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العفاسي: سجل الكويت في مجال
حقوق اإلنسان نظيف وسيبقى نظيفاً

التقى السفيرة األميركية وعرض أمامها ما تم إنجازه في هذا المجال

العبدالهادي: ما إجراءات الفصل
بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب؟

الصرعاوي لإلسراع في إنجاز لجنة
الظواهر السلبية تقريرها عن المخدرات

أكد النائب عادل الصرعاوي اهمية الرس���الة 
الواردة من جلنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة 
عل���ى املجتمع الكويتي حول موضوع املخدرات، 
مؤكدا ثقته في اعضاء اللجنة في جهودهم حول 

هذا املوضوع.
وثمن النائب الصرعاوي ما تقوم به السلطات 
احلكومية اخلاصة بجهود كبيرة في هذا املجال 
ومكافحة مهربي هذه اآلفات بال كلل أو تهاون، عالوة 
على ما تقوم به اجهزة االعالم ومؤسسات املجتمع 
املدن���ي من توعية بأخطار ه���ذه اآلفة وحتصني 
أبنائنا ضد هذا الوباء الفتاك، اال انها ال تعد كافية 
باالضافة الى ان طموحاتنا اكبر بكثير من ذلك، 

خصوصا ان هناك تصريحات من القائمني على 
مكافحة املخدرات بأته س���يقضى على موضوع 
املخدرات عام 2010 متمنيا ان تس���تعرض وزارة 

الداخلية ما انتهت اليه في هذا املوضوع.
وأكد الصرعاوي انه سيقدم في اجللسة املقبلة 
عرض دراسة مقارنة إلحصائيات وزارة الداخلية 
عن مشكلة املخدرات عن السنوات ابتداء من 2005 
)االجتار باملخدرات � حيازة وتعاط � جلب املخدرات 

� الوفيات(.
واختتم الصرعاوي تصريحه متمنيا ان تنتهي 
اللجنة بأس���رع وقت ممكن وترفع تقريرها الى 

املجلس.

الدولي واحمللي  على املستوى 
تستحق االحترام والتقدير ألن 
رفع اسم الكويت من قائمة أقل 
الدول التزاما باملعايير الدولية 
حظي بأصداء طيبة على مختلف 

األصعدة.
الكهرب����اء قال  أزم����ة  وعن 
اننا بالش����ك نعيش  اخلرينج 
أزمة ليست وليدة اللحظة بل 
انها جزء من سياسة احلكومات 
التي أرهقتها األزمات  السابقة 
بدال من االصالح وكانت نذيرا 
بأن تكون األوضاع بهذا الشكل 
املزعج وأعتقد ان املسؤولية ال 
يتحملها الوزير د.بدر الشريعان 
ألنه جديد والعملية حتتاج الى 
وقت حتى يت����م جتاوز األزمة 

الكهربائية.
وأضاف مقترحا على احلكومة 
اذا كانت تعيش أزمة كهربائية 
معقدة ومزعجة ان تس����تأجر 
باخرات تقف على البحر وتقوم 
بتزويد الكويت بالكهرباء مثلما 
كانت لبنان تفعل قبل سنوات 
حيث كانت تستأجر الباخرات 
لتزويد محطاتها مبا حتتاجه من 
احلموالت الكهربائية حتى يتم 
االنتهاء من املشاريع واحملطات 
الت����ي تؤم����ن وص����ول التيار 
الكهربائي بعيدا عن االنقطاع 
واملشاكل والس����يما في أجواء 
الصيف ومناخ الكويت احلار.

