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قدم النواب مس���لم البراك ود.حسن جوهر والصيفي مبارك 6
الصيفي وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي اقتراحا برغبة جاء فيه: 
يح���ق للموظفة التي تقاعدت وهي غير متزوجة أن حتصل على 
نصيبه���ا من املعاش التقاعدي لوالدها بعد وفاته مبا ال يتجاوز 
50% من هذا املعاش، باالضافة الى املعاش التقاعدي اخلاص بها 

من التقاعد اعانة لها على ظروف احلياة الصعبة.

يحق للموظفة المتقاعدة الحصول
على 50% من راتب والدها

جوهر: هل لدى وزارة التعليم العالي أي بيانات
بأسماء أصحاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة؟

معصومة: 3 جهات حكومية تنسق مع لجنة 
ذوي االحتياجات الخاصة قبل إقرار التقرير النهائي

النائب د.حسن جوهر  وجه 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
بشأن معايير اعتماد الدراسة في 

اجلامعات واملعاهد العليا.
وطلب جوهر تزويده باألسس 
واملعايي���ر املتبعة ف���ي وزارة 
التعليم العالي العتماد الدراسة 
في اجلامع���ات واملعاهد العليا 
بقس���ميها احلكومي واخلاص 
الكويت، م���ع تزويده  خ���ارج 
باللوائح املنظمة لذلك واملرجعيات 
االكادميي���ة وجه���ات االعتماد 
االكادميي العاملية املعتمدة لدى 
الوزارة في هذا الشأن، وأسماء 
اجلامعات واملعاهد العليا بقسميها 
احلكوم���ي واخل���اص املعتمدة 
للدراسة من قبل وزارة التعليم 
العالي على مستوى البكالوريوس 
واملاجستير والدكتوراه في جميع 
الدول الت���ي يتواجد فيها طلبة 
كويتيون للدراسة على نفقتهم 
اخلاصة، هل لدى وزارة التعليم 
العالي أي بيانات بأسماء اصحاب 
اجلامعات واملعاهد العليا اخلاصة 
أو أسماء مجالس األمناء فيها، أو 
أي بيانات عن القدرة االستيعابية 
له���ا من حيث عدد أعضاء هيئة 
التدريس في كل تخصص وعدد 
الدراس���ية واملعامل  القاع���ات 
الطبية  واملختبرات، والعيادات 
والعدد االجمالي لطلبتها وغير 

أكدت مقررة جلنة ش����ؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 
د.معصومة املب����ارك حرص اللجنة عل����ى إعطاء اجلهات 
املختصة واملعنية باملعاقني فرصة املش����اركة بفاعلية في 

حتديد اجتاهات قانون املعاقني.
وقالت املبارك عق����ب اجتماع اللجنة امس ان »اللجنة« 
لن تنفرد برأيها في ش����أن االقتراحات املقدمة حاليا، الفتة 

الى انه مت تش����كيل جلنة مصغرة من تلك اجلهات مكونة 
من 3 أعضاء للتواصل والتنس����يق مع جلنة شؤون ذوي 
االحتياجات اخلاصة قبل إق����رار التقرير اخلتامي في أول 
سبتمبر املقبل.وذكرت ان االقتراحات املقدمة في شأن قانون 
املعاقني تتضمن بنودا تضمن استفادة اجلنسيات األخرى 
وفئة غير محددي اجلنس����ية من اخلدمات التي س����تقدم 

للمعاقني، مؤكدة ان األمر اليزال في طور الدراسة وال نعرف 
الى أين سيصل في هذا االجتاه.

وأشارت الى ان اجلهات التي شاركت في اجتماع اللجنة 
امس قدمت تقريرا مكتوبا في شأن االقتراحات املقدمة فيما 
طلبت املزيد من الوقت لبحث اجلوانب املتعلقة باحلقوق 

التي ستقدم للمعاقني.

السؤال، ولكل  الرد على  تاريخ 
سنة دراسية على حدة.

