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اصدر قطاع شؤون اللجان باألمانة العامة ملجلس 6
االمة تقريره الش����هري حول عم����ل اللجان الدائمة 
واللجان املؤقتة مبجلس االمة عن شهر مايو املاضي 
اذ بلغ عدد التقارير عن القوانني واالقتراحات النيابية 
في اللج����ان الدائمة 1323 تقريرا بينها 1135 تقريرا 
خالل ش����هر ابريل و1135 تقريرا متبقية من ش����هر 
مايو املاضي. واضاف التقرير الذي اصدرته ادارة 

التنسيق واملتابعة بقطاع اللجان ان اللجان الدائمة 
اجنزت 97 تقريرا في 34 اجتماعا عقدت خالل شهر 
مايو اي مبجموع 124.50 ساعة عمل، مشيرا الى ان 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية عقدت 10 اجتماعات 
اجنزت خاللها 4 تقارير فيما اجنزت جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 31 تقريرا في 7 اجتماعات. 
واجنزت جلنة املرافق العامة 3 تقارير في اجتماعني، 

ولم تنجز اي من جلنتي العرائض والشكاوى وجلنة 
الشؤون الداخلية والدفاع اي تقارير.

اما اللجان املؤقتة والتي على جدول اعمالها 208 
تقارير منها 12 خالل شهر مايو و196 من شهر ابريل 
املاضي، فأجنزت 11 تقريرا واجنزت جلنة دراس����ة 
الظواهر الس����لبية الدخيلة على املجتمع الكويتي 

تقريرا واحدا في اجتماع واحد.

اللجان الدائمة أنجزت 97 تقريرًا في 34 اجتماعًا والمؤقتة أنهت 12 تقريرًا

المجلس وافق على ميزانيات »التسليف« و»المركزي« و»السكنية« و»البلدية«
حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ

وافق مجلس األمة في جلس��ته اخلاصة ام��س على ميزانيات بنك 
التسليف واالدخار وبنك الكويت املركزي ومؤسسة الرعاية السكنية 

وبلدية الكويت للسنة املالية )2010/2011( وأحالها للحكومة.
وج��اءت نتيجة التصويت عل��ى املوازنات املذك��ورة مبوافقة 36 
عض��وا من اصل احلضور ورفض س��تة اعضاء فيم��ا امتنع عضو 
واحد عن التصويت. كما باش��ر مجلس االمة في اجللس��ة مناقش��ة 
مش��اريع القوانني بربط ميزانيات بعض اجلهات املس��تقلة وهي بيت 
الزكاة ووكالة االنباء الكويتية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والهيئة 
العامة للصناعة ومؤسسة املوانئ الكويتية واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية للسنة املالية )2010/2011( دون 
التصويت عليها. وحال فقدان النصاب داخل قاعة عبداهلل السالم دون 
التصويت على اي من املوازنات السابقة ما حدا برئيس املجلس جاسم 

اخلرافي الى رفع اجللسة بعد االنتهاء من املناقشة.

وقدر مش��روع القانون بربط ميزانيات املؤسسات املستقلة للسنة 
املالي��ة املذكورة بنحو 112.693 مليون دين��ار فيما قدرت املصروفات 
بنح��و 180.339 مليون دينار.ونصت املادة الثالثة من القانون على ان 
يقدر التمويل من ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية )وزارة املالية 
� احلس��ابات العامة( مببلغ 85.842 مليون دينار. ونصت املادة كذلك 
على ان »تقدر زيادات االيرادات عن املصروفات للهيئة العامة للصناعة 
بنح��و 3.776 ماليني دينار وي��ؤول صافي ارباح مؤسس��ة املوانىء 

الكويتية بنحو 14.420 مليون دينار الى اخلزانة العامة للدولة«.
وأوضح��ت املادة الرابعة ان »يخصص لبي��ت الزكاة مبلغ مليوني 
دينار اعانة س��نوية من ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية )وزارة 
املالية - احلس��ابات العامة(«. وقدر مش��روع القان��ون بربط ميزانية 
املؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية ايرادات املؤسسة للسنة املالية 
املذكورة بنحو 3.141.664 مليارات دينار فيما قدرت املصروفات بنحو 

1.644.152 مليار دينار. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي جلسة امس الساعة 9.30 
وبعد تالوة أس����ماء املعتذرين مت 

التصديق على املضبطة.
اخلرافي: جلسة اليوم خاصة 
امليزاني����ات وهي أول  للنظر في 
جلسة مكونة من 4 جلسات مقبلة 
للنظر في تقارير جلنة امليزانيات 
واحلسابات اخلتامية، حيث ناقشنا 
في جلسات سابقة ميزانيات البنك 
املركزي واملؤسسة العامة للرعاية 
الكويت وبنك  الس����كنية وبلدية 

التسليف واالدخار.
ويصوت املجلس على امليزانيات 

ال� 4.
حض����ور 43، موافق 36، غير 

موافق 6، ممتنع 1.

الهيئة العامة للصناعة

انتقل املجلس ملناقشة ميزانيات 
العامة للصناعة و»كونا«  الهيئة 
ومعهد االبحاث وبيت الزكاة وديوان 

احملاسبة ومؤسسة املوانئ.
اخلراف����ي: س����ننتقل من هذه 
امليزانيات املوج����ودة مع جدول 
االعمال ونأمل من جلنة امليزانيات 
ان تزودن����ا مبيزاني����ات اخ����رى 
ملناقشتها في جلسة الغد وفي حال 
عدم قدرتها على االجناز فلن أوجه 

دعوة لعقد جلسة غد.
الزلزلة: أحتدث عن  د.يوسف 
ميزانية هيئة الصناعة، يفترض ان 
ندعم الصناعة أسوة بدول اخلليج، 
خاصة السعودية، التي أصبحت 

مخلد العازمي: هناك مشاريع 
قدمي����ة ومعطلة، وال اريد اثارتها 
اعالميا ولكن سأنقلها الى الوزير 

بنفسه.
رئيس اجللسة )الرومي(: نتيجة 
النصاب س����يؤجل  اكتمال  لعدم 
التصويت على ميزانيات اجلهات 

املستقلة.
وت����ال املق����رر مواد مش����روع 
القانون برب����ط ميزانيات بعض 
املالية  اجلهات املس����تقلة للسنة 

.2011/2010
وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
التقرير العاشر عن املشروع بقانون 
ميزانية »التأمينات االجتماعية« 

عن السنة املالية 2011/2010.
د.يوس����ف الزلزلة: في الدول 
التنموي  الواق����ع  املتقدم����ة ذات 
مثل الواليات املتحدة فيما يتعلق 
بالتأمينات اتضح انها جنحت في 
جعل التأمينات االجتماعية تؤدي 

الى تطور البلد.
هل املؤسس����ة تق����وم بدورها 
املالي الصحي����ح لتنمية مواردها 
واس����تثمار اموال الناس بطريقة 
صحيح����ة ام ال؟ ن����رى انها هي 
املؤسس����ة رقم 1 في الكويت التي 
استطاعت االس����تثمار في الوقت 
والزمان الصحيحني وجنحت الى 
ابعد املستويات والقائمون عليها 
استطاعوا ان يجعلوا منها مؤسسة 
راقية ولم ار من خالل وجودي في 
املجلس شاكيا واحدا ضد املؤسسة 
وهذا دليل عل����ى انها ناجعة في 

وزي����ر التج����ارة: اود تطمني 
االعضاء حول توجهاتنا في هيئة 
القطاع،  الصناعة وتطوير ه����ذا 
فخطة التنمية ذكرت ان مساهمة 
الصناعة في الناجت احمللي 12% ما 
يعني اننا البد من توطني صناعاتنا 
مبا يعادل 2 مليار دينار في االربع 
سنوات املقبلة وحاليا وّطنا 600 
مليون دينار حجم صناعاتنا، اما 
بالنسبة لتخصيص االراضي اآلن 
فلدينا كل التوجهات نحو توزيع 
كمية كبيرة من املناطق الصناعية 
من اهمها منطقة الشدادية ووضع 
التحتية وفي  املخططات والبنى 
نهاية العام س����نبدأ ف����ي عملية 
التخصيص، ووّطنا 1250 منشأة 
صناعية، ما يعني اننا س����نوطن 
عددا اكبر من املنش����آت املوجودة 

حاليا.
بدأنا دراسة انشاء منطقة النعامي 
بالساملي ومساحتها 6 كيلومترات 
وتستوعب كل الطلبات املوجودة 

لدينا وستستكمل العام املقبل.

