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بعث رئي���س مجلس األمة 6
جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة 
الى رئي���س اجلمعية الوطنية 
في جمهورية مال���ي الصديقة 
ديونكوندا تراوري وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

الخرافي هنأ نظيره 
في مالي بالعيد الوطني

سأل وزير المالية عن عقد التأسيس والنظام األساسي إلحدى الشركات

البراك يوجه حزمة أسئلة إلى وزير النفط حول أرباح وخسائر 
»البترول الكويتية العالمية« وإجراءات مشروع مصفاة الصين

اجلزاءات؟ مع تزويدنا بنسخة منها؟ 
وفي حال تطبيق مخالفة جزائية، 
هل مت تطبي���ق املدة اجلزائية على 
املخالفني بالكامل؟ اذا كانت االجابة 
بال، يرجى تزويدنا بنسخة من هذا 
االستثناء؟ وطلب البراك نسخة من 
جميع املراسالت بني املؤسسة وشركة 
فيرل لهذه الصفقة؟ وسأل في حال 
بالكامل،  املبلغ  عدم اس���ترداد هذا 
هل يعد هذا املوضوع ضياعا للمال 
العام، وطلب نسخة من رأي االدارة 
القانونية في املؤسسة في هذا الصدد، 
ونس���خة من رأي التدقيق الداخلي 
في املؤسس���ة في هذا الصدد، وهل 
مت التعامل مع هذه الشركة بعد هذه 
املشكلة؟ وما طبيعة اجلزاءات التي 
اوقعت على املس���ؤولني واملوظفني 
وم���ا املدة الزمنية بني توقيع العقد 
واكتش���اف اخلسارة بسبب الفارق 
السعري مع حتديد مواقع املسؤولني 
عن هذا األمر من تاريخ اكتش���اف 

اخللل الى اآلن.
من جهة اخرى وجه البراك سؤاال 
الى وزير املالية عن عقد التأسيس 
والنظام االساسي الحدى الشركات 
جاء فيه: يرجى تزويدي بنس���خة 
من عقد التأسيس والنظام األساسي 
لشركة اجلون الدولي القابضة واين 
يقع املقر الرئيسي للشركة وتزويدي 
مبحضر اجتماع اجلمعية التأسيسية 
ومحاضر اجتماعات للجمعيات العامة 
العادية وغير العادية منذ تأسيس 
الشركة وحتى اآلن؟ مع تزويدي بأي 
تغييرات طرأت على حصص ملكية 
املساهمني مع حتديد نسبة كل مساهم 
تزيد مس���اهمته على 5%، ويرجى 

وجه النائب مسلم البراك حزمة من 
االسئلة الى وزير النفط حول ارباح 
الكويتية  البترول  وخسائر شركة 
العاملية منذ ش���راء الشركة، طالبا 
تقريرا تفصيليا عن تكلفة ومصاريف 
مش���روع مصفاة الصني، منذ شراء 
الشركة كل سنة على حدة، اضافة الى 
نسبة العمالة الكويتية في الشركات 
التابعة للش���ركة األم ومناصبهم، 
وتقريرا تفصيليا عن املكافآت التي 
صرفت جلميع القياديني في الشركة 
والشركات التابعة لها خالل السنوات 
اخلمس الس���ابقة، كما طلب تقريرا 
تفصيليا ع���ن التكلفة واملصاريف 
ملشروع مصفاة الصني وهل اخذت 
جميع املوافقات من احلكومة الصينية 
التابعة لها قبل  واجلهات الرسمية 
البدء بالدراسات ملشروع املصفاة، 
ال���ى تزوي���ده باجلدوى  اضاف���ة 
االقتصادية ملشروع الصني، وسأل 
البراك: ما حقيقة ان شركة البترول 
العاملية تكبدت خسائر مالية تصل 
الى 450 مليون دوالر للسنة املالية 
الس���ابقة واضاف انه اذا كانت هذه 
افادتي  املعلومة صحيح���ة يرجى 

باآلتي:
اسباب اخلسارة، وهل مت صرف 
مكافآت للقياديني بالشركة مع حتقيق 
هذه اخلس���ارة؟ فاذا كانت االجابة 
بااليج���اب ارجو تزويدي بكش���ف 
تفصيل���ي، موضحا فيه االس���ماء 
ومناصبهم وحجم تلك املكافآت، وما 
عدد املستش���ارين الكويتيني وغير 
الكويتيني ومؤهالتهم مع تزويدي 
العقد والراتب واملزايا  بصورة من 

