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قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة 
بشأن إنشاء مركز دولي متخصص لرصد 
الكوارث الطبيعية في منطقة الش���رق 

األوسط.

الراشد إلنشاء مركز دولي
متخصص لرصد الكوارث الطبيعية

اعتبر النائ����ب خالد العدوة 
ان جلنة االزالة دولة داخل دولة 
منفلت زمامه����ا وعيارها، وهي 
تسيء اساءة بالغة لرئيس مجلس 
الوزراء والتي تضرب بس����يفه 
وهي مبثابة املطرقة التي تنزل 
على رؤوس املواطنني، وقال إنها 
هدمت دواوينهم وخربت حدائقهم 
واقتلعت أشجار منازلهم ومازالت 
مستمرة ومتمادية وقد أثبتت هذه 
اللجنة للعالم أن الكويت الدولة 
الوحي����دة في العالم التي تقتلع 
األشجار وتبيدها باجلرافات، وكل 
يوم تهدد املواطن بالتصريحات 
النارية والتهديدات اجلوفاء دون 
رادع، ال تلتفت ملناشدات املواطنني 
وال ملجلس األم����ة وال للمجلس 
البلدي، في ظ����ل حكومة غائبة 

بعث رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلراف���ي ببرقيات 
ال���ى كل م���ن رئيس  تهنئة 
الوطن���ي االحتادي  املجلس 
الغرير ورئيس  عبدالعزي���ز 
الوطني  املجلس االستشاري 
عبداهلل بن محمد املس���عود 
ف���ي دولة االم���ارات العربية 
املتح���دة، ورئي���س مجلس 
األمة ثوجنسينج ثامافوجن في 
جمهورية الوس الدميوقراطية 
الش���عبية، وذلك مبناس���بة 

االعياد الوطنية لبالدهم.

متاما عن وعيها ومس����ؤولياتها 
بل حتى ال تقرأ واقع الس����احة 
السياسية بإس����اءتها املستمرة 

ملسؤوليات رئيس الوزراء.

د.علي العمير

احمد السعدون

خالد العدوة

جاسم اخلرافي

العدوة: الكويت أول دولة في العالم 
تقلع األشجار وتبيدها بالجرافات

اللميع للشريعان: متى تصل اإلنارة 
إلى شوارع ضاحية فهد األحمد؟

وجه النائب غامن اللميع س���ؤاال لوزي���ر الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان جاء فيه: نظرا العتبار ضاحية فهد االحمد من الضواحي 
حديثة النش���أة، حيث لم يتم اكمال البنية التحتية لها، ولتفادي 
احلوادث املرورية، وحفاظا على ارواح السكان وممتلكاتهم، متسائال: 

متى تصل االنارة الى شوارع ضاحية فهد االحمد؟

الخرافي هّنأ نظراءه في اإلمارات 
والوس بمناسبة األعياد الوطنية

ايام من تاريخ اجراء العملية او 
التصرف او صدور القرار.

الديوان ان يصدر  ولرئيس 
ق���رارا بتحديد ميعاد يزيد على 
ذلك مبا ال يجاوز ش���هرين في 
احلاالت التي تقتضي ذلك ولديوان 
احملاسبة استيفاء ما يرد اليه من 
بيانات واالطالع على ما يرى لزوم 
االطالع عليه من دفاتر او سجالت 
او اوراق او مستندات او حسابات، 
ويجب على تلك اجلهات موافاة 
الديوان مبا يطلبه من معلومات 
او مستندات خالل اسبوعني على 

االكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على 
بالفقرة  اليها  التصرفات املشار 
األول���ى وابالغ اجله���ة املعنية 
مبالحظاته عليه���ا وتوصياته 

في شأنها.
وعلى اجلهة املعنية الرد على 
مالحظات الديوان وتوصياته في 
شأنها خالل ميعاد اقصاه خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ ورودها 

اليها.
مادة 7 »فقرة اولى«

على اجلهات املشار اليها في 
املادة الثانية التي تستثمر امواال 
جتاوز قيمته���ا مائة الف دينار 
في الداخ���ل او اخلارج ان تقدم 
الى الوزير املختص بيانا كامال 
عن اوضاع االموال املس���تثمرة 

وجه النائب احمد السعدون 
املالية مصطفى  س���ؤاال لوزير 
الشمالي بشأن ما متلكه الدولة 
في شركة االتصاالت »زين«، وقال 

