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أبورمية: استعدادات »التربية«
لـ »إنفلونزا الخنازير« »ضحك على الذقون«

أعضاء مجلس إدارة الشركة أجابوا عن جميع استفسارات اللجنة

حماد: مصنع الفحم المكلسن
يعمل بطاقة إنتاج 350 ألف طن

استقبل الغانم والطبطبائي

البرزاني:  نؤيد كل إجراء يزيل التوتر
بين الكويت والعراق

قامت جلن����ة التحقيق بالفحم 
املكلسن البرملانية برئاسة النائب 
سعدون حماد ومقرر اللجنة د.علي 
العمير امس بزيارة شركة صناعات 
الفحم البترولي وهو موقع تصنيع 
الفحم املكلسن وكان في استقبال 
اللجنة رئيس مجلس ادارة الشركة 
ري����اض الصالح ونائ����ب رئيس 
مجلس االدارة ضرار النصف ومدير 
املشروع م.احمد املضيان الذي تقدم 
بشرح مفصل وواف حول عملية 
تش����غيل املصنع ومراحل حتويل 
الفحم األخضر الذي يتم احلصول 
عليه من شركة البترول الكويتية، 
ومن ثم كلسنته اي حتميصه في 
افران خاصة بذلك ومن ثم التبريد 
ثم الى احملرقة وبعد ذلك الى املرجل 
وهي املرحل����ة النهائية حيث يتم 
اس����تغالل احلرارة املوجودة في 
الغازات املتطاي����رة النتاج بخار 

ذات ضغط عال.
واك����د رئيس اللجن����ة النائب 
س����عدون حماد في ختام الزيارة 
امليدانية ان الهدف من الزيارة هو 
جمع اكبر قدر من املعلومات حول 

املشروع من اجل التحقيق والوقوف 
على املصن����ع ومعاينته وزيارة 
األرض املخصصة له للتعرف على 
املراحل االنشائية للمشروع وصوال 

الى تصنيع الفحم املكلسن.
واضاف حماد انه من خالل هذه 
الزي����ارة اتضح للجنة ان املصنع 
يعمل بطاقة انتاج 350 الف طن، 
وأجاب اعضاء مجلس ادارة شركة 
صناع����ات الفح����م البترولي على 
جميع االستفس����ارات، مشيرا الى 

انه س����يطلع اعضاء اللجنة على 
تفاصيل الزيارة امليدانية في اجتماع 

اللجنة الحقا.
ب����دوره اوضح مق����رر اللجنة 
النائب د.عل����ي العمير ان اللجنة 
مس����رورة ان املصنع بدأ باالنتاج 
منذ شهر تقريبا وهذا االنتاج هو 
مفخ����رة للكويت مما ي����ؤدي الى 
انتعاش االقتصاد الكويتي في هذا 
اجلانب خاصة في صناعة األملنيوم 
وغير ذلك، ومن خالل رؤية اللجنة 
اليوم للمشروع عن قرب واألرض 
التي مت اعطاؤه����ا من قبل الهيئة 
العامة للصناعة. وبني العمير ان 
تلك الزي����ارة اعطت اللجنة فكرة 
واضحة عن املشروع والطريقة التي 
صار بها واملكتسبات التي حققها 
املستثمرون من وراء هذا املشروع، 
وانه سيتم استكمال حتقيق اللجنة 
واخلروج بالنتائج التي حتفظ املال 
العام، مش����يرا الى ان اي استثمار 
يجب ان نشجعه ويجب ان يكون 
هناك نوع من الثقة لدى املستثمر 
وال نضعه في دائرة الشك واالتهام 

اال اذا كان هناك ما يبرر ذلك.

معصومة وأسيل: نرغب في االستفادة
من التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان

وصف النائ���ب د.ضيف اهلل 
أبورمي���ة اس���تعدادات وزارة 
التربية ملواجه���ة وباء انفلونزا 
اخلنازير بأنها ما هي اال »ضحك 
الذقون« وال تتعدى كونها  على 
إجنازات إعالمية فقط، وال يوجد 

على أرض الواقع أي أثر لها.
وقال أبورمية: يؤس���فني ان 
وكيل���ة وزارة التربي���ة تتعامل 
مع وباء انفلونزا اخلنازير الذي 
قد يهدد حي���اة اطفالنا باخلداع 