وطلب تزويده بنس���خة من 
التعليم���ات او التوصيات التي 
الثقافية في كل  املكاتب  بعثتها 
من الدول التي يتم ايفاد الطلبة 
الكويتيني للدراسة فيها على نفقة 
وزارة التعليم العالي بشأن عدم 
تكدس الطلبة الكويتيني في بعض 
اجلامعات ومب���ررات ذلك، وما 
املقصود بالتكدس العددي؟ وما 
العدد الذي تعتبره تلك التوصيات 
تكدسا، مع تزويدي بأي قرارات أو 
تعليمات أو توصيات أو تعاميم 
في هذا الشأن، ومب ميكن تفسير 
تواجد أعداد كبيرة جدا من الطلبة 
الكويتيني في جامعات خاصة على 
نفقتهم اخلاصة أو نفقة جهات 
أخرى قد تكون أقل مستوى من 
الناحية االكادميية من اجلامعات 
التي يت���م ايفاد الطلبة لها على 
نفقة وزارة التعليم العالي؟ هل 
توافق وزارة التعليم العالي على 
ايفاد الطلبة الدارسني على نفقتها 
للدراسة في اخلارج للجامعات 
واملعاهد احلكومية واخلاصة وفي 
حالة اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بعدد طلبة بعثات وزارة التعليم 
العالي كل من تل���ك اجلامعات 
وتخصصاتهم العلمية، وفي حالة 
النفي يرجى بيان مسوغات أو 
مبررات عدم االيفاد لها، وخاصة 

اخلاصة خارج الكويت منذ العام 
الدراسي 2001/2000 وحتى تاريخ 
الرد على السؤال في كل جامعة أو 
معهد ولكل عام دراسي على حدة، 
مع بي���ان تخصصاتهم العلمية 
وتاريخ اعتماد البرنامج االكادميي 
ف���ي كل تخصص، اعداد الطلبة 
الكويتيني الذين أنهوا متطلبات 
الدراس���ة اجلامعية في اخلارج 
خالل املدد الزمني���ة التالية: أ � 
أربع سنوات دراسية، ب � ثالث 
س���نوات دراس���ية، ج � سنتان 
دراس���يتني، د � س���نة دراسية 
واحدة، مع بي���ان اجلامعات أو 
املعاهد التي تخرجوا فيها وتاريخ 
العلمية  التخرج وتخصصاتهم 
وتاريخ اعتماد الشهادة من قبل 
وزارة التعليم العالي وذلك خالل 
الفترة من بداية عام 2000 وحتى 

ذلك م���ن املعلومات؟ مع حتديد 
مصادر املعلومات اخلاصة بهذا 
الشأن كونها مستمدة من الزيارات 
امليدانية لوفود من الوزارة أو من 
خالل تقارير املكاتب الثقافية أو 
سفارات الكويت في اخلارج أو من 
الكتيبات او املواقع االلكترونية 
أو  اخلاص���ة بتل���ك اجلامعات 
من املج���الت العلمية أو جهات 
االعتم���اد االكادميي العاملية مع 
تزويدي بنسخ من تلك املعلومات 
والبيانات إن وجدت، وشروط 
القبول في كل جامعة أو معهد عال 
للطالب املستجد أو الطالب احملول 
لها من هيئة تعليمية كويتية مع 
بيان عدد املواد التي يتم احتسابها 
وسنوات الدراسة فيها واحملتوى 
العلمي ملتطلبات التخرج في كل 
تخصص ونظام الدراسة من حيث 
احلض���ور واالنتظام واجلداول 

الدراسية املعتمدة فيها.
وطلب تزويده بنس���خة من 
جميع املراسالت والتقارير اخلاصة 
من قبل املكاتب الثقافية وسفارات 
الكويت في اخلارج بشأن االعتماد 
االكادميي أو أي مالحظات على 
اجلامعات واملعاه���د العليا في 
ال���دول التابعة لها، واإلجراءات 
التي قامت بها الوزارة للتعامل 
مع تلك التقارير واملالحظات في 
هذا الشأن، كشف بأعداد الطلبة 
الكويتيني الدارسني على نفقتهم 

