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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة 

الأحم��دي، مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

الرقة 21 )ق2(2011/3/20الأحد

علي �صباح ال�صامل 94 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الرقة 17 )ق2(2011/3/21الثنني

علي �صباح ال�صامل 95 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الرقة 11 )ق2(2011/3/22الثالثاء

علي �صباح ال�صامل 96 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الرقة 29 )ق4(2011/3/23الأربعاء

علي �صباح ال�صامل 97 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

الرقة 34 )ق3(2011/3/24اخلمي�س

علي �صباح ال�صامل 99 )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلتي ال�سعـيد والنجدي الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

فهد حممد مبارك احلمد ال�سعيد

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

 العبدالهادي يسأل 
العبداهللا عن سرقة الديزل 
من محطة تعبئة الشاحنات 

مبصفاة الشعيبة

 املبارك: القانون حريص على متكني املرأة  «حدس»: نؤيد تعديل الدستور
من تأدية دورها في املجتمع

 احلويلة للعبداهللا: ما أعداد املتقدمني 
للعمل في قطاعات البترول؟

 قررت احلركة الدستورية اإلسالمية (حدس) من 
حيث املبدأ تأييد املبادرات والتوجهات املطروحة 
بإدخال تعديالت على مواد دســـتور ١٩٦٢ باجتاه 
املزيد من ضمانات احلرية واملســـاواة واملشاركة 

الشعبية.

   وقالت احلركة في بيان لها: تدعم احلركة نقاش 
التعديالت املطروحة في إطار لقاء مشترك للقوى 
السياسية والشخصيات والتجمعات الوطنية وأهل 
االختصاص، للوصول لتوافق أغلبية تؤيد تقدمي 

هذه التعديالت وفق األطر الدستورية. 
 اكدت النائب د.معصومة املبارك 
انه وبعد حصول املرأة الكويتية 
السياسية ودخول  على حقوقها 
٤ نساء الى البرملان فان القوانني 
التي اقرت حلق املرأة مؤخرا من 
قانون الوضع واحلضانة ومرافقة 
االطفال للعالج وتعديل فترة اجازة 
الوضع لم تكن مستســــاغة لدى 
الكثيرات، واوضحــــت د.املبارك 
البرملاني  خالل استقبالها للوفد 
الكندي مســــاء اول من امس في 
مقر اجلمعية الثقافية النسائية، 
ان البرنامج سيقوم باعادة النظر 
في قانــــون احلضانة لالم، الفتة 
الى ان القانون الكويتي يحرص 
على متكني املرأة من تأدية دورها 
الفعال في املجتمع ولدى االسرة 
الكويتيــــة من اجل بناء املجتمع، 
كما شــــرحت د.املبارك ما تتمتع 
به املــــرأة الكويتية من امتيازات 

في بلدها.
  من جانبهــــا، قالت رئيســــة 

اجلمعيــــة الثقافيــــة النســــائية 
شــــيخة النصف ان زيارة الوفد 
البرملاني الكندي للجمعية جاءت 
بسبب جهود اجلمعية في خدمة 
املجتمــــع ودورهــــا فــــي حتقيق 
احلقوق السياسية للمرأة الكويتية 
وجناحها املستحق في الدخول الى 
البرملان بـ ٤ مقاعد نيابية، واشارت 
الى ان اجلمعية عقدت الكثير من 
الدورات التي تؤهل املرأة للمعركة 
السياســــية  االنتخابية وللحياة 
بشــــكل عام، الفتة الــــى ان دور 
اجلمعية ال يقتصر على دور املرأة 
ليكون البنية التحتية واهتمامها 
بالصحة وبالطفل وباملعاق وبجميع 

الفئات االسرية.
  من جانبها، اكدت عضو البرملان 
الكندي عن احلزب الليبرالي رمين 
فالكو ان زيارة الوفد الكندي الى 
الكويت والذي ضم رئيس البرملان 
الكندي و٤ شخصيات اخرى من 
مختلف االحزاب تعد زيارة مجاملة 

وردا لزيارة الوفد البرملاني الكويتي 
الى كندا.