محل اهتم����ام وتقدير املش����رع 
الكويتي واحلث على  رعايتهما 
واالهتم����ام بهما، وملا كانت مهنة 
التعليم من أرقى وأسمى املهن التي 
تعول عليها الدولة جل اهتمامها 
والنهوض بها سعيا لتقدمها الى 
مصاف الدول املتحضرة احلديثة.
ومن هذا املنطل����ق، فقد طالعتنا 
اح����دى الصح����ف بخب����ر مفاده 
قيام احد اعضاء هيئة التدريس 
بقسم القانون في كلية الدراسات 
العامة  التابعة للهيئة  التجارية 
للتعلي����م التطبيق����ي والتدريب 
مبمارس����ة مهنة احملاماة مخالفا 
بذلك أحكام قانون اخلدمة املدنية 
واللوائح املنظمة في هذا الشأن 
ودون أخذ تصريح مسبق من جهة 
عمله، وقد قامت جمعية احملامني 
الكويتية باتخاذ اجراءات قانونية 
حيال ذلك واحالت����ه إلى النيابة 

العامة.
لذا يرجى افادتي بالتالي:

الواجب توافرها  ما الشروط 
أو تطلبها الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب ملنح االذن 
العضاء هيئة التدريس لديها بفتح 
مكاتب لالستشارات القانونية؟ مع 
تزويدي بكش����ف بأسماء اعضاء 
هيئة التدريس في قسم القانون 
احلاصلني على إذن بفتح مكاتب 
القانونية موضحا  لالستشارات 

فيه السيرة الذاتية لكل منهم.

االجتماعية والعم����ل د.محمد 
العفاسي في رفع اسم الكويت 
الالئح����ة اخلاصة ملنظمة  من 
التي صنفتها  الدولي����ة  العمل 
من الدول األقل التزاما مبعايير 

العمل الدولية.
وقال اخلرين����ج ان التقرير 
ال����ذي قدمه وف����د الكويت الى 
الدول����ي واحت����وى  املؤمت����ر 
على قانون����ي العمل واملعاقني 
الوزارية اخلاصة  والق����رارات 
بتحوي����ل العمال����ة دون رغبة 
الكفيل وحتدي����د احلد األدنى 
لألجر للعامل وتنظيم ساعات 
العم����ل في الظروف القاس����ية 
»لقي قبوال جيدا واستحسانا 
من املشاركني في املؤمتر الذين 

ميثلون 186 دولة«.
وأضاف ان العمل الذي بذل 
يستحق التقدير واالحترام ألن 
سجل الكويت كان في سنوات 
طويلة من ضمن القائمة السوداء 
التي أساءت الى احلقيقة الداخلية 
في الكويت واننا من البلدان التي 
تعمل ضمن قوانني وتشريعات 
وحريات كبيرة منحها الدستور 

بشكل يحفظ حقوق اجلميع.
الى ان  وأش����ار اخلرين����ج 
العفاس����ي من القي����ادات التي 
جتته����د وتعم����ل بش����كل راق 
وهادف خلدمة القضايا املرتبطة 
باملصلح����ة العامة وان جهوده 

والعملية التي حتول بني الوزارة 
واألخذ بهذا االقتراح؟

وم����ا إجراءات ال����وزارة حلل 
التي يعانيها االساتذة  املشكالت 
العاملون بالهيئة  واألكادمييون 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وعلى نحو خاص قضية الشعب 
املغلقة، واالستعانة الدائمة بأعضاء 
هيئة تدريس أو مديرين من خارج 

الهيئة؟
وما املشاكل التي تتضرر منها 
األقسام العلمية بالهيئة؟ وما خطة 
الوزارة في معاجلة القصور في 
املباني املالئمة للعمل وحاجتها 

إلى الصيانة الدائمة؟
وس����ألها أيضا: ملا كان العلم 
واملعلم ركيزتني اساسيتني لنهوض 
املجتمع����ات املتقدمة، وكان ذلك 

اكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي ان 
سجل الكويت في مجال حقوق 
االنسان نظيف وسيبقى نظيفا، 
مشيرا الى ان الكويت لن تعود 
الى الالئحة املتعلقة بالدول االقل 
التزاما بحقوق االنسان واملعايير 

الدولية املتعلقة بالعمالة.
وانتق����د الوزير العفاس����ي 
بشدة تقرير وزارة اخلارجية 
االميركية ال����ذي ابقى الكويت 
في املس����توى الثالث واالخير 
في مجال حفظ حقوق االنسان، 
واصفا ه����ذا التقرير باملجحف 

