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الرئيس اخلرافي أثناء استقباله السفيرة األميركية

د.علي العمير

العمير لوزير النفط: ما دواعي نقل قسم تنظيم 
المبيعات في »البترول« لقطاع التدريب والتطوير؟

طالب بتزويده بأسماء الموظفين واألقسام التي تنقلوا ضمنها

التي يتبني  االدارية  الشؤون 
من خاللها رأي قطاع الشؤون 
النقل  االداري���ة بإج���راءات 
وفق اللوائح االدارية املعمول 

بها.
إجراءات النقل

العمي���ر عن  واستفس���ر 
االجراءات التي متت في عملية 
نقل قسم تنظيم املبيعات التابع 
إلدارة تنظيم املبيعات في قطاع 
التس���ويق العاملي الى قطاع 
الوظيفي  التدريب والتطوير 
الكويتية؟  البترول  مؤسسة 
وطلب تزويده بجميع القرارات 
واملراسالت واملكاتبات واألوراق 
الرسمية املتعلقة بعملية النقل 
واملتواف���رة ل���دى القطاعات 
التالية: قطاع الشؤون االدارية، 
قطاع التسويق العاملي، قطاع 
التدريب والتطوير الوظيفي، 
مع تزويدي بصورة من قرار 
النق���ل والتعامي���م االدارية 
املتعلقة بعملية النقل والتي 
وزعت عل���ى جميع قطاعات 

املؤسسة.
كما طلب تزويده بأسماء 
الذين  املوظف���ني واألقس���ام 
مت نقله���م م���ن وإل���ى قطاع 
التس���ويق العامل���ي مع ذكر 
اسباب النقل وتواريخ النقل 
ودرج���ات املوظفني املنقولني 
وتخصصاته���م ووصفه���م 
الوظيفي املعتم���د وذلك من 
الفترة 2007/11/1 حتى تاريخه 
مع ذكر رأي قطاع الش���ؤون 

اإلدارية.
الوصف الوظيفي

وطل���ب العمي���ر تزويده 
الوظيفي جلميع  بالوص���ف 
رؤساء فرق العمل العاملني في 
قطاع التسويق العاملي التابع 

ملؤسسة البترول الكويتية.
كما طلب تزويده بالتقييم 
جلمي���ع موظفي التس���ويق 
العاملي التابع ملؤسسة البترول 
الكويتية بدءا من الدرجة 11 حتى 
الدرجة 19 من الفترة 2001 حتى 
املكافآت  تاريخه مع تفصيل 
التي حصلوا عليها وأسباب 
حصولهم على املكافآت مع ذكر 

اسمائهم وتخصصاتهم.
وقال العمير: يرجى تزويدي 
بأس���ماء موظفي التس���ويق 
العامل���ي الذي���ن مت توجي���ه 
جزاءات أو مت احالتهم للنيابة 
او مت التطرق ألس���مائهم في 
او  تقارير ديوان احملاس���بة 
الداخلية املشكلة في  اللجان 
مؤسسة البترول الكويتية منذ 
2001 وحتى تاريخه مع ذكر 
االجراءات التي مت اتخاذها من 
قبل مؤسسة البترول الكويتية 

جتاههم.

االدارية؟ ف���إذا كانت االجابة 
نعم فيرجى تزويدي بأسماء 
موظفي الشؤون االدارية الذين 
الدراسة  ساهموا بإعداد هذه 
مع تزويدي مبالحظاتهم التي 
الي���د على هذه  دونت بخط 
املراس���الت املتداول���ة بينهم 
وبني مسؤوليهم والتي يتبني 
من خاللها رأيهم بشأن عملية 
النقل؟ كم���ا يرجى تزويدي 
باملراس���الت الت���ي متت بني 
قطاع التسويق العاملي وقطاع 

6 اسئلة وجهها النائب د.علي 
العمي���ر لوزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ح���ول قس���م التس���ويق في 

مؤسسة البترول الوطنية.
المالحظات المدونة

وقال العمير في سؤاله األول: 
ما الدواعي التي دعت الى نقل 
قسم تنظيم املبيعات في ادارة 
تنظيم املبيعات التابع لقطاع 
التسويق العاملي في مؤسسة 
البت���رول الكويتية الى قطاع 
الوظيفي  التدريب والتطوير 
بتاريخ 2008/6/1؟ وهل النقل 
كان بناء على دراسة؟ ارجو 
ارفاق الدراسة التي مت اعدادها 
أع���دوا هذه  الذين  وأس���ماء 
الدراس���ة ووصفهم الوظيفي 
مع تزويدي مبالحظاتهم التي 
دون���ت بخط الي���د على هذه 
املراس���الت املتداول���ة بينهم 
وبني مسؤوليهم والتي يتبني 
من خاللها رأيهم بشأن عملية 
النقل وهل مت اعداد هذه الدراسة 
بالتنسيق مع قطاع الشؤون 

