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ق���دم النائب د.ولي���د الطبطبائي 6
اقتراحا برغبة جاء فيه: تعتبر انسيابية 
املرور وامكانية الوصول من نقطة الى 
اخرى باس���تخدام وسائل املواصالت 
والنقل من املؤش���رات الرئيسية على 
جودة احلياة للمواطن واملقيم، فالدولة 
مطالبة ببذل كل ما بوسعها لرفع جودة 

احلياة للمواطن الكويتي من خالل حل 
املش���اكل املرورية حال جذريا يضمن 
سهولة وسالمة االنتقال. لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة الستحداث فتحة دخول 
وخروج في اجلابرية من القطعة 5 الى 
الشارع 111 من اخلط السريع الفاصل 

بني اجلابرية والسرة.

غ���ادر البالد صب���اح أمس 
رئي���س مجل���س الن���واب في 
جمهوري���ة كوس���وفا جاكوب 
راس���نيكي والوف���د املرافق له 
بعد زيارة رس���مية استغرقت 

أربعة أيام.
وكان في وداع الوفد عضو 

البرملاني���ة  جلن���ة الصداق���ة 
النائب  الكوسوفية   � الكويتية 
جمعان احلربش واألمني العام 
املساعد لشؤون العالقات العامة 
واإلعالم هاشم املوسوي وعدد 
من كبار املس���ؤولني باألمانة 

العامة ملجلس األمة.

الطبطبائي الستحداث مخرج في الجابرية مغادرة وفد رئيس مجلس النواب في جمهورية كوسوفا

العبدالهادي يسأل وزير النفط عن قرار »الخدمة المدنية« رقم 27 الخاص بكوادر مؤسسة البترول
وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال مطوال 
لوزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
جاء فيه: باالشارة الى قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 27 لس����نة 2006 وإلى سلسلة املخاطبات 
واالجتماعات بني مجلس اخلدمة املدنية ومؤسسة 
البترول الكويتية فيما يتعلق بالقرار املذكور، 
الرجاء تزويدنا باآلتي: هل هناك مانع قانوني 
من تطبيق القرار 2006/27 مبؤسسة البترول 
الكويتية؟ إذا كانت االجابة بااليجاب يرجى بيان 
األسباب القانونية، أما اذا كانت بالنفي فلماذا 
لم يت����م تطبيقه؟ ومن ميلك صالحية تطبيق 
الق����رار هل هو الوزير أم الرئيس التنفيذي أم 

مجلس اإلدارة؟
وبتاريخ 2007/2/18 صدر كتاب من العضو 
املنتدب للش����ؤون اإلدارية إلى رئيس ديوان 
اخلدم����ة املدنية بعنوان »قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 27 لسنة 2006« ينص على »لضمان 
سالمة التطبيق فإن األمر يتطلب استيضاحا 
من الديوان حول األسس والضوابط التي سيتم 
من خاللها تطبيق القرار«، وبالرجوع حملضر 

االجتماع بتاريخ 2007/3/5 بني ديوان اخلدمة 
املدنية ومؤسسة البترول الكويتية الذي نص 
املتعلقة  على »استيضاح األسس والضوابط 
بتطبيق مجلس اخلدم����ة املدنية« هناك اقرار 
لتطبي����ق قرار 27 لس����نة 2006 من قبل ادارة 
املؤسس����ة، فلماذا لم يتم تطبي����ق القرار بعد 
استيضاح األسس والضوابط من مجلس اخلدمة 

املدنية؟
وبالرجوع حملضر االجتماع بتاريخ 2007/3/5 
بني ديوان اخلدمة املدنية ومؤسس����ة البترول 
الكويتية اقترح نائب العضو املنتدب للشؤون 
القانونية واملستش����ار العام »استحداث بدل 
للعاملني بالقطاع النفطي ميكن من خالله معاجلة 
الفروقات الواردة بالكوادر من خالل هذا البدل، 
حيث أجاب الوكيل املس����اعد بالديوان وكذلك 
املستش����ار القانوني بأنه ليس هناك مانع من 
عرض هذا األمر على مجلس اخلدمة املدنية على 
ان تقدم املؤسسة املقترح واألسباب املقنعة الى 
مجلس اخلدمة املدنية للموافقة على هذا األمر«، 
فلماذا لم يتم تقدمي هذا املقترح بالدراسة التي 

