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  ٢٠ يناير ٢٠١١ 

 طالب النائب د.وليد الطبطبائي أصحاب الشـــركات واملؤسسات اخلاصة في  5 
القطـــاع االهلي مبنح املوظفني غير الكويتيني العاملني لديهم منحة تعادل راتب 
شـــهر مبناسبة االعياد الوطنية تأسيا واقتداء بصاحب السمو األمير الذي منح 
كل مواطن كويتي مكرمة اميرية بقيمة ١٠٠٠ دينار مبناسبة االحتفاالت مبرور ٥ 
سنوات على تولي سموه احلكم، ومبناسبة االعياد الوطنية. وقال د.الطبطبائي 
ان املكرمة االميرية ادخلت الســـرور في قلب الكويتيني جميعا وجعلت افراحهم 
باألعياد الوطنية مضاعفة، وهو ما يجعل من الضروري ان ميارس رجال االعمال 

دورهم االجتماعي مبنح العاملني لديهم مـــن غير الكويتيني منحة مالية تعادل 
راتب شهر بهذه املناسبة السعيدة ليشاركوا الكويتيني افراحهم بعيدي االستقالل 
والتحرير، وبذكرى مرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير احلكم. واشار 
د.الطبطبائي الى ان اهل الكويت خاصة من رجال االعمال والتجار هم اهل الكرم 
واخلير واياديهم بيضاء على اجلميع داخل الكويت وخارجها، ولهم مواقف واعمال 
خيرية معروفة، مؤكدا ان هذه املنحة التي سيقدمها اصحاب االعمال للعاملني لديهم 

من غير الكويتيني ستعود على اموال شركاتهم وجتاراتهم باخلير والبركة. 

 الطبطبائي يطالب القطاع الخاص بصرف مكرمة لغير الكويتيين 

 البراك يسأل العبداهللا عن الفارق
  بين تكلفة ناقلة النفط «دار سلوى» وناقالت أخرى

 مسلم البراك 

 قّدم النائب مسلم البراك سؤاال برملانيا الى وزير النفط احمد العبداهللا 
وجاء في مقدمة السؤال في الوقت الذي تسعى فيه شركة ناقالت النفط 
الكويتية الى حتديث اسطولها وزيادة عدد سفنها مبا يتوافق مع املتطلبات 
االستراتيجية ملؤسسة البترول الكويتية واملتطلبات البيئية والبحرية 
وفق النظم العاملية لنقل النفط اخلام والغاز واملشتقات البترولية جند 
ان نســـبة كمية املنقول من الناجت النفطي الكويتي على اســـطولها في 
تناقص مستمر بســـبب غياب الكفاءة التسويقية الستعادة عقود بيع 
نفطية كبيرة خسرتها الكويت وعدم القدرة في ابرام عقود نفطية جديدة 
تستخدم فيها الناقالت الكويتية باالضافة الى ضعف الكفاءة التشغيلية 
للناقالت وارتفاع تكاليفها بشكل عام ال يخدم االهداف املرسومة لتوظيف 
الناقالت واستغاللها االمثل كوسيلة لزيادة الدخل العام للدولة وتسويقها 
كخدمة راقية وفق اعلى املقاييس الدولية لكسب رضا الزبائن العامليني 

واحملافظة على استمرارية عقود البيع والشحن لهم.
  تسلمت شركة ناقالت النفط الكويتية في شهر اكتوبر املاضي ناقلة نفط 

عمالقة VLCC اسمها دار سلوى وهي ضمن اربع ناقالت عمالقة تبنى في كوريا اجلنوبية، 
تكلف املشروع نحو ٧٠٠ مليون دوالر، وقد اشارت بعض التقارير العاملية املتخصصة الى 
انها األعلى تكلفة مقارنة مبثيالتها من نفس احلجم واملنشأ حيث تكلف بناء ناقلة جدية 

