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الدولة لش���ؤون  - وزي���ر 
مجلس الوزراء 

لبحث ودراس���ة أو تسمية 
أو ترش���يح أو اقتراح أو تحت 
أي مس���مى آخر بشان منصب 
التنفيذي لمؤسس���ة  الرئيس 
البت���رول الكويتية، لذا يرجى 

اإلفادة بما يلي:
- يرجى اإلفادة عما إذا كان 
التكليف أو الطلب أو تحت أي 
مسمى آخر ذي عالقة بالموضوع 
المش���ار إليه أعاله، صادرا من 
سمو رئيس مجلس الوزراء أو 
من مجلس الوزراء؟ مع تزويدي 

بالمستندات المؤيدة لذلك.
- هل حضر كل من كلفوا من 
الوزراء اللقاء أو االجتماع الذي 
عقد لبحث الموضوع المشار إليه 
أعاله؟ إذا كانت اإلجابة )نعم( 
يرجى تزويدي بما يثبت ذلك؟ 
وإذا كان���ت اإلجابة )ال( يرجى 
اإلفادة عّمن هو الوزير الذي لم 
أو االجتماع  اللقاء  يحضر هذا 
ال���ذي عقد لبح���ث الموضوع 

المشار إليه أعاله؟ 
- يرجى تزويدي بالتقارير 
التي عرضتموها حول الموضوع 
والتي تم مناقشتها أو استعراضها 
باالجتم���اع أو اللقاء الذي عقد 
لبحث الموضوع المش���ار إليه 
أعاله؟ وعما إذا كان من ضمنها 
التقرير الخاص بلجنة تطوير 
القياديين أو تحت أي مس���مى 
آخر والمشكلة من مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية وفق 
ق���رار مجلس إدارة مؤسس���ة 

البترول الكويتية؟ 
- إذا ل���م يكن هناك تقارير 
تم اس���تعراضها باالجتماع أو 
اللقاء الذي عقد لبحث الموضوع 
المشار إليه أعاله يرجى اإلفادة 
حول طبيعة المعلومات التي تم 
استعرضها من قبلكم بذلك اللقاء 
أو االجتماع ال���ذي عقد لبحث 

الموضوع المشار إليه أعاله؟
- هل أعد من كلفوا من الوزراء 
حضور اللقاء أو االجتماع الذي 
عقد لبحث الموضوع المشار إليه 
أعاله تقريرا حول األعمال التي 
كلفوا بها؟ إذا كانت اإلجابة )نعم( 
يرجى تزويدي بنسخة من هذا 
التقرير؟ كما يرجى اإلفادة عما 
إذا كان التقرير أو كانت نتائج 
أعمالهم أو توصياتهم أو تحت 
أي مسمى آخر خلصوا إليها كانت 
بإجماع الحضور أو اجماع من 
كلفوا من الوزراء حضور اللقاء 
أو االجتماع ال���ذي عقد لبحث 
الموضوع المشار إليه أعاله أو 
بأغلبية الحضور أو أغلبية من 
كلفوا من الوزراء حضور اللقاء 
أو االجتماع ال���ذي عقد لبحث 

الموضوع المشار إليه أعاله؟
- إذا ل���م يعد من كلفوا من 
الوزراء حضور اللقاء أو االجتماع 
ال���ذي عقد لبح���ث الموضوع 
المشار إليه أعاله تقريرا حول 
األعمال الت���ي كلفوا بها يرجى 
اإلفادة بماذا خرج المجتمعون 
أو ما هي التوصية التي خلصوا 
إليها من اللقاء أو االجتماع مع 
المؤيدة  تزويدي بالمستندات 

لذلك؟
- هل عرضت نتائج أعمال 
من كلف���وا من ال���وزراء اللقاء 
أو االجتماع ال���ذي عقد لبحث 
الموضوع المشار إليه أعاله على 
مجلس الوزراء؟ إذا كانت اإلجابة 
)نعم( يرجى تزويدي بنسخة مما 
تم عرضه على مجلس الوزراء 
بش���ان الموضوع المشار إليه 
أعاله؟ وهل ع���رض من قبلكم 

