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 د. اسيل العوضي

 فيصل الدويسان 

 جاسم اخلرافي 

 سالم النمالن 

 سأل عن خطة المؤسسة لتنفيذ سياسة اإلحالل وما مدى نجاح المؤسسة وشركاتها

 النمالن للعبداهللا: لماذا وافقتم على تعيين الرؤساء 
التنفيذيين مستشارين لمؤسسة البترول؟ 

 الخرافي هنأ نظراءه في بابوا غينيا الجديدة 
والمكسيك بمناسبة األعياد الوطنية

 الدويسان يطالب بسرعة منح الجنسية
  ألبناء المطلقات واألرامل وأبناء المتجنسين

 «حدس»: نبارك تجريم العابثين 
  بالوحدة الوطنية وندعو لدعم الحرية

 الحريتي يستغرب تصريحات وزير النفط
  عن عرض المشاريع النفطية على «التشريعية»

 اســــتغرب رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب 
املستشار حسني احلريتي مما اعلنه وزير النفط في بعض الصحف 
من ان هناك اتفاقا بينه وبني جلنة امليزانيات مبجلس االمة يقضي 
بأن تعرض الوزارة املشاريع النفطية على اللجنة قبل ابرامها حتى 
ال تتعطل مســــتقبال عند البدء فــــي تنفيذها، مؤكدا ان هذا األمر ان 
صح فهو يخالف مبدأ الفصل بني السلطات الذي نصت عليه املادة 

٥٠ من الدستور.
  وبني احلريتي فــــي تصريح للصحافيني مبجلس األمة امس ان 
السلطة التشريعية ميارسها صاحب السمو األمير ومجلس األمة، 
والسلطة التنفيذية ميارسها صاحب السمو األمير ومجلس الوزراء 
والوزراء كما جاء في الدستور، بيد ان الدستور نص على ان فصل 
السلطات يكون مع تعاونها اال ان هذا التعاون يجب ان يكون وفقا 
ألحكام الدستور والالئحة الداخلية ملجلس األمة وال يعني ابدا تنازل 
السلطة التنفيذية عن امور هي من اختصاصها وحدها لتشرك مجلس 

االمة وجلانه في اعدادها ومناقشة مشروعاتها قبل ابرامها.
  وقال احلريتي ان عرض املشـــاريع النفطية قبل اقرارها على 
جلنة امليزانيات البرملانية او اي جلنة اخرى يشكل سابقة خطيرة 
قد متتد الى سائر جلان املجلس فيعرض وزير املالية العقود التي 
تعني وزارته على جلنة الشـــؤون املالية وكذلك وزراء االســـكان 
واملواصالت والدفاع والداخلية على اللجان املختصة وبقية الوزراء 

وتختلط األوراق وتضيع احلدود الفاصلة بني السلطات.
  واضاف احلريتي ان هذا األمر من شـــأنه ان يعطل مســـتقبال 
رقابة املجلس على املشاريع احلكومية بحجة انه قد سبق عرضها 
قبـــل ابرامها على اللجان املختصة وان هذه اللجان شـــاركت في 
اعدادها ووافقت عليها او على االقل لم تبد بشـــأنها اي مالحظات 

او حتفظات.
  وأكد احلريتي على ضرورة ان تلتزم كل من السلطتني التشريعية 
والتنفيذية بحــــدود صالحياتهما كما بينها الدســــتور فال تتدخل 
السلطة التنفيذية في اعمال التشريع في احلدود الضيقة التي نص 
عليها الدستور كما ال يجوز ان تتدخل السلطة التشريعية في اعمال 
التنفيذية اذ تقتصر وظيفتها على التشــــريع والرقابة على اعمال 
التنفيذ ســــواء في اثناء اجنازها او بعــــد متامها وبغير ذلك يختل 

التوازن بني السلطات بعيدا عن املقاصد الدستورية. 