السعدون في سؤاله:
جاء في اجابة وزير املالية التي 
احيلت الى بتاريخ 2009/10/22 
عن سؤالي املوجه اليه بتاريخ 
2009/9/16 في ش���أن ما متلكه 
الدولة من اسهم شركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( من خالل الهيئة 
العامة لالستثمار بشكل مباشر 
او من خالل املساهمات االخرى 
او للمؤسسات  العامة  للهيئات 
العامة بش���كل مباش���ر او غير 
مباشر على حد سواء، وذلك حتى 
2009/8/1، اوضح الوزير أن الهيئة 
العامة لالستثمار متتلك نسبة 
24.608% من رأسمال شركة زين، 
مضيفا: وفي اجابة الوزير التي 
الي بتاريخ 2009/11/22  احيلت 
عن سؤالي املوجه اليه بتاريخ 
2009/11/10 عن مقدار النسبة التي 
متلكها الهيئات العامة واملؤسسات 
العامة والسيما املؤسسة العامة 
للتأمين���ات االجتماعي���ة وذلك 
حت���ى 2009/8/1 اوضح الوزير 
أن املؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعية متتلك نسبة قدرها 
2.97% بصورة غير مباشرة من 
ش���ركة زين بتاريخ 2009/8/1، 
وقال: وملا كانت النس���بة التي 
متتلكها كل م���ن الهيئة العامة 
لالستثمار 24.608% واملؤسسة 
العامة للتأمين���ات االجتماعية 
2.97% تبلغ في مجموعها %27.578 
من رأسمال شركة »زين« دون 
معرفة ما لغيرهما من الهيئات 
العامة واملؤسس���ات العامة من 

مساهمات ان وجدت.
السابعة  املادة  وقال: وكانت 
عشرة من الدستور تنص على ان 
»لالموال العامة حرمة وحمايتها 

واجب على كل مواطن«.
وكانت كل من املادتني 1 و2 من 

القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن 
حماية االم���وال العامة تنصان 

على ما يلي: 
مادة 1: لالموال العامة حرمة، 
وحمايتها ودعمها والذود عنها 

واجب على كل مواطن.
مادة 2: يقصد باالموال العامة 
في تطبيق احكام هذا القانون ما 
يكون مملوكا او خاضعا الدارة 
احدى اجلهات اآلتية ايا كان موقع 
تلك االم���وال في داخل البالد او 

خارجها:
أ- الدولة.

ب- الهيئات العامة واملؤسسات 
العامة.

ج- الشركات واملنشآت التي 
تس���اهم فيها اجله���ات املبينة 
بالبندين السابقني بنسبة ال تقل 
عن 25% من رأس���مالها بصورة 
مباشرة او غير مباشرة عن طريق 
شركات او منشآت تساهم الدولة 
او الهيئات العامة او املؤسسات 
العامة او غيرها من االشخاص 
العامة في رأس���مالها  املعنوية 
بنصيب م���ا، ويعتد في حتديد 
نس���بة رأس املال املش���ار اليها 
مبجموع احلصص التي للدولة 
او غيرها م���ن كل الهيئات ذات 
الش���خصية املعنوية العامة او 

الشركات املشار اليها.
وكان قد ورد في كل من املادة 6 
والفقرة األولى من املادة 7 )الفصل 
الثاني في وس���ائل الرقابة على 
االموال العامة( من القانون رقم 1 

لسنة 1993 املشار اليه ما يلي:
مادة 6: مع مراعاة حكم املادة 
29 عل���ى اجلهات املش���ار اليها 
في امل���ادة الثانية اخطار ديوان 
احملاس���بة كتابة مبا جتريه من 
عملي���ات او تصرف���ات تتعلق 
باستثمار ما لديها من اموال في 
داخل البالد او خارجها وما تتخذه 
من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ 
عليها من تعديالت ويجب ان يتم 
االخطار في ميعاد اقصاه عشرة 

لديها وحالته���ا واالرصدة غير 
املستثمرة كل ستة اشهر وذلك 
خالل ثالث���ني يوما التالية لهذه 
الفت���رة، وعلى الوزير املختص 
موافاة رئيس ديوان احملاس���بة 
بتقرير شامل خالل شهري يناير 
ويوليو من كل عام عن االموال 
التي  املستثمرة في كل اجلهات 

يشرف عليها.
وكان ن���ص كل من املواد 11، 
12، 13، 17 )الفص���ل الثالث( في 
اجلرائم والعقوبات، من القانون 

ذاته ما يلي:

مادة 11

كل موظف عام او مستخدم او 
عامل كلف باحملافظة على مصلحة 
اليها في  الحدى اجلهات املشار 
املادة الثانية في صفقة او عملية 
او قضية او كلف باملفاوضة او 
االرتباط او االتفاق او التعاقد مع 
اي جهة في داخل البالد او خارجها 
في شأن من شؤون تلك اجلهات 
اذا كان من ش���أن ذل���ك ترتيب 
حقوق او التزامات مالية للدولة 
او غيره���ا من اجلهات املذكورة 
فتعمد اجراءها على نحو يضر 
مبصلحة هذه اجلهات ليحصل 
على ربح او منفعة لنفس���ه او 
لغي���ره، يعاقب باحلبس املؤبد 
او املؤقت الذي ال تقل مدته عن 
سبع س���نوات، فاذا بلغ اجلاني 
مقصده او كان من شأن جرميته 
االضرار بأوضاع البالد املالية او 
التجارية او االقتصادية او ارتكب 
اجلرمية في زمن احلرب تكون 

العقوبة احلبس املؤبد.

مادة 12

يعاق���ب باحلب���س املؤبد او 
املؤق���ت الذي ال تق���ل مدته عن 
سبع سنوات كل موظف عام او 
مس���تخدم او عامل له شأن في 
ادارة املقاوالت او التوريدات او 
االشغال املتعلقة بأحدى اجلهات 

املش���ار اليها في املادة الثانية، 
او يكون له ش���أن في االشراف 
عليها، حصل او حاول ان يحصل 
لنفس���ه بالذات او بالواسطة او 
لغيره بأي كيفية غير مشروعة 
على ربح او منفعة من عمل من 

االعمال املذكورة.
وقال الس���عدون: م���ادة 17: 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ثالث س���نوات وبغرامة ال تزيد 
على عشرة آالف دينار او بأحدى 
هاتني العقوبتني كل من تسبب 
عمدا في تأخير وصول االخطار 
او البيان املشار اليهما في املادتني 
السادسة والسابعة فقرة اولى من 
هذا القانون الى اجلهة املختصة 

خالل املهلة احملددة.
واضاف: ومل���ا كانت ملكية 
الهيئ���ات العامة واملؤسس���ات 
العامة »الهيئة العامة لالستثمار 
العامة للتأمينات  واملؤسس���ة 
االجتماعي���ة« ال تقل عن %25 
في رأسمال ش���ركة االتصاالت 
املتنقل���ة »زين« الذين يديرون 
التزموا  العامة قد  هذه االموال 
بأح���كام القان���ون، ام انهم قد 
تعمدوا تأخير وصول االخطار 
او البيان املشار اليهما في املادتني 
السادسة والسابعة فقرة اولى 
من القانون رقم »1« لسنة 1993 
املشار اليه الى اجلهة املختصة 
خالل املهل���ة احملددة، وبالتالي 
تس���ري بحقهم احكام املادة 17 

من القانون ذاته.
وطلب السعدون من الشمالي 
تزويده بكشف مبينة فيه جميع 
املكافأت Bonus او املنح او غيرها، 
نقدية كانت او عينية ومقدارها 
التي اعطيت الى كل من رئيس 
واعضاء مجلس ادارة الش����ركة 
والقيادي����ني فيه����ا وذلك خالل 
السنوات املالية اخلمس املنقضية 
والس����نة املالي����ة احلالية حتى 
تاريخ االجابة عن هذا الس����ؤال 
وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية 

