
االثنين 22 نوفمبر 2010   7مجلس األمة

لالستثمار  ن��ش��اط  ط��رح  ع��ن  التعاونية  الصليبية  جمعية  تعلن 
م��واف��ق��ة وزارة الشئون  ب��ن��اء ع��ل��ى  م��ن ق��ب��ل أص��ح��اب االخ��ت��ص��اص 

االجتماعية والعمل بكتابها رقم )321( بتاريخ 2010/11/1.

وذلك وفقًا للشروط التالية:
النشاط  مي��ارس��ون  ومم��ن  االختصاص  أصحاب  من  املتقدم  يكون  أن   -1
بأنفسهم ولديه ترخيص جتاري ساري املفعول للنشاط املتقدم له وال 

تقبل التوكيالت.
2- تقدم العروض بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة الشئون 
االجتماعية والعمل وذلك اعبتارًا من يوم االثنني املوافق 2010/11/22 
وحتي نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2010/11/30 وتودع الطلبات داخل 
الصندوق املخصص مبكتب السكرتارية ولن يلتفت إلى الطلبات التي 

تقدم قبل أو بعد املوعد احملدد علمًا بأن مواعيد الدوام كالتالي:
من األحد إلى اخلميس من الساعة 7.30 صباحًا وحتى الساعة 3.00 عصرًا

3- سوف يتم االختيار النهائي بحضور مندوب وزارة الشئون االجتماعية 
والعمل في موعد يحدد في حينه.

4- من سيقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة إدارة اجلمعية خالل اسبوعني 
من تاريخ االختيار إلمتام االجراءات الالزمة وتوقيع العقد وإال يعتبر 

طلبه الغيًا ويصبح ملبغ التأمني حقًا خالصا للجمعية.
5- تطبق احكام القانون رقم )24( لسنة 1979 بشأن اجلمعيات التعاونية 

والقرارات الوزارية بهذا الشأن.
6- يتم االختيار للمتقدم بأعلى قيمة إيجارية مقدمة بشيك مصدق.

املستندات املطلوبه:
1- صورة البطاقة املدنية لصاحب الترخيص.

2- صورة الرخصة التجارية سارية املفعول للنشاط نفسه.
3- صورة اعتماد التوقيع ساري املفعول.

املوقعالقيمة اإليجاريةاملساحةاسم النشاطم

بيع وتسويق البطاقات مسبقة 1
السوق املركزيأعلى سعر1م2الدفع لالتصاالت واالنترنت

جمعية الصليبية التعاونية
إعـــــالن

المدير المعين

الهارون: تثبيت أسعار بيع الطحين والخبز وإضافة أصناف جديدة 
للبطاقة التموينية وتحديد أنصبة الفرد لمواجهة ظاهرة ارتفاع األسعار

17 - القرار الوزاري رقم 258 
لسنة 2010 بش����أن أنواع حليب 
ومغذيات االطفال املباعة مبوجب 

البطاقة التموينية.
الوزارة قامت بتثبيت  ان  كما 
سعر بيع مادة الطحني واخلبز في 
الس����وق الكويتية منذ عام 2005 
الوزاري رقم 137  القرار  مبوجب 
لعام 2005، ويتم س����نويا رصد 
امليزانية املناسبة لدعم مادة الطحني 
واخلبز. والوزارة على اس����تعداد 
ملناقشة ودراسة أي اقتراحات تصب 

في مصلحة املستهلك.

التموينية.
14 - القرار الوزاري رقم 304 
لسنة 2009 بش����أن تشكيل جلنة 
لوضع استراتيجية طويلة املدى 

للدعم.
15 - القرار الوزاري رقم 344 
لسنة 2009 بش����أن أنواع حليب 
ومغذيات االطفال املباعة مبوجب 

البطاقة التموينية.
16 - القرار الوزاري رقم 243 
لسنة 2010 بش����أن أنواع حليب 
ومغذيات االطفال املباعة مبوجب 

البطاقة التموينية.

