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 عادل الصرعاوي 

 عبدالرحمن العنجري  

 د.ضيف اهللا أبورمية 

 محمد هايف  

 سعدون حماد

 حماد: مطلوب سرعة إجالء الكويتيين
  العالقين في مصر وتقديم المساعدات الالزمة لهم

 الصرعاوي ينتقد عدم تعاون الحكومة لتلبية مطالب السلطة القضائية

 العنجري يدعو إلى تحرير القطاع الخاص وتفعيل قوانين الخصخصة

 أبورمية يسأل وزير الكهرباء: ما مقدار حاجة 
الكويت من الطاقة الفعلية في الصيف والشتاء؟

 وّجــــه النائــــب د.ضيف اهللا 
أبورميــــة عــــدة أســــئلة لوزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشــــريعان 
جاء فيها: منى الى علمي انه مت نقل 
وندب عدد من الفنيني واالداريني 
العاملني بــــوزارة الكهرباء واملاء 
للعمل في مكتــــب الوزير ومنهم 
من كان يعمل فــــي وظيفة فنية 
بحتــــة وان تخصصــــه بالعمل 
الكهربائية  امليداني في احملطات 
وحتلية املياه. لذا يرجى افادتي 
مبا يلي: عدد املقيدين للعمل في 
مكتب وزير الكهرباء واملاء سواء 
بصفة انتــــداب او بصفة تعيني، 
العلمية  مع تزويدي مبؤهالتهم 
والفنية، وكشف بأسماء من قامت 
الوزارة بانتدابهم الى مكتب وزير 
الكهرباء واملاء منذ شهر مايو عام 
٢٠٠٩ الى تاريخ هذا السؤال مع 
ذكر تاريخ االنتداب وأسبابه، وهل 
مت التجديد له مع ذكر تاريخ انهاء 
الندب وأسبابه، مع تزويدي بكشف 
مفصل مدون فيه اســــم املوظف 
الندب وأسبابه وتاريخ  وتاريخ 

انهاء الندب وأسبابه.
  وكشــــف يوضــــح املميزات 
واملخصصات املمنوحة للعاملني في 
مكتب الوزير، وهل هناك منصب 
او درجة معينة تستحق احلصول 
على هذه املميزات أم متنح جلميع 

العاملني على حد سواء؟
  وهل يوجد نظام انتداب جزئي 
او حتت مسمى آخر؟ مثال على ذلك 
انتداب من مقر العمل األصلي للعمل 
في مكتب الوزير ملدة يوم او يومني 
او ثالثة او اربعة ايام اسبوعيا؟ اذا 
كان اجلواب بااليجاب، ما الدواعي 
ملثل هذا النوع مــــن االنتدابات؟ 
وهل تســــري على هذا النوع من 
االنتدابات املميزات واملخصصات 
السارية على املوظفني الدائمني او 

املنتسبني لفترات طويلة؟
  وجاء في سؤاله الثاني: منى 
الى علمي ان الشركة املوكل اليها 
صيانة املنطقة رقم ٤ في محطة 
الزور اجلنوبية قد أهملت صيانة 
هــــذه املنطقة مما أدى الى توقف 
البحر (الثمانية  جميع مضخات 
مقطرات) وخروج مضخات مكافحة 
احلريق عن العمل في فترة سابقة 
بســــبب هذا اإلهمال من الشركة 
امللزمة بصيانتها وان هذه الشركة 
ايضا أهملت جميع األعمال املوكل 
لها القيام بها وهي تشمل نظافة 
األرضيات والترســــبات الطينية 
والكائنات البحرية املتراكمة على 

احلوائط واألسقف والتي تشكل 
خطورة على سالمة وأمن احملطة، 
وانه بسبب هذه األعمال املتراكمة 
قد أصيبت األســــقف اخلرسانية 
بالتآكل وانها أصبحت تهدد سالمة 

احملطة والعاملني بها.
  لذا يرجــــى افادتي وتزويدي 
باآلتي: ما اســــم الشــــركة املوكل 
لهــــا صيانة املنطقــــة رقم ٤ في 
محطة الزور اجلنوبية؟ وما قيمة 
املناقصة التي بناء عليها تسلمت 