قدمت لتعديل رواتب العاملني في القطاع النفطي 
بتاريخ 2007/5/10؟

ومت عقد اجتماع بني قياديي القطاع النفطي 
وديوان اخلدمة املدنية بشأن القرار رقم 27 لسنة 
2006 بتاريخ 8 مايو 2007 وبالرجوع حملضر 
االجتماع أش����ار الرئيس التنفيذي مبؤسسة 
البت����رول الكويتية الى »ان املؤسس����ة تؤمن 
بالعدالة بني العاملني وعدم التمييز في الرواتب 
واألجور، حيث ان القطاع النفطي ينتهج نظام 
تقيي����م الوظائف والذي يعتمد على األوصاف 
الوظيفية في حتديد مهام ونطاق عمل شاغل 
الوظيفة«، الرج����اء تزويدنا باآلتي للوظائف 

التالية مبؤسسة البترول الكويتية:
Sale Representative � ممثل مبيعات

Sale admin � وإداري مبيعات
Sale Representative � ومندوب مبيعات

الوصف الوظيفي له����ذه الوظائف؟ درجة 
التعيني اذا كان شاغل الوظيفة مهندسا؟ درجة 
التعيني اذا كان شاغل الوظيفة جامعيا؟ الراتب 
األساسي واملزايا املالية للوظيفة إذا كان حاملها 

مهندسا؟ الراتب األساسي واملزايا املالية للوظيفة 
اذا كان حامله����ا جامعيا؟ هل هناك متييز في 
الرواتب واألجور بني الوظائف س����الفة الذكر 
إذا كان حام����ل الوظيفة مهندس����ا أو جامعيا؟ 
وأين مب����دأ العدالة الذي يتحدث عنه الرئيس 
التنفيذي بهذه الوظائف؟ وكذلك أشار الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول في نفس االجتماع 
الى »ان االجراء املتوقع من النقابات حاليا ان 
لم يتم االس����راع في معاجلة الوضع التوجه 
الى احملكمة للمطالبة بتطبيق القرار 27 لسنة 
2006«، هل جنحت سياسة الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول في عدم رفع دعاوى لتطبيق 
القرار 27 لس����نة 2006؟ اذا كانت االجابة بال 
الرجاء حصر عدد القضايا. وهل تقوم مؤسسة 
البترول الكويتية حاليا بدراسة لتعديل رواتب 
العاملني في القطاع النفطي؟ اذا كانت االجابة 
بنعم الرجاء تزويدي بنسخة من القرار، وما 
عدد املشاركني بالدراسة؟ ومسمياتهم الوظيفية؟ 
وهل مت االستعانة باملهندسني اإلداريني الذين 
يعملون باملوارد البشرية؟ وهل هناك عالقة بني 

تاريخ الدراسة وزيادة كادر املهندسني باحلكومة؟ 
الرجاء تزويدي بنسخة من الدراسة قبل عرضها 

على الديوان.
كما سأل العبدالهادي: صدر قرار من ديوان 
اخلدمة املدنية رقم 27 لس����نة 2006 بتاريخ 1 
يوليو 2006 الرجاء تزويدي باملذكرة التفسيرية 
للقرار. ما الهيئات أو املؤسس����ات التي نفذت 
قرار 27 لس����نة 2006؟ وص����در كتاب بتاريخ 
2007/2/11 من رئيس دي����وان اخلدمة املدنية 
الى مؤسسة البترول الكويتية يوضح ويؤكد 
للمؤسسة حاكمية الديوان باالتفاق مع ادارة 
الفتوى والتشريع بالتدخل والتصدي سواء من 
تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي جهة مختصة 
لتعديل ما قد يراه غير مناس����ب من نصوص 
اللوائح الداخلية الصادرة. ومت عقد اجتماع بني 
قياديي القطاع النفطي وديوان اخلدمة املدنية 
بش����أن القرار رقم 27 لس����نة 2006 بتاريخ 8 
مايو 2007 وبالرجوع حملضر االجتماع، أشار 
الرئيس التنفيذي مبؤسسة البترول الكويتية 
»بالبند الرابع برغبة املؤسس����ة في استصدار 