حليب ومغذيات االطفال.
3 - ق����رار وزاري رقم 83 لعام 
2008 بشأن حتديد أنصبة الفرد من 
املواد املدرجة بالبطاقة التموينية، 
حيث متت زيادة نصيب الفرد من 
الزيت بنسبة 50% ومن مادة حليب 

البودرة بنسبة %50.
4 - قرار وزاري رقم 389 لعام 
2008 بشأن حتديد انصبة الفرد من 
املواد املدرجة بالبطاقة التموينية، 
حيث مت مبوجب هذا القرار زيادة 
نصيب الفرد من مادة الزيت النباتي 

بنسبة %75.
5 - قرار وزاري رقم 385 لعام 
2008 بش����أن ادراج مادتي حليب 
ومغذي����ات االطفال ضم����ن املواد 
املدرجة بالبطاقة التموينية، حيث 
مت مبوجب هذا القرار زيادة س����ن 
االطفال املس����تفيدين من سنة الى 

سنتني.
6 - ق����رار وزاري رق����م 468 
لسنة 2008 بشأن حليب ومغذيات 
االطفال املباع����ة مبوجب البطاقة 

التموينية.
7 - تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
رقم 1262 بشأن حتسني نوعية االرز 
ورفع درجته الى الدرجة املمتازة.
8 - القرار ال����وزاري رقم 386 
لسنة 2008 بش����أن توزيع الهدية 
الرمضانية عل����ى االفراد املقيدين 

في البطاقة التموينية.
9 - الق����رار الوزاري رقم 437 
لس����نة 2009 بشأن ادراج اصناف 
جديدة للبطاقة التموينية )الدجاج 

املجمد وجنب الكاسات(.
10 - الق����رار الوزاري رقم 580 
لسنة 2008 بشأن تقدمي دعم مالي 
بواقع خمسة دنانير عن كل رأس 

غنم حي يدخل البالد.
11 - القرار ال����وزاري رقم 119 
لس����نة 2009 بشأن حتديد أنصبة 
الفرد م����ن املواد املدرجة بالبطاقة 

التموينية.
12- القرار ال����وزاري رقم 168 
انواع حليب  لسنة 2009 بش����أن 
ومغذيات االطفال املباعة مبوجب 

البطاقة التموينية.
13 - الق����رار ال����وزاري رق����م 
213 لس����نة 2009 بش����أن اضافة 
ان����واع جديدة حللي����ب ومغذيات 
االطفال املباع����ة مبوجب البطاقة 

على حرية االستيراد وعدم حصره 
بالوكالء وذل����ك عبر منح العديد 
من تراخيص االستيراد للشركات 
واملؤسسات واالفراد دون اي شروط 

او قيود.
اما عن السؤال في شأن مساهمة 
احلكومة في اعداد اجراءات لكسر 
االحتكار خاصة على السلع الغذائية 
االس����تهالكية من املستوى االول، 
فكانت االجابة: تعيد الوزارة التأكيد 
عل����ى حرية االس����تيراد وخاصة 
للس����لع الغذائية ما لم يكن هناك 
مانع قانوني يحول دون استيراد 

سلعة معينة.
وعن السؤال عن تفعيل ادارة 
حماية املستهلك وتوعية املواطنني 
واملقيمني في احلماية االستهالكية 
في التبليغ ع����ن اي مخالفات في 
االسعار وجودة السلع واملنتجات، 
جاءت االجابة: تقوم ادارة حماية 
املس����تهلك بتوعي����ة املواطن����ني 
ودعوتهم لالبالغ عن اي مخالفات 
لالسعار وجودة السلع واملنتجات 
وذلك من خالل النشرات اليومية 
النشرات  بشأن االسعار واصدار 
واالعالنات وتس����عى الوزارة الى 
زيادة احلمل����ة االعالمية لتوعية 
املستهلك عبر تكثيف املشاركات 
االعالمي����ة للمس����ؤولني وزيادة 
امليزانية املرصودة للتوعية، كما 
ان انتشار مراكز الرقابة التجارية 
في مختلف مناطق الكويت يساهم 
في تشجيع املستهلك على تقدمي 
البالغ����ات حول اي ام����ر مخالف 