هذه الشركة مهامها؟
  وإذا كانت الشركة عاملية، ما 
اسم وكيلها احمللي؟ مع تزويدي 
مبا يثبت وكالته لهذه الشــــركة 
موضحــــا بهذا االســــم واالعتماد 
بالتوقيع وبصورة من الرخصة 

التجارية لهذا الوكيل.
املبرم بني  العقد    وصورة من 
وزارة الكهرباء واملاء والشــــركة 
املوكل لها القيام بأعمال الصيانة 
حملطة الزور اجلنوبية موضحا بها 
مدة هذا العقد وأعمال الصيانة التي 
تلتزم الشركة بتنفيذها والشروط 
اجلزائية في حال اإلخالل بأي بند 

من البنود.
  وهل قامت وزارة الكهرباء واملاء 
بالتحقيق في قضية اهمال الشركة 
بصيانة املنطقة رقم ٤ في محطة 
الزور اجلنوبية؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، ما نتائج هذا التحقيق؟ 
مع تزويدي بصورة من محاضر 

التحقيق.
  وهل اكتشفت وزارة الكهرباء 
الشــــركة  واملاء حتقيــــق اهمال 

بصيانة املنطقة ٤؟
  وهل قامت الــــوزارة بتطبيق 
القانون على هذه الشركة والزامها 
بتنفيذ الصيانة واصالح األضرار؟ 
مع تزويدي باملستندات التي تثبت 

ذلك.
التالي: منى    وجاء في سؤاله 

الى علمي قيام وزير الكهرباء واملاء 
باالستعانة مبستشارين قانونيني 
للعمل في مكتبه من احدى الدول 

العربية.
  لذا يرجى افادتي باآلتي:

  هل قامت وزارة الكهرباء واملاء 
بعمل اعالن لشغل وظيفة مستشار 
الكهرباء  قانوني مبكتب وزيــــر 

واملاء؟
  وهل اســــتعانت الوزارة فعال 
مبستشارين غير كويتيني منذ عام 
٢٠٠٩ وحتى تاريخ هذا السؤال؟

  وهل تقدم مواطنون مؤهلون 
لشــــغل هذه الوظيفــــة؟ اذا كان 
اجلواب بااليجاب، ما األســــباب 
التــــي حالت دون شــــغلهم لهذه 

الوظيفة؟
  وفي وزارة الكهرباء واملاء ادارة 
القانونية فما  متكاملة للشؤون 
حاجة االســــتعانة مبستشارين 
قانونيني من خارج ادارة الشؤون 
القانونية للعمل في مكتب وزير 

الكهرباء واملاء؟
  وملــــاذا لــــم يتم االســــتعانة 
بالكوادر الوطنية كمستشــــارين 
قانونيني في مكتب وزير الكهرباء 
واملاء مثل انتداب مستشارين من 
ادارة الفتوى والتشريع او أساتذة 
القانون بجامعة الكويت؟ كما جاء 
في سؤال آخر، منى الى علمي ورود 
كتاب من شركة نفط الكويت موجه 
الى وزارة الكهرباء واملاء يفيد بعدم 
قدرة شركة نفط الكويت على إجناز 
متديد أنابيب الوقود الى محطة 
الصبيــــة قبل منتصف عام ٢٠١٢ 
في حني ان الوزير أعلن ان محطة 
الصليبية ستكون جاهزة بالكامل 
للعمــــل في يونيو ٢٠١١ حســــب 

التعاقد مع الشركة املنفذة.
  لذا يرجى إفادتي باآلتي:

  ما املدة الزمنية املتفق عليها 
في العقد بني وزارة الكهرباء واملاء 
املنفذة ملشروع محطة  والشركة 
الصبية؟ مع تزويدي بصورة من 
العقد املبــــرم بني وزارة الكهرباء 

واملاء والشركة املنفذة.
  وهل خاطبت شركة نفط الكويت 
او وزارة النفــــط وزارة الكهرباء 
واملاء بتعذر إيصال الوقود الذي 
حتتاجه محطة الصبية لتشغيلها 
قبل عام ٢٠١٢؟ اذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدي بصورة 
من هذا اخلطاب الرسمي، موضحا 

