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قدم النواب د.معصومة املبارك 6
الزلزلة وعبدالرحمن  ود.يوسف 
الراشد وصالح  العنجري وعلي 
عاش���ور اقتراحا بقانون بتعديل 
بعض احكام املرس���وم بالقانون 
رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة 
املنازعات  الكلية لنظر  باحملكمة 

االدارية، وجاء في القانون: يستبدل 
بنص البند )خامس���ا( من املادة 
األولى من املرسوم بالقانون رقم 
20 لسنة 1981 املشار اليه، النص 
التالي: »الطلبات التي يقدمها األفراد 
أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية 

النهائية«.

5 نواب يقترحون إنشاء دائرة لنظر المنازعات اإلدارية

فالح الصواغروضان الروضان

)سعود سالم( خالد الطاحوسد.جمعان احلربش ومبارك الوعالن خالل الندوة

صالح عاشور

الصواغ يسأل الروضان عن زيادة رواتب
العاملين في القطاع النفطي واألطباء

طلب توضيح المقصود بعبارة »بدل طبيعة العمل« وأنواع المخاطر وشروط استحقاقها

وجه النائب فالح الصواغ س���ؤاال 
لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان جاء فيه: باالش���ارة 
املدنية  الى اجتماعات مجلس اخلدمة 
ومجلس الوزراء بني سنة 2008/2007 
ملناقشة موضوع زيادة رواتب العاملني 
في القطاع النفطي واألطباء والعاملني 
في اخلطوط اجلوية الكويتية وما حصل 
بعدها م���ن خصم مبلغ 120 دينارا من 
مجمل الزيادة النفطية وهي تعادل قيمة 
املكرمة االميرية التي مت صرفها جلميع 
العاملني الكويتيني حتت مسمى عالوة 
غالء املعيش���ة، طالبا تزويده بنسخة 
من قرار مجلس الوزراء رقم 2007/1113 
باالضافة الى محضر اجتماعه بتاريخ 
2007/11/19 مع مرفقات احملضر، وبنسخة 
من محضر اجتماع مجلس اخلدمة املدنية 
2007/10 بتاريخ 2007/11/13 وأي مرفقات 
متعلقة باالجتماع املذكور، وبنس���خة 
من كتاب ديوان اخلدمة املدنية املؤرخ 
في 2007/11/18، وبنس���خة من محضر 
اجتماع املجلس األعلى للبترول بتاريخ 

2007/9/25 مع مرفقاته.
كما طلب الصواغ تزويده بنسخة من 
التقري��ر او الدراسة املسحية الشاملة 
العاملني  لألج��ور والروات���ب جلميع 
التي قام بها البن���ك الدولي بناء على 
تكليف من مجلس الوزراء والتي كان 
من املفترض انتهاؤها مع نهاية ش���هر 
فبراير 2008، بنسخة من محضر اجتماع 
مجلس الوزراء االستثنائي رقم 2008/8 
بتاريخ 2008/2/21 مع جميع املرفقات 
باالضافة الى نس���خة م���ن قراره رقم 
2008/230 الصادر بتاريخ 2008/2/21 

ومرفقاته.
من كتاب ديوان اخلدمة املدنية املؤرخ 

ف���ي 2008/2/20 وأي مرفقات متعلقة 
باالجماع املذكور.

نسخة من محضر اجتماع مجلس 
اخلدمة املدنية بتاريخ 2008/2/20 وأي 
املذكور،  مرفقات متعلقة باالجتم���اع 
وبنسخة من قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 2008/3 بتاري���خ 2008/3/24 مع 
مرفقاته. وبنسخة من كتاب األمني العام 
ملجلس الوزراء رقم 820/1 � 1962 املؤرخ 
في 2008/3/19 املوجه الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء مع اي مرفقات.
بالبند 10 والكتاب  وأضاف: احلاقا 
املذكور في���ه، ذكر األمني العام ملجلس 
الوزراء في الصفحة الثالثة البند، ثالثا 
»أوص���ى مجلس اخلدم���ة املدنية بأن 
يعمل مب���ا ورد في أوال وثانيا اعتبارا 
من 2008/3/1، كما أوصى بأن يتم فصل 
عالوة غالء املعيش���ة عن الزيادة التي 

متت املوافقة عليها للجهات الثالث املشار 
اليها مع اجراء املعاجلة الفنية الالزمة 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية، نظرا ألن 
الزيادة ستكون شاملة جلميع املوظفني، 
وتوضيح املقصود ب���� »ان يتم فصل 
عالوة غالء املعيش���ة عن الزيادة التي 

