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استفسر عن مشروع الوقود البيئي

مهلة 3 أشهر لصدور تقرير جلنة فصل اجلامعة عن »التطبيقي«

عاشور لتزويده بأسماء جميع قياديي
 الشركات النفطية ومن شملهم نظام »البكج«

احلمدان: »التعليمية« أملهت احلكومة أسبوعني
 لتقدمي تعديالت األخطاء في قانون إنشاء جامعة جابر

دشتي يسأل وزير النفط عن نظام
 شؤون العاملني في شركة نفط الكويت

عبدالصمد يقترح نقل مدرسة قتيبة املتوسطة إلى الدسمة

وفد الصداقة اخلامسة يزور رومانيا وتركيا

باخلارج؟
5 - هل يتم إرس���ال دورات 
للخارج لغير الكويتيني؟ إذا 
كان���ت اإلجاب���ة بنعم يرجى 
تزويدي بكشف مفصل حول 
هذه الدورات ومن مت إرساله 

ومدة الدورة وقيمة الدورة.
6 - ه���ل يت���م إرس���ال غير 
الكويتيني ملهمات رس���مية؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
تزويدي بكشف مفصل حول 
من مت إرسالهم للخارج مبهمات 
رسمية ومناصبهم ومسمياتهم 
الوظيفية وع���دد املهام  لكل 
ش���خص غير كويتي والدول 
التي مت إرسالهم إليها وتكلفة 
كل مهمة خالل اخلمس سنوات 

األخيرة.
7 - يرجى تزويدي بتفاصيل 
مشروع الفحم املكلسن والكمية 
التي تباع على الشركة وقيمتها 

وتابع احلمدان: ناقش����نا 
ايضا في اللجنة موضوع فصل 
جامعة جاب����ر عن التطبيقي 
واستمعنا لوجهات النظر في 
اللجنة، واحلكومة ابلغتنا بأنها 
شكلت جلنة وخالل 3 اشهر 
ستنهي هذا االمر حتى ال يكثر 

فيه الكالم.
واكد احلمدان ان اجتماع 
اللجنة التعليمية انتهى الى 
منح احلكومة مهلة اسبوعني 
النهاء االخطاء في القانون رقم 
4 لسنة 2011 والئحته الداخلية، 
مشيرا الى ان هذا اخلطأ موجود 
منذ 2012 ولم يرسل الى مجلس 

تذاكر س���فر من نصوص 
نظام ش���ؤون العاملني هل 
يعتبر هذا التعديل الصادر 
العمومية  م���ن اجلمعي���ة 
نافذا بدون موافقة ش���ركة 
نفط الكويت، هل مت تعديل 
النص املذكور بعد العرض 
واملناقشة على مجلس ادارة 
شركة نفط الكويت؟ يرجى 
تزويدي بنسخة من محضر 
اجتماع مجلس ادارة شركة 
نفط الكويت والذي مت على 
ضوئه املوافقة على تعديل 
فئ���ة العاملني املس���تحقني 
الدرج���ة  عل���ى  للس���فر 
او  االولى بناء عل���ى قرار 
توصية اجلمعية العمومية 
العادية للش���ركة )مجلس 

باالقتراح برغبة التالي برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس 
األمة، ونص االقتراح على: 
نقل مدرسة قتيبة املتوسطة 
السابق  الى موقعها  للبنني 
في منطقة الدسمة قطعة 5 
بعد إصالحها وإعادة ترميمها 
ونقل اجلمعي���ة التطوعية 
النس���ائية ال���ى موقع آخر 
يتناسب وطبيعة نشاطها.

النائب عدنان  كما وجه 
عبدالصمد سؤاال برملانيا الى 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري جاء فيه: من 
هم أعضاء اللجنة املختصة 
بإطالق أسماء الشخصيات 
الش���وارع؟ وهل يتم  على 

السوقية والعاملية، مع تزويدي 
باالتفاقية بني الشركة ومشروع 
الفحم املكلسن وقيمة اإليرادات 

السنوية لهذا البيع.
8 - هل األراضي املقام عليها 
املشروع ملك للقطاع النفطي أم 
للشركة املالكة ملشروع الفحم 

املكلسن؟
9- يرج���ى تزوي���دي بعدد 
الكويتيني العامل���ني بنظام 
العقود مع ش���ركة مش���روع 
الفحم املكلس���ن، وكم القيمة 
اإليجاري���ة ملس���احة األرض 
املستغلة والشروط اخلاصة 

بذلك؟
10 - يرجى تزويدي باملعلومات 
الكاملة عن كل من: »مصفاة 
ڤيتنام، مشروع الوقود البيئي، 
مناقصة النفط الثقيل« وقيمة 
املناقصة لكل مشروع وعلى 

من متت الترسية.