به املضمون والتاريخ.
  وهل مت تسليم وزارة الكهرباء 
واملاء خطاب شــــركة النفط قبل 

تصريح وزير الكهرباء واملاء بأن 
الوزارة ستشغل محطة الصبية 

قبل شهر يونيو ٢٠١١؟
  وفي حال تعذر إيصال الوقود 
الكافي لتشغيل احملطة، هل توجد 
شروط جزائية ملزمة بحق وزارة 
الكهرباء واملاء من قبل الشــــركة 
املنفذة ملشروع محطة الصبية؟ وما 
الشروط اجلزائية؟ وكم كلفتها؟

  وقال في سؤال آخر، طالعتنا 
إحــــدى الصحف بخبر مفاده بأن 
وزير الكهرباء واملاء قد صرح في 
أوائل عــــام ٢٠٠٩ عن أن الوزارة 
ستدخل الوحدة رقم ١ في محطة 
الصبيــــة الى اخلدمــــة وقد حدد 
الوزير تاريخا ملوعد دخولها وهو 
٢٠١٠/٨/٥ حسب التعاقد بني وزارة 
الكهرباء واملاء والشركة املنفذة.

  لذا يرجى إفادتي باآلتي:
  هل صرح وزير الكهرباء واملاء 
بهذا التصريح؟ وجاء في سؤاله 
الطاقة  األخير، نظــــرا ألهميــــة 
الكهربائية في مختلف نشاطات 
الدول االقتصادية وألن هذا النوع 
من الطاقــــة يعتبر من أهم أنواع 
الطاقة املســــتخدمة جلميع دول 
العالم وليس فقط الكويت ألنها 
متس السكان بشكل مباشر وبشكل 
خاص في الكويت، حيث ارتفاع 
درجة احلــــرارة صيفا وحلفظها 
شــــتاء، ما يجعــــل احلاجة لهذه 
الطاقة احليوية بشــــكل دائم وال 
ميكن االستغناء عنها ولو بشكل 

منقطع.
  لذا يرجى إفادتي باآلتي:

  ما مقدار الطاقة الفعلية التي 
حتتاجها الكويت حاليا سواء في 

فصل الصيف أو فصل الشتاء؟
القدرة اإلنتاجية جلميع    وما 
التي  الكهربائية  الطاقة  محطات 
تعمــــل حاليا فــــي الكويت؟ وما 
الزيادة املتوقعة على االستهالك 
للطاقة الكهربائية خالل السنوات الـ 
٥ املقبلة؟ وما خطة وزارة الكهرباء 
واملاء لزيادة األحمال الكهربائية من 
خالل إنشاء محطات توليد الكهرباء 
اجلديدة او حتديث القدمية وزيادة 
الـ ٥  إنتاجيتها، وذلك للسنوات 
املقبلة؟ مع تزويدي بصورة من 
اخلطة املوضوعة بخصوص هذا 
املوضوع ان وجدت موضحا بها 

ما مت إجنازه من مراحل.
  وكم الكلفــــة املالية اإلجمالية 
املتوقع إنفاقها على هذه اخلطة؟ 
وكم ستوفر من حاجة البالد من 

الطاقة الكهربائية االستهالكية؟ 

 قال النائب عادل الصرعاوي: 
اطلعــــت وببالغ االهتمــــام على 
تفاصيل اللقاء الصحافي بجريدة 
«اجلريدة» بتاريخ ٢٠١١/١/٢٣ لرئيس 
املجلس األعلى للقضاء املستشار 
يوسف غنام الرشيد والذي أشار 
فيه الى ان احلكومة ليست ملتفتة 
الى مطالب السلطة القضائية كما 
طالب السلطة التشريعية بسرعة 
اقرار قانون استقالل القضاء، مؤكدا 
القضائية  دعمه املطلق للسلطة 
من جميع اجلوانب استنادا للمادة 
٥٠ من الدستور والتي تنص على 
«يقوم نظام احلكم على أســــاس 
فصل السلطات مع تعاونها وفقا 
الدستور، وال يجوز ألي  ألحكام 
سلطة منها التنازل عن كل او بعض 

