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وجه النائب س���عد اخلنفور س���ؤاال لوزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: ما األسباب التي حالت 
دون ترش���يح م.يوسف حبيب املناور وكيال مساعدا في وزارة الدولة 
للش���ؤون البلدية؟ مع تزويدي باملستندات الدالة على ذلك. هل هناك 
جلنة مت تشكيلها الختيار الوكالء املساعدين؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، 
يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة؟ واذا كانت االجابة بالنفي، يرجى 

بيان من قام باختيار األسماء املرشحة للمناصب القيادية.

يشارك غدًا في اجتماع برلمانات الدول اإلسالمية في تركيا

الخرافي: إسرائيل تمارس العربدة تجاه الشعب 
الفلسطيني ونطالب بموقف مشترك لمواجهتها

النمالن يسأل الهارون عن إدارة حماية المستهلك

ضرورة وقفها عند حدها وهذا لن 
يتم اال بتكامل عربي اسالمي مشترك 

في مواجهة مثل هذه االنتهاكات.
وش���دد اخلرافي عل���ى أهمية 
الدور االس���المي في التصدي ملثل 
هذه االنتهاكات وحماية املقدسات، 
الفتا الى الدور الذي يقوم به احتاد 
البرملانات للدول االعضاء في منظمة 
املؤمتر االس���المي وإيجاد موقف 
موحد في احملافل البرملانية الدولية 
بعد أن تدنى مستوى التنسيق بني 
برملانات الدول االسالمية وخاصة 
البرملاني  في اجتماعات االحت���اد 

الدولي.
ويضم الوفد في عضويته كال من 
النائب د.وليد الطبطبائي والنائب 

د.حسن جوهر.
من جهة أخرى، استقبل رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
ناصر خل���ف احلمي���دي الوقيت 
التحليلية  الذي قدم له دراس���ته 
املاجس���تير حتت  للحصول على 
التكنولوجية  عنوان »الكفاي���ات 
الضرورية لتدريس املناهج الدراسية 
بقسم التربية البدنية بكلية التربية 

األساسية بدولة الكويت«.

التج����ارة والصناع����ة مع وزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
واحتاد التعاونيات وغرفة التجارة 
والصناعة ملواجهة هذه األزمة؟ إذا 
كانت اإلجابة بنعم فما احللول التي 
وصلت اليها هذه اجلهات ملكافحة 
غالء األسعار، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفي فلماذا لم يتم التنسيق مع 
هذه اجلهات؟ وتزويدي باملخالفات 
والضبطيات التي أجنزتها ادارة 
حماية املس����تهلك منذ انشائها؟ 
هل اتخذت ادارة حماية املستهلك 
أي اجراءات جتاه هذا الغالء في 
األسعار؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجى تزويدي باالجراءات التي 
اتخذتها ادارة حماية املس����تهلك، 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى 

تزويدي باألسباب؟

والتفكك والذي س���ينعكس سلبا 
الش���رعية للشعب  على احلقوق 
الفلسطيني الشقيق، مستذكرا في 
هذا الصدد املبادرة التي تقوم بها 
الشقيقة الكبرى مصر في حتقيق 
املصاحلة الفلس���طينية. وأش���ار 
اخلرافي الى ان اس���رائيل مازالت 
متارس العربدة واالنتهاكات جتاه 
كل ما ميس ابناء الشعب الفلسطيني 
الش���قيق بدءا من االرواح وانتهاء 
باملمتلكات واملقدسات، مشيرا الى 

جتاه هذه األزمة.
وتس����اءل: متى أنشئت إدارة 
حماية املس����تهلك وم����ا مهامها؟ 
هل هناك تنسيق من قبل وزارة 

أشاد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي بالدور الذي تقوم به تركيا 
خلدمة القضايا االسالمية والعربية، 
مشيرا الى ان الدور التركي ساهم 
بشكل كبير في زيادة الدعم لقضايا 