 ٭  دانيا شومان

 قدم النائب محمد احلويلة ســـؤاال برملانيا الى 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهللا، 
وجاء السؤال كالتالي: ان الشباب هم عماد املستقبل 
لتطوير وتنمية بلدهم، والتنمية البشـــرية لهؤالء 
الشباب تقع على عاتق الدولة بتوفيرها الدعم الكامل، 
ونظرا حلاجة الشباب للعمل في القطاع النفطي مبا 

يحقق لهم الكثير من املنافع واخلبرات.
  لذا يرجى افادتي عما يلي:

  ١ـ  ما خطط مؤسسة البترول الكويتية الستيعاب 
الشباب الكويتي للعمل بقطاعات البترول؟

  ٢ ـ ما أعداد املتقدمني من الكويتيني في قطاعات 

البترول؟ وما األعداد التي مت قبولها؟ مع بيان ذلك 
بشكل تفصيلي على النحو التالي:

  ـ أعداد املتقدمني للعمل في قطاعات البترول منذ 
عام ٢٠٠٩ حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان كل 

سنة على حدة بشكل تفصيلي.
  ـ أعداد الذين مت قبولهم للعمل في قطاعات البترول 
منذ عام ٢٠٠٩ حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان 
كل سنة على حدة بشكل تفصيلي وبيان توزيعهم 

على القطاعات املختلفة.
  ـ أسباب رفض املتقدمني للعمل، وهل مت االستعانة 
 د.معصومة املبارك بجنسيات أخرى للعمل بدال من الشباب الكويتي؟

 يقدمه الصرعاوي والغامن.. وسنحدد موقفنا من مساءلة «الشعبي» بعد قراءة احملاور 

 املال: استجواب «الوطني» للفهد الثالثاء املقبل واستثناء «الرياضة» من املساءلة 
  وتساءل املويزري ماذا تنتظر 
القدرة  احلكومة وهي لديهـــا 
وبيدها كل االدوات التي تستطيع 
من خاللها حـــل ومعاجلة كل 
هذه املشاكل التي تسببت بها 
وفي خلقها بتجاوزها الدستور 
مرات عديـــدة وتقصيرها في 
اداء واجباتها وسيطرة بعض 
اصحاب النفوذ والبطانة السيئة 
إذا  على قراراتها، موضحا انه 
كانت احلكومة ال ترغب أو غير 
قادرة على معاجلة هذه املشاكل 
فعليها الرحيل ألن رحيلها في 
هذا الوقـــت وفي ظل االوضاع 
احلالية هو أرخص ثمن يدفعه 

الوطن.

  تعديل وزاري

  أكد النائب عدنان املطوع ان 
اجراء تعديل وزاري في الراهن 
سيؤدي الى نزع فتيل التأزمي 

واالحتقان السياسي.
  وقال املطـــوع، في تصريح 
للصحافيني: اننا قلنا اكثر من 
مرة يجب اجراء تعديل وزاري 
للتخلـــص من نحـــو ٦ وزراء 

فشلوا في اداء عملهم.
  وعن اجتمـــاع جلنة البيئة 
والطاقـــة النوويـــة امس، قال 
املطوع وهو يشـــغل عضوية 
اللجنة ان االجتماع كان كلجنة 
حتقيق في تسرب الغاز باالحمدي 
البيئية وذلك  والتعويضـــات 
بناء علـــى تكليف من مجلس 
االمة، رافضا االفصاح عما دار 
في االجتماع باعتباره اجتماعا 

سريا ألنها جلنة حتقيق. 

أعلن مرارا حتمله املســـؤولية 
عـــن أي قصـــور فـــي خطـــة 
التنمية، كمـــا الحظنا انه قدم 
معلومات مغلوطة الى املجلس، 
اما مســـألة حتميله مسؤولية 
التقصير في تنفيذ املشـــاريع 
في مؤسسات الدولة فسترون 
ان كان ذلك محورا من محاور 

االستجواب.
  وطالـــب النائـــب شـــعيب 
املويزري برحيل احلكومة ان 
لم تكن قادرة أو غير راغبة في 
حل املشـــاكل التي يعاني منها 
الوطن واملواطن، مؤكدا ان هذا 
هو أرخص ثمن يدفعه الوطن 

في ظل الظروف احلالية.
  واســـتغرب املويزري عدم 
حترك احلكومة ملعاجلة الكثير 
من املشاكل املستمرة في البلد 
والتي تسببت فيها احلكومة، 
ذاكرا على سبيل املثال الفساد 
املالي واالداري فـــي الوزارات 
الدولة  ومؤسســـات وهيئات 

ونفوذ الفاسدين فيها.
  وقال املويزري ان املشاكل 
الكثيرة مثل البطالة التي يعاني 
منها الكويتيون وسوء اخلدمات 
الصحيـــة وانحدار مســـتوى 
التعليم وفوائد القروض والتي 
فرضت بـــدون وجه حق على 
املقترضـــني أتت بتـــراض من 
اجلهات املعنية في احلكومة، 
مطالبـــا احلكومة بالســـماح 
بإقامـــة الدواوين التي دمرتها 
دون مراعـــاة الحوال وظروف 
املواطنني وال ألهمية هذا املوروث 

الشعبي.