نحو ١٢٥ مليون دوالر بينما تكلفة الناقلة الكويتية ١٦٨ مليون دوالر وعليه اسأل:
  ما مســـببات هذا الفارق الكبير بني ســـعر بناء الناقلة الكويتيـــة ومثيالتها؟ وهل مت 
التفاوض مع الشركة الكورية لتخفيض التكلفة كما فعلت شركات عاملية كبرى؟ وملاذا لم 
تلغ الشركة طلبها كما فعلت شركات اخرى بإلغاء طلباتها تفاديا للتكاليف العالية؟ اطلب 
تزويدي بجميع اوراق املناقصة العاملية واسماء املشاركني من احواض بناء السفن، واسلوب 
املفاضلة بينهم واملواصفات املطلوبة من قبل مؤسسة البترول الكويتية واملواصفات العاملية 
وفق معايير االمن والسالمة والبيئة واسماء الشركات االستشارية التي قدمت الدراسات 
والتوصيات مع تزويدي بنسخ من الدراسات والتوصيات وبيان اسباب االحتياجات لهذا 
النوع من السفن وبيان العقود النفطية طويلة االمد التي من اجلها ستوظف لهذه الناقلة 
والناقالت اجلديدة املتوقع تســـلمها خالل العام ٢٠١١ وبيان العقود النفطية طويلة االمد 
احلالية التي تســـتخدم الناقالت الكويتية العمالقة VLCC املوجودة حاليا ضمن االسطول 
لتنقل النفط الكويتي وتزويدي بكفاءة االداء والتشغيل لالسطول من عام ٢٠٠٧ وحتى آخر 
عام ٢٠١٠ مع تزويدي بجميع املستندات الدالة على االجابة والتقارير العاملية املتخصصة 
لبناء السفن مع تزويدي مبالحظات التدقيق الداخلي وديوان احملاسبة بهذا الصدد لنفس 

الفترة الزمنية.
  وأضاف ما حقيقة ان شـــركة ناقالت النفط الكويتية قامت ببيع ثالث ناقالت عمالقة 
VLCC احادية البدن وهي «العودة والتحرير والشهداء» بسعر اجمالي ٣٥ مليون دوالر الى 
شركة صغيرة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها مليون درهم اماراتي او الى احد مرشحيها 
عن طريق البيع املباشر ودون اجراء مزايدة عاملية حسب االصول املتبعة لتحقيق افضل 
االسعار ولكن يبدو ان الشـــركة تبني سفنها بأعلى االثمان وتبيعها بأدنى االسعار دون 
مراعاة للحفاظ على املال العام وقد اشـــارت بعض التقاريـــر العاملية املتخصصة الى ان 
نفس حجم الناقلة ونفس ســـنة البناء قد بيعت بســـعر ١٥ مليـــون دوالر، بينما بيعت 
الناقلة الكويتية بســـعر ١٢ مليون دوالر في نفس فترة البيع والشـــراء، االمر الذي يثير 
الكثير من التســـاؤالت حول املوضوع، ما حقيقة بيع هذه الناقالت الى شركة صغيرة في 
دبي؟ وما حقيقة املعلومات املتداولة عن عالقة احد القياديني بهذه الشركة؟ وما االسباب 
التي دعت مجلس االدارة الى املوافقة على امتام البيع مع هذه الشركة دون اجراء مزايدة 
وعبر سمســـار عمولته ١٪ لكل ناقلة؟ ما االسباب التي حالت دون بيع هذه الناقالت قبل 
سنتني بسعر ٤٠ مليون دوالر لكل ناقلة حسب االسعار التقديرية؟ وهل تسلمت الشركة 
عروض شراء وكم كانت تبلغ القيمة؟ وهل كانت اسعار التأجير للمؤسسة تغطي الفارق 
بني السعرين خالل هذين العامني؟ علما ان هذه الناقالت استخدمت لفترة كخزانات عائمة 
وليس للنقل وهل كان باالمكان اســـتئجار سفن اخرى من السوق لتقوم مبهمة التخزين 
وبيع تلك السفن؟ من املسؤول عن اخلسائر املادية؟ ملاذا لم تطرح الشركة مزايدة عاملية 
بيع الناقالت حسب االصول املعمول بها؟ اطلب تزويدي بأسماء اصحاب الشركة املشترية 
للناقالت املباعة واسماء اعضاء مجلس ادارة ناقالت النفط واسماء اللجنة املختصة لبيع 
الناقالت وتزويدي بأي معامالت بيع الحقة وتزويدي بالسلطات املالية والالئحة الداخلية 
لبيع الناقالت والتقارير العاملية حلاالت البيع والشراء الصادرة في تلك الفترة التي تزامنت 