العرب واملسلمني.
وأض���اف اخلرافي في تصريح 
صحافي قبل مغادرته البالد امس 
متوجها الى مدينة »اس���طنبول« 
التركية للمشاركة في االجتماعي 
الثاني مفت���وح العضوية للجنة 
التنفيذية الحت���اد مجالس الدول 
االعضاء في منظمة املؤمتر االسالمي 
واملقرر عقده غ���دا االثنني ان الكل 
ي���درك اهمية الدور ال���ذي تلعبه 
تركي���ا حكومة وبرملانا وش���عبا 
جتاه القضايا االسالمية والعربية 
القدس  الس���يما ما يخص قضية 
واملقدسات االسالمية واالنتهاكات 
االسرائيلية املستمرة جتاهها. وقال 
 � الفلسطيني  اخلرافي ان اخلالف 
الفلسطيني ميثل عائقا وضررا في 
دعم القضية الفلس���طينية، داعيا 
االخوة الفلس���طينيني الى جتاوز 
الس���ابقة ونبذ اخلالفات  املرحلة 
وتوحيد الصفوف بدال من االنشقاق 

وج����ه النائب س����الم النمالن 
سؤاال لوزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون أكد فيه ان ما يشهده 
املواط����ن الكويتي م����ن االرتفاع 
اجلنوني وغير املبرر في أسعار 
السلع األساسية الغذائية والتجارية 
يعد كارثة اجتماعية واقتصادية 
بكل املقاييس، وان غياب التنسيق 
بني اجلهات احلكومية املسؤولة 
التجاري����ة وهي  عن األس����واق 
وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
واحتاد التعاونيات وغرفة التجارة 
والصناعة يزيد من معاناة املواطن 
الكويتي، مضيفا من جهة أخرى انه 
ال وجود إلدارة حماية املستهلك في 
هذه األزمة التي يواجهها املواطن 
الكويت����ي وال توجد أي اجراءات 

فيصل الدويسان

شعيب املويزري

عبدالرحمن العنجري د.فيصل املسلم

جاسم اخلرافي

سالم النمالن

العنجري يتقدم بتعديالت جديدة على صندوق المعسرين

»التنمية واإلصالح« تشارك في حملة »لن أبيع وطني«

قال النائب حس���ني مزيد ان وزارة الكهرباء قدمت تعديال على 
القانون فيما يتعلق بتأس���يس الشركات اخلاصة إلنشاء احملطات 
الكهربائي���ة وان اخلالف الوحيد بني جلنة املرافق العامة والوزارة 

يكمن في املادة اخلامسة.
وأشار مزيد في تصريح صحافي الى ان نص املادة يقيد الوزارة 
عن طريق عدم منحها س���لطة تقديرية وال يعطي تفويضا ملجلس 
الوزراء وهذا عكس ما تريده وزارة الكهرباء أن تكون لها س���لطة 
ورأي فيما يتعلق باألمور الفنية وأال تكون مكتوفة األيدي في هذا 

القانون.

وأضاف: ان القضية تتعلق بوضع قائم وهو انتقال الوزارة من 
حال الى آخر، حيث دخول الشركات املساهمة يقابله تقييد لصالحيات 
الوزارة، وأوضح ان اللجنة انتهت من تقريرها مبا هو مخالف لرأي 
الوزارة وانه مت التصوي���ت عليه على ان يتم عرضه على مجلس 

األمة في جلستي الثالثاء او األربعاء من االسبوع اجلاري.
وكش���ف مزيد ان الوزارة قد تتحفظ على املادة اخلامس���ة من 
القانون وتطالب بالتصويت على منحها ومجلس الوزراء س���لطة 
تقديرية استثناء من احلاالت القصوى والطارئة فيما يتعلق مبحطات 

الكهرباء.