أو من خالل أي من الوزراء؟

أدلى النائب عادل الصرعاوي 
بتصريح صحافي حول الحديث 
التلفزيوني األخير لسمو رئيس 
الوزراء الش���يخ ناصر المحمد 
والذي ذكر فيه سموه ان مسطرته 

هي ديوان المحاسبة.
وقال الصرعاوي في تصريحه: 
سمو الرئيس هل مسطرتكم في 
تطبيق القانون ومحاربة الفساد 
والتي تستند على تقارير ديوان 
المحاس���بة تستوعب أن يقوم 
األخ وزير النف���ط بإحالة احد 
القيادات النفطية للتحقيق من 
خالل لجنة يشكلها لهذا الغرض 
نتيجة اإلضرار بالمال العام بناء 
عل���ى مالحظات وتقرير ديوان 
المحاس���بة ويعتم���د توقي���ع 
العقوبة عليه، وبعد أربعة شهور 
فقط يرشحه إلى أعلى المناصب 

بالقطاع النفطي؟
س���مو الرئيس ه���ل لكم أن 
تسألوا األخ وزير النفط عما إذا 
كان بالفعل قد شكل لجنة تحقيق 
بمالحظات ديوان المحاسبة على 
شركة نفط الكويت بموجب القرار 
رقم 2009/7 بتاريخ 2009/9/16 
العقوبة  ومن ثم اعتمد توقيع 
اإلدارة  على رئي���س مجل���س 
الس���ابق لشركة نفط الكويت؟ 
وهل باإلمكان طلب نسخة من 
تقرير لجنة التحقيق المشكلة من 
قبل األخ وزير النفط للتحقيق 

بمالحظات ديوان المحاسبة.
س���مو الرئيس ه���ل لكم أن 
تطلبوا م���ن األخ وزير النفط 
تقارير ديوان المحاسبة وجميع 
المراسالت المتبادلة مع ديوان 
المحاسبة بشأن مالحظاته على 

شركة نفط الكويت؟
س���مو الرئيس هل أطلعكم 
األخ وزير النفط على التوصيات 
الواردة بتقرير لجنة التحقيق 
رقم 2009/7 المشكلة من قبله 
بتاري���خ 2009/9/16 للتحقيق 
المحاس���بة  بمالحظات ديوان 

بشأن شركة نفط الكويت؟
س���مو الرئيس ه���ل لكم أن 
تس���ألوا األخ وزير النفط عن 
أسباب عدم اجتماعه مع اللجنة 
إدارة  المنبثق���ة عن مجل���س 
المؤسسة بشأن تطوير القيادات 
النفطية أو تحت أي مسمى آخر 
والتي لها عالقة مباشرة بمنصب 

الرئيس التنفيذي للمؤسسة؟
س����مو الرئيس الحديث عن 
القطاع النفطي حديث عن ثروة 
بلد وبالتالي يجب أن يكون القرار 
على مستوى الحدث ال أن يتم 
تناوله بهذه الطريقة واآللية التي 
تفتقد وفق المعلومات المتاحة 

إلى المهنية والمسؤولية.
ووج����ه الصرعاوي س����ؤاال 
لوزير النفط قال فيه: ورد من 
ضمن تقرير ديوان المحاس����بة 
بشأن مالحظاته على الحساب 
الختامي لش����ركة نفط الكويت 
للس����نة المالية 2009/2008 ما 

يلي:
� تعقيب الديوان على تقرير 
لجنة التحقيق بشان المسكن رقم 
6 طريق 4 الشمالي � األحمدي: 
)تم تشكيل لجنة التحقيق من 
قب����ل إدارة الش����ركة بناء على 
مالحظات الدي����وان في تقريره 
عن الس����نة المالية 2008/2007 
للوقوف على اإلجراءات التي تمت 
بخصوص تجهيز وإعداد المساكن 
والتي لم تصدر منها توصيات 
محددة بالمخالفات التالية لتحديد 
المسؤولية وتحصيل مستحقات 
الشركة عن االعمال االستثنائية 