أن جميع املخرجات التعليمية في 
هذه اجلامعات هم من الكويتيني، 
وبغض النظر عن جهات ابتعاثهم 
سيلتحقون بعد تخرجهم بنفس 
الوظيفية في س���وق  الدرجات 
العمل احمللي بشقيه احلكومي 
واخلاص. كما طلب جوهر تزويده 
بكشف باجلامعات واملعاهد العليا 
التي مت ايقاف االلتحاق بها مؤقتا 
للدراس���ة اجلامعي���ة فما فوق 
من قب���ل وزارة التعليم العالي 
مع بي���ان التخصصات العلمية 
املوقوفة فيها وأسباب اإليقاف 
وتاريخه، من���ى إلى علمي قيام 
بعض اجلامعات التي مت ايقاف 
الدراسة فيها مؤقتا باستخراج 
شهادات قبول للطلبة بأثر رجعي 
)أي بتواريخ سابقة على تاريخ 
توقيفها(، فما اجراءات الوزارة في 
التحقق من ذلك وتطبيق قراراتها 
في هذا الش���أن؟ منى إلى علمي 
ايضا قيام بعض اجلامعات التي 
مت ايقاف االلتحاق بها أو املزمع 
ايقافها باصدار شهادات تخرج 
للطلبة بأثر رجعي )أي بتواريخ 
سابقة على تاريخ توقيفها( أو 
دون أن يكون الطالب قد التحق 
للدراس���ة فيها فعليا، وفي حال 
صحة مثل ه���ذه املعلومات، ما 
اتخاذها من  املزم���ع  االجراءات 
قبل وزارة التعليم العالي بشأن 

ذلك؟

يعقد مؤتمرًا صحافيًا إلعالن أسماء المؤيدين

في مجلس األمة، سأتوجه الى 
مكتب رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبداهلل الرومي، وسأسلمه رسميا 

طلب دور االنعقاد الطارئ.
وقدم املال اقتراحا برغبة جاء 
فيه: فق��دت الكويت احد رجاالتها 
البارزين الذين خدموا الكويت في 
عدة مجاالت وبشكل خاص ملا 
قدمه من عطاء في املجال الرياضي 
وهو املرحوم بإذن اهلل خضير 
مشعان اخلضير، فقد كان الراحل 
احد ابرز الرواد في الكويت وفي 
املنطقة ممن كانت لهم بصمات 
واضح���ة للتطور الرياضي في 
الكويت ومحيطها اخلليجي، حيث 
كان آخر منصب تواله املرحوم 
رئاسة نادي الكويت الرياضي، 
ومل���ا لهذا الرجل م���ن عطاءات 
كبيرة في هذا املجال وغيره من 
املجاالت، فانني اقترح ان تقوم 
الدول���ة بإطالق اس���م املرحوم 
خضير مش���عان اخلضير على 
احد شوارع الكويت او ميادينها 
العام���ة تخليدا لذكراه وتقديرا 

ألعماله ومكانته.

مسؤول مسؤولية كاملة عن 
هذا االمر في حال ثبوت صحته 
وعن هذه التجاوزات اخلطيرة 
وعليه االسراع باثبات او نفي 
هذا االمر وما هي االجراءات التي 
سيتخذها حيال هذا املوضوع 

اخلطير.
وقال الوعالن في س���ؤاله: 
نىا الى علمنا ان هناك مكاتب 
هندس���ية يديره���ا مديرون 
بالبلدية سواء بطريق مباشر 
او غير مباشر ويحققون منها 
مكاسب شخصية مستغلني في 
ذلك الوظيفة العامة متسائال: 
ما صحة هذه املعلومة وكم عدد 
هذه املكاتب؟ من هم االشخاص 
اصحاب هذه املكاتب؟ وما اجلهة 
التي اصدرت تراخيص لهذه 
املكاتب وما االشتراكات اخلاصة 

بذلك؟

وظائفه���م، وعوائله���م تنتظر 
الفضيل،  قدوم ش���هر رمضان 
ويليه عيد الفطر السعيد، الذي 
يتزامن مع افتتاح املدارس، وال 
ريب ان هذه املناسبات حتتاج 
الى مصاري���ف باهظة، ال يقدر 
على حملها املوظف الذي يتسلم 
راتبه بشكل دائم، فما بالك مبن 