االمة لتصحيحه، وباقي شهر 
ومرت س����نتان على صدور 
القان����ون وكان من املفترض 
من احلكومة بعد فترة وجيزة 
من اكتشافها اخلطأ ان ترسل 
تعديال تشريعيا الى املجلس 

واللجنة التعليمية.
واش����ار احلم����دان الى ان 
اللجن����ة ظن����ت ان احلكومة 
س����تأتي مبش����روع متكامل 
الصالح اخطاء قانون جامعة 
جابر لكن فوجئنا بأن املعنيني 
باالمر باحلكوم����ة لم ينهوا 
الالئح����ة التنفيذية اخلاصة 

بهذا القانون.

البت���رول  ادارة مؤسس���ة 
الكويتية(.

وفي حال ع���دم وجود 
موافقة مجلس ادارة الشركة 
لتعديل نظام شؤون العاملني 
فيما يخص الفئات املستحقة 
الدرج���ة االولى  لتذك���رة 
والذي مت س���نة 1999، هل 
يعتبر هذا االجراء بتعديل 
الالئح���ة صحيح���ا؟ وهل 
العمومية  يإمكان اجلمعية 
العادية تعديل اي نص في 
او نظام  الالئحة االداري���ة 
شؤون العاملني لشركة نفط 
الكويت مستقبال دون موافقة 
او رئيسها  ادارتها  مجلس 
اس���تنادا على هذه احلادثة 

ان صحت؟

إطالق أس���ماء الشخصيات 
الش���وارع حس���ب  عل���ى 
أو  اللجنة املختصة  دراسة 
حسب طلب من أهالي هذه 
الشخصيات؟ وما املعايير 
والضوابط التي على أساسها 
يتم إطالق أسماء الشخصيات 
الش���وارع؟ وهل هي  على 
مطبقة على جميع من أطلقت 
أم  أسماؤهم على الشوارع 
أن هناك استثناءات؟ وأرجو 
تزويدنا بكشف يبني أعداد 
وأس���ماء الشخصيات التي 
أطلقت أسماؤها على شوارع 
الكويت حس���ب كل س���نة 
من���ذ 2004/1/1 حتى تاريخ 

السؤال.

متى مت تطبيقه؟ مع تزويدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

3 - يرجى تزويدي بأس���ماء 
من ش���ملهم )نظ���ام البكج( 
خالل اخلمس سنوات األخيرة 
ومناصبه���م القيادية وقيمة 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمة التي 

منحت لهم.
4 - ه���ل يت���م إرس���ال غير 
الكويتيني على حساب الشركات 
النفطية للعالج باخلارج؟ إذا 
كان���ت اإلجاب���ة بنعم يرجى 
تزويدي باألساس القانوني 
على ذلك مع تزويدي بكشف 
مفصل لغير الكويتيني الذين مت 
إرسالهم للعالج باخلارج على 
حساب الشركات النفطية مبينا 
فيه أعدادهم ونوع املرض وهل 
مت إرس���ال البعض ألكثر من 
مرة، وهل مازال الباب مفتوحا 
إلرسال غير الكويتيني للعالج 

منها حوالي سنة على انهاء 
املش����روع واالستقاللية فنيا 
واداريا وماليا وكذلك مبسمى 

جامعة جابر.
واض����اف احلمدان: انه مت 
االنتقال اجلزئي الى املقر، لكن 
بقية الالئحة الداخلية وبعض 
االمور املختصة كان هناك خطأ 
في الالئحة والقانون الصادر 
وهناك تض����ارب بالقانون، 
مشيرا الى ان اللجنة اعطت 
احلكومة مهلة اسبوعني على 
ان يصححوا تل����ك االخطاء 
واستكمال الالئحة الداخلية 

وتنفيذ املشروع.

رجال االعمال، ارجو التكرم 
باالفادة عن التالي: هل اصدر 
وزير النفط هذا القرار )40( 
لسنة 1999 على اعتبار انه 
ق���رار وزاري منفرد ام من 
خالل قرار اجلمعية العمومية 
العادي���ة؟ ارج���و تزويدي 

بنسخة من القرار.
وهل يعتبر تعديل قرار 
درجات تذاكر السفر املذكور 
من ضمن نصوص الالئحة 
االدارية ام من نصوص نظام 
شؤون العاملني؟ ومن ميلك 
صالحية هذا التعديل )هل 
هو مجلس االدارة ام رئيس 
الرئيس  او  مجلس االدارة 