 أسيل العوضي: يجب التعامل مع الملف 
البيئي كأولوية وطنية ال تحتمل التأجيل

 العمير يقترح إنشاء فرق كشافة بيئية 
 قـــدم النائب علـــي العمير 
اقتراحني برغبة جاء في االول: 
نظرا ملا آلت اليه الظروف البيئية 
في الكويت من عدم تقيد بعض 
املؤسسات والشركات احلكومية 
واخلاصة باحملافظة على بيئة 
الكويت واملمارسات غير املسؤولة 
التي تلوث البيئة سواء كانت 
بحرية أو برية أو تلوث اجلو، 
أتقدم باقتراح إلنشاء وبأسرع 
وقت فرق الكشافة البيئية لكل 
مناطق الكويت ويكونون حتت 
مسؤولية واشراف الهيئة العامة 
للبيئة ويتولون سلطة الضبطية 
القضائيـــة ويقدمـــون للهيئة 
تقارير اسبوعية أو شهرية عن 

كل االوضاع البيئية.
الثاني  اقتراحه  فـــي    وجاء 
فإنني أتقـــدم باقتراح لتوفير 
الطبيـــة املختبرية  االجهـــزة 
اخلاصة برصد املعادن الثقيلة 
السامة Trace element وما يسمى 
باختبار حتليل الشعر، وذلك 
في املرافق الصحية املعنية في 

البالد. 

كوبنهاجن العاملي للبيئة وستترتب 
عليه قرارات جديدة وصارمة جتاه 
تعامــــل الدول مع املنــــاخ الدولي 
واالحتباس احلراري، وسيترتب 
ايضا على الــــدول عقوبات دولية 
وغرامات ترهق ميزانيات الدول غير 
امللتزمة باملعايير البيئية العاملية. 
واعتبرت انه من باب اولى ان نقوم 
نحن بتشــــريعات وطنية لتجنب 
اي احراجات دولية واي تكلفة قد 
تكون مرهقة على امليزانية العامة 

للدولة.
  وفيما يخص دور املجلس جتاه 
التعامــــل مع امللــــف البيئي قالت 
العوضي: نحــــن نعمل على اعداد 
حزمة من التشريعات لدور االنعقاد 
القادم تواجه التلوث البيئي بشكل 
جاد وحاسم كالعمل على تفعيل دور 
اجلهات املسؤولة عن البيئية كالهيئة 
العامة للبيئة واعطائها قوة التصرف 
كاالحالة املباشرة للمتسببني في 
االضرار البيئية الى القضاء، والعمل 
على سن تشريعات العادة تأهيل 
جون الكويت الذي عانى من املخلفات 
الصناعيــــة والبحرية لعقود، مما 
اضر بالثروة السمكية وإلزام الدولة 
باعادة تدوير النفايات، اذ ان الكويت 
من اكثر الــــدول انتاجا للنفايات، 
ومســــاحاتها الصغيرة وتركيبها 
اجليولوجي ال يســــمحان بتوفير 

مرادم جيدة لهذه النفايات.

الرفاعي ان هدف  د.عبدالرحيم 
املجلس هو مد اجلسور للشعب 
الكويتي بعد القطيعة التي تسبب 
النظام الصدامي معربا عن  بها 
تقديـــر الشـــعب العراقي لدور 
الكويت في عودة العراق للمجتمع 
العربي والدولي واملســـاعدات 
االنسانية التي قدمتها وتقدمها 

الكويت للشعب العراقي.
  كما استقبل اخلرافي رئيس 
جمعية مشروع الثوابت الوطنية 
الراشـــد وعضو اجلمعية  منى 
ناصر املري حيث قدما للخرافي 
شـــرحا لهـــدف اجلمعية وهو 
تعزيز الـــوالء للوطن والتأكيد 
على الوحدة الوطنية بعيدا عن 
الطائفية والقبلية من خالل مؤمتر 
وطني بعنوان «ثوابت لتأصيل 
قيم املجتمع الكويتي» يعقد في 

نوفمبر املقبل.