طبقا لآلتي:
- مخالفة رئيس مجلس إدارة 

والمشكلة بقرار من قبلكم، اذا 
كانت االجابة بنعم فيرجى االفادة 
المتخذة من قبلكم  باالجراءات 
تجاه تقرير اللجنة المشار اليه 
اعاله والتوصيات الواردة به، مع 
المؤيدة  تزويدي بالمستندات 
لذل���ك، وإذا كان���ت اإلجابة بال 
فيرجى اإلفادة عن أسباب عدم 
اعتمادكم تقرير اللجنة المشار 
إليها أعاله والمشكلة من قبلكم، 
وهل من ضمن توصيات لجنة 
التحقي���ق المش���ار إليها أعاله 
والمشكلة بقرار من قبلكم ما يلي: 
إلزام رئيس مجلس إدارة شركة 
نفط الكويت السابق بسداد مقابل 
االنتفاع المقرر للسكن عن الفترة 
من 2007/7/28 تاريخ االنتهاء من 
المسكن حسبما  أعمال تجهيز 
أفاد  المختصون بالشركة حتى 
تاريخ تسلم مجموعة خدمات 
األحمدي مفاتيح المسكن منه، 
وإلزام رئيس مجلس إدارة شركة 
نفط الكويت السابق برد قيمة 
فروقات تكلفة األعمال الداخلية 
والخارجية االستثنائية والزائدة 
عن المعمول بها بشأن مساكن 
األحمدي والتي تمت للمس���كن 
الذي ش���غله ونقت���رح تكليف 
الجه���ة المعنية بش���ركة نفط 
الكويت لتحديد تلك الفروقات، 
واذا كانت اإلجابة على الفقرة 4 
بنعم فيرجى اإلفادة باإلجراءات 
المتخذة م���ن قبلك���م لتنفيذ 
التوصيات المشار إليها بالفقرة 
4، وهل تم تكليف جهة مختصة 
بش���ركة نفط الكويت لتحديد 
قيمة تكلفة األعم���ال الداخلية 
والخارجية االستثنائية والزائدة 
عن المعمول بها بشأن مساكن 
األحمدي وفق توصيات لجنة 
التحقي���ق المش���كلة بقرار من 
قبلكم والواردة بالفقرة 4 تمهيدا 
إللزام رئيس مجلس إدارة نفط 
الكويت السابق بردها للشركة؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى 
المس���تندات  تزويدي بجميع 

المؤيدة لذلك.
وهل انتهت الجهة المختصة 
من تحديد قيم���ة تلك األعمال 
والمشار إليها بالفقرة )6(؟ إذا 
كانت اإلجابة نعم فيرجى اإلفادة 
بالقيمة اإلجمالية المس���تحقة 
والواجبة السداد من قبل رئيس 
مجلس إدارة شركة نفط الكويت 
السابق؟ ويرجى تزويدي بجميع 

المستندات المؤيدة لذلك.
وفي سؤال ثالث لوزير النفط 
قال الصرعاوي: نمى إلى علمي 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
أو مجلس الوزراء قد كلف كال 

من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية 
- نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة وزير 
التنمية ووزير الدولة لشؤون 

اإلسكان 
- وزي���ر النف���ط ووزي���ر 

اإلعالم 

المالحظة فانه كما اشرنا آنفا فقد 
تمت مخاطبة مؤسسة البترول 
الكويتي���ة به���ذا الخصوص، 

والشركة بانتظار الرد.
وعقب الديوان على ضرورة 
قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بش���ان تلك المخالفات 
المالية واإلداري���ة وما تكبدته 
الشركة والدولة من مبالغ كبيرة 
نتيجة عدم التزام المسؤولين 
الش���ركة بتطبيق  إدارة  ع���ن 
القواعد واإلج���راءات المتبعة، 
التحقيق  أما توصيات لجن���ة 
التي أعدتها الشركة  والدراسة 
البترول  وأرسلتها لمؤسس���ة 
الكويتية العتمادها فهي لتنظيم 

ذلك مستقبال.
لذا يرجى اإلفادة بما يلي:

1� م���ا هي اإلج���راءات التي 
اتخذتها شركة نفط الكويت وفق 
مالحظات ديوان المحاسبة للسنة 
المالية 2009/2008 والمشار إليها 
المالية  المخالفات  أعاله بشان 
واإلدارية وما تكبدته الش���ركة 
والدولة من مبالغ كبيرة نتيجة 
ع���دم التزام المس���ؤولين عن 
القواعد  ادارة الشركة بتطبيق 