 بني مقـــرر جلنة الشـــؤون 
املالية واالقتصادية عبدالرحمن 
العنجري ان املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة لن تنجح في الكويت 
في ظل االوضـــاع االقتصادية 
الراهنة، وهيمنة القطاع العام على 
القطاع اخلاص، وان استعانت 
الدولة بالبنك الدولي، أو البرنامج 

االمنائي لألمم املتحدة.
  وأوضح العنجري ان املشاريع 
الصغيـــرة من الصعب جناحها 
في حالة استمرار انتهاج الدولة 
لالحتكار البشع والكريه لالراضي 
في البالد، السيما ان أي مشروع 
صغير أو متوسط في البالد ميثل 
فيه عامل االرض نسبة ٦٠٪، من 
املشروع، رغم ان ٣٩٪ من أراضي 
الدولة غير مأهولة وتعود ملكيتها 

تأخر احلكومة في اقرار املناصب 
القضائية ذات العالقة بتعيني نائب 
التمييز ورئيس  لرئيس محكمة 
محكمة االستئناف ونائب رئيس 

محكمة االستئناف.
  وأكد تأييده املطلق مبا يدعم 
جهاز التفتيــــش القضائي التابع 
للمجلس األعلى للقضاء وتفعيل 
اجراءاته علما بأنه كان محل أسئلة 

برملانية من قبله.
  ومــــن جهــــة أخــــرى، اشــــار 
الصرعاوي الى ان ما يتعلق بدور 
اقرار  التشريعية بشأن  السلطة 
التشريعات اخلاصة بدعم القضاء 
فانــــه محل اهتمام مــــن املجلس 
التشــــريعية باملجلس،  واللجنة 
مشــــيرا بهذا الصدد الى انه تقدم 

  وذكـــر ان احلكومة تريد ان 
تستعني ببرنامج األمم املتحدة 
االمنائي للمشاركة في صياغة 

قانون انشاء الهيئة.
  ولفت الى ان االقتصاد الكويتي 
الدولة على  يعاني من سيطرة 
االنشطة االقتصادية، حيث تشكل 
ســـيطرة القطاع العام ٨٠٪ من 
الناجت القومي مقابل ٢٠٪ للقطاع 
اخلاص، مشيرا الى ان ذلك أدى 
الى جتفيف فرص االســـتثمار 
وقنواتهـــا، والتـــي أصبحـــت 
شحيحة جدا، وصارت الكويت 
دولة لتصدير رؤوس االموال الى 

اخلارج بدال من الداخل.
  وأكـــد ان الدولة التي تتمتع 
الســـريع،  اقتصادياتها بالنمو 
نالحظ فيها ان املشاريع الصغيرة 

اختصاصات الســــلطة القضائية 
باالضافة الى نادي القضاء الذي 
طال انتظاره، متسائال عن خلفيات 

لالستثمار قبل ١٣ سنة، والتي 
لم يكتـــب لها النجاح بســـبب 
الظروف املوضوعية في البيئة 

االستثمارية الكويتية.

اختصاصها املنصوص عليه في 
هذا الدستور»، ومبا يكفل التنفيذ 
الكامل للفصل اخلامس من الدستور 
واخلاص بالسلطة القضائية (املواد 

١٦٢ الى ١٧٣ من الدستور).
  ومتنــــى الصرعاوي ان يكون 
لهذا اللقاء اسقاطاته باجتماعات 
مجلس الوزراء القادمة، مشــــيرا 
بذات الوقت الى متابعة القضايا 
املثارة من قبل املستشــــار اثناء 
مناقشة مشروع امليزانية العامة 
للدولــــة للجنــــة امليزانية خالل 
الفترة القادمة، مســــتغربا بذات 
الوقت عــــدم تعاون احلكومة في 
القضائية  السلطة  تلبية مطالب 
ســــواء مــــن مبــــان أو جتهيزات 
ذات أثر مباشــــر في سبيل تنفيذ 

إما ألمالك الدولة أو شركة نفط 
الكويت.

