
الثالثاء 15 سبتمبر 2009 5مجلس األمة

صالح عاشور

علي الدقباسي

وجه النائب علي الدقباسي 
الدولة لشؤون  سؤاال لوزير 
مجل����س ال����وزراء روض����ان 
الروض����ان جاء فيه: ملا كانت 
خريج����ات دورة الوس����ائط 
املتعددة قسم االخراج والبالغ 
عددهن 120 طالب����ة والالتي 
تخرجن منذ عام����ن لم يتم 
توظيفهن ف����ي وزارة االعالم 
منذ ان تخرج����ن، فلم ال يتم 
تأهيل اخلريجات املشار اليهم 
ليقبلن في أي وزارة اخرى غير 
وزارة االعالم؟ ووجه سؤاال 
لوزي����ر النفط ووزير االعالم 
العبداهلل طلب  الشيخ أحمد 
في����ه تزويده باس����باب عدم 
تعين خريجات دورة الوسائط 

املتعددة.

وجه النائب عبدالرحمن 
العنجري سؤاال لوزير املالية 
الش���مالي طلب  مصطف���ى 
فيه تزويده بنس���بة ملكية 
العامة للتأمينات  املؤسسة 
االجتماعية في شركة ابراج 
كابيتال دبي، وما تطور هذه 
امللكية الى الوقت احلاضر، 
وهل تقوم هذه الشركة بادارة 
اصول ملصلحة املؤسسة، وما 
املبالغ وانواع االصول التي 

يتم ادارتها؟

الدقباسي يسأل 
عن خريجات دورة 
الوسائط المتعددة

العنجري يسأل عن 
ملكية »التأمينات« 
في »أبراج كابيتال«

بينت النائب د.سلوى اجلسار 
ان جامعة الكويت تغرق في بحر 
من الصراعات االيديولوجية، وان 
االدارة اجلامعية اصبحت جزاء من 
هذه الصراعات من خالل تدخلها 
املباش����ر في العديد من القرارات، 
مطالبة وزي����رة التربية ووزيرة 

التعليم العالي بسرعة التدخل.
وقالت اجلس����ار ان اجلامعة 
حتولت من مؤسسة أكادميية الى 
مؤسسة تدار بقرارات فردية تفتقد 
املوضوعية والشفافية والعلمية.

وطالبت اجلسار بتعزيز اجلهود 
العلمية واألكادميية، وتوفير جميع 
الظروف التي جتعل جامعة الكويت 
تعمل باستقاللية كاملة، ومنحها 
احلرية األكادميية الكاملة بالنشر 
والبح����ث. مش����يرة ال����ى ان هذه 
اجلهود بدأت تتراجع أمام الكثير 
من املطالبات بس����بب العديد من 
اخلالفات داخل هذه املؤسسة، والتي 
تعكس التدخل املباشر من قبل ادارة 

شدد النائب عادل الصرعاوي 
عل����ى انه اصبح اس����تحقاقا على 
سمو رئيس مجلس الوزراء نفي 
او تأكيد صحة ما نسب الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد 
الفهد من توجه لدى احلكومة بشأن 

اسقاط القروض وفوائدها.
وقال ان هذا االمر الذي يخالف 
ويعارض موقف احلكومة املعلن 
منذ ثالث سنوات تقريبا هو بداية 
طرح موضوع اسقاط القروض عند 
التصويت بعدم املوافقة على مثل 
هذه املقترحات في املجلس الفتقارها 
الى مبدأ العدالة، مؤكدا ان الشارع 
والرأي العام مييز ويفهم مضامن 
هذه التصريحات، متسائال في الوقت 
ذاته: الى متى ه����ذا التناقض في 
التصريحات بن الوزيرين الشمالي 
والفهد ونحن نع����رف ان الوزير 
الشمالي يعبر عن موقف احلكومة 
بشأن اسقاط القروض والتي طاملا 
اكدت عليه والقاضي بعدم املوافقة 
على اسقاطها مع امكانية دراسة اي 
تعديالت تقدم على قانون صندوق 
املعسرين اسوة بأي قانون، وهو 
يأتي منسجما مع توجهات صاحب 