وغير املنصف.
واوضح انه التقى السفيرة 
االميركية وعرض امامها االجنازات 
العديدة التي حققتها الكويت في 
مجال حقوق االنسان ورعاية 
العمالة، واملتعلقة بقانوني العمل 
واملعاقني، وقرارات حتديد حد 
العمل  ادنى لالجور، وساعات 
في الظروف القاسية، وحتويل 
االقامات دون اشتراط موافقة 
القرارات،  الكفيل، وغيرها من 
وقال »سألت السفيرة: اذا كانت 
اخلارجية االميركية ترى ان هذه 
اجنازات طيبة ومقدرة، فلماذا لم 

يغيروا تقريرهم املجحف؟!«.
انه اطلع السفيرة  واضاف 
االميركي����ة عل����ى مس����اعدات 
الكويت البالغة 15 مليار دوالر 
التنمية، وتسعة  من صندوق 
ماليني دوالر س����نويا ملنظمات 
حقوق االنسان والعمل الدولية، 
الفتا ال����ى ان الواليات املتحدة 
نفسها كانت ضمن الدول التي 
اشادت بالكويت خالل اجتماع 
مجلس حقوق االنسان االخير 
ف����ي جني����ڤ، كاش����فا عن ان 
السفيرة وعدت مبراجعة وزارة 
اخلارجية االميركي����ة لتالفي 
بعض املالحظات السلبية في 

تقاريرها حول الكويت.
من جانبه أشاد النائب مبارك 
اخلرينج بجهود وزير الشؤون 

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
س����ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء في����ه: تناول����ت العديد من 
الصحف اليومية الى جانب بعض 
الدوريات العلمية املتخصصة آراء 
ومناقشات حول أهمية الفصل بني 
قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب 
التابع����ني للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واس����تقالل 
كل منها بهيئة اكادميية وعلمية 

تقوم على أعماله.
وقد صدرت ه����ذه اآلراء عن 
متخصصني واكادمييني على علم 
ودراية بأهمية اجراء هذا الفصل، إال 
أن الوزارة حتى تاريخه لم حترك 
س����اكنا او تبدي رأيا موضوعيا 
حيال هذا املقترح والذي يسهم � 
حسبما جاء به � ايجابيا في الوفاء 
باحتياجات البالد العلمية والفنية 

خالل اخلطة اخلمسية احلالية.
لذا يرجى إفادتي باآلتي:

� ما اإلج����راءات التي اتخذتها 
الوزارة لدراس����ة مقترح الفصل 
التطبيقي  التعلي����م  بني قطاعي 
والتدريب التابعني للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب الى 
هيئتني مس����تقلني؟ وم����ا نتائج 
هذه الدراس����ة حال إجرائها؟ وما 
إزاء طلب اجلهات  الوزارة  خطة 
العلمية فصل التعليم التطبيقي 
عن التدريب؟ وما اخلبرات العلمية 

الخرين�ج: التقري�ر المق�دم للمؤتم�ر الدول�ي 
القى قب�والً واستحس�اناً م�ن 186 دولة مش�اركة 

مبارك اخلرينج د.محمد العفاسي

ناجي العبدالهادي

د.وليد الطبطبائي

السعدون يطلب تزويده بعقد مشروع سليل الجهراء 
وتعديالته والمراسالت بين المستثمر وهيئة الزراعة

لالستغالل التجاري باملشروع من 
7.3% الى 10% لم تستكمل االجراءات 
املقررة بشأنها من موافقات اجلهات 
املختصة، ومنها موافقة املجلس 
البلدي على هذه الزيادة، وتعديل 
العقد قبل العمل بالقانون رقم 7 
لسنة 2008، وان املستثمر قد قام 
بتجديد الطلب مرة اخرى بتاريخ 
2008/9/4 وهو تاريخ الحق لتاريخ 
اليه، وان  بالقانون املشار  العمل 
الهيئ����ة العام����ة للزراع����ة قامت 
مبخاطبة وزير االش����غال العامة 
ووزير الدولة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية بهذا الشأن، وعندما احال 
املوضوع الى البلدية افادت بتاريخ 
2008/11/26 ان موض����وع الزيادة 
التجاري����ة ليس م����ن اختصاص 

البلدية.

