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5 وجه النائب د.محمد احلويلة س���ؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل 
جاء فيه: أرجو موافاتي باآلتي: أسماء جميع البرامج اإلذاعية والتلفزيونية مع ذكر ان كانت 
يومية أو اسبوعية والتي مت استثناؤها من الئحة املكافآت املعمول بها بالوزارة مع ذكر اسماء 
جميع العاملني بها وجنس���ياتهم وهل هم من العاملني في الوزارة أو خارجها، وقيمة مكافأة 
كل واحد منهم عن احللقة الواحدة وذلك عن النس���خة املالية احلالية؟ وما هو اسم ووظيفة 
املسؤول الذي قام باستثناء تلك البرامج من الئحة املكافآت؟ وما األسباب التي دعت الوزارة 

الستثناء تلك البرامج من الالئحة؟

الحويلة: ما أسماء البرامج اإلذاعية والتلفزيونية المستثناة من الئحة المكافآت

الوعالن: »الشؤون« مطالبة بالرد وتوضيح قرار
إندونيسيا منع إرسال عمالة منزلية إلى الكويت

الزلزلة يسأل رئيس الوزراء: ما الميزانية
المرصودة للجنة الطاقة النووية؟

قال النائب د.يوسف الزلزل�����ة: طالعتنا وسائل اإلعالم بخير مفاده بأن 
هن�����اك جلنة تشكلت في الكويت حتت مسمى جلن����ة الطاقة النووية 
في الكويت وأمينها الع�����ام د.عبداهلل بش����ارة والذي ذكر ان الكويت 

وفرنسا وقعتا اتفاقية إلنتاج الطاقة النووية ألغراض سلمية.
واضاف: ان هناك مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة األميركية بش����أن 

التدريب واملعدات قد توقع في نهاية يونيو.
وسأل الزلزلة س����مو رئي�����س الوزراء: متى شكلت جلنة الطاقة 
النووي����ة ف�����ي الكويت ومن هم أعضاؤها وم����ا اجلهة التي اختارت 

هؤالء األعضاء مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل أعضائها؟
من هو الوزير املسؤول سياسيا عن أداء هذه اللجنة وهل هو على 
علم بجميع قرارات هذه اللجنة وهل يجتمع مع اللجنة في اجتماعاتها؟ 

أرجو تزويدي بجميع محاضر اجتماعات هذه اللجنة منذ نشأتها؟
مل����اذا اخت�����ارت هذه اللجن�����ة فرنس��������ا من سائر دول العالم 
لعمل اتفاقي�����ة معها بخصوص إنش�����اء املفاعالت النووية وهل متت 

دراسات مسبق����ة الختيار الشركات ذات الصلة وبعد هذه الدراسات 
مت اختي����ار فرنس�����ا؟ أرجو تزوي����دي بجمي�����ع هذه الدراس�����ات 

إن وج����دت؟
يقول أمني عام ه�����ذه اللجنة إن الدراس����ات بشأن جدوى وتكلفة 
مش�����روع الطاق�����ة النووية ستكون لصائغ�����ي القرار في تصريح 
ل����ه بتاريخ 5/15 ثم بتصريح آخر له في شهر سبتمبر ذكر ان الكويت 
تعتزم بناء 4 مفاعالت للطاق����ة النووية حتى س����نة 2022 فما اجلهة 

الت����ي قررت ان الكويت حتتاج الى 4 مفاعالت؟ 
وهل عملت دراسات بهذا الش����أن؟ أرجو تزويدي بجميع الوثائق 
وجميع محاضر االجتماعات التي عقدت مع أي جهة والتي تؤكد حاجة 

الكويت الى 4 مفاعالت؟
ما امليزانية املرصودة للجنة الطاقة النووية؟ وما املكافآت املخصصة 
ألعض����اء هذه اللجنة؟ وما حجم مصروفات اللجنة حتى تاريخ هذا 

السؤال؟ مع تزويدي بجميع الوثائق بهذا الشأن؟

طالب النائب مب���ارك الوعالن وزارة 
الشؤون بإصدار ايضاح حول قرار منع 
اندونيسيا ارسال عمالة منزلية الى الكويت، 
مبينا ان هذا القرار يسيء الى سمعة الكويت 
في مجال حقوق االنس���ان، خصوصا ان 
الكويت  احلكومة االندونيس���ية خصت 
بقرار املنع فق���ط دون الدول اخلليجية 
األخرى، مؤكدا ان هذا القرار ينطوي على 
مغالطات كبي���رة فنحن نتعامل بتعاليم 
الدين االسالمي احلسنة، والكويت عرف 
عنها عمل اخلير منذ قدمي األزل، وان كانت 
هناك جتاوزات فهذه التجاوزات فردية، وال 
يجب ان تعمم على الشعب الكويتي كله، 

محمال وزارة الش���ؤون املسؤولية كاملة 
بشأن مشاكل العمالة املنزلية.