واجنازات وهمية.
حي���ث تقوم ه���ي والوزيرة 
بزيارة املدارس بعد االتصال بها 
من قبل ادارة املدرسة ليبلغوها 
بأن املدرسة كاملة اجلاهزية حتى 
ينقل اإلع���الم الصورة التي هي 
تريد ان تريه���ا للمواطنني ولو 
أرادت فعال اكتشاف اخللل لقامت 
بزيارات مفاجئة للمدارس بطريقة 
عش���وائية ال أن تقوم بزيارات 

مفبركة مسبقا.
وقال ابورمي���ة ان تناقضات 
املس���ؤولني ف���ي وزارة التربية 
كشفت زيف ادعاء وكيلة وزارة 
التربية، حيث قالت قبل اسبوع ان 
املدارس مت جتهيزها ملواجهة الوباء 
وخرجت علينا الوكيلة املساعدة 
تنفي بطريقة غير مباشرة ادعاءات 
الوكيلة، حيث قالت ان املدارس 
ستتسلم اعتبارا من اليوم )امس( 

اجهزة لقياس احلرارة.
وتساءل ابورمية: من ُنصّدق 
الوكيلة التي أعلنت عن جهوزية 
الوكيلة املس���اعدة  أم  املدارس، 
لشؤون التعليم العام التي قالت 

سنجهز املدارس؟

امت���دح النائب صالح املال 
القرار الذي اتخذه مجلس ادارة 
البترول باملوافقة  مؤسس���ة 
على من���ح درجة 17 للعاملني 
التابعة  باملؤسسة وشركاتها 
من حملة الشهادة اجلامعية 
بالتخصصات كافة، ومساواتهم 
مع حملة الشهادة الهندسية.

ف���ي تصريح  املال  وق���ال 
للصحافيني: نبارك لكل اخواتنا 
واخواننا املستفيدين من هذا 
القرار في القطاع النفطي، والذي 

اعيد به احلق الى اصحابه.
وبني املال انه قام مبتابعة 
املوضوع م���ع نقابة العاملني 
الكويتية،  البترول  مبؤسسة 

وكان آخر حترك قمنا به توجيه 
س���ؤال برملاني لوزير النفط 
ووزير اإلعالم الش���يخ أحمد 
العبداهلل قب���ل فترة وجيزة 
م���ن موافق���ة مجل���س ادارة 
املؤسس���ة على قرار مساواة 
حملة الشهادات اجلامعية بكل 
التخصص���ات مبنحهم درجة 
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وذكر املال ان دور النقابة كان 
فاعال ومميزا في آن، متمنيا من 
الوزير ومجلس ادارة املؤسسة 
اتخاذ املزيد من القرارات املعلقة 
منذ فترة ليس���ت بالقصيرة، 
والتي من شأنها انصاف فئات 
اخرى من العاملني، لتساهم في 

خلق بيئة عمل صحية ومريحة، 
ترتقي بالقطاع النفطي الذي 
يعتبر أهم القطاعات في الدولة 

على االطالق.
من جانب آخر اشار النائب 
الى اهمية تخليد  املال  صالح 
ذكرى الرموز الوطنية املشرفة 
ف���ي الكويت، حت���ى يكونوا 
نبراس���ا لالجي���ال املقبل���ة، 
وقال امل���ال في اقتراح برغبة: 
الربعي  نظرا ملسيرة د.احمد 
احلافل���ة بالعط���اء في مجال 
العمل السياسي والصحافي 
والوزاري واالكادميي واالعالمي 
في الدفاع عن قضايا الكويت 
في مختلف احملافل وفي احلك 

االزمات السياسية، وفي مقدمتها 
دفاعه املشهود عن الكويت ابان 
الغزو العراقي واظهار صوت 
احلق في رحلته الشهيرة ضد 
ابواق النظام الغازي وتنوير 
اجلماهير حول العالم بعدالة 
قضية الكويت، وتعريض نفسه 
للخطر، السيما دوره املشهود 
القن���وات والفضائيات  ف���ي 
املتزن،  التلفزيونية وطرحه 
وتقدميه لقوانني تنموية كبرى 
الكويت  س���اهمت في نهضة 
احلديثة، فانني اقترح تسمية 
احد الش���وارع الرئيسية في 
منطقة قرطبة باس���م الراحل 
د.احم���د عب���داهلل الربعي ما 

يليق مبسيرة حياته الوطنية 
املش���رفة، ويسرنا في الوقت 
نفسه ان نشكر املسؤولني على 
املبادرة بتسمية احدى املدارس 
باسم الراحل غير انه ال يخفى 
التك���رمي احلقيقي  ان  عليكم 
يكون بتس���مية شارع باسم 
رموز الدولة النه ابقى وادوم، 
فاملدارس ولالس���ف الشديد 
تتع���رض للتغيير بحس���ب 
الوزارات  قرار املسؤولني في 
كما حدث في عدد من املدارس 
وفي مقدمتها مدرسة صباح 
التي  السالم الصباح بالسرة 
تغير اسمها، وهو امر ال يليق 

برموزنا.