فقد مصدر رزقه؟«.
وذكر املال: انه مبجرد انتهاء 
املؤمتر الصحافي الذي سأعقده 

استخدام مثل هذه االساليب، 
مبينا ان هذا االسلوب يعد خرقا 
للقوانني واستغالال للوظيفة 
العامة ف���ي حتقي���ق منافع 
ش���خصية، مؤكدا ان الوزير 

أعلن النائ����ب صالح املال انه 
سيعقد مؤمترا صحافيا اليوم في 
متام الساعة 12.5 ظهرا، ألعلن فيه 
بص���ورة رسمية تقدمي طلب عقد 
دور انعقاد طارئ، واملتضمن النظر 
في التقري����ر االول للجنة املالية 
البرملانية بش����أن  واالقتصادية 
القطاع اخلاص،  املس����رحني من 
والتقري����ر 44 للجن����ة الصحية 
واالجتماعية البرملانية بخصوص 
قانون العم����ل في القطاع األهلي 

للنظر فيهما وإقرارهما.
وق����ال امل����ال ف����ي تصري����ح 
للصحافيني: »وسأعلن في املؤمتر 
الصحافي اسماء النواب الذين أيدوا 
عقد الدور الطارئ، والظروف التي 
واكبت فت����رة إعالني عن الدور، 
وكيفية تعامل النواب مع الدعوة 
انني  التي قدمت لهم، خصوصا 
كنت أسعى الى رفع املعاناة عن 
كاهل اسر كويتية، فقدت مصدر 
رزقها، ولم يعد ولي أمرها قادرا 
على اإليفاء مبتطلبات أس����رته 
املعيشية واالجتماعية، واالكثر 
ايالما ان ه����ؤالء املوظفني فقدوا 

وجه النائب مبارك الوعالن 
سؤاال لوزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر بش���أن ما اثير مؤخرا، 
املكاتب  بخص���وص بع���ض 
الهندسية التي يديرها مديرون 
مهندسون بالبلدية تكون اما 
بأسمائهم الشخصية او اسماء 
عوائلهم او اقاربهم، وقال: يتم 
قبول جميع املعامالت الصادرة 
من هذه املكاتب س���واء كانت 
مطابقة لقوانني البلدية او ال، 
مش���يرا في مقدمة سؤاله الى 
ان هؤالء االشخاص يستغلون 
التكس���ب  العام في  عمله���م 
والتنف���ع ضارب���ني بقوانني 
البلدية ع���رض احلائط، هذا 
باالضافة الى املخالفات االخرى 
واالس���تثناءات االخرى لهذه 
املكاتب، مح���ذرا من خطورة 

المال يقدم اليوم طلب عقد الجلسة الطارئة
لمناقشة قضية »المسّرحين«

الوعالن يستفسر من صفر عن مكاتب 
هندسية يديرها بعض المديرين في البلدية

هايف: من المسؤول عن إرسال تعميم أمني 
عن المناور لإلجهزة اللبنانية؟

مزيد يسأل العبداهلل عن مساهمة مؤسسة البترول الكويتية مع شركة »داو كيميكال« في مشروع مصفاة جنوب الصين
وجه النائب حسني مزيد اسئلة عدة 
لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل قال في السؤال األول: منا الى 
علمن����ا ان موظفا متقاعدا تربطه صلة 
قرابة بالرئيس التنفيذي لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية كان مصابا بإعاقة 
وعيب خلقي قبل التعيني في الش����ركة 
ورغم ذلك قامت الشركة مبنحه مبلغا 
يفوق ال� 50 الف دينار بذريعة اصابته 
اثناء العمل، متسائال: هل توجد مراسالت 
بني الشركة وشركة التأمني ملعرفة متى 
كانت اصابة املوظف؟ يرجى تزويدي 
بنس����خة من تلك املراسالت، هل هناك 
مراسالت بني شركة صناعة الكيماويات 
البترولية ووزارة الصحة ملعرفة نسبة 
اإلعاقة؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك 
املراسالت، هل رفعت دعاوى تتعلق بحالة 
املوظف املعاق واستحقاقه التعويض؟ 
يرج����ى تزويدي بنس����خة من صحف 
الدع����اوى ومذكرات الدف����اع واالحكام 

