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الخرافي استقبل سفراء فرنسا

وألمانيا االتحادية وپولندا 

اخلرافي مستقبال السفير األملاني

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه امس س���فير جمهورية فرنسا لدى الكويت 
جان رين���ي جيان ومت في هذا اللقاء بحث العالقات 
املش���تركة بني الدولتني والعمل على تطويرها. كما 
استقبل اخلرافي س���فير جمهورية أملانيا االحتادية 
لدى الكويت د.ميشائيل فوربس، ومت في هذا اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وتعزيز 
العالقات البرملانية بني مجلس االمة والبوندستاج 
االملاني. واستقبل اخلرافي سفير جمهورية پولندا 
في الكويت يانوش شفيدو، ومت في هذا اللقاء بحث 

العالقات بني الدولتني وسبل تطويرها وسلمه رسالة 
من رئيس البرملان الپولندي يدعوه فيها الى زيارة 
جمهورية پولندا. من جانب آخر، استقبل اخلرافي 
وفدا ميثل امانات مجالس الشورى والنواب والوطني 
واالمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
والذي يش���ارك في اجتماعات جلنة دراسة مسودة 
مش���روع تعديل النظام االساس���ي الجتماع االمناء 
العامني والئحة تنظيم عمل اللجان والذي يعقد في 
الكويت خالل الفترة من 9 الى 11 اجلاري. حضر املقابلة 

االمني العام ملجلس االمة عالم الكندري.

د.ضيف اهلل أبورمية

محمد هايف

استغرب النائب د.ضيف اهلل أبورمية من التضارب في القرارات 
ب����ني وزير الدفاع والعاملني حتت امرته، متس����ائال: هل ميلك الوزير 
القرار في وزارته أم أن هناك من يعمل في وزارة الدفاع ولديه القدرة 

على الغاء قرارات الوزير؟
واضاف أبورمية ان وزير الدفاع أصدر قرارا بالتمديد للعسكريني 
»البدون« واخلليجيني العاملني في اجليش الكويتي ممن بلغوا السن 
القانونية وفوجئ هؤالء العسكريون بعد ان استبشروا خيرا بأنهم 
قد مت تسريحهم من اخلدمة، علما ان غالبية هؤالء العسكريني هم ممن 
شاركوا في حرب حترير الكويت، فهل هذا جزاء من ضحى بروحه فداء 
للكويت؟ واختتم أبورمية تصريحه، معربا عن استيائه مما يحصل 
في وزارة الدفاع، متسائال: من ميلك القرار داخل وزارة الدفاع، هل هو 
الوزير الذي يص����در قرارات ال تنفذ وال يؤخذ بها، أم ان هناك مراكز 
قوى داخل الوزارة هي من تدير الوزارة حس����ب أهوائها وتوجهاتها 

بعيدا عن توجهات الوزير؟

وجه النائ���ب محمد هايف 
الداخلية الشيخ  سؤاال لوزير 

جابر اخلالد جاء فيه:
نص الدس���تور على كفالة 
العدل واملساواة وتكافؤ الفرص، 
كما قضى بأن الوظائف العامة 
خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، 
ويستهدف موظفو الدولة في أداء 
وظائفهم املصلحة العامة، ونص 
كذلك على أن الناس متساوون 
ل���دى القان���ون ف���ي احلقوق 
والواجبات العامة، مضيفا: هذا 
وحدد قانون الش���رطة الرتب 
العس���كرية لضباط الشرطة 
التسلس���ل العسكري  حسب 
ث���م ن���ص عل���ى أن »يخضع 
رج���ال الش���رطة ذوو الرتب 
األقل لذوي الرتب األعلى، فإذا 
الرتب خضع األحدث  تساوت 
في الرتبة لألقدم فيها«. وقال: 
وقضى مرس���وم إنشاء وزارة 
الداخلية على اختصاص وزارة 
الداخلية بإعداد قوة الش���رطة 
واألم���ن العام وتأم���ني قيامها 
بواجباتها. مضيفا: ومبناسبة 
عقد كلية األمن الوطني لدورة 
تنمية املهارات القيادية األولى 
واالستعداد لعقد الدورة الثانية 

الضباط منتسبي الدورة األولى 
والثانية الذين مت جتاوزهم ولم 
يتم اختيارهم في هذه الدورة؟ 
وما أس���اس هذا التجاوز، وما 
القواعد واألسس التي مت اختيار 
ه���ذه املجموعة وفق���ا لها عما 
سواهم من الضباط األقدم منهم، 
وما اجلهة املختصة التي تولت 
عملي���ة االختيار لدورة تنمية 
امله���ارات القيادية، وهل قامت 
بهذه العملية بشكل مباشر أم 
فوضت جهة أو أشخاصا آخرين؟ 
أطلب حتديد اجلهة األساسية 
التي باشرت االختيار واجلهات 
األخرى واألشخاص املفوضني 
باالختيار إن وجدوا، وهل اطلع 
الداخلي���ة على برنامج  وزير 