اجلامعة. وبينت اجلسار ان االدارة 
اجلامعية حتاول مصادرة وحجر 
عدد من الق����رارات اجلامعية مثل 
التجديد لرؤساء األقسام واختيار 
عمداء الكليات او العمداء املساعدين، 
او البت ف����ي جتديد عقود اعضاء 
هيئة التدريس لغير الكويتين، مما 
انعكس على املخرجات األكادميية 

السمو االمير والتي طاملا اكد عليها 
وبأكثر من مناسبة، حيث ان مثل هذا 
التناقض ليس هو االول، فباالمس 
كان التناقض بن الشمالي والفهد 
عند بحث مشكلة املسرحن، حيث 
صرح الفهد بأن هن����اك صندوقا 
للمسرحن، وفي النهاية اتضح ان 
تصريح الش����مالي هو الذي يعبر 
عن موقف احلكومة والقاضي بعدم 
وجود صندوق للمسرحن، حيث 
ان مثل ه����ذا التناقض يعكس ان 
هناك حكومتن تديران االمور او 

ومس����توى صناعة القرار. وقالت 
اجلسار ان اجلامعة تواجه ضربات 
من الداخل واخلارج من اشخاص 
وجماع����ات يفرض����ون اجندتهم 
ووسائلهم، األمر الذي ادى حملاربة 
الكفاءات، وأصبحت اجلامعة معقال 
للصراعات املتعددة. وتس����اءلت 
اجلسار عن سر تأخر اعتماد البرامج 
األكادميية في بعض الكليبات، والتي 
توقفت اكثر من سنتن، واخلالفات 
األكادميية والعملية في موضوع 
كلية البنات اجلامعية، والتجاوزات 
في جل����ان الترقيات والتعيينات. 
واكدت اجلس����ار انها ستفتح هذه 
امللف����ات في اللجنة التعليمية في 
مجلس األمة، وذلك بسبب تراكم 
العديد من املشاكل والشكاوى التي 
وردت بهذا الشأن، مطالبة وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
بالتدخل العاجل لتحسن الفاعلية 
الوظيفية للجامعة وانتشالها من 

هذا الصراع االيديولوجي.

ان لدينا حكومة ام راسن، يا سمو 
الرئيس املث����ل يقول »نوخذاوين 
طبعوا مركب«، فاحلكومة مو ناقصة 
مش����اكل اال اذا كان هناك من يريد 

لها ان تطبع.
م����ن جه����ة اخ����رى، تس����اءل 
الصرعاوي عن دور ورأي الوزراء 
مبثل هذه التصريحات التي تتطلب 
ان يكون لهم موقف ثابت ومبدئي 
جتاهها يعكسه بيان مجلس الوزراء 
في اجتماعه املقبل، حيث انهم في 
النهاية متضامنون باملس����ؤولية 
وكيف لهم ان يقبلوا ان تدار االمور 
داخل مجلس الوزراء بهذه الكيفية 
والتي تهمش دورهم وتعكس ان 
هناك من يسعى الى حتقيق اجناز 
فردي عن طريق القضايا الشعبية 
على حساب مؤسسة مجلس الوزراء، 
حيث انهم لن يخس����روا شيئا او 
انهم على استعداد للتضحية بكل 
شيء من اجل ذلك او يريد ان تكون 
هناك ضغوط متارس على مجلس 
الوزراء بهذا اخلصوص، واال فكيف 
يتم االع����الن عن مثل هذا املقترح 
بالصحف دون عرضه داخل مجلس 

الوزراء.

د. سلوى اجلسار

د. يوسف الزلزلة

عادل الصرعاوي

الجسار: الجامعة تغرق في بحر من الصراعات األيديولوجية

الصرعاوي يطالب رئيس الوزراء باستيضاح
سياسة الحكومة في إسقاط القروض وفوائدها

الزلزلة: البنك المركزي لم يقم بدوره الرقابي
فتورط المواطنون وعلى الحكومة أن تقوم بدورها

عاشور يطلب جميع العقود التي وقعتها مؤسسة البترول الكويتية 
»retro active« أو شركاتها التابعة تحت مسمى

