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قدم النائب ش���عيب املويزري اقتراحا برغبة بشأن إسلغاء دور 8
ديوان اخلدمة املدنية في تلقي طلبات املواطنني الراغبني في ش���غل 
الوظائف العامة والترش���يح لها، واس���تبداله بنظام تلقي الطلبات 
واجراءات التعيني مباشرة لدى اجلهات احلكومية الراغبة في شغل 
الوظائف الش���اغرة لديه���ا وفقا ملا تتطلبه اجله���ات احلكومية من 
احتياجات مباش���رة أو عن طريق اس���تخدام مناذج التوظيف على 

اجهزة احلاسب اآللي.

ق���دم النائ���ب علي الدقباس���ي 
اقتراح���ا برغبة بش���أن: »تطبيق 
الوافدي���ن  البصم���ة عل���ى  نظام 
ف���ي جمي��ع املناف�����ذ احلدودي���ة 
للكوي������ت اجلوي���ة والبري�������ة 

والبحري���ة«.

المويزري إللغاء دور ديوان الخدمة المدنية في تلقي طلبات التوظيف الدقباسي لتطبيق نظام البصمة 
على الوافدين في المنافذ الحدودية

»المرافق«:جهة حكومية تؤسس شركة كويتية مساهمة 
أو أكثر لبناء وتنفيذ وإدارة محطات الكهرباء وتحلية المياه

العبدالهادي ينتقد أداء فرق إزالة التعديات على أمالك الدولة
أبدى النائب ناجي العبدالهادي امتعاضه الشديد 
مما ستقوم به جلنة االزالة من تدمير للنباتات بحجة 
انها مخالفة لالئحة الزراع���ة الصادرة من املجلس 
البلدي لسنة 2005 � 2009، وان اللجنة ستقوم بتنفيذ 
القرار الصادر من املجلس البلدي وبلدية الكويت في 
املرحلة املقبلة بإزالة االسوار الزراعية التي حتيط 
باحلدائق خارج املنازل في املناطق السكنية او يقوم 
املواطن بتحويل االسوار الزراعية احملاطة امام منزله 
الى شجيرات تبعد كل شجرة عن االخرى ثالثة امتار 

وتقصر االضالع االخرى لالسوار على اال تزيد على 
120 سنتيمترا. ويحذر النائب جلنة االزالة من عدم 
االلتزام باحلكم الصادر عن القضاء الكويتي، الذي 
ينص عل���ى إلغاء الئحة البناء الصادرة من مجلس 
2005، والرجوع الى الئحة البناء رقم 1985/30 بسبب 
عدم نشرها في اجلريدة الرسمية الكويت اليوم وهذا 
يسري على بقية اللوائح من املجلس البلدي 2005 
وحتى تاريخه، مما ال يعطي جلنة االزالة احلق في 
تنفي���ذ الئحة الزراعة الص���ادرة عن 2005 وعليهم 

الرج���وع الى الئحة الزراعة الص���ادرة من املجلس 
البلدي 1999، لذا ان ما ستقوم به فرق االزالة سيكبد 
املواطنني الذين وضعوا نصب أعينهم القوانني وقاموا 
بإصدار التراخيص الالزمة خسائر مادية فادحة، مؤكدا 
ان ازالة احلدائق املخالفة ذات االسوار احلديدية او 
اخلرسانية او اخلشبية البد من تطبيقه وازالة كل 
ما هو مخالف للقانون، اال اننا نرى ان الدولة عليها 
ان تنظر الى تعويض من قام بعمل االسوار النباتية 

حسب مواصفات البلدية واملرخصة.

وافقت جلن���ة املرافق العامة البرملانية على 
اقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات كويتية 
مس���اهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى 

الكهربائية وحتلية املياه.

