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قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة بشأن 
فتح افرع جلمعي���ة الهالل االحمر باحملافظات 
لتدريب املتطوعني واملشاركة في حاالت الطوارئ 
مع توفير الدعم احلكومي لهذه االفرع من مقرات 

واجهزة ومعدات وغيرها من التجهيزات.

الدقباسي لفتح فروع لجمعية الهالل 
األحمر في المحافظات يعت���ذر النائ���ب علي فهد 

الراش���د عن عدم اس���تقبال 
املهنئني بشهر رمضان املبارك 
القادسية  في ديوانه مبنطقة 
يوم الثالثاء وذلك طوال الشهر 
الكرمي تضامنا مع اهالي ضحايا 

حريق اجلهراء.

الراشد يعتذر لرواد ديوانه

الحركة الدستورية تدعو إلى التوافق الوطني 
وتجاوز الخالفات وتعميق معاني اإليمان

مزيد: كم عدد الموظفين األجانب في مؤسسة البترول الكويتية 
وما عدد المنازل التابعة للشركة في محافظة األحمدي؟

وجه النائب حسني مزيد اسئلة 
عدة لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل تساءل في 
السؤال األول: هل قامت مؤسسة 
الكويتية باسناد تنفيذ  البترول 
مش����اريع خاصة به����ا لكي تقوم 
به ش����ركات تابعة له����ا؟ ما هذه 
املش����اريع؟ وما تكلفتها كل على 
حدة؟ وما اس����بابها وما املسوغ 
القانوني لذل����ك؟ ومن نفذها من 
الشركات التابعة للمؤسسة؟ وما 
الشركات التي قامت بهذه املشاريع؟ 
ومن اصدر ق����رار العمل في تلك 
املش����اريع؟ وما اع����داد املوظفني 
األجانب املعينني في املؤسس����ة 
والش����ركات التابعة لها كل على 
حدة؟ وما مسمياتهم الوظيفية؟ 
وما اإلدارة التي يعملون بها؟ وما 
طبيعة اعماله����م؟ وما مميزاتهم 
العينية واملالية؟ وكم مدة خدمتهم؟ 
وهل تع����دوا الس����ن القانونية؟ 
وه����ل مت التجديد لهم؟ وكم عدد 
موظفي العقود األجانب االداريني 
التابعة  في املؤسسة والشركات 
لها؟ وما هذه العقود؟ وما طبيعة 
اعمالهم؟ وكم تبلغ رواتبهم؟ وما 
املالية والعينية؟ وكم  مميزاتهم 
عدد من مت انهاء خدماتهم؟ ومن 
مازالوا على رأس العمل؟ من سنة 

2002 حتى تاريخه.
وفي س����ؤال آخر تس����اءل: ما 
التي قامت بها شركة  املشاركات 
العاملية خالل  الكويتية  البترول 
الثالث االخيرة؟ وما  الس����نوات 
تكلف����ة كل مش����اركة على حدة؟ 
وما تكلفتها؟ وهل مت عمل دراسة 
جدوى اقتصادية لكل مشاركة؟ 
مع تزويدي بنسخة من كل دراسة 
جدوى. ما املشاريع االستثمارية 
الكبرى ملؤسسة البترول الكويتية 
والش����ركات التابعة لها والتي مت 
الدخول فيها منذ سنة 2005 حتى 
تاريخه؟ وما تكلفة كل مشروع على 
حدة؟ وما اجلهة التابعة للمؤسسة 
والتي تشرف على هذا املشروع؟ 
وهل هناك خس����ائر ف����ي اي من 
املشاريع؟ اذا كانت االجابة ب� )نعم( 
يرجى تزويدي بكل ما يتعلق بأي 
مشاركة على حدة؟ وهل هناك خطة 
للخروج من هذه االس����تثمارات؟ 
وهل هناك موظفون كويتيون أم 
أجانب ميثلون املؤسسة في هذه 
املش����اركات؟ اذا كانت االجابة ب� 
)نعم( فما عدد هؤالء املوظفني؟ 
ومن اي اجلنسيات اذا لم يكونوا 
املالية  كويتيني؟ وم����ا مكافآتهم 
والعينية؟ وما سيرتهم الذاتية؟ 
وما أس����باب عدم تعيني كويتيني 