فهناك قصور قانوني وهذا يضعف 
الديوان وعالجه يس����تدعي  دور 
تش����ريعات من املجلس. واملثال 
على ذلك املصروفات السرية التي 
تعتبر ماال عاما، املصروفات السرية 
تستخدم في مواقع حساسة وديوان 
احملاسبة عاجز عن التدقيق، وفي 
ال� 5 سنوات االخيرة ارتفع املبلغ 
من 5 ماليني الى عشرات املاليني، 
ايضا ديوان احملاسبة ليس لديه 
قدرة عل����ى االحالة ال����ى النيابة 
مباشرة، ولالسف ديوان احملاسبة 
فقد احليادية، خاصة في التدقيق 
مبصروفات ديوان سمو ولي العهد، 
وعليه أال يكون مسّيس����ا ويفقد 
احليادية ولكن مع االسف يراد له 

ان يكون »ديكور« 
د.حس����ن جوهر: ال����كل يعلم 
ان ال����دور البحثي محور التنمية 
االنتاجي����ة ومرتك����ز الق����رارات 
ومعهد االبحاث من طالئع املراكز 
العلمي  البح����ث  املتخصصة في 

واستقطاب الكفاءات.

يفترض ان يكون لنا مرجعية 
بحثي����ة على مس����توى الكويت، 
أمتنى ان يكون هناك توجها جادا 
لتوحيد املرجعية البحثية، وتكون 
ه����ذه املرجعية هي معهد الكويت 
العلمية، وال يس����تقيم  لالبحاث 
وج����ود ه����ذا التنظيم الرس����مي 
املتخ����م بالبيروقراطية مع ثورة 
االعالم بالعال����م فيجب حتويلها 
الى القطاع اخلاص لتحريرها من 
البيروقراطية، ونتمنى من وزير 
االعالم اعطاء تصور واضح وصريح 
في هذا االمر وهو تفكيك املؤسسات 
الرسمية االعالمية، الهيئة العامة 
للصناعة فال يعقل ان الكويت دولة 
بنيت على تاريخ طويل وعوائل 
مرتبطة بح����رف ومه����ن دقيقة 
وتقليدية ووزارة الصناعة غارقة 
في تخصيص بعض القسائم ذات 
احلرفية الدقيقة فال يعقل حتديد 
وتس����ليم مناطق من البلدية الى 
الهيئة؟ واوصل����ت هذه املعلومة 

الى املسؤولني.

اذ يطالبون بشروط محددة واال 
تكون على حسب االنتماءات، ألن 

الكويت بلد خير.
د.فيصل املسلم: نعم »كونا« 
تعاني وانعكس ذلك على الدولة 
والشعب وهي جهاز رسمي ويجب 
التعامل معها بش����كل رسمي وأال 
تكون منبرا ش����خصيا ألنها تبث 
أحيانا بيانات حملامي سمو رئيس 
الوزراء، أما بيت الزكاة فهو مفخرة 
للشعب الكويتي، أما املوانئ فقد 
بلغت من الفس����اد أم����را عظيما 
واحلكومة عاجزة عن التعامل مع 
هذا الفساد، انحدر االمر وأصبحنا 
نراعي اسماء والكل يعرف تقديرنا 
ألسرة احلكم، ولكن القانون ينطبق 
على اجلميع، وكالمنا عام، دولة 
ألغيت، كيف يكون  املؤسس����ات 
هذا في دولة مؤسس����ات؟ كيف ال 
يس����ود القانون ويطلب االمر من 
ف����رد؟ ايضا أحتدث ع����ن ديوان 
احملاس����بة فهو مفخرة ولكن فيه 
معاناة وال يؤدي دوره كما ينبغي، 

الزلزلة: على وزير اإلعالم المطالبة بتخصيص »كونا« وفق ش�روط محددة

المسلم: ديوان المحاسبة ليس لديه القدرة على اإلحالة للنيابة مباشرة

جوهر: أطالب بتخصيص معهد األبحاث العلمية لتحريره من البيروقراطية

رائدة في موضوع الصناعة، هناك 
آالف الطلبات ملواطنني صناعيني، 
ولكن الهيئة تقول ال توجد أراض 
مخصصة لذلك يضطر املواطنون 
الى دبي والسعودية  الذهاب  الى 
لتنفيذ مشاريعهم، فهل هذا يعقل؟! 
كان يفت����رض هن����اك 6 مناط����ق 
صناعية منها في الشدادية واملنطقة 
الشمالية وفي املنطقة اجلنوبية، 
ولكن االمر ل����م ينفذ، نحن نريد 
تهيئة جادة إليجاد أرضية وبنى 
حتتية ملوضوع الصناعة، االراضي 
متوافرة ولك����ن االمر يحتاج الى 
قرار، أما معه����د االبحاث العلمية 
فيفترض ان هذا املعهد يضم العقول 
الكويتية، وفي كل دول العالم جند 
ان اكب����ر ميزانية تخصص ملعهد 
االبحاث ولكن لالسف اكثر الناس 
ظلما هم الدكاترة أصحاب االبحاث 
العلمية، ايضا جند ان املوانئ في 
الدول هي الشرايني لذلك البد من 
تطوي����ر املوانئ لدين����ا من خالل 
زيادة احلاويات وقد عملت دراسة 
خاصة عن املواني فوجدت ان %93 
من العامل����ني راضون عن مواقع 
عملهم. اما وكالة االنباء الكويتية 
فهذه نس����مع عنها وال جندها وال 
توجد أخبار ونلجأ للمس����جات، 
لذلك هي بحاجة الى تطوير لذلك 
أمتنى من وزير االعالم أن يطالب 
بتخصي����ص »كون����ا« ضمن اطر 
وش����روط محددة، أما بيت الزكاة 
فله دور ريادي في دعم االس����ر، 
ولكن هناك شكاوى من املواطنني، 

التعامل مع الناس.
امتنى من احلكومة ان تأخذ من 
التأمينات منوذجا ممتازا وتطبيقها 
على باق����ي هيئاتها واولها الهيئة 
العامة لالس����تثمار التي فش����لت 
ف����ي التعامل مع ام����وال االجيال 

املقبلة.
د.حس����ن جوه����ر: مؤسس����ة 
التأمينات نفتخر بها منذ نشأتها 
حتى اليوم ونتطلع الى ان يكون 
هناك مزيد من النجاح للمؤسسة 
التي تضم����ن للمواطنني مصدر 
التقاع����د، نتمنى من  رزقهم بعد 
املسؤولني ان يضعوا مالحظاتنا 
موضع االعتبار، منها الشكاوى من 
اخلدمات الصحية، فالبد من انشاء 
مستشفى للتأمينات االجتماعية 

بها جانب للمتقاعدين.
وس����تكون رافدا مهما وخدمة 
للمتقاعدي����ن وزيادة اس����تثمار 
املؤسسة ولكن لألسف اليزال هذا 
املشروع حبرا على ورق. ويجب 

انشاء نقابة للمتقاعدين.
ال نش����كك في ان استثمارات 
التأمينات من أجنح االستثمارات 
ونتمن����ى ان تكون هناك معاجلة 
الفئ����ات كرفع س����قف  لبع����ض 