 قالت النائبة د.اسيل العوضي ان 
امللف البيئي واالخطار البيئية التي 
تهدد صحة املواطنني تعتبر اولوية 

وطنية ال حتتمل التأجيل.
  واكدت فــــي تصريح صحافي 
امس ان امللف البيئي في الكويت 
يعاني بالدرحة االولى من النقص 
املعلوماتي للمواطنني واملسؤولني 
جتاه االخطــــار البيئية التي تهدد 
صحة الناس، وقلة التشريعات التي 
حتد من التلوث البيئي، فضال عن 
عدم اجلدية في تعامل الدولة مع 
االخطار البيئية التي تهدد صحة 

املواطنني بشكل مباشر.
  وذكــــرت ان اي تقاعس جتاه 
التعامل مع امللف البيئي اآلن يعني 
تهديدا الرواح املواطنني في املستقبل 
وارهاقا مليزانية الدولة في املستقبل 
من خالل معاجلة متأخرة وباهظة 

الثمن لكلفة متراكمة.
  وقالــــت: ال نريد ان يأتي امللف 
البيئي لنا على شكل كوارث بيئية 
وانسانية الن االفضل هو ان نقوم 
نحن مبواجهة هذا امللف من خالل 
حزمة من التشريعات املعدة التي 
حتد من التلوث البيئي، مشيرة الى 
ان «الكويت تواجه اخطارا بيئية 
حقيقيــــة تهدد صحــــة املواطنني 
بشــــكل مباشــــر كوجود مخلفات 
اليورانيــــوم املنضب في صحراء 
الكويــــت والغوارق فــــي اخلليج 

 بعث رئيـــس مجلس األزمة 
جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة 
الى كل من رئيس البرملان الوطني 
بدولة بابوا غينيا اجلديدة املستقلة 
جفـــري نـــاب، ورئيس مجلس 
النواب باملكسيك سيسر دوارت 
جاكويز، ورئيس مجلس الشيوخ 
باملكسيك غوســـتافو انريغوي 
ماديرو مونوز، وذلك مبناسبة 

األعياد الوطنية لبالدهم.
  واستقبل اخلرافي في مكتبه 
امس االمني العـــام ملجلس دعم 
الكويتية  ـ  العراقيـــة  العالقات 
د.عبدالرحمـــن الرفاعي، حضر 
اللقاء نائب رئيس مجلس االمة 

عبداهللا الرومي.
اللقاء اســـتعراض    مت خالل 
عمـــل مجلـــس دعـــم العالقات 
العراقية ـ الكويتية حيث اشاد 
اخلرافي بعمل املجلس واجلهود 

العربي اثر الغزو العراقي الغاشم 
مما ادى الى ارتفاع نسبة انتشار 
امراض السرطان التي تؤدي بحياة 

مواطنينا».
  وشددت على ان «اي تأخر في 
التعامل مع امللف البيئي يعني كلفة 
اقتصادية مضاعفة في املستقبل، 
فاالخطار البيئية التي تواجه صحة 
املواطنني اذا لم حتل بشكل سريع 
ستتحول في املستقبل الى خطر 
اكبر وستكون معاجلة تلك االخطار 

مببالغ مضاعفة».
  واشارت الى ان الكويت لديها 
التزامات بيئيــــة دولية يجب ان 
تضعها في احلسبان عند التعامل 
مع امللف البيئــــي، خصوصا انه 
في ديســــمبر القام سيعقد مؤمتر 

التي يقـــوم بها القائمون عليه، 
مؤكدا ان مثل هذه اجلهود هي ما 
يحتاجه البلدان الشقيقان لتجاوز 
اخلالفات وتقوية روابط االخوة 

بينهما.
  مـــن جانبه بني امني املجلس 

 طالب النائب فيصل الدويســـان وزارة الداخلية بســـرعة منح 
اجلنسية ألبناء املواطنات الكويتيات املطلقات واألرامل وكذلك ابناء 