مع بيع الناقالت الكويتية وكافة املستندات الدالة على اإلجابة.
  وما حقيقة ان بعض احلوادث التي تسببت بها ناقالت النفط الكويتية والتي قد تؤثر 
على سمعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية وتؤدي الى عزوف املستأجرين والزبائن 
بسبب سوء األداء كما حدث مع إحدى السفن في املوانئ اليابانية عندما رفضت ناقلة غاز 

مرتني بالرغم من أن الناقلة جديدة فهل ذلك بسبب قلة خبرة القياديني 
إلدارة وتشغيل اســـطول الناقالت؟ اطلب تزويدي باسم رئيس شركة 
الناقالت واسم نائبه لعمليات االسطول واسم مدير العمليات وخبراتهم 
العملية والفنية في ادارة وتشـــغيل اسطول الناقالت مع تزويدي بكل 
احلوادث التي تعرض لها اسطول الناقالت منذ عام ٢٠٠٧ وحتى نهاية 
عام ٢٠١٠ وما هي االجراءات التي متت لتالفي تكرارها وتقليلها حفاظا 

على سمعة الدولة واملؤسسة والعاملني في الشركة؟
  وتساءل البراك ما حقيقة ان قطاع التسويق العاملي التابع ملؤسسة 
البترول الكويتية قد ابرم عقدا يسمح لنقل ١٠ شحنات شهريا الى زبائنه 
بتكلفة تصل الى ٢٠ مليون دوالر شـــهريا من املنتجات البترولية مع 
شركة اس تي ST Shipping وهي تابعة لشركة جتارية عاملية جلنكور 
Glencore حيـــث بدأ التعامل معها منذ عام ٢٠٠٣ واجمالي ما دفع حتى 
اآلن يتعدى ٩٠٠ مليون دوالر اميركي الستئجار ناقالتها البترولية وهي 
ال متتلك هذه الســـفن بل تؤجرها من مالك سفن بعقود تأجير طويلة 
املدى، ملاذا تســـتأجر املؤسسة من السوق العاملية وهي متتلك اسطول ناقالت؟ هل هناك 
خطط مشتركة وتنسيق بني شركة ناقالت النفط واملؤسسة لتقييم احتياجات املؤسسة 
من حيث عدد الســـفن واحجامها؟ هل اســـتئجار هذه السفن من شركة اس تي يوفر املال 
العام وبديل لبناء الســـفن؟ وما حقيقة ان االعتماد على شـــركة اس تي منذ عام ٢٠٠٣ قد 
اضر بخطط التوســـع لبناء سفن متوسطة احلجم MR لشركة الناقالت؟ هل هناك خطط 
سنوية وخمسية لتأجير السفن من السوق مرتبطة باالستراتيجية العامة للمؤسسة؟ وما 
هي املمارسات املثلى لتغطية احتياجات املؤسسة بني البناء واالستئجار بأنواعه التجارية 
وهل مت تقييم املخاطر املالية واإلدارية؟ ما الشـــركات التي مت التعاقد معها لالستعانة بها 
فـــي نقل املنتجات البترولية؟ وما التكلفة الســـنوية التي تدفعها نظير كل عقد؟ وما هي 
اجلهة التي قامت بالتفاوض لتجديد عقد شـــركة اس تي لعام ٢٠١٠ والشـــركات االخرى 
املتعاقد معها بقعود طويلة املدى؟ وما مؤهالتهم وخبراتهم؟ اطلب تزويدي بخطط التأجير 
والبناء املعتمدة للمؤسســـة لألعوام ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٣ مع تبيان نســـبة املنقول من قبل 
شركة ناقالت النفط الكويتية مقابل املنقول من قبل شركات الشحن املؤجرة األخرى كما 