منذ عام 1999 وحتى تاريخه. هل 
يوجد تظلمات من العاملن في قسم 
تخطيط العمليات بدائرة اخلدمات 
الفنية في شركة البترول الوطنية 
الكويتية منذ ع����ام 1999 وحتى 
تاريخه. هل توجد قضايا عمالية 
بخصوص املكافأة والترقيات في 
قس����م تخطيط العمليات بدائرة 
اخلدمات الفنية في شركة البترول 
الوطنية الكويتية منذ عام 1999 
وحتى تاريخه. وأس����ماء اقارب 
الدرج����ة األولى  القيادي����ن من 
الذين مت تعيينه����م او مت نقلهم 
الى مؤسس����ة البترول الكويتية 
من خارج او داخل القطاع النفطي 
منذ ع����ام 2005 وحتى تاريخه، 
والدرج����ات احلاصل����ن عليها، 
منذ تعيينه����م، وحتى تاريخه، 
الوظيفي، ومؤهالتهم  ومسماهم 
الدراس����ية، وصورة من املوافقة 
الرسمية لنقلهم او تعيينهم من 

أصحاب القرار في املؤسسة.
وقال: طالعتنا احدى الصحف 
احمللية خالل الفترة السابقة ان 
اجتماع����ا طارئا جم����ع القيادات 
النفطي����ة ضم كال م����ن الرئيس 
التنفي����ذي ملؤسس����ة البت����رول 
الكويتية ورئيس شركة صناعة 
واألعض����اء  البتروكيماوي����ات 
املنتدبن في مؤسس����ة البترول 
الش����ركات  الكويتية ورؤس����اء 
النفطي����ة التابع����ة، وصرح احد 
القيادي����ن اثن����اء االجتماع، بان 
احلكوم����ة غدرت بن����ا بعد الغاء 

هذه الشراكة.

صرح د.يوسف الزلزلة عضو مجلس االمة 
بان ما طرح من قبل الشيخ أحمد الفهد بخصوص 
مديونيات المواطنين يعتبر موقفا ايجابيا من 
الحكومة ويحمل في طياته نفس افكار ما طرحه 
هو شخصيا قبل فترة ولكن حسب ما يبدو فان 
البعض في الحكومة ال يحسن قراءة اسلوب 
العقل والمنطق في التعامل مع القضايا التي 
تهم المواطنين، كما اكد د.الزلزلة ان صندوق 
المعسرين خصص لمن كانت امكاناتهم المالية ال 
تساعدهم على سداد قروضهم ولكننا في قضية 
مديونيات المواطنين نتكلم عن مساعدة الناس 
لتخفيض االعباء المالية عليهم لتمكينهم من 

العيش حياة كريمة كما اقرها الدستور ولكن 
دون تحم����ل الدولة اصول القروض والفوائد 
المتف����ق عليها حين كتاب����ة العقود مع اعادة 
الجدولة لتقليل االقس����اط الشهرية الواجب 

دفعها من قبل المواطنين.
كما اكد د.الزلزل����ة ان من واجب الحكومة 
التدخل المباشر لحل ازمة المواطنين الناتجة 
عن عدم قيام الحكومة بمسؤوليتها الرقابية 
على البنوك سابقا ممثلة في البنك المركزي 
الذي تقاعس س����ابقا ع����ن اداء دوره الرقابي 
فاستغل المواطن من قبل البنوك وحمل ما ال 
طاقة له به من الديون نتيجة االغراءات التي 

كانت تضعها البنوك لجر المواطنين لالقتراض 
مع عدم االلتزام بالشروط الواجب التأكد من 
اس����تيفائها من قبل المدين او التحايل عليها 
مع عدم وجود أي رقابة مسبقة من قبل البنك 
المركزي، واآلن وبعد ان سقط المواطنون في 
شرك القروض اصبح لزاما على الحكومة ان 

تقوم بدورها لحل ازمة المواطنين.
واكد د.يوسف الزلزلة ان ما تم طرحه من 
قبل الشيخ أحمد الفهد يدل على الحس السياسي 
الذي يجب ان يتحلى به جميع وزراء الحكومة 
دون استثناء ان ارادوا ان يسود مبدأ التعاون 

بين السلطتين.