النهائية الصادرة فيها.
وقال في السؤال الثاني: قدمت مؤسسة 
البترول الكويتية وش����ركاتها التابعة 
منحة لبعض املوظفني الستكمال دراستهم 
في اخلارج، طالبا تزويده بأسماء الطلبة 
الذين مت قبولهم او رفضهم، وما شروط 
احلصول على منحة املؤسسة وشركاتها 
التابعة منذ سنة 2002 وحتى تاريخه؟ 
وه����ل مت رفض طلب����ات طلبة تنطبق 
عليهم ش����روط احلصول على املنحة؟ 
وما مناصب من مت ابتعاثهم في املؤسسة 

املس����وغ القانوني لقيام الشركة بتلك 
التعديات؟ كم تكلفة التعديالت؟ ومن قام 
بإجرائها؟ ومن اعتمد قرار الصرف؟ ومن 
أصدر األوامر املالية لتكاليف التعديالت؟ 
يرجى تزويدي بنس����خة من القرارات 
اخلاصة بإج����راء تعديالت على مجمع 

القطاع النفطي.
وأكد: هناك توقف لبعض املصانع 
التابعة لش����ركة صناع����ة الكيماويات 
البترولية خارج سياق خطط الشركة، 
متسائال: هل حدث توقيف لبعض مصانع 
الشركة؟ وما أس����باب ذلك؟ هل كانت 
توقفات املصانع بناء على قرار؟ ومن 
قام باعتماده؟ وكم تبلغ اخلسائر املالية 
لتلك التوقفات؟ يرجى تزويدي بنسخة 

من قرار وقف املصانع ان وجد.
وقال: منى الى علمنا وجود جتاوزات 
اداري داخل مؤسس����ة  كبيرة وظل����م 
البترول الكويتية وش����ركاتها التابعة 
فيما يخص ترق����ي املوظفني حيث ان 
الواسطة واحملس����وبية تفتح األبواب 
للبعض دون البعض اآلخر بغض النظر 
عن معايير الكفاءة واألقدمية، متسائال: 
ما الشروط الواجبة للترقي من درجة 
ألخرى دون اي معوقات في املؤسسة 
والشركات التابعة لها؟ ما املدة املطلوبة 
في الترقي م����ن درجة لدرجة أعلى في 
املؤسسة والشركات التابعة لها؟ وهل 
هناك نص قانوني واضح مينع املوظفني 
من الترقي للدرجة األعلى وان توافرت 
فيهم شروط الترشح للترقية؟ هل توجد 

مصفاة تش����ارك فيه املؤسسة جنوب 
الصني؟ اذا كان����ت اإلجابة ب� »نعم« ما 
نسبة مساهمة املؤسسة في املصفاة؟ 
وهل أعدت دراسة جدوى قبل املشاركة؟ 
ومن هم الشركاء اآلخرون في املشروع؟ 
يرجى تزويدي بنس����خة من االتفاقية 
ونسخة من دراسة اجلدوى وما مقدار 
رأسمال الكويت في املشروع؟ وهل شركة 
الداو كيميكال تشارك في املشروع؟ وما 
نسبة مس����اهمتها؟ وما مقدار رأسمال 
الذي تساهم به؟ هل مت استبعاد »شركة 
مش����ل« من املشاركة في املشروع؟ وما 

أسباب ذلك؟
وقال: منى الى علمنا ان مؤسس����ة 
البترول الكويتية تشارك في عدة مشاريع 
في باكستان ومنها مصفاة نفطية في 
ميناء قامسم، متسائال: ما املشاريع التي 
تشارك فيها املؤسسة في باكستان؟ هل 
توجد دراسات جدوى لهذه املشاريع؟ 
يرجى تزويدي بنسخة من تلك الدراسات 
ونس����خة من اتفاقية الشراكة. من هم 
الشركاء في مش����اريع املؤسسة داخل 
باكس����تان؟ وما مق����دار رأس املال لكل 