املتجنسني الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط.
  وبني الدويســـان ان هناك الكثير من ابناء املطلقات واألرامل مت 
جتهيز ملفاتهم منذ سنوات ملنحهم شرف احلصول على اجلنسية 
الكويتيـــة اال انه لم يبت فيها الى اآلن ولـــم ترفع ملجلس الوزراء 
العتمادها مما يعطل مســـتقبلهم التعليمي والوظيفي واالجتماعي 
باالضافة الى ان هناك العديد من الذين مت منحهم اجلنسية لم يحصل 
ابنائهم على اجلنسية واستكملوا ملفاتهم ولم يبت في جتنيسهم، 
مما جعل االعداد تتزايد ونكون بذلك قد خلقنا مشـــكلة جديدة لهم 

بدال من حل مشاكلهم.
  واضاف الدويسان ان مثل هذه القضايا سهلة احلل لوجود قوانني 
تنظمها «على الرغم من قصورها» اال اننا لم جند حتركا من وزارة 

الداخلية في هذا املوضوع. 

 أصدرت احلركة الدســــتورية اإلسالمية «حدس» 
بيانا مبناسبة خطاب صاحب السمو األمير مبناسبة 
العشر األواخر من رمضان قالت فيه: استمعت احلركة 
الدستورية اإلسالمية بكل اهتمام للكلمة التي جاءت 
على لســــان صاحب الســــمو األمير مبناسبة العشر 
األواخر من رمضان والتي درج عليها سموه ليتوقف 
عند هموم شعبه ويستشرف معهم تطلعاته وأمانيه 
ويوجه بشــــعور الوالد ملا يراه واجبا التنبيه عليه 
حتصينا ملسيرتنا الوطنية من الشوائب التي قد تكدر 
من صفوها وتعكر من نقائها وتعمل على إذكاء املشاعر 
اإليجابية لالقبال على اخليــــر والتقرب الى اهللا في 

موسم اخلير والطاعة.
  لقد جاء توقيت اخلطاب كاملعتاد في العشر األواخر 
وبدايته باحلمد والثناء سنة طيبة استنها األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهللا وسار على نهجه 
الكرمي صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح 
حفظه اهللا، وقد أصبحت تقليدا حضاريا راسخا للقيادة 
الكويتية في مرحلة ظن البعض ان اإلسالم في خصام 
مع الدولة، وعائقا لتنميتها، ورقيها، وحاول إسقاط 
جملة من مالمح الوعي اإلسالمي التي يرفل بها مجتمعنا، 
ليعبر عن ربط عقيم وسقيم بينها وبني تراجع األداء 
العام للدولة، وتعثــــر االصالحات، وتباطؤ اإلجناز، 
وترهل اجلهاز احلكومي، وجــــاءت كلمات اخلطاب، 
لتؤكد االرتباط الوثيق بــــني الهوية والدولة، والتي 
يشــــكل اإلسالم أهم ركائز بنائها، في قيمه، ومبادئه، 
وإن كابدنا خلال هنا وهناك، فإننا نعتقد جازمني ان أهم 
أسباب التراجع ودواعيه، يكمن في التحلل من هدي 
اإلسالم، أو االنحراف عن تعاليمه، فاملنظومة العقائدية 
واألخالقية التي تعبر عنها نصوص القرآن والسنة، 
هي في مجملها دافعة للبناء واإلعمار، ومحفزة لإلجناز 
واإلصالح، ورادعة عن اإلفساد واإلخالل باملسؤوليات 