واإلجراءات المتبعة؟
المن���زل محل  2� ه���ل كان 
مالحظة ديوان المحاسبة المشار 
إليها أعاله مخصصا باسم رئيس 
مجلس اإلدارة الس���ابق حسب 
الس���جالت؟ أم كان فارغا ولم 
يستخدم حس���ب السجل منذ 
س���بتمبر 2006 حتى تاريخه؟ 
ومن هو صاح���ب القرار بعدم 
تس���جيله باسم رئيس مجلس 
اإلدارة الس���ابق لش���ركة نفط 
العل���م بانتفاعه  الكويت م���ع 

بالمنزل؟
3� يرجى تزويدي بنس���خة 
من خطاب شركة نفط الكويت 
إلى مؤسسة البترول الكويتية 
المخالفة  الس���كن محل  بشان 
من قبل ديوان المحاسبة وذلك 
وفق إفادة الش���ركة إلى ديوان 
المحاسبة والمشار إليها أعاله؟ 
وما هي اإلجراءات المتخذة من 
قبل مؤسسة البترول الكويتية 
حيال ذلك الخط���اب والخاص 
بالمالحظة المش���ار إليها أعاله 
مع تزويدي بنس���خة من كافة 

المستندات المؤيدة لذلك؟
كما وجه الصرعاوي سؤاال 
ثانيا لوزير النفط جاء فيه: لقد 
اصدرتم القرار رقم 2009/7 بشأن 
تشكيل لجنة تحقيق في واقعة 
تخصيص وترميم مس���كن في 
مدينة االحمدي )المسكن رقم 6 
طريق 4(، لذا يرجى االفادة بما 
يلي: يرجى تزويدي بنسخة من 
قرار تشكيل اللجنة المشار اليها 
اعاله، ويرجى تزويدي بنسخة 
النهائ���ي للجنة  التقري���ر  من 
المش���ار اليها اعاله والمشكلة 
بق���رار م���ن قبلك���م متضمنة 
اليها  التي خلصت  التوصيات 
التقرير  اللجنة، وهل اعتمدتم 
النهائي للجنة المشار اليها اعاله 

الشركة الس���ابق والمسؤولين 
المتبعة  للقواعد واإلج���راءات 
المن���زل  بش���أن تخصي���ص 
وفقا للنظم المحددة للش���ركة 
الكويتية  البترول  ومؤسس���ة 
عن طريق فريق مجموعة عمل 
ش���ؤون العاملين المالكة لهذه 
المساكن والمسؤولة عن إجراءات 
التخصيص واعتمادها من قبل 
وزي���ر النفط في ه���ذا الحالة 

باإلضافة إلى عدم
المس���ؤول بحق  مطالب���ة 
االنتفاع بالمنزل نتيجة لمخالفة 

القواعد واإلجراءات.
� ع���دم حصر تكلفة األعمال 
االس���تثنائية وتحديد قيمتها 
ومطالبة الساكن بها والتي كبدت 
الشركة مبالغ ضخمة رغم طلب 
رئيس الشركة في كتابه لوزير 
النف���ط الحصول على موافقته 
بشان تخصيص منزل له بصفة 

مؤقتة في 2007/4/28.
� تنفيذ األعمال االستثنائية 
من قبل المس���ؤولين بالشركة 
بالمخالفة للقواعد المتبعة في 
هذا الشأن واخذ الموافقات قبل 
التنفيذ وإعالم الس���اكن بقيمة 

تلك األعمال.
� مخالفة المسؤولين بشان 
االلت���زام بتوفير المس���تندات 
الموثقة لكافة أوامر العمل التي 
نفذت بها تجهيزات المنزل من 
خالل اتباع اإلجراءات والقواعد 
الخاصة بمزاول���ة عملهم رغم 
المالي���ة  علمه���م بالفج���وات 
واإلدارية حيث تم تنفيذها شفهيا 

باعتبارها أوامر عليا.
� عدم وجود ميزانية تقديرية 
للصرف طبقا لالستحقاقات بما 
يمكن المس���ؤولين من متابعة 
تكالي���ف أعمال المن���زل واخذ 

الموافقات على التجاوزات.
وطلب الديوان ضرورة تحديد 
المخالفات والتجاوزات المالية 
واإلدارية والمبالغ التي تكبدتها 
الشركة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في هذا الشأن حفاظا على المال 
العام وإفادته بهذا الخصوص.