وتكلفة مع تزويدي بكافة العقود واملستندات الداعمة لإلجابة.
  وأضاف قام قطاع التســـويق العاملي في اكتوبر ٢٠١٠ بشراء ثالث شحنات من بنزين 
الســـيارات الواحدة ٢٥ الف طن للسوق احمللي من شركة جلنكور مستخدمة سفن شركة 
اس تي ST Shipping هل مت اعطاء الفرصة الستخدام ناقالت النفط الكويتية بهدف تقليل 
تكاليف الشراء وتشغيل السفن الوطنية تعويضا لتوقفها؟ هل مت ترتيب مواعيد الشراء 
مقابل مواعيد الشحن في حاالت الشراء الثالث؟ هل مت تقدمي عروض الشراء بنظام تسليم 
الشحنات من ميناء البائع؟ ما كفاءة اداء تشغيل ناقالت النفط الكويتية؟ كم تبلغ فترات 
التوقف الفعلية لكل ناقلة؟ ما االجراءات التي قامت بها املؤسســـة للحد من توقف السفن 
وتقليـــل التكاليف؟ اطلب تزويدي باملعلومات املطلوبة مـــن بداية ٢٠٠٧ الى نهاية ٢٠١٠ 

وكافة املستندات الدالة على االجابة.
  وزاد قام العضو املنتدب للتسويق العاملي عند بداية عام ٢٠١٠ بتحويل مسؤولية عقود 
محلية لبيع الغاز املسال من مؤسسة البترول الكويتية الى شركة ناقالت النفط الكويتية، 
ما األسباب التي دعت العضو املنتدب للتخلي عن مسؤولياته بالرغم من ان نشاط البيع 
مناط بقطاع التسويق؟ ملاذا لم يتم حتويل تلك العقود الى ادارة التسويق احمللي التابعة 
لشـــركة البترول الوطنية والتي تختص بالتعامل مع الزبائن داخل الكويت؟ وهل يحق 
لشركة ناقالت النفط ممارسة بيع الغاز املسال للشركات احمللية؟ وما حقيقة قيام بعض 
الشـــركات احمللية بتقدمي شكوى تتعلق بجودة الغاز املسال وما يحتويه من مواد ضارة 

تؤثر في منتجاتهم؟
  واختتم قائال قامت مؤسسة البترول الكويتية بتعيني املوظف رقم ٩٠٦٧ مبنصب نائب 
العضو املنتدب لتقنية املعلومات بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١ وكان قبل ذلك رقي الى منصب مدير 
ادارة تقنية املعلومات بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٤ حيث لم ميض على ترقيته السابقة سوى ثالثة 
اشهر ونصف الشـــهر مبا يتعارض مع األسس واملعايير املتبعة في تعيني القيادات التي 
تتطلب مدة ثالث سنوات في منصب مدير ادارة علما ان هناك مدراء ادارة اثنني يسبقانه 
في سنوات اخلدمة واخلبرة وامضيا اكثر من ٥ سنوات مبنصب مدير إدارة، هل مت اتباع 
اســـلوب املفاضلة بينهم وفق املعايير املعمول بها في املؤسســـة؟ هل هناك استثناء من 
القواعد املنظمة؟ وم احلاالت التي مت فيها االستثناء واألسس التي طبقت؟ من ميلك صالحية 
االستثناء؟ اطلب تزويدي باللوائح املنظمة لتعيني القيادات النفطية واملعتمدة من الرئيس 
التنفيذي ومجلس االدارة التي توضح االســـس واملعايير للترشيح والتعيني مع تزويدي 
بأســـماء اعضاء جلنة املفاضلة ان وجدت ومؤهالتهم العلمية والفنية، وتزويدي بأسماء 

املرشحني الذين متت بينهم عملية املفاضلة وبيان مؤهالتهم وخبراتهم العملية. 