الفردية، والواجبات الالزمة جتاه الدولة.
  واحلركة الدستورية اإلسالمية تشارك سموه حرصه 
الذي عبر عنه في خطابــــه، ودعوته لتعزيز اللحمة 
الوطنية، وإشاعة االنسجام بني مكونات الوطن الواحد 
والنأي عن االصطفــــاف الطائي أو القبلي، فال مجال 
للعب على أوتار هذه الفتنة، وجعلها مادة للصراع على 
املصالح والنفوذ، وفي هذا الصدد فإن احلركة الدستورية 
اإلسالمية تبارك اخلطوات الداعية الى جترمي من يدعو 
الى شق الصف الوطني، واعتبارها من اجلرائم املنكرة 
التي يعاقب عليها القانون، باالضافة الى تفعيل القوانني 
التي سبق والتقت عليها إرادة األمة في املجلس ومنها 
قانون املرئي واملسموع والذي تؤكد فيه على أهمية 
بقاء مفهوم «احلريــــة» وتطبيقاتها باعتبارها مقوما 
أساسيا للفرد واملسيرة الدميوقراطية في الكويت وفي 
الوقت ذاته حماية اللحمة الوطنية بتنوعها واحملافظة 
على الكرامة الشخصية، دون تطويعها كأداة للسخرية 
الهابطة أو االستهداف غير املوضوعي ملنتقدي اخللل 

في ادارة أجهزة الدولة وعمل احلكومة.
  وفي ختام البيان أشادت احلركة الدستورية اإلسالمية 
بالروح األبوية التي جسدتها مضامني خطاب صاحب 
الســــمو ودعت الى حتميل كل طرف مسؤولياته في 
البناء والتنمية فالكويت بأمس احلاجة الى ان يتعالى 
أبناء شــــعبها عن سفاسف األمور وان يعمل اجلميع 
إلعالء قدر ومكانة هذا البلد وأهله الكرام متســــلحني 
بدينهم العظيم وروحهم الوطنية العالية وباملعرفة 
والعزم على اإلجناز والتفوق، ونستذكر في هذا املقام 
حديث السفينة التي دعى فيها املصطفى ژ أمته الى 
ان يأخذوا على يد الذي يخرق قاعها بحجة انها رقعة 
خاصة فإذا ما تركوه غرقــــوا وإذا ما أخذوا على يده 
جنوا جميعا فالسفينة إذا غرقت فإنها ال تغرق وحدها 

بل كل من عليها. 

 جملة استفســـارات حواها 
سؤاالن برملانيان قدمهما النائب 
ســـالم النمالن الى وزير النفط 
ووزيـــر اإلعالم الشـــيخ أحمد 
العبداهللا، جاء في أولهما: يحرص 
الرئيـــس التنفيذي ملؤسســـة 
البترول الكويتية كل احلرص 
على ان يقـــوم جميع موظفي 
القطاع النفطي باســـتيعاب ما 
يسمى مفهوم تضارب املصالح 
وفي املقابل ما يقوم به الرئيس 
التنفيذي مـــن تصرفات تفوق 
ادراك العقل وتفسيراته، حيث قام 
بتعيني مجلس استشاري، حيث 
ان اعضاء هذا املجلس االستشاري 
تربطهم عالقات شخصية معه 
ويشغلون مناصب في شركات 
منافسة للمؤسسة، ضاربا عرض 
احلائط بكل مـــا ينادي به منذ 
تعيينه كرئيـــس تنفيذي من 

الشفافية.. الخ.
  وذلك على ســـبيل املثال ال 
احلصر، عضو من اعضاء هذا 
املجلس هو مايك ودويك وهو 
عضو مجلس ادارة في شـــركة 
نفطية منافسة ملؤسسة البترول 
الكويتية وقد مت حتذير الرئيس 
التنفيذي مـــن وجود تعارض 

مصالح واضح.
  هل يعلم الرئيس التنفيذي 
معنى قانون تضارب املصالح 
اصـــال؟ وان كان يعلـــم يرجى 

االجابة عن التالي:
  ملاذا وافق على تعيني الرؤساء 
التنفيذيـــني الســـابقني (نادر 
السلطان ـ هاني حسني) للعمل 
كمستشـــارين للمؤسسة عن 
طريق شركاتهم التي تعمل في 