مادة أولى

يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها 
بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأس���يس شركة 
كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون 
غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة 
محطات القوى الكهربائي���ة وحتلية املياه في 
الكويت على ان تخصص اسهم هذه الشركة او 

الشركات على النحو التالي:
1 � نسبة ال تزيد على 24% من االسهم للحكومة 

واجلهات التابعة لها.
2 � نسبة ال تقل عن 26% من االسهم تطرح 
للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات 
املساهمة املدرجة في س���وق الكويت لالوراق 
املالية والش���ركات االجنبية املتخصصة التي 
يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك 
الشركات املنافسة املدرجة في تاريخ هذا املزاد، 
حيث ميتنع عليها املساهمة بطريق مباشر او 
غير مباشر في الش���ركات املطروحة، ويرسى 
املزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته 
االسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس � ان 
وجدت � ويلتزم من يرسو عليه املزاد وبالسعر 
ذاته الذي رسا به املزاد باالكتتاب بجميع االسهم 
التي تؤول الى الدولة وفقا الحكام املادة الثالثة 

من هذا القانون.
3 � نسبة 50% من االسهم تخصص لالكتتاب 

العام جلميع املواطنني.
4 � حتول الزيادة الناجتة عن بيع االس���هم 

الثان���ي النته���اء املوعد 
احملدد لتسديد املواطنني 
لقيم���ة ه���ذه االكتتابات 
وفقا الحكام املادة الثانية 
من ه���ذا القان���ون جميع 
االسهم التي لم يسدد فيها 
املواطنون قيمتها للدولة 
خالل ذلك املوعد ألي سبب 
من االسباب، وتقوم الدولة 
خالل مدة ال جتاوز س���نة 
من انته���اء املوعد املذكور 
بتحويل ملكية هذه االسهم 
الى الشركة التي رسا عليها 
املزاد، وذلك بعد استيفاء 
قيمتها منها وفقا الحكام 
البند 2 من املادة االولى من 

هذا القانون.

مادة رابعة

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون مبرسوم 
خالل ثالثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على 
عرض كل من وزير املالية ووزير الكهرباء واملاء 
وقبل طرح النسبة املقررة في البند 2 من املادة 
االولى من هذا القانون باملزاد العلني، متضمنة 
على وجه اخلصوص صيغة االتفاقية التي تقوم 
اجلهة احلكومية التي يعهد اليها مجلس الوزراء 
بابرام االتفاقية مع الشركة بشراء انتاجها من 
الكهرباء واملاء وبيع الوقود للش���ركة وحتديد 
نسبة توظيف الكويتيني بحيث ال تقل نسبتهم 
عن 70% من اجمالي عدد العاملني في الش���ركة 
وش���روط تدريبهم وتأهيله���م اضافة الى كل 
الشروط الفنية والبيئية واملالية واالقتصادية 

وفقا الحكام البند 1 من هذه 
املادة الى االحتياطي العام 

للدولة.
5 � تك���ون مدة التعاقد 
لهذا املشروع اربعني سنة 
ميالدية م���ن تاريخ ابرام 

العقد.

مادة ثانية

تتولى اجلهة احلكومية 
املكلفة بتأسيس الشركة 
حتديد رأسمالها وتوزيع 
جميع االسهم املخصصة 
لالكتتاب العام بالتساوي 
بني جميع الكويتيني املسجلة 
اسماؤهم في الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية في يوم 

االكتتاب ومن غير تخصيص لكسور االسهم، 
على ان يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل 
املواطنني للدولة وفقا لالجراءات وبالطريقة التي 
حتددها اجلهة احلكومية املش���ار اليها دون اي 
فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في 
االكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في 
نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر 
التالي للشهر الذي تولت فيه اجلهة احلكومية 
ذاتها دعوة املواطنني عن طريق وسائل االعالم 
الكويتية املقروءة واملرئية واملسموعة الى تسديد 

قيمة االكتتابات املستحقة عليهم.

مادة ثالثة

تؤول الى الدولة كسور االسهم غير املخصصة 
للمواطن���ني كما تؤول اليه���ا اعتبارا من اليوم 

وشروط االمن والسالمة وحق االنتفاع بأرض 
احملطة وغيرها من الشروط االخرى التي حتكم 

العالقة بني الطرفني وحتدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء واملاء خالل 
ثالثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء 
واعداد الكويتيني في الشركة ووظائفهم وكذلك 
اعداد واسماء من مت تدريبهم خالل السنة املالية 
املنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيني 
في السنوات الثالث السابقة عليها ويرسل الوزير 
صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس االمة 
ومجلس الوزراء مش���فوعا مبالحظات الوزارة 

على ما ورد فيه.