الش���ؤون  الوعالن: على وزارة  وقال 
اعداد احصائيات دقيقة عن عدد العمالة 
املنزلية في الكويت، وعدد احلاالت التي 
تعرضت لإلساءة حتى ميكن الرد على مثل 
هذه القرارات فاليوم اندونيسيا منع����ت 
ارسال عمال������ة منزلية وغدا نفاجأ بقرار 
مماثل م�����ن الهن�����د والفلبني وبعده قرار 
من دولة اخرى حتى يأت������ي اليوم الذي 
متنع فيه دول العالم كافة ارس������ال اخلدم 
للعمل في الكويت، ووقتذاك سيك������ون 
املواطن ه���و املتضرر األكب���ر، ووزارة 

الش���������ؤون ال تتخذ اي خطوة ايجابية 
في هذا الش������أن، وال تقدم اي مسعى جاد 

حلل هذه القضية.
وأوضح الوعالن ان االساءة الى العمالة 
املنزلية ال تقتصر على احلاالت الت�����ي 
حتدث من افراد معدودين، بل هن�������اك 
مكاتب خدم تس���يء الى ه���ذه العمالة، 
والوزارة ال تتخذ اي اجراءات حيال هذه 

املكاتب.
وشدد على ان قانون العمالة املنزلية 
يجب ان يكون من أولويات املجلس حلل 
مشاكل كثيرة كان يجب وضع حلول لها 

منذ زمن.

حّملها المسؤولية كاملة بشأن مشاكل العمالة وتشويه سمعة الكويت خارجيًا

مبارك الوعالن

دليهي الهاجري

دليهي للهارون: ما أسباب ارتفاع األسعار
وما دراسات »التجارة« عن أسباب الظاهرة؟

وجه أمني سر مجلس األمة النائب دليهي الهاجري اسئلة لوزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون حول موجة الغالء التي جتتاح البالد هذه االيام: 
وجاء في اسئلة الهاجري: ما أسباب ارتفاع االسعار التي تشهدها البالد؟ 
وما الدراسات التي قامت بها الوزارة لتحديد اسباب الغالء خالل العشر 
سنوات املاضية؟ وما اجراءات وزارة التجارة خلفض االسعار واحلفاظ 
على التوازن في السوق الكويتي اخلاص بالسلع االسترايتجية الغذائية؟ 
وما خطة الوزارة للحفاظ على االمن الغذائي خالل العشر سنوات املقبلة؟ 
وك����م عدد املخالفات التي رصدتها الوزارة بش����أن التجار املتالعبني في 

االسعار خالل عامني؟ وما االجراءات املتخذة بحقهم؟

عسكر يقترح مكافأة فورية لرجال األمن
ممن يضبطون المخدرات في المراكز الحدودية

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا برغب���ة جاء فيه: يعد 
رجال االمن ب���وزارة الداخلية 
وموظفو االدارة العامة للجمارك 
العاملون ف���ي املراكز واملنافذ 
اجلمركية واحلدودية املختلفة 
س���واء البري���ة او البحرية او 
اجلوية مبنزلة خط الدفاع االول 
على احلدود ملواجهة املهربني 
للمخدرات والسموم املختلفة، 
كما انهم العني الس���اهرة على 
حماية امن الوطن لردع كل من 
تسول له نفسه االعتداء على امن 

وسالمة وصحة اهل الكويت.
ويبذل رجال االمن واجلمارك 

عل���ى احلدود جه�����ودا جب���ارة في كل املواقع 
الداخلية واخلارجي�����ة التي تقع حتت مسؤوليتهم 
ملنع دخول جمي������ع انواع املخدرات والسموم الى 
البالد م����ن خ�����الل تتب����ع خط سير املهربني 
وافشال طرقه�����م امللتوي�����ة واملبتكرة باستمرار 
بغية متويه عملي�������ة التهريب وخداع رجال 
اجلمارك، لكن االعني الساه�����رة من رجال االمن 
واجلمارك االكفاء العاملني على حدودنا البرية 
والبحرية واجلوية دائما يقظني ولديهم اجلهوزية 
لردع اي مهرب للمخدرات وغيرها من ممنوعات 