 شعيب املويزري 

 د.روال دشتي  اللواء كامل العوضي 

 المويزري لتخصيص جلسات لفتح ملفات الفساد 

 النمالن: من يقف خلف  األغذية الفاسدة خائن لوطنه 

 علي الراشد: إطالق إسم«محمد الميموني» 
على مخفر األحمدي 

 اقترح تسمية مركز خفر السواحل باسم الشهيد عبدالرحمن العنزي 

 اكد النائب ســـالم النمالن ان قضية االغذية 
الفاسدة باتت تؤرق الناس في ظل ضعف الرقابة 
احلكومية التي اصبح لزاما عليها اتخاذ اجراءات 
رادعة تطمئـــن اجلميع، معتبرا ان من قام بهذا 
العمل خائن لوطنه والنســـانيته «وعلى الكل 

محاربة هؤالء املجرمني». 
  من جانب آخر شدد النمالن على اهمية اقرار 
قانون املرأة، السيما ان جلنة املرأة قامت باجناز 
القوانني واصبحت جاهزة للعرض على املجلس، 
مطالبـــا النواب بااللتفات الى هذه التشريعات 
املهمة والتي حتقــق االستقـــرار في املجتمــع. 
ومن ناحية اخرى بني النمالن ان البيئة في الكويت 

تعاني بسبب قصور في الناحية التشريعية ترتب 
عليه ضرر بالغ عليها، مستغربا ان يعاني بلد 
مثل الكويت من هذه االزمات البيئية املتوالية في 
ظل توافر االمكانيات املادية والبشرية الالزمة 

للمعاجلــة.
   الى ذلك قال النمالن ان وزير الداخلية جابر 
اخلالد مسؤول مسؤولية كاملة عما جرى للمواطن 
محمد املطيري من خالل ممارسات بعض الضباط 
واالقرار في وزارته، الفتا الى ان محاسبة هؤالء 
ال تعفي اخلالد من املسؤولية السياسية، السيما 
بعد ان «كذب» على مجلس االمـــة في تالوتـــه 

بيانـــا يخالـــف الواقـــع. 

 أخذت قضية استبدال عقوبة 
العامة  السجن بأعمال اخلدمة 
التي طبقتها وزارة الداخلية في 
القضية التي مت احلكم فيها بني 
النائب السابق د.بادي الدوسري 
واللواء كامل العوضي والتي جاء 
احلكــــم فيها لصالح العوضي، 
أخذت بعدا سياســــيا من خالل 

االهتمام النيابي.
  وفي هذا اإلطار أصدرت كتلة 
العمل الوطني بيانا استنكرت 
فيه قضية التوسع واالنتقائية 
فــــي تطبيق اســــتبدال عقوبة 
السجن بأعمال اخلدمة العامة.

  مــــن جهتها، قالــــت النائبة 
د.روال دشــــتي ان هنــــاك عدم 
مواءمة وسوء استغالل للسلطة 
التقديرية في استبدال العقوبات، 
ونطالب وزير الداخلية بإلغاء 

 قدم النائب علي الراشد اقتراحني برغبة الى 
مجلس األمـــة جاء في مقدمـــة األول: أصبحت 
بولة الكويت طرفا فـــي عدد كبير من املواثيق 
الدولية منها العهـــد الدولي اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب 
التـــي تلزم احلق في عدم تعرض أي مواطن أو 
مقيم للتعذيب أو املعاملة السيئة في أي ظرف 
من الظروف، ومبـــا ان املواطن محمد امليموني 
قد تعرض للتعذيب حتى املوت نتيجة االعتقال 

واالحتجاز التعسفيني في مخفر األحمدي. وجاء 
في نص االقتراحني: نقترح اطالق اسم املرحوم 
«محمد امليموني» على مخفر األحمدي حيث ان 
وجود اســـم املرحوم على نفس املخفر سيكون 
رسالة لكل من تسول نفسه ويفكر في تعذيب 
أي مواطن أو مقيم ومـــن أجل احترام مواثيق 
حقوق اإلنسان واألعراف الدولية. وجاء االقتراح 
الثاني بتسمية مركز خفر السواحل باسم الشهيد 

عبدالرحمن العنزي. 