5 نواب: إلزام »الرعاية السكنية« بتوفير أراٍض تكفي 
لبناء 10 مدن سكنية على األقل تضم 20 ألف وحدة سكنية

الطبطبائي وهايف والعبدالهادي والحربش والمسلم قدموا اقتراحًا بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية 
تهنئة الى رئيس البرملان في جمهورية س����ريالنكا 
الدميوقراطية االشتراكية و. ج. م. لوكوباندارا مبناسبة 
العيد الوطني لبالده. واستقبل رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي امس سفير اجلمهورية العربية السورية 
لدى الكويت بس����ام عبداملجيد مبناسبة توليه مهام 

منصبه.

كما استقبل اخلرافي السفير املفوض فوق العادة 
لدولة منغوليا لدى الكويت س����ايران قادر مبناسبة 
توليه مهام منصبه. واستقبل اخلرافي سفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى الكويت ديبورا جونز وجرى 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وآخر التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

رئيس مجلس األمة  استقبل سفراء سورية ومنغوليا وأميركا

قدم النواب د.وليد الطبطبائي وم.ناجي العبدالهادي 
ومحمد هايف ود.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم 
اقتراحا بقان���ون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
47 لس���نة 1993 مع إعطائه صفة االستعجال، وقال 

النواب في االقتراح:
مادة أولى: تضاف الى املادة 27 من القانون رقم 
47 لس���نة 1993 املش���ار اليه فقرتان جديدتان، كما 
يضاف بعد املادة 27 باب جديد بعنوان »الباب الثالث 
مكررا« � املدن السكنية � يشتمل على 6 مواد بأرقام 
27 مك���ررا، 27 مكررا )أ(، 27 مكررا )ب(، 27 مكررا 
)ج����(، 27 مكررا )د(، 27 مك���ررا )ه�(، كما تضاف 
اليه بعد املادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها 

جميعا كاآلتي:
� مادة 27 فقرة ثانية وفقرة ثالثة:

ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم 
مبا في ذلك القسائم املستصلحة وفقا ألحكام القانون 
رقم 27 لس���نة 1995 املشار اليه، ملستحقي الرعاية 
السكنية وفقا ألحكام هذا القانون والقانون رقم 27 

لسنة 1995 املشار اليه وبالشروط الواردة فيهما.
ويقع باطال بطالنا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز 
ألي من هذه البيوت او الشقق او القسائم ألي سبب 
من األس���باب او تخصيصها ألي جهة او التصرف 
فيها على اي وجه باملخالفة ألحكام الفقرة السابقة.

� الباب الثالث مكررا �
� املدن السكنية �
� مادة 27 مكررا �

تلتزم املؤسسة خالل 3 سنوات من تاريخ العمل 
بهذه املادة بالعمل على توفير أراض تكفي إلقامة عدد 
من املدن السكنية ال يقل عددها عن 10 مدن وال يقل عدد 
القسائم السكنية في كل منها عن 20 ألف قسيمة دون 
ان يسحب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة 
من أراض، ودون ان يخل ذلك مبا تتولى املؤسس���ة 

تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
وتلتزم املؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية 
لكل مدينة من املدن السكنية املشار اليها في الفقرة 
الس���ابقة فور االنتهاء من اجناز جميع الدراس���ات 

اخلاصة بكل منها.
كما تلتزم املؤسسة بتأسيس أول شركتني مساهمتني 
خالل 6 اش���هر من تاريخ العمل بهذه املادة تتولى 
إحداهم���ا تنفيذ مدينة اخليران الس���كنية وتتولى 
األخرى تنفيذ مدينة املطالع السكنية وفقا ألحكام 

هذا القانون.
� مادة 27 مكررا )أ( �

تخصص أسهم كل من الشركات املشار إليها في 
املادة السابقة على النحو التالي:

أ � 50% تطرحها املؤسس���ة في مزايدة علنية بني 
الشركات املساهمة املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، ويرسو املزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم 

