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يستقبل عضو مجلس األمة النائب عسكر 4
العنزي املهنئني بش���هر رمضان الكرمي، ثاني 
أيام الشهر الفضيل عقب صالة التراويح في 
ديوانه مبنطقة النعيم. سائال املولى عز وجل 
أن يدمي علينا نعمة األمن واإلميان والتواصل 

والتراحم وان يتقبل صالح األعمال.

عسكر يستقبل المهنئين ثاني أيام رمضان

األمانة العامة هّنأت 
الموظفين بقدوم

شهر رمضان

أقامت األمانة العامة مبجلس 
األمة صباح أمس وجريا على 
عادتها السنوية حفل استقبال 
ملوظفيها، وذلك للتهنئة بقدوم 

شهر رمضان املبارك.
العام ملجلس  وقدم األمني 
األمة ع����الم الكندري تهنئته 
العامة  للعامل����ني باألمان����ة 
مبناسبة حلول شهر رمضان، 
مشيرا الى ان التقاء املوظفني 
وتبادل التهاني بهذه املناسبة 
داللة واضحة على روح األسرة 
الواحدة التي متيز بها العاملون 

في مجلس األمة.
وأضاف الكندري ان روح 
العمل اجلماعي كانت الصفة 
األبرز ملوظفي مجلس األمة، 
وما ذل����ك إال نتيجة تفاعلهم 
البعض  املستمر مع بعضهم 
والقيام مبهامهم الوظيفية على 
أكمل وجه، الفتا الى ان حفل 
االستقبال الذي تقيمه األمانة 
العامة في املناسبات واألعياد 
إمنا هو جزء من منظومة األسرة 
الواح����دة، داعيا الى مواصلة 
مث����ل هذا العم����ل االجتماعي 
 املهم الذي يعكس روح العمل
اإليجابي����ة وتفعيل العالقات 

االجتماعية.

النمالن هنأ القيادة السياسية
والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك رفع النائب سالم النمالن برقية 
تهنئة الى سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد حفظه اهلل، جاء فيها: 
يسرني أن أرفع الى سموكم الكرمي اجمل التهاني واطيب األماني مبناسبة 
حلول ش����هر رمضان املب����ارك أعاده اهلل علينا وعل����ى الكويت وأهلها 
باخلي����ر واليمن والبركات، داعيا اهلل عز وجل أن يعيده أعواما عديدة 
وأياما سعيدة وأن يتقبل اهلل منا ومنكم صيام الشهر الكرمي، وأن مين 
اهلل على معاليكم الكرمي بالصحة والعافية وعلى احلكومة الرش����يدة 
والشعب الكويتي العزيز وعلى األمة العربية واإلسالمية باخلير واليمن 
والبركات وأن ترفل بالدنا الغالية بثوب التطور العمراني واحلضاري 
وأن تكون نبراسا يضيء س����ماءها حتت ظل قيادتكم احلكيمة للبالد. 
كما أرسل النمالن برقية تهنئة لس����مو ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقيادات السياسية في 

سالم النمالنالبالد والشعب الكويتي.

الصرعاوي يناشد الحكومة إلغاء
مشروعي التراسل اإللكتروني و»الفايلنت«

التنمية وتنفيذ املش���اريع التي 
ينتظرها الشعب الكويتي بنظام 
التراسل االلكتروني بني القياديني 

والوزراء.
وتس���اءل الصرع���اوي: أين 
دور وزي���ر املواصالت د.محمد 
البصيري في هذين املشروعني 
خاصة أنه املس���ؤول عن جهاز 
تكنولوجيا املعلومات، مش���ددا 
على أن كتلة العمل الوطني تتابع 
الوزراء  باهتمام تعامل مجلس 
مع هذين املشروعني خاصة أن 
الفترة األخيرة شهدت عددا من 
املخالف���ات الت���ي ترتكبها هذه 
اجلهات بش���أن عدد من العقود 
واملناقصات. واضاف الصرعاوي: 
كان يفترض بالشيخ احمد الفهد 
ان يعكف على تنفيذ مش���اريع 
خطة التنمية بدال من إضاعة وقت 
الوزراء بطرح مشاريع  مجلس 
مخالفة للقانون هدفها مكشوف 

ومعروف بالنسبة لنا.

اتب���اع اإلجراءات  الوزراء دون 
القانونية.