الداخلية   قال رئيس جلنة 
والدفاع النائب شعيب املويزري 
نريد ان نعرف من احلكومة أين 
ذهبت املليارات من امليزانيات 
الســــابقة واحلالية وفي خطة 
التنمية فلم نرا مشــــاريع او 
تطــــورا في البلــــد خالل هذه 
اموال  اين  السنوات، متسائال 
الشــــعب، ومــــاذا يحصل في 
اموال الهيئة العامة لالستثمار 
والتأمينات وغيرها؟ وما أسباب 
الفساد والسكوت عنه؟ ونريد ان 
نعرف هل هناك اشخاص داخل 
او خارج احلكومة يدعمون هذا 

الفساد ويحمون املفسدين؟
  وطالب املويزري في تصريح 
للصحافيـــني جميـــع النواب 
بتخصيـــص عدة جلســـات 

والتعاون والتكاتف لفتح ملفات 
الفساد ومحاسبة املسؤولني 
عنه فهذه أموال الشعب ولها 
حرمتها الشرعية والقانونية، 

مؤكدا طلبه بتشكيل جلنة من 
املجلس مهمتها دراسة تقارير 
ديوان احملاســـبة واستقبال 
كل من ميلك معلومات عن اي 

قضية فساد أو فاسدين.
  وشـــدد املويزري على ان 
تتم كل اعمال اللجنة بسرية 
تامة وتخصص لها صندوقا 
لتســـلم اي معلومـــة تتعلق 
بالفساد واملفســـدين ويحدد 
مكانه اعضاء املجلس، موضحا 
انـــه ال يحق للســـلطة  على 
التنفيذية (احلكومة) مراقبة 
هذا الصنـــدوق ويكون حتت 
اشراف املجلس ويورد جميع 
ما يرد لهذا الصندوق بشـــكل 
رسمي حتى ال يكون هناك اي 

تالعب مبحتوياته. 

 جانب من الندوة التي اقامتها جمعية اخلريجني 

 في الندوة التي أقامتها جمعية حقوق اإلنسان أمس األول

 الحقوق «المدنية» للمرأة على خطى «اإلسكانية»
 رشيد الفعم

  أكدت النائبة معصومة املبارك 
ان نقطة البدء بعد وصول النائبات 
الى البرملان هي إزاحة التمييز ضد 
املرأة، حيث وجدنا في جلنة املرأة 
واألسرة ان هناك مقترحات للحقوق 
االجتماعية للمرأة حيث انتهينا الى 
قرار باننا لسنا بحاجة الى قانون 
خاص للمرأة بل ان نفعل القوانني 

املوجودة حاليا.
  وأضافت معصومة في الندوة 
أقامتهــــا جمعية اخلريجني  التي 
القوانني اخلاصة  أمس األول «ان 
هي للحاالت اخلاصة أما املرأة فهي 
موجودة باملجتمع والقانون وسارت 
آلية التعديل وبدأنا بقانون الرعاية 
السكنية والصحية والتعليم، كما 
قمنا بتعديل قانون اخلدمة املدنية 
للمرأة واصطدمنا باحلكومة أخيرا، 
وزادت بقولها في الصيف املاضي 
اجتمعنا مع املؤسسة العامة للرعاية 
الســــكنية وتوصلنا لسقف معني 
مــــن التفاهم ونحن على يقني بان 
العمل السياسي هو من املمكن وهذا 
ما ســــعينا اليه في جلنة حقوق 

املرأة».
  وأشارت الى ان قانون الرعاية 
الســــكنية الذي أقره مجلس األمة 
املقبلة،  القوانني  أعطانا األمل في 
فمنذ عــــام ٧٨ حرمــــت املرأة من 
احلقوق السكنية فعند النظر الى 
هذه التعديالت جتــــد انها تعديل 
خلل تام كان في حق املرأة واعطاء 

مساحة لألمل في التعديالت.
  وأوضحت انه وبعد ٣ أشــــهر 
ستكون الالئحة التنفيذية للطلبات 
جاهزة وبحد أقصى ٦ أشهر على 
ان يبلغ صاحــــب القرار في حال 