للقوانني التجارية.
وعن الس����ؤال حول مساهمة 
الوزارة في دع����م حملة للتوعية 
االستهالكية للمواطنني واملقيمني 
بحيث تعمل على تقنني املمارسات 
االس����تهالكية، جاءت االجابة: ان 
ال����وزارة عل����ى اس����تعداد لدعم 
اي برنام����ج او نش����اط للتوعية 
االستهالكية للمواطنني واملقيمني 
املمارس����ات االستهالكية،  لتقنني 
وتقوم الوزارة دائما باملشاركة في 
اي مؤمتر او نشاط بهذا اخلصوص، 
وتق����دم الدراس����ات الالزمة بهذا 

الشأن.
وعن السؤال حول العمل على 
تطوير اداء املفتشني العاملني لديكم 
بحيث يتم تقسيمهم وفق قطاعات 

والتدريب لتحدي����د احتياجاتها 
التجاريني  السنوية من املفتشني 
وغيره����م وبناء عليه يتم تنظيم 
ال����دورات املتخصصة بالتفتيش 
لتخريج مفتشني جتاريني يحملون 
صفة الضبطية القضائية للموظفني 
املجتهدين الذي����ن تنطبق عليهم 
الش����روط واللوائح بهدف زيادة 
اعداد املفتشني كرديف للمفتشني 
له����م كامل  الذين  املتخصص����ني 
الصالحي����ات الت����ي نصت عليها 
القوانني املعمول به����ا في وزارة 
التجارة والصناعة، وعن السؤال 
في شأن تفعيل ومراقبة تطبيق 
القان����ون رقم )2007/10( بش����أن 
تشجيع املنافسة ومنع االحتكار، 
كان����ت االجابة نود االف����ادة بأن 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 10 
لسنة 2007 بشأن حماية املنافسة 
قد ص����درت ف����ي 16 فبراير2009 
ومت النشر في اجلريدة الرسمية 

)الكويت اليوم( في 2009/2/22.
وج����ار اس����تكمال االجراءات 
االدارية النش����اء جه����از حماية 
املنافسة، علما بأن الوزارة تؤكد 

التجارة والصناعة  اكد وزير 
أحمد اله����ارون ان الوزارة تقوم 
بالتنسيق وبشكل دائم مع ديوان 
اخلدم����ة املدني����ة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد 
احتياجاتها السنوية من املفتشني 
التجاريني ليتم تدريبهم لتخريجهم 
مفتشني جتاريني يحملون صفة 

الضبطية القضائية.
جاء ذلك في رد الوزير الهارون 
على تكليف جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية باستيضاح سياسة 
ارتفاع  احلكومة في شأن ظاهرة 
املواد الغذائية واالنشائية والتحقيق 

فيها.
وقال الهارون في رده: نفيدكم 
التالية حول  باتخاذ االج����راءات 
السؤال االول في شأن زيادة اعداد 
املفتشني في وزارتكم مع منحهم 
صالحيات واسعة مع الرقابة الكاملة 
ادائهم في ضبط املخالفات،  على 

حيث جاءت االجابة:
تقوم وزارة التجارة والصناعة 
بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

القانون رقم  الرقابي، وذلك وفق 
2007/62 واملرسوم بالقانون رقم 
79/10. وعن السؤال حول زيادة دعم 
املواد الغذائية، واضافة متوينية 
التموينية،  البطاق����ة  الى  جديدة 
االفادة بأن  ن����ود  جاءت االجابة: 
وزارة التجارة والصناعة بني احلني 
واآلخر تقوم بدراسة احتياجات 
االسر الكويتية وتقوم بدعم املواد 
التموينية االساس����ية، كما تقوم 
املناسبة  امليزانية  الوزارة برصد 
س����نويا لتثبيت أس����عار السلع 
املدعومة، ويت����م تقدير ذلك وفقا 
ملعطيات االسعار العاملية واالحتياج 