فوق قيمته االسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس 
� إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه املزاد وبالسعر 
ذاته الذي رس���ا به املزاد، باالكتتاب بجميع األسهم 
الت���ي تؤول الى الدولة وفقا ألحكام املادة 27 مكررا 

)ج�( من هذا القانون.
ب � 50% تخص���ص لالكتت���اب الع���ام جلمي���ع 

املواطنني.
ج � حتول الزيادة الناجتة عن بيع األس���هم وفقا 
ألح���كام البند )أ( من هذه املادة الى االحتياطي العام 

للدولة.
د � تكون مدة التعاقد لكل ش���ركة من الشركات 
املش���ار إليها في املادة 27 مكررا من هذا القانون 40 

سنة ميالدية من تاريخ إبرام العقد.
� مادة 27 مكررا )ب( �

تتولى املؤسسة حتديد رأسمال كل شركة من الشركات 
املشار إليها في املادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع 
جميع األس���هم املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي 
بني جميع الكويتيني املس���جلة أس���ماؤهم في الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية في يوم االكتتاب ومن غير 
تخصيص لكس���ور األسهم، على ان يتم تسديد قيمة 
هذه االكتتابات من قبل املواطنني للدولة وفقا لإلجراءات 
وبالطريقة التي حتددها املؤسس���ة دون اي فوائد او 
رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في االكتتاب في 
موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوما 
محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت 
فيه املؤسسة دعوة املواطنني عن طريق وسائل اإلعالم 
الكويتية املقروءة واملرئية واملسموعة الى تسديد قيمة 

االكتتابات املستحقة عليهم.
� مادة 27 مكررا )ج�( �

تؤول إلى الدولة كس���ور األسهم غير املخصصة 
للمواطنني كما تؤول إليه���ا اعتبارا من اليوم التالي 
النتهاء املوعد احملدد لتس���ديد املواطنني لقيمة هذه 
االكتتابات وفقا ألحكام املادة الس���ابقة جميع األسهم 
التي لم يس���دد املواطنون قيمته���ا للدولة خالل ذلك 
املوعد ألي سبب من األس���باب، وتقوم الدولة خالل 
مدة ال جتاوز سنة من انتهاء املوعد املذكور بتحويل 
ملكية هذه األسهم الى الشركة التي رسا عليها املزاد، 
وبعد استيفاء قيمتها منها وفقا ألحكام البند )أ( من 

املادة 27 مكررا )أ( من هذا القانون.
� مادة 27 مكررا )د( � 

حتدد املؤسسة في وثائق كل مشروع جميع املتطلبات 
فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة 
كل منها، ونس���بة االستعمال التجاري واالستثماري 
وغير ذلك من االستعماالت وكل ما يتعلق بالتزامات 
الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة املشروع 
وحتويل حق االنتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد 

انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية ال يجوز 

إج���راء اي تعديل على مكونات املش���روع بعد طرح 
األس���هم في املزاد العلني وفقا ألح���كام البند )أ( من 
املادة 27 مكررا )أ( من هذا القانون س���واء بزيادة او 
تخفيض املس���احات املخصصة لالستعمال التجاري 
او االستثماري او الوحدات السكنية او غير ذلك من 
االستعماالت او في اي من املرافق واخلدمات بأي شكل 
يؤثر على األسس التي مت مبوجبها طرح أسهم الشركة 
في املزاد العلن���ي وفقا ألحكام البند )أ( من املادة 27 

مكررا )أ( من هذا القانون.
ويجب تنفيذ او اجناز البنية األساس���ية واملرافق 
العام���ة وغيرها وفقا ملا حتدده املؤسس���ة في دفتر 
الشروط، عالوة على تسليم جميع الوحدات السكنية 
س���واء كانت بيوتا او ش���ققا او قسائم الى املؤسسة 
صاحلة وجاهزة للسكن او للبناء � بحسب األحوال � 
في موعد ال يجاوز 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد.