الراتب.
رئي����س اجللس����ة )الرومي(: 
النصاب  اكتم����ال  نتيجة لع����دم 
سيؤجل التصويت على مشروع 
رب����ط ميزانية املؤسس����ة العامة 
للتأمينات االجتماعية عن السنة 

أنهى مناقشة موازنات بيت الزكاة ووكالة األنباء )كونا( ومعهد األبحاث وهيئة الصناعة ومؤسسة الموانئ و»التأمينات« و»البترول«

عسكر العنزي وعدنان املطوع ود.معصومة املبارك ود.يوسف الزلزلة في حديث مع د.روال دشتي )متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أثناء خروجهما من املجلس

ينـعـى
رئي�س واأع�ضاء مجل�س اإدارة

جمعـيـة ال�ضحافييـن الكويتـيـة
والأ�ضـرة ال�ضحـافـيـة

عنــوان العـــزاء
اخلالدية - قطعة 1 - مقابل �صالة عبداهلل املبارك - منزل 19

الهاتف : 66755781 - 24849189

المغفــور لــه باإذن اللـه

الزميل / عادل حممد عبداهلل الق�ضار
ع�صو جمعيــة ال�صحافييـن الكويتية

الكاتب ال�صحفي بجريدة القب�س

الذي انتـقــل اإلى رحمـة اهلل يـوم االحد المــوافــق 2010/6/13

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته واأ�صكنه ف�صيح جناته

 والهم اأهله وذويه جميل ال�صبر وال�صلوان

البقية ص 7

أزمة الرياضة قائمة بانتظار الحل
التزال قضية الرياضة محل اهتمام 
األطراف النيابية واحلكومية ذات الصلة 
التصعيد  الى تطويق  والتي تس���عى 
السياس���ي في حال أقدمت كتلة العمل 
الوطني على اس���تجواب سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد األحد املقبل 

بحسب ما أكدت مصادر مقربة منها.
وف���ي هذا اإلطار أك���د وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
في رده على سؤال للصحافيني في مجلس 
األمة أمس بشأن االس���تجواب املزمع 
تقدميه من قبل كتل���ة العمل الوطني 
لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية 
األزمة الرياضية، ان احلكومة ستتعامل 
مع االس���تجواب في حال تقدميه وفقا 

لألطر الدستورية.

االستجواب قائم

من جانبه، نفى النائب مرزوق الغامن 
ان يكون أحد م���ن أعضاء كتلة العمل 
الوطني قد حدد يوم غد اخلميس موعدا 
لتقدمي اس���تجواب الرياضة، الفتا الى 
ان االستجواب مازال قائما ألن أسبابه 
التزال قائمة وان األحكام الثالثة التي 
صدرت اليوم )أمس( التي جعلت مجموع 
أحكام االستئناف ثمانية تؤكد قرار حل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة لألندية 
وان أسباب احلل كانت صحيحة مقابل 

حكمني فقط أعادا األندية.
ولف���ت الغامن الى وج���وب احترام 

األحكام القضائية أيا كان حكمها، فهناك 
ثمانية احكام أقرت بعدم عودة األندية 
وحكمان لصالح عودة األندية وان هذين 
احلكمني لم يعترض أو يتكلم عليهما 
أحد من النواب، مشيرا الى ان الثمانية 
أحكام الس���ابقة صادرة باسم صاحب 
السمو األمير وانها أحكام قضائية واجبة 

التنفيذ.
واس���تغرب الغامن من سحب قرار 
اداري حصن بأحكام قضائية، مبينا ان 
االحكام الثالثة الصادرة اليوم )امس( 
تؤكد ما ذهبت اليه كتلة العمل الوطني 
وان الكتلة ليست ضد عودة االندية من 
حي���ث املبدأ، لكن مع عودة االندية من 
خالل القانون، واضاف: نحن ال ميكن ان 
نطالب بتطبيق القانون من جانب ومن 
ثم نكسر القانون من جانب آخر، وان 
ذلك امر ال ميكن القبول به واذا اقر رغما 
الدستورية  عن االرادة فهناك االدوات 

التي سيتم استخدامها.
واكد الغامن على مبدأ سيادة القانون 
واحترامه وتطبيقه وان االستجواب لن 
يوقفه اال تطبيق القانون، وبسؤاله عما 
اذا كان هناك توجه لعودة االندية، اجاب: 
بكل تأكيد سيكون ذلك االمر غير قانوني 
وغير موائم ان كان بقرار اداري من اي 
جهة ويلجأ الى القضاء وحتكم له محكمة 
اول درجة ومن ثم يس���تأنف، وتصدر 
احكام االستئناف ضده وتؤيد القرار ثم 
يذهب بعد ذلك بسبب النفوذ ويسحب 

القرار واملخالفة حلك���م القضاء، فهذا 
امر خطير جدا، وسيكون له انعكاسات 

سلبية على كل القطاعات االخرى.
وبني الغامن ان ما جاء بالوثيقة دليل 
على ان الكتلة لم تكن متعس���فة وانها 
تري���د العنب ولي���س الناطور، ومتت 
املوافقة على ما جاء مبضمونها وانها 
كانت موقعة م���ن قبل رئيس مجلس 
االمة ووزيرين، مش���ددا على ان مبلف 
الرياضة يجب سيادة وتطبيق القانون 
وان رأي الكتلة وهدفها لن يخرجا عن 
اطار تطبيق القانون وسيادته، وبسؤال 
الغامن عما اذا كان االستجواب سيقدم 
االحد املقبل، قال: ه���ذا صحيح، وانه 
على االرجح ان يقدم في هذا املوعد وان 

الكتلة اآلن تنتظر وتراقب.

حل األندية

واكد النائب ع���ادل الصرعاوي في 
تصريح له احترامه للقضاء واالحكام 
القضائية مثلما يحترمها اجلميع، مضيفا 
ان حكم محكمة االستئناف الصادر امس 
والقاضي بتأييد حكم اول درجة بحل 
النصر والساحل والصليبخات  اندية 
قد اس���قط مب���ا ال يدع مجاال للش���ك 
االقنعة الزائفة للمطالبني بالغاء قرار 
ح���ل االندية الصادر عن الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة ي���وم 14 نوفمبر 
املاضي، وتصوير القرار على انه اداري 
ال قضائي، مبديا استغرابه من املطالبة 

بالغاء قرار احلل، السيما انه اآلن بات 
محصنا باالحكام القضائية.

وقال الصرعاوي انه وفقا للمعلومات 
املتاحة، فإن الورقة التي مت تقدميها الى 
صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد تعكس رأي احلكومة ممثلة في 
النائ���ب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر املبارك، 
الرياضة ووزير  املكلف مبتابعة ملف 
الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي، وقد مت التوصل الى النقاط 
التي شملتها »الورقة« في االجتماع الذي 
حضره نائب رئي���س مجلس الوزراء 
التنمية االقتصادية ووزير  لش���ؤون 
االشكان الشيخ احمد الفهد، وعقد في 
مكتب رئيس مجلس االمة على هامش 
جلسة يوم االربعاء املاضي، وما يثير 
االس���تغراب ان الشيخ احمد الفهد هو 
الذي يس���عى بدوره اآلن الى التملص 
مما حوته الورقة من مطالب وحلول، 
واالس���تعانة بصديق لعرقلة تطبيق 
القوانني الوطنية، خصوصا ان احلكومة 
اقرت عب���ر ممثليها في هذه الورقة ان 
مجل���س ادارة احتاد كرة القدم احلالي 

غير متوافق مع القوانني الوطنية.
وشدد الصرعاوي على ان احلكومة 
اآلن باتت مطالبة بأن تعكس ما رفعته 
في الورقة الى صاحب الس���مو االمير 
للتنفيذ، الس���يما ان م���ا جاء فيها هو 