مادة خامسة

باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء واملاء، 
او تعهد به الدولة جلهة حكومية اخرى بتنفيذ 
مشروعات للطاقة البديلة وباحلد االقصى الذي 
يحدده مجلس الوزراء، يقع باطال بطالنا مطلقا 
كل تعاقد يبرم لتنفيذ اي من املشروعات املشار 
اليها في املادة االولى من هذا القانون باملخالفة 

الحكامها.

مادة سادسة

تس���ري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 
1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 املشار اليهما 
فيما لم يرد بش���أنه نص في هذا القانون ومبا 

ال يتعارض مع احكامه.

مادة سابعة

يعتبر ه���ذا القانون قانونا خاصا واحكامه 
احكام���ا خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر 

عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.

50% لالكتتاب العام و24% من األسهم للحكومة و26% تطرح للبيع في مزايدة علنية

أحمد السعدون

مخلد العازمي

خالد العدوة

ناجي العبدالهادي

د.محمد البصيريمسلم البراك

مخلد: مضي 10 سنوات لطلبات اإلسكان 
لمن حصل على الجنسية بالتجنيس

العدوة: على الحكومة االستمرار
في مكافحة التلوث بأم الهيمان

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا 
لتعديل قانون الرعاية السكنية جاء 
فيه، مادة أولى: تضاف الى املادة 
)15( من القانون رقم 47 لسنة 1993 
املشار اليه فقرة جديدة نصها اآلتي: 
»وتضاف م���دة اعتبارية مقدارها 
عشر سنوات الى طلبات الرعاية 
السكنية للحاصلني على اجلنسية 
الكويتية بالتجنيس واملتزوجني من 
كويتيات الذين مضى على زواجهم 
خمس سنوات، وذلك وفقا للشروط 
والضوابط التي يصدر بها قرار من 
الوزير بن���اء على موافقة مجلس 

ادارة املؤسسة«.

شدد النائب خالد العدوة على 
ضرورة االستمرار في هذا النهج 
احلكومي ملكافحة التلوث اخلطير 
الذي اصاب ضاحية ام الهيمان 
وهو اغالق املصانع القريبة من 
هذه الضاحي���ة وذات االحمال 
الثقيلة في تلويث وتدمير البيئة 
واخضاعها بصورة مس���تمرة 
للرقابة والتفتيش وانزال العقوبة 
بحق املخالف���ني لقانون البيئة 
واالشتراطات املنصوص عليها 

في عمل الهيئة العامة للبيئة.
وقال: يجب االس���تمرار في 
هذه السياسة اجلديدة الناجحة 
التي تبناها املجلس االعلى للبيئة 
برئاس���ة الش���يخ جابر املبارك 
النائ���ب االول لرئي���س مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع، واجلهود 
التي بذلت من قبل الشيخ احمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش���ؤون االقتصادية،  ووزير 
العامة  الهيئة  وكذلك مدير عام 
للبيئة د.صالح املضحي وسائر 
الفريق احلكومي، مشيرا الى ان 
ما قامت به احلكومة من خطوة 
حتسب لها، ما هي اال البداية على 
طري���ق االلف ميل النقاذ البيئة 
الكويتية التي تدمر يوميا بشكل 
مبرمج، مضيفا والسيما ما يعانيه 
اهالي ام الهيمان من اطفال وكبار 
سن ونساء، وما ينعكس عليهم 
من اثار خطيرة متس صحتهم، 
هذه اخلطوة مشجعة وسنتابع 
الهيئ���ة العام���ة للبيئة وكذلك 
املجلس االعلى للوصول الى بيئة 

نقية ألهالي ام الهيمان وانقاذهم 
من هذه السموم القاتلة.

من جانب آخ���ر دعا العدوة 
وزير االش���غال ووزير البلدية 
د.فاض���ل صفر للوف���اء بوعده 
الذي وعدنا اياه منذ اسبوع على 
ايصال التيار الكهربائي ملساكن 
املواطنني في ضاحية فهد االحمد 
حيث ان ه���ؤالء االهالي مازالوا 
ينتظرون الوعد احلكومي بفارغ 
الصب���ر ووزارة البلدية متاطل 
به���م وتضيق اخلن���اق عليهم، 
االمر الذي اجلأهم الى استخدام 
املولدات الكهربائية السكان ذويهم 
واطفالهم في بيوتهم. ندعو وزير 
البلدية لتغيير سياس���ته التي 
اصابت البلد بشلل مطبق وتسهيل 
االجراءات على املواطنني بعيدا 
عن التشدد املصطنع الذي يتنافى 
مع سياس���ة املرونة والشفافية 

وتبسيط االجراءات.

