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)هاني الشمري(اخلرافي خالل عودته محاطا ببعض اإلعالميني في املطارالرئيس جاسم اخلرافي لدى عودته إلى البالد مساء أمسإياد اخلرافي خالل استقباله لوالده جاسم اخلرافي

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية ملناقشة استعدادات احلكومة ملرض انفلونزا اخلنازير

حسني مزيد

استفسر عن أسباب تجزئة أعمال مشروع خط األمونيا بأوامر تغييرية

مزيد يسأل العبداهلل عن الوفود الخارجية لمؤسسة البترول وشروط االلتحاق بالدورات
وجه النائب حسني مزيد حزمة 
أسئلة لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل جاء في 
السؤال االول: قامت مؤسسة البترول 
الكويتية بايفاد وفد للتوقيع على 
عقد الشراكة مع شركة داو كيميكال 
في لندن اثن����اء حل مجلس االمة 
وذلك في )28 نوفمبر 2008( بعد 
ان قدمت احلكومة استقالتها، وقد 
مت توقيع العقد املشؤوم الذي كاد 
ان يكبد املال العام خسائر فادحة، 
وقد عارض ديوان احملاسبة تلك 
الصفقة وبن����اء عليه مت إلغاؤها 
من قبل مجلس الوزراء لذا يرجى 

تزويدي باآلتي:
اسماء الذين شاركوا في الوفد، 
وما مسمياتهم الوظيفية؟ وهل مت 
التحقيق معهم في املؤسسة؟ وهل 

مت توقيع عقوبات عليهم.
وجاء في سؤاله الثاني: قامت 
الشركات النفطية التابعة للمؤسسة 
بإبرام عدة عق����ود ادارية ومالية 
وخدمات وعقود مشاريع وعقود 
صيانة وحفر مت توقيعها يرجى 
تزويدي باآلتي: م����ا هذه العقود 
من س����نة 2006 وحتى تاريخه؟ 

وما قيمتها.
وقال في السؤال الثالث: ما املهام 
التي يقوم بها أمني سر مجلس ادارة 
مؤسسة البترول الكويتية؟ وهل 
يشغل منصبا آخر غير منصبه؟ اذا 
كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي 
باملسمى الوظيفي الذي يشغله وما 
قانوني����ة جمع منصبني في وقت 
واحد؟ وما س����يرته الذاتية؟ وما 

املكافآت التي حتصل عليها.
الرابع: من  وجاء في س����ؤاله 
اعضاء جلنة املناقصات الداخلية 
في املؤسس����ة والشركات التابعة 

لها؟ وما تسلسلهم الوظيفي.
السؤال اخلامس: ما  وقال في 
األسس والشروط التي يتم عليها 
ترش����يح املوظف في املؤسسة او 
الش����ركات التابعة لها لدورات او 
مهمات خارجية؟ وما عدد الدورات 
واملهم����ات اخلارجية التي قام بها 
موظفي املؤسسة والشركات التابعة 

لها.
وجاء في سؤال مزيد السادس: 
ما تفاصيل قضية س����رقة جهاز 
كمبيوت����ر ألحد القي����ادات العليا 
في ش����ركة صناع����ة الكيماويات 

البترولية.
الس����ابع:  الس����ؤال  وجاء في 
ما صح����ة قيام ش����ركة صناعة 
البترولية بالتحقيق  الكيماويات 
مع عدد من املوظفني خلروجهم من 

العمل ببطاقات ال تخصهم.
وفي السؤال الثامن قال مزيد: 
تتبع احلكومة احلالية ووزراؤها 
واحلكومة الس����ابقة ايضا خطى 
محم����ودة ومنها سياس����ة الباب 
املفتوح ومقابلة عامة الناس بخطوة 
ايجابية من الوزراء ومن القيادات 
العليا في البالد وتخصيص على 
االقل يوم في االسبوع على االقل 
حلل مشاكل املواطنني والوافدين، 
ومنى الى علمنا رفض الس����يدة 
العضو املنتدب مقابلة أي من صغار 
املوظفني، وبناء عليه هل مت طلب 
مقابلة موظفني من شركة صناعة 
البترولي����ة ملقابلة  الكيماوي����ات 