مزيد: ال استثناءات للحكومة في قانون »شركات الكهرباء«

أعلن الناطق الرس���مي باسم 
كتلة »التنمية واإلصالح« د.فيصل 
املس���لم دعم الكتلة حلملة »لن 
الرافضة لقانون  أبيع وطن���ي« 

التخصيص.
وأضاف املس���لم في تصريح 
صحافي ان الكتلة ستشارك بجميع 
نوابها في االعتصام الذي سيقام 
اليوم في ساحة اإلرادة أمام مجلس 
األمة، مجددا دعوة جميع املواطنني 
من جميع شرائح املجتمع الكويتي 

للمشاركة في االعتصام.
من جهة أخ���رى، أكد النائب 
عبدالرحمن العنجري ان اللجنة 
املالية ستنظر في اجتماعها غدا 
االثنني التعديالت احلكومية املقدمة 
على صندوق املعسرين، الفتا الى 
ان تعديالت احلكومة موجودة لدى 
اللجنة منذ شهر نوفمبر املاضي 
ال���ى تعديالت اخرى  باالضافة 

مقدمة من بعض النواب.
ونفى العنجري علمه بوجود 
تعديالت حكومية جديدة خالف 
تلك التعدي���الت التي قدمت في 
السابق، موضحا ان لديه مجموعة 
من التعديالت التي جتعل صندوق 
املعس���رين اكثر مرونة ويحوز 
موافق���ة اللجنة متهي���دا لتقدمي 
تقرير بشأنه الى املجلس وحول 
ابرز مالم���ح تلك التعديالت قال 
العنجري ان من اهم التعديالت 

احلكومية على صندوق املعسرين 
قال العنجري ان القانون مت رده 
من قبل صاحب الس���مو األمير 
وبالتالي بناء على املادة 66 من 
الدستور يجب التصويت عليه، 
مشيرا الى ان هذا األمر فيه رأيان 
احدهما يرى انه يجب ان يعرض 
ويسقط وال يحوز على 44 صوتا 
لكي يذهب للمرحلة األخرى »دور 
االنعقاد املقبل« ومير ب� 33 صوتا، 
والرأي اآلخر يقول ليس هناك داع 
للتصويت عليه وينبغي االنتظار 

الى دور االنعقاد املقبل.
وب���ني العنجري ان احلكومة 
واللجن���ة  املجل���س  طالب���ت 
باالستعجال في النظر بالتعديالت 
املقدم���ة منه���ا عل���ى صندوق 
املعسرين عن طريق وزيري املالية 

واملواصالت.
وعلى صعيد قانون اخلصخصة 
بني العنجري ان االسبوع اجلاري 
يشهد االنتهاء من جميع التعديالت 
على القانون خالل اجتماع املالية 
اليوم األحد ومن ثم يتم ارساله 
الى األمانة العامة حتى يتم ادراجه 
على جدول اعمال جلس���ة 5/11، 
وبسؤاله عما يشاع حول تأجيل 
مناقش���ة اخلصخص���ة لتمرير 
العنجري:  املعس���رين أوال قال 
قد يكون هذا نوعا من التكهنات 

الصحافية.

تعديالت نيابية مقدمة بش���أن 
تخفيض النسبة اال انه اكد التمسك 
بنسبة ال� 50% باعتبارها كافية. 
وحول موق���ف النواب املؤيدين 
الس���قاط الفوائد من التعديالت 

بنس���بة 50% م���ع اعطاء بعض 
التس���هيالت فيما يتعلق بزيادة 
راتب او دخ���ل املقترض فيحق 
له االقتراض مرة اخرى بنسبة 
50% من الزيادة، موضحا ان هناك 

التي سيتقدم بها »اعطاء بعض 
املرون���ة للجان التي يترأس���ها 

القضاة فيما يتعلق بالفوائد«.
اب���رز  العنج���ري  وتن���اول 
التعديالت احلكومية وهي االكتتاب 

الدويسان يقدم تعديالت على قانون تنظيم برامج التخصيص
ق����دم النائب فيصل الدويس����ان اقتراح����ا لتعديل مش����روع قانون تنظيم برام����ج عمليات 

التخصيص.
املادة الثانية عشرة � فقرة )د(:

»40% من األسهم كمنحة جلميع الكويتيني املوجودين على قيد احلياة من تاريخ نشر هذا القانون 
في اجلريدة الرس����مية، وتتحمل الدولة قيمة هذا االكتتاب وتؤخذ املبالغ الالزمة من االحتياطي 

العام للدولة. وال يجوز التصرف فيها إال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التخصيص«.