تعديل العقد

وملا كان واضحا من كل ذلك ان 
الطلب في حقيقته هو تعديل العقد 
)تعديل القيمة االيجارية بناء على 
تعديل املساحة التجارية( وليس 
تنفي����ذا له كما ورد بكتاب رئيس 
الفتوى والتشريع، وكان واضحا 
من افادة البلدية ان موضوع الزيادة 
التجاري����ة ليس م����ن اختصاص 
البلدية، وهذا ما يتفق مع القانون، 
اذ ان ذلك جاء بعد العمل بالقانون 
رقم 7 لس����نة 2008 والذي يحظر 
اجراء اي تعديالت على عقود او 
تراخيص املش����روعات التي متت 
قبل تاريخ العمل بالقانون ذاته او 
متديدها او جتديدها وانه يقع باطال 

كل اتفاق على خالف ذلك.
ورغبة في متابعة هذا املوضوع 
يرجى افادتي مب���ا يلي: صورة 
من عقد املش���روع املش���ار اليه 
عن���د ابرامه، صور م���ن جميع 
التعديالت التي اجريت على هذا 
العقد قب���ل العمل بالقانون رقم 
7 لس���نة 2008، صور من جميع 
املراسالت التي بعث بها املستثمر 
الى كل من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وبلدية 
الكويت في شأن املشروع املشار 
اليه، وصور من ردودهما على هذه 
املراسالت وصور مما اتخذته كل 
منهما بشأن املشروع من قرارات 
بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 
2008، وصور من جميع املراسالت 
التي متت بني كل من الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية وبلدية 
الكويت واي جهة حكومية اخرى 

في شأن املشروع املشار اليه.

لسنة 2008 وانه مازال ساريا حتى 
هذا التاريخ وانه لم يتم فسخه او 

انهاؤه للمصلحة العامة.
املقدم  الطلب  ان  ومن حي����ث 
من الشركة املستثمرة للمشروع 
ينحصر في تعديل نسبة االستغالل 

التجاري من 7.32% الى %15.
ومن حي����ث ان الهيئة العامة 
لش����ؤون الزراعة قد وافقت على 
الزيادة على اال تزيد عن 10% من 

اجمالي املشروع.
ومن حيث ان املادة 14 من العقد 
العامة للزراعة  الهيئة  املبرم بني 
وش����ركة اجلهراء الس����ياحية قد 
نصت على »ال يجوز للطرف الثاني 
ان يس����تعمل املساحة املخصصة 
للمشروع او جزءا منها ألي غرض 
غي����ر االغ����راض املخصصة من 
اجلها اال مبوافقة كتابية مسبقة 
من الطرف االول وفي هذه احلالة 
تزاد القيمة االيجارية بقيمة يتم 

االتفاق عليها بني الطرفني«.
ومن حي����ث ان الهيئة العامة 
للزراع����ة والثروة الس����مكية قد 
وافقت مبوج����ب كتابها رقم 554 
بتاري����خ 2006/1/18 عل����ى زيادة 
النس����بة املخصصة لالس����تغالل 
التجاري باملشروع من 7.3% الى 
10% وهي نفس النسبة املخصصة 
ملش����اريعها كحد اقصى مع زيادة 
القيم����ة االيجاري����ة املتفق عليها 
بنس����بة تتالءم مع هذه الزيادة، 
واذ مت ذلك تنفي����ذا للعقد املبرم 
بينهما بتاريخ سابق على سريان 
القانون 7 لسنة 2008 والذي يسري 
من تاريخ نش����ره في 2008/2/10 
والعقد موض����وع الرأي مبرم في 
2001/5/26 ومن ثم فإن ما مت بشأن 
التعديل وال����ذي مت بارادة طرفي 
العقد وذلك قبل س����ريان القانون 
رقم 7 لس����نة 2008 وتنفيذا الحد 
بنود العقد الذي ابرم في ظل احكام 
قانون سابق ال تسري عليه احكام 

القانون اجلديد.
لذلك نرى ان طلب الشركة زيادة 
نسبة االستغالل التجاري والذي 
س����بق ان وافقت عليه الهيئة مبا 
ال يجاوز 10% من املساحة الكلية 
للمشروع هو تنفيذ لبنود العقد 
املشار اليه وذلك على النحو املبني 