العضو املنتدب.
وجاء في سؤاله التاسع: قامت 
الكويت باملصادفة على اتفاقية االمم 
املتحدة )UNCAC( وعليه منى الى 
علمنا ان شركة صناعة الكيماويات 
البترولية لها مش����اركات وعقود 

مع ش����ركة داو كيمكال لذا يرجى 
افادتي عن اآلتي:

1- هل مت تعيني او تدريب ابن 
املنتدب احلالي لش����ركة  العضو 
الكيماويات البترولية في شركة داو 
كيمكال؟ مما يعد تعارضا للمصالح 
واي����ن مت تعيينه او تدريبه؟ وما 
مكافأته؟ وك����م املدة التي قضاها 
وتاري����خ بدايتها؟ وفي أي بلد مت 
تعيين����ه او تدريبه؟ مع تزويدي 

بكل وثائق ما مت ذكره.
وقال مزيد في سؤاله العاشر: ما 
االسباب التي دعت شركة صناعة 
البترولية لتجزئة  الكيماوي����ات 
بعض االعمال املتعلقة مبشروع 
خط االمونيا ف����ي اوامر التغيير 
)ت ك/2008/28( )ت ك/2008/29( 
)ت ك/2008/30(، ومن قام باصدار 
االوامر مباشرة في ذلك؟ وهل مت 
جتاوز اللوائح والقوانني في ذلك؟ 
وهل مت مخالفة قرار املجلس االعلى 
للبترول رقم 1 بتاريخ 2005/9/7؟ 
ومن اتخذ قرار التجزئة ومخالفة 
اللوائح؟ وما االسباب؟ ومتى مت 
اتخاذ قرار اصدار تلك االوامر؟ وما 
مقدار تلك االوامر؟ كل على حدة، 

بوبي����ان التابع لش����ركة صناعة 
الكيماويات البترولية خالل السنة 
املالية 2006 � 2007 وكذلك 2007 
� 2008، وم����ا اوجه الصرف، وما 
اسبابها، وهل مت طرحها كمناقصة 
سواء على جلنة املناقصات الداخلية 
او جلن����ة املناقص����ات املركزية؟ 
وما العقود الت����ي مت التعاقد بها 
للنادي سواء للترميم او التأثيث او 
غيرهما، ومن قام بتنفيذها، ومن قام 
بالتوقيع عليها، ومن اعتمدها، مع 
تزويدي بجميع الوثائق والفواتير 
املالي وجميع ما  واوامر الصرف 
يتعلق بالصرف على نادي بوبيان 
م����ن 2005 حتى تاريخه، وهل مت 
الى  التحقيق باملوضوع واحالته 

النيابة العامة؟
وجاء في السؤال الثاني عشر: 
الكيماويات  قامت شركة صناعة 
 ME البترولية باملشاركة في شركة
Global منذ عدة سنوات، فهل هناك 
ارباح ام خس����ائر مت حتقيقها من 

هذه املشاركة.
وجاء في السؤال الثالث عشر: 
صدر قرار من مجلس الوزراء خالل 
فترة حل مجلس االمة السابق مؤرخ 

ف����ي 2009/3/16 مبنع التعيني او 
النقل او الترقي����ات وكذلك صدر 
تعميم من الرئيس التنفيذي في 
2009/3/25 وشمل بتعميمه كذلك 
التعيني عن طريق العقود ايضا، 
وقد قام احد املسؤولني في شركة 
صناعة الكيماويات البترولية بعدم 
التقيد بالقرار سابق الذكر وكذلك 
تعميم الرئيس التنفيذي واستخدم 
صالحيات����ه الغ����راض انتخابية 
والتدخل خلدم����ة مصالح بعض 
املرشحني دون اآلخرين، وعليه: 
هل قامت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية بتوقيع عقود للمقاولني 