دعا النائب شعيب املويزري 
زمالءه اعض���اء مجلس األمة 
الكويتي لبدء حم��لة بعنوان 
»لن نس���كت« ملكافحة الفساد 
املالي املتمثل في التعدي على 
العام والفس���اد االداري  املال 
املتمثل في احملس���وبية وعدم 
التقي���د بالقوان���ني واملزاجية 
في اتخ���اذ القرار وفي تطبيق 

القوانني.
ق���ال املويزري في تصريح 
صحاف���ي ان الفس���اد املال���ي 
واإلداري انتش���ر في الكويت 

في اآلونة األخيرة وتس���بب 
في إنه���اك الدولة ومق���دراتها 
وانتهك حقوق الش��عب الكويتي 
مبينا ان البلد يواجه حتدي���ات 
مختلفة وأهمها انت��شار الفساد 
بشكل غير طبيعي الذي يح��تاج 
ال���ى جهد وطني مب��ش���اركة 
الش���عب وك��افة مؤسس���ات 
الدولة ومؤسس���ات املجتمع 
املدني، مؤك���دا على ان جناح 
حملة »لن نسكت« في محاربة 
التح���رك  الفساد يعتمد على 
الشعبي في محاسبة الفاسدين 

واحلفاظ على حقوق الشعب 
الكويتي.

اضاف املوي���زري انه على 
املجلس واحلكومة العمل معا 
لس���ن تش�����ريعات ج���ديدة 
بصفة االستعجال من ش���أنها 
حماية املال العام مثل ق���انون 
كشف الذمة املال���ية وق���انون 
تعارض املصال���ح وقان���ون 
الفس����اد  املبلغني عن  حماية 
وقانون ح���ق االط��الع ف���يما 
يجري م���ن معام��الت مال���ية 
في الدول���ة النها كفيلة باحلد 

من حجم الفساد املالي واإلداري 
إلى حد كبير.

أكد املويزري أن مؤسسات 
له���ا دور هام  املدني  املجتمع 
في هذا الصدد وذلك من خالل 
الكويتي  الش�����ارع  توعي���ة 
بخطورة تفشي ظاهرة الفساد 
املالي واإلداري وكيفية محاربتها 
الى  والتص���دي لها، مش���يرا 
ضرورة تقدمي الدعم القانوني 
واالعالم���ي لهذه املؤسس���ات 
للقيام بدورها على أكمل وجه 

في محاربة الفساد.

المويزري يدعو النواب لبدء حملة »لن نسكت« لمكافحة الفساد

الخنفور يسأل صفر عن لجنة
اختيار الوكالء المساعدين في البلدية

استفسر من العبداهلل عن سلم الرواتب في »النفط«

العبدالهادي لوزير الشؤون: ما صحة انسحاب رئيس 
ومقرر لجنة األسعار في اتحاد الجمعيات من منصبيهما

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال لوزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
جاء فيه: اعلن رئيس جلنة مراقبة االس����عار 
في احتاد اجلمعيات التعاونية سعد القويع، 
ومقرر اللجنة رياض العدساني انسحابهما من 