مجال النفط واالستثمار.
  ملاذا وافق على تعيني د.ربورت 
مابرو رئيس مؤسسة اكسفورد 
انرجـــي للطاقة فـــي املجلس 

االستشاري وكان شريكا وصديقا 
لنادر السلطان، وقد اصبح نادر 
السلطان اآلن رئيس مؤسسة 
اكسفورد انرجي للطاقة، حيث 
تقوم املؤسسة والقطاع النفطي 
بإرسال موظفني سنويا حلضور 

املؤمترات لدى تلك املؤسسة.
  ملاذا وافق الرئيس التنفيذي 
علـــى تعيـــني مايـــك ودويك 
عضوا في املجلس االستشاري 

للمؤسسة.
  ملاذا مت تعيني اعضاء منتدبني 
متقاعدين كأعضاء في مجالس 
ادارات الشركات النفطية مع العلم 
انهم يشغلون حاليا مناصب عليا 
في شركات نفطية استثمارية 

منافسة للمؤسسة.
  من هو محامي شركة صناعة 
الكيماويـــات البترولية؟ وهل 
يعمل عضوا في املجلس االعلى 

للبترول؟
  يرجى التفضـــل بتزويدنا 
بكشف بأسماء الذين مت انتقالهم 
من وإلى املؤسسة خالل الفترة من 
٢٠٠٨/١/١ وحتى تاريخه مع بيان 
املسميات الوظيفية لكل حالة 
قبل وبعد االنتقال كذلك درجاتهم 
قبل وبعد االنتقال؟ كما يرجى 
ايضا تزويدنـــا بقائمة توضح 
املوظفني الذين يتم استكمالهم 
للدراســـة التعليمية ملستوى 
(معاهد ـ جامعات ـ ماجستير ـ 
دكتوراه) خارج البالد وهم على 
رأس اعمالهم ودون إذن رسمي 
من املؤسسة، وهل منهم من كان 
يعمل في مكتـــب وزير النفط، 
وهل منهم من كان متغيبا عن 
العمل اثناء دراسته في اخلارج 
دون علم املؤسسة وكان يتقاضى 

راتبا شهريا؟
  وقـــال النمالن في الســـؤال 
الثاني: من املعلوم ان مؤسسة 

البترول الكويتية وشـــركاتها 
التابعة متثل القطاع التشغيلي 
واالنتاجي املنـــوط به التعامل 
مع الثروة الوحيدة التي تعتمد 
عليها خطـــط الدولة التنموية 
وغير التنمويـــة في حاضرها 

ومستقبلها.
  وقال النمالن: ومن املعلوم 
كذلك ان العائدات النفطية متثل 
اكثر من ٩٥٪ من االيرادات العامة 
للدولة، وان عدد العاملني بهذا 
القطاع احليوي يدور حول رقم 

١٤ ألفا او ما يزيد.
  واذا كان هذا شأن هذا القطاع، 
فقد درج العمل منذ القدم على 
ان يكون اساس اختيار العاملني 
مســـتندا الى الكفاءة واخلبرة 
الطويلـــة والتميز فـــي االداء 
بعيدا عن املجامالت والواسطة 
وتشـــتد االهمية عنـــد اختيار 
العناصـــر الفنية، فال يجوز ان 
يكون احلكم على كفاءة مهندس 
ومدى صالحيتـــه للتعيني او 
لالســـتمرار من قبل غير كبار 
املهندسني الكويتيني، وان يكون 
االختيـــار قانونيا من قبل غير 
كبار القانونيني وهكذا وأال يتم 
التعويل على ما يقدمه الوافدون 