التنفيذي منفردا(.
وفي حال ك���ون تعديل 

التي يعانيها أولياء األمور في 
منطقة الدسمة في توصيل 
أبنائهم الى موقع املدرس���ة 
احلال���ي بس���بب االزدحام 
الشديد على الدائري الثاني 
في اوق���ات الصباح اضافة 
الى وجود مدخل واحد فقط 
يؤدي الى املدرسة األمر الذي 
يسبب ازدحاما شديدا سواء 
في الفترة الصباحية او بعد 
الظهر عند انصراف الطلبة، 
ونظرا لعدم حاجة اجلمعية 
النسائية ملوقع  التطوعية 
الدس���مة بالتحدي���د بينما 
يحت���اج أهل الدس���مة الى 
وجود مدرس���ة متوسطة 
في املنطقة.لذا فإنني أتقدم 

قدم النائب صالح عاشور 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.علي العمير، جاء فيه:
1 - يرجى تزويدي بأس���ماء 
جميع قياديي الشركات النفطية 
من رؤس���اء مجالس اإلدارات 
واألعضاء املنتدبني وأعضاء 
مجال���س اإلدارات وكذل���ك 
العاملني في مؤسسة البترول 
)KPC( خالل العشر سنوات 
األخيرة ومكافأة نهاية اخلدمة 
التي حصلوا عليها وذلك حسب 
قانون العمل بالقطاع األهلي بند 
)ب( واملادة 51 منه وكذلك املادة 
18 من قانون العمل بالقطاع 

النفطي.
2 - ما هو األساس القانوني 
الذي يعتمد عليه مبنح القياديني 
مكافأة نهاي���ة اخلدمة بنظام 
ما يسمى )نظام البكج( ومنذ 

امهلت اللجنة التعليمية 
البرملاني����ة احلكوم����ة مهلة 
اسبوعني للتقدم الى املجلس 
مبشروع تعديل االخطاء التي 
وردت في القانون رقم 4 لسنة 
2011 بشأن انشاء جامعة جابر، 
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة 

بحضور ممثلي احلكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
حمود احلمدان في تصريحات 
للصحافيني: ان محور االجتماع 
كان ع����ن موض����وع جامعة 
جابر التي صدر لها القانون 
رقم 4 لس����نة 2011، وتضمن 
اعطاء مهلة 3 سنوات وباقي 

وجه النائب د.عبداحلميد 
دشتي س���ؤاال برملانيا الى 
الدولة  النفط ووزير  وزير 
لشؤون مجلس االمة د.علي 
العمير جاء فيه: فيما يخص 
تعدي���الت الالئحة االدارية 
ونظام شؤون العاملني في 
شركة نفط الكويت، نصت 
الالئح���ة االداري���ة ونظام 
العاملني في شركة  شؤون 
نفط الكويت على ميزة سفر 
العامل عل���ى الدرجة )23( 
وما فوق على الدرجة االولى 
في مهمات العمل والدورات 
التدريبي���ة، اال ان الالئحة 
مت تعديلها في س���نة 1999 
وتخفي���ض درجة الس���فر 
للعاملني املذكورين الى درجة 

النائ���ب عدن���ان  ق���دم 
عبدالصم���د اقتراحا برغبة 
جاء في مقدمته: نظرا ألهمية 
امل���دارس مبختلف  وجود 
مراحلها للجنس���ني في كل 
منطقة من مناطق الكويت، 
وذلك تسهيال ألولياء األمور 
لتوصي���ل أبنائهم من وإلى 
املدارس، وحيث انه منذ عام 
1991 ومنطقة الدسمة تخلو 
من مدرسة متوسطة للبنني، 
فقد مت نقل مدرس���ة قتيبة 
املتوسطة للبنني الى منطقة 
الدعية البحري ومت استغالل 
مبناها في الدسمة قطعة 5 
من قبل اجلمعية التطوعية 
النس���ائية، ونظرا للمشقة 

غادر الب���الد ظهر امس 
وفد مجموعة جلنة الصداقة 
البرملاني���ة اخلامس���ة في 
مجلس االم���ة متوجها الى 
كل م���ن جمهورية رومانيا 
واجلمهورية التركية، وذلك 
خالل الفترة من 23 ابريل الى 
1 مايو 2014. ويضم الوفد في 
عضويته كال من االعضاء 
الشايع ود.عبداهلل  فيصل 
الطريجي ود.عودة الرويعي 

ومبارك احلريص.