املرفوعة من العاملن ضد املؤسسة 
منذ عام 2000 وحتى تاريخه. عدد 
االستقاالت املسببة في املؤسسة 
منذ ع����ام 2000 وحتى تاريخه. 
الداخلية  الالئح����ة  صورة م����ن 
ملؤسسة البترول الكويتية. عدد 
حاالت الندب من املؤسس����ة الى 
اجلهات احلكومي����ة. صورة من 
التقييم الس����نوي للمنتدبن الى 

خارج املؤسسة.
عدد احلاالت التي متت ترقيتها 
الى مس����مى )رئيس فريق( ولم 
تكمل عش����ر س����نوات خدمة في 
املؤسس����ة وأس����مائهم وتاريخ 
تعيينهم ومؤهالتهم الدراس����ية 
الوظيفي����ة. عدد  ومس����مياتهم 
اصحاب املؤهالت اجلامعية التي 
تعدت العشر س����نوات ولم يتم 
ترقيتهم الى مسمى )رئيس فريق( 
الكويتية،  البترول  في مؤسسة 
واس����ماءهم وتاري����خ تعيينهم 
ومؤهالتهم الدراسية ومسمياتهم 
الوظيفية. عدد املهندسن بقسم 
تخطيط العمليات بدائرة اخلدمات 
الفنية في شركة البترول الوطنية 

الكويتية؟
ب�:  كما طلب عاشور تزويده 
اس����ماء العاملن بقسم تخطيط 
العمليات بدائرة اخلدمات الفنية في 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
احلاصلن على املكافأة التشجيعية 
منذ ع����ام 2007 وحتى تاريخه. 
ترقيات العاملن في قسم تخطيط 
العمليات بدائرة اخلدمات الفنية في 
شركة البترول الوطنية الكويتية 

بنس����خة من قرارات صرف هذه 
التبرعات او الدعم سواء الحتادات 
الطلبة او النقابات العمالية؟ كما 
طلب عاشور تزويده بنسخة من 
قرارات صرف هذه التبرعات او 
الدعم سواء الحتادات الطلبة او 

النقابات العمالية؟
وقال: قامت مؤسسة البترول 
الكويتية بتشكيل جلنة خاصة 
للنظر ف����ي تظلمات العاملن في 
املؤسس����ة وكذلك في ش����ركات 
القطاع النفط����ي، طالبا تزويده 
التظلمات  بتاريخ تشكيل جلنة 
في مؤسسة البترول الكويتية وفي 
الشركات التابعة. اسماء اعضاء 
هذه اللجنة منذ تأسيسها وحتى 
تاريخه. وص����ورة من تظلمات 
العاملن في املؤسس����ة منذ عام 
2007 وحتى تاريخه، والقرارات 
التي صدرت بصدد هذه التظلمات. 
ص����ورة م����ن القضاي����ا االدارية 

هل تطرق ديوان احملاس����بة في 
تقاريره الس����نوية لتلك العقود 
منذ عام 2000 وحتى تاريخه؟ وما 
االجراءات التي قامت بها املؤسسة 
وشركاتها التابعة حيال ذلك؟ مع 

تزويدي بنسخة منها.
وقال عاشور: منى الى علمنا 
الكويتية  البترول  ان مؤسس����ة 
بصدد تنفيذ مش����روع )الرؤية( 
والذي مت تغيير اسمه مؤخرا الى 
)التحول( لتوحيد شركات القطاع 
النفطي، متسائال: هل متت دراسة 
مشروع التحول )الرؤية سابقا( 
من الناحية القانونية؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب، يرجى تزويدي 

بصورة من هذه الدراسة.
الذين حصلوا  الطلبة  اسماء 
على بعثة دراس����ية من مؤسسة 
البت����رول الكويتية الى الواليات 
املتحدة األميركية منذ عام 2005 
التي  وحتى تاريخه. ما اجلهات 
املوافقة عليه����ا، واجلهات  متت 
التي مت رفضها بخصوص طلب 
الدعم املادي من مؤسسة البترول 
املادي  الدعم  الكويتية؟ ما قيمة 
لكل جهة متت املوافقة عليها من 
الكويتية  البترول  قبل مؤسسة 
منذ عام 2007 وحتى تاريخه؟ هل 
هناك آلية او الئحة تنظم عملية 
صرف هذا الدعم؟ وما اخلطوات 
الرس����مية لهذه اآللية؟ هل هناك 
اس����تثناءات للص����رف من قبل 
الرئيس التنفيذي من دون الرجوع 
الى القنوات الرسمية في املؤسسة 
املخولة بالصرف؟ يرجى تزويدي 

وجه النائب صالح عاش����ور 
سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه: 
قامت مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة بتوقيع عقود 
بأث����ر رجع����ي لبع����ض األعمال 
بع����د ان مت تنفيذه����ا بفترة قبل 
احلصول على موافقات من اجلهات 