� مادة 27 مكررا )ه�( � 
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا الباب مبرسوم خالل 
3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من 
وزير املالية ووزير الدولة لش���ؤون اإلس���كان وقبل 
طرح النسبة املقررة في البند )أ( من املادة 27 مكررا 
)أ( من هذا القانون باملزاد العلني، متضمنة على وجه 
اخلصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة 
من املدن املشار اليها في املادة 27 مكررا باسم الدولة 
وصيغة االتفاقية التي تقوم املؤسسة بإبرامها مع كل 
شركة وحتديد نسبة توظيف الكويتيني بحيث ال تقل 
نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملني في الشركة 
وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة الى جميع الشروط 
الفنية والبيئية واملالية واالقتصادية وشروط األمن 
والسالمة واملكونات التي يحق للشركة االنتفاع بها 
طوال فترة العقد، وغيرها من الش���روط التي حتكم 

العالقة بني الطرفني وحتدد التزاماتهما.
وتقدم الش���ركة الى وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
خالل 3 أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء 
وأعداد الكويتيني في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد 
وأسماء من مت تدريبهم خالل السنة املالية املنقضية 
ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيني في السنوات ال� 
3 السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف 
الى كل من مجلس األمة ومجلس الوزراء مش���فوعا 

مبالحظات الوزارة على ما ورد فيه.
� مادة 36 مكررا � 

تس���ري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 
والقانون رقم 7 لس���نة 2008 املشار اليهما � بحسب 
األحوال � على كل من الب���اب الث���الث مكررا والباب 
الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بش��أنه نص 

فيه ومبا ال يتع����ارض مع أحكامه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
كل فيما يخصه تنفيذ ه���ذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

د. فيصل املسلم د. جمعان احلربش

د.أسيل العوضي

م. ناجي العبدالهادي محمد هايف د. وليد الطبطبائي

الخرافي: موقف الكويت ثابت ومبدئي في عدم السماح باستخدام أراضيها للهجوم على أحد
أكد أنه »لم يسمع ولم يبلغ بأي توجه في هذا الشأن«

اكد رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي موقف 
الكويت الثابت واملبدئي في عدم السماح باستخدام 
أراضيها للهجوم على احد، مشددا على حرص الكويت 

على العالقات االخوية مع دول اجلوار.
وردا على سؤال في شأن ما نشرته بعض وسائل 
االعالم الغربية من ان الواليات املتحدة طلبت موافقة 
الكويت على استخدام اراضيها في تهديد ايران، قال 
الرئيس اخلرافي »لم اسمع ولم ابلغ ان لدى الكويت 

اي توجه في هذا الشأن«، مؤكدا انه ال مجال لالعتداء 
على اي دولة انطالقا من اراضينا، وال نسمح الحد 
باستخدام اراضينا للهجوم على احد، وهذه سياسة 

واضحة للكويت.
وفيما يتعلق ببطاريات الباتريوت املوجودة على 
االراضي الكويتية قال: انه���ا موجودة منذ حترير 
البالد من الغزو العراقي، وهي موجودة من منطلق 

دفاعي صرف«.

من جانب آخر اوض���ح اخلرافي ان اقرار قانون 
املعاق���ني يترجم ما كنت اقول���ه دائما من ضرورة 
التنسيق بني السلطتني، وافساح املجال امام اللجان 
البرملانية لتعمل بهدوء وتعالج اي اختالفات، مؤكدا 
ان استمرار هذا االسلوب من التعاون سيساهم في 

حتقيق املزيد من االجنازات.
واعرب اخلرافي عن سعادته بإقرار قانون ذوي 
االحتياجات اخلاصة الذي جس���د أهمية التنسيق 

والتعاون بني السلطتني داخل اللجنة املختصة وفي 
قاعة عبداهلل السالم. وسئل اخلرافي عن اي نصيحة 
يوجهه���ا الى النواب بعد اعادة قانون القروض الى 
املجلس فأجاب »امتنى من زمالئي النواب التركيز 
على ما ميكن اجنازه، والبحث عن اي نقاط ضعف او 
مالحظات في صندوق املعسرين، من اجل تطويره 
ومعاجلة اي عوائق او مالحظ���ات تعترض اقرار 
الصندوق، حتى يستفيد منه املواطنون في اسرع وقت 

ممكن ونكون عونا لهم في التخفيف من معاناتهم«. 
وردا على س���ؤال في ش���أن حتديد جلسة خاصة 
ملناقشة »الوحدة الوطنية« بناء على مقترح نيابي 
في هذا الشأن، أوضح انه جار التنسيق حول موعد 
اجللسة، الفتا الى ان التنسيق مع االعضاء يبحث 
ايضا خيار عقد اجتماع نيابي في مكتبة الرئاسة، 
مبينا انه س���يتم اتخاذ القرار املناسب بعد انتهاء 

املشاورات.