متت املوافقة عليها«.
وكذلك توضيح املقصود ب� »املعاجلة 
الفنية« مع تزويدي بنسخة منها او بأي 
محاضر اجتماعات ومرفقات ذات عالقة 
ب� »املعاجلة الفنية«، بنسخة من كتاب 
األمني العام ملجلس الوزراء رقم 820/1 � 
1961 املؤرخ في 2008/3/19 املوجه الى 
وزير املالية مع اي مرفقات، وبنسخة 
من كتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم )م 
خ م/2008/19/159( املؤرخ في 2008/3/25 
واملوجه الى مؤسسة البترول الكويتية 

مع مرفقاته.
وحول بدل طبيعة العمل للعاملني في 

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، طلب الصواغ توضيح املقصود 
ب� »بدل طبيعة العمل« وما أنواع املخاطر 
او بيئة العمل التي تندرج حتتها؟ وما 
شروط استحقاق املوظف لها في القطاع 
احلكوم���ي؟ ومتى يت���م وقف صرفها 
للموظف ف���ي القطاع احلكومي؟ وهل 
تصرف للموظف اثناء االجازة الدورية 
في القطاع احلكومي؟ وبنسخة من اي 
مستند رسمي )قرار او محضر اجتماع 
او الئحة ادارية( ينظم ويفصل ضوابط 
القطاع  املذكورة للعاملني في  العالوة 

احلكومي والنفطي؟
مت اقرار تعدي���ل على )بدل طبيعة 
العمل( للعاملي��ن في مؤسس��ة البترول 
الكويتي��ة وش���ركاته��ا التابع��ة ف��ي 
اجتم�����اع مجل��س اخلدم�����ة املدنية 
2007/10 وتطبيقها من 2008/3/1 على 
اربع ش���رائح متفاوتة، متسائال: هل 
تعتبر شروط )صرف � ايقاف( عالوة 
بدل طبيعة العمل في القطاع احلكومي 
هي نفسها املطبقة مبؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة؟ هل هناك 
توجي���ه او توصية من مجلس ديوان 
اخلدمة املدنية بوقف صرف بدل طبيعة 
العمل للعاملني في مؤسس���ة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة اثناء االجازة 
الدورية او اي اج���ازة اخرى؟ يرجى 
تزويدي بأي مستند يفيد بهذا التوجه 
ان وجد، هل تدخل بدل طبيعة العمل في 
نسبة االستقطاع املقرر احتسابه من قبل 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
عند حساب الراتب التقاعدي للعاملني 
سواء للعاملني في القطاع احلكومي او 
في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 

التابعة؟

نواب: الوحدة الوطنية خط أحمر ووزير اإلعالم تقاعس عن تأدية واجبه
عبدالهادي العجمي

ش���دد النواب مبارك الوعالن 
ود.جمع���ان احلرب���ش وخال���د 
الطاحوس على أن الوحدة الوطنية 
تعتبر خطا أحمر ال يجب املساس 
بها من أي طرف أيا كان موقعه أو 
مركزه، مؤكدين ان وزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل قد تقاعس 
في تأدي���ة واجبه ضد من حاول 
اثارة هذه البلبلة التي كادت أن 
تهدد نسيج املجتمع الكويتي. جاء 
ذلك خالل ندوة »حماية الوحدة 
الوطنية.. استحقاق وطني« والتي 
أقيمت بديوان رئيس نقابة العاملني 
في الهيئة العامة للصناعة وليد 
املجني مبنطقة الفيحاء حضرها 
العديد من الشخصيات السياسية 

والناشطني السياسيني.

التشكيك في الوطنية

وكانت البداية مع النائب مبارك 
الوعالن الذي حت���دث قائال: مما 
يؤسف له انه بعد هذه السنوات 
الوطنية،  الوح���دة  نتحدث عن 
فباألم���س القري���ب عندما حدث 
االحتالل العراقي سطرت مالحم 
من أهل الكويت، ودماء الشهداء 
اختلطت على أرض الكويت ولم 
جتد أحدا قال: هذا بدوي وهذا سني، 
وان هذا حضري وهذا شيعي، وقد 
التفوا حول أسرة اخلير أسرة آل 
صباح لتأكيد محبتها، فاالخالص 
والوالء لهذه االسرة قضية ما فيها 

أي مساومة أو كالم.
وأض���اف الوعالن: ال نريد ان 
يظهر علينا صوت نشاز هنا أو 
هناك يش���كك ف���ي محبتنا لهذه 
االس���رة فهي تستحق كل احملبة 
ألننا ما رأينا منها اال أيادي بيضاء 
ومحبتها شربناها شرب احلليب 