شريك؟
وفي سؤال آخر قال مزيد: ان مؤسسة 
الكويتي����ة ماضية في تنفيذ  البترول 
مش����روع املصفاة الرابعة واستوردت 
معدات خاصة باملشروع رغم قرار مجلس 
الوزراء بايقاف املشروع، متسائال: هل 
مت جلب معدات خاصة مبشروع املصفاة 
الرابعة؟ هل مت ابالغ املؤسس����ة بقرار 

وما املسوغ القانوني لهذه النسبة؟ على 
ان تكون االجابة عن البنود االربعة خالل 
الفترة الزمنية من العام 1999 وحتى 
تاريخه، وهل مت صرف نسبة مئوية 
اقل لباقي موظفي القطاع النفطي من 
مكافأة املشاركة في النجاح تختلف عن 

النسبة املعلنة وهي 2%؟
وقال: اس���تكمل العدي���د من ابناء 
القطاع النفطي دراستهم اجلامعية او 
الدبلوم بعد الثانوية على حس���ابهم 
اخلاص وقدموا ش���هاداتهم اجلامعية 
الى مقر اعمالهم س���واء في املؤسسة 
او الشركات التابعة لها وقد مت اعتماد 
بعضها والبعض اآلخر لم يعتمد وهو ما 
ان يشكل انتقائية وتفرقة بني املوظفني 
وعدم عدالة بني اجلميع مبا يخالف املادة 
7 من الدستور والتي تنص على »العدل 
واحلرية واملس���اواة دعامات املجتمع، 
والتعاون والتراح���م صلة وثقى بني 
التفرقة في  املواطنني« وتسببت هذه 
هضم حقوق املوظفني، وعليه يرجى 
تزويدي بنسخة من الئحة املوظفني في 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابع���ة لها كل على حدة، متس���ائال: 
ما اس���باب تعديل اوضاع بعض من 
استكملوا دراساتهم دون البعض اآلخر 
وما املس���وغ القانوني لهذه التفرقة؟ 
وما الشروط املطلوبة ملعادلة الشهادة 
اجلامعية او الدبلوم بعد الثانوية في 
املؤسسة والشركات التابعة لها اثناء 

اخلدمة.

او الشركات التابعة؟ وهل من مت ابتعاثهم 
كانوا على رأس عملهم أو بعضهم كان 
متقاعدا؟ وهل مت استثناء اي منهم من 
شروط القبول؟ ومن اعتمد االستثناء؟ 

وما املسوغ القانوني لذلك؟
يرجى تزويدي بأسماء كل من يعمل 
عل����ى درجة 19 وما فوق في مؤسس����ة 
البترول الكويتية وش����ركاتها التابعة 
منذ سنة 2006 وحتى تاريخه واليزال 
في اخلدمة، اضافة الى سيرتهم الذاتية 
ومؤهلهم العلمي، وس����نوات خدمتهم 
وتسلسلهم الوظيفي وجهة العمل لكل 

واحد منهم خالل هذه الفترة.
وقال في سؤال آخر: تشارك مؤسسة 
البترول الكويتية في مصفاة روتردام وقد 
ترددت معلومات حول حرائق في املصفاة 
وعدم تعيني كويتيني في الفترة األخيرة 
باملصفاة متسائال عن: نسبة مشاركة 
املؤسسة في مصفاة روتردام، وربحية 
املصفاة، وعدد املوظف����ني في املصفاة 
ونسبة الكويتيني فيها ومؤهالتهم، وهل 
وقعت حوادث حريق في املصفاة؟ وهل 
مت التحقيق فيها؟ وما نتائج التحقيق؟ 
يرجى تزويدي بنس����خة م����ن التقرير 
املالي للمصفاة خالل السنوات اخلمس 

