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العبداهلل: خفضنا هيكل رواتب العاملين

بمؤسسة البترول لعرضه على الخدمة المدنية

البراك يدعو إلى إقالة رئيس »الكويتية«

الدويسان يسأل عن مبررات إنشاء جهاز تكنولوجيا المعلومات

مزيد: نستغرب التحجج بالبنك الدولي لتحسين المعيشة

قال وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل انه مت اجراء 
التخفيض����ات على هيكل  بعض 
الرواتب اخلاصة بالعاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية وكذلك بالقياديني، 
جاء ذلك ردا م����ن العبداهلل على 
سؤال للنائب حس����ني احلريتي. 
واك����د العبداهلل ان نظام الرواتب 
والعالوات للعاملني بالقطاع النفطي 
الذي مت اقراره من قبل مجلس ادارة 
املؤسسة واملصادقة عليه من قبل 
املجلس االعلى للبترول ينص على 
انه يتولى املجلس االعلى للبترول 
وضع نظام العاملني باملؤسسة دون 
االخالل باحكام املادتني 5 و38 من 
قانون اخلدمة املدنية رقم 15 لسنة 
املرتبات  1979 بشأن عرض نظم 
املعمول بها في الهيئات واملؤسسات 

دعا النائب مسلم البراك وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري الى إقالة رئيس مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية حمد الفالح إن كان مقتنعا مبا قاله عن س���المة الطائرات 

وأعمال الصيانة فيها بشكل يناقض ما ذكره الفالح.
وأكد البراك في تصريح للصحافيني أمس ان تصريحات الوزير 
البصيري التي نشرت في وسائل اإلعالم األخيرة تؤكد سالمة اجراءات 
األمن والسالمة للطائرات وإن كان الوزير مقتنعا بذلك فعليه اتخاذ 

اجراء سريع وفوري بإقالة الفالح.
وأكد البراك ان القناعة التي أبداها وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
األمة ووزير املواصالت محمد البصيري في تصريحه حول سالمة 
أوضاع الصيانة في مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية تتناقض 
م���ع ما ذكره رئيس مجلس ادارة املؤسس���ة حمد الفالح في الكتاب 
املوجه الى البصيري عن سوء وضع الطائرات وحديثه عن مخاطر 

حقيقية.

وجه النائب فيصل الدويس���ان سؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس االمة د.محمد البصيري بشأن اجلهاز التنظيمي املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات، وتساءل الدويسان: ما هو الهيكل التنظيمي للجهاز 
املرك���زي لتكنولوجيا املعلومات؟ مع تزويدي بنس���خ من جميع اللوائح 
املالية واالدارية واحملاس���بية املنظمة إلط���ار العمل داخل اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات، وما هي املبررات العلمية والفنية إلنش���اء اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات وحل اجلهاز السابق »اجلهاز الفني املركزي 
للحكومة االلكترونية« مع تزويدي بصور من جميع الدراسات العلمية التي 
أيدت احلل وإنشاء اجلهاز اجلديد. وهل يعتبر اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات هيئة مس���تقلة او ملحقة بعد تعديل مجلس الوزراء له في عام 
2006؟ وكيف تتم االعتمادات املالية للجهاز منذ انشائه عام 2006 وحتى 
س���اعة تقدمي السؤال، وهل يتم ذلك مبوافقة وزير املواصالت ام املالية ام 
كليهما؟ وهل لديوان احملاسبة اي رقابة مالية على اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات، وإذا كانت ال توجد فما هي األسباب واملبررات لذلك؟ 

استغرب النائب حسني مزيد حتجج احلكومة 
املتكرر برأي البنك الدولي في القضايا التي تساهم 
في حتسني املستوى املعيشي للمواطنني واخلاصة 
بزيادة الرواتب ورفع الغالء عن كواهلهم بينما ال 
نسمع لهذا البنك اي رأي في قضايا اخرى ال تتوافق 
والرغبات احلكومية، موضحا ان هذا املنطق يثير 