ونحن صغار.
وزاد: نحن نتحدث عن قضايا 
تهم أبناء الكويت وبرا بالقس���م 
الذي أقسمناه وملصلحة الشعب 
الكويتي ونحن نواب األمة منثل 
ضاحية عبداهلل السالم واجلهراء 
والفحيحيل وجميع مناطق الكويت 
بدو وحضر وس���ّنة وش���يعة، 
فالقضية التي تثار اآلن هي قضية 

خطيرة جدا.
واضاف: أحد االخوان تكلم عن 
مادة تسمى أفيون الشعوب، حيث 
ان أي مسؤول أو أي مؤسسة أرادت 
أن تشغل الناس تطرح لها قضية 
معينة »وتخلي الناس تعلچ في 

هذه القضية«.
وزاد الوعالن: لكن عندما تكون 

يخضعوا البتزاز احلكومة.
وقال الطاحوس: يجب أن تعلم 
احلكومة انه مثل الطرح والدفع 
بهذا االجتاه في القضايا السياسية 
ان النواب هم من يدير الشارع وهم 
من يتخذوا املوقف بناء على ما مت 
جتاوزه، وأشار الطاحوس الى ان 
االستجواب لم يكن ردة فعل، بل 
كنا ننتظر ان يطبق وزير االعالم 
القانون على من تعدى القانون 
بقانون املرئ ي واملس���موع، لكنه 

غير قادر على ذلك.
الطاح���وس: لو طبق  وتابع 
القان���ون فلن يج���رؤ أحد على 
املساس بالوحدة الوطنية، وهذا 
االس���تجواب استحقاق سياسي 
لوزي���ر اعترف بأن���ه قادر على 
تطبيق القانون وفي يوم من االيام 
قال لكل شيء سعر، االستجواب 
له والنواب والوزراء لهم سعر، 
وكنا بحاجة الى توضيح ذلك في 
جلسة االس���تجواب، لكنه فضل 
الصمت، وتساءل الطاحوس هل 
النواب الذين سيقفون معك لهم 
سعر ايضا؟ وقال الطاحوس: نريد 
توضيحا و»لستة« لهذه االسعار 
ومن قبض ومن لم يقبض وهو 
الذي يقول لكل استجواب ثمن. 
الطاحوس: نحن مارسنا  وختم 
دورنا كنواب منثل االمة، وقدمنا 
اس���تجوابا دفاعا ع���ن القانون 
ووحدة أهل الكويت، هذه الوحدة 
التي يضرب بها املثل امام االحتالل 

العراقي.
واليوم ضربوا ش���ريحة من 
املجتمع، وغدا سيضربون شريحة 
أخ���رى، وال نقبل ان يضرب أى 
نسيج من املجتمع الكويتي، فوزير 
االعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
ال يس���تحق أن يكون وزيرا في 
حكومة سمو الشيخ ناصر احملمد، 
وهذه احلكومة باعتقادي انتهت 
صالحيتها وفي تاريخ 25 على الكل 
ان يتذكر قسمه الدستوري، وان 
منارس دورنا دون أي ضغوطات 

أو أي صفقات كما يشاع اآلن.
من جانبه، وجه أمني الس���ر 
الوطني لعمال  املساعد لالحتاد 
الكوي���ت أنور الداهوم رس���الة 
للشيخ أحمد العبداهلل عليك أن 
تقرأ العدد جيدا، فيوم اخلميس 
سيكون مفاجئة لك، وهناك من 
الوزراء من يدعم قضية إسقاطك، 
وستس���قط يوم تصويت طرح 
الثقة، ألن هذه القضية استحقاق 
وطني وتستحق ان نطرح فيك 

هذه الثقة.

هذه القضية على حساب الوحدة 
الوطنية فهذا نضع أمامه ألف خط 
أحمر فهذه القضية ال ميكن العبث 
بها أب���دا. وتابع الوعالن: العبث 
السياسي الذي نراه اآلن في ضرب 
الوحدة الوطنية وتقسيم املجتمع، 
ولألسف ان هناك رموزا وأناسا 
يش���ار لهم بالبنان يتبنون هذا 
الطرح، وهذا الفكر، فهذه مصيبة 
املصائب »قال صفوا لكم صفني 
ق���ال كلك���م اثنني م���ن كثر أهل 

الكويت«.
وتساءل الوعالن هل من يلعب 
بهذه القضية ويعبث هذا العبث 
السياسي يريد ألهل الكويت حرب 
شوارع؟ وقال: ال نريد بعد هذه 
احلياة الدميوقراطية والتي قاربت 
خمسني سنة وفي دولة املؤسسات 
ان نبدأ في إثارة النعرات وأنا ال 
البسيط، بل  املواطن  أعتب على 
أعتب على علية القوم وأقصد فيهم 
الطبقة التي يفترض انها القيادة 
والقدوة لنا جميعا عندما يتبنون 

هذا الطرح وهذه الفكرة.