واس���تغرب الصرعاوي من 
موافقة مجل���س الوزراء عليهما 
ف���ي اجتماع���ه املنعق���د في 14 
يولي���و 2010 وإلزام���ه اجلهات 
احلكومية بالتنفيذ خالل ش���هر 
واحد، متس���ائال: ما عالقة خطة 

ناشد النائب عادل الصرعاوي 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد إلغاء مشروعي نظام 
التراسل االلكتروني والنظام املرئي 
املعروف باسم »الفايلنت« واللذين 
تقارب كلفتهما اخلمسة ماليني دينار 
والتأكد من اإلج���راءات القانونية 
اخلاصة بهما كما فعل مجلس الوزراء 

بإلغاء عقد ساتشي وساتشي.
ولفت الصرعاوي في تصريح 
إلى ان هذين املشروعني  صحافي 
طرحا من قب���ل جهاز تكنولوجيا 
املعلومات بصيغة األمر املباش���ر 

وليس كممارسة أو مناقصة.
وقال الصرعاوي: في أقل من شهر 
يأتي نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ احمد 
الفهد ليرتكب مخالفته الثانية والتي 
جتاوز فيها املؤسس���ات الرقابية 
كديوان احملاسبة والفتوى والتشريع 
إضافة الى جلنة املناقصات حيث قام 
بعرض هذين العقدين على مجلس 

عادل الصرعاوي

السلطان: نؤيد إنشاء صندوق لتمويل مشاريع التنمية 
ودونه لن تنجح الخطة اإلستراتيجية أو مشاريع الخصخصة

البراك: هل لدى مؤسسة البترول لوائح ونظم 
إلتمام عقود شراء المنتجات البترولية والغازية؟

طويل����ة األمد؟ وه����ل مت التعاقد 
مع شركات جتارية وسيطة في 
الس����ابق بعقود طويلة األجل أو 
قصيرة األجل؟ وهل متت مناقشة 
املوضوع بصورة تفصيلية مع 
مديري التسويق ونواب العضو 
املنت����دب؟ وما ردوده����م وإذا لم 
يناقش املوضوع أطلب ذكر األسباب 
مع تزويدي بكل املستندات الدالة 

على ذلك.
كما س����أل الب����راك: هل هناك 
نظام تأهي����ل متكامل معتمد من 
قبل اإلدارة العليا للتسويق العاملي 
فيما يتعلق بعملية ش����راء الغاز 
املس����ال من املزودين والشركات 
التجارية الوسيطة؟ أطلب تزويدي 
بنس����خة من نظ����ام التأهيل مع 
تزويدي بقائمة بأسماء الشركات 
املؤهل����ة والش����ركات املرفوضة 
وبيان أسباب ذلك لكل حالة، وإذا 
لم يتوافر نظام تأهيل للش����راء 
فما األسباب؟ ما األسس التي مت 
على ضوئه����ا املفاضلة واختيار 
الش����ركات التي مت التعاقد معها 
مؤخرا. وما استراتيجية املؤسسة 
� قطاع التسويق العاملي لتغطية 
احتياجات الكويت االستراتيجية 
من الغاز املسال او الغاز احلر؟ 

التمويل لن يلغ����ي دور البنوك، 
وسيكون لكل منهما الدور اخلاص 
به، ضاربا مثاال مبشروع اسكاني 
تبلغ تكلفت����ه 2 ملي����ار، فتقوم 
احلكومة بتمويله بنس����بة %50 
الكويتي وفق  وسيموله الشعب 
االكتتاب العام بنسبة 500 مليون 
دينار، لذا فمن الصعب استيعاب 
متويل املشاريع، ومن أين ستأتي 
الشركات بالتمويل؟ وتابع ان كل 
الى افشال مشاريع  ذلك سيؤدي 
اخلصخصة، ل����ذا يجب ان متول 
املشاريع بنس����بة 50% من خالل 

وتأثير ذلك على س����معة الكويت 
عامة وس����معة املوظفني العاملني 

في قطاع التسويق خاصة.
لذا أرجو إفادتي باآلتي:

هل لدى املؤسسة لوائح ونظم 
وشروط إلمتام عقود شراء فورية 
او قصيرة او طويلة األمد للمنتجات 
البترولية والغازية بحيث تكون 
ملزم����ة للبائع وحتف����ظ حقوق 
املؤسسة؟ أطلب تزويدي بنسخ 
من تلك اللوائح والشروط مع تبيان 
تاريخ اعتمادها من قبل التسويق 
العاملي ومجلس إدارة املؤسسة وإذا 
لم تتوافر أطلب ذكر األسباب، هل 
هناك ق����رار حديث من قبل وزير 
النفط يجيز ويسمح التعامل مع 
الشركات التجارية الوسيطة فيما 
يخص حاالت الشراء بعقود طويلة 
األمد يلغي قرار وزير النفط األسبق 
املؤرخ 2003/5/5 الذي مينع التعامل 
معها؟ مع ذكر دواعي وأس����باب 
الشراء وتزويدي بجميع املستندات 

الدالة على اإلجابة.
وما اإلجراءات املتبعة واملعتمدة 
من قبل التس����ويق العاملي إلمتام 
اتفاقيات شراء الغاز املسال؟ مع 
تبيان تاريخ اعتمادها وتنفيذها 
السابقة  الش����راء  وتبيان حاالت 

التخصي����ص بحاجة الى ثالثة 
أشهر فيمكننا االنتظار.