قام بتعيينه����م؟ يرجى تزويدي 
بالوثائق منذ س����نة 2004 حتى 

تاريخه.
وقال: منى الى علمنا ان هناك 
مخالفة مالية في االش����راف على 
العقد رقم 22120 في شركة نفط 
الكويت؟ فما هذه املخالفات؟ ومن 
قام بها؟ وما مقدارها بالتفصيل؟ 
وما األس����باب؟ وهل مت احالتها 
للنيابة للش����ق اجلنائ����ي بتلك 

املخالفة؟ 
وفي س����ؤال آخر، تساءل: ما 
تكاليف يوم االحمدي الرياضي منذ 
2001 حتى تاريخه كل سنة على 
حدة وبالتفصيل، وهل مت طرحها 
كمناقصة؟ اذا كانت االجابة بنعم 
فيرجى تزويدي بنسخة من طرح 
املناقصة، وما الشركات التي نظمت 
يوم االحمدي الرياضي، هل يوجد 
الحدى الشركات التي اقامت يوم 
االحمدي الرياضي عالقة بالعضو 
املنتدب لش����ركة نفط الكويت او 
نواب����ه، وكم عدد املستش����ارين 
في ش����ركة البترول العاملية، وما 
مقدار مخصصاتهم الشهرية، واي 

دائرة يتبعون، وما املميزات التي 
يتحصلون عليها، وما س����يرتهم 
الذاتية، وما اسماؤهم، وما طبيعة 
االستشارات التي يقدمونها، وهل مت 
تكليفهم برحالت عمل، وما االسباب 
والفوائد من تلك الرحالت، ومن قام 
باعتماد امر السفر، وما تكلفة كل 
رحلة عمل وما مدتها، مع تزويدي 
بنس����خة من امر السفر كل على 
حدة، وكم بلغت تكلفة جتديد قاعة 
كبار الزوار في ش����ركة البترول 
العاملية، وما طبيعة هذا التجديد، 
ومن قام بصرفه، ومن قام باعتماد 
الصرف، وهل مت طرحه كمناقصة 
س����واء على املناقصات الداخلية 
ام جلنة املناقصات املركزية، وما 
حجم هذه القاعة، وهل قامت شركة 
االستكشافات البترولية بشراء او 
املشاركة في مشاريع لم تكن فيها 
ربحية، وما هذه املشاريع، وملاذا 
االس����تمرار فيها، ومن اتخذ قرار 
الشراء او املش����اركة، وهل هناك 
دراسات جدوى مالية او فنية لكل 
من املش����اريع او احلصص التي 
دخلت بها ش����ركة االستكشافات 
البترولية، وما اخلس����ائر املالية 
في حقل شنجوتي في موريتانيا، 
وهل هناك دراسة جدوى للدخول 
في هذا احلق����ل، ومن اعدها، وما 
تكلفتها، ومتى مت الدخول في هذا 
احلقل، وما االجراءات التي اتخذت 
حيال هذه اخلسائر، وما اخلطط 
املرسومة لذلك، وهل هناك قرارات 
للخروج من هذا احلقل، وهل مت 
التحقيق في ذلك، وما اجلراءات 
التي اتخذت بع����د التحقيق؟ اذا 
كانت االجابة بنعم فيرجى تزويدي 

بنسخة من التحقيق.