على حدة، وبكشف مبينة فيه 
جميع اسهم اخلزانة التي مت بيعها 
وشراؤها وسعر بيع السهم او 
سعر شرائه بحسب االحوال مع 
مقارنته بسعر السهم في سوق 
الكويت لالوراق املالية مع بيان 
اسم البائع واملشتري وذلك خالل 
السنوات املالية اخلمس املنقضية، 
والسنة املالية احلالية حتى تاريخ 
االجابة عن هذا الس����ؤال وذلك 
لكل حالة ولكل سنة مالية على 
حدة وبكشف مبينة فيه تكاليف 
شراء وصيانة وادارة او تأجير 
الطائرات اخلاصة  او استخدام 
والدول التي استخدمت في السفر 
اليها واسماء من استخدمها وذلك 
املالية اخلمس  خالل السنوات 
املنقضية، والسنة املالية احلالية 
حت����ى تاريخ االجاب����ة عن هذا 
السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة 
مالية على حدة، كما طلب تزويده 
بكشف مبينة فيه بدالت السفر 
التي صرفت الى كل من رئيس 
واعضاء مجلس االدارة والقياديني 
في الشركة وذلك خالل السنوات 
املالية اخلمس املنقضية والسنة 
املالية احلالية حتى تاريخ االجابة 
عن هذا السؤال وذلك لكل منهم 
ولكل س����نة مالية ولكل سفرة 
على ح����دة، وموافات����ي مبا اذا 
كان املسؤولون في الشركة قد 
التزموا باخطار ديوان احملاسبة 
كتابة مبا اجروه من عمليات او 
تصرفات، مما نصت عليه املادة 
6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 
املشار اليه مع موافاتي بصور من 
هذه االخطارات، افادتي مبا اذا كان 
املسؤولون في الشركة قد وافوا 
الوزير املختص بالبيانات الكاملة 
املنصوص عليها في املادة 7 »فقرة 
اولى« من القانون رقم 1 لسنة 
1993 املش����ار اليها، وما اذا كان 
الوزير قد وافى ديوان احملاسبة 
بهذه البيانات، مع موافاتي بصور 

من هذه البيانات.

السعدون يطلب من الشمالي كشفًا بتكاليف شراء 
وصيانة وإدارة وتأجير الطائرات الخاصة بشركة »زين«

وبكشف تفصيلي للدورات 
التدريبية واملؤمترات ورحالت 
التي حضرها املوظفني  العمل 
العاملي  التابعون للتس���ويق 
الذين تبدأ درجاتهم الوظيفية 
من 17 وحتى مستوى العضو 
العاملي في  املنتدب للتسويق 
الفترة من 2001 حتى تاريخه، 
مع ذكر اس���مائهم وتفاصيل 
هذه الدورات واسباب رحالت 
العم���ل وتكاليفها التفصيلية 

بالدينار.

هيكل توزيع العمل

وبهيكل توزيع العمل الداخلي 
ادارة  ف���ي   )work distribution(
تنظيم املبيع���ات التابع لقطاع 
التس���ويق العاملي م���ن الفترة 

2001/9/30 حتى 2008/6/1.
العمير عن اسباب  وتساءل 
التأخير في الرد على الش���كوى 
67 املوجهة بتاريخ 2008/10/23 
م���ن قب���ل االخ الفاضل رئيس 
مجلس االمة والتي قام برفعها 
املبيعات  رئيس قس���م تنظيم 
السابق التابع لقطاع التسويق 
العامل���ي في مؤسس���ة البترول 

بكتاب خطي من جميع القيادات 
النفطية يفيد ذلك، مضيفا: منى 
البترول  الى علمنا ان مؤسسة 
الكويتية تق���وم بتزويد احدى 
التابعة له���ا مبادة  الش���ركات 
وقود الطائرات بأسعار تقل عن 
ش���ركة اخرى تابعة لها وزيادة 
الكميات املخصصة لهذه الشركة 
باس���تقطاع بعض الكميات )او 
الغاء عقودها( من شركات عاملية 
أخرى تدفع اسعارا اعلى، فيرجى 
تزويدي باسماء تلك الشركات 
التي تقوم املؤسس���ة بتزويدها 
وذكر االسعار والكميات بدءا من 
ع���ام 2007 وحتى تاريخه وهل 
غيرت املؤسسة سياستها جتاه 
الش���ركات التابعة لها بالتعامل 
معها على اسس جتارية وقامت 
الش���ركات باعطائها  بدعم تلك 
اسعارا اقل من االسعار العاملية 

السائدة.

التسويق العالمي

وقال ان قطاع التسويق العاملي 
قام بترقي���ة اثنني من املوظفني 
الى منص���ب مدير مبيعات وان 
اح���د هذين املوظفني قد س���بق 
له ترك العامل باملؤسسة وعاد 
اليها، فيرجى تزويدي باس���ماء 
جميع املرشحني لهذين املنصبني 
واسماء اعضاء جلنة املفاضلة 
التي اجرت عملية املفاضلة وما 
التي استندت  معايير االختيار 
اللجنة اليها في عملية االختيار، 
وما تاريخ آخر عملية تدوير ملدراء 
التسويق العاملي سبقت عملية 
املفاضلة؟ مع بيان اسماء املدراء 
الذين مت تدويرهم، متسائال: ما 
سياس���ة املؤسس���ة في تدوير 
املديري���ن في قطاع التس���ويق 
العاملي، وما االس���س واملعايير 