باالسباب«.
الفت����وى  كت����اب  )انته����ى 

والتشريع(.
وملا كان البني في الرد السابق 
الهيئة  بيان����ه م����ن ان موافق����ة 
العامة للزراعة التي متت بتاريخ 
2006/1/18 بزيادة النسبة املخصصة 

امالكها دون اي تعويض او مقابل 
� ما لم يك����ن منصوصا في العقد 
على خالف ذلك � جميع املشروعات 
واملنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا 
القانون على امالك الدولة العقارية 
وفقا لنظ����ام البناء والتش����غيل 
وحتويل امللكي����ة للدولة او وفقا 
البناء والتملك والتشغيل  لنظام 
وحتويل امللكي����ة للدولة او وفقا 
ألي نظام آخر مشابه مبوجب عقد 
معها او بترخيص منها، وذلك من 
تاريخ انقضاء مدة العقد االصلي 
او الترخيص او اي جتديد مت على 
اي منهما، او من تاريخ فسخ العقد 
او انهائ����ه للمصلحة العامة. وال 
يج����وز بعد العمل به����ذا القانون 
اج����راء اي تعدي����الت على عقود 
او تراخيص هذه املش����روعات او 
متديدها او جتديدها ويقع باطال 
كل اتفاق على خالف ذلك ويكون 
طرح ادارة هذه املشروعات وفقا 

الحكام هذا القانون.

تعويض

ومن حي����ث ان البني من حكم 
املادة سالفة الذكر انها قد قضت بأن 
تؤول الى الدولة وتصبح من امالكها 
دون اي تعويض او مقابل ما لم يكن 
منصوصا في العقد على خالف ذلك 
جميع املشروعات واملنشآت التي 
اقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقا 
لنظام ال� B.O.T او اي نظام متشابه 
وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد 
االصلي او الترخيص او من تاريخ 
فس����خ العقد او انهائه للمصلحة 
العامة، وقد نصت املادة كذلك على 
ان يتم طرح ادارة هذه املشروعات 
التي آلت الى الدولة وفقا ألحكام 
هذا القانون، وقد بينت كذلك  انه 
ال يجوز بعد العمل بهذا القانون 
اجراء اي تعديالت على عقود او 

تراخيص هذه املشروعات.
ومن حي����ث ان العقد املاثل قد 
ابرم قبل العم����ل بالقانون رقم 7 

وتذكرون ان املستثمر قد تقدم 
بتاري����خ 2005/11/12 ال����ى الهيئة 
العامة للزراعة بطلب رفع نسبة 
االستغالل التجاري من 7.3% الى 
15% من مساحة املشروع وذلك لعدة 

اسباب تضمنها كتاب املستثمر.
وبتاريخ 2006/1/18 صدر كتاب 
الهيئ����ة العامة لش����ؤون الزراعة 
باملوافق����ة عل����ى زيادة النس����بة 
املخصصة لالس����تغالل التجاري 
باملش����روع م����ن 7.3% ال����ى %10 
وهي النس����بة نفسها املخصصة 
ملش����اريعها كحد اقصى مع زيادة 
القيمة االيجارية بنس����بة تتالءم 
مع هذه الزيادة حس����ب املادة 14 

من العقد.
وتش����يرون الى انه بناء على 
الطلب نفس����ه م����ن قبل  جتديد 
املس����تثمر م����رة اخ����رى بتاريخ 
2008/9/4 قامت الهيئة مبخاطبة 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية بهذا الشأن واحال 
املوضوع الى البلدية والتي افادت 
بتاريخ 2008/11/26 بأن موضوع 
الزي����ادة التجاري����ة لي����س م����ن 

اختصاص البلدية.
واذ تطلبون ابداء الرأي، نفيد 
بأنه: من حيث ان الثابت من الوقائع 
سالفة الذكر انه قد مت ابرام العقد 
اخلاص مبشروع القرية التراثية 
الترويحي����ة )س����ليل اجلهراء( 
بتاري����خ 2001/5/26 وعلى ضوء 
القواعد القانونية السارية وقتذاك 
واخلاصة بتنظيم عمليات البناء 
والتش����غيل والتحويل واالنظمة 
املشابهة لها وقد مت تنفيذ املشروع 