وف���ي س���ؤال آخر، تس���اءل 
مزيد: ه���ل هن���اك اراض امالك 
دولة مخصصة ملؤسسة البترول 
الكويتية او الشركات التابعة لها 
ولم تستغل كاملة، وما مواقعها، 
وما االس���باب التي ادت الى عدم 
اس���تغاللها، وم���ا قيم���ة املبالغ 
املدفوعة لها، وما االرض التي مت 
تخصيصها في منطقة الشويخ، 
وألي ش���ركة، وم���ا مس���احتها، 
وما االس���باب التي ادت الى عدم 
اس���تغاللها، وما االس���باب التي 
ادت الى توظيف غير الكويتيني 
الكويتيني في  اكبر من  بنس���بة 
شركة نفط اخلليج وحتديدا في 
العمليات املش���تركة في الوفرة، 
وما عدد الكويتيني وما نسبتهم 
في العمالة، وما عدد االجانب في 
العمالة وجنسياتهم، وما املميزات 
التي يتحصل  املالية والعيني���ة 
عليها غير الكويتيني، وما املناصب 
والوظائف التي يشغلها املوظفون 
االجانب واسماؤهم ومؤهالتهم 
كل على ح���دة، وهل هناك خطة 
العمليات  ف���ي  العمالة  لتكويت 
املش���تركة في الوفرة؟ اذا كانت 
االجابة بنعم فمتى مت وضع اخلطة، 
ومتى تاري���خ االنتهاء منها؟ مع 
تزويدي بنسخة من اخلطة، وهل 
هناك ع���دم دقة في اعداد موازنة 
املشاريع الرأسمالية في شركة نفط 
اخلليج سواء العمليات املشتركة 
في اخلفجي او الوفرة، وما هذه 
املشاريع، وما مقدار اخلسائر فيها 
سواء فنية او مالية، وما االجراءات 
الت���ي اتخذت، وه���ل متت زيادة 
املالية،  مبالغ مالية للمش���اريع 
وما مقدارها، وما املسوغ القانوني 
لذلك، ومن اعتمد قرار الزيادة، وهل 
مت اجراء حتقيق داخلي او متت 
احالتها للنيابة، وهل قامت شركة 
الوفرة  العمليات املش���تركة في 
بصرف رواتب اساسية وعالوات 
اجتماعية وغالء معيشة ملوظف 
كان في احلبس؟ اذا كانت االجابة 
بنعم فما هو مق���دار هذه املبالغ 
وكيف مت صرف الرواتب ومن هو 
مسؤول هذا املوظف، ومن هو هذا ا 
ملوظف، وما مسماه الوظيفي، وهل 
مت استرداد املبالغ، وهل متت احالة 
من صرف له الرواتب الى التحقيق، 
وما نتائج التحقيق، وهل مت توقيع 
اجازات له وهو في حبسه، وهل مت 
انتدابه جلهات اخرى، وما اجلهات، 
وهل مت ابالغ تلك اجلهات انه على 
غير رأس عمله او انه مسجون، 
وما عقوبة من قام بكل من يتعلق 

بتلك الواقعة.

الزلزلة: عالوة األوالد
 75 دينارًا  بداًل من 50

قدم النائب د.يوس����ف الزلزلة 
اقتراحا لتعديل املادة الثانية من 
قانون »زيادة في العالوة االجتماعية 
واملعاشات التقاعدية واملساعدات 

العامة«.
مادة أولى: يستبدل بنص املادة 
الثانية من املرسوم بالقانون رقم 

14 لسنة 1992 � املشار اليه � النص 
اآلتي: »يص����رف عالوة اجتماعية 
للكويتيني العاملني في الدولة عن 
أوالدهم بواقع 75 دينارا شهريا عن 
كل ول����د. ويصدر ديوان املوظفني 
الضوابط الالزمة لتطبيق احكام 

د.يوسف الزلزلةهذه املادة واملادة السابقة«.

حسني مزيد

الدوسري يقترح زيادة عالوة 
األطفال إلى 75 دينارًا

قدم النائب د.بادي الدوسري اقتراحا بزيادة عالوة االطفال من 50 
دينارا الى 75 دينارا ملواكبة الغالء الفاحش الذي تعانيه دول العالم 
وحتى يتسنى لرب االسرة توفير جميع مستلزمات االطفال من مأكل 
ومشرب وملبس مبينا ان مبلغ 50 دينارا لم يعد كافيا لتوفير تلك 
املس���تلزمات وال ميكن لرب االسرة ان يغطي كل ما يحتاجه الطفل 
مببل���غ 75 دينارا ايضا ولكن للمس���اهمة في تخفيف الضغط على 

د.بادي الدوسريكاهل رب االسرة.