اجتمعت مفوضة االمم املتحدة 
السامية حلقوق االنسان نافى بيالي 
النائبت����ني د.معصومة  امس مع 
املبارك ود.اسيل العوضي بحضور 
املندوب الدائم للكويت لدى االمم 
الس����فير ضرار  املتحدة بجنيڤ 

رزوقي.
وذكر السفير رزوقي في تصريح 
ل� »كونا« بعد اللقاء ان هذا االجتماع 
تن���اول مواضيع عدي���دة تتعلق 
باهتمامات الطرفني في مجال حقوق 
االنسان السيما املواضيع املتعلقة 

بحقوق املرأة في الكويت.
واضاف ان النائبتني قدمتا الشكر 
لبيالي على االشادة بانتخاب اربع 
نس���اء في االنتخابات التشريعية 
الكويتية االخي���رة التي وردت في 
خطاب املفوضة السامية االفتتاحي 

امام مجلس حقوق االنسان املنعقد 
حاليا في جنيڤ.

وذكرت مفوضة حقوق االنسان 
انها س���تقوم بزي���ارة الى الكويت 
في يناي���ر املقبل في اط���ار جولة 

خليجية.
وقدمت كل من د.معصومة املبارك 
ود.اسيل العوضي هدية الى املفوضة 
السامية وهي منوذج مصغر ملبنى 

مجلس االمة الكويتي.
وقامتا بجولة في عدد من قاعات 
االمم املتحدة منها قاعة مجلس حقوق 
االنسان املسماة بقاعة احلضارات 
الكويت  الذي قدمته  البوم  وزيارة 
كهدية للمفوضي���ة والذي يتصدر 
موقعا بارزا عل���ى مقربة من قاعة 
احلضارات ووس���ط الهدايا املقدمة 

من جميع دول العالم.

العم  الكويتي  النوخ���ذة  وكان 
عيسى العثمان قد قدم منوذجا للبوم 
الكويتي هدية لالمم املتحدة في عام 
1999 وذلك ملا ميثله البوم من رمز 
االباء واالجداد والذي يعبر  لكفاح 
عن التواصل والتفاعل مع مختلف 

احلضارات.
واكدت كل من املبارك والعوضي 
اللقاء  ان  في تصري���ح صحاف���ي 
باملفوضة السامية حلقوق االنسان 
اتسم بالسعادة والفخر حلصول املرأة 
الكويتية على عضويتها بالبرملان 
وتناول اجلهود املختلفة لدفع قضايا 

املرأة الى االمام.
واعربتا عن رغبتهما في االستفادة 
من التعاون مع املفوضة الس���امية 
ومجلس االمة الكويتي لدفع القضايا 

املهمة حلقوق االنسان.

ادارات  أبورمية من  وتعجب 
بعض امل���دارس التي تطلب من 
التعاوني���ة وأولياء  اجلمعيات 
األمور مساعدتهم لشراء املعقمات 
واجهزة فحص احلرارة، متسائال: 
هل وصل األم���ر بوزارة التربية 
املدارس  الى ان جتعل مدي���ري 
يستجدون اجلمعيات التعاونية 
وأولياء األمور؟ وأين االستعدادات 
للع���ام الدراس���ي؟ وأين ذهبت 

امليزانية؟
وحذر ابورمية وزيرة التربية 
وهي املس���ؤولة سياس���يا امام 
مجلس األمة من تقاعس الوكيلة 
املدارس  ب���أن  إيهامنا  ومحاولة 
جاهزة، ما يؤكد غياب الشفافية في 
تعامالت وكيلة الوزارة، موضحا 
ان اإلجنازات الوهمية التي تتشدق 
بها الوكيلة قد تؤدي الى فقدان 
أكبادنا ومن هذا املنطلق  فلذات 
نقول للوزيرة حاسبي املسؤولني 
قبل ان تتم محاسبتك، وكفوا عن 
اإلجنازات الوهمية التي تطلقها 

الوكيلة.