الكثير من عالمات االستغراب والدهشة.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان الدولة غير 
ملزمة باألخذ برأي البنك الدولي وان آراءه ليست 
قوانني مطبقة ونافذة حت���ى تتعذر احلكومة بها 
كلما مت���ت املطالبة بزيادة الرواتب او املس���اهمة 
في تخفي���ف اعباء احلياة ع���ن املواطنني في ظل 
ه���ذه املوارد التي وهبها اهلل للبلد والتي يفترض 

ان يتنع���م بها املواطنون، مؤك���دا ان الكويت غير 
ملزمة بتطبيق آراء البنك وهي متلك من املؤسسات 
احلكومية التي يتم االستئناس برأيها ان لزم األمر، 
مشيرا الى ان على احلكومة اجلدية في رفع الرواتب 
واقرار العديد من الك���وادر والتي طال البحث بها 
وأخذت من الوقت الكثير، مضيفا: ان الدراس���ات 
التي يطالعنا به���ا البنك الدولي يتم االعالن عنها 
اذا ما كانت تش���ير الى تضخم في حال املطالبات 
العادلة للزيادة التي تعود باملعيش���ة الرغدة على 
املواطنني بينما تغيب هذه الدراس���ات ان كانت ال 
تتوافق مع رغبات اجلهات احلكومية واملتنفذين، 
داعيا احلكومة الى تفهم دعوات النواب في زيادة 

الرواتب واقرار الكوادر.

العامة والشركات اململوكة كاملة 
للدولة على مجلس اخلدمة املدنية 
للنظر في اقرارها او تعديلها حسب 
االح����وال، مضيفا وبعرض هيكل 

الروات����ب املعتمد من قبل مجلس 
ادارة املؤسس����ة واملجلس االعلى 
للبت����رول على مجل����س اخلدمة 
املدنية الق����راره مت اجراء بعض 
الرواتب  التخفيضات على هيكل 
اخلاصة بالعاملني وكذلك بالقياديني 
بخالف ما س����بق اقراره من قبل 
ادارة املؤسسة واملجلس  مجلس 
االعلى للبت����رول. واكد العبداهلل 
ان اجمالي التخفيضات التي متت 
على الرواتب االساسية والعالوة 
التشجيعية للكويتيني قد ادى الى 
انخفاض زيادة الرواتب املعتمدة 
للموظفني الكويتيني بقيمة تتراوح 
بني 10 دنانير و120 دينارا للدرجات 
بني 1 و20 ومت هذا التخفيض وفقا 
القانونية املمنوحة  للصالحيات 

لديوان اخلدمة املدنية.
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د.محمد العفاسي 

د.ضيف اهلل  أبورمية

وزير الشؤون: أنجزنا قوانين الجمعيات التعاونية
والمساعدات والحضانة الخاصة.. و»العائلية« األسبوع المقبل

أكد أنها سترى النور قريبًا في جلسة واحدة وستشكل نقلة نوعية لـ »الشؤون«

سامح عبدالحفيظ
الش����ؤون  وزي����ر  وص����ف 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محم����د 
العفاسي ما تشهده الوزارة خالل 
هذه املرحلة ب� »الثورة التشريعية« 
في جميع الش����رائح والقطاعات 
لديها، خاصة انها وزارة متشعبة 
االختصاصات ولها تواصل مباشر 
مع املواطن����ني وحتتاج قوانينها 
دائما الى حتديث مستمر لتحفظ 
حقوق الناس وتوجه العمل الى 

املسار الصحيح.
وقال العفاس����ي ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده عقب خروجه من 
اجتماع اللجنة الصحية البرملانية 
إننا ناقشنا مع اعضاء اللجنة عددا 
من املشاريع بقوانني ومنها قانون 
اجلمعيات التعاونية والذي يهدف 
الى توجي����ه العمل التعاوني الى 
الس����ليمة واحلفاظ على  الطرق 
حقوق املساهمني، الفتا الى ان هذا 
االجتماع هو استمرار الجتماعات 

سابقة مع اللجنة الصحية.