الفعلي للمستهلكني في البالد.
وتستخدم الوزارة الصالحيات 
املمنوحة لها مبوجب القوانني في 
تخفيف آثار ارتفاع االس����عار عن 
كاهل املس����تهلك من خالل زيادة 
السلع املدعومة وتنويعها وادخال 
اصن����اف جديدة متى اس����تدعت 
احلاج����ة لذلك وحتديد اس����عار 
البعض اآلخر ومن القرارات التي 
أصدرتها ال����وزارة منذ عام 2008 

وحتى يومنا هذا هي:
1 - ق����رار وزاري رقم 41 لعام 
2008 بشأن حتديد انصبة الفرد من 
املواد املدرجة بالبطاقة التموينية، 
حيث مت مبوجب هذا القرار زيادة 
نصيب الفرد من املواد التموينية 
من م����واد االرز وحليب البودرة 

والزيت النباتي بنسبة %25.
2 - قرار وزاري رقم 82 لعام 
2008 بشأن حليب ومغذيات االطفال 
املباع مبوجب البطاقة التموينية، 
حيث مت مبوجب هذا القرار الغاء 
حتديد السقف االعلى لنسبة دعم 

املراقبة والتفتيش، والتأكيد على 
وج����ود املفتش����ني النوعيني مثل 
مفتش����ني عل����ى امل����واد الغذائية 
يختلفون عن مفتشي مواد البناء 
وغيرهم حتى يتم املامهم بتطبيق 
العمل الرقابي ولديهم القدرة على 
املتابعة واالملام باالسعار ومراقبة 
ارتفاعه����ا ف����ي جميع االس����واق 

احمللية.
جاء االجاب����ة : نود االفادة بأن 
مفتشي وزارة التجارة والصناعة 
يقومون بتطبيق القوانني اخلاصة 
بالوزارة باالضافة الى التأكد من 
القياس����ية  تطبي����ق املواصفات 
املعتمدة كما ان هناك تعاونا مع 
اجلهات االخرى ف����ي الدولة مثل 
العامة  الهيئة   � الكوي����ت  )بلدية 
للصناعة � وزارة الصحة � وزارة 
الداخلية � وزارة االشغال( لتطبيق 

القوانني املعمول بها في الدولة.
ويتم تنظيم دورات تدريبية 
التجاريني  متخصصة للمفتشني 
عن طريق ادارة التطوير االداري 
بال����وزارة في املعاهد  والتدريب 
التدريبي����ة احلكومية واخلاصة 
وهن����اك تع����اون مع الش����ركات 
العاملية لتنظيم دورات عن كيفية 
متييز السلع االصلية من املقلدة 
من بضائعها، كما يتم خالل هذه 
ال����دورات تدريب املفتش����ني على 
كيفية التمييز بني السعر احلقيقي 
والسعر املصطنع، كما متت مخاطبة 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية لتنظيم برنامج تدريب 

جلميع املفتشني
وحملة صفة الضبطية القضائية 
مبن فيهم املسؤولون في القطاع 

خالل رد وزارة التجارة حول تكليف اللجنة المالية البرلمانية باستيضاح سياسة الحكومة حول الغالء بالنسبة للمواد الغذائية واإلنشائية

د.يوسف الزلزلة احمد الهارون

عادل الصرعاوي

طالب النائب عادل الصرعاوي 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بتحمل مسؤولياته بإيقاف 
ما يسمى بخطة الوقاية واحللول 
ملواجهة االزمة الكهربائية خالل 
صيف 2011، وذلك من واقع العرض 
املقدم من شركة كوانتا االميركية 
والتعاقد مباش���رة معها بصفقة 
قدرت بنح���و 180 مليون دينار 
بحجة ان البالد تعاني من شبكات 
التوزيع الكهربائية التي ينبغي 
اس���تبدالها وتطويرها وليست 
هناك مش���كلة في انتاج الطاقة 