الدورة سالفة الذكر؟ 
وأس���ماء وأع���داد الضباط 
امللتحقني بها، واألسس واملعايير 
التي مت االختي���ار بناء عليها 
ومدته���ا، إذا كان���ت اإلجابة ب� 
»نعم« أطلب تزويدي مبا يدل 
على ذلك، وهل كان للجنة العامة 
لشؤون الشرطة دور في عقد 
هذه الدورة أو اختيار منتسبيها، 
إذا كانت اإلجابة ب�»نعم« أطلب 

تزويدي مبا يدل على ذلك؟

لعدد من الضباط، أرجو إفادتي 
باآلتي: هل هناك الئحة تنظم 
القيادية  املهارات  دورة تنمية 
التي تعقدها كلية األمن الوطني؟ 
إذا كانت اإلجابة ب� »نعم« أرجو 
تزويدي بصورة عنها، وكم عدد 
الضباط املنتسبني للدورة األولى 
واملرشحني للدورة الثانية، وما 
رتبهم العسكرية، وما مستوى 
مناصبه���م اإلش���رافية الت���ي 
يتولونها؟ يرجى تزويدي بكشف 
أسمائهم مع بيان تاريخ تعيني 
كل ضابط بوزارة الداخلية، وكم 
عدد الضباط األقدم عسكريا من 

أبورمية: وزير الدفاع ال يملك القرار 
في وزارته وأوامره ال تنفذ

هايف لوزير الداخلية: هل هناك الئحة 
تنظم دورة تنمية المهارات القيادية؟

أحمد السعدون

في مؤتمر صحافي عقده باللجنة اإلسكانية أمس

أكد النائب أحمد السعدون ان الفرصة مواتية امام 
احلكومة لتنفيذ اخلطة االمنائية التي أقرها مجلس 
االمة اخيرا، مشترطا لنجاح احلكومة في تنفيذ اخلطة 
عدم الرضوخ ألصحاب املصالح الذين يسعون للتأثير 

على القرار احلكومي.
وأض����اف في مؤمتر صحافي عق����ده مبقر اللجنة 
االسكانية البرملانية ظهر امس ان احلكومة قادرة على 
تنفيذ ما ورد في »اخلطة« من مش����اريع، بعد اتخاذ 
بعض االجراءات املساندة، واختيار العناصر الكويتية 

الكفؤة املؤهلة للتعامل مع هذه املشاريع.
وأوضح ان االختالف اجلوهري في اخلطة الصادرة 
بالقانون 2010/9 يتمثل في التقيد بالنهج، مش����يرا 
ال����ى ان احلكومة لم تتحدث عن مجموعة مش����اريع 
ستقوم بتنفيذها كما في اخلطط السابقة، بل مت وضع 
آلية لتنفيذ املش����اريع من خالل الشركات املساهمة، 
والتس����هيالت التي ينظمها القانون رقم 49 لس����نة 

.1966
وبني السعدون انه وبعد الدراسة املستفيضة لضمان 
جناح »اخلطة« رأينا ان احلل االمثل يتمثل في زيادة 
رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار الى عشرة 
مليارات دين����ار، على ان يتم تخصيص هذه الزيادة 
)8 مليارات( بالكامل لتقدمي تسهيالت للشركات التي 
سيتم تأسيسها وفقا للقانون 2010/9، أو القانون رقم 
45 لسنة 2007 في شأن البيوت منخفضة التكاليف، 

وقانون املستودعات العامة.

العربي. وقال: نحن لم نؤثر على امكانات الصندوق 
وال موارده، مشيرا الى ان احلكومة امام امتحان اآلن 

في كيفية تقدمي القروض امليسرة للشركات.
والحظ السعدون تسارعا غير عادي في طرح مشروع 
محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل اخلطة 
االمنائية، واملقترحات النيابية املعروضة على املجلس 
في شأن تأسيس محطات الكهرباء، مشددا على عدم 
رضوخ احلكومة ألصحاب املصالح الذين يستعجلون 

تأسيس محطات الكهرباء واملصفاة الرابعة.
ورأى ان على احلكومة مسؤوليات اخرى مرتبطة 
بتنفي����ذ اخلطة، كتوحيد صيغة العق����ود، الفتا الى 
معلومات لديه بوجود توجه حكومي تدرسه الفتوى 