والطريقة التي مت بها االختيار؟

نشاط الشركة مع تزويدنا بصورة من 
الرخصة باالضافة لعقد التأسيس، 
املراسالت  ويرجى تزويدنا بجميع 
بني ش���ركة كويت فيول ومؤسسة 
البترول الكويتية وشركة البترول 
الوطنية، وما اجلهة املس���ؤولة عن 
تأهيل الشركات التجارية التي يكون 
نشاطها محليا كتزويد وقود البواخر 
في املياه االقليمية مبا فيها املوانئ 
الكويتية، وما اجلهة املسؤولة عن 
حتديد اسعار البيع لهذه الشركات 
ان كانت اسعارا مدعومة او اسعارا 
عاملية حسب سعر السوق العاملي، وما 
التسعيرة التي حددت لهذه الشركة؟ 
ان كانت اسعارا مدعومة او عاملية، 
وطلب البراك تزويده بنس���خة من 
جمي���ع الكميات الت���ي بيعت لهذه 
الشركة واملعادلة السعرية املرتبطة 
بها، اضافة الى اجلهة املختصة بدراسة 
وحتديد االسعار العاملية لهذا النوع 
من النشاط )تزويد الوقود(، وكذلك 
اسماء الشركات احمللية والعاملية التي 
حتمل نفس النش���اط املذكور اعاله 
من جميع الكميات التي بيعت لهذه 
الشركات واملعادلة السعرية املرتبطة 
بها، وسأل: ماذا ينص القانون الكويتي 
لهذا النوع من النشاط؟ مع تزويدنا 

بنسخة من هذا القانون.
كما وجه البراك سؤاال ثالثا الى 
وزير النفط قال فيه: نشر في احدى 
الصحف ان مؤسسة البترول الكويتية 
)ادارة التسويق العاملي( ابرمت صفقة 
بيع فورية للغاز املسال مع شركة 
فيرل 40.000 طن وقد قامت املؤسسة 
بارسال العقد بتسعيرة مختلفة عن 
االتفاق ما ادى الى خس���ارة بسبب 

السابع ممثل شركة الكويت وآسيا 
محمد عق���اب اخلطيب، وهل هؤالء 
املذك���ورون موظفون يعملون لدى 
الش���ركة الكويتية لالس���تثمار او 
اعضاء في مجلس اداراتها او لديهم 
متثيل بعضويات في احدى مساهمات 
الشركة الكويتية لالستثمار او رابط 
عائلي، يرجى توضيح نوع العالقة؟ 
وتزويدي بنسخة معتمدة من دراسة 
الدولية  اجلدوى لش���ركة »اجلون 
الطبي���ة«؟ وما اجله���ة التي قامت 
بالدراسة، وتزويدي بنسخة من تقرير 
االدارة املعنية في الشركة الكويتية 
لالس���تثمار التي اوصت باملساهمة 
ق���رار مجلس  وكذلك نس���خة من 
ادارة الش���ركة الكويتية لالستثمار 
بشأن املس���اهمة؟ كما طلب البراك 
نسخة من البيانات املالية املعتمدة 
»لش���ركة اجلون الدولي القابضة« 
من التأس���يس وحتى اآلن، اضافة 
الى االصول املشتراة لكل من »شركة 
اجلون الدولي القابضة« و»ش���ركة 
اجلون الدولية الطبية« ومن اجلهة 
التي مت ش���راء تلك االصول منها؟ 
وما قيمة الش���راء لكل أصل؟ وهل 
مت تقييمه من قبل مكاتب معتمدة؟ 
وس���أل: هل قامت احدى الشركتني 
»شركة اجلون الدولية القابضة« أو 
»شركة اجلون الدولي الطبية« بشراء 
اصل تعود ملكيت���ه الحد االطراف 
الطرف  املساهمة بالشركتني؟ ومن 
البائع )املس���تفيد(؟ وما قيمة ذلك 
االصل مع تزويدي بقرار مجلس ادارة 
الش���ركة التي اشترت ذلك االصل؟ 
يرجى تدعيم االجابة باملس���تندات 

الدالة على هذا األصل؟

كما وجه البراك س���ؤاال آخر الى 
وزي���ر النفط جاء في���ه: بناء على 
تكليفكم لنا حضور االجتماع الذي 
دعت اليه ادارة املنطقة احلرة بتاريخ: 
2008/4/17 بالهيئة العامة للصناعة 
املنتجات  ملناقشة موضوع تهريب 
البترولية من املنطق���ة احلرة فقد 
حضر االجتم���اع نيابة عن اجلهات 
احلكومي���ة التالي���ة كل من: الهيئة 
العامة للصناعة منصور اشكناني، 
وليد النصار، خالد املطيري، محمد 