الكهربائية.
وقال الصرعاوي في تصريح 
صحاف���ي انه وف���ق املعلومات 
املتاحة فإن الع���رض الذي نزل 
ب��»البراشوت« على وزارة الكهرباء 
كان وراءه »قادة تنمية الفساد«، 
الس���يما ان هناك مش���اريع من 
ابتداء  املتوقع ان تدخل اخلدمة 
من يناير 2011 مثل مشروع محطة 
الصبية التي تبلغ قدرة انتاجها 
نحو 2000 ميغاواط س���تبدأ في 
االنتاج بداية يناير 2011 الى يونيو 
2011 لتصل الى قدرة انتاجية 1300 
ميغاواط، اضافة الى تدعيم محطة 
الزور اجلنوب���ي بقدرة انتاجية 

قدرها 400 ميغاواط.
وتساءل الصرعاوي: أين وزارة 
الكهرباء خ���الل املرحلة املاضية 
في متابع���ة املوضوع، وهل من 
املمكن ان حتول أزمة الكهربائية 
في الكويت الى مصدر تنفيع لقاء 
تنمية الفساد على حساب االزمات 
التي ستواجهها البالد مستقبال.

وأشار الى انه سيتقدم بأسئلة 
عدة الى وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش���ريعان ملعرفة متى اجتمع 
مع ممثلي الش���ركة، ومن حضر 
االجتم���اع، من جان���ب الوزارة 
والش���ركة، مطالبا تزويده مبا 
اذا اجتمعت الوزارة مع الشركة 
الواليات املتحدة،  االميركية في 

ومن هو وكيلها في الكويت، وهل 
كان هناك اجتماع ضم عددا من 

اعضاء مجلس الوزراء؟
وشدد الصرعاوي على ضرورة 
ان يبحث احملمد في املوضوع، وما 
املبررات التي اضطرت الوزارة الى 
عدم طرح املوضوع باملناقصة وفق 

االجراءات املعمول بها.
م���ن جه���ة اخرى، تس���اءل 
الصرعاوي عن طبيعة التجاوزات 
املناقصة اخلاصة  التي ش���ابت 
بأعم���ال حتديث وزي���ادة انتاج 
مقطرات احملطة االولى بالدوحة 

الغربية لتقطير املياه.
ولفت الصرعاوي الى انه وفق 
املعلوم���ات املتاحة ف���إن ديوان 
احملاس���بة في أكتوب���ر املاضي 
املناقصة،  املوافقة عل���ى  رفض 
وأعاد أوراقها الى وزارة الكهرباء 
واملاء حلدوث تغيير في العالقة 
التضامنية بني الش���ركة املرسى 
عليها والشركة العاملية بعد قرار 
الترسية من الشركة التضامنية 

لتصبح مقاوال بالباطن.
وتابع: رغم ان الوزارة خاطبت 
»املناقص���ات املركزي���ة« بعدم 
الترسية، اال ان اللجنة متسكت 
املناقصة،  ف���ي ترس���ية  برأيها 
موضحا ان الوزارة على شكلت 
جلانا عدة لبحث املوضوع أسفرت 
عن صحة تظلم أحد املناقصني، 
االمر الذي حدا بالوزارة على ابداء 
موقفها الرافض على من رس���ت 

عليه املناقصة.
وأك���د الصرع���اوي ان ملف 
وزارة الكهرب���اء متخم، وأصبح 
تدخ���ل احملمد وف���ق املعلومات 
املتاح���ة، مس���تحقا ونحن في 
الوقت احلالي ف���ي انتظار الرد 
على كل االستفسارات في القريب 