المحطات الفضائية

وق���ال الوع���الن: بالنس���بة 
لالستجواب يشهد اهلل اننا نكن 
كل التقدير واالحترام للشيخ احمد 
العبداهلل، لكن عندما يتعلق االمر 
بالكويت فأنا أختلف معه اختالفا 
كامال سواء معه أو مع سمو رئيس 

يعزف على هذا الوتر يخون دماء 
الشهداء ومن يتغاضى عن تطبيق 
هذا القانون هو خصم للش���عب 
الكويتي ومسؤوليتنا ان نحاسبه 
ونسائله، وقال احلربش: رسالة 
االستجواب رسالة مهمة جدا وغير 
قابلة للصفقات السياسية وغير 
قابلة للضغوط والترهيب، رسالة 
يوصلها نواب وممثلو االمة وليس 
من ميثل على االمة وستصل هذه 
الرسالة يوم اخلميس ونقول بعد 
ان نطوي هذه الصفحة ان استمرت 
هذه املهازل فاملسؤولية مسؤولية 

رئيس الوزراء.

اإلعالم الفاسد

من جانبه، قال خالد الطاحوس: 
في أي قضية كانت احلكومة تدفع 
باجتاه فرز املجتم���ع ألنها غير 
قادرة على ح���ل بعض القضايا 
وامللف���ات العالقة منذ س���نوات 
طويلة، وهذه السياسة احلكومية 
ليست مبصلحة البلد. وأضاف: 
نحن نتحدث عن قانون لم يطبق 
على بعض القن���وات الفضائية 
الوطنية  التي أس���اءت للوحدة 
وما نعيشه اليوم أعدى وأشد من 
االحتالل العراقي، يفرزون املجتمع 
من خالل االعالم الفاسد وعلينا 
أال ننجر وراءهم وأن نتكاتف ضد 
مثل هذه االهواء لتعزيز الوحدة 
أال  ن���واب االمة  الوطنية وعلى 

ال���وزراء أو أي كان ال نرضى أن 
ميس هذا النس���يج الذي يفتخر 
به جميع أهل الكويت، وال نرضى 
بضرب وحدتن���ا الوطنية وبأن 
نقسم أنفس���نا، الن املتضرر هم 
جميع اهل الكويت، وزاد: منظرنا 
أصبح سيئا عبر احملطات الفضائية 
ووسائل االعالم االخرى، فالرسول 
ژ قال »ال فضل لعربي على عجمي 
إال بالتق���وى« وأضاف الوعالن: 
اجلميع سواسية كأسنان املشط، 
فهناك مشاكل عديدة وحوالينا في 
دول قريبة هل يريدون للكويت أن 
تصبح مثل هذه الدول، وكنا نتمنى 
ان ننشغل بقضايا التنمية ودفع 
عجلتها لألمام وفي قضية التعليم 
الذي يس���ير من سيئ الى أسوأ، 
وايضا القضية الصحية والزحمة 
املرورية، كنا نريد التحدث في هذه 
املواضي���ع وال نرجع نتكلم عن 
الوطنية، فالدماء سالت  الوحدة 
من اجل الكويت من عهد املغفور له 
مبارك الصباح. واستغرب الوعالن 
من اثارة مسألة مزدوجي اجلنسية 
عندما تكون هناك اس���تجوابات 
الناس، فاحلكومة  للضغط على 
لها احلق ان تطبق القانون، لكن ال 
يطبق القانون على فئة ومجموعة 

معينة.

الكويتيون منذ فترة طويلة جدا 
كانوا يبحثون عن التنمية ولالسف 
احلكومات املتعاقبة لم حتقق هذه 
الناس ال تبحث  التنمية واليوم 
عن التنمية فقط، بل خائفة على 
اس���تقرارها وبقائها وهذا أعظم 
املخاطر، واحلكومة وقفت تتفرج 
على الفتنة وهي تشتعل في البلد 
الى أن أت���ى الوقت ونزل الناس 
الى الش���ارع ولم نر في السابق 
حشودا تقدر ب� 15 الى 20 ألفا تطلع 
الى الشوارع، ولم نر أناسا توجه 
خطابا الى صاحب السمو األمير 
تطالب بحماي���ة كرامتها، وهذه 
األمور غير مسبوقة تاريخيا، ولم 
نر بعض وسائل االعالم تتخصص 
في ضرب مكونات املجتمع، وهذا 
ما رأين���اه خالل الفترة املاضية، 
واحلكومة تتفرج، وعندما يتفرج 