الشالل ورؤيا هاشم.
وزارة النفط: يعقوب مراد – مراقب 
البحوث، ش���ركة البترول الوطنية 
م.عدنان بورسلي، مؤسسة البترول 
الكويتية املستشار ماجد العيد، صالح 
الصالح، واضاف البراك ان نائب مدير 
التسويق احمللي في شركة البترول 
الكويتية عدنان بورس���لي افاد بأن 
الشركة ال تقوم بتزويد شركة كويت 
فيول بأي منتجات بترولية وبالتالي 
فان هذه الش���ركة تقوم باحلصول 
على ه���ذه املنتجات م���ن محطات 
تزويد الوقود غير اململوكة لشركة 
البترول الوطنية وهو وقود مدعوم 
من الدولة مما يسبب خسائر كبيرة 

للمال العام.
هذا ما جاء بالتقرير الذي رفعه 
احد املسؤولني في مؤسسة البترول 
الكويتية بخصوص تهريب املنتجات 
البترولية، لذا ارجو افادتي باآلتي:

الت���ي قامت بها  ما االج���راءات 
املؤسسة أو شركة البترول الوطنية 
ازاء هذا االعتداء الصارخ على املال 
العام ارجو تزويدي بكل املستندات 
الدالة على االجراءات التي اتخذت وما 

تزويدي باس���ماء االدارة التنفيذية 
ملناصب املدير العام – العضو املنتدب 
ومساعد املدير العام – نواب العضو 
املنتدب؟ كما يرجى تزويدي بنسخة 
معتمدة من دراسة اجلدوى لشركة 
»اجلون الدولي القابضة« وما اجلهة 
الت���ي قامت بالدراس���ة، وتزويدي 
بنس���خة من تقرير االدارة املعنية 
في الشركة الكويتية لالستثمار التي 
اوصت باملساهمة وكذلك نسخة من 
قرار مجلس ادارة الشركة الكويتية 
لالستثمار بشأن املساهمة؟ اضافة 
الى تزويدي بنس���خة من محاضر 
اجتماعات مجلس االدارة واللجان 
املنبثق���ة من مجلس ادارة ش���ركة 
القابضة« ونسخة  الدولي  »اجلون 
من اسماء اعضاء مجلس االدارة منذ 
التأسيس؟ وكذلك تزويدي بنسخة 
التنظيم���ي االداري مع  الهيكل  من 
ذكر اسماء كبار املوظفني ومؤهالتهم 
العلمية؟ وم���ا الطريقة التي مت بها 
تعيني هؤالء املوظفني وهل مت نشر 
اعالنات ف���ي الصحف احمللية، كما 
يرجى حتديد قيمة ونسبة كل طرف 
من االطراف املساهمة »بشركة اجلون 
الدولية الطبية«؟ وما عالقة االطراف 
السبعة املساهمني بالشركة املذكورة 
مع الشركة الكويتية لالستثمار وهم 
عل���ى النحو التال���ي: الطرف األول 
الطرف  عبدالصمد حاجي عبداهلل، 
الثاني عدن���ان عبدالكرمي العيدان، 
الطرف الثالث فواز سليمان االحمد، 
الط���رف الراب���ع عبدالصمد حاجي 
الط���رف اخلامس فيصل  عبداهلل، 
يوسف املش���اري، الطرف السادس 
القبن���دي، الطرف  فيصل عبداهلل 

الفارق الس���عري وهو م���ا يقارب 
2.600.000 دوالر، ارج���و االجاب���ة 

عما يلي:
كيف مت اكتشاف هذا اخلطأ؟ مع 
تزويدي بكل املس���تندات والعقود 
املتعلقة بهذا املوضوع سواء قبل او 
بعد اكتشاف اخلطأ، وهل مت استرداد 
هذا املبلغ؟ فاذا كان اجلواب بالنفي 
ارجو حتديد اسباب ذلك، ومن هو 
صاحب الصالحية املالية الذي يتحمل 
ضياع املال العام؟ وهل تدخل ديوان 
احملاسبة للتدقيق في هذه القضية؟ 
ارجو تزويدي بنس���خة من تقرير 
ديوان احملاس���بة؟ وم���ا االجراءات 
التي قامت  الداخلي���ة  والتحقيقات 
بها املؤسس���ة مع تزويدنا بنسخة 
من هذه النتائج؟ وعالم تنص الئحة 
اجلزاءات الداخلية في حال ضياع املال 
العام بسبب االهمال؟ وهل مت تطبيق 

مسلم البراك

استفس�ر عن الجهة المسؤولة عن تأهيل الش�ركات التجارية العاملة في مجال تزويد البواخر بالوقود في المياه اإلقليمية
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ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606
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