قرار من مجلس اخلدمة املدنية«، وكذلك أشار 
بنفس االجتماع الى »البن����د اخلامس مراعاة 
التنسيق مع القطاع النفطي مستقبال عند صدور 
أي ق����رارات تتعلق بالبدالت والعالوات أو أي 
قرارات اخرى متس الدولة«، هل ميلك الرئيس 
التنفيذي مبؤسسة البترول الكويتية استصدار 
قرارات من مجلس اخلدمة املدنية؟ وهل يحتاج 
الديوان التنسيق مع املؤسسة عند صدور أي 
قرارات مستقبلية؟ ما الصفة التي يتعامل بها 
الرئيس التنفيذي مبؤسسة البترول الكويتية 

مع ديوان اخلدمة املدنية؟
كذلك أفادت العضو املنتدب للشؤون االدارية 
بنفس االجتماع بأهمية قيام ديوان اخلدمة املدنية 
في حال اقرار مقترح املؤسسة بإصدار قرار من 
مجلس اخلدمة املدنية يتضمن االشارة الى ان 
مقترح املؤسسة اخلاص بتعديل الرواتب يعتبر 
بديال عن تطبيق الكوادر املهنية حتى ال تتتم 
املطالبة فيما بعد بتطبيق االثنني معا، هل هناك 
محاولة لتفريغ قرار 27 لسنة 2006 من محتواه 

باقتراح تعديل الرواتب للمؤسسة؟

»اإلسكانية« تجتمع 6 يونيو لمناقشة
توفير 200 ألف وحدة سكنية خالل 3 سنوات

بحثت جلنة شؤون االسكان 
البرملانية مع اجلهات املعنية 
في املؤسسة العامة للرعاية 
التسليف  الس���كنية وبنك 
واالدخار سبل معاجلة مشكلة 
الس���كن وتخصيص اراض 
تتسع لبناء 200 ألف وحدة 

سكنية خالل 3 سنوات.
وأكد مقرر اللجنة النائب 
ناجي العبدالهادي ان اجلهات 
ابدت  اللجنة  التقته���ا  التي 
مرونة في ه���ذا اجلانب اال 
الرعاية  ان املس���ؤولني في 
التسليف  الس���كنية وبنك 
واالدخار أوضحوا ضرورة 
التنمي���ة  حض���ور وزي���ر 

واالسكان الشيخ احمد الفهد، 
مش���يرا الى ان���ه تقرر عقد 
اجتم���اع الحق في 6 يونيو 

عدنان املطوع وأحمد السعدون ود.فيصل املسلم وناجي العبدالهادي خالل اجتماع اللجنة االسكانيةاملقبل.

العفاسي بعد اجتماعه بلجنة الشباب والرياضة:
ملتزم بتطبيق القانون بحذافيره دون محاباة وبتجرد

)متني غوزال( عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ومرزوق الغامن وصالح املال وعدنان املطوع أثناء اجتماع جلنة الشباب والرياضة 

د. محمد العفاسي متوسطا أركان وزارته خالل اجتماع اللجنة

أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ان القانون 
سيتم تطبيقه بحذافيره من دون اي 
محاباة وبتجرد وانا اعددت مذكرة 
في شأن احلكم الذي صدر باعادة 
فؤاد الفالح الى منصبه الى هيئة 
الشباب والرياضة وسيتم عرضها 

على مجلس الوزراء.
وقال د.العفاسي للصحافيني 
عق����ب اجتم����اع جلنة الش����باب 
والرياضة ان الكويت دولة قانون 
ومؤسسات ونحن ملزمون بتطبيق 

