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قال النائب شعيب املويزري 
رغبة في التخفيف على املرضى 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة والعمل على ضمان 
توفير اخلدمات الصحية لهم 
بالقرب من أماكن السكن اخلاص 
بهم ورفع وتقليل العناء واجلهد 
االضاف����ي نتيجة اضطرارهم 
الى الذهاب الى مراكز الرعاية 
الصحي����ة املتخصصة او الى 
املستشفيات العامة في فترة 
اغالق املستوصفات واملراكز 
الصحية او خ����الل العطالت 
واالجازات، كما ان االمر يتطلب 

احلرص على توفير اخلدمات والرعاي����ة الصحية مبراكز الرعاية 
الصحية على مدار الساعة وللفترة الليلية بحيث يتم توفير كل ما 
يحتاجه املريض على مدار الساعة من عالج ورعاية للفترة الليلية 
وبالقرب من اماكن السكن اخلاص بهم. وطالب بأن تقوم وزارة الصحة 
بتوفير الكوادر الطبية املؤهلة وكل املستلزمات التي حتتاجها الفترة 
الليلية بكل مراك����ز الرعاية الصحية ومناطق الكويت. وهنا أتقدم 
باالقت����راح برغبة التالي: برجاء التفضل بعرضه على مجلس االمة 
املوق����ر: تقوم وزارة الصحة مبد فترة عمل مراكز الرعاية الصحية 
او نسبة غالبة منها للعمل على مدار الساعة وملدة 24 ساعة يوميا 

بكل مناطق الكويت وجميع محافظاتها.

المويزري: يقترح عمل المراكز الصحية 
على مدى 24 ساعة لخدمة المواطنين

الوعالن: على المسؤولين عن طلبتنا 
في نيوزيلندا التحرك وتحمل المسؤولية 

القالف يقّدم مقترحًا إلنشاء 
»دار المظالم« تابعة لمجلس الوزراء

على ان الطلبة بخير وانه اطمأن 
على جميع الطلبة البالغ عددهم 
18 طالبا وطالبة. اال ان هذا األمر 
ال ميت للواقع بصلة حيث تعرض 
أبناؤنا لألخطار دون ان يقف الى 

جوارهم املسؤولون عنهم.
واوض����ح الوعالن انه وبعون 
اهلل وجهد الطلبة أنفسهم متكنوا 
من احملافظة على سالمتهم ولكن 
ما يحز في نفوسهم ونفوس أولياء 
أمورهم هي اس����تجابة وتعاطي 
التعليم  الثقاف����ي ووكيل  املكتب 

العالي.
وقال الوعالن »كان يجب على 
املسؤولني سرعة التدخل لترحيل 
الدارس����ني في نيوزيلندا  الطلبة 
بسبب الزلزال الى مكان آمن ونقل 
دراستهم الى جامعات أخرى وتأمني 
س����المة جميع الطلبة الكويتيني 
الدارس����ني في مدين����ة )كرايس 
ش����يرش( النيوزيلندي����ة الت����ي 
تعرضت لزلزال، وطالب الوعالن 
بإيجاد بدي����ل للطلبة عن مدينة 
كرايست ش����يرش التي تقع على 
اخلط الناري وتتعرض س����نويا 

ألكثر من 3000 هزة أرضية.

من رئيس مجلس الوزراء او من 
الوزراء تقدمي االيضاحات اخلاصة 

بالتظلمات املقدمة اليها.
واملادة اخلامسة: تعلم االدارة 
املتظلم مادة خامس����ة مبا مت في 
تظلمه بواس����طة رئيس مجلس 

االدارة.
واملادة السادسة: ال مينع التقدم 
به����ذا التظلم في قيام املتظلم من 
تقدمي تظلمه وفق����ا للمادة 8 من 
بالقانون رقم 20 لسنة  املرسوم 
1981 املش����ار اليه بشأن اجراءات 

رفع الدعوى االدارية.
واملادة السابعة: يصدر وزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء 
القرارات الالزمة لتنفيذ سير العمل 
في االدارة وكيفية انعقادها واصدار 

قراراتها.
الثامن����ة: على رئيس  واملادة 
مجلس الوزراء والوزراء � كل فيما 

يخصه � تنفيذ هذا القانون.