العاجل.
السيد رئيس جلنة املناقصات 

املركزية احملترم
حتية طيبة وبعد،،،

املناقص���ة رقم:  املوض���وع: 
)ع(  م/2007/2006/42  )وط/ك 
أعم���ال حتديث وزي���ادة إنتاج 
مقطرات املرحلة األولى في محطة 
الدوحة الغربي���ة لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير املياه باإلشارة 
الى املوضوع أعاله، وإلى كتابكم 
رقم )ل م م/6181/90/13( املؤرخ 
2010/4/15 بش���أن قرار جلنتكم 
القاضي بعدم املوافقة على توصية 
املناقصة أعاله  الوزارة بترسية 
على شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن )ثالث أقل 
األسعار( وترسيتها على السادة 
شركة اخلدمات املتكاملة للمقاوالت 
امليكانيكية واآلالت الدقيقة )أول 

أقل األسعار(، نفيدكم مبا يلي:
لقد شكلت الوزارة أربع جلان 
مختلفة لدراس���ة هذه املناقصة 
ألهميتها وقد جاءت نتائج اللجان 

األربع كالتالي:
اللجنة األولى أوصت بإلغاء 
املناقصة لعدم مطابقة املناقصني 
األول والثاني لشروط مستندات 

املناقصة.
اللجنة الثانية أيدت توصية 

اللجنة األولى.
اللجنة الثالثة أوصت بترسية 
املناقصة على املناقصني األول بعد 
ان قدم تعه���دا بااللتزام بجميع 

شروط املناقصة.
اال ان املناق���ص الثال���ث قد 
الوزارة ذاكرا  تظلم من توصية 
ان املناقص األول قد خالف شرطا 
جوهريا متثل ف���ي عدم التزامه 
بالتضامن مع احدى الش���ركات 
العاملية املعتمدة ألعمال املناقصة 
باالضاف���ة لوج���ود نواقص في 
عطائه، وقد قامت جلنة املناقصات 
املركزية بتأجيل قرارها والطلب 
من الوزارة دراسة ما جاء في تظلم 

املناقص الثالث.
اللجنة الرابعة قامت بدراسة 
مس���تفيضة ش���ملت جميع ما 
الثالث  اللج���ان  اليه  توصل���ت 
الى احلقائق  السابقة وتوصلت 

التالية:
املناقص  أوال: صحة تظل���م 
الثالث إذا لم يقم املناقص األول 
بالتضامن مع احدى الش���ركات 
العاملية املعتمدة ألعمال املناقصة 
مخالف���ا بذلك البن���د )3 � 1( من 
املناقصة والذي يوجب  شروط 
على املناقص تقدمي عطائه األصلي 
مع تضامنه مع احدى الشركات 
العاملي���ة املعتمدة واملتخصصة 

ألعمال املناقصة.
ثانيا: تبني للجنة عدة مخالفات 
رئيسية أخرى لشروط مستندات 

املناقصة متثلت في التالي:
البن���د )2 � 5(  1 � مخالف���ة 
من ش���روط مستندات املناقصة 
واملعن���ون ب���� »إثب���ات الكفاءة 
واملق���درة« وال���ذي يوجب على 
املناقص ان يثبت انه صمم وورد 
وأجنز أعماال مماثلة لهذا املشروع 
وفي أحوال جوية مشابهة لطقس 
الكوي���ت، إذ خال عطاء املناقص 

األول من مثل هذه اإلثباتات.
2 � مخالف���ة البن���د )2 � 6( 
املناقصة  من شروط مستندات 
واملعن���ون ب� »الوض���ع املالي« 
وال���ذي يوجب على املناقص ان 
يقدم بيانات حقيقة حديثة وكاملة 

توضح وضعه املالي مصدقا عليها 
من مدقق حسابات مع تأكيدات 
تثبت مقدرته املالية على تنفيذ 
األعم���ال املطلوبة، إذ خال عطاء 
املناق���ص م���ن ذلك حي���ث قدم 
املناقص ضم���ن عطائه بيانات 
مالية ولكن غير مصدقة من مدقق 