وأف���ادت الش���ركة بأنه تم 
تش���كيل لجن���ة تحقي���ق في 
الديوان  2008/4/17 كما أش���ار 
للوقوف عل���ى اإلجراءات التي 
تمت بخصوص تجهيز وإعداد 
المس���كن المشار إليه، هذا وقد 
أسفر التقرير عن عدة توصيات، 
حيث قامت الش���ركة في سبيل 
األداء بالوقوف  رفع وتحسين 
التوصيات ووضعها  على هذه 
في خط���ة عمل متكاملة إلجراء 
التنفيذ المطلوب، كما أش���ارت 
إلى ان ه���ذا الموضوع مرتبط 
كليا بالمالحظة في البند الثالث 
عشر حيث ردت الشركة باالتي: 
نظرا إللغاء ميزة السكن لألعضاء 
المنتدبين ونوابهم المعمول بها 
في القط���اع النفطي واحتفاظ 
من يتمتع بذل���ك الحق بصفة 
ش���خصية وكونه على سبيل 
االستثناء ولعدم وجود سياسة 
وإجراءات معتمدة بالتخصيص 
البعض من  واالستمرار بتمتع 
فئة القياديين بالسكن العيني من 
قياديي الشركة والشركات التابعة 
لمؤسسة البترول الكويتية، فقد 
أعدت الشركة دراسة وسياسة 
وإجراءات حول هذا الموضوع 
إلى مؤسسة  حيث تم إرسالها 
البترول الكويتية لعمل الالزم 
واخذ الموافقات المطلوبة، وفى 
حال اعتمادها فان الشركة سوف 
تباشر بتطبيق تلك اإلجراءات 

وفقا للدراسة.
اما بالنس���بة للمسكن محل 

الصرعاوي لرئيس الوزراء: هل تستوعب »مسطرتكم«
 في تطبيق القانون ما يقوم به وزير النفط من إجراءات؟

وّجه 3 أسئلة للعبداهلل وأكد أن الحديث عن القطاع النفطي يجب أن يتحلى بالمسؤولية

عادل الصرعاوي
فيصل الدويسان

حسني مزيد

الشيخ أحمد العبداهلل

الكندري: مؤتمر األمناء العامين
للبرلمانات العربية بأجندة مستقلة

قال رئي���س جمعية األمناء 
العامني للبرملانات العربية أمني 
عام مجلس األمة عالم الكندري 
ان مؤمتر األمناء العامني للجمعية 
وعقد اجلمعية العامة لها والذي 
س���يكون حتت رعاي���ة رئيس 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
يومي اخلامس عشر والسادس 
عش���ر من الش���هر اجلاري، هو 
األول من نوعه كمؤمتر مستقل 
له أجندته وبرنامجه مشيرا الى 
ان االجتماعات السابقة كانت تعقد 
على هام���ش املؤمترات الدولية 

والعربية.
واضاف الكندري ان املؤمتر سيعقد حتت رعاية 
كرمية من رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الذي 
أبدى دعما ال مح���دودا وتأييدا كبيرا لهذا التجمع 
البرملان���ي من خالل جمعية األمناء العامني العرب 
مشيرا الى ان هذا ليس بغريب عليه وهو الذي عرف 
عنه دعمه لكل ما من شأنه ان يسهم في دفع التعاون 

العربي الى األمام سيما في املجال البرملاني.
واش���ار الكندري الى ان األمانة العامة ملجلس 
األمة أنهت جميع االستعدادات والترتيبات اخلاصة 
إلجناح هذا التجمع البرملاني على مستوى األمناء 
العامني السيما انه األول من نوعه في تاريخ اجلمعية 
معربا عن أمله في ان يخرج بآلية عمل جدية تدفع 

عمل اجلمعية الى األمام.
وأوضح الكندري ان استضافة الكويت هذا املؤمتر 
تنطلق من خبراتها املتراكمة في املجال التشريعي 
والبرملاني اضافة ال���ى ان فكرة اجلمعية انطلقت 
من قبل األمني العام الس���ابق شريدة املعوشرجي 
قبل نح���و 16 عاما وتبلورت ال���ى ان وصلت الى 
م���ا وصلت اليه اآلن من عمل منظم وهادف يرتكز 
على تبادل اخلب���رات بني األمانات العامة العربية 
وإيجاد أرضية عمل مشتركة فيما بينها الفتا الى 