البراك: هل قامت » الكويتية« بتأجير مخازن في الكويت لتخزين قطع الغيار الفائضة؟
وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
مطوال لوزي����ر املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري بشأن مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وقال البراك: قامت مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية بشهر 
مايو 1998 بإبرام عقد مع ش����ركة 
ڤولڤ����و VAS والت����ي كانت آنذاك 
 AGES( حتت مس����مى مجموع����ة
The Ages Group( لتسويق قطع 
الفائضة عن  طائرات املؤسس����ة 
احلاجة، وق����د مت جتديد التعاقد 
مرات عدة خالل الفترة املنصرمة 
الى ان انتهى العقد بتاريخ 3 مايو 
2009 وذلك بطلب رسمي من شركة 
العقد اعتبارا  فولفو VAS بفسخ 
من 2 ماي����و 2009، طالبا تزويده 
املبرم  العقد االصلي  بصورة من 
بني املؤسس����ة والشركة، وصور 
من عقود التجديد مع بيان جميع 
التعديالت او االضافات التي متت 
من خ����الل عقود التجديد، صورة 
من قوائ����م قطع الغيار التي متت 
على أساسها املمارسة بني الشركات 
املتقدمة والتي مت ارس����اؤها على 
ش����ركة مجموع����ة Ages، وهل مت 
شحن جميع قطع الغيار املشمولة 
بالقائمة، ام قامت الشركة بانتقاء 
قطع محددة م����ن القائمة وتركت 
الباقي في مخازن املؤسسة دون 
القيام بتسويق كامل قائمة فائض 
قطع الغيار محل العقد؟ هل قامت 
املؤسسة بتحميل الشركة تكاليف 
ادارة وتخزين قطع الغيار املتبقية 
في مخازن املؤسس����ة طوال فترة 
التعاقد؟ هل قامت املؤسسة بتأجير 
مخازن في الكويت لتخزين قطع 
الغيار الفائضة التي كانت ضمن 
قائمة القطع محل العقد، وهل مت 
حتميل تكاليف إدارة وتخزين تلك 
املخازن على الش����ركة؟ وفي حال 
نقل تلك القطع من املخازن املؤجرة 
الى مخازن املؤسسة هل مت حتميل 
تكالي����ف ادارة وتخزين هذه في 

مخازن املؤسسة على الشركة؟
الب����راك في س����ؤاله ان  واكد 
املؤسس����ة قام����ت بتكوين فريق 

املؤسسة الصولها واحملافظة عليها 
والقيام بتسويقها بأفضل الطرق، 
طالبا تزويده بصورة عن تقارير 
جلان وفرق عمل اجلرد اخلاصة 
مبخزون املؤسس����ة لدى مخازن 
الش����ركة املختلفة ف����ي الواليات 
املتحدة وغيرها واالجراءات التي 
مت اتخاذها حيال تلك الفروقات وهل 
مت حل مشكلة تلك الفروقات، وفي 
حال عدم حلها هل طالبت املؤسسة 
بتعويضها عن تلك الفروقات بقطع 
اخرى مشابهة او بسعرها العادل 
في السوق حسبما تنص عليه بنود 
العقد، ارجو تزويدي بصورة عن 
جميع الفروقات التي مت تعويض 
املؤسسة عنها ونوع التعويض، وما 
حقيقة ان الكثير من قطع الغيار 
التزال في احلاويات والصناديق 
وهل قامت الشركة بتسويقها او 