املسؤول يصبح شريكا.
ووج���ه احلربش س���ؤاال الى 
ق���ال فيه: ما  رئي���س احلكومة 
الضمان لديكم م���ن عدم وجود 
القنوات  س���فارات متول بعض 
والصحف، وما الضمان لديكم من 
ان هناك أطرافا من اخلارج تريد 
الكويت،  حتقيق اجنداتها داخل 
وق���ال احلربش: اش���غال الناس 
به���ذه القضايا واث���ارة النعرات 

وختم الوعالن: ان املسؤولية 
الكاملة لضرب الوحدة الوطنية 
تتحمله���ا احلكومة، فمالذنا بعد 
اهلل سبحانه وتعالى هو وحدتنا 
الوطنية، فالشيخ أحمد العبداهلل 
لو طبق القانون الرتدعت الناس 
واحترمته، لذلك فهو من يتحمل 
املسؤولية، فعندما أتى ملعاجلة 
موضوع تعديالت املرئي واملسموع 
وضع قانونا أعوج حتى يحقق 
ما في نفسه، وزاد: لذلك سورنا 
وحمايتن���ا احملافظ���ة على هذه 

الوحدة الوطنية.

مسؤولية جماعية

وبدوره، قال النائب د.جمعان 
احلربش: احلف���اظ على الوحدة 
الوطنية مس���ؤولية جميع أبناء 
ه���ذا البلد وهي ليس���ت قضية 
مناطقي���ة وال فئوي���ة وال قبلية 
ولكنه���ا مس���ؤولية جماعي���ة. 
التآلف بني مكونات املجتمع هو 
سر بقاء املجتمعات واستقرارها 
فالفتنة الداخلية أخطر من العدو 
اخلارج���ي وكم رأين���ا من دول 
صغيرة تعرضت لعدوان وصدمت 
والكويت مثال حي على ذلك، لكن 
النار عندما تشتعل داخل البيت 
يصعب اطفاؤها. وأضاف احلربش: 

بينه���م ال يقوم بها اال عدو حتى 
إن لب���س ثياب الوطنية يريد أن 
يقتات ويعيش على هذا االختالف 
وميارس سياس���ة »فرق تسد«، 
التجاوزات  ويبعد االنظار ع���ن 
وس���رقة املال العام وعن تدهور 
البلد وتعطل خطة التنمية، لذلك 
ال يحاولون أن يجرونا الى املربع 
اخلطر، هذا املربع املدمر واخلطير، 
ومن يقرأ قانون املرئي واملسموع 
يجزم بان احلكومة بسبق اإلصرار 
والترصد تعمدت أال تطبق القانون 
حتى يحقق البعض أجندته من 
خالل عدم تطبيق القانون. وقال 
احلربش: الرئيس الفرنسي السابق 
أيام االحتالل  فرانس���وا ميتران 
العراقي الغاش���م ق���ال: الكويت 
علمت الفرنس���يني درسا، عندما 
دخل االملان فرنس���ا كل الشعب 
الفرنس���ي تعاونوا معهم، وفي 
احتالل الكويت عجز صدام وجنوده 
ان يجدوا كويتيا واحدا يتعاون 
معهم لدرجة ان البعض استشهد 
بس���بب عدم انزال صورة سمو 
أمير البالد. وزاد احلربش: شوفوا 
آخر كوكبة من الشهداء العشرة 
من ضمنه���م البدوي واحلضري 
والسني والشيعي، وقد اختلطت 
دماؤهم بعضها ببعض، لذلك من 

أكدوا في ندوة »حماية الوحدة الوطنية.. استحقاق وطني« أن العبداهلل لم يقف في وجه من أثار البلبلة

الحربش: الوحدة الوطنية ليست فئوية بل مسؤولية جماعيةالوعالن: ال نريد أن يظهر علينا »نش�از« ويشكك في وطنيتنا

الطاحوس: يفرزون المجتمع من خالل اإلعالم الفاسد وعلينا أال ننجر خلفهم
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8 ¢SÉ£æØdG - 22 á«fGhôØdG

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

óMC’G2010/3/28

 - 7 áÑWôb - 21 ‹ƒM ¥ô°T

  16 ¢ùdófC’G - 109 ô°UÉædG ìÉÑ°U

10 π«MÉëØdG

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

ÚæK’G2010/3/29
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