استحقاق ال ميكن التملص منه.
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الصيفي: مستش�فى مؤسس�ة البترول يجب أن يرأس�ه طبيب مختص

الهاجري: عدم حرمان خريجي الثانوية من التوظيف في القطاع النفطي 

الحرب�ش: لدينا معلومات ع�ن تجاوزات في قط�اع التدريب في النفط

املالية 2010/ 2011.
وزي����ر املالية: أش����كر النائب 
د.يوس����ف على م����ا قاله في حق 
املؤسسة ونأمل ان نوسع أسلوب 
العمل والتعامل داخل املؤسسة ملا 

يفيد املواطن.
وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
لتقرير احلادي عشر عن مشروع 
ربط ميزانية مؤسس����ة البترول 
املالية 2010/  الوطنية عن السنة 

.2011
د.يوس����ف الزلزلة: كل حديث 
يتعلق باملؤسسة يتعلق باملورد 
الوحيد للبلد، أقدر لوزير النفط 
دوره وعمله بالوزارة التي حتتاج 
عمال وجهدا كبيرا ألن هناك مواقع 
بها خلل مستمر ومتواصل، فأحد 
املواقف  باملؤسس����ة والتي تدل 
عل����ى ان قراراتها غير مدروس����ة 
ان املؤسسة طلبت انشاء مصنع 
غاز وقامت باالس����تعانة مبكتبني 
استشاريني وقاال ان التكلفة 300 
مليون ورفضت املؤسسة عرض 
احدى الش����ركات، ولم تذهب الى 
الشركة األخرى األقل في العرض، 
ولكن ذهبت الى الشركة األولى التي 
عرضها 256 ما يعني ان هذا املبلغ 
املطلوب ب� 40 مليون دينار، وكان 
عليها الغاء هذه الصفقة ولكن كان 
هناك إصرار عل����ى هذه الصفقة، 
فال يجب ان يكون هناك نوع من 
التالعب، واال سنطلب تشكيل جلنة 
حتقيق في هذا املوضوع، أرجو ان 
تبرر املؤسسة طريقة تعاطيها مع 
هذا امللف الذي يشتم منه رائحة 

الفساد.
خالد العدوة: قضية التوظيف 
أزم����ة كبيرة، وهن����اك اخفاق في 
حتري����ك هذا امللف ال����ذي أصبح 
حل����م كثير م����ن الش����باب الذين 
يريدون الدخول في القطاع النفطي 
الذي يستعني بالعمالة األجنبية 
بأعداد هائلة ولم تقدم املؤسسة 
على تفعيل توصياتنا بتوظيف 
الكويتيني، هناك مركزية في عملية 
التوظيف، واختبارات كثيرة وفي 

النهاية ال يحصل على وظيفة.

التي حتصل اآلن هي من القطاع 
النفطي وال نريد االمور ان تصل الى 
حد االستجواب كما حصل سابقا، 
نريد جوابا من وزارة النفط حول 
مكافحة التلوث، االراضي الفضاء 
مت تسويرها بسياج من قبل القطاع 
النفطي وتبقى االرض فضاء، اذا 
كانت هناك اراض تستغل بشكل 
قريب ال مينع تسويرها اما اذا كان 
االستغالل على املدى االبعد فلماذا 
ال نترك االرض لالستغالل، العديد 
من الدول تنش����ئ مصافي نفطية 
مثل ڤيتنام وغيرها ونحن ال نحبذ 
انشاء محطات او مصافي في البالد 
حفاظا على البيئة وعدم التلوث، 
هناك زيادة اقرت من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقدارها 
120 دينارا ملواجهة الغالء املعيشي 
وكل املوظفني حصلوا على ذلك اال 

موظفو القطاع النفطي.
خالد الطاحوس: مستش����فى 
القطاع النفطي متهالك وغير صالح 
للعالج، هناك موافقة من املؤسسة 
على انشاء مستشفى جديد ونتمنى 
اال يتم تنفيذ هذه املوافقة بعد 20 
سنة، ونحن نرى ان هناك عملية 
بناء الجنحة جديدة في املستشفى 
القدمي، هن����اك خروقات في جلنة 
العالج باخلارج، هناك استثناءات 
من خارج اللجنة ومن قيادات في 
مؤسس����ة البترول او من الوزير، 
هل هؤالء اطباء، والوزير في واد 
والوزارة في واد، احد املسؤولني 
دكتور في املستش����فى كل س����نة 
يبعثون����ه الى بلجي����كا الجل ان 
يضرب ابرة ف����ي الكاحل، مكتب 
لندن به عبث كبير وسيأتي يوم 
ابني فيه ذلك، امن القطاع النفطي 
مقسم بني الداخلية وشركة اخلدمات 
البترولية والداخلية تتدخل بشكل 

سافر في القطاع النفطي.
الرئيس: ارجو م����ن االخوان 
اعضاء جلنة امليزانيات االجتماع 

العتماد ميزانيات الغد.
الصيفي مبارك الصيفي: قانون 
الش����ركة  اخلصخصة مطبق في 
من خالل الشركات اخلاصة التي 
تقوم بجلب عمالة للشركة، مورد 

القطاع النفطي ومصافي النفط 
أكبر مصدر ملوث للبيئة هل يعقل 
في وس����ط هذا التدمير البيئي أال 
تخرج احلكومة عن صمتها؟! لم 
تذهب ال����ى أم الهيمان ولم تكلف 
نفس����ها مبعاجلة بحيرات النفط 
ما ي����دل عل����ى ان هن����اك صراع 

مستنفذين.
وزير النف����ط أحمد العبداهلل: 
النواب  سنرد على كل مالحظات 
وأعضاء املؤسسة سيردون على 
كل مالحظاته����م ولك����ن دعوهم 

يركزوا.
خالد العدوة: ماذا يقصد األخ 
الوزير مبستشفي نفط الكويت؟ 
ويت����م اس����تثناء ح����االت معينة 
إذن فم����ا املعيار؟ فلماذا مت رفض 
ح����االت وافقت عليها جلان طبية 

متخصصة؟
العازمي: 10 شركات لم  مخلد 
تقبل من خريجينا إال شركة واحدة، 
أين يذهب أوالدنا؟ نتمنى ان ينظر 
املسؤولون في املؤسسة لقضية 
التوظي����ف درءًا للبطالة وحماية 
للمجتم����ع، نح����ن دول����ة نفطية 
ونتمني ان تأتي امليزانية القادمة 
وتكون املؤسسة قد عينت كثيرا 

من أبنائنا.
د.حس����ن جوه����ر: النفط هو 
شريان الثروة الوحيد في الكويت، 
يعقل ان مؤسس����ة بهذه العراقة 
واخلبرة التاريخية ان تكون هناك 
توصيات بهذا العدد واحلجم غير 
انها متكررة سنويا واالخوان في 
املؤسسة ال يعيرونها أي اهتمام، 
وعلى اللجنة إبالغ املجلس بذلك 
حتى يتخذ قرارا بهذا الشأن. نتمنى 
على الوزير ان يوفق في اختيار 
القيادات النفطية في املرحلة القادمة 
وان يضع مصلحة الوطن نصب 
عينيه، ويحقق مبدأ العدالة وأخذ 
حقهم ف����ي التدرج الوظيفي، وان 
يكون الوزير أحمد العبداهلل رجل 
املرحلة في هذه املؤسسة العزيزة 

على قلوبنا.
الهاجري: مستش����فى  دليهي 
الشركة له أكثر من 10 سنوات وكثر 
احلديث عنه وتوقف هذا املستشفى، 