واشاد العفاسي باعضاء اللجنة 
وخاص����ة النائبات ومل����ا يبدينه 
من تع����اون وجهد غي����ر محدود 
من خالل اجتماع����ات ماراثونية 
اجنزنا م����ن خاللها قانون العمل 
في القطاع االهل����ي الفتا الى انه 
اآلن بصدد اجناز اربعة مشاريع 
بقوانني والتي اخذت وقتا طويال 
في املجل����س ولكن بهمة وتعاون 
اعضاء اللجنة استطعنا ان نخلص 
من ثالثة قوانني وهي اجلمعيات 
التعاوني����ة واملس����اعدات العامة 
واحلضانة اخلاصة واملتبقي هو 
قانون واحد هو احلضانة العائلية 
والذي سننتهي منه االسبوع املقبل 
باذن اهلل. واكد العفاسي ان هذه 
القوانني االربعة سترى النور قريبا 
في جلس����ة واحدة، وس����تتحقق 
طموحات ونقلة نوعية بالنسبة 
للعمل في وزارة الشؤون. واشار 
العفاسي الى ان هناك توافقا كبيرا 
بني احلكومة واملجلس بشأن هذه 
القوانني الفتا الى ان التعديالت التي 

قدمتها احلكومة هي لسد الثغرات 
بشأن القوانني احلالية اضافة الى 
ض����رورة حتديث ه����ذه القوانني 
لتواكب املتغيرات املوجودة وايضا 
طموحات استراتيجية للمستقبل 
التي  التنمية  لتتماشى مع خطة 
اقرت مؤخرا. وبني العفاس����ي ان 
اي مشاريع بقوانني او اقتراحات 
دائما ما تكون في صالح اجلميع وال 

ميكن ان تبخس احلقوق املكتسبة 
للمواطنني، مؤك����دا ان احلكومة 
تس����عى من خالل ه����ذه القوانني 
لتحقي����ق االضافات املس����تحقة 
للمواطنني. وشدد العفاسي على 
أنه صرح اكثر من مرة بأنه ضد ان 
تستولي الوزارة على اجلمعيات 
التعاونية وتديرها ادارة مباشرة 
من قبل احلكومة الن ذلك يتنافى 
م����ع ه����دف اجلمعي����ات والعمل 
الدميوقراطي والعناية بش����ؤون 
وخدمات املنطق����ة لتدار من قبل 
اهالي املنطقة، والتدخل احلكومي 
هو من باب الضرورة فقط، الفتا 
الى ان مش����روعا بقانون متعلق 
باجلمعيات التعاونية تفادى كل 
هذه املالحظات وسد جميع الثغرات 
في القانون احلالي، وهو في االساس 
للحف����اظ على العم����ل التعاوني 
ويحقق طموحات ويحافظ على 
حقوق املساهمني. وبسؤاله عن الى 
اين انتهت جلنة التحقيق مبلف 
احصاء املعاقني اجاب العفاس����ي 

قائال »اللجنة انتهت من التحقيق 
ورفعت تقريرها ومت اعتماد التقرير 
)اليوم( وسيتخذ اجراءات خالل 
االسبوع املقبل فبعض املسؤولني 
عن هذه التجاوزات سيحالون الى 
النيابة والبعض االخر يتخذ فيه 
ادارية حس����ب جسامة  عقوبات 
املخالف����ة املوج����ودة. واوض����ح 
العفاسي ان قانون املعاقني الذي 
اقره مؤخرا يسد الكثير من الثغرات 
في القانون الس����ابق والذي كان 
مطبقا منذ 96 وكان العدد ال يتجاوز 
1500 معاق واآلن اصبح هناك 33 
ال����ف معاق وه����ذا يتطلب اعادة 
فحص كل امللف����ات ولذا اصدرت 
قرارا بتشكيل هيئة طبية مكونة 
من ستة استشاريني مشهود لهم 
بالكفاءة والنزاهة واحلس الوطني 
ملراجعة جميع هذه امللفات وفق 
قانون الهيئة اجلديد بحيث ال يكون 
هناك اي شخص ال يستحق هذه 
اخلدمة التي تق����دم له من خالل 

هذا القانون.