الوعالن »نقول لهم انتفضوا من 
أبناء  كراس���يكم فأنتم خلدم���ة 
الوط���ن«. وأوض���ح الوعالن ان 
التحرك من قبل املس���ؤولني لم 
يكن على قدر احلدث الذي يتطلب 
سرعة التحرك للوقوف الى جانب 
ف���ي نيوزيلندا وتوفير  طلبتنا 
احلماية وتأمني سالمتهم وتوفير 
الوس���ائل لنقلهم من نيوزيلندا 

الى الكويت.
وذكر الوعالن انه وعلى الرغم من 
تأكيد املكتب الثقافي في نيوزيلندا 

والكفاية ف����ي مجال عمل االدارة، 
ويصدر بتعيينهم مرس����وم بناء 
على عرض وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ملدة اربع سنوات 
قابلة للتجديد ملدة واحدة ويحدد 

مجلس الوزراء مكافآتهم.
واملادة الرابعة: لالدارة ان تطلب 

استنكر النائب مبارك الوعالن 
عضو مجلس األمة اإلهمال والتجاهل 
من قب����ل امللحق الثقافي الكويتي 
في نيوزيلندا ووزارة اخلارجية 
عموما ف����ي التعامل م����ع أبنائنا 
الطلبة الدارسني في نيوزيلندا اثر 
تعرضها لزلزال بقوة 6.3 درجات 
عل����ى مقياس ريخت����ر أوقع فيها 

خسائر كبيرة.
وقال النائب الوعالن في تصريح 
صحافي: »ان ما حدث لطلبتنا في 
نيوزيلندا من إهمال وجتاهل من 
قبل امللح����ق الثقافي واخلارجية 
عموما يعكس سياس����ة التخبط 
والالمباالة التي متارس����ها بعض 

أجهزتنا مع األسف«.
وأضاف النائب الوعالن: الزلزال 
الذي واجهه طلبتنا في نيوزيلندا، 
وصعوبة التنقل، وتوقف الدراسة 
دون إيج����اد بديل كما فعلت دول 
أخرى يضع املسؤولني في وزارة 
أمام  التربي����ة ووزارة اخلارجية 

مسؤولياتهم.
الوعالن املس���ؤولني  وطالب 
عن طلبتنا في نيوزيلندا بسرعة 
التحرك وحتمل املسؤولية، واضاف 

ق����دم النائب حس����ني القالف 
مقترحا بقانون بانشاء دار للمظالم 
تكون بتبعية ملجلس الوزراء، وجاء 
في املادة األولى: تنشأ ادارة تسمى 
دار املظالم تلحق مبجلس الوزراء 
ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء.
االدارة  الثانية: تتلقى  واملادة 
التظلمات التي يتقدم بها املواطنون 
ض����د مس����ؤولني ف����ي الدولة او 
املؤسس����ات او الهيئ����ات العامة 
التابعة لها على ان تكون موقعة 
من قبل املتظلم او من ينوب عنه 

قانونا.
واملادة الثالثة: يشكل لالدارة 
مجلس خ����اص لنظر املظالم من 
رئيس وعدد من االعضاء يختارون 
من الشخصيات العامة املشهود لها 
بالنزاهة وحسن السمعة ويشترط 
فيهم احلصول على مؤهل علمي 
وان يكون����وا م����ن ذوي اخلبرة 

مبارك الوعالن

حسني القالف

د. ضيف اهلل أبورمية

جوهر: نتمنى صدور الحقوق المدنية واالجتماعية 
للبدون بقانون ومراعاة أصحاب الجوازات المزّورة

أبورمية يسأل الشريعان عن مخالفات
 في مناقصات وزارة الكهرباء والماء

لم يتمكنوا من تسجيل اسمائهم 
لظ���روف قاه���رة وخارجة عن 
ارادته���م، او لتقاعس احلكومة 
واجلهات احلكومية عن تسجيلها 
خاصة من كانوا في الس���جون 
وفق ما وردني من معلومات ولم 
يتمكنوا من تس���جيل اسمائهم 
مشيرا الى انه يجب مراعاة حاالت 
اصحاب اجلوازات املزورة والذين 

يصل عددهم الى 5 آالف.
من جهة اخرى، طالب جوهر 
بعودة الطلبة الكويتيني الدارسني 
في نيوزيلندا في ظل االحداث 
والكوارث الطبيعية التي حلقت 
مبدن كبيرة منها، وان كان وهلل 
احلمد قد طمأنتنا وزارة التربية 
على صحتهم، ومع االسف في 
أن ال���وزارة ال تتح���رك اال بعد 
النياب���ي واالعالمي  الضغ���ط 
ويجب ان تكون على استعداد 
كامل إليجاد البدائل، بهدف عدم 
تفويت الفرصة عليهم، ويجب 
اعادة النظر ف���ي االبتعاث الى 
نيوزيلندا، ألنها منطقة كوارث 
طبيعية دائم���ة، وامتنى على 
وزارة التربية ان تكون جاهزة 
للتعامل م���ع احلاالت الطارئة، 
وان تعيد النظر في االبتعاث الى 
نيوزيلندا حتى ال يكون ابناؤنا 

في أماكن تهدد حياتهم.