والتشريع في هذا الشأن.
وتطرق السعدون الى موضوع الكوادر واملوقف 
احلكومي منها، مؤكدا ان احلكومة هي سبب األوضاع 
املرتبطة بالكوادر وتداعياتها على املوظفني، معربا عن 
استغرابه من رفض احلكومة كل مقترحات الكوادر 
وتعديل القوانني ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس 

اخلدمة املدنية بدراسة 37 كادرا معروضة عليه.
وأكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر لكنه 
ربط هذه املوافقة باقتراح بقانون أعده امس في شأن 
مرتب����ات املوظفني الكويتيني ف����ي القطاع احلكومي 
يقضي مبساواة رواتبهم اذا ما كانت املؤهالت وسنوات 
اخلب����رة متطابقة ألي موظف م����ع نظيره في جهات 

حكومية أخرى.

وأوضح ان القانون احلالي يعطي رئيس مجلس 
ادارة صندوق التنمية االقتراض أو اصدار س����ندات 
تعادل ضعف رأس املال )4 مليارات(، أما في التعديل 
املقترح الذي يعطي الصندوق حق متويل الشركات التي 
تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فإن هذا التعديل 
يشترط حتديد 60% من االقتراض أو السندات التي 
خول القانون رئيس الصندوق اصدارها لدعم التنمية 
احمللية وتأسيس الش����ركات، خالفا للوضع احلالي 
الذي يتوزع دعم الصن����دوق من خالله على الوطن 

تؤخذ المبالغ من االحتياطي العام للدولة

زيادة مرتبات جميع الموظفين الكويتيين
قدم النائب احمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن مرتبات املوظفني 

الكويتيني.

المادة االولى 

في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية 
املعنى املبني قرين كل منها.

1- اجلهات احلكومية: اجلهات احلكومية كما عرفتها املادة الثانية 
من قانون اخلدمة املدنية وكذلك اجلهات ذات امليزانيات املستقلة.

2- املرتب: املرتب الشامل الذي يتقاضاه املوظف شهريا.
3- النظام الوظيفي اخلاص: النظام الذي يضع للعاملني بإحدى 

اجلهات احلكومية معاملة مالية خاصة من حيث املرتب.

المادة الثانية

ت���زاد مرتبات جميع املوظفني الكويتيني باجلهات التي تس���ري 
على العاملني بها احكام قانون اخلدمة املدنية ونظام اخلدمة املدنية 
وجدول املرتبات امللح���ق به، وال يخضعون لنظم وظيفية خاصة، 
بحيث يتس���اوى مرتب كل منهم مع متوسط املرتبات التي يحصل 
عليه���ا نظراؤهم في اجلهات احلكومي���ة التي يخضع العاملون بها 

كلهم او بعضهم النظمة وظيفية خاصة.
ويس���ري حكم الفقرة الس���ابقة على من يخضع لنظام وظيفي 
خاص اذا كان املرتب الذي يتقاضاه يقل عن املتوس���ط املنصوص 

عليه في الفقرة السابقة.

المادة الثالثة

اعتبارا من  تاريخ العمل بهذا القانون، ال يجوز اصدار اي نظام 
خاص باملرتب���ات للعاملني باجلهات احلكومية، كما ال يجوز تقرير 

اي اضافة الى املرتب ايا كانت تسميتها اال بقانون.

المادة الرابعة

يص���در مجلس ال���وزراء بعد اخذ رأي مجل���س اخلدمة املدنية، 
القرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خالل ثالثة اش���هر 

من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة

تؤخذ املبالغ الالزمة لتنفي���ذ احكام هذا القانون من االحتياطي 
العام للدولة.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

السعدون: رفع رأسمال صندوق التنمية  إلى 10 مليارات دينار

النائب  كش���ف 
د.فيصل املسلم انه 
اجتمع مع املسؤولني 
في وزارة الصحة 
الذين قطعوا معه 
وع���دا قب���ل عام 
ونصف العام بجعل 
مستوصف خيطان 
القدمي للعمالة فقط، 
وطلبوا مهلة حتى 
االنتهاء من مركز 
مناحي العصيمي 

الصحي.
املس���لم  وقال 
تصري���ح  ف���ي 
للصحافي���ني: قبل 
اي���ام افتتح مركز 

العصيمي الصحي، ونش���كر املتبرع���ني، ولكن ما دعانا الى 
االستغراب ان اخلدمات كافة نقلت الى املركز، وان العمالة ايضا 
تتلقى العالج في هذا املركز خالف ما جرى االتفاق عليه مع 
وزير الصحة االسبق علي العجمي ووكيل الوزارة د.يوسف 
الدويري، ومدير املنطقة الصحية السابق علي الفودري، ومن 
املؤلم ان تسير األمور بهذا الشكل، ونحن لن نقبل به، وكلنا 
ثقة بأن د.هالل الساير ليس على علم بهذا األمر، وال يرضيه 
ان يكون هناك جتاوز على االتفاق الرس���مي الذي حصل مع 