وصف النائب د.ضيف اهلل أبورمية احلكومة 
بأنها تتعامل مع الشعب الكويتي بازدواجية وتنظر 
بأن الش���عب الكويتي يتكون من طبقتني، طبقة 
VIP وطبق���ة اخرى غير مهمة في نظر احلكومة، 
موضحا انه جاء االعتراف بهذه التفرقة والطبقية 
على لسان وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، حيث 
أعلن صراحة وغير مكت��رث ملواقف النواب بأن 
وزارة الدفاع ستنشئ مستشفى مالصقا ملستشفى 
 VIP �جاب���ر األحمد احلالي متخص���ص لعالج ال
والشخصيات املهمة، متسائال: هل يوجد في نظر 
الشيخ جابر املبارك كويتيون مهمون وكويتيون 

غير مهمني؟
وأضاف أبورمية قائال: ان الشيخ جابر املبارك 
لم يتوقف عن اإليعاز للحكومة بالغياب عن جلسة 
املعاقني ولم يتوقف عن تعطيل كشوفات التجنيس 
ولم يتوقف عن املناداة بتعطيل الدستور، بل وصل 
األمر به الى بناء مستشفيات تخدم فئة معينة من 
الشعب الكويتي يصفها باملهمة، متسائال: هل من 
افتدوا حياتهم في 8/2 وهل من استشهدوا باألسر 
واستشهدوا باحلروب العربية ضمن املهمني لدى 
الشيخ جابر املبارك ام يقصد باملهمني فقط هم فئة 

بعض التجار واملتنفذين ومن التف حولهم؟

أبورمية: الحكومة تتعامل مع الشعب بازدواجية

مستعد لصعود المنصة ألضع النقاط فوق الحروف بخصوص الملف الرياضي
بلهجة واثقة، اكد وزير الش��ؤون والعمل د.محمد العفاسي انه ال يخشى التهديدات 
التي تطلق من هنا أو هناك بتقدمي استجواب ضده على خلفية ملف الرياضة الكويتية 
وجتميدها في احملافل الدولية، وقال العفاسي في تصريحات للصحافيني عقب حضوره 
اجتماع اللجنة الصحية واالجتماعية والعمل مبجلس االمة امس: انا مس��تعد لصعود 
املنصة ومواجهة اي استجواب يقدم وتوضيح سالمة موقفي وأضع النقاط فوق احلروف 

في ما يخص امللف الرياضي.
واضاف ان االس��تجواب حق دس��توري لكل نائب، ويجب ان يفعل هذا احلق وال 
يوجد جزع أو تأفف من اس��تخدامها، وقال: ان االستجواب فرصة على طبق من ذهب 
ألي مسؤول او وزير ليوضح سالمة موقفه ويبني عدم موضوعية رؤية الطرف اآلخر 
مقدم االستجواب، مشيرا الى ان لديه الشجاعة للمواجهة واالعتراف باخلطأ والتراجع 
عنه ان كان عنده خطأ، وان كان على صواب فهو قادر على ان يدافع عن سالمة موقفه 

في موضوع الرياضة.
وعن موعد تطبيق قانوني العمل واملعاقني، قال العفاس��ي: ان قانون العمل االهلي 
صدر به مرس��وم وسينشر في اجلريدة الرسمية خالل يومني ليتم تطبيقه، اما قانون 
املعاقني فقد وصل النص النهائي له من مجلس االمة الى احلكومة قبل ايام قليلة، وتوقع 