يرغب في ادخالها للبالد.
وخ���الل االيام القليل���ة املاضي�����ة جن�����ح 
رج��������ال االم���ن واجلم�����ارك في افش�������ال 

مخطط��������ات املهربي��������ن 
وضبطوا كمي���ات كبيرة من 
املخدرات والس���موم البيضاء 
كان���ت قادمة ال���ى البالد قبل 
دخولها، ويكفي ان نشي����ر الى 
انه وفقا للتقرير االمني لالدارة 
العامة للجمارك لعام 2009 فإنه 
قد بلغ عدد الضبطيات االمنية 
130 ضبطي�������ة من املخدرات 
والسموم البيضاء خالل السنة 
املاضية، موزع���ة على جميع 
االدارات واملراكز اجلمركي�����ة 
املختلفة ومت ضبط اكثر من 75 
كيلو جراما من مادة احلشي����ش 
واكثر من 8 كيلو جرام�����ات 

من االفيون خ����الل الع����ام 2009.
وهو ما يستوجب على الدولة منح رجال االمن 
واجلمارك املجتهدين مكافأة مجزية وفورية كلما 
ضبطوا كميات من املخدرات القادمة الى الكويت 

ومنعوا دخولها البالد.
لذلك فأنني اتق���دم باالقتراح برغبة ملن����ح 
مكافأة فوري���ة مجزية، يت���م حتديدها طرديا 
مع الكمي���ة املضبوطة لكل رج���ل امن بوزارة 
الداخلية ولكل موظف باالدارة العامة للجمارك 
يضبط اي نوع من املخدرات في املنافذ واملراكز 
اجلمركية واحلدودية سواء البرية او البحرية 
او اجلوية، تقدي���را جلهودهم في حماية البالد 

من هذه السموم.

عسكر العنزي

الحريتي لصفر: هل يجوز إقامة  المساكن 
االستثمارية في سلوى؟

وجه النائب حسني احلريتي سؤاال لوزير البلدية واألشغال جاء فيه: منى الى علمي ان هناك 
بعض املباني في منطقة س���لوى جتاوز ارتفاعها االرتفاعات املقررة ملناطق � الس���كن اخلاص � 
فضال عن تواجد بعض املصالح احلكومية واملدارس اخلاصة بذات املنطقة رغم حظر تواجد تلك 

األنشطة في السكن اخلاص.
لذا يرجى إفادتي باآلتي: االستعالم عما اذا كانت منطقة سلوى � وفقا للمخطط الهيكلي العام 

للدولة من املساكن اخلاصة أم يجوز إقامة املساكن االستثمارية بها.

ويرجى تزويدي بصورة من املخطط العام الهيكلي لتلك املنطقة.
اإلف���ادة عما إذا كان قد حررت محاضر مخالفة ألي بناء في منطقة س���لوى باملخالفة للوائح 
التنظيم بتلك املنطقة واإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها الوزارة في هذا الش���أن خالل الس���نتني 
املاضيتني، واإلفادة عما اذا كان قد صدرت اي قرارات إدارية بسحب الترخيص او الغلق او اإلزالة 

او تصحيح األعمال املخالفة او الهدم.
وعما اذا كان من سلطة الوزارة اتخاذ تلك اإلجراءات قبل إمتام األعمال املخالفة.

م���ع تزويدي بصورة من اللوائح املنظمة لذلك واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل األعمال 
املخالفة وما مت في هذا الشأن.

وجه النائب سعدون حماد سؤاال مطوال لوزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر جاء فيه: يعد جسر جابر من أهم املشروعات 
القومية التي تتضمنه����ا خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية. ومنى الى علمنا ان وزارة األش����غال 
العامة بصدد إبرام عقد مناقصة جس����ر جابر على 
املناقص )حتالف بقيادة مجموعة هيونداي الكورية( 
التي تقدمت بأقل سعر في هذه املناقصة، وذلك من 
بني 3 عطاءات رئيسية و4 عطاءات بديلة، وقد منى 
الى علمنا ان ش����ركة هيون����داي الكورية قامت من 
قبل بإنشاء جسر مماثل بالهند، وان هذا اجلسر قد 
سقط وانهار وتسبب في مصرع 45 شخصا. األمر 
الذي يدفعنا الى التساؤل عن اإلجراءات التي قامت 
بها ال����وزارة او تنوي اتخاذه����ا للتأكد من تطبيق 
جميع املعايير للمفاضلة بني املناقصتني والتأكد من 

االلتزام الكامل للوزارة بالضوابط والقواعد املوضوعة لدى الترسية 
على املناقصني.