خالل فترة حل املجلس السابق.
وجاء في السؤال الرابع عشر: 
منى الى علمنا انه مت اعفاء بعض 
املوظفني من العمل في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية بسبب طلب 
التقاعد او غيره، فهل توجد مدة 
قانونية يس����مح فيها في الئحة 
شؤون املوظفني في الشركة مبنح 
املوظف اعفاء من احلضور للعمل. 
السؤال اخلامس عشر:  وقال في 
ما السيرة الذاتية للعضو املنتدب 
احلالي لشركة صناعة الكيماويات 

البترولية؟ وكم تبلغ مدة خدمته؟ 
وما املكافآت املالية التي حصلت 
عليها م����ن 2002 حتى تاريخه؟ 
وجاء في السؤال السادس عشر: ما 
املكافآت التي حصل عليها الرئيس 
التنفيذي احلالي ملؤسسة البترول 
الكويتية. وقال مزيد في السؤال 
السابع عشر: ما عدد احلرائق في 
مصانع شركة صناعة الكيماويات 
البترولية من 2003 حتى تاريخه. 
وجاء في الس����ؤال الثامن عشر: 
منى الى علمنا ان هناك بعضا من 
املخالفات او التجاوزات حصلت في 
بناء مبنى املكتب الرئيسي لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية فما 
التجاوزات التي حصلت واخلسائر 

التي تكبدتها الشركة. 
التاس����ع  الس����ؤال  وجاء في 
عشر: ما اس����ماء مكاتب احملاماة 
التي تعاق����دت معها املؤسس����ة 
والش����ركات التابعة لها.وقال في 
السؤال العشرين: متلك املؤسسة 
والشركات التابعة لها او املشاركات 
احمللي����ة او اخلارجية لها مكاتب 
خارج البالد وعليه ما عدد العمالة 

الوطنية فيما سبق ذكره.

وهل هناك اوامر مباشرة غير ما 
مت ذكره؟ وملاذا لم يتم طرحها على 
جلنة املناقصات الداخلية او جلنة 
املناقصات املركزية؟ وما االسباب 
التي دعت الى عدم طرحها؟ وهل مت 
التحقيق مع من اتخذ قرار اصدار 
االوام����ر؟ وما االج����راءات ضده؟ 
مع تزويدي بنس����خة من محضر 

التحقيق.
وفي السؤال احلادي عشر: ما 
اجمالي املبالغ املصروفة س����واء 
او عقود على نادي  مبمارس����ات 

الخرافي عاد من إجازته الخاصة
عاد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مساء أمس إلى البالد بعد 
أن قطع أجازته اخلاصة للوقوف على آخر املستجدات التي طرأت في 
البالد ومن ضمنها الدورة البرملانية الطارئة وحادثة حريق اجلهراء.

أعضاء اللجنة استمعوا لالستعدادات الحكومية للعام الدراسي

»التعليمية«: استنفار المراكز الصحية وتجهيز عيادات 
طبية في 120 مدرسة لمواجهة إنفلونزا الخنازير

اش���اد رئيس اللجنة التعليمية البرملانية النائب د.حس���ن جوهر 
بالعرض الذي تقدم به ممثل���و وزارتي الصحة والتربية حول خطة 
عمل واستعداد احلكومة ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير واحلد من 
انتشاره في مدارس الدولة، مش���يرا الى ان االجراءات واالستعدادات 
التي قدمها الفريق احلكومي خالل اجتماع اللجنة كان »مطمئنا ويؤكد 

جهوزية وزارتي الصحة والتربية ملواجهة املرض«.
وق���ال د.جوهر، في تصريح للصحافيني ام���س: اجتمعت اللجنة 
التعليمية والثقافة واالرش���اد بحضور وزير الصحة د.هالل الساير 
واركان وزارة التربية والتعليم ملناقش���ة استعدادات العام الدراسي 
املقبل والتط���ورات على ضوء مواجهة وزارة التربية ملرض انفلونزا 
اخلنازير، مشيرا الى ان االجتماع كان مثمرا ألننا نادرا ما نحصل من 
قبل مؤسس���ات الدولة على برامج وخط���ط عملية كما حصلنا خالل 

االجتماع.
وتابع د.جوهر: تبني العضاء اللجنة ان هناك خطة عمل لدى الفريق 
احلكومي مبنية على وقائع وتشخيص للحالة والوباء العاملي، الفتا 
الى ان وزارة الصحة ممثلة بوزيرها قدمت عرضها مبنتهى الشفافية 