حسابات.
ثالثا: تبني للجنة ان س���عر 
املناقص الثالث مقبول وذلك كون 
ان متوسط نتائج سعر العطاءات 
املناقصة  اخلاصة بأعمال نفس 
عندما ألغيت كان 38 مليون دينار 
تقريبا وهو أعلى نسبيا من سعر 
املناقص الثالث، كما تبني للجنة 
أن املناق���ص الثال���ث متضامن 
الرئيسي للمقطرات  مع املصنع 
اخلاص���ة بأعمال املناقصة وهذا 
يطمئن الوزارة على جودة األعمال، 
كما قام بأعمال تأهيل لنفس هذه 
املقطرات ع���ام 1993 بعد الغزو 
الغاشم على الكويت.وبناء على 
احلقائق السابقة أوصت اللجنة 

الرابعة بالتالي:
1 � عدم الغاء املناقصة حيث 

سيكون ذلك اإللغاء الثالث.
2 � زيادة املخصصات املالية 

للمناقصة بواقع 20% تقريبا.
3 � التوصية بترسية املناقصة 

على املناقص الثالث.
لذلك واس���تنادا الى توصية 
اللجنة األخيرة ترى الوزارة انها 
ال تستطيع االطمئنان على تنفيذ 
األعمال بصورة حتقق متطلبات 
املناقصة الفنية في حال ترسية 
املناقصة على ش���ركة اخلدمات 
امليكانيكية  املتكاملة للمقاوالت 
واآلالت الدقيقة )أول أقل األسعار( 
وذلك لألس���باب الواردة بكتابنا 
هذا ولألسباب املوضحة بتوصية 
الوزارة رقم )و ك م/6657/1/2( 
املؤرخ 2010/3/4، وبكتاب الوزارة 
رق���م )و ك م/11440/1/2( املؤرخ 

2010/4/5 الى جلنتكم.

الصرعاوي يدعو المحمد لتحمل مسؤولياته بإيقاف خطة 
الوقاية والحلول لمواجهة األزمة الكهربائية في صيف 2011

هل نزلت صفقة »كوانتا« بقيمة 180 مليون دينار على »الكهرباء« بالبراشوت؟!

النائب حس���ني  كش���ف 
احلريتي ع���ن وجود توجه 
لطلب تشكيل جلنة حتقيق 
نيابية في قرار وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
إحالة مستشارين في اإلدارة 
الى  البلدية  ف���ي  القانونية 
التقاعد، والذي خالف فيه نص 
املادة 31 م���ن قانون البلدية 

رقم 5 لسنة 2005.
وأكد احلريتي في تصريح 
إلى الصحافيني أن احلجة التي 
استند إليها الوزير صفر في 
قراره وهي قانون الوظائف 
العام���ة لي���س صحيح���ا، 

ملعارضته نص املادة 31 من قانون البلدية موضحا 
ان هؤالء املستش���ارين يعملون ضمن الكادر 
اخل�����اص في اإلدارة القانونية، وأع�������طاهم 
القانون حق العمل حتى سن السبعني، بعد ان 

ساواهم مبحامي الفتوى والتشريع.
وأضاف أن جلن���ة التحقيق تطلب انصافا 
من الوزير صفر لقراره الذي نعتقد انه اتخذه 
بناء على تفسير خاطئ للمادة 31، كما سنطلب 
ايضاحا حول ماهية املصلحة العامة التي بني 

عليها قراره.
وأكد احلريتي ضرورة محاس���بة اي وزير 
أو قيادي على قرارات���ه وتصرفاته اخلاطئة، 
وعليه حتمل املس���ؤولية كامل���ة، مبا في ذلك 
قيمة اي تعويض قد حتكم به احملاكم لصالح 