االخيرة.
وقال مزيد في س����ؤال آخر: ترددت 
معلومات ان مؤسسة البترول الكويتية 
تساهم في مشروع مصفاة جنوب الصني، 
كما يشارك في ذات املصفاة شركة الداو 
كيميكال، متسائال: هل يوجد مشروع 

حاالت مت منحهم درجتني أو أكثر سواء 
في املؤسسة او الشركات التابعة لها منذ 
سنة 1995 حتى تاريخه؟ وما األسباب 
التي أدت ملنحهم أكثر من درجة؟ ومن 
اعتمد قرار الترقي����ة؟ يرجى تزويدي 
بنسخة من النص القانوني الذي مينع 
املوظفني م����ن الترقي حتى اذا توافرت 

فيهم شروط الترقية.
وفي س����ؤال آخر قال مزيد: ترددت 
معلومات ان مؤسسة البترول الكويتية 
قامت في الفترة االخيرة بتوزيع مكافآت 
املشاركة في النجاح على جميع موظفي 
القطاع النفطي الذي����ن تنطبق عليهم 
الشروط اال قلة قليلة جدا وعليه يرجى 
تزويدي بنس���خة من قرار املؤسسة 
والالئحة التنظيمية لهذه املش���اركة، 
متسائال: ما النسبة املئوية التي حصل 
التنفيذي للمؤسس���ة  الرئيس  عليها 
من هذه املكافآت؟ وكم تبلغ النس���بة 
ماليا؟ ومن اعتمدها، ومتى مت صرفها، 
وما املس���وغ القانوني لهذه النسبة؟ 
وما النسبة املئوية التي حصل عليها 
املنتدبون؟ وك���م تبلغ هذه  االعضاء 
النس���بة ماليا؟ ومن اعتمدها؟ ومتى 
مت صرفها؟ وما املسوغ القانوني لهذه 
النسبة؟ وما النسبة املئوية التي حصل 
عليها ن���واب االعضاء املنتدبني؟ وكم 
تبلغ هذه النسبة ماليا؟ ومن اعتمدها؟ 
ومتى مت صرفها؟ وما النسبة املئوية 
التي حصل عليها مدراء الدوائر ومن في 
مستواهم؟ وكم تبلغ هذه النسبة ماليا؟ 

مجلس الوزراء بايقاف مشروع املصفاة؟ 
يرجى تزويدي بنسخة من القرار ان وجد. 
هل توجد جهات معتمدة قامت بدراسة 
املشاركة في املصفاة الرابعة حسب قرار 
املجلس األعلى للبترول )2004/4/4/70/2( 
في )3 أبريل 2004( بشأن دعوة القطاع 
اخلاص للمشاركة في املشروع؟ اذا كانت 
اإلجابة ب� »نعم« يرجى تزويدي بنسخة 
من هذه الدراسات؟ ومن قام بإجرائها؟ 

وكم تبلغ كلفة كل دراسة؟
وقال: ترددت معلومات ان ش����ركة 
البترولية قامت  الكيماوي����ات  صناعة 
بإجراء تعديالت على مبنى مجمع القطاع 
النفطي، متسائال: هل املجمع من أصول 
الشركة ام يقع حتت مسؤوليتها؟ وما 

صالح املال
د.حسن جوهر

مبارك الوعالن

عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن ومسلم البراك ود. معصومة املبارك ود. أسيل العوضي في اجتماع جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة أمس

حسني مزيد

وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: مت احتجاز احملامي 
اس���امة مناور من قبل سلطات االمن اللبنانية 
بناء على تقارير صادرة من قبل اجهزة وزارة 
الداخلية في الكويت في ابريل 2009 متسائال: 
من املسؤول عن ارس���ال تعميم امني يفيد ان 

احملامي اسامة املناور مطلوب على ذمة قضايا 
ارهابية الجهزة االمن العربية؟ هل هذا التعميم 
ابلغت به جهات او دول غير عربية؟ وما االجراء 
املتخذ بحق املتسبب بهذا البالغ؟ وهل اتخذت 
الداخلية اجراء لرف���ع هذا البالغ حماية حلق 

املواطن في التنقل؟