وحتدثنا مع سمو الرئيس واعطى 
أوامره بتنفيذه، وهذا يندرج على 
الالئح����ة التنظيمية اجلديدة في 
املستشفى وهناك قرارات اتخذت 
بالنسبة للعالج باخلارج فأضفنا 
زوجة املوظف وأمه واخوانه فوجئوا 
بقرار بعدم أحقية املتقاعدين للعالج 

في اخلارج.
قضية التوظيف أمتنى ان يكون 
هناك نصي����ب خلريجي الثانوية 
العامة وهناك ش����ركة خصصت 
لتدريب خريجي الثانوية العامة 
وسميت باألمن الصناعي ومازلنا 
نحتاج أكثر من 1000 موظف أمن 
ويجب اس����تمرار هذه املفاوضات 

حلل مشكلة األمن الصناعي.
علي الدقباسي: نحن بلد نفطي 
ويجب ان نكون ذوي خبرات نفطية 
عالية ولألسف مالحظاتنا تذهب 

العبداهلل تبسيط االجراءات وان 
يأخذ اجلانب اإلنساني، هناك حاالت 
تتطلب االبتعاث أكثر من 3 حاالت 
أتت إلينا في جلنة الشكاوى ومعهم 
تقارير تؤكد حقهم باالبتعاث فهم 
خدموا الشركة ألكثر من 40 عاما 
واآلن مرض����وا، وعلى الوزير ان 

ينظر اليها من منظور إنساني.
صالح املال: هناك تناقض صارخ 
بني امليزانية وتوجه احلكومة في 
خطة التنمية خاصة فيما يتعلق 
بشركة الوكالة البحرية، هناك مبالغ 
ضخمة لبناء ناقالت نفط مبعنى 
ان تعلن امليزانية باجتاه، واخلطة 

االستراتيجية باجتاه آخر.
ها هي أرقام االحتياطات النفطية 
املؤكدة وال يوجد أحد يرد على هذا 
السؤال، املصفاة الرابعة التي ألغيت 
وقدمت س����ؤاال مبعرفة ما صرف 

أدراج الري����اح، قضية أم الهيمان 
سببت أزمة سياسية، فمعاجلات 
املؤسسة للوضع البيئي متدنية، 
أنتم ربحتم 12 مليار دينار وال توجد 
مساهمات للوضع البيئي، قضايا 
العالج باخلارج نحن نتعرض الى 
نوع من أنواع احلصار لكن حرام 

نحرم من العالج باخلارج.
مكاتب املؤسسة تعج باملوظفني 
غي����ر الكويتيني من س����كرتارية 
وموظفني، ال توجد معاهد تخرج 
أجيااًل نفطية، مازال معدل التوظيف 
من 50% إلى 60% في القطاع النفطي 

ما يجوز هذا الكالم.
حسني مزيد: مستشفى الشركة 
وكوادره م����ن األطب����اء يبذلون 
قصارى جهده����م لكن هناك %90 
من احل����االت التي تتطلب العالج 
باخلارج ترفض فنتمنى من الوزير 

على هذه املصفاة فهناك 80 مليون 
دينار فارق فأين ذهبت؟

وما هو مصير املفاعالت التي 
صنعت ان ل����م تقر املصفاة وهي 
قيمتها تقارب املليار دوالر فهناك 
هدر في املال العام، فهل ستبيعها 
خردة؟ ام بربع السعر ومن املسؤول 

عن ذلك.
العامل����ون في القطاع النفطي 
مظلومون بع����دم صرف بدالتهم 
وكوادرهم بسبب تعنت احلكومة 
عل����ى الرغم من وج����ود قرار من 
مجلس اخلدمة املدنية اين مصنع 
الغاز املسال، في حال نشبت حرب 
او أغلق مضيق هرمز كيف نتخذ 
قرارا بتخصيص ش����ركة ناقالت 
النفط، وارجو من احلكومة مراجعة 

قرار تخصيص شركة الناقالت.
حسني احلريتي: اغلب التلوثات 

وحيد تقاضى نحو 2 مليون دينار 
لوحده وهذه عالمة استفهام، بعض 
القياديني في القطاع النفطي ابوابهم 
كأنها ابواب جتوري ال يستطيع احد 
من املوظفني الدخول لهم، مستشفى 
الشركة يجب ان يرأسه دكتور حتى 

يعرف احتياجاته.
د.جمع����ان احلربش: اخطر ما 
ميكن ان يتعرض له القطاع النفطي 
امران الفساد والتسييس، ونحن 
لدينا ف����ي ميزانية خطة التنمية 
37 مليارا وكل من سيسيل لعابه 
لالستفادة من هذه امليزانية سيسعى 
الناجحة، نحن  القيادات  حملاربة 
نعل����م ان اغلب املناصب القيادية 
تؤخ����ذ في االس����تجوابات وهذه 
مسؤولية الوزير الذي عليه احلفاظ 
على القيادات حت����ى لو حوربت 
ف����ي الصحافة، لدين����ا معلومات 
عن جت����اوزات في قطاع التدريب 
والتطوير وعلى الوزير محاسبة 
املسؤول عن ذلك، وزير الداخلية 
نقل ضابط من الدفاع الى الداخلية 
واصبح هو الذي يتحكم في عملية 
العالج باخلارج ولديه قائمة بأسماء 
الوزير  الذين صوتوا مع  النواب 
ويحضر اجتماعات اللجنة وميرر 
املعامالت، نحن نعلم ان الوزير لديه 
حس انسائي ونقول له انتبه لهذا 
االمر ونحن ال نرضى بتس����ييس 
العالج باخلارج وهذا االمر مسؤول 
عنه رئيس الوزراء النه يخص 4 
وزارات الصحة والداخلية والدفاع 

والنفط.
د.وليد الطبطبائ����ي: ما اثاره 
االخ ابورمية حول استجواب وزير 
الدفاع والفساد بالعالج باخلارج هو 
صحيح، استغرب تصريح وزير 
النفط حول عدم االهمية من اجتماع 
أوپيك ورضاه بسعر برميل النفط، 
ونحن نقول ان اي سعر لبرميل 
النفط اقل من 100 دوالر هو خسارة 
وال يجوز الن هذه سلعة اساسية 
وناضبة، كمية االنتاج هناك يسعى 
لزيادتها الى 4 ماليني ملاذا هذا االمر، 
هناك فائض، اين يذهب انه يضيع 
على استثمارات فاشلة حسبما قالت 

الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد أثناء خروجهما من املجلس أمس أحمد السعدون خالل حديثه في اجللسة الشيخ أحمد العبداهلل ود.فاضل صفر ود.هالل الساير وأحمد الهارون ود.بدر الشريعان خالل اجللسة

د.فيصل املسلم خالل حديثه في اجللسة جانب من اجللسةعلي الدقباسي في جلسة أمس

الوعالن: سلمت الساير ملفًا يتضمن تجاوزات 
وشبهات تزوير في العالج بالخارج

عسكر: 25 نائبًا لعقد جلسة خاصة لمناقشة الحقوق المدنية للبدون

اعلن النائب مبارك الوعالن عن تسليمه امس 
ملفا متكامال لوزير الصحة د.هالل الساير يتضمن 
التالعب وشبهة التزوير في ملف العالج باخلارج 
مؤكدا ان عدم قيام الوزير مبسؤولياته جتاه هذه 

املخالفات سيعرضه الى املساءلة.
وقال الوعالن في تصريح للصحافيني في مجلس 

االمة انه صدم عندما اطلع على هذه املخالفات التي 
وصلته عن طريق »احد الشرفاء« مشيرا الى ان لديه 
وثائق تكشف التوقيع بدل االطباء على معامالت 
العالج في اخلارج واعتم��اد بعض احلاالت دون 
الرجوع ال��ى اللجان املختصة ودون توقيع مدير 

املستشفى او وكيل الوزارة.