ان اجلمعي���ة ستش���هد تطورا 
البرملانية وتبادال  في األعم���ال 
التشريعية  أوسع في املجاالت 

والقانونية.
وق���ال الكن���دري ان جمعية 
األمناء العامني للبرملانات العربية 
ستكرم رئيس اجلمعية السابق 
لها شريدة عبداهلل املعوشرجي 
صاحب فكرة انش���ائها والذي 
كان له دور ب���ارز في وجودها 
ووصولها الى م���ا وصلت اليه 
اآلن الفتا ال���ى ان هناك تقديرا 
كبيرا للدور الذي قام به واجلهود 
املتواصلة التي أخرجت الفكرة الى 
حيز الوجود وكان لها أثر واسع على الصعيدين 
العربي والدولي. وأوض���ح الكندري ان اجلمعية 
تض���م 20 عضوا يلتقون بش���كل دوري للتباحث 
والنظر في كل م���ا يدعم عمل اجلمعية ويدفع بها 
الى األمام لتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها، 
والتي يأتي من أبرزها تبادل الدراسات واملعلومات 
والوثائق بني البرملان���ات العربية وعقد الندوات 
والدورات التخصصية التي تفيد العاملني في هذه 
األمان���ات وتترك أثرا إيجابيا في عملهم البرملاني. 
وكش���ف الكندري عن قيام األمانة العامة ملجلس 
األمة وعل���ى هامش مؤمتر جمعية األمناء العامني 
للبرملانات العربية بتكرمي األمناء العامني ملجلس 
األمة الذين خدموا املؤسسة التشريعية منذ نشأتها 
مشيدا بالدور الكبير الذي لعبوه في دعم املسيرة 
الدميوقراطية وتأصيل العمل البرملاني الهادف وبناء 
جيل من الشباب الكويتي الذي أثبت كفاءته وقدرته 

على ممارسة العمل البرملاني الفني والتشريعي.
وقال الكن���دري ان األمانة العامة ملجلس األمة 
إذ تقدر دورهم وجهودهم السابقة فإنها ارتأت ان 
تكرمهم جزاء ما قدموه لألمانة العامة وبذلك ترد 

لهم ولو جزءا بسيطا.

أكد أن رئيس مجلس األمة يقدم دعمًا ال محدودًا للتجمع البرلماني

عالم الكندري

النائ����ب فيص����ل  وج����ه 
الدويسان سؤاال لوزير العدل 
المستش����ار راشد  واالوقاف 
الحماد ج����اء فيه: في عددها 
11384 الص����ادر يوم االربعاء 
1 سبتمبر 2010 نقلت جريدة 
الراي عن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد عندما زار 
نادي ضباط الشرطة، قوله 
السامي: »تطبيق القانون على 
الجميع بال استثناء الطريق 
االمث����ل لحفظ نعم����ة األمن 
المادة  واألمان« كما نص����ت 
66 البند 2 من قانون الجزاء 
»16/ 1961« على ان العزل من 
الوظيفة العامة هو من ضمن 
العقوبات التبعية والتكميلية 
المقررة في هذا القانون، كما 
شرحت المادة 71 من القانون 
المذكور عقوبة العزل بقولها: 
»العزل من وظيفة عامة هو 
الحرمان من الوظيفة نفسها 
ومن المرتبات المقررة لها ومن 
المرتبطة بها،  المزايا  جميع 
فإن كان المحكوم عليه، وقت 
صيرورة الحكم واجب النفاذ، 
غير موظ����ف، فقد صالحيته 

لشغل اية وظيفة عامة«.
المادة 141 من  كما حددت 
المرسوم االميري رقم 7 لسنة 
1960 في شأن قانون الوظائف 
العام����ة المدني����ة »7/ 1960« 
انه����اء عمل الموظف  حاالت 
الفقرة  العمومي وذكرت في 
الرابعة من المادة المذكورة: 
العزل بقرار تأديبي او حكم 