وفقا لذلك.
ومن حي����ث ان القانون رقم 7 
لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء 
والتش����غيل والتحويل واالنظمة 
املش����ابهة وتعديل بعض احكام 
املرسوم رقم 105 لسنة 1980 في 
ش����أن نظام امالك الدولة قد نظم 
في املادت����ني الثالثة والرابعة منه 
 B.O.T �احلاالت اخلاصة مبشاريع ال
وبني االحكام واالجراءات اخلاصة 
بها، فأوردت املادة الرابعة االحكام 
اخلاصة باملشاريع والعقود اجلديدة 
التي لم يتم ابرامها قبل صدور هذا 
القانون، وه����ي بطبيعة احلال ال 
تنطبق على احلالة املعروضة اذ 
ان العقد قد مت ابرامه قبل صدور 
القانون وقد مت تنفيذه ولم تنته 
مدته بعد، اما امل����ادة الثالثة من 
القانون رقم 7 لسنة 2008 سالفة 
االش����ارة اليها فقد نصت على ان 
»تؤول الى الدول����ة وتصبح من 

وجه النائب احمد الس����عدون 
س����ؤاال الى وزير االشغال العامة 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ج����اء فيه: في 29 
يناير 2008 صدر القانون رقم 7 
لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات 
البن����اء والتش����غيل والتحوي����ل 
واالنظمة املشابهة وتعديل بعض 
احكام املرسوم بالقانون رقم 105 
لس����نة 1980 في شأن نظام امالك 
الدولة، ونشر في اجلريدة الرسمية 
بتاري����خ 10 فبراير 2008 واصبح 
نافذا من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وقد تضمن هذا القانون نصوصا 
واضحة، خاصة ما ورد في الفقرة 
الثانية من املادة الثالثة منه التي 
تنص على ما يل����ي »وال يجوز، 
بعد العمل بهذا القانون، اجراء اي 
تعديالت على عقود او تراخيص 
او  هذه املش����روعات او متديدها 
جتديدها، ويق����ع باطال كل اتفاق 

على خالف ذلك«.
وعلى الرغم من ذلك، فقد جاء 
كتاب رئيس الفتوى والتش����ريع 
املؤرخ في 11 فبراير 2009 املوجه 
الى مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية ردا على 
كتابه امل����ؤرخ في 2008/12/24 ما 
يلي: »باالشارة الى الكتاب رقم ه� 
19231/53 املؤرخ في 2008/12/24 
بش����أن مش����روع القرية التراثية 

)سليل اجلهراء(.

وقائع

وتتلخص الوقائع � حس����بما 
يبني من مطالعة االوراق � انه قد 
مت اب����رام عقد ب����ني الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
وشركة اجلهراء السياحية بتاريخ 
2001/5/26 النشاء واقامة مشروع 
قرية تراثية ترويحية على املساحة 
املخصصة مبشروع حتريج شمال 
غرب اجلهراء البالغة 450.000م2 
)اربعمائة وخمسون ألف مترمربع( 
تتضمن مراكز تاريخية وثقافية 
ومراكز جتارية ومنتزهات عامة 
وفنادق وشاليهات ولم يتم حتديد 
النس����بة املخصصة لالس����تغالل 
التجاري للمش����روع بالعقد امنا 
مت حتديدها بدراسة اجلدوى على 
اساس 4.14% من املساحة الكلية 
للمشروع، وبتاريخ 2002/6/19 صدر 
قرار املجلس البلدي باملوافقة على 
التجاري  زيادة نسبة االستغالل 
للمشروع لتصبح 7.32% بدال من 

.%4.14

قدم سؤاالً للوزير صفر استفسر فيه عن إجراءات وتفاصيل المشروع

احمد السعدون

الطبطبائي: هل صحيح مشاركة عميد 
كلية في مؤتمر »الخليج الفارسي«؟

اجلامعة على محتوى الورقة 
العلمية التي شارك بها عميد 

الكلية؟ 
واذا لم يحصل عميد الكلية 
على املوافقات املطلوبة وشارك 
في املؤمتر املذكور أال يعتبر 
عمي���د الكلية مرتكبا ملخالفة 
قانونية يعاقب عليها القانون؟ 
ف���إذا كان األم���ر كذل���ك فما 
اإلجراءات القانونية بحق هذا 
العميد لتجاوزه على القانون؟ 
ومن اجلهة التي حتملت نفقات 