هايف ينتقد صمت الحكومة تجاه ما يحدث في المقاهي

حماد يطلب تقريرًا عن المواطن المتوفى بمرض إنفلونزا الخنازير
وجه النائب سعدون حماد سؤاال لوزير الصحة 

د.هالل الساير بشأن انفلونزا اخلنازير.
وقال حماد: ادخل احد املواطنني الى مستش����فى 
الصباح قسم االمراض الباطنية، حيث كان يعاني 
م����ن ضيق في التنفس وارتفاع في درجة احلرارة � 
 »H1N1« وهي ذات اعراض مرض انفلونزا اخلنازير
واش����تبه بإصابته بها، مضيف����ا: فتم اخذ عينة من 
املريض لفحصها مبختبرات وزارة الصحة، وعلى 
الرغم من ذلك لم تقم ادارة املستشفى بعزل املريض 
حلني صدور نتيجة العينة، كما انها لم تهتم مبتابعة 
نتائج العينة الى ان توفي املواطن � رحمة اهلل عليه 
� يوم االربعاء املوافق 2009/8/19 اي بعد اربعة ايام 
من تاريخ دخوله لعدم تلقيه العالج املخصص ملرض 
انفلونزا اخلنازير نتيجة االهمال في عالجه ولعدم 

متابعة نتيجة عينة التحاليل في حينه، فضال عن وصول نتيجة العينة 
بعد وفاته والتي اثبتت اصابته مبرض انفلونزا اخلنازير »H1N1«، وقال: 
وازاء ما يخرج علينا من تصريحات رنانة من مسؤولي وزارة الصحة 
 »H1N1« بالقدرة الفائقة على الس����يطرة على مرض انفلونزا اخلنازير
وسرعة اجراء الفحوصات وتسلم نتائج العينات خالل ساعتني، وهو 
ما مت التصريح به من قبل رئيسة قسم مختبرات وزارة الصحة العامة 

يوم السبت املوافق 2009/8/8 في الصحف احمللية وجاء في نصه:
»اكدت رئيسة قس����م مختبرات الصحة العامة والفايرولوجي في 
وزارة الصح����ة ان مختبرات الصح����ة العامة متتلك ثالثة اجهزة منها 
االح����دث عامليا لفحص العينات املصابة بڤي����روس »H1N1«، املعروف 
باس����م انفلونزا اخلنازير، مبينة ان هذه االجهزة مجتمعة قادرة على 
فحص 158 عينة دفعة واحدة وخالل ساعتني فقط منذ حتضير العينات 

وجتهيزها للفحص«.
وطلب حماد تزويده بتقرير تفصيلي عن حالة 
املواطن � رحمه اهلل � املتوفى يوم االربعاء بتاريخ 
2009/8/19 مبستشفى الصباح نتيجة اصابته مبرض 
انفلونزا اخلنازير »H1N1«، على ان يذكر في التقرير 
بصفة خاصة تاريخ وساعة دخول املواطن للمستشفى 
وتاريخ وساعة سحب العينات التحليلية منه وتاريخ 
وساعة وصول نتائج تلك العينات ملستشفى الصباح، 
وملاذا تأخرت نتيجة فحص عينة املريض ملدة تزيد 
عن اربعة ايام؟ ومن هم املسؤولون عن ذلك التأخير؟ 
وما مسمياتهم الوظيفية؟ وهل اتخذت وزارة الصحة 
االجراءات القانونية واالدارية الفورية حيال املتسبب 
في تأخر تسلم نتيجة حتليل العينات التي ادت الى 
وف����اة املواطن لعدم تلقيه العالج املطلوب؟ وقامت 
وزارة الصحة بإحالة املتسببني من املسؤولني مبستشفى الصباح وقسم 
مختبرات الصحة العامة والفايرولوجي في وزارة الصحة للنيابة العامة 
للتحقيق معهم في ارتكابهم اهماال طبيا وخطأ مهنيا جسيما ادى الى 
وف����اة املواطن؟ فإذا كانت االجابة بااليج����اب فيرجى تزويدي بتاريخ 
وصورة قرار االحالة للنيابة؟ واذا كانت االجابة بالنفي فما االس����باب 
التي حالت دون حتويل املسؤولني املتسببني في وفاة املواطن للنيابة 
العام����ة للتحقيق معهم؟ ملاذا لم يتم عزل املواطن املش����تبه بإصابته 
مبرض انفلونزا اخلنازير »H1N1« مباش����رة واتخاذ االجراءات الطبية 
الوقائية والعالجية معه حتى ال تنتقل العدوى الى احمليطني به وذلك 
حلني وصول نتائج عينة التحليل؟ وم����ا االجراءات الطبية الوقائية 
الفعلية التي اتخذها مسؤولو مستشفى الصباح مع املرضى واملترددين 

واالطباء واملمرضني والعاملني باملستشفى.