بل هي مستمرة، ومازال األداء 
سيئا في القطاعات التي يرأسها، 
ما استوجب مساءلته، ويبقى 
القرار لنـــواب األمة، وليحكم 
الشعب الكويتي ان كان لنا حق 

في تقدمي هذا االستجواب.
  ورفض املال مجددا ردا على 
سؤال اخر، االفصاح عن محاور 
االســـتجواب وقال: ال نريد ان 
نكشف كل أوراقنا، وهذا جزء 
من تكتيكنـــا، مذكرا بأن الفهد 

الفهد في العمل الوزاري سيئة 
جدا، وكل األزمات السياســـية 
التي مـــرت في الســـابق كان 
هو ســـببها، فنحن ال ميكن ان 
ننسى جتاوزات القطاع النفطي 
وجتاوزات وزارة اإلعالم التي 
تســـلم الفهـــد مســـؤولياتها، 
وبالتالي لم يكن االســـتجواب 
استهدافا شخصيا بقدر ما هو 
مراقبـــة ألدائه، ونحن نرى ان 
الفهد لم يتعلـــم من أخطائه، 

اال بعد التنسيق مع كل الكتل 
النيابية.

  عيننا على الفهد

  وعن مـــدى جاهزية الكتلة 
لالستجواب قال: نحن جاهزون 
جدا، وأنا أعلنت في السابق اننا 
الفهد  لم نعترض على توزير 
وقلت ان عينا على الفهد وعينا 
على رئيس احلكومة و١٤ وزيرا 
آخرين، مشـــيرا الى ان جتربة 

لكنه اكـــد انهـــا مرتبطة بكل 
القطاعات التابعة للفهد.

  وفيمـــا ان كان للرياضـــة 
نصيب في هذا االســـتجواب، 
اوضـــح املـــال ان الكتلة تثمن 
عاليا تدّخل صاحب السمو االمير 
في امللف الرياضي، وكلف احد 
القضية،  مستشاريه مبتابعة 
ووعد سموه بتطبيق القوانني 
تطبيقا كامال، وبالتالي قررت 
الكتلة استثناء محوري الرياضة 
مؤقتا من املساءلة، وذلك احتراما 
جلهود صاحب السمو االمير، كما 
ال ترى الكتلة حاجة للمساءلة 

السياسية في هذا اجلانب.

  االستجواب حق دستوري

  وسئل املال ان كان استجواب 
الفهد متفقا مع اســـتجوابات 
اخرى مت االعالن عنها فأجاب: 
ان االستجواب حق دستوري 
وال ميلك احـــد منعه او فرض 
اســـتخدامه او حتديد موعده، 
مشيرا الى ان من حق «الشعبي» 
تقدمي استجوابها متى ما شاءت 
وباألسلوب الذي تراه مناسبا، 
وعندما يتقدمون باستجوابهم 
سندرســـه لنحدد موقفنا من 

محاوره.
  وعن استجواب وزير الصحة 
الذي أعلن عنه النائب د.يوسف 
الزلزلة، جدد املال تأكيده على 
احلـــق الدســـتوري ألي نائب 
الوقت  بتقدمي االستجواب في 
املناســـب، موضحا ان النائب 
الصيفـــي أبلغه امـــس انه لن 
يتم حتديد موعد لالستجواب 

 اعلن النائب صالح املال عن 
اتفاق كتلة العمل الوطني على 
تقدمي استجواب الى نائب رئيس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد في 
٢٢ اجلاري، موضحا ان النائبني 
عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن 
هما من ســـيتقدمان بصحيفة 

االستجواب الثالثاء املقبل.
فـــي تصريـــح    واضـــاف، 
للصحافيني، ان تقدمي االستجواب 
يأتي اميانا من الكتلة بضرورة 
تفعيـــل االدوات الدســـتورية 
الدستوري،  واميانا بالقســـم 
مشيرا الى ان الكتلة تؤمن بحق 
اي نائب في تقدمي االستجواب 

بالتوقيت الذي يراه مناسبا.
  وذكر املال ان هذا االستجواب 
لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد 
تضخم العديد من امللفات التي 
الوزير  تقع ضمن مسؤوليات 
الفهد، باالضافة الى التجاوزات 
التي سجلها ديوان احملاسبة في 
اجلهات والهيئات التي يرأسها 
الفهد وتقع ضمن مسؤولياته.