ان يتم التصديق عليه خالل االسبوعني املقبل، لينشر بعدها في اجلريدة الرسمية.
من جانبها قالت رئيس اللجنة الدكتورة روال دشتي: ان اللجنة شهدت توافقا حكوميا 
نيابيا على تعديالت قوانني اجلمعيات التعاونية، واملساعدات العامة واحلضانات اخلاصة، 

ولم يتبق اال قانون احلضانة العائلية سيتم مناقشته في اجتماع مقبل.
وبدوره��ا اكدت مقرر اللجنة الصحية النائب د.أس��يل العوض��ي ان اللجنة انتهت 
باالتف��اق مع احلكومة من ثالث��ة قوانني مهمة وهي اجلمعي��ات التعاونية واحلضانات 
اخلاصة وقانون املساعدات العامة، واشارت العوضي الى انه كان هناك توافق مع الوزير 

العفاسي واعضاء الوزارة.
واضافت د.العوض��ي في تصريح للصحافيني عقب اجتم��اع اللجنة امس ان هذه 
القوانني كانت مدرجة على جدول اعمال مجلس االمة واللجنة تقدمت بطلب لسحبها في 

وقت سابق حتى تتم مناقشة بعض التعديالت التي تقدم بها النواب واحلكومة.
وقالت ان اللجنة ستعمل على اعداد التقرير التكميلي وادراجه على جدول االعمال. 
وبسؤالها عن املقترح الس��ابق القاضي بأن يكون املرشح للجمعيات التعاونية حاصال 
على الش��هادة اجلامعي��ة قالت العوضي ان هذا املقترح لم يؤخذ به واكتفينا بش��هادة 

الثانوية العامة.

زنيفر يسأل الساير 
عن ترميم مستوصفي 

الظهر وجابر العلي

وجه النائب سعد زنيفر سؤاال 
لوزير الصحة د.هالل الساير اكد 
فيه ان هناك كثافة سكانية عالية 
في منطقتي ضاحية جابر العلي 
الصباح والظهر، مشيرا الى ان 
اعمال الصيانة والترميم التي تقوم 
بها وزارة الصحة مبستوصف 
ضاحي��ة جابر العل��ي الصباح 
ومستوصف منطقة الظهر تضطر 
املواطنني املقيمني بهاتني املنطقتني 
الى مستوصف منطقة  للذهاب 
الكبير املجاور لضاحية  مبارك 
جاب��ر العلي الصب��اح ومنطقة 
الظهر، الفت��ا الى ان ذلك يؤدي 
الى االزدحام الشديد مبستوصف 
مبارك الكبير على مدار اليوم مع 
العلم بأهمي��ة وضرورة تواجد 
الطبية واملس��توصفات  املراكز 
القريبة من املواطنني ملتابعة اي 
اعراض مرضية قد تظهر في اي 
وقت وتقدمي خدمات صحية جيدة 
بأس��رع وقت. وتساءل زنيفر: 
ما املدة املتف��ق عليها في العقد 
املبرم بني كل من وزارة الصحة 
واجلهات القائم��ة على التنفيذ 
إلجناز أعمال الصيانة والترميم 
بكل من مستوصف ضاحية جابر 
العلي الصباح ومستوصف منطقة 
الظهر ومتى يتم االنتهاء من تلك 
االعمال وما هو تاريخ التسليم 
املتفق علي��ه بني وزارة الصحة 
واجلهات املعنية بالتنفيذ؟ وهل 
كانت اعم��ال الصيانة والترميم 
ب��كل من مس��توصف ضاحية 
جابر العلي الصباح ومستوصف 
منطقة الظهر حتتاج الى كل هذه 
امل��دة إلجنازها؟ ومل��اذا لم تكن 
اعم��ال الترمي��م والصيانة في 
املستوصفات املذكورة متتابعة 
اي تكون الصيانة مبستوصف 
ضاحي��ة جابر العل��ي الصباح 
اوال ثم بع��د االنتهاء من اعمال 
الصيانة بذلك املستوصف تبدأ 
وزارة الصحة بأعمال الصيانة 
والترميم مبس��توصف منطقة 

الظهر او العكس؟