  وأشـــار الى ان تلك النوعية 
من املشـــاريع في دول اخلليج 
ال متثـــل االراضـــي اال ٢٠٪ من 
املشـــروع، لذلك جند ان العائد 
الداخلـــي على املشـــروع أعلى 
على نقيضه في الكويت، والتي 
تعاني تلك املشاريع من انخفاض 

عوائدها.
  وقال ان «املالية» تبحث في 
الوقت احلالـــي اقتراحا بقانون 
إنشـــاء هيئة للمشاريع  بشأن 
الصغيرة واملتوسطة، مشيرا الى 
ان احلكومـــة طلبت من اللجنة 
مهلة لتقدم عرضا مرئيا لشركة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
والتـــي أنشـــأتها الهيئة العامة 

ومجموعــــة من االخــــوة اعضاء 
املجلس باقتراحات بقوانني بشأن 
تعديل املجلــــس األعلى للقضاء 
وقانون مخاصمة القضاء وغيرها 
من االقتراحات، باالضافة الى كون 
مــــن املواضيع  القضاء  موضوع 
الرئيســــية التي أخذت باالعتبار 
عند وضع أولويات املجلس وهو 
األمــــر الذي خصص له جلســــة 
بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٢، متمنيا ان تشهد 
هذه اجللسة اجنازا تاريخيا بهذا 

الشأن.
  واختتم الصرعاوي تصريحه 
مخاطبا رئيــــس مجلس األعلى 
للقضاء بأن الرســــالة قد وصلت 
وان كل الدعم للسلطة القضائية 

بالقادم من األيام. 

واملتوسطة متثل ٦٥ الى ٧٠٪ من 
الناجت القومي احمللي، وتنشـــئ 
فرص عمـــل ما بـــني ٦٠ و٧٠٪ 
ايضا، بينما فـــي الدول النامية 

فهي العكس متاما.
  ودعا العنجـــري الى حترير 
القطاع اخلاص، وتفعيل قوانني 
اخلصخصة، اضافة الى حترير 
االراضي، حتى تنمو املشـــاريع 
الصغيرة واملتوسطة في الكويت، 
مشيرا الى ان الدولة وان اجتهت 
الى أي جامعـــة عاملية حتى لو 
كانـــت جامعـــة MIT االميركية 
ذائعـــة الصيت، لـــن تنجح اال 
بوضع تشريعات جذرية لتنقذ 
االقتصاد الكويتي، الســـيما ان 
الكويت أصبحت اآلن آخر معاقل 

االشتراكية. 

 هايف يستغرب صعوبة المناهج الدراسية
  من الصف األول حتى الثاني عشر

 استغرب النائب محمد هايف 
صعوبة املناهج الدراســـية في 
املراحـــل التعليمية من الصف 
األول االبتدائـــي وحتى الصف 
الثاني عشـــر، مفضال ان يعمل 
قطاع املناهج على اعداد دراسة 
ميدانية لتبيان صعوبة تأقلم 
الطلبة مع املناهج التي ال تتوافق 

مع قدراتهم الذهنية.
  وقـــال هايف فـــي تصريح 
للصحافيـــني: ان هناك مقررات 
ال تتناسب مع امكانيات الطالب، 
خصوصـــا ان من وضعوها لم 
يراعوا سن الطلبة، وما يترتب 
على ذلك من آثار سلبية يكون 
لها مردود على نفسية الطالب 

وتفاعله مع املادة.