أعلن مقرر جلنة معاجلة غير محددي اجلنسية 
البرملانية النائب عسكر العنزي ان 25 نائبا وقعوا 
طلب عقد جلس��ة خاصة ملناقش��ة احلقوق املدنية 
واالجتماعي��ة للبدون. وقال عس��كر، في تصريح 
للصحافيني، ان جلنة البدون البرملانية جهزت القانون 
في اجتماعها السابق، ونظرت الى التعديالت التي 
قدمها بعض النواب، وارتأينا مناقشة املوضوع قبل 

انقضاء دور االنعقاد احلالي. وذكر عسكر ان الطلب 
وقع ولم يتبق غير حتديد يوم اجللس��ة، فتريثنا 
قليال حتى نحدد اليوم املناسب، السيما ان جدول 
املجلس مكتظ باجللس��ات العادية واخلاصة. واكد 
عسكر على اهمية اقرار احلقوق املدنية واالجتماعية 
لفئة البدون، والتي ظلت سنوات طواال تنتظر ايجاد 

حل ملشكلتها التي تعاقبت منذ عقود.

الدقباسي: 60% من العمالة النفطية غير كويتية
العدوة: مصافي النفط من أكبر المصادر الملوثة للبيئة

لال�ستف�سار: 99241555 / 97111108

لالإيــجـــــار
�سقة مفرو�سة يف لبنان

بحـمـــدون
للعــائــالت فــقط

م�ساحة  500 م2
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الحريتي: موظفو القطاع النفطي لم يستفيدوا من الزيادة المالية 

الطاح�وس: خروقات واس�تثناءات ف�ي لجنة الع�الج بالخارج

العمي�ري: قان�ون حقوق الم�رأة يراد ل�ه أن يُقبر ف�ي المجلس

المال: ض�رورة إبع�اد كافة القطاع�ات النفطية ع�ن التخصيص 
املوظفني والعاملني في املؤسسة، 
ومتيزنا بقضية أمن املنشآت، فهناك 
طريقة داخل الشركات وخارجها، 
ألن الوض����ع األمني هاجس كبير 

خاصة في املنشآت النفطية.
لن����ا من أهم  البيئ����ة تعتبر 
الهواجس وأهم من عملية االنتاج، 
فقد صرفنا مليارا خالل 10 سنوات 
على معاجلة التلوث البيئي ونحن 
ملتزمون بجميع املعايير، ومددنا يد 
التعاون مع هيئة البيئة ومشروع 
الكهرباء بالطاقة  تزويد محطات 
النفطية وكذلك مشروع حتقيق 
املصافي سيساهمان في تخفيف 

حدة التلوث بشكل كبير.

م����ن اعضاء أوپي����ك الذي حتدث 
عن اس����عار النفط، ليس أنا من 
يقرر عقد اجتماع أوپيك، انت ال 
تستطيع زيارة السعر من خالل 
أمنيات او الوصول الى 100 دوالر 
هذا مرتبط بالعرض والطلب واآلن 
دخلنا في قضية املضاربة، والكل 
مرتبط وملتزم بحصته من االنتاج، 
اكثر ال����دول التزاما بحصتها هي 
دول مجلس التعاون لكن لألسف 
هناك دول غير ملتزمة ونحن ال 
العاملية،  االنت����اج  منثل كل قوة 
املجلس األعلى للبترول هذا قرار 
سيادي ليس لوزير النفط عالقة 
به يترأس����ه سمو رئيس الوزراء 

ويصدر مبرسوم أميري الختيار 
اعضائه، قلت للمؤسسة ان أي أمر 
الوحدة  تغييري يتعلق بقضية 
الرابعة سيحال للنيابة من دون 
حتقيق من عندنا، بالنسبة لالنتاج 
ليس بالضرورة ان نخرج من حتت 
األرض 4 ماليني نحن نتحدث عن 
القدرة االنتاجية ونحن نتوقع مع 
منو الطلب العاملي يجب ان نكون 
جاهزين لذلك ونحن نستخرج من 
باطن األرض حسب طلب أوپيك 
وميزانيتنا اآلن تتزايد كل سنة.

الرئي����س التنفيذي والعضو 
البترول )سعد  املنتدب ملؤسسة 
الشويب(: حريصون على صحة 

الس����يارات، املصافي  من عوادم 
الناقالت  لن متس باخلصخصة، 
صحيح انها تدرج ضمن الشركات 
الت����ي تخصص لكن هذا ال يعني 
انها ستخصص وبعض البواخر 
مض����ى عليها زمن ونحن نحاول 
جتديد األسطول ملجارات التطور 
العاملي، العالج باخلارج هناك جلنة 
متخصصة وأن����ا أخاف من ربي 
وهذه حاالت انس����انية ليس لها 
عالقة بالسياس����ة وبغض النظر 
عن موقف النائب من الوزير وال 
نخلط األوراق، وبالنسبة ألسعار 
النفط أذكر األخ الطبطبائي بأنني 
لست الوحيد أو ليس أنا الوحيد 

االمم املتحدة، ان خسائر الكويت 
في االستثمارات 90 مليارا، اتركوا 
الفائض في االرض، يكفينا مليونان 
و200 ال����ف برميل، خس����ارة في 
سيتي جروب والتأمينات والقطاع 

النفطي.
وقطع الغيار مكدسة في املخازن 

وهذا تنفيع.
عبدالرحم����ن العنجري: ليس 
لدينا اقتصاد حقيقي. نحن دولة 
ريعية تعتمد على املورد الواحد، 
املواطن  التي ينتجها  الس����لع  ما 
الكويتي صفر ال شيء. أنا لست 
متخصصا، لك����ن نريد توضيح 
االستثمارات. ما ادراك ما املجلس 
االعلى للبترول واعتقد انه ال توجد 
حاجة لهذا املجلس، هناك ممارسات 
غي����ر اخالقية وهن����اك صفقات 
ولالس����ف بعض اعضاء مجلس 
االمة متورطون فيها، وعلى رئيس 
مجلس الوزراء احملاسبة على هذا 
االمر وعليه محاسبة وزرائه. ونحن 
قدمن����ا قوانني لتضارب املصالح. 
ونح����ن نعاني من قنبلة موقوتة 
وهي ايجاد فرص عمل للخريجني، 
السعودية تسعى إلنشاء مصفاة في 

جيزان كلها للقطاع اخلاص.
د.محمد احلويلة: نحن حذرنا 
من ع����دم الس����عي لتأمني فرص 
عم����ل للكويتيني وهناك آالف من 
املواطنني أس����ماؤهم لدى ديوان 

اخلدمة املدنية.
قضية توفير الرعاية الصحية 
النفطي ولالسف  القطاع  ملوظفي 
املؤسس����ة ليس����ت لديها القدرة 
الس����ريرية خلدم����ة املوظف����ني، 
مشروع غرب هدية تتذرع الشركة 
بوجود مكامن نفطية وتعطل اقامة 

املشروع.
فالح الصواغ: نحن نشيد بأداء 
االخوة في الش����ركة، ولكن لدينا 
مالحظات عل����ى قضية الوظائف 
وعدم تعيني اخلريجني. مستشفى 
االحم����دي مضى علي����ه اكثر من 
50 س����نة أين املستشفى اجلديد، 
خصوص����ا ان املوظف����ني في هذا 
القطاع يحتاجون عناية خاصة. 
وما نرجوه من وزي����ر النفط أال 
يتعامل م����ع العالج بفوضى مثل 
وزير الداخلية الذي س����لم االمر 

بالنس����بة للتوظي����ف وظفنا 
العام املاضي، ولكن  650 موظفا 
بعض مخرجات التعليم ال تعطينا 
األرقام الواقعية مثل املهندس����ني 
اجليولوجيني ولكن حرصنا على 
التوظيف جعلنا نعيد النظر في 
االختبارات حتى نحتوي القطاع 
وسنراجع الشركات التي ال توظف 