رفض طلبه.
  وبينت ان هناك قانونا آخر هو 
قانون «املعاقني» فهناك تأخير في 

  واشــــارت الى ان هذا املقترح 
ســــيحل موضوع اجازات االمومة 

وخصوصا لوزارة التربية.
  من جانبها، اوضحت مستشارة 
مكتب وزير الدولة لشؤون االسكان 
نضال احلميدان ان احلقوق املدنية 
واالجتماعية فيها العديد من النقاط، 
فالقضيــــة االســــكانية للمطلقة 
واالرملــــة ال يعطيها حق الرعاية 

السكنية حسب القانون السابق.
  وزادت: بعد جهود حثيثة وضع 
للمــــرأة وكانت اجلهود  صندوق 
واضحة من قبل اجلمعيات وغير 
ذلك، لكن كانت هناك فكرة اعطاء 
قروض للمــــرأة، ووصلنا الى ان 
هذا االقتــــراح ال يصلح ألن اغلب 
االرامل واملطلقات ال يعملن وليس 
لهن راتب، فالقرض يحتاج لتقرير 
راتب، فجــــاءت فكرة دمج فكرتني 

كبدل سكني واعطاء القرض.
الالئحة  ان    وطمأنت احلضور 
ستطلع بأسرع وقت ممكن وستكون 
هنــــاك اجتماعات هذا االســــبوع 
مع وزير االســــكان وسنأخذ رأي 
جمعيات النفع العام قبل ان نضع 

الالئحة.
الشــــؤون  اكد مدير    بــــدوره، 
القانونيــــة فــــي بنك التســــليف 
واالدخار فهد املطيري ان القانون 
تعديالته بســــيطة لكن ما يوجد 
في بنك التسليف للمرأة اكثر مما 
هو موجــــود، فجميع قوانني بنك 

التسليف تخاطب االسرة.
  واستطرد: هناك مادة قدمية لبنك 
التسليف حتق للمرأة والقانون لم 
يخاطب الرجل بل االســــرة وبعد 
التعديالت االخيرة سنعرض احلاالت 
ومنها املتزوجة من كويتي ومن غير 
كويتي واالرملة من الكويتي وغير 
الكويتي واملطلقة، سواء كان لها 

ابناء او لم يكن لها. 

تنفيــــذه ونتمنى وضع الئحة من 
قبل مجلس الوزراء لقانون الرعاية 

السكنية للمرأة.
  ولفتت الى ان املادة ٢٨ حددت 
الشرائح وهذا القانون يعطي احلق 
في احلصول على القرض للنساء 
وهن األرملة املطلقة او األرملة دون 
الرجوع جلنســــية زوجها وبذلك 
حتصل املــــرأة على حقها كالرجل 
بالضبط. وذكرت ان جتربة صباح 
السالم والصوابر والشعبيات لن 
تتكرر للمرأة الكويتية، فالقانون 
وضع آلية في حال النزاع بإنشاء 

جلنة لفض النزاعات.
  بدورها، اشارت النائبة د.اسيل 
العوضي الى ان فكرة جتزئة قانون 

املرأة كانت غير صحيحة، فنحن 
صمدنا امام ممن قدموا قانون املرأة 
وقدمنــــا قوانني على دفعات حتى 
ال ترفض فــــي حال لو قدمت مرة 

واحدة.
  واضافت: فــــي الفترات املقبلة 
سنأخذ املزيد من احلقوق، فقانون 
اخلدمة املدنية واجهنا خالله اهماال 
على مســــتوى الوزارات بحضور 
اللجنة، فكنا نطلــــب من الوزراء 
احلضور ولم يحضروا ومن يعطل 
قوانني املرأة هي احلكومة وكانت 
ال حتضر لفقد النصاب، فالوزراء 
لم يقومــــوا بواجبهم فيما يخص 
قانون اخلدمة املدنية وايضا فشلت 

اجللسة االخيرة القراره.