تخزينها بطريقة صحيحة؟

تسويق قطع الغيار

وقال: كما ش����اب اداء الشركة 
الكثير من الشوائب والتي لم جتد 
من ادارة املؤسسة اي رد فعل يحد 
منها بل تركتها دون اتخاذ اجراءات 
مناسبة للحد منها والسيطرة على 
الوضع، كما ان ادارة املؤسسة لم 
تأخذ بأي مالحظات ابداها املوظفون 
في مكتب تسويق الفائض من قطع 
الغيار عن اداء الشركة، بل قامت 
بنقل املوظفني املخلصني لوحدات 
تنظيمي����ة اخرى، فاملوظف االول 
قام بتقدمي مالحظاته كتابيا الدارة 
املؤسسة ملا ميثل خسائر باملاليني 
تقاعس املكتب وادارة املؤسسة عن 
املطالبة بها ف����ي حني ان املوظف 
الثان����ي ابدى مالحظاته ش����فهيا 
الدارة املؤسس����ة والنتيجة كانت 
نقل املوظفني الى وحدات تنظيمية 
اخرى، متسائال: ما حقيقة ان احد 
موظفي مكتب تسويق فائض قطع 
الغي����ار قد تق����دم بتقرير يوضع 
فيه جتاوزات للشركة وطلب من 
ادارة املؤسسة اتخاذ ما يلزم جتاه 
ضياع اكثر من 6 ماليني دوالر متثل 
ايرادات للمؤسسة كما  خس����ائر 
قدم اقتراحات اليقاف هذا النزف 

عمل مشترك من موظفي املؤسسة 
وش����ركة مجموع����ة Ages لف����رز 
الغيار  وتغليف وش����حن قط����ع 
احملددة ف����ي القوائم محل العقد، 
وبعد ان مت شحن قطع الغيار الى 
مخازن الشركة في الواليات املتحدة 
االميركية وحتديث انظمة ملخزون 
اآللية مبا مت ش����حنه، مت اكتشاف 
ان هناك قطع غيار قدرت قيمتها 
الش����رائية ب� 3 مالي����ني دوالر مت 
شحنها ضمن شحنات لم تكن في 
االصل ضمن قوائم العقد او حتى 
القوائم التي تضمنها اعالن املمارسة 
الذي مت على اساسه امتام عملية 
املمارسة واملفاضلة بني الشركات 
املتقدمة للحصول والفوز بالعقد، 
متس����ائال: هل مت فعال خالل مدة 
التعاقد شحن قطع بكميات مختلفة 
ع����ن الكميات املنص����وص عليها 
في قوائ����م العقد؟ ارجو تزويدي 
بصورة عن قائمة القطع )الوصف، 
الرقم، الكمية، السعر(، هل مت فعال 
خالل مدة التعاقد شحن قطع لم 
تشتمل عليها قوائم العقد؟ ارجو 
تزويدي بصورة عن قائمة القطع 
)الوصف، الرقم، الكمية، السعر، 
نوع الطائرات املستخدمة عليها(، 
هل قامت املؤسسة بإجراء حتقيق 
عن كيفية شحن قطع لم تكن بالعقد 
او بكمي����ات مختلفة عن الكميات 
احملددة في العقد؟ وما هي العقوبات 
التي مت اتخاذها ضد املس����ؤولني 

عن ذلك؟
التعامل بش����أن هذه  كيف مت 
 AGEs القطع مع شركة مجموعة
فيما يخص قبولهم ش����حن قطع 
دون وجه حق خالل عملية الفرز 
والتغلي����ف دون وجود موافقات 

مسبقة من املؤسسة.
ما حقيقة ان إدارة املوسسة 
قام���ت باعتبار ان ه���ذه القطع 
كتعوي���ض ع���ن النق���ص في 
بعض كميات قطع الغيار، علما 
ان النقص لم يصل الى النسبة 
املتف���ق عليها عند املفاضلة بني 
الشركات والعقد االمر الذي ميثل 
هدرا للمال العام خاصة ان هذه 
القطع مت شحنها دون اي موافقات 

والضياع اليرادات املؤسسة، وكيف 
تعاملت املؤسسة مع هذا التقرير، 
وهل قامت بالتحقق عما ورد في هذا 
التقرير، وهل متت مخاطبة الشركة 
بهذا اخلصوص، وهل قامت املؤسسة 
باالخذ باالقتراحات املقدمة، ارجو 
تزويدي بصورة من التقرير الذي 
رفعه املوظف كما ارجو تزويدي 
التي متت  املراسالت  بصورة من 
بني املؤسسة وشركة ڤولڤو، وما 
حقيقة نقل موظفني اثنني من مكتب 
تسويق فائق قطع الغيار بعد ان 
قاما باب����داء مالحظاتهما عن اداء 