  واشار الى ان الكتلة شرعت 
في االعداد لهذه املســـاءلة منذ 
فترة ليست بالقصيرة، ومت ابالغ 
بعض االطراف بنيتنا تقدميه 
خـــالل دور االنعقـــاد احلالي، 
وقال: ندرك انه ال احد معصوما 
من اخلطأ، وال احد منزها عن 
املساءلة، لذلك قررنا استجواب 

الوزير الفهد.
  ورفض املـــال االفصاح عن 
محاور املســـاءلة وتفاصيلها، 

 عادل الصرعاوي ومسلم البراك وصالح املال خالل اجتماعهم امس 

 وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال برملانيا الى 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا قال 
في مقدمته: في ضوء ما كشفت عنه مالحظات ديوان 
احملاسبة من ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
على تداول املنتجات البترولية املدعومة من قبل 
شركة البترول الوطنية، 
األمر الذي أدى الى وقوع 
حوادث سرقة وتهريب 
وجتـــاوز احلصـــص 
للعمـــالء  املمنوحـــة 
القـــرارات  ومخالفـــة 
واللوائـــح والنظم، ما 
أدى الى وصول الدعم 
الـــذي متنحـــه الدولة 
لتلك املنتجات الى غير 
مستحقيه وانعكاس ذلك 
على زيادة قيمة اإلعانة 
املقررة لدعم املنتجات 
البترولية مبيزانية وزارة النفط للســـنة املالية 
٢٠١٢/٢٠١١ الى ١٠٢٩ مليون دينار بعد ان كانت ١٢٥ 
مليون دينار فقط في ختامي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بزيادة 

بنسبة ٧٢٣٪ خالل سنتني فقط.
  وجاء نص السؤال كالتالي:

  ما اإلجراءات التي اتخذتها الشركة حيال اكتشاف 
حوادث سرقة منتج الديزل املدعوم من محطة تعبئة 
الشاحنات مبصفاة الشعيبة في تاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٤ 
بكمية تبلغ ١٣٢ ألف ليتر ولم يتم تسجيلها ضمن 
فواتير البيع لهذا اليوم؟ وحيال وجود عجز في 
بعض خزانات منتج الديزل املدعوم بلغت كميته 
١٦٣ ألف برميل من يناير وحتى سبتمبر ٢٠٠٩؟

  ما اإلجراءات التي اتخذتها الشركة جتاه القيام 
بتهريـــب كميات كبيرة مـــن املنتجات البترولية 
املدعومة خـــارج البالد والتي تقدر قيمتها يوميا 
مببلغ ٢٫٥ مليون دوالر، وذلك طبقا ملا ورد بكتاب 
الوكيل املساعد لشـــؤون أمن احلدود املؤرخ في 

٢٠٠٩/٨/٢٧ الى الشركة في هذا الشأن؟

  وجود زيادات

  ما اإلجراءات التي اتخذتها الشركة إزاء وجود 
زيادات ســـنوية غير طبيعية في متوسط حجم 
املبيعات اليومية ملنتج الديزل املدعوم مبحطات 
تعبئة الوقود في شركات التسويق املختلفة خالل 
السنتني ٢٠٠٩/٢٠٠٨ و٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث بلغ معدل 
الزيادة السنوية في محطات شركة السور للتسويق 

احمللي للوقود ٦٧٫٤٪؟
  ملاذا لم يتم تفعيل اقتراح وزير النفط الوارد 
بكتابه املوجه الى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 
٢٠٠٩/١٢/١٤ بتشكيل جلنة من مؤسسة البترول 
الكويتية وشركة البترول الوطنية ومؤسسة املوانئ 
الكويتية واإلدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية 
ملواجهة محاوالت تهريب املنتجات البترولية الى 
خارج البالد حفاظا على املال العام من جراء بيع 
وتهريب املنتجـــات البتروليـــة املدعومة خارج 

البالد؟

  احكام الرقابة

  ملاذا لم تتخذ الشركة اإلجراءات الالزمة لوضع 
الضوابط الالزمة إلحـــكام الرقابة على مبيعات 
املنتجات البترولية املدعومة باألندية واملراســـي 
البحرية في ظل عدم وجود موزع مرخص ومعتمد 

لبيع تلك املنتجات املدعومة بتلك اجلهات؟
  ما أسباب وجود فروقات كبيرة بني كميات العجز 
والزيادة للمنتجـــات املدعومة الواردة بالتقارير 
الشهرية للمحطات بدائرة التسويق وتقارير مراقبة 

مخزون احملطات؟
  وما اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتسويتها 
ولتالفيها مســـتقبال ملا لذلك من آثار على صحة 
أرصدة تلك املنتجات البترولية املدعومة وإحكاما 

للرقابة عليها؟ 

 ناجي العبدالهادي 