القوانني.
وحول حكم محكمة »الكاس«، 
قال د.العفاس����ي: نح����ن ملزمون 
الكويتيني واما  القوانني  بتطبيق 
االحكام اخلارجية فاذا كانت تتفق 
م����ع القوانني الكويتية فس����يتم 
تطبيقها ولن نعطي اي حكم قدسية 
الكويتي، فالقوانني  القانون  على 
الكويتية هي التي لها القدس����ية 
واالولوية واي اح����كام خارجية 
تطبق وفقا لالحكام الكويتية وما 
نصت عليه القوانني الكويتية هي 

واجبة االتباع.
من جانبه، اك����د النائب خالد 
الطاحوس ان الوزير العفاسي وعد 
في اجتماع جلنة الشباب والرياضة 
الذي عقد امس بتطبيق القوانني 
الرياضية، وحتديدا قانون 2007/5 
، والعفاسي اتفق مع غالبية اعضاء 

واالجراءات املتبعة لوضع النقاط 
على احل����روف لكيفي����ة تطبيق 

القانون.
واضاف انه متت مناقشة حكم 
احملكم����ة الدولية )كاس( وطلبت 
اللجنة اس����تيضاحات وتفاصيل 
عنه والتأكد م����ن فقراته وتوفير 
نسخة اصلية للحكم الصادر من 

احملكمة.
واكد املطوع انه مت حتديد موعد 
يوم االحد املقبل لتس����لم الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ملقر احتاد 
كرة القدم متهيدا الستكمال تسليم 
املقر لالحتاد الكويتي لكرة القدم، 
الفتا الى ان احلك����م نافذ ويجب 

تطبيقه.
واضاف املطوع انه ينس����جم 
ويتفق مع رأي الوزير والسلطة 
التنفيذية بعكس آراء بعض النواب 
الذي مييل الى اخلصوصية واكد 
انه ال يقف مع طرف معني لكنه مع 

التوصل الى مربع احلل.
ونفى املطوع وجود انقس����ام 
انها  اللجن����ة، موضح����ا  داخ����ل 
وجهات نظ����ر مختلفة تهدف الى 
التوصل الى حل وتطبيق القوانني 
واالجراءات السليمة من قبل السلطة 

التنفيذية.
وشدد على احلكمة والتروي 
حتى ال تعود االزمة الرياضية الى 

مربع التأزمي.

بضرورة احترامها وتطبيقها.
واش����ار املطوع الى ان الوزير 
خالل االجتماع كان يتحدث بلسان 
السلطة التنفيذية، موضحا التمسك 

التام باحترام وتطبيق القانون.
وقال املط����وع: وان كان هناك 
اعت����راض على طريق����ة تطبيق 
القان����ون، فيجب ان يتم تنفيذها 
بالطريقة الصحيحة وتتم االنتقاالت 

بطريقة سليمة.
واش����ار املطوع الى ان جدول 
اعمال اللجن����ة انصب فقط على 
ازمة الرياضة وآلية تنفيذ القانون 

كان هناك حك����م قضائي كويتي 
فيجب ان يطبق.

م����ن جهته، اك����د عضو جلنة 
الشباب والرياضة البرملانية النائب 
عدنان املط����وع ان اللجنة حتمل 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
القوانني، سواء  مسؤولية تنفيذ 

احمللية او الدولية.
وحول رد فعل وزير الشؤون 
خالل اجتماع اللجنة، قال ان الوزير 
متمسك جدا بتطبيق القوانني بل 
ويحترم القانون ويطالب اجلميع 

اللجنة الذين صرحوا اكثر من مرة 
بأنهم مع تطبيق القوانني.

وقال الطاحوس: ان مبنى احتاد 
كرة القدم س����يتم تسلمه من قبل 
الهيئة، واذا كان هناك حكم قضائي 
صادر من محاكم الكويت بخصوص 

رئيس الهيئة فيجب تنفيذه.
وبني الطاحوس ان كل شخص 
يحص����ل على حك����م قضائي من 
اخل����ارج يجب ان يع����ززه بحكم 
محلي، فمن غي����ر املعقول ان كل 
شخص يحصل على حكم يشرع 
بتنفيذه، اما موضوع الفالح فاذا 

البراك للعبداهلل: ما أسس تعيين
الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الوطني للثقافة؟