صالح عاشور

حمود احلمدان

د.عبداحلميد دشتي

عدنان عبدالصمد

مبارك احلريصد.عودة الرويعيد.عبداهلل الطريجيفيصل الشايع

على االصابع.
نص االقتراح:

1- ان يت���م منح ذوي االعاقة 
الشديدة أولوية احلصول على 
الرعاية السكنية اثناء وصول 
دورهم دون الدخول في نظام 

القرعة.
2- ان يعط���ى حرية اختيار 
القسيمة  او  الوحدة السكنية 
قب���ل اآلخرين في الدفعة بعد 
ان يتم اطالع���ه على خريطة 
املنطقة، حت���ى يختار منزله 

بالقرب من خدمات املنطقة.
3- ان يتم تنفيذ ذلك اعتبارا 

من تاريخ اقراره.

األعلى في املجموعة الوظيفية 
بذريعة عدم وجود اعتماد مالي 
للدرجة التي مت ترقيتهم اليها، 
االمر الذي يترك اثرا س���لبيا 

على ادائهم الوظيفي.
ونص االقتراح على: يتم 
صرف راتب الدرجة التي يتم 
ترقية املوظف اليها ومبسماها 
الترقية  الوظيفي من تاريخ 
دون انتظ���ار لتوفير درجة 
مالية للوظيفة االعلى وذلك 
للقضاء على مشكلة الرسوب 

الوظيفي.

في هذه احلديقة؟، وفي كل دول 
العالم تكون للحدائق قداس����ة 
واحت����رام وتكرمي، فما بالك إذا 
كانت احلديقة هي أصال مقبرة 
قدمية وهي ملجأ التنفس الوحيد 
في هذه املنطقة، وبها قبور جزء 
كبير من أه����ل الكويت حتوي 
أجساما طاهرة بنت هذا البلد 
العظيم، لذا يرجى تزويدنا بنسخ 
عن كل املراسالت التي متت بشأن 

ذلك واملوافقات اخلاصة بها؟
ووجهت النائب صفاء الهاشم 
سؤاال إلى وزير الصحة د.علي 
العبيدي، جاء فيه: نظرا للنقل 
التعسفي الذي شاب موضوع 
الدكتور غ����امن احلجيالن من 
مستش����فى األمراض السارية 
إلى مستشفى العدان على الرغم 
من أنه الطبيب الكويتي الوحيد 
املتخصص باألمراض املعدية 
»بالغني« وهو ما يتطلب بقاءه 
مبستشفى يس����تفيد املرضى 
م����ن تخصصه ولي����س بنقله 
ملستشفى العدان الذي ال توجد 
به أي وحدات طبية لتشخيص 
وعالج األمراض املعدية، لذى 

يرجى موافاتنا باآلتي:
1 - يرجى تزويدنا بالقرار 
اخلاص بنقل د.غامن احلجيالن 
من مستشفى األمراض السارية 
إلى مستش����فى العدان؟ وبيان 
األسباب التي دعت وزارة الصحة 

إلصدار ذلك القرار؟
2 - تزويدنا بعدد األطباء 
الكويتيني احلاصلني على شهادة 
الدكتوراه أو البورد بتخصص 
األمراض املعدية؟ وعدد العاملني 
منه����م مبستش����فى األمراض 
الس����ارية والعامل����ني بغيرها 
من املستشفيات األخرى؟ كما 
يرجى تزويدن����ا بعدد األطباء 

التميمي: منح ذوي اإلعاقة الشديدة أولوية 
احلصول على الرعاية السكنية

الشمري: معاجلة مشكلة الرسوب الوظيفي

الهاشم: هل مت أخذ الرأي الشرعي حول بناء 
مواقف سيارات على مقبرة وحديقة البلدية؟

اخلرينج يشيد بجهود مندوب الكويت 
الدائم في جامعة الدول العربية

عسكر يناشد وزير الدفاع رفع سن قبول 
أبناء الكويتيات في السلك العسكري

أشاد نائب رئيس مجلس االمة مبارك بنيه اخلرينج عضو 
البرملان العربي بجهود مندوب الكويت في جامعة الدول 

العربية السفير عزيز الديحاني وسفيرنا في القاهرة سالم 
الزمانان اثناء انعقاد البرملان العربي مقدما الشكر لهما على ما 

قدماه لنا أثناء تواجدنا في القاهرة حلضور اجتماع البرملان 
العربي. مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الديبلوماسية 
الكويتية في اخلارج في تسهيل االعمال البرملانية العضاء 
مجلس االمة سواء في زيارات وفود الصداقة او من خالل 

الزيارات الرسمية البرملانية او من خالل املشاركة في عضوية 
البرملان العربي.

قال رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب عسكر 
العنزي: نناشد االخ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح رفع شرط السن لقبول ابناء الكويتيات 
في السلك العسكري ليكون حتى 30 عاما بدال من 26 عاما، 
ونتمنى سرعة صدور القرار ليتمكنوا من اللحاق بزمالئهم 

الذين مت قبولهم بداية مايو املقبل.