خريجي الثانوية العامة.
دليهي الهاجري: النفط الثقيل 
في ش����مال الكويت هو األنقص، 
ونتمن����ى أن يؤت����ى بش����ركات 
الستخراج هذا النفط باالستعانة 
اعادة  الكويتية، يجب  بالكفاءات 
بناء ميناء األحمدي الذي استهلك 

بالكامل.
علي الدقباسي: اجابات املؤسسة 
غير ش����افية بالنسبة للتوظيف 
فالعبرة ليست باإلعالن فمكاتب 
املؤسسة تعج بالبنغاليني والعرب 
مع احترامنا له����م فردودكم غير 
مقنعة، فما يكفينا حتقيق وتفعيل 

مبدأ التكويت.
صالح امل����ال: وجهة نظري ان 
تبع����د كل القطاعات النفطية عن 
التخصي����ص وأولها األس����طول 
البحري، واحلكومة ال تدري ماذا 
تفعل؟ وبوصلتها ضائعة، سنة 
القياس في خطة التنمية هي 2013، 
فإذا أتت تريد مصنعا للنفط »ما 
ميديك«، وال نريد ان نقع في نفس 

خطأ تخصيص الكويتية.
خالد العدوة: رقم 650 موظفا 
هذا رقم مت����دن، فلتدعموا مركز 
التدريب حت����ى يوفر لكم فرص 
العمل، نحن نتكلم عن سياس����ة 
حكومية، انتم أنفقتم مليار دينار 
في السنوات املاضية ولم نتلمس 
شيئا على ارض الواقع فحرق الغاز 

يدمر البيئة.
حسني مزيد: قطاع التدريب هو 
الدينامو احملرك ملؤسسة البترول 
وهو املعني باس����تقطاب الشباب 
فيجب اعطاؤه الصالحية وتذليل 
كل العقبات أمامه ويجب القضاء 

على البطالة من جذورها.
أحمد السعدون: مكتف إذا الوقت 

كان دقيقتني لن أحتدث.
حسني احلريتي: حقول الشمال 
من افضل انواع البترول، وما نقرأه 
ف����ي وكاالت األنباء ب����أن العراق 

ألحد الضباط. الوضع االمني في 
القطاع موزع ب����ني اكثر من جهة 
وهذا ال يجوز. ومشروع غرب هدية 
ينتظ����ره املواطنون منذ اكثر من 

15 سنة.
عب����داهلل الرومي: االخوان في 
اليوم هجمة  املؤسسة يواجهون 
شرس����ة من الفس����اد واملفسدين 
ليس لعيب فيه����م، بل لتضارب 

مصالح.
ولألسف احلكومة تتفرج، اما 
ان متشي شركاتي أو أهاجمك بأن 
أنت فاسد. اذا كان النواب صاحلني 
عليهم تطبي����ق القانون وحماية 
هؤالء القياديني، لالسف احلكومة 
اما انها مشاركة أو متفرجة. االمانة 
مطلوبة قبل الكفاءة في هذا القطاع. 
وزير النفط عليك مس����ؤولية ان 
يك����ون اختياركا مج����ردا ودقيقا 
الس����ناد املهمة بأمانة، وان يكمل 
النظي����ف مهمته، نحن خس����رنا 
الكثي����ر من الرج����ال، وعلينا ان 
نحاف����ظ على الباق����ي، واال ان لم 
يكن اتركوه����ا وخلوا كل حرامي 

يأخذ اللي يبيه.
الطبطبائي »نظام«: انتقاداتنا 
لسياس����ات احلكوم����ة وليس����ت 
لالشخاص املوجودين ونحن نكن 

للقياديني االحترام والتقدير.
الشيخ احمد العبداهلل: نشكر 
الن����واب واللجنة عل����ى اجلهود 
املبذولة وخاص����ة ال� 27 توصية 
ال����واردة، تركزت املالحظات على 
التوظيف واملستش����فى والتلوث 
واألمن وأرجو م����ن االخوان الرد 
على املالحظات وكذلك أثير موضوع 

اسعار النفط والعالج باخلارج.
»املؤسسة« تعلن 3 مرات عن 
التوظيف. ونحاول الوصول الى 
25% ولم نقدر الوصول للنس����بة 

ال أحد يأتي.
وهناك جه����ود لفتح وظائف 

حلملة الثانوية العامة.
واملستش����فى اجلديد موجود 
لدى جلن����ة املناقصات املركزية. 
ما يتعلق بالتلوث هناك تطبيق 
لسياس����ة معينة ونحن ال نتكلم 
فقط عن أم الهيمان حتى الفحيحيل 
ونحن نعيش في املسيلة ونعاني 
من التلوث وقضية مشرف ايضا 
وحتى دسمان تعاني من التلوث 

يستنزف هذه اآلبار املتاخمة مع 
الكويت  الكويت، ويفترض على 
الطبيعية،  املوارد  استغالل هذه 
أين وصلتم في وزارتكم؟ فيجب 

ان تكون أولى اهتماماتكم.

استخفاف غير منطقي

وليد الطبطبائي: انخفاض سعر 
البترول 10 دوالرات خالل اسبوع 
يخسرنا مبالغ طائلة، ومليار دوالر 
ممكن ان ننشئ بها مستشفى، وهذا 
االستخفاف غير منطقي، ونحن غير 

مقتنعني بأسعار النفط احلالية.
هناك محاوالت حثيثة الستخراج 
أكبر كمية من النفط لتحويلها الى 

اموال يتم »شفطها«.
د.محمد احلويلة: نرجو اعادة 
النظر في قضية التوظيف ووضع 
الشروط غير التعجيزية لتوظيف 
ابنائنا الكويتيني، يجب افس����اح 

املجال لهم ليتزودوا باخلبرات.
أحمد السعدون: بالنسبة آلبار 
الشمال هناك محاوالت اليهامنا بانها 
مشتركة مع العراق ولكن املشتركة 
العبدلي والرقة، فهناك  فقط هما 

رغبة في تنفيع بعض األطراف.
د.يوسف الزلزلة: حديث وزير 
اإلعالم عن احالة اي جتاوز بشأن 
ترسية مناقصة مصنع الغاز الى 
النيابة غي����ر ذي جدوى، فيجب 
عدم تضم����ني العقد اي زيادة في 
مبلغ األوامر التغييرية السيما ان 
هناك أطرافا داخل املؤسسة وعدوا 
الشركة بأن تزيد قيمة املبلغ من 

خالل األوامر التنفيذية.
خالد الطاحوس: الهيئة العامة 
العامة للصناعة  للبيئة والهيئة 
ترعي����ان التلوث البيئ����ي في أم 

الهيمان.
أحمد العبداهلل: أترك لالخوان 
في املؤسس����ة ال����رد وليس لدي 
مانع باضافة البند الذي ذكره األخ 
يوسف الزلزلة بعدم زيادة األوامر 

التنفيذية.
الرئيس اخلرافي: نتيجة لعدم 
وجود نصاب سأؤجل التصويت 
على مشروع القانون بربط ميزانية 
مؤسس����ة البترول الكويتية عن 
الس����نة املالي����ة 2011/2010 ترفع 
اجللس����ة الى غد وكانت الساعة 

تشير الى الواحدة والنصف.