ال����ى النيابة الع����ام موضحة بها 
التهمة املوجهة له والتي بسببها 
متت إحالته الى النيابة العامة مع 
تزويدنا بصورة الرخصة التجارية 
واعتماد التوقي����ع اذا كانت هذه 
املخالفة أو القضية املسجلة باسم 

شركة جتارية أو صناعية.
كما علمنا ع����ن توجه وزارة 
الكهرباء واملاء الى توفير عدادات 
ذكية للكهرباء واملاء، وان الوزارة 
قد قامت أو ستقوم بطرح مناقصة 
لتوري����د وتركيب هذا النظام من 
العدادات. لذا أرجو افادتي مبا يلي: 
هل قام����ت وزارة الكهرباء واملاء 
بالفعل بطرح هذه املناقصة؟ اذا كان 
اجلواب بااليجاب أرجو تزويدي 
بصورة م����ن االعالن املنش����ور 
بالصحف الرسمية، وصورة من 
االتفاق النهائي )العقد( املبرم بني 
وزارة الكهرباء واملاء والش����ركة 
التي فازت في هذه املناقصة مع 
الرخصة  تزويدي بصورة م����ن 
التجارية لهذه الش����ركة وصورة 

من اعتماد التوقيع.
ه����ل أج����رت وزارة الكهرباء 
واملاء دراس����ات على طريقة عمل 
الذكية وجدواها  الع����دادات  هذه 
االقتصادي����ة؟ اذا كان اجل����واب 
بااليجاب أرجو تزويدي بصورة 
من ه����ذه الدراس����ة موضحة بها 
الفائدة املرجوة م����ن تعميم هذا 

النظام وجدواه االقتصادية.
ما الش����رائح املس����تهدفة من 
املس����تهلكني ف����ي تركي����ب هذه 
العدادات؟ أم أن تركيبها سيعمم 

على جميع شرائح املستهلكني؟
كم تبلغ الفترة الزمنية املتوقعة 
العدادات للشرائح  لتركيب هذه 

املستهدفة؟

املعطلة والتي مت تركيبها من قبل 
وزارة الكهرباء واملاء للمستهلكني 
منذ عام 2000 وحتى تاريخ هذا 
السؤال؟ أرجو تزويدي مبا يثبت 

االجابة.
هل مت التحقي����ق في االعطال 
التي تعرضت لها هذه العدادات، 
واذا كانت بسبب اتالف متعمد أو 
بسبب عيوب صناعية في العدادات 
أو بسبب انتهاء العمر االفتراضي 

للعداد؟
اذا كان اجلواب بااليجاب فما 
الوزارة  التي اتخذتها  االجراءات 
بخصوص كل حالة سواء اتالف 
متعمد أو انتهاء العمر االفتراضي 
للعداد أو عيوب بالصناعة؟ أرجو 
تزويدي مبا يثبت اجراءات الوزارة 
بخصوص هذه االعطال مع تزويدي 
بصورة من محاضر التحقيق إن 

وجدت.
هل ضبط����ت وزارة الكهرباء 
إت����الف متعمد  وامل����اء ح����االت 
لعدادات الكهرباء واملاء في بعض 
املنشآت التجارية والصناعية؟ وما 
الوزارة  التي اتخذتها  االجراءات 
بحق املستهلك الذي تعمد تعطيل 
هذا العداد؟ أرجو تزويدي بصورة 
التحقي����ق للحاالت  من محاضر 
التي مت ضبطها متالعبة بعدادات 
استهالك الكهرباء واملاء منذ عام 
2000 وحتى تاريخ هذا الس����ؤال 
مثبت بها نتيجة التحقيق ونوع 

العقوبة.
هل نفذت وزارة الكهرباء واملاء 
العقوبة املقررة قانونيا أو إحالة 
املتالعبني بعدادات الكهرباء واملاء 
الى النيابة العامة؟ اذا كان اجلواب 
بااليجاب أرجو تزويدي بكشف 
يضم أس����ماء املتالعبني احملالني 