انتقد النائ����ب محمد هاي����ف صمت اجلهات 
احلكومية إزاء ما يحدث في عدد من املقاهي عامة 
ومنطقة خيطان خاصة والتي كشفت التقصير 
احلكوم����ي في مراقبة ومحاس����بة م����ن يتجاوز 

القانون.
وأوض����ح هايف في تصري����ح صحافي ان ما 
يحدث في املقاهي يتنافى مع ش����ريعتنا الغراء 
وثوابتنا اإلسالمية، حيث يستقدم أصحاب املقاهي 
نساء آس����يويات خلدمة الزبائن وهو األمر الذي 
يتعارض مع قوانني الدولة، ما ش����جع على نشر 
الفساد وانتهاك القانون دون أدنى حترك حكومي، 
مؤكدا ان هذا التراخي احلكومي ساهم في تكاثر 
هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا في كثير من 

األماكن كصاالت البلياردو واملقاهي، حتى أصبحت 
مالذا ومأوى للخادمات الهاربات من املنازل وبؤرا 
من بؤر الفساد في البالد، حتى وصل األمر بأحد 
املقاهي وفي هذا الشهر املبارك باستخدام النساء 
والذي يعتقد ان اكثرهن من خدم املنازل املتغيبات 
ليقمن بخدمة الزبائن وهن يرتدين مالبس فاضحة.
وحذر هايف وزراء الداخلية والشؤون والبلدية من 
خطورة استمرار هذه الظاهرة والتي بدأت تنتشر 
وتتفشى مساهمة في زيادة الفساد األخالقي في البالد 
دون حسيب وال رقيب، مش����ددا على  انه سيتابع 
إغالق هذا امللف وعلى الوزراء القيام مبسؤولياتهم 
وبتفعيل القوانني وتوجيه املسؤولني املعنيني إلى 

خطورة ذلك.

دعت احلركة الدس����تورية االسالمية الى جتاوز 
اخلالفات وتعميق معاني االميان واالخوة. جاء ذلك 
في بيان للحركة هذا نصه: تتقدم احلركة الدستورية 
االس����المية بأخلص التهاني للكويت ا ميرا وشعبا 
وحكومة بقدوم شهر رمضان املبارك، داعني اهلل ان 
يجعله شهر اصالح واجناز وان يعيده على االمتني 
العربية واالس����المية بالنصر والتمكني. ان احلركة 
الدستورية االسالمية لتدعو الى استثمار اوقات الشهر 
الكرمي بالتقارب والتوافق الوطني بني اجلميع من اجل 
اجناز التنمية واالستقرار وجتاوز اخلالفات وتعميق 
معاني االميان واالخوة. وتطالب احلركة الدستورية 
االسالمية املجتمع الكويتي باحلرص على قيم التعاون 

والبذل والعطاء وعمل اخلير كما هي عادته الكرمية في 
رفع املعاناة عن الفقراء واحملتاجني، اقتداء بالرسول 
الكرمي ژ الذي كان كالريح املرسلة التي تأتي باخلير 
دائم����ا، والتزام القيم واالخالق االس����المية احلميدة 
التي حتقق السعادة في الدنيا واآلخرة، اقتداء يقول 
املصطفى ژ »الصوم جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم 
فال يرفث وال يصخب، فإن سابه احد او قاتله فليقل: 

اني امرؤ صائم« رواه البخاري ومسلم.
وتتوجه احلركة الدس����تورية االسالمية بخالص 
الدعوات ان يدمي اهلل على الكويت االمن واالستقرار 
وان يحفظ اميرنا وشعبنا، وان يجعل شهر رمضان 

بداية لنهضة مجتمعية شاملة.