الشركة السلبي؟
وقال: كما استمر الهدر والتهاون 
في احلفاظ على املال العام ممثال 
بأصول املؤسسة من قطع الغيار 
واجهزة الطائرات املختلفة خالل 
مدة التعاقد، حيث قدمت املؤسسة 
وعلى الرغم من سوء اداء شركة 
ڤولڤو ع����دة تنازالت خالل االحد 
عشر عاما املاضية دون احلصول 
على اي ايجابيات ملصلحة املؤسسة، 
وق����د متثلت هذه التن����ازالت في 
الرضوخ ملطالب الشركة بتخفيض 
احلد االدنى للمبيعات الش����هرية 
امللزمة به ش����ركة من خالل بنود 
العقد الى ان مت الغاء هذا الشرط 
والذي تس����بب بشكل رئيسي في 
ضعف وخفض نس����بة واجمالي 
املبيعات، حيث لم يصبح هناك اي 
التزام على الشركة يجبرها على 
بذل املجهود لتحقيق احلد االدنى 
من املبيعات وهذا ما توضحه ارقام 
التي اصبحت  املبيعات الشهرية 
تنخفض بش����كل كبير، كما قامت 
الشركة ڤولڤو بوضع رسوم على 
القطع املطل����وب اعادتها للكويت 
الستخدامها على طائرات املؤسسة، 
وهذه الرسوم لم تكن موجودة في 
العقد االصلي، االمر الذي اثر سلبا 
على ايرادات املؤسسة الشهرية وزاد 
من تكالي����ف الصيانة، كما قدمت 
املؤسسة تنازالت اخرى ساهمت 
بطريق غير مباشر على عدم اعطاء 
الش����ركة االولوية لتسويق قطع 
غيار املؤسسة، ناهيك عن تقادمها 

مع مرور الزمن.

مسبقة من ادارة املؤسسة.
ويتضح من االحصاءات واالرقام 
ان اداء الش����ركة كان ضعيفا جدا 
حيث تشير االرقام الى ان اجمالي 
املبيعات التي قامت بها الشركة طوال 
االحدى عشرة سنة من التعامل بلغ 
25 ملي����ون دوالر تقريبا لقوائم 
قطع غيار تعدت قيمتها الشرائية 
120 ملي����ون دوالر اي ما ميثل ما 
نسبته 20% تقريبا، وهذه النسبة 
تعتبر سيئة جدا حيث انه كان من 
املفترض ان تتخلص املؤسسة من 
الفائض من قطع الغيار خالل 10 
اعوام على اقصى تقدير، وقد بلغ 
نصيب املؤسسة من تلك املبيعات 
ما قيمته 18 مليون دوالر في حني 
بلغت حصة الشركة 7 ماليني دوالر 
مقابل قيامها بادارة وتسويق قطع 
غيار الفائض عن حاجة املؤسسة، 
مضيفا: وعلى الرغ����م من توافر 
البيانات واملعلومات لدى  جميع 
املؤسسة وبدال من القيام باتخاذ 
االجراءات التصحيحية لوقف الهدر 
والتدهور في قيمة املخزون وتقادمه 
ومحاولة التخلص منه بأسرع وقت 
للمحافظة على املال العام، فقد قامت 
املؤسسة بتجديد التعاقد لعدة مرات 
مع هذه الشركة بل اسوأ من ذلك 

انها  القط����ع لصاحله����ا )اي  من 
اصبحت هي البائع والشاري في 
وقت واحد( وقيامها كذلك بخصم 
نسبة التسويق 20% )العمولة(.

واضاف: كما تقدمت فرق عمل 
اجلرد )دائ����رة التدقيق � الدائرة 
املالي����ة( في اكثر م����ن مرة بعدة 
تقارير ومالحظ����ات حول وجود 
فروق����ات كبيرة ب����ني ما حتتويه 
كشوفات انظمة املخزون باملؤسسة 
واملوج����ودات الفعلية في مخازن 
الشركة والتي مت اكتشافها خالل 
الزيارات امليدانية الدورية ملخازن 
الش����ركة واقترح����ت العديد من 
احللول واالجراءات التي يجب ان 
يتم اتخاذها حيال تلك الفروقات، 
اال ان املؤسسة لم تقم باتخاذ الالزم 
جتاه تل����ك التقارير، مما ادى الى 
تكرارها في التقارير الالحقة، مما 
يع����د اهماال ف����ي ادارة املال العام 
والتهاون في احملافظة عليه، كما 
ذكرت التقاري����ر ان هناك الكثير 
من قطع الغي����ار التي التزال في 
احلاوي����ات والصناديق مما يدلل 
على انه لم يتم تسويقها من قبل 
الش����ركة كذلك لم يت����م تخزينها 
بالطرق العلمية الصحيحة، االمر 
الذي يعبر عن قصور في متابعة 