استغرب النائب حسني مزيد 
طلب البلدية من جلنة املناقصات 
إعادة طرح مناقصات النظافة في 
احملافظات وتبرير البلدية بأن 
أسعار املناقصات مرتفعة جدا 
عن اسعار العقود املعمول بها 
حاليا، متس����ائال: كيف للبلدية 
ان تس����عى له����ذا الطلب وهي 
التي وضعت الشروط وأّهلت 
املقاول����ني وقامت بطرحها بعد 
ان قّدرت قيمة العقود بالتنسيق 
مع وزارة املالية ثم تأتي لتطلب 

الغاءها؟
ف����ي تصريح  وق����ال مزيد 
صحاف����ي: ان البلدية لم تكتف 
بذلك ايضا بل طلبت الس����ماح 
لش����ركات النظافة غير احمللية 
املناقصات  بالدخول في ه����ذه 
البالد تخلو من شركات  وكأن 
متخصصة بالنظافة في الكويت 
وق����ادرة على تنفي����ذ اعمالها، 
مضيفا انه وبالرغم من ان قيمة 
العقود احلالي����ة كانت متدنية 
بس����بب اختيار اقل األسعار اال 
ان الش����ركات احلالية حتملت 

من وظيفتيهما مع تغريم االول 
773 الف دينار. وامتناع المحكمة 
عن النطق بالعقاب كما تعلمون 

يعني امرين:
الجريمة ثابتة  ان  اولهم����ا: 
ف����ي حقه، وان ه����ذه الجريمة 

تستوجب العقاب.
ان����ه لظروف����ه  ثانيهم����ا: 
الواقعة  الش����خصية وظروف 
وماضيه ما يبعث على االعتقاد 

بأنه لن يعود الى االجرام.
وبما ان المادة 58 مكرر من 
القانون 9 لس����نة 1996 تنص 
على ان يعاقب بالحبس عامين 
مع العزل من الوظيفة وجوبيا 
كل ما امتنع ع����ن تنفيذ حكم 
قضائي، كما نصت المادة ذاتها 
بالحبس 6 اشهر مع الغرامة لكل 
من اس����تخدم سلطته لتعطيل 

تنفيذ حكم قضائي.
وبما انه لم����ا تأتنا االجابة 
الرسمية من قبل وزير المواصالت 
� والذي ابلغني ش����فاهة انه ال 
يستطيع تنفيذ هذا الحكم الن 
ادارة التنفيذ بوزارة العدل لم 
تأمره بذلك � لذا فأرجو تزويدي 

بالتالي:
اوال: بيان وتحديد المسؤول 
قانونا عن عدم تنفيذ هذا الحكم 

النهائي.
ثانيا: بيان االجراءات الواجب 

اتباعها لتنفيذ هذا الحكم.
ثالثا: دور وزارة العدل في 
تنفيذ االحكام الجنائية االصلية 
والتكميلية السيما الحكم بالعزل 

من الوظيفة العامة.

مشددا على ان وزير البلدية يقف 
متفرجا ولم يتخذ اي قرار ملساندة 
الشركات احمللية، مستغربا انقياد 

الوزير خلف مستشاريه.
البلدية  ودعا مزي���د وزي���ر 
الى اع���ادة النظر في طلب الغاء 
املناقص���ات وقي���اس جمي���ع 
املس���تجدات عل���ى طبيعة عمل 
شركات النظافة بعد قرار وزارة 
العمال من  الشؤون رفع رواتب 
20 دين���ارا الى 60 دينارا وكذلك 
احلاجة الى أعلى مستويات النظافة 
والتي توفره���ا اآلليات احلديثة 
واملتطورة حيث ال يجب ان يتم 
ذلك بذات العقود السابقة، مؤكدا 
ان املوضوع لن مير دون توقف 
ومتابعة برملاني���ة كون النظافة 
البيئي���ة محط اهتم���ام وعليه 
يجب ان تس���عى البلدية بتأهيل 
القادرة على  الش���ركات احمللية 
القيام بواجباتها بقدرة وفاعلية 
املواطن غير معني بتحمل  كون 
الواضح  القرارات والتردد  سوء 
في نهج البلدية، مؤكدا انه سيتابع 
برملانيا مستجدات هذه القضية.