 طالــــب عضو مجلــــس االمة 
العتيبي وزارة  النائب سعدون 
اخلارجية القيام بإجراءات عاجلة 
العالقني في  الكويتيــــني  إلجالء 
مطار مصر ومنها مطار القاهرة 
بعد ان تقطعت بهم الســــبل اثر 
االحداث التي متر بها مصر وعدم 
توافر خطــــوط طيران إلعادتهم 

الى الكويت.
  واعرب حمــــاد، في تصريح 
صحافي، عن قلقه من احتمال اغالق 
مطار القاهــــرة وبالتالي يصبح 
صعبا نقل الكويتيني الى البالد 
ومنهم طلبة وطالبات وســــواح 
شاءت الظروف ان يتواجدوا في 
مصر تزامنا مع االحداث، داعيا الى 
حتمل احلكومة مسؤولية تعرض 
اي مــــن الكويتيني الى مكروه ال 

  وبني هايـــف ان أولياء امور 
الطلبة تعالت اصواتهم مطالبني 
باتخاذ اجراء مناســـب من قبل 

سمح اهللا، مشيدا باالجراءات التي 
اتخذتها وزارة اخلارجية في هذا 

الصدد رغم قصورها.
الكويتيني    وقــــال حمــــاد ان 

امام  التربية لوضع حد  وزارة 
صعوبة املناهج، ورغم املطالبة 
اجلادة، اال ان التربية لم تقم بأي 
اجراء فعلي يثبت حتركها من 
اجل اصالح اخللل الذي يتعلق 

بصعوبة املناهج.
  وذكـــر هايـــف ان صعوبة 
احملتوى املقرر فتح الباب أمام 
مســـاوئ للتعليم ولعل االبرز 
الـــدروس اخلصوصيـــة التي 
اصبحـــت حتمية امام صعوبة 
املناهج التي ال ميكن ان يستوعبها 

طالب صغار في السن.
  ودعـــا هايـــف الـــى حترك 
التي  فوري ملعاجلة املشـــكلة 
تفاقمت بشكل كبير في االونة 

االخيرة. 

اصبحوا في وضع ســــيئ، حيث 
يفترشــــون االرض وينتظرون 
ســــاعة الفرج في احلصول على 
رحالت تقلهم الى الكويت، داعيا 
احلكومة الى اســــتئجار طائرات 
من اخلطوط االخرى توفر املقاعد 
الالزمــــة الجــــالء املواطنني بعد 
اتضاح ضعف اخلطوط الكويتية 
الرحالت  القدرة على توفير  في 

الالزمة لهذا الغرض.
  وطالــــب حماد ســــفارتنا في 
القاهرة بأن تتعامل مع املواطنني 
بأســــلوب اكثر رقيــــا وحضارة 
وان ترد على االرقام التي وفرت 
لتلقي شكاوى الكويتيني وتقدمي 
ما يحتاجونه من مساعدة وعون 
انفراج  حفظا لكراماتهــــم حلني 

االزمة. 

 دعا إلى استئجار طائرات إضافية تحاشيًا إلغالق مطار القاهرة

 أكد تأييده المطلق لدعم جهاز التفتيش القضائي 

 قال إن االقتصاد الكويتي يعاني من سيطرة الدولة على األنشطة االقتصادية

 وجه النائب ســــالم النمالن ســــؤاال برملانيا الــــى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه يرجى إفادتي 
مبا يلي: برنامج وخطط كل وزارة وذلك للفصل التشريعي الثالث 
عشــــر ملجلس األمة واحلوافز واإلجراءات التي ستتخذونها حيال 
كل وزارة في حال تطبيق أو عدم تطبيق اخلطة أو البرنامج الذي 

وضعه كل وزير من أعضاء السلطة التنفيذية.
  واملعايير التي يتم على أساسها إحالة بعض األسئلة إلى احملكمة 

الدستورية وكما هو مالحظ لدى مجموعة من املواطنني بأن هناك 
تظلمات او معامــــالت ال حتتاج الى تدخل عضو في مجلس األمة 
ومبــــا ان تلك املعامالت أو التنظيمات ال تتم إال بتدخل من أعضاء 
الســــلطة التشريعية وذلك بعد موافقة الوزير املختص على ذلك، 
فما مبرر السلطة التنفيذية التباع هذا األسلوب الذي يتطلب من 
خالله جلوء الكثير من املواطنني الى حقهم من خالل عضو السلطة 

التنفيذية او عضو السلطة التشريعية إذا سمح لهم بذلك؟ 

 النمالن للروضان: ما أسس إحالة بعض األسئلة إلى المحكمة الدستورية؟