مس���تغربًا تصري���ح الوزير 
بإنفاق 4 مالي���ني دينار للوقاية 

من إنفلونزا اخلنازير
ويعتمد سياسة تضليل الرأي 
العام وكأن���ه يعيش في كوكب 

آخر.
النائب  من جهته اس���تغرب 
الوع���الن تصريح وزير  مبارك 
الصحة د.هالل الساير عن انفاق 
وزارة الصحة ملبلغ 4 ماليني دينار 
ف���ي الوقاية من وب���اء انفلونزا 
اخلنازير، مطالبا بتوضيح كيف 
مت انفاق هذا املبلغ، رغم انه حتى 
اليوم لم يتم استيراد الطعم الواقي 

من املرض.
وشدد الوعالن على ضرورة 
محاس���بة الوزير عن هذا املبلغ 
وآليات صرف���ه، ومعرفة بنود 
الصرف وجدوى انفاق مثل هذا 
املبلغ وما هو املردود على املواطن 
الكويتي منه، مؤكدا ان مثل هذه 
التصاريح وهذا االنفاق لن مير 
دون محاسبة وكفى هدرا للمال 

العام.

الوعالن طالب الساير بتوضيح عن صرف الـ 4 ماليين دينار بيالي تزور الكويت في يناير المقبل

مبارك الوعالند.ضيف اهلل أبورمية

د. معصومة املبارك تتسلم درعا تكرميية من بيالي بحضور د. اسيل العوضي

جاسم اخلرافي

مرزوق الغامن

د.محمد احلويلة

سعدون حماد

حسني احلريتي

قدم النائب حسني احلريتي 
النفط  س���ؤاال برملانيا لوزير 
ووزير اإلعالم جاء فيه: نصت 
املادتان 5 و38 من قانون اخلدمة 
املدنية رقم 79/15 على ان مجلس 
املدنية وهو املختص  اخلدمة 
بتعدي���ل روات���ب ال���وزارات 
واجلهات احلكومية واملؤسسات 
العام���ة والش���ركات اململوكة 
للدولة ملكية كاملة وعلى هذا 
األس���اس قام مجلس اخلدمة 
املدنية بتعديل رواتب القطاع 
النفطي، وذلك في نوفمبر 2007، 
اال ان مجلس ال���وزراء أصدر 
قراره رق���م 2007/1113 يقضي 
بوقف تنفيذ هذه الزيادة بعد ان 

أخذت حاصلها من الدراسة.
وف���ي 2008/2/21 ناق���ش 
مجلس ال���وزراء في اجتماعه 
االس���تثنائي 2008/8 تقري���ر 
ديوان اخلدمة املدنية املؤرخ في 
2008/2/20 رقم 112 واملتضمن 
موافقة مجلس اخلدمة املدنية 
على زيادة رواتب العاملني في 
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
وش���ركاتها التابعة، باالضافة 
الى عالوة غالء املعيشة والتي 
مت إقرارها بن���اء على الرغبة 
األميرية السامية وأقرها مجلس 
الوزراء حت���ت رقم 230/ أوال 

لسنة 2008.
اال ان األم���ني العام ملجلس 
الوزراء أصدر كتابني متناقضني، 
رق���م 820/1 - 1962 بتاري���خ 
2008/3/19 ال���ى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء يتضمن 
املوافق���ة على زي���ادة رواتب 
اجلهات املذكورة أعاله مع خصم 

عن الـ 120 دينارًا المنقوصة من زيادتهم

الحريتي: ما إجراءات تعويض 
العاملين في البترول؟

الخرافي هنأ نظراءه في الصين 
وقبرص ونيجيريا وتوفالو

بعث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلراف���ي ببرقيات تهنئة الى 
كل من رئيس املجلس الوطني لنواب الش���عب الصيني بجمهورية 
الصني الش���عبية وو بانغ���و، ورئيس مجلس الن���واب بجمهورية 
قبرص ماريوس غارويان، ورئيس مجلس النواب دمييي سابوري 
بانكول ورئيس مجلس الش���يوخ ديڤيد مارك بجمهورية نيجيريا 
االحتادية، ورئيس البرملان بتوفالو كاموتا التاسي، وذلك مبناسبة 