اللجنة، ويرجع ذلك لالسباب التالية:
ما يتم اعتماده وتس����عيره فقط منتجات 
الشركات التي لديها وكاالت جتارية. وعدم الدقة 
في تسعير املنتجات اجلديدة، حيث ان هناك 
منتجات في االسواق بأقل ثمنا ومن نفس بلد 
املنشأ وذات حجم العبوة اال ان تكلفتها تقل 
بكثير عن اجلمعيات التعاونية مبا يعادل %30. 
وال يوجد عدد كاف من املفتشني للرقابة على 
أسعار أربع وخمسني جمعية تعاونية، حيث ان 
عدد املفتشني العاملني على الرقابة ثالثة فقط. 
وان جلنة مراقبة االس����عار لم حتقق االهداف 
التي أنش����ئت من اجله����ا. وبعض اجلمعيات 
التعاونية قامت بزيادة االسعار دون االلتفاف 
الى تعاميم االحت����اد، ومخالفة قرارات جلنة 
االسعار. ولم تتخذ وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل االجراءات الالزمة حملاسبة اجلمعيات 
املخالفة أو تفعيل دور جلنة مراقبة االسعار، 

وتفعيل قانون التعاون.
لذلك يرجى توجيه السؤال التالي نصه:

ما مدى صحة اسباب انسحاب رئيس ومقرر 
جلنة مراقبة االس����عار ف����ي احتاد اجلمعيات 

التعاونية املشار اليها أعاله؟
وما االجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ملعاجلة هذه املشكلة ولتفعيل 
دور جلنة مراقبة االسعار؟ وما االجراءات التي 
اتخذتها وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل 
لتفعيل دور اجلمعي����ات التعاونية ومتابعة 
نشاطها ومدى حتقيق اهدافها وخاصة تخفيض 

االسعار؟
وما املخالفات املالية واالدارية والتعاونية؟ 
وم����ا اجراءات تصحيحها؟ وه����ل يتم اعتماد 
وتسعير منتجات الشركات التي لديها وكاالت 
جتارية فقط؟ ولم يت����م التجاهل املتعمد من 
قبل احتاد اجلمعي����ات التعاونية بالرد على 

استفسارات اجلمعيات التعاونية؟
كما وجه سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه: أدخلت مؤسسة 
البترول الكويتية تغيرات رئيسية على سلم 
الرواتب واملزايا في عام 2003 لتتساوى الدرجات 
مع املسميات الوظيفية اجلديدة في املؤسسة 
وجميع الشركات التابعة لها ليكون سلم الرواتب 
موحدا جلميع الوظائف بالشركات دون استثناء، 
وقد منح املدير أعلى مسمى وظيفي على الدرجة 

19 ورئيس الدائرة � الفريق الدرجة 18، ومنذ 
ذلك التاريخ ظلت الدرجة 20 شاغرة في معظم 
الشركات حتى تاريخ 2010/1/10، وخالل اجتماع 
مؤسسة البترول الكويتية مت اتخاذ قرار منح 

الدرجة 20 للمدراء.
عطفا على ما تقدم، يرجى توجيه االسئلة 

التالي نصها:
يرجى تزوي����دي مبحضر اجتماع مجلس 
االدارة املنعقد بتاريخ 2010/1/10، وهل عملت 
دراس����ة للتقييم الوظيفي لدرجة 20 للسادة 
املدراء؟ واذا كانت االجابة بااليجاب، فيرجى 
تزويدي بنسخة من هذه الدراسة، خصوصا 
تلك التي عرضت أثناء اجتماع مجلس االدارة، 
ويرجى تزويدي بنسخة من املسميات الوظيفية 
للس����ادة املدراء في كل من مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة لها، وكذلك الدرجات 
التي منحت مبوجبها املسميات الوظيفية حسب 
الدراسة للتقييم الوظيفي؟ وهل أعطيت درجة 
الشخصية 20 للسادة املدراء الذين مت تصنيفهم 
على أساس الدرجة 19؟ وهل مت التصويت على 
الدرجة الش����خصية 20 أثناء انعقاد اجتماع 
مجلس االدارة؟ يرجى تزويدي بنتيجة تصويت 
الس����ادة أعضاء مجلس االدارة على الدرجة 

الشخصية.