املتضررين من اخلطأ.
وتوعد احلريتي باتخاذ اإلجراءات الدستورية 
كافة اذا لم يقم الوزير صفر بتصحيح اخلطأ 
الذي قام به، والذي تضرر منه موظفون أكفاء 
كانوا يقومون بعم���ل جبار كفل حفظ حقوق 
الدولة. من جانب آخر، وصف احلريتي األوضاع 
البيئية في االحمدي باملأساوية واملؤسفة، داعيا 
الى اصدار بيان رس���مي يحدد األسباب وسبل 

املعاجلة اجلذرية.
واذ بارك احلريتي الزيارة التي قام بها كل 
من س���مو رئيس ال���وزراء والنائب األول الى 
املنطقة فإنه ش���دد على إجراءات فاعلة حتفظ 
صحة الناس وتقدم لهم بدائل عاجلة ملساكنهم 

املتضررة.
التقرير  النائب حس���ني احلريتي  ووصف 
األخير الصادر عن وزارة اخلارجية االميركية 
بأنه مناف للواقع ويس���عى الى تفتيت وحدة 
املجتمع الكويتي من خ���الل اثارته لقضايا ال 

متت للواقع االجتماعي بصلة، 
خاصة ان الدستور الكويتي لم 
يفرق بني طائفة وأخرى في هذه 
البالد، مؤكدا ان غياب وجود 
احملكم���ة اجلعفرية في البالد 
يعود لعدم وجود قانون احوال 
شخصية للطائفة الشيعية في 
البالد وليس السباب اجتماعية 
وسياس���ية كما يدعي التقرير 

األميركي.
وقال احلريتي في تصريح 
صحاف���ي ان تقرير اخلارجية 
االميركي���ة في���ه الكثي���ر من 
املغالطات ك���ون اخواننا من 
الكويت  الطائفة الشيعية في 
يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها الدستور 
فم���ا ورد في هذا التقرير أم���ر يخالف الواقع، 
مش���يرا الى ان اثارة هذا التقرير في مثل هذا 
الوقت ال ميكن تفسيرها اال بأنها جاء لتفتيت 

الوحدة الوطنية وشق الصف الكويتي.
وارجع احلريتي اس���باب غي���اب احملكمة 
اجلعفرية في البالد الى عدم وجود قان������ون 
احوال شخصية للطائفة الش�����يعية في الكويت، 
مبي������نا ان اللجنة التشريعية رفضت انشاء 
هذه احملكمة باغلب�����ية اعضائها لعدم وجود 
قانون احوال ش���خصية باملذهب اجلع���فري 

ينظم احكام مثل هذه امل������حاكم.
واع���رب احلريتي عن متنيه ايجاد مثل هذا 
القانون حتى يتم انش���اء محكمة جعفرية من 
اجله، مبديا اس���تعداده للتقدم بهذا التشريع 
الذي من شأنه تقنني اوضاع االحوال الشخصية 
اجلعفرية على غرار قانون االحوال الشخصية 

للطائفة السنية القائم في البالد.
وكشف احلريتي انه اثناء توليه وزارة العدل 
عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الطائفة الشيعية 
واملرجعيات املنتمية لها لبحث سبل ايجاد قانون 
يضم جميع افرع هذا املذهب املتفق عليها من 
جميع اجلهات الش���يعية في البالد ليكون هو 

املنظم العمال واحكام احملكمة اجلعفرية.
وعلى صعيد آخر كش���ف احلريتي عن ان 
اللجن���ة املكلفة من قبل مكتب املجلس بالنظر 
ف���ي الطعن املقدم من قب���ل مدير عام املباحث 
اجلنائية الشيخ علي اليوسف في تقرير جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية كلجنة حتقيق في 
قضية الوافدين قد انهت تقريرها بشكل نهائي 
واودعته لدى مكتب املجلس الذي سينظره في 

اجتماعه املقبل.

حسني احلريتي

الحريتي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية 
في قرار صفر إحالة مستشارين للتقاعد

أكد أن تقرير الخارجية مناف للواقع