  واوضحــــت ان حجة احلكومة 
هي الكلفة املالية في تعطيل حقوق 
املرأة املدنية ونحن لن نتنازل عن 
احلد االدنى من القانون وسنطبق ان 
يكون ٣٠٪ من قيادات الوزارة من 
النساء ان وجدت وهذه املادة نطلب 

فيها الدعم من قبل زمالءنا.
  واكــــدت ان الصعوبــــات التي 
اللجنة ستتغلب عليها،  تواجهها 
فاحلكومة في وضع حرج، فصاحب 
السمو االمير دائما ما يوصي باملرأة، 
واحلكومة في موقف ال يحسد عليه، 
وهناك مادة جتيز للمتقاعدين بعد 
٣ سنوا تعيينهم بالوزارات على بند 
املكافآت بشرط ان يحل محل غير 

الكويتي على بند املكافآت.

 أسيل: سنأخذ الكثير من الحقوق في الفترة المقبلة 
 معصومة: لدينا أمل كبير في إقرار القوانين المتبقية 

 الهاجري يطالب بإقرار «الميزة األفضل» 
للعاملين في القطاع النفطي

 طالب النائب دليهي الهاجري مبساواة املوظف 
الكويتي باملوظـــف األجنبي في القطاع النفطي 
في مميزات نهاية اخلدمة وتفعيل نظام «امليزة 
األفضل» ليستفيد منها جميع العاملني في القطاع 
النفطي، الفتا الى ان إدارة نفط الكويت ال مانع 
لديها فـــي تطبيق هذا النظـــام، محذرا الفتوى 
والتشريع من تأخير املشاريع احليوية حتى ال 

تتسبب في تعطيل التنمية في البالد. 
  وقال الهاجري فـــي تصريح صحافي «عانى 
املوظفون في القطاع النفطي كثيرا من التهميش 
وجتاهل تطوير سلم الرواتب لديهم ومت تعطيل 
الكثير من املميزات املالية لديهم بسبب الروتني 
الذي ســـاهم في تســـرب الكثير مـــن الكفاءات 
الكويتية مـــن القطاع النفطي ما اثر كثيرا على 
إدارة هذا القطاع احليوي الذي يعتبر شـــريان 

البالد االقتصادي». 
  ولفت الهاجري الـــى ان «ما نراه من اجلهاز 
احلكومي هو جتاهل تام للقطاع النفطي وعدم 

االهتمام مبطالبهم التي تساويهم بنظرائهم العاملني 
في القطاع اخلاص والعاملني في الدول املجاورة» 
موضحا «ان العامل االجنبي في القطاع النفطي 
يحصل على مميزات نهاية اخلدمة أفضل بكثير من 
الذي يتقاضاه املوظف الكويتي وبالتالي يجب ان 
تلتفت القيادة النفطية الى هذا األمر وتعمل على 
تعديل هذا اخللل ومساواة املوظفني الكويتيني 
باألجانب في املميزات اخلاصة بنهاية اخلدمة». 
وأكد «على أهمية تفعيل ما يسمى بنظام «امليزة 
األفضـــل» الذي يكفل للموظف الكويتي تطبيق 
افضـــل املميزات املاليـــة والتقاعدية له وال يقع 
فريسة للروتني واملطالبات واملساومات حتى يتم 
اعطاؤه حقه في توفير افضل املميزات املالية» 
مشيرا إلى أن عددا من املوظفني في القطاع النفطي 
رفعوا دعاوى قضائية على شركة نفط الكويت 
وحصلوا على أحكام قضائية تؤيد مطالبهم في 
مساواتهم في مميزات نهاية اخلدمة مع االجانب 

العاملني في ذات الشركة.

 «العمل الوطني»: نستنكر التوسع واالنتقائية
  في تطبيق استبدال عقوبة السجن بالخدمة العامة

 روال: ندعو العوضي إلى العدول عن استقالته

الــــذي يحصــــر هذه  القــــرار 
الصالحيات بالوكيل املســــاعد 
لتنفيذ األحكام، ونؤكد اننا لن 
نقبل بأن متر عجلة االصالح عبر 
بوابة إحباط وخسارة الكفاءات 

القيادية.

اللواء    وأضافت روال ندعو 
كامل العوضي إلى العدول عن 
استقالته ألن دقة املرحلة تتطلب 
التسامي على اجلروح وان كانت 
بليغة، فالكويت بحاجة ألبنائها 

املخلصني. 