الرسمية.
وطلب عاشور تزويده بجميع 
العق����ود التي وقعتها مؤسس����ة 
او ش����ركاتها  الكويتية  البترول 
 »retro active« التابعة حتت مسمى
عقود ذات اثر رجعي منذ عام 2000 
وحتى تاريخه، على ان تتضمن 
االجابة قيمة العقد واسم املقاول، 
واسم الش����ركة املنفذة، وتاريخ 
توقيع العقد، وتاريخ بدء املقاول 
العمل، واسم املسؤول  مبباشرة 
الذي قام بتوقي����ع العقد من كال 
الطرفن، واس����م رئيس الشركة 
املباشرة للعقد ودراسة اجلدوى 
لكل مشروع ان وجدت. وهل هناك 
رأي فني جلهاز التدقيق الداخلي 
ملؤسسة البترول الكويتية على 
العقود ذات االث����ر الرجعي؟ اذا 
كانت االجاب����ة بااليجاب، يرجى 
تزويدي بنس����خة من هذا الرأي 
عل����ى العقود الت����ي مت توقيعها 
منذ ع����ام 2000 وحتى تاريخه. 
هل مت عرض العقود املعنية على 
ديوان احملاسبة؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، يرجى تزويدي بنسخة 
من رد الديوان على هذه العقود 
منذ ع����ام 2000 وحتى تاريخه. 

اعـــالن

جمعية الرقة التعاونية

ي�سر اإدارة جمعية الرقة التعاونية اأن تعلن لل�سادة امل�ساهمني عن:

�سنة  وع�سرين  �إح��دى  �لبالغني  للم�ساهمني  �لإد�رة  لع�سوية جمل�س  �لرت�سيح  باب  فتح   : اأوال 

ميالدية و�مل�ساهمني حتى 2009/6/30 و�أن يكون مر على ع�سوية �ملر�سح �سنة ميالدية كاملة 

و�مل�ستكملني مللفاتهم وذلك ملدة ثالثون يومًا �عتبارً� من يوم �لأربعاء �ملو�فق 2009/9/16 

�إىل  نهاية دو�م يوم �خلمي�س �ملو�فق 2009/10/15 لنتخاب ت�سعة �أع�ساء ملجل�س �لإد�رة 

بدًل من �ملدير �ملعني  �ملنتهية مدة تعيينه ، فعلى �ل�سادة �مل�ساهمني �لذي تنطبق عليهم 

�ل�سروط و�لر�غبني يف �لرت�سيح  مر�جعة �إد�رة �جلمعية م�سطحبني معهم :

1- �لبطاقة �ملدنية �لأ�سلية .

�ل��وط��ن�����������ي( للعاملني  �ل��د�خ��ل��ي��ة - �حل�����������ر���س  وز�رة  �ل���دف���اع -  وز�رة   (  : م��ن  ك��ال  م��و�ف��ق��ة   -2

     بهذه �جلهات.

�ملدنية  �لبطاقة  بغري  يعتد  لن  باأنه  علمًا   ، �لر�سمي  �ل���دو�م  �أث��ن��اء  �لرت�سيح  لتقدمي طلب 

�لأ�سلية كاإثبات ر�سمي .

�جلمعية  �إد�رة  م��ر�ج��ع��ة  ملفاتهم  ي�ستكملو�  مل  �ل��ذي��ن  �مل�ساهمني  �ل�����س��ادة  ع��ل��ى   : ثانيا 

             ل�ستكمال ملفاتهم.

اإعالن لل�سادة مراقبي احل�سابات

على �ل�سادة مر�قبي �حل�سابات تقدمي عرو�سهم لتدقيق ح�سابات �جلمعية لل�سنة �ملالية �لتي 

تنتهي يف 2010/6/30 �عتبارً� من يوم �لأربعاء �ملو�فق 2009/9/16 حتى نهاية دو�م يوم �خلمي�س 

�ملو�فق 2009/10/15م، فعلى �لر�غبني منهم تقدمي عرو�سهم لإد�رة �جلمعية و�حل�سور �سخ�سيًا 

�أو من ينوب عنهم يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �لذي �سيعلن عنه فيما بعد.

مع حتيات االإدارة