الرئيس جاسم اخلرافي محييا الصحافيني أثناء دخوله املجلس مع الشيخ جابر اخلالدسمو رئيس الوزراء والشيخ أحمد العبداهلل ود.بدر الشريعان حديث مشترك بني د.فيصل املسلم وخلف دميثير ود.محمد العفاسي ود.أسيل العوضي

)سعود سالم(د.جمعان احلربش وعبداللطيف العميري يتوسطهما أسامة الشاهني

صالح املال في حديث باسم مع الرئيس جاسم اخلرافي بحضور مبارك الوعالن على املنصة

الرومي: إذا كان النواب صالحين فعليهم تطبيق القانون وحماية القياديين
الحويلة: مستشفىمؤسسة البترول ليس لديه القدرة السريرية لخدمة المواطنين

الحربش: طالبنا بحقوق المرأة المدنية واالجتماعية منذ أكثر من 11 عاماً
 عادل الشنان

أش����ار النائب د.جمعان احلربش الى ان موض����وع احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة له قصة طويلة بدأت منذ ما يقارب ال� 11 سنة، كما 
هو حال البلد، فقد تعودنا انه كلما طرحنا مش����روعا نذكر له تاريخا ال 
يقل عن 10 سنوات، واملشروع الذي ال تريده احلكومة تعرف كيف تعطله، 
مشيرا الى ان فكرة مشروع قانون حقوق املرأة املدنية واالجتماعية تكمن 
في قضيتني من وجهة نظرنا نحن كتيار اس����المي كأصحاب مشروع، 
قبل ان تكون هنالك حقوق سياسية للمرأة، جاء ذلك في ندوة احلركة 

الدستورية االسالمية بعنوان »حقوق املرأة.. الى متى«؟!
وأضاف احلربش: خالل فترة من الفترات هاجمنا البعض وقالوا منذ 
متى وأنتم تعرفون حقوق املرأة ولم تطالبوا بحقوقها اال بعدما اخذت 
حقه����ا في التصويت واالنتخاب، ما دعانا الى ان نخرج لهم اول قانون 
حلقوق املرأة مت تقدميه قبل ان تقر حقوق املرأة السياسية بسنوات عن 
طريق النائب مبارك صنيدح ومجموعة من النواب، موضحا ان فلسفة 
مش����روع حقوق املرأة املدنية واالجتماعية الذي تقدمنا به لها بعدان، 
االول هو بع����د العدالة، بحيث تكون هنالك عدال����ة بني الرجل واملرأة، 
فالذين يؤدون نفس العمل يس����تحقون نفس الراتب، وكذلك يجب ان 
تطبق معايير العدالة في الفرص الوظيفية والقيادية، أما البعد الثاني 
فهو البعد االسري وهو تعزيز دور املرأة في االسرة، فاملرأة من وجهة 

نظرنا لها مهمة رئيسية وهي أداء دورها في االسرة.

خليچ بالبيت

وأكد احلربش ان هنالك من يسمي قانون حقوق املرأة املدنية واالجتماعية 
بقانون »خليچ بالبيت«، فإذا كان جلوس املرأة في البيت لتربية ابنائها 
وصيانة قادة االجيال واألمم، فبالتأكيد ذلك افضل من خروجها للعمل، 
وتربية االبناء بالنسبة للمرأة تعتبر اعظم وظيفة، ونحن نطالب بذلك 
حتى ان هاجمن����ا البعض وادعى اننا نريد به����ذا القانون احلجر على 
املرأة واعادتها للبيت. وقال احلربش: ليس لدينا ما نخفيه ونحن دائما 
نعلن عن وجهة نظرنا بكل شفافية وما نقوله في الدواوين واجللسات 
اخلاصة نقوله في العلن وداخل مجلس االمة، ففي قانون حقوق املرأة 
السياس����ية اعلنا اننا ضد هذا القانون وحتى اليوم نحن نتمسك بهذا 

بوجود أجندة اخرى لدى اللجنة تختلف عن اجندة املشروع بحيث ال 
تخ����رج احلقوق بقانون، بل عن طريق قرارات وزارية، وكذلك س����حب 
البعد االس����ري الذي حرصنا عليه في السابق من خالل املشروع، الذي 
يحتوي على ثالثة تشريعات، االول هو راتب ربة البيت، الثاني ان حق 
التقاعد املبكر للمرأة يعود ملا كان عليه في الس����ابق وهو خدمة ملدة 15 
سنة، والتشريع الثالث هو العالوة الوظيفية ألبناء الكويتية املتزوجة 

من غير كويتي.

أغلبية محافظة

م����ن جهته، أوضح النائب الس����ابق عبداللطيف العميري ان قانون 
حق����وق املرأة املدنية واالجتماعية من املواضيع التي حتارب ويراد لها 
ان »تقبر« في هذا املجلس، وليس هناك شك أن مجلس 2008 لم يرغبوا 
في استمراره ألنه كان يحتوي على اغلبية محافظة وهذا االمر يقلقهم 
ويحزنهم، فقاموا بافتعال األزمات، ما أدى الى حله ولو أعطي هذا املجلس 

الفرصة الكافية حلقق الكثير من االجنازات للشعب الكويتي.
وأكد العميري ان في مجلس 2008 كانت هنالك الكثير من االجنازات، 
حيث مت تقدمي 8 قوانني مبشاريع عن طريق 25 عضوا، وغالبية هؤالء 
االعضاء كانوا من االس����الميني واحملافظني، ولم يتق����دم النواب الذين 
يتاجرون بقضايا املرأة وال يريدون سوى حقوق املرأة السياسية واحلرية 
واالنفتاح كما هو احلال لدى الغرب، مش����يرا الى ان العالمة الفارقة في 
مجلس 2009 هو وجود أربع نائبات ألول مرة في تاريخ املجلس، وليس 
هناك من يش����ك ان هؤالء النائبات هن صنيعة حكومية بفكر ليبرالي، 
وبالتالي البد ان يعرف الناس حقيقتهن ليس من منطلقات ش����خصية 
وصراع فك����ري، بل من منطلق واقع عملي وقوانني مقدمة واقتراحات، 
حيث متت مراجعة جميع قرارات النائبات الالتي يطالنب بحقوق املرأة 
ووجدنا هناك 53 مقترحا تقدمن به بش����كل جماعي، ليس من بني هذه 
االقتراحات أي مادة تخص املرأة اال مادة الس����ماح للمرأة باس����تخراج 
جواز سفر دون إذن الولي. وتابع العميري قائال: عندما ألزمهن النواب 
اإلسالميني بتقدمي تقرير حول قانون حقوق املرأة املدنية صرحن بأنهن 
وافق����ن على تلك احلقوق، وهن بذلك وافقن على حقوق لم يتقدمن بها 

فعليا، بل اجبرن على تقدمي تقرير. 

املجلس قبل تاريخ اجللس����ة، وفي انتخابات 2009 وصلت الى املجلس 
النائبات االربع وبعد هذه النتيجة تصورنا انه لن يحمل قضايا وهموم 
املرأة أكثر من املرأة نفسها، فتم اختيارهن للجنة املرأة جميعا، باالضافة 
ال����ى النائب علي الراش����د، وبعد ذلك اخذنا نترقب ماذا س����يحصل مع 
قانون حق����وق املرأة املدنية واالجتماعية وفوجئن����ا بأن اللجنة كانت 
تقوم باس����تدعاء الوزراء وتطلب منهم اصدار حقوق املرأة عن طريق 
قرارات وزارية مثل حق التعليم والعالج وغيره، مضيفا: بعد أن شعرنا 

الرأي، واليوم بالنسبة لقانون حقوق املرأة املدنية واالجتماعية نقول 
انن����ا نرى ان االفضل للمرأة هو اجللوس في البيت، اال ان ذلك ال مينع 
م����ن ان تؤدي دورها في املجتمع وتعمل وتخدم االمة خارج البيت، اذا 

كان عملها ال يتعارض مع دورها الرئيسي داخل االسرة.
وأوض����ح ان القانون تعطل لفترات طويلة، منذ ان مت تقدميه خالل 
مجلس 2006 ومت ادراجه للمناقشة بتاريخ محدد ولكن مت تأجيله الى 
ان ح����ل املجلس، وكذلك في مجلس 2008 أدرجنا القانون ولكن مت حل 

في ندوة الحركة الدستورية اإلسالمية.. »حقوق المرأة إلى متى«؟!

تتمة المنشور ص7