عليهم: لذا أرجو افادتي مبا يلي: كم 
عدد من استثنتهم وزارة الكهرباء 
واملاء من دف����ع مبالغ التأمني أو 
الرس����وم املقررة عليهم إليصال 
خدمات الوزارة وتشغيلها منذ عام 

2009 حتى تاريخ هذا السؤال؟
هل هن����اك ح����االت يجيزها 
القانون بأن تستثنى من تسديد 
مبالغ التأمني املقررة عليهم مقابل 
خدمات وزارة الكهرباء واملاء؟ وما 
هذه احلاالت؟ أرجو تزويدي مبا 
يثبت قانونية استثناء هذه احلاالت 

إن وجدت.
وجاء في تقرير ديوان احملاسبة 
ان احدى املخالفات املرصودة على 
وزارة الكهرباء واملاء هي ارتفاع 
عدد العدادات املعطلة من ش����هر 
أبريل عام 2000 وحتى شهر أبريل 
عام 2010 وان الوزارة تعتمد نظام 
التقدير اجلزافي لالستهالك، مما 
قد يؤدي الى ضياع املس����تحقات 
املالية على الوزارة أو ظلم املستهلك 

بهذا التقدير.
لذا أرجو افادتي مبا يلي: كم عدد 
عدادات االستهالك للكهرباء واملاء 

املوجود فنحن على اس���تعداد 
لدراستها لكن بعد اقرار القانون 

في مداولته األولى.
وش���دد جوهر عل���ى اهمية 
اصدار القانون بإجماع حكومي 
� نياب���ي حتى يتمك���ن اجلهاز 
امللفات  التنفيذي من متحيص 
التي لديه بهدف اعطاء اجلنسية 

ملن يستحق.
وأوضح جوهر انه من خالل 
املستشار القانوني للجنة البدون 
وضع فقرة العطاء احلقوق ملن 

النقطة  اما  ونتركها للمناقشة، 
الثانية فهي املتعلقة بحق التملك 
وان كان انطالقا من قناعتي بأن 
هذه اجلزئية ال تقدم وال تؤخر 
وإمنا وضعت من اجل عالج بعض 
احلاالت، ومنه���ا قضية االرث 
وبخصوص اجلزئية الثالثة فهي 
املتعلقة بصدور القانون بشكل 
نهائي غدا الثالثاء ام ال، متمنيا 
اغالق امللف في القريب العاجل، 
وفي حال جدية احلكومة وتقدميها 
تعديالت مكتوبة ملعاجلة اخلالف 

قبل جلسة الغد، وحتى نستفيد 
منها كآلية عمل ونأخذها بعني 
االعتبار ونكيف عليها القانون 

في املداولة الثانية.
وأشار جوهر الى ان التعديالت 
التي مت تقدميها تتلخص في ثالث 
نق���اط، أوال ما يخص املس���مى 
فاللجن���ة ذكرت غي���ر محددي 
اجلنسية مؤكدا استعداد اللجنة 
لتغيير املسمى، السيما ان االخوة 
في اجلهاز التنفي���ذي أكدوا ان 
مسمى غير كويتي يفي بالغرض 

املتعاقد عليها أم مازالت سارية؟
في حال اكتشاف وزارة الكهرباء 
واملاء عيوبا في التصنيع أو في 
التركيب أو التشغيل لهذه الوحدات، 
هل اتخ����ذت الوزارة أي اجراءات 
قانونية ضد هذه الشركة؟ اذا كان 
اجلواب بااليجاب أرجو تزويدي 

مبا يثبت ذلك.
اذا كان اجلواب بالنفي، ما الذي 
حال دون ان تتخذ الوزارة أي اجراء 

قانوني حيال هذه املخالفات؟
كما من����ى الى علمي ان بعض 
شركات االتصاالت قد طلبت من 
وزارة الكهرباء واملاء تأجير أماكن 
إلنش����اء محطات تقوية مبرافق 
الوزارة وان����ه مت التعاقد بالفعل 
مع هذه الشركات وتأجيرها املرافق 
املطلوب����ة منذ عام 2005 الى عام 
الش����ركات  2010 ول����م تقم هذه 
املتفق  القيمة االيجارية  بتسديد 