وبشأن رأيه فيما أثير بشأن 
»البالك بيري« قال السلطان ان 
هناك العديد من الدول تدخلت مبا 
يحفظ مجال أمنها، فقضية األمن 
من القضايا الس����يادية، ونحن 
نؤكد في الوقت نفسه على رفضنا 
ألي تدخ����ل ف����ي خصوصيات 
املواطنني املكفولة وفق الدستور، 
لكن اذا كانت هناك جوانب أمنية 
بشأن »البالك بيري« فهي قضية 

سيادية.

2010؟ أطلب تزويدي بنسخة من 
هذه املناقصة العاملية وإلى من 
أرسلت، فإذا لم تقم املؤسسة بعمل 
مناقصة أطلب ذكر األسباب، هل 
اتبعت املؤسسة أسلوب التعاقد 
املباش����ر؟ وما الشركات التي مت 
االتصال بها؟ وما األسس واملعايير 
التي عل����ى ضوئها مت اختيارها 
مع تزويدي بجميع املس����تندات 
الداعمة لإلجاب����ة. وقام العضو 
املنتدب للتسويق العاملي بتشكيل 
جلنة مختصة لشراء واستيراد 
الغاز املس����ال، أطل����ب تزويدي 
باألسس والضوابط التي مت على 
ضوئها اختيار أعضاء اللجنة وما 
خبراتهم في مجال شراء واستيراد 
الغاز املسال؟ مع تزويدي بقائمة 
أسمائهم واملؤهالت وعدد الزيارات 
وعدد أي����ام كل مهمة وتكاليفها 
ومتى باشرت أعمالها مع تزويدي 
مبحاضر االجتماعات لكل زيارة 
عمل ومحاضر اجتماعات اللجنة 
داخل الكويت وأسماء من قابلوهم 

ومناصبهم.
وما اآللية واإلجراءات املتبعة 
واملعتمدة في قطاع التس����ويق 
العاملي إلمتام عملية الشراء من 
السوق الفوري والشراء بعقود 

الس����لطان  النائب خالد  أّي����د 
انشاء صندوق لتمويل املشاريع 
التنموية الجن����اح خطة التنمية 
واجناح مش����اريع اخلصخصة، 
مؤكدا انه دون هذا الصندوق لن 

تنجح اخلصخصة.
وقال السلطان في تصريح أمس 
ان توفير التمويل ضرورة الجناح 
خطة التنمية واجناح اخلصخصة، 
فم����ن دون الصندوق س����تتحمل 
التكالي����ف ومن ثم لن  احلكومة 

تنجح مشاريع اخلصخصة.
وأضاف السلطان ان صندوق 

البراك  النائب مس����لم  وج����ه 
سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل جاء فيه: 
تنص الرؤية املستقبلية ملؤسسة 
البترول على انها تسعى للوصول 
الى مس����توى ع����ال ومتميز من 
حيث الربحية واألداء، كما تسعى 
العاملية  لتعزيز السمعة واملكانة 
جلميع أنشطة املؤسسة، ما حقيقة 
ان مؤسس����ة البترول الكويتية � 
قطاع التسويق العاملي قد ارتبط 
 LNG بعقود ش����راء الغاز املسال
طويلة األمد مع إحدى الش����ركات 
 VITOL التجارية الوسيطة فيتول
التي أثير حولها الكثير من الشبهات 
وصدر بحقها احكام قضائية دولية 
وادانتها بدفع رشاوى للمتعاملني 
معها، فكيف ستتمكن املؤسسة من 
تعزيز الس����معة واملكانة العاملية 
بارتباطها مع هذه الشركة؟ وعليه 
أطلب إفادتي هل قانون املؤسسة 
يسمح بالتعامل مع شركات صدرت 
بحقها أحكام قضائية نهائية متس 
الرشاوى؟  السمعة واألمانة مثل 
مع تزويدي برأي اإلدارة القانونية 
ورأي إدارة الفتوى والتشريع حول 
األثر القانوني والسياسي واملالي 
على مركز املؤسسة اململوكة للدولة 

قرض حس����ن، ويك����ون للبنوك 
دور فيما تبقى من ذلك، وبخالف 
هذا احل����ل فلن تنجح مش����اريع 

اخلصخصة.
وقال الس����لطان ان املقترحات 
املقدمة الى اللجنة املالية بش����أن 
انشاء صندوق لتمويل املشاريع 
يجب ان تخضع لدراسة مستفيضة 
ويح����دث تواف����ق م����ع احلكومة 

بشأنها.
ورأى انه ليست هناك ضرورة 
لالستعجال في اقرار قانون متويل 
املش����اريع، الس����يما ان عملي����ة 