»التعليمية«: »التربية« طلبت من البلدية 
توفير أراض للمدارس الخاصة

السينمائي  الثقافة املخرج  ادارة 
عامر الزهير، ومدير ادارة الثقافة 
والفنون ومستشار مجلة الفنون 
الروائي طالب الرفاعي، ومستشارة 
مجلة الثقافة العاملية زهرة حسني، 
الفكر  ومستشار سلس����لة عالم 
التميمي، ومستشار  د.عبداملالك 
ابداعات عاملية سليمان  سلسلة 
احلزامي، وسكرتيرة حترير عالم 

املعرفة هدى الدخيل؟
مع تزويدنا بنسخة من جميع 
الضوابط واملراسالت والقرارات 
ومحاض����ر االجتماعات املتعلقة 

بهذا الشأن.
وسأل أيضا: هل يوجد اي نوع 
من انواع التنسيق وتبادل اآلراء 
والتعاون ب����ني املجلس الوطني 
واالحتاد الع����ام للفنانني العرب 
او  العربية للمس����رح  الهيئة  او 
الهيئ����ة العاملي����ة للمس����رح او 
الدائمة ملهرجان املسرح  اللجنة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي؟ 
وهل توجد رسوم مستحقة على 
إلى هذه املنظمات؟ وما  الكويت 
س����بب الصراع ال����ذي حدث مع 
رئيس اللجن����ة الدائمة ملهرجان 
دول مجل����س التعاون د.إبراهيم 

غلوم مع املجلس الوطني؟
مع تزويدنا بنسخة من جميع 
املوافقات والقرارات والضوابط 
والعقود واملراسالت املتعلقة بهذا 

اخلصوص.
وهل يوجد اي نوع من انواع 
التنسيق وتبادل اآلراء مع جمعيات 
النفع العام الثقافية والفنية في 
الكويت؟ وما سبب الصراعات في 
الصحف اليومية بني األمني العام 
وكل من: نقابة الفنانني واجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية ودار 
اآلثار اإلس����المية ورابطة األدباء 
وجمعي����ة اخلريج����ني وجمعية 
الصحافيني ورابطة االجتماعيني 
والفرق املسرحية األهلية واالحتاد 
الكويتي للمسارح األهلية طوال 

الثماني سنوات السابقة؟
مع تزويدنا بنسخة من جميع 
املوافقات والقرارات والضوابط 
به����ذا  املتعلق����ة  واملراس����الت 

اخلصوص.

وجلنة فحص الس����يارات؟ وهل 
تسلم أمناء املجلس السابقون نفس 
قيمة املكافآت التي تقاضاها األمني 

احلالي؟
مع تزويدنا بنسخة من قرارات 
تشكيل هذه اللجان وبيان مدتها 
وقيمة املكافآت التي تقاضاها األمني 

العام في هذه اللجان.
وما املهمات الرسمية اخلارجية 
التي يقوم بها األمني العام؟ وما 
مجموع املكاف����آت التي تقاضاها 
منذ توليه املنصب عن قيامه بتلك 
املهمات مع بيان اسماء املرافقني له 
في كل مهمة من املهمات التي قام 
بها وعدد أيام املهمة؟ وما أسماء 
وصفات الوفود املبتعثة من املجلس 
الوطني حلضور معارض الكتب 
العربية واملهرجانات واللقاءات 
الثقافي����ة والفنية واملس����رحية 

اخلليجية والعربية؟
مع تزويدنا بنسخة من جميع 
الضوابط واملراسالت والقرارات 
ومحاض����ر االجتماعات املتعلقة 

بهذا الشأن.
وما سبب اس����تغناء املجلس 
الوطني ع����ن كل من: مدير ادارة 
القص����اص  الثقاف����ة والفن����ون 
والروائ����ي وليد الرجيب، ومدير 
ادارة املس����رح املس����رحي محمد 
املنصور، ومدير ادارة املوسيقى 
والتراث د.صالح حمدان، ومدير 
ادارة الفنون التش����كيلية الفنان 
التش����كيلي عبدالهادي الوطيان، 
ومدي����ر ادارة النش����ر والتوزيع 
زايد الزيد، ومراقب السينما في 

وان الوزيرة ستتابع االمر مع الوزارة.
وقالت اجلسار ان وزيرة التربية أفادت بأن أمالك 
الدولة وافقت على ان العقود التي تبرمها املدارس 
معها تكون ملدة 20 س���نة وم���د عقود اجلامعات 

اخلاصة الى 40 سنة.