والوضوح متضمنا ارقام احلاالت املصابة والتي متت معاجلتها.
واشار د.جوهر الى ان اللجنة شددت على اهمية استعدادات وزارة 
التربية ملواجهة املرض واالجراءات الوقائية التي اتخذتها اس���تعدادا 
للعام الدراسي اجلديد للحيلولة دون انتشار الوباء بني ابنائنا الطلبة، 
الفتا الى ان اخلطة احلكومية التي اس���تعرضتها وزارة التربية خالل 
االجتماع اشتملت على اجراءات نوعية وخطة طوارئ ملواجهة املرض 

واحلد من انتشاره وكيفية التعامل مع املرض.
واوضح د.جوهر ان االستعدادات شملت استنفار املراكز الصحية في 
جميع املناطق وجتهيز العيادات الطبية في 120 مدرسة، وهناك مدارس 
اخرى سيتم جتهيزها قبل بداية العام الدراسي، كما سيتم تخصيص 
غرف للعزل داخل املدارس باالضافة الى حملة توعية على مس���توى 
املدارس للحد من انتشار املرض، مبينا انه تقدم اعضاء اللجنة بعدد من 
املالحظات خالل االجتماع ومت على ضوئها طلب وزارة الصحة والتربية 

اخذ هذه املالحظات بعني االعتبار قبل بداية العام الدراسي.
من جانبها، قالت مقرر جلنة الشؤون التعليمية د.سلوى اجلسار 
ان اللجنة اجتمع���ت بناء على طلب ورغبة وزيري التربية والتعليم 
العالي موضي احلمود ووزير الصحة، واضافت ان االجتماع كان بهدف 
االيضاحات واالس���ئلة التي طرحها النواب حول االس���تعدادات التي 

اتخذت ملواجهة انفلونزا اخلنازير للعام الدراسي املقبل.
واضافت د.اجلسار ان اللجنة التعليمية اجتمعت اليوم )امس( مع 
الوزارتني واستعدادهما للعام الدراسي، واضافت ان اللجنة تباحثت 
مع اللجنة العليا لوزارة الصح���ة ملواجهة انفلونزا اخلنازير وكذلك 
مع اللجنة العليا التي شكلتها وزارة التربية ملواجهة الوباء، موضحة 
ان اللجن���ة اطمأنت الى االجراءات التي اتخ���ذت ملواجهة املرض وان 

االجراءات متت بشفافية كاملة.
وتابعت د.اجلس���ار ان الوزارتني أبلغتا اللجنة انهما شكال في كل 
منطقة س���كنية فريق عمل يتواصل مع اللجان العليا في الوزارتني، 
واضافت ان فريق العمل يرأس���ه رئيس املركز الصحي واملستوصف 
املعني في املنطقة السكنية وكذلك يعني عضو في فريق العمل وكيل 
مدرس���ة تقوم بتعيينه املنطقة التعليمية، وكذلك عضو من اجلمعية 
التعاوني���ة يكون عضوا ف���ي فريق العمل وذلك مقاب���ل اللجنة التي 
تتواصل بش���كل مس���تمر حول برنامج الوقاية للكش���ف عن حاالت 

انفلونزا اخلنازير.
واوضحت د.اجلسار انه مت االطمئنان على االجراءات واالستعدادات 
ف���ي اجلامعات اخلاص���ة والهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي، كما مت 
االطمئنان على االستعداد الكامل بني وزارة التربية واملدارس اخلاصة 
ألنها س���تفتح بعض تلك املدارس تقريبا ف���ي 2009/8/20 )غدا( ومت 

اعطاؤها جميع التعليمات من قبل وزارة التربية.
وبينت د.اجلسار ان وزارة التربية قامت بتجهيز 120 عيادة طبية 
موزعة على س���ت مناطق تعليمية كمرحلة اولى داخل املدارس، وهذا 
يتعلق باالسعافات االولية اذا مت اكتشاف املرض، موضحة ان ذلك كان 

محور اجتماع اللجنة هذا اليوم )امس(.