لكل العقود مع شركة اكسيليريت 
وشل وفيتول وعقود املشتريات 
اتفاق  الفوري����ة وكيفية إج����راء 
فوري او قصي����ر او طويل األمد 
وتزويدي بنسخ من جميع العقود 
واملستندات وفواتير الدفع النهائية 
لكل حاالت الشراء خالل عام 2009 
وعام 2010 م����ع تزويدي بجميع 
املستندات الداعمة لإلجابة. وسأل 
أيضا: ما العروض التي قدمت من 
قبل املزودين وكيفية اس����تجالب 
العروض؟ هل طرحت املؤسس����ة 
مناقصة عاملية لشراء واستيراد 
الغاز املسال خالل عام 2009 وعام 

لن يلغي دور البنوك واالقتراحات النيابية لدى »المالية البرلمانية« بحاجة لدراسة

خالد السلطان

مسلم البراك

عالم الكندري

وزارة االأوقاف وال�س�ؤون اال�سالمية

مع حتيات قطاع امل�ساجد

ي�سر قطاع امل�ساجد

ب�زارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية

اأن يعلن جلمهور امل�صلني الكرام عن

ا�ستقبال كافة املالحظات واالقرتاحات

اخلا�سة بامل�ساجد طوال �سهر رم�سان الف�سيل

وذلك ابتداء من الأحد اإىل اخلمي�س

على الأرقام املبينة كالآتي:

هاتف: 24882216

هاتف: 24882217

فاك�س: 24882214

وذلك خالل الفرتة من الثامنة �صباحا

وحتى ال�صاعة احلادية ع�صرة لياًل

عّب���ر األم���ني الع���ام للحركة 
الدس���تورية اإلس���المية د.ناصر 
الصانع عن رفع احلركة الدستورية 
اإلسالمية أسمى التهاني لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد والش���عب الكويتي 
الكرمي مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، داعيا اهلل عز وجل ان يكون 
هذا الشهر شهر خير لبلدنا احلبيب 
الكويت والشعب الكويتي املعطاء 
وجلميع الش���عوب االسالمية في 

انحاء املعمورة.
وأض���اف د.الصانع ان ش���هر 

رمضان هو خير الش���هور عند اهلل جل شأنه وفيه 
نزل القرآن الكرمي، يعد مناس���بة مهمة ليرجع فيها 
املسلمون الى اهلل سبحانه وتعالى ويتفكر كل منهم 
في عالقته بخالقه، وعلينا جميعا اغتنام هذا الشهر 
املبارك في التقرب ال���ى اهلل بقراءة القرآن والتزام 
الصالة والذكر والتسابق في إخراج الزكاة والصدقات 

وبقية األعمال الصاحلة.
وشدد األمني العام للحركة الدستورية االسالمية 
على اهمية وصل األرحام في هذا الشهر والتزاور بني 
الناس وتراحمهم، مشيدا بالشعب الكويتي الكرمي 
الذي يتسم بهذه الصفات الطيبة طوال العام والسيما 
خالل شهر رمضان املبارك. وأشار د.ناصر الصانع الى 

ان احلركة الدستورية االسالمية 
حترص على تواصلها مع جميع 
الكويتي، طوال  أطياف الشعب 
أيام السنة وخصوصا خالل هذا 

الشهر الفضيل.
باالضافة الى اقامتها للغبقة 
الرمضاني���ة كل س���نة والت���ي 
يحضرها عدد كبير من املسؤولني 
واملواطنني الذين تتشرف احلركة 
بحضوره���م، واحلركة متطلعة 
الستمرار هذه املناسبة االجتماعية 
الطيبة، من خالل لقائني أحدهما 
للرجال واآلخر للنس���اء سيتم 
االعالن عن تفاصيلهما تباعا. وأكد 
د.الصانع ان احلركة الدستورية االسالمية تدعو جميع 
املسؤولني في الدولة، وباألخص احلكومة ومجلس 
األمة والتيارات والنخب ووسائل اإلعالم الستغالل 
أجواء رمضان اإلمياني���ة والطيبة، اليجاد أرضية 
مشتركة لتعزيز العمل املشترك لدعم التنمية وتدعيم 
صور الوحدة الوطنية بني شرائح املجتمع املختلفة 
واالبتعاد عن كل ما من شأنه االساءة ألجواء الشهر 
الكرمي. وأعرب د.ناصر الصانع عن متنيات ودعوات 
أعضاء شهذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على 
الشعب الكويتي وجميع املسلمني، داعيا اهلل عز وجل 
ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يوفقهم 

ملا فيه اخلير والسعادة في الدنيا واآلخرة.

»حدس« تدعو الحكومة والمجلس إليجاد
أرضية مشتركة لتعزيز العمل ودعم التنمية

د.ناصر الصانع