جدير باإلشارة ان الترسية على املناقص صاحب العطاء األقل سعرا 
ل����م يعد املعيار األفضل للمفاضلة بني املتنافس����ني بل ان هناك ركائز 

وأركانًا ينبغي أخذها في االعتبار عند الترسية منها:
سابقة األعمال جلميع املتنافسني سواء التي أجنزت محليا او خارجيا، 
وتصنيف كل متنافس واجلزاءات املوقعة عليه سابقا في حالة ارتكابه 
ملخالف����ات. واملالءة املالية ومدى الق����درة املالية للمناقص على الوفاء 
بالتزاماته التعاقدية. والقدرة الفنية على اإلجناز والتنفيذ في املواعيد 
املناسبة ضمانا لالستفادة باملشروع حسب التخطيط الزمني املوضوع. 
وملا كان لزاما علينا التأكد من االلتزام بالضوابط والقواعد املوضوعة 
التي تقضي بها أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن املناقصات 
العامة، خاصة فيما يخص التأهيل والتصنيف واملفاضلة والترسية. لذا 
يرجى إفادتي باآلتي: هل مت تأهيل وتصنيف شركة هيونداي الكورية 
بس����جالت جلنة املناقصات او وزارة األشغال او بلدية الكويت او اي 
جهة كانت بالكويت؟ وما الفئة التي مت تصنيف الشركة املذكورة بها؟ 

وهل قامت وزارة األشغال العامة بالتحقق من سابقة 
األعم����ال داخل الكويت او خارجه����ا لكل املناقصني 
املتنافسني الذين تقدموا بعطاءات ملناقصة جسر جابر 
وخاصة شركة هيونداي الكورية؟ وهل هناك من بني 
املتنافسني املتقدمني للمناقصة من سبق ان تعرض 
ألي من العقوبات ال����واردة في أحكام املادة 57 من 
مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن املناقصات 
العامة؟ وفي ظل ما أوردته وسائل اإلعالم املختلفة 
من تعرض جس����ر سبق أن أقامته شركة هيونداي 
بالهند للس����قوط واالنهيار. وما مدى إمكانية قيام 
وزارة األش����غال العامة بالتحري عن صحة وصدق 
هذه املعلومات؟ وكذا األنباء عن القبض على مدير 
املشاريع بالشركة نتيجة لهذا االنهيار والتأكد من 
صحتها ودقتها؟ وما مدى إمكانية قيام وزارة األشغال 
العامة بتطبيق أحكام املادة 52 من مواد القانون رقم 
37 لسنة 1964 التي تنص على »ال يترتب على إرساء املناقصة وإبالغ 
املناقص الفائز بها اي حق قبل الدولة في حالة العدول عن الترس����ية 
بقرار من مجلس الوزراء«، وذلك في حالة التأكد من صحة األنباء التي 
تتداولها وس����ائل اإلعالم ووكاالت األنباء؟ وهل يخالف قرار الترسية 
على حتالف هيونداي املذكور اي توصيات للجنة الفنية املختصة بفتح 
املظاريف الفنية التي تقدم بها املتنافسون؟ وما نتيجة املفاضلة الفنية 
فيما بني املتنافس����ني الذين تقدموا بعطاءات ملنافسة جسر جابر؟ وما 
ترتيب حتالف هيونداي في التقييم واملفاضلة الفنية؟ وما اإلجراءات 
التي تنوي وزارة األش����غال اتخاذها في حالة التأكد من صحة األنباء 
والوقائع التي تتناولها وس����ائل اإلعالم؟ ويرجى التكرم بسرعة الرد 
بتقري����ر تفصيلي ع����ن جميع اإلجراءات التي مت اتخاذها بش����أن هذه 
املناقصة وموافاتنا بجميع القرارات املرتبطة بكل مراحل املناقصة من 
اإلعالن وحتديد آخر موعد لتسلم املظاريف وإجراءات فتح املظاريف 
الفنية ونتائجها وإجراءات ونتائج فت����ح املظاريف املالية والقرارات 
الصادرة بش����أنها والتحاليل الفنية واملالية للمناقصة. على ان يدعم 

هذا التقرير بجميع املستندات املرتبطة وذات الصلة.

حماد: هل تم تأهيل وتصنيف شركة هيونداي الكورية
بسجالت لجنة المناقصات أو »األشغال« أو البلدية؟

حسني احلريتي

د.يوسف الزلزلة

سعدون حماد