سفره وإقامته في طهران؟ 
وما سياسة جامعة الكويت 
بشأن التسمية الرسمية التي 
تعتمدها للخليج؟ هل تعتمد 
مس���مى »اخلليج العربي« أم 
»اخلليج الفارسي« في مكاتباتها 
الرسمية وكتبها التدريسية وما 

يدرس في محاضراتها؟ 
وإذا كانت التسمية الرسمية 
للخليج هي »اخلليج العربي« 
فهل يجوز ألستاذ جامعي يحتل 
منصبا عاليا وهو عمادة كلية 
مهمة أن يخالف سياسة الكويت 
إقرار  ويشارك فيما يش���كل 
ضمنيا باملوافقة على تسمية 
»اخلليج الفارس���ي« في هذا 
املؤمت���ر وفقا للعنوان؟ وهل 
يجوز لهذا العميد أن يستمر 
ف���ي منصب���ه بع���د ارتكابه 
هذه املخالفة اجلسيمة بحق 

وطنه؟

النائ���ب د.ولي���د  وج���ه 
الطبطبائ���ي س���ؤاال لوزيرة 
التعليم  التربي���ة ووزي���رة 
العالي د.موضي احلمود جاء 
في���ه: بلغني أن أح���د عمداء 
الكليات األساسية قد شارك في 
مؤمتر نظمته وزارة اخلارجية 
اإليرانية حتت عنوان »اخلليج 
التحديات واآلليات  الفارسي 
اإلقليمية« وأن هذا املؤمتر قد 
عقد في طهران في شهر يناير 
املاض���ي وأن عميد الكلية قد 
شارك في املؤمتر بورقة علمية 
بناء على دعوة شخصية من 
السفير اإليراني في الكويت.

ل���ذا يرج���ى إفادت���ي عن 
اآلتي: 

هل صحيح أن عنوان هذا 
املؤمتر هو »اخلليج الفارسي 
التحديات واآلليات اإلقليمية«؟ 
وهل صحيح أن الدعوة التي 
وجهت إل���ى عميد الكلية من 
الكويت  السفير اإليراني في 
مت توجيهها بصفة مباش���رة 
إلى  السفير  وش���خصية من 
القنوات  اتب���اع  العميد دون 
الديبلوماسية املعتادة من خالل 
وزارة اخلارجية الكويتية إلى 
مدير اجلامعة؟ وأال يعد هذا 
مخالف���ة صريحة لإلجراءات 

الديبلوماسية املتبعة؟ 
وه���ل ش���ارك العميد في 
املؤمت���ر وس���افر فع���ال إلى 
طهران؟ وهل قدم ورقة علمية 
في هذا املؤمتر؟ وهل عرضت 
ه���ذه الورق���ة العلمية على 
إدارة اجلامعة أو على وزارة 
اخلارجية؟ يرج���ى تزويدنا 
بنسخة مما قدمه العميد املذكور 
أبحاث في ه���ذا املؤمتر،  من 
وهل كانت باللغة العربية أم 

اإلجنليزية أم الفارسية؟ 
وهل حصل العميد املذكور 
على املوافق���ات املطلوبة من 
العلمي ومدير  القسم  رئيس 
اجلامعة قبل أن يش���ارك في 
هذا املؤمتر؟ وهل اطلع مدير 

الدويسان يسأل عن دفع البنوك
أمواالً للعمادات الطالبية

العمير: هل صحيح ُفتح حساب لقطاع
العالقات الخارجية ب� »األوقاف« في أحد البنوك؟

للهيئة او للجامعة منذ 2006 حتى 
توجيه الس����ؤال؟ وهل في نية 
البنك املركزي اجراء حتقيق مالي 
دقيق مع البنوك احمللية ملعرفة 
ما اذا كانت تل����ك البنوك تقوم 
بدفع مبالغ نقدية كبيرة بطريقة 