االعياد الوطنية لبالدهم.
مؤمن المصري

حددت محكم���ة اجلنايات 
امس جلسة 14 اجلاري للنظر 
في دعوى سمو رئيس مجلس 
النائب د.فيصل  الوزراء ضد 
املسلم واخلاصة بقضية شيكات 
النواب، كما حددت التاريخ ذاته 
للنظر ف���ي قضية امن الدولة 
املرفوع���ة من النائ���ب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
املبارك الش���يخ جابر   الدفاع 
ض���د النائ���ب د.ضي���ف اهلل 

بورمية.
كما حددت دوائر اجلنايات 
مبحكم���ة أول درج���ة مجددا 
جلس���ة 14 من الشهر اجلاري 
املرفوعة من  القضاي���ا  لنظر 
احملامية فوزية الصباح ضد 
السلطان ووليد  النواب خالد 

الغامن  الطبطبائي وم���رزوق 
على خلفية تصريحاتهم أثناء 
حمالتهم االنتخابية التي أشاروا 
فيها إلى وجود صراع بني أفراد 
األسرة احلاكمة بصفة العموم 
وحتميلهم الشق األكبر من حالة 
عدم االستقرار في البالد، يذكر 
أن احملكمة لم تتس���لم طلب 
رف���ع احلصانة ع���ن النواب 

املذكورين.
وقال���ت احملامي���ة فوزية 
النواب  الصب���اح إن بع���ض 
قد مارس���وا حقهم في حرية 
التعبير عن رأيهم الذي منحه 
لهم الدس���تور أثناء ترشحهم 
النتخابات مجلس األمة وجاء 
دورنا كذلك في ممارسة حقنا 
ف���ي التقاض���ي ال���ذي منحه 
لنا الدس���تور عم���ا ابدوه من 

تصريحات رأينا انها جتاوزت 
حدود احلرية، والفيصل بيننا 
العادل، فإن اجاز  القضاء  هو 
لهم القضاء هذه التصريحات 
القض���اء  فس���نحترم كلم���ة 
وجنلها وان ادان القضاء هذه 
التوقف  التصريحات فعليهم 

عن اصدارها.
كما قررت الدائرة اجلزائية 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
امس برئاسة املستشار إبراهيم 
العبيد وامانة سر رئيس الدوائر 
اجلزائية سامي العنزي تأجيل 
نظر دع���وى فرعي���ة قبيلة 
العجمان جللس���ة 11 نوفمبر 
ملخاطبة مجل���س االمة لرفع 
احلصانة عن النائب الصيفي 

مبارك الصيفي.
وكان���ت النياب���ة العام���ة 

قد اس���ندت للنائب الصيفي 
وعل���ى فهد العجم���ي وفهيد 
س���عيد العجمي ومحمد فالح 
العجمي أنهم ف���ي 2008/4/4 
نظموا انتخابات فرعية بصورة 
غير رسمية قبل امليعاد احملدد 
إلجراء انتخابات اعضاء مجلس 
االمة لعام 2008 بغرض اختيار 
العجمان عن  ممثل من قبيلة 
 الدائرة االنتخابية اخلامس���ة
للترش���يح لعضوية مجلس 

االمة.
وذلك ب���أن اش���تركوا في 
إجرائه���ا ورش���ح كل منه���م 
نفسه فيها واتخذ من ديوانيته 
مقرا الجرائها واالقتراع فيها 
النح���و املبني  وذل���ك عل���ى 

بالتحقيقات.
وفي جلسة 2009/2/22 قضت 

محكمة اجلنايات غيابيا مبعاقبة 
املتهمني االربعة باحلبس مدة 
سنتني مع الشغل وامرت بوقف 
التنفيذ مدة ثالث سنوات على 
أن يقدم كل من املتهمني تعهدا 
إل���ى االجرام  الع���ودة  بعدم 
مصحوبا بكفالة مالية قدرها 

الف دينار لكل منهم.
واذ لم يصادف ذلك القضاء 
قب���وال لدى احملك���وم عليهم 
فطعنوا عليه باملعارضة طالبني 
بالبراءة. وفي تاريخ  القضاء 
2009/4/5 قضت احملكمة بنفس 
هيئتها بقبول املعارضة شكال 
والقضاء بب���راءة املتهمني من 
التهمة املسندة اليهم. واستأنفت 
النيابة العامة احلكم، ومازالت 
القضية معروضة أمام محكمة 

االستئناف.

أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني انه يؤيد 
كل اجراء من شأنه ازالة التوتر بني الكويت والعراق، موضحا ان 
الوقت ال يسمح بأي خالف بني الطرفني، وان احلوار هو الوسيلة 

الوحيدة لتجاوز العقبات.
وبني البرزاني خالل استقباله النائبني مرزوق الغامن ود.وليد 
الطبطبائي انه س���عيد بهذه الزيارة التي يق���وم بها وفد نادي 
 الكويت الرياضي ألنها تساهم بشكل أو بآخر في توجيه االنظار

ال���ى االقليم، كما انها تس���اعد ف���ي رفع احلظر ع���ن الرياضة 
العراقية.

وأش���ار البرزاني الى انه يشكر الكويت حكومة وشعبا على 
زيارتهم لالقليم، مؤكدا ان الكويت دولة ش���قيقة ولها كل تقدير 

واحترام في نفوسنا.

»الجنايات« تنظر دعوى رئيس الحكومة ضد المسلم
والنائب األول ضد بورمية 14 الجاري

اقترح تسمية أحد شوارع قرطبة باسم الراحل أحمد الربعي

المال يطالب بإنجاز قرارات إنصاف العاملين في »البترول«

الحويلة للشمالي: جهز نفسك فآخر الدواء الكي
طال����ب مراقب مجل����س االمة 
النائب د.محم����د احلويلة وزير 
املالية مصطفى الش����مالي بالكف 
عن تصريحاته االستفزازية ضد 
الش����عب  العادلة البناء  املطالب 
املتعلق����ة مبديونياتهم  الكويتي 

جتاه البنوك.
وق����ال احلويل����ة كان األولى 
بالش����مالي ان يلتفت للخس����ائر 
املليارية التي تكبدتها الهيئة العامة 

لالستثمار نتيجة استثمارات غير 
مدروس����ة في بعض املؤسسات 
والشركات العاملية وعلى الشمالي 
ان يشكل جلان حتقيق في اموال 
الشعب التي ضيعتها الهيئة العامة 

لالستثمار.
واضاف احلويلة ان عني وزير 
املالي����ة تنظر بالرض����ا للبنوك 
املخالفة لتعليمات البنك املركزي 
فيما يتعلق بق����روض املواطنني 

وال يحرك ساكنا جتاهها او جتاه 
البنك املركزي ال����ذي فتح الباب 
مبصراعي����ه لتلك البنوك لتتفنن 
في خداع املواطنني واستدراجهم 
لقروض ذات شروط غير عادلة 
املاسة لتلك  مس����تغلة حاجتهم 

القروض.
واكد احلويلة ان وزير املالية 
غير متعاون مع السلطة التشريعية 
فقد وجهنا له العديد من االسئلة 

البرملانية ولكنه حتى هذه اللحظة 
لم يرد عل����ى أي منها لذا فنحن 
نقول له من اآلن جهز نفسك فقد 
اتبعنا معك كل الوس����ائل سواء 
بالتصريحات الصحافية او االسئلة 
البرملانية او من خالل املداخالت 
داخل قاعة عبداهلل السالم ولكن 
اصرارك على عدم التعاون يجعلنا 
منشي معك آلخر املشوار وقدميا 

قالوا آخر العالج الكي.

حددت التاريخ ذاته للنظر في دعوى فوزية الصباح على السلطان والطبطبائي والغانم

قيمة ما يع���ادل قيمة املكرمة 
األميري���ة من اجلهات الثالث، 
وآخر رقم 820/1 - 1961 بتاريخ 
2008/3/19 ال���ى وزير املالية 
يتضمن املوافق���ة على زيادة 
اجلهات املذكورة دون اي خصم 

لقيمة املكرمة األميرية.
لذا يرجى إفادتي باآلتي:

1 � ما اإلجراءات التي قامت 
بها مؤسسة البترول الكويتية 
لتعويض العاملني بها عن مبلغ 
ال� 120 دين���ارا املنقوصة من 
الزيادة مع شرح ألي معاجلة 
فنية لهذا املوضوع )إن وجدت(، 
كما يرجى تزويدي بصورة من 
املقرر للقطاع  الزيادة  جدول 
النفطي قبل وبعد اإلجراء التي 
قامت به املؤسسة ملعاجلة قيمة 

املنقوص من الزيادة.
2 � يرجى تزويدي بجميع 
احملاضر واملراسالت الذي متت 
حول معاجل���ة هذا املوضوع 
س���واء بني املس���ؤولني داخل 
املؤسس���ة او بني املؤسس���ة 

وجهات حكومية اخرى.