..ويطالب وزير الصحة بالتعامل بشفافية مع مرض إنفلونزا الخنازير
طالب النائب حسني مزيد وزيري الصحة والتربية د.هالل الساير ود.موضي احلمود بالتعامل بكل 
ش��فافية ووضوح مع مرض انفلونزا اخلنازي��ر وتداعياته، مبينا ان كل التقارير العاملية الصادرة في 

هذا الصدد بدأت تؤكد انتشاره كوباء فضال عن جتاوزه حاجز اخلطر.
وشدد مزيد على ضرورة كشف االستعدادات التي تصاحب بداية العام الدراسي، السيما ان غالبية 
الطلبة عائدون من دول اخرى لقضاء العطل املدرسية في بلدانهم، األمر الذي يجعل من املدرسة بيئة 
خصبة لتناقل الوباء، فهل استعدت وزارة التربية لذلك األمر؟ وهل وضعت خطة لتقليل الكثافة الطالبية 

في الفصول وتوفير البدائل التي حتد من سرعة انتشار املرض؟
ورف��ض مزيد التعامل م��ع طلبتنا كحقول جتارب لوجود املرض من عدم��ه، مضيفا انه اذا كانت 
وزارة التربية مس��تعدة ملواجهة العام الدراسي باإلمكانيات التي تؤمن طلبتنا فعليها كشفها للوقوف 
على خطة الوزارة ملواجهة العام الدراس��ي باإلمكانيات التي تؤمن طلبتنا فعليها كشفها للوقوف على 
خطة الوزارة ملواجهة املرض وإال فإن خطوة تأجيل العام الدراس��ي هي خطوة في االجتاه الصحيح، 

محذرا من التقاعس في هذا الشأن الذي ميس أرواح أبنائنا وبناتنا.

في هذه االس����تثمارات؟ وملاذا ال 
يتم ف����رض توفير ف����رص عمل 
اكثر للكويتيني اثناء توقيع هذه 
املشاركات. واضاف: قامت مؤسسة 
البترول الكويتية مؤخرا باالعالن 
عن عدد م����ن توظي����ف اخلبرة 
للتعيني في املؤسسة والشركات 
التابعة بشروط متعسفة وعليه 
ما عدد املتقدمني لوظائف اخلبرة 
من الكويتيني؟ وما عدد الذين مت 
الكويتيني في هذه  قبولهم م����ن 
الوظائف؟ ه����ل مت تعيني أجانب 
في هذه الوظائف؟ ما الدرجات التي 
مت التعي����ني عليها؟ وما املميزات 
العينية واملالي����ة التي مت منحها 
ملن مت قبوله؟ واذا كان هناك قبول 
لألجانب ملاذا لم يتم قبول كويتيني 
ويتم تدريبهم؟ ومن صاحب القرار 
في ذلك؟ وم����ن هم اعضاء جلنة 
املقابالت؟ وما صالحياتهم؟ يرجى 
تزويدي بجميع الوثائق منذ سنة 

2007 حتى تاريخه.
وفي سؤال آخر تساءل مزيد: 
هل يوجد نظام انصراف وحضور 
مطبق للموظفني سواء كويتيني 
ام اجان����ب على عقود املقاول في 
الشركات التابعة للمؤسسة؟ وما 
آلية ه����ذا النظام؟ وهل مت تعيني 
موظفني في عق����ود املقاول وهم 
خارج البالد؟ اذا كانت االجابة ب� 
)نعم( فيرجى تزويدي باس����ماء 
من مت تعيينهم وهم خارج البالد 
ومن قام بتعيينهم؟ وما االجراء 
الذي اتخذ ضد من مت اكتش����اف 
وجودهم خ����ارج البالد؟ وهل مت 
التي تقاضوها؟  املبالغ  استرداد 
وهل مت احالتهم الى النيابة العامة؟ 
وهل مت التحقيق معهم او مع من 

محمد هايف

سعدون حماد

السعدون يعتذر عن استقبال المهنئين
 في رمضان تضامنًا مع ضحايا حريق الجهراء

يعتذر رئيس مجلس االمة الس���ابق النائب احمد الس���عدون 
هذا العام عن عدم استقبال المهنئين برمضان.تضامنا مع ذوي 
الشهداء والمصابين في حادث حريق الجهراء االليم، سائال المولى 
الكريم ان يتغمد المتوفين برحمته وان يعجل بشفاء المصابين 

وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
احمد السعدون