تنقصها الشفافية والوضوح؟
كم���ا وج���ه النائ���ب فيصل 
الدويسان سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جاء فيه: ما املش���اريع 
االنشائية الكبرى والصغرى التي 
العامة للتعليم  الهيئة  أجنزتها 
التطبيقي والتدريب منذ سنة 2000 
الى اآلن؟ وما التكلفة األساسية 
)في بداية تنفيذ املشروع( عند 
النهائية  العقد والتكلفة  توقيع 
)بعد االنتهاء من اجناز املشروع(؟ 
مع التوضيح التفصيلي جلميع 
التي طالت  التغييري���ة  األوامر 
تلك املش���اريع اإلنشائية بذات 

التاريخ.
وما املشاريع اإلنشائية الكبرى 
والصغرى التي أدرجتها الهيئة 
مبيزانية السنة احلالية 2011/2010؟ 
مع بيان جميع االعتمادات املالية 

التي رصدت لتلك املشاريع.

تس����مح بذلك، وهل تتم عملية 
دفع تل����ك االموال الى الهيئة او 
اجلامعة على انها جهة حكومية 
ام تدفع لشخص معني مسؤول 
بالعمادة؟ وما التوجيه احملاسبي 
لتلك االموال التي تسددها البنوك 
التجارية؟ وما موقعها في القوائم 
املالية اخلاص����ة بتلك البنوك؟ 
وه����ل تقبل مجال����س االدارات 
او اجلمعي����ات العمومية لتلك 
البنوك بعمليات الدفع النقدية؟ 
وما تفاصيل املبالغ التي دفعت 
من البنوك التجارية سواء أكان 

وجه النائب فيصل الدويسان 
املالية مصطفى  س����ؤاال لوزير 
الشمالي جاء فيه: منى الى علمنا 
التجارية  البنوك  ان بعضا من 
احمللي����ة تدف����ع ام����واال نقدية 
الى عمادات النش����اط والرعاية 
الطالبي����ة ف����ي الهيئ����ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب او 
جامعة الكويت ملنح تلك البنوك 
امتيازات )احتكار( وضع حواجز 
الستقبال الطلبة املستجدين ايام 
التس����جيل وفتح حسابات لهم 
لتحويل مبلغ الكافأة االجتماعية 
100 دينار على تلك احلسابات، 
وعلى ذلك نس����أل: هل دفع تلك 
االموال النقدية تتم بعلم البنك 
املركزي؟ وهل س����بق ان وافق 
البنك املركزي للبنوك التجارية 
على القيام بتلك العمليات؟ يرجى 
تزويدي بنسخ ضوئية من اي 
مراسالت متت بهذا بني البنوك 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وجامعة الكويت، وهل دفع تلك 
االموال النقدية تتم برأي البنك 
املركزي � بصورة قانونية؟ واذا 
كان اجلواب نعم يرجى تزويدي 
بنسخ من القوانني واللوائح التي 

وجه النائب د.علي العمير سؤاال لنائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف املستش���ار راشد احلماد جاء فيه: 
منى الى علمنا انه مت فتح حساب في احد البنوك 
احمللية لقطاع التنسيق الفني والعالقات اخلارجية 
لوزارة األوقاف من دون علم وزارة املالية وديوان 
احملاس���بة ويودع فيه أموال عامة بعيدا عن أعني 

اجلهات الرقابية.
أرج���و التكرم مبوافاتي بالتالي: ما صحة هذه 

املعلومات؟ وان كان���ت صحيحة يرجى تزويدي 
بالسند القانوني لهذا العمل.

وكم حجم األموال املودعة في هذا احلساب؟
وكم ص���رف من هذه األم���وال؟ وعلى أي بند 
يتم الصرف؟ وم���ا اجلهات املس���تفيدة من هذه 

األموال؟
وهل سجل ديوان احملاسبة اي مالحظات على 
فتح هذا احلساب؟ وما اجراءات الوزارة جتاه تنبيه 

ديوان احملاسبة ان وجد؟

فيصل الدويسان