قضائي.
ولقد وجهنا من قبل سؤاال الى 
السيد وزير المواصالت بشأن 
االجراءات التي اتخذتها وزارة 
المواصالت لتنفيذ حكم محكمة 
 31 االستئناف الصادر بتاريخ 
يناير 2010 والقاضي بعزل المتهم 
احم����د الهالل مدير التس����ويق 
والمبيعات في مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية عن عمله بسبب 
قضية اختالسات شركة االنظمة 
اآللية التابعة لمؤسسة الخطوط 
الجوي����ة الكويتية المتهم فيها 
المدير العام الس����ابق للشركة 
وعدد من قياداتها باالس����تيالء 
عل����ى ام����وال عام����ة، وقضت 
باالمتناع ع����ن النطق بعقابهم 
المتهمين االول  وأيدت ع����زل 
)وقد ع����زل فعال( والثاني )اي 
مدير التسويق والمبيعات في 
الكويتية والذي مازال على رأس 
عمله ساعة توجيه هذا السؤال( 

خسائرها وأكملت تنفيذ األعمال 
املنوطة بها والدليل انه مت التمديد 
لتلك الش����ركات ملدة ع����ام قادم 
حيث سعت الشركات احمللية الى 
االستمرار في مهامها رغم ما واجهت 
من خسائر والتي جاءت من تدني 
قيمة العقود وهو ما يتطلب منا 
دعمها، موضحا ان الشركات احمللية 
حتتاج الدعم من قبل البلدية وليس 
التغييب والذي جاء بإعادة طرح 
املناقصة وإشراك شركات أخرى، 

 الدويسان يسأل الحماد
عن أحكام قضائية لم تنفذ

مزيد يستغرب طلب البلدية من »المناقصات« 
إعادة طرح مناقصات النظافة

د.بدر الشريعان

دارين العلي
يستعد قطاع شؤون المستهلكين في 
وزارة الكهرب���اء والماء لتدش���ين حملة 
تعريفية للمستهلكين الراغبين في تسديد 
فواتيرهم ع���ن طريق االنترنت او اجهزة 
الهواتف المحمولة وذلك في 24 الش���هر 

الجاري.
وقال���ت مصادر مطلعة ان هذه الحملة 
تحظى باهتمام مباش���ر من الوزير د.بدر 
الشريعان وجاءت بتوجيهات مباشرة منه 
بغية اطالع المواطنين والمقيمين على طرق 
الدفع عبر االنترنت والهاتف الخلوي بهدف 
تس���هيل تقديم الخدمة وفي الوقت نفسه 

تحصيل مس���تحقات الوزارة والمحافظة 
على المال العام.

وذكرت المصادر ان قرار تدشين هذه 
الحملة التعريفية تم اتخاذه بعدما الحظت 
الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين 
وجود ضعف في عملية تحصيل الفواتير عن 
طريق الدفع االلكتروني الذي دشنته الوزارة 
في يناير الماضي. ولفتت المصادر الى ان 
قطاع شؤون المستهلكين سيبدأ بتنفيذ هذه 
الحملة لتوضيح الطرق التي من شأنها ان 
تساعد وتبين للمستهلكين كيفية استخدام 
هذه الخدمة اإللكترونية، مش���يرة الى ان 
القطاع بدأ حاليا بتجهيز خطة إعالمية عبر 

وسائل االعالم المختلفة ستنطلق بالتزامن 
مع موعد التدشين المحدد لبدء الحملة بهدف 
توضيح وشرح استخدامات طرق تسديد 
الفواتير. وتوقع���ت ان تأتي هذه الحملة 
بمردود يضاعف من عملية التحصيل حيث 
ستتضمن العديد من الرسائل اإليضاحية 
التي ستظهر للمستهلك طريقة الدخول الى 
الموقع المخصص للسداد وكيفية السداد 
وبالتالي تسهل عليه وتوفر عليه الذهاب 
الى مكاتب شؤون المستهلكين الموزعة في 
المحافظات مشيرة الى ان الحملة االعالمية 
المرافقة للحملة ستكون بأكثر من لغة مما 

يساهم في رفع مستوى االستفادة منها.

»الكهرباء« تدشن حملة للتعريف بطرق الدفع
عبر اإلنترنت والمحمول 24 الجاري

تساهم في مضاعفة تحصيل الفواتير