غير الكويتيني منهم ومسمياتهم 
الوظيفية؟

3 - يرجى تزويدنا باآللية 
والبروتوك����ول الطبي املتبع 
باملستشفيات واملراكز الطبية 
ف����ور اكتش����اف أي من حاالت 
األمراض املعدي����ة املنصوص 
عليها بالق����رارات التنظيمية 
والطبية؟ مع تزويدنا بنسخة 
من تلك القرارات وتوضيح أنواع 
األمراض التي تصنف باألمراض 

السارية.
4 - مت����ى يتع����ني حتويل 
املصابني – أو املش����تبه بهم – 
بأي من األم����راض املعدية من 
املستشفى العام إلى مستشفى 
األمراض السارية؟ وما األسباب 
التي تقتضي إحالتهم إلى هناك 
عوضا عن بقائهم وعالجهم بنفس 
املستشفى؟ وكم متوسط احلاالت 
املوجودة باملستشفيات العامة 
مقارنة مبستش����فى األمراض 

السارية؟

قدم النائب عبداهلل التميمي 
اقتراحا برغبة لطلبات املعاقني 

االسكانية جاء فيه:
الدولية  القوان���ني   تخدم 
ذوي  ش���رائح  واحمللي���ة 
االحتياجات اخلاصة )املعاقني( 
في مختلف جوانب احلياة ومن 
التسهيالت اعطاء  ضمن تلك 
ميزة تقدمي الدور االس���كاني 
لذوي االعاقة الشديدة، لكن هذا 
الدور يحتاج ملزيد من الفعالية، 
لذلك اتقدم بهذا االقتراح لتفعيل 
هذا اجلانب من التس���هيالت، 
السيما وان )شديدي االعاقة( 
في كل دفعة اسكانية يعدون 

النائ���ب س���لطان  ق���دم 
اقتراحا  الش���مري  اللغيصم 
برغبة جاء في مقدمته: ملا كانت 
الوظائف العامة خدمة وطنية 
تناط بالقائمني بها ويستهدف 
موظفو الدولة في اداء وظائفهم 
املصلحة العامة حسبما ورد 

في املادة 26 من الدستور.
وملا كان العديد من املوظفني 
اثن���اء أدائهم له���ذه اخلدمة 
الوطنية يعانون من مشكلة 
الرس���وب الوظيفي الناجمة 
عن عدم ترقيتهم الى الدرجة 

وجهت النائب صفاء الهاشم 
سؤاال برملانيا إلى وزير العدل 
ووزي����ر األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية د.نايف العجمي، 

جاء فيه:
لوح����ظ قبل عدة أس����ابيع 
حتويط حديقة البلدية الكائنة 
في ش����ارع فهد السالم من قبل 
إحدى شركات املقاوالت والسيما 
اجلزء املواجه لشارع فهد السالم 
ملواقف السيارات عامة والتاكسي 
خاصة، وقد تبني أن بلدية الكويت 
واملجلس البلدي قد وافقا على 
طلب جه����ة خاصة مالكة ألحد 
العقارات الرئيس����ية على ذات 
الشارع )جهة املباركية( وذلك 
لتحويل هذه املساحة الضيقة 
إلى مواقف متعددة األدوار دون 
مراعاة اجلانب اجلمالي ومراعاة 
حرمة املقبرة سابقا والتي هي 
حاليا حديق����ة البلدية، ورغم 
وجود مواقف سيارات مسطحة 
ومبساحة أكبر بكثير من هذه 
القطعة وهي مواقف السيارات 
املوجودة شرقي احلديقة وكان 
باإلمكان حتويلها على مواقف 
سيارات متعددة األدوار تسع 
أضعاف ما ميكن استيعابه في 
هذه البقعة الصغيرة احملصورة 
بني شارع فهد السالم وحديقة 

البلدية.
وملا كان ما سلف ميثل تعديا 
صارخا وانتهاكا حلرمة األموات 
مما كان يستدعي قبال احلصول 
على فتوى شرعية بشأن ذلك، 
لذلك يرج����ى اإلجابة عما يلي: 
هل مت أخذ الرأي الش����رعي من 
إدارة اإلفتاء بوزارتكم )األوقاف( 
حول شرعية البناء على احلديقة 
ومدى تأثير احلفر العميق على 
قبور ورفات أموات أهل الكويت 

عبداهلل التميمي

سلطان الشمري

صفاء الهاشم

مبارك اخلرينج

عسكر العنزي