اللجن���ة  قال���ت رئيس���ة 
التعليمية د.سلوى اجلسار ان 
اللجنة ناقشت موضوع قانون 
التعليم اخلاص، الفتة الى ان 
القانون حظ���ي بأولوية  ذلك 
كبيرة في جدول اعمال اللجنة، 
أنه متطلب أساسي  الس���يما 

لعملية التنمية.
ال���ى ان احتاد  وأش���ارت 
املدارس اخلاصة أبدى عددا من 
املالحظات حول مواد القانون 
كما طلب���ت احلكوم���ة مهلة 
املقترحات  الستكمال مناقشة 

بقوانني النيابية.
وقال���ت ان وزيرة التربية 
شكلت جلنة إلعادة النظر في 
نظام التعليم اخلاص ودراسة 

القانون املطروح في هذا الشأن. وقالت اجلسار ان 
اللجنة تطرقت الى بعض املالحظات على املدارس 
اخلاصة ومن بينها زيادة الرسوم واالزدحام حول 
املدارس، مشيرة الى ان الوزارة أفادت بأن هناك طلبا 
مقدما بشأن تخصيص البلدية أراضي للمدارس، 

قدم النائب مسلم البراك سؤاال 
مطوال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه: 
أرجو افادتي عن اآلتي: ما األسس 
واملعايير التي اس����تند عليها في 
تعيني بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي 
أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب؟ وما ش����هاداته 
الشأن  األكادميية وإسهاماته في 
الثقافي قبل توليه هذا املنصب؟ 
وهل عرف يوما كاتبا أو شاعرا 
أو قصاصا أو روائيا أو ناقدا أو 
صحافيا أو إعالميا أو سينمائيا 
أو فنانا تشكيليا؟ وما االعتبارات 
التي حكم����ت التجديد له في هذا 
املنصب ليستمر ثماني سنوات 
متصلة؟ وهل هناك توجه للتجديد 
له لفترة ثالثة؟ مع تزويدنا بنسخة 
من جميع الضوابط واملراسالت 
والقرارات ومحاضر االجتماعات 

املتعلقة بهذا الشأن.
وهل في الئحة املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ما ينص 
على أن يتقاضى أمينه العام مكافأة 
عن مش����اركاته في جلان العمل 
باملجلس؟ وما جلان املجلس التي 
يترأسها أو يشارك في عضويتها 
األمني العام احلالي؟ وما مجموع 
املكافآت التي تقاضاها األمني العام 
منذ توليه املنصب وحتى الوقت 
احلالي عن مشاركته في األنشطة 
واللجان التي تختص ب�: اصدار 
سلس����لة عالم املعرفة، وسلسلة 
ابداعات  الفكر، وسلس����لة  عالم 
عاملية، ومجل����ة الثقافة العاملية، 
وجريدة الفنون، ومهرجان القرين 
الثقافي، ومعرض الكويت للكويت، 
ومهرجان املوس����يقى، ومهرجان 
الكوي����ت املس����رحي، ومهرجان 
الصيف الثقافي، ومهرجان الطفل، 
واألسابيع الثقافية داخل الكويت 
وخارجه����ا، واجتماع����ات وزراء 
الثقافة العرب، واجتماعات وكالء 
الثقافة العرب، واجتماعات وزراء 
الثقافة اخلليجيني، واجتماعات 
وكالء الثقافة اخلليجيني، وجلنة 
دع����م الكتاب الكويت����ي، وجلنة 
تشجيع املؤلفات، وجلنة قراءة 
وإجازة النصوص املس����رحية، 

مسلم البراك

د. موضي احلمود ومتاضر السديراوي خالل اجتماع التعليمية

عقودها مع أمالك الدولة 20 سنة والجامعات 40 عاماً