عليها بالعقد.
في حال رفض هذه الشركات 
تسديد املستحقات املالية للقيمة 
االيجارية للمواقع املتعاقد عليها 
الكهرب����اء واملاء، ما  م����ع وزارة 
االجراءات القانونية التي اتخذتها 
وزارة الكهرب����اء واملاء ضد هذه 
الشركات؟ أرجو تزويدي بصورة 
القانونية املتخذة  من االجراءات 
من الوزارة ضد هذه الشركات إن 

وجدت.
هل نفذت وزارة الكهرباء واملاء 
أيا من الشروط اجلزائية ضد هذه 
الشركات املستأجرة للمواقع؟ أرجو 
تزويدي بصورة تثبت تنفيذ هذه 

الشروط اجلزائية إن وجدت.
اعفاء وزارة  الى علمي  ومنى 
الكهرباء واملاء عددا من املستهلكني 
من تسديد مبالغ التأمني املقررة 

عقدت جلنة غي���ر محددي 
اجلنسية البرملانية اجتماعا امس 
اللجنة  ناقشت خالله استعداد 
جللسة غد الثالثاء التي سيتم 
خاللها مناقشة تقريرها بشأن 
املدني���ة واالجتماعية  احلقوق 

للبدون.
وقال رئيس اللجنة د.حسن 
جوهر في تصريح له أمس: عقدت 
جلنة غير محددي اجلنس���ية 
البرملانية اجتماعا امس ناقشت 
فيه استعدادات اللجنة جللسة 
غد الثالثاء، مبا يتعلق بالتقرير 
املدرج على جدول اعمال مجلس 
االمة، اخلاص باحلقوق املدنية 
واالنسانية للبدون والذي ستتم 
مناقشته في هذه اجللسة بناء 

على طلب مقدم من 25 نائبا.
ولفت جوهر الى ان اللجنة 
أكدت اصرارها على اصدار احلقوق 
بقانون والتصويت عليه كمداولة 
اولى على األقل لبحث ما يطرأ 
عليه من اضافات وتعديالت من 
االخوة النواب واحلكومة وحتى 
نعطي ألنفسنا املجال ملناقشة ما 
سيتمخض عنه اجتماع مجلس 
ال���وزراء من قرارات هذا اليوم، 
الس���يما في ظل وعد احلكومة 
بأنها ستصدر القرارات اخلاصة 
بإقرار احلقوق املدنية واإلنسانية 

وج���ه النائ���ب د. ضيف اهلل 
أبورمية عددا من االسئلة الى وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان، 
وجاءت كالتال���ي: تعاقدت وزارة 
الكهرباء واملاء مع احدى الشركات 
بشأن توريد وتركيب توربينات 
غازي���ة جدي���دة مبحط���ة الزور 
اجلنوبية إلنتاج 1000 ميغاوات، 
وقد منى الى علمي ان هذه الوحدات 
لم تعمل بكفاءة على الوجه الذي 
مت التعاق���د علي���ه وق���د حدثت 
أعطال رئيس���ية لتلك الوحدات، 
مما حم���ل اخلزانة العامة للدولة 
أعباء مالية غير مبررة. لذا أرجو 
افادتي مبا يلي: ما اس���م الشركة 
التي مت التعاقد معها بشأن توريد 
وتركيب توربينات غازية جديدة 
مبحطة الزور اجلنوبية إلنتاج 1000 
ميغاوات؟ مع تزويدي بصورة من 
التجارية لهذه الشركة  الرخصة 
وصورة اعتماد التوقيع وصورة من 
الرخصة التجارية للوكيل احمللي 

لهذه الشركة واعتماد توقيعه؟
كم بلغت قيمة العقد املبرم بني 
وزارة الكهرباء واملاء والشركة التي 
قامت بتوريد وتركيب توربينات 
الزور  غازية جدي����دة مبحط����ة 
اجلنوبية إلنتاج 1000 ميغاوات؟ 
مع تزويدي بصورة من العقد املبرم 
ب����ني وزارة الكهرباء واملاء وهذه 
الشركة، موضحا بها قيمة العقد 

ومدته والشروط اجلزائية.
هل نفذت الوزارة أي شروط 
جزائية على الشركة املنفذة؟ في 
حال كان اجلواب بااليجاب أرجو 

تزويدي مبا يثبت ذلك.
هل اشترط العقد مدة صيانة 
معينة على هذه الش����ركة؟ وكم 
مدتها؟ وهل انتهت مدة الصيانة 

اللجنة ناقشت استعداداتها لجلسة غد
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