بالذات من شهادات ومستندات 
فقد ثبت ان الكثير منها مزور وال 
ميثل احلقيقة، ويكفي الرجوع 
الـــى دواليب القضايا اجلنائية 
للتحقـــق من ذلـــك وحتى بعد 
االحلاق والتعيني يجب ان يكون 
ذلك مبراعاة ما يقضي به القانون 
ولوائح العاملني في املؤسســـة 
وشركاتها التابعة واخصها ان 
يكون التعيني اوال على سبيل 
االختيار ملدة ١٠٠ يوم على االقل، 
وان يكون التثبيت في الوظيفة 
بعد تقييم االداء، بعد ذلك بناء 
على تقارير يكتبها اهل اخلبرة 
املتخصصة وليس اإلداريون او 

الفنيون.
  كمـــا ان اللغـــة االجنليزية 
تعد من اهم الشروط االساسية 
الواجب توافرهـــا فيمن يعمل 
باملؤسسة وشركاتها سواء كان 
عمله فنيا او اداريا او يدويا، واذا 
كان شرط توافر اللغة االجنليزية 
اساسيا بالنسبة لقبول تعيني 
الكويتيني فمن باب أولى ان يكون 
هذا الشرط اكثر تشددا بالنسبة 
لغيرهم من غير الكويتيني وألن 
معظم مجـــاالت العمل النفطي 
وارتباطه بالشركات االجنبية 
تعتمد في جميع مكاتباتها على 
اللغة االجنليزية (عقود، تقارير، 
عروض، مناقصات مستندات، 
اتصاالت داخليـــة وخارجية، 

تأشيرات.. الخ).
  وقال النمالن: وليس ادل على 
ضياع العناصر القانونية املؤهلة 
باملؤسسة وشركاتها التابعة من 
استعانة هذه اجلهات مبكاتب 
احملامـــاة اخلاصـــة التي جتيد 
التعامل باللغة االجنليزية قبل لغة 
القانون. وباألمس القريب تكبد 
املال العام خسائر باهظة بسبب 
ما كانت املؤسسة وشركاتها تريد 

االقدام عليه في مشاريع عدة، منها 
مشروع داو كيميكال واملصفاة 
الرابعة على سبيل املثال وبسبب 
غياب العنصر القانوني القادر 
على القيام مبتطلبات العمل في 
املؤسسة مت الغاء هذه املشاريع 
وغيرهـــا بعد ادانتهـــا قانونيا 
مـــن جميع جهـــات الرقابة في 

الدولة.
  ومن األمثلة على العناصر 
القانونية في املؤسســـة غير 
الناطقـــة باللغـــة االجنليزية 
والتي ال تعرفهـــا ال قراءة وال 
كتابة ثالثة من جنسية عربية 
هم (أشـــرف عمر بالشـــؤون 
القانونيةـ  شريف جبريل بإدارة 
مكتب رئيس املؤسسةـ  محمود 
خليفة بالعالقات البرملانية) اما 
بالنسبة خلبرة كل منهم: فاألول 
التحق مندوبـــا بأحد مكاتب 
احملاماة في الكويت ثم استطاع 
بجهده احملدود ان يكون ضمن 
عمالة املقاول في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية وقت ان 
كان سعد الشويب رئيسا لهذه 
الشركة وكان يتقاضى وقتها 
راتبا زهيدا يتناسب من ضآلة 
حجمه وقلـــة حيلته وانعدام 
ثقافته القانونية وجهله باحلد 
األدنـــى باللغـــة االجنليزية 
وبالتافه مـــن األمور التي كان 
يعهـــد اليه به وبعد ان شـــاء 
القدر ان يصبح سعد الشويب 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
قام بتعيينه عضوا بالشؤون 
القانونية باملؤسسة حتى يقوم 
بتنفيذ رغباتـــه وما يأمره به 
وجاء تعيينه على الدرجة ١٧ 
في سلم الدرجات وهذه الدرجة 
يحلم بها الكثير من الكويتيني 
ملا تدره على صاحبها من مزايا 

مالية وعينية كثيرة. 
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