املسؤولني في وزارة الصحة.
وقال املسلم: انني اتصلت بقيس الدويري، وسنعقد اجتماعا 
ملعاجلة األمر، فمن غي���ر املنطقي انه بعد طول هذه املعاناة 
واالنتظار في منطقة خيطان، ان يأتي األمر مكرسا للمعاناة، 
علما ان مستوصف خيطان القدمي كان ال يدخله العزاب بقرار 
رسمي من املسؤولني في الصحة على مدى حكومات متعاقبة، 
ونأمل من وزي���ر الصحة والوكيل د.إبراهي���م العبدالهادي 
إنصاف أهل خيطان، خصوصا ان القطاع الصحي هو املخفف 

عن آالم الناس«.
ودعا املسلم الى »اإلس���راع في إصالح اخللل واالعوجاج 
الذي أحلق األذى بأهالي خيطان الذين ظلوا وعلى مدى العقود 

املاضية يعانون من وجود العزاب بني ظهرانيهم«.

المسلم يرفض السماح للعمالة
بتلقي العالج في مركز مناحي الصحي

د.فيصل املسلم

نص االقتراح بخصوص تنظيم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

قدم النواب أحمد الس���عدون ومس���لم البراك 
وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر وعلي الدقباسي 
اقتراحا بش���أن تعديل قانون »تنظيم الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية«.

مادة أولى

تستبدل بنصوص كل من الفقرة الثانية من املادة 
الثانية واملادتني الثالثة والرابعة من القانون رقم 

25 لسنة 1974 املشار اليه النصوص التالية:
مادة ثانية فقرة ثانية:

»كما يدخ���ل في أغراضه تق���دمي القروض 
القائمة على  العام���ة  للوزارات واملؤسس���ات 
تنفيذ مش���روعات الرعاية السكنية بالكويت 
وكل ما يرتبط بها من بنية أساس���ية وخدمات 
رئيسية ومرافق عامة، على أال يجاوز رصيد هذه 
القروض في أي وقت 10% من رأسمال الصندوق. 
ومتنح هذه القروض وفقا لالجراءات السارية 
في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول 

االخرى«.
مادة ثالثة:

»يكون رأسمال الصندوق عشرة آالف مليون 
دينار كويتي«.

موزعة على النحو التالي:
أ � ألف���ا مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل 
كما هو محدد في نهاية السنة املالية 1998/1997، 
تخصص ألغراض الفقرة االولى من املادة الثانية 

من هذا القانون.
ب � ثماني���ة آالف مليون دينار كويتي يخول 
وزي���ر املالية اداءها دفعة واحدة أو على دفعات، 
تخصص ألغراض الفقرة الثالثة من املادة الثانية 

من هذا القانون.

مادة رابعة:
»يجوز للصندوق ان يقترض وان يصدر سندات 
في حدود مثل رأس���ماله مضافا اليه االحتياطي، 
وذلك بالش���روط واالوضاع التي يقررها رئيس 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس االدارة، 
على ان تخصص 60% من قيمة القرض أو السندات 
ألغراض الفقرة الثالثة من املادة الثانية من هذا 

القانون«.

مادة ثانية

تض���اف الى املادة الثانية من القانون رقم 25 
لس���نة 1974 املشار اليه فقرتان جديدتان )ثالثة 

ورابعة( نصهما كاآلتي:
»ويدخل كذلك في أغراض���ه تقدمي القروض 
لشركات املساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة 
وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في املزاد العلني 
في سوق الكويت لالوراق املالية بعد العمل بحكم 
هذه الفقرة وتس���اهم احلكومة واجلهات التابعة 
لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه املساهمة مع 
تخصيص باقي االس���هم لالكتتاب العام جلميع 
الكويتيني. وتقدم القروض لهذه الشركات وفقا 
ألحكام الفقرة التالية«. »وتتولى اجلهة احلكومية 
املكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق 
حتديد قيمة القرض ونسبته الى رأسمال الشركة 
في دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع، مع بيان 
شروط منح القرض وفترة سداده على ان يتم ذلك 
قبل طرح النسبة املقررة من أسهم الشركة للبيع 
في املزاد العلني. وال يجوز بعد ترسية املزاد تعديل 
أي من هذه الشروط. ويعتبر باطال بطالنا مطلقا 
كل قرض يقدم وكل اجراء يتخذ باملخالفة ألحكام 

الفقرتني الثالثة والرابعة من هذه املادة«.