العوضي: أم الهيمان إنذار مسبق لما تنتظره الكويت في المستقبل إذا استمر إهمال األخطار البيئية
صرح���ت النائبة د.اس���يل 
العوضي بأن قضية ام الهيمان 
هي باختصار انذار مس���بق ملا 
تنتظره الكويت وكل الكويتيني 
مس���تقبال في ظل اهمال امللف 
البيئي، وام الهيمان وما حدث 
الهالي ام الهيمان اليوم هو مثال 
لتعاملنا حكومة ومجلس���ا مع 

امللف البيئي.
وبينت في تصريح صحافي 
لها امس بالقول: جميعنا نعيش 
ما تعيشه ام الهيمان، لكن ببطء، 
البيئية  حيث مازالت االخطار 

اجلوية والبحرية تهدد صحتنا 
بشكل يومي، واضافت: نحن امام 
مشكلة حقيقية، الكويت تواجه 
اخطارا بيئية حقيقية تهدد صحة 
املواطنني بشكل مباشر كوجود 
اليورانيوم املنضب  مخلف���ات 
الكويت والغوارق  في صحراء 
في اخلليج العربي اثر االحتالل 
العراقي الغاش���م مما ادى الى 
ارتفاع نس���بة انتشار امراض 
الس���رطان التي ت���ودي بحياة 
مواطنينا، واضافت د.العوضي: 
ليس هناك عائل���ة كويتية لم 

يتوف لها عزيز بس���بب مرض 
السرطان.

وبين���ت د.العوضي: نحن 
اآلن مقبلون عل���ى اقرار خطة 
التنمي���ة وتنفيذها، ويجب ان 
التنمية مس���تدامة  تكون هذه 
البيئية،  تراعي كل اجلوان���ب 
واضافت: البد ان يكون اجلانب 
البيئ���ي وصحة االنس���ان اهم 
عنصر في خط���ة التنمية ألن 
الدرجة  الدولة في  مس���ؤولية 
االولى في حياة الناس قبل كل 
شيء، واشارت د.العوضي الى 

ان اي تنمية ال تضع باحلسبان 
اجلانب البيئي فهي تنمية مؤقتة 
وال تنفع املواطن ألنها ستساهم 
بالدمار البيئي واالضرار بصحة 

املواطنني.
وشددت د.العوضي على ان 
اي تأخر في التعامل مع امللف 
البيئي يعن���ي كلفة اقتصادية 
مضاعف���ة في املس���تقبل، وان 
التي تواجه  البيئي���ة  االخطار 
صحة املواطنني اذا لم حتل بشكل 
سريع فستتحول في املستقبل 
الى خطر اكبر وستكون معاجلة 

تلك االخطار مببالغ مضاعفة.
وكشفت د.العوضي عن عملها 
على إعداد حزمة من التشريعات 
البيئية التي تخص امللف البيئي 
بش���كل مباش���ر كالعمل على 
تفعيل دور اجلهات املس���ؤولة 
عن البيئة كإعطاء الهيئة العامة 
للبيئة قوة التصرف في االحالة 
املباشرة للمتسببني في االضرار 
البيئية الى القضاء، والعمل على 
الدولة باعادة  تشريعات تلزم 
تأهيل اجلون الكويتي بيئيا حيث 
عانى م���ن املخلفات الصناعية 

والبحرية لعقود، واعادة تدوير 
النفايات لتوفير مرادم جيدة لهذه 
النفايات واحلد من التلوث البيئي 
للمركبات من خالل دعم وحتفيز 
مشروع »الوقود النظيف« النتاج 
منتجات تكريرية ذات مواصفات 
عالية اجلودة وصديقة للبيئة، 
ووضع قوان���ني صارمة تلزم 
الدول���ة واالفراد واملؤسس���ات 
واجلهات بعدم الردم في البحر 
الذي ادى الى اختفاء الش���ريط 
الطيني الذي يعتبر عتبة هرم 
الغذاء في البيئة البحرية، وهذا 

هو احد اس���باب تدهور الثروة 
السمكية في الكويت.

وختمت د.العوضي بالقول 
ان اي تقاع���س جت���اه املل���ف 
البيئي اآلن يعني تهديدا الرواح 
املواطنني وارهاق مليزانية الدولة 
في املستقبل من خالل معاجلة 
متأخرة وباهظ���ة الثمن لكلفة 
متراكمة، واشارت د.العوضي الى 
ان ملف ام الهيمان هو مثال لهذا 
التقاعس في مواجهة االخطار 
البيئي���ة التي ت���ودي بأرواح 

املواطنني.