قامت مبنحها حق تسويق اي قوائم 
قطع غيار جديدة مت حتديدها كل 
س����نة خالل االحدى عشرة سنة 

املاضية من التعاقد.

المبيعات الشهرية

وطلب تزوي����ده بجدول يبني 
مقدار املبيعات الشهرية واجمالي 
مبيعات كل سنة قامت بها الشركة، 
مبينا فيها حصة املؤسسة )االيراد 
الفعلي( وحصة الش����ركة وكذلك 
اسم الش����ركة املباع لها القطعة، 
وجدول يبني سعر البيع لكل قطعة 

مقرونا بالقيمة الدفترية لكل قطعة 
وما متثله حصة املؤسسة من ربح 
القيمة  او خس����ارة باملقارنة مع 
الدفترية، وص����ورة عن التقارير 
الش����هرية الداء الش����ركة، وآلية 
واجراءات عمل مكتب تسويق فائض 
قطع الغيار املناط به متابعة اداء 
الشركة، وحقيقة ان املؤسسة قامت 
بتزويد الشركة بالقيمة الدفترية 
جلميع قوائم قط����ع الغيار االمر 
الذي ساعد على بيع الشركة لقطع 
الغيار بأسعار منخفضة، وحقيقة 
ان الشركة قامت بشراء عدد كبير 

.. ويسأل عن الموفد الفلبيني لتأخير حكم قضائي
قال البراك في س����ؤال وجهه لوزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان انطالقا من احترام االحكام القضائية 
النهائية وإعالنا واضحا بأن دم أبناء الشعب الكويتي ليس رخيصا 
وال نقبل أن يكون يوما مجاال ألي مس����اومة مبا فيها املساومات 
السياسية وحيث إن اجلرمية النكراء والتي دفعت ثمنها املواطنة 
دالل النقي من قبل قاتلة فقدت كل معاني االنس����انية ومارس����ت 
الغدر بأبشع صوره ولم تقتل دالل فقط، بل ادمت وجرحت قلوب 
اسرتها وابناء الش����عب الكويتي والذين لن يهدأ لهم بال إلى أن 
يطبق حكم القضاء العادل. مضيفا: وحيث إن الصحافة تناولت 
تصريحا لرئيس����ة الفلبني تقول إنها ستوفد نائبها إلى الكويت 
لطلب العفو من القيادة السياس����ية. فم����ا مدى صحة هذا اخلبر 
وه����ل مت إخطار مجلس الوزراء بزيارة املوفد الفلبيني، فإذا كان 

اجلواب باإليجاب فأرجو إفادتي بأسباب الزيارة وهل من ضمن 
هذه األسباب تخفيف احلكم القضائي الصادر ضد قاتلة املواطنة 
دالل النق����ي وما طبيعة الرد الكويتي على الطلب الفلبيني؟ وما 
االسباب التي متنع مجلس الوزراء من االعالن عن عدم استقبال 
املوف����د الفلبيني اذا كانت الزيارة مرتبطة بطلب العفو عن قاتلة 
فقدت انس����انيتها واعتدت ظلما وبهتانا عل����ى مواطنة كويتية 
مبثل هذه البشاعة؟ ما األسباب التي تستدعي التأخير في تنفيذ 
األح����كام القضائية خاصة بعد أن أصبح����ت نهائية وغير قابلة 
للطعن خصوصا ان هذا التأخير سيفتح املجال واسعا للمساومات 
السياسية على حساب مواطنة ازهقت روحها ظلما وبهتانا واسرة 
مازالت تعاني من حرقة في القلب ال ميكن ان تهدأ إال عندما ترى 

بعينها القصاص العادل وفقا للحكم القضائي. 