وجه النائ���ب د.علي العمير 
حزمة أسئلة لوزير النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
تساءل فيها: ما الدواعي التي دعت 
الى نقل قسم تنظيمات املبيعات 
في ادارة تنظيم املبيعات التابع 
لقط���اع التس���ويق العاملي في 
الى  الكويتية  البترول  مؤسسة 
قطاع التدريب والتطوير الوظيفي 
بتاريخ 2008/6/1؟ وهل النقل كان 
بناء على دراس���ة؟ أرجو إرفاق 
الدراسة التي مت إعدادها وأسماء 
الذين أعدوا هذه الدراسة ووصفهم 
الوظيفي مع تزويدي مبالحظاتهم 
التي دونت بخط اليد على هذه 
املتداولة بينهم وبني  املراسالت 
مسؤوليهم التي يتبني من خاللها 
رأيهم بشأن عملية النقل وهل مت 
إعداد هذه الدراسة بالتنسيق مع 
قطاع الشؤون اإلدارية؟ إذا كانت 

اإلجابة ب� »نعم«.

أسماء الموظفين

فيرج���ى تزويدي بأس���ماء 
موظفي الشؤون اإلدارية الذين 
ساهموا في إعداد هذه الدراسة مع 
تزويدي مبالحظاتهم التي دونت 
بخط اليد على هذه املراس���الت 
املتداولة بينهم وبني مسؤوليهم 
والتي يتبني م���ن خاللها رأيهم 
بشأن عملية النقل، طالبا تزويده 
باملراسالت التي متت بني قطاع 
التسويق العاملي وقطاع الشؤون 
اإلدارية التي يتبني من خاللها رأي 
قطاع الشؤون االدارية بإجراءات 
النقل وفق اللوائح اإلدارية املعمول 
بها، وما اإلجراءات التي متت في 
عملية نقل قسم تنظيم املبيعات 
التاب���ع إلدارة تنظيم املبيعات 
العاملي  التس���ويق  في قط���اع 
التدري���ب والتطوير  الى قطاع 

البترول  الوظيفي في مؤسسة 
الكويتية؟ طالبا تزويده بجميع 
القرارات واملراسالت واملكاتبات 
واألوراق الرسمية املتعلقة بعملية 
النقل واملتوافرة لدى القطاعات 
التالية: قطاع الشؤون اإلدارية، 
قطاع التسويق، قطاع التدريب 
والتطوير الوظيفي، مع تزويدي 
بصورة من قرار النقل والتعاميم 
اإلداري���ة املتعلقة بعملية النقل 
والتي وزعت على جميع قطاعات 
املؤسسة، وبأس���ماء املوظفني 
واألقس���ام الذي���ن مت نقلهم من 
وإلى قطاع التسويق العاملي مع 
ذكر أسباب النقل وتواريخ النقل 
مع تزوي���دي بدرجات املوظفني 
املنقولني وتخصصاتهم ووصفهم 
الوظيفي املعتمد، وذلك في الفترة 

من 2007/11/1 حتى تاريخه..

رأي الشؤون اإلدارية

مع ذكر رأي قطاع الش���ؤون 
اإلدارية بالوصف الوظيفي جلميع 
رؤساء فريق العمل العاملني في 
قطاع التس���ويق العاملي التابع 
ملؤسس���ة البت���رول الكويتية، 
وبالتقيي���م جلمي���ع موظف���ي 
»التسويق العاملي« بدءا من الدرجة 
11 حتى الدرجة 19 من الفترة 2001 
حتى تاريخه مع تفصيل باملكافآت 
الت���ي حصلوا عليها وأس���باب 
حصولهم على املكافآت مع ذكر 
اسمائهم وتخصصاتهم، وبأسماء 
موظفي التسويق العاملي الذين مت 
توجيه جزاءات أو متت احالتهم 
للنيابة أو مت التطرق ألسمائهم في 
تقارير ديوان احملاسبة أو اللجان 
الداخلية املش���كلة في مؤسسة 
البترول الكويتية منذ 2001 حتى 
تاريخه مع ذكر االجراءات التي مت 
اتخاذها من قبل مؤسسة البترول 

الكويتية جتاههم.
كما طلب العميد من العبداهلل 
تزويده بكشف تفصيلي بأسماء 
التسويق  املوظفني املعينني في 
العامل���ي مع ذك���ر تخصصاتهم 
منذ 2005 حتى تاريخه، وكشف 
تفصيل���ي بأس���ماء املوظف���ني 
املستقيلني من التسويق العاملي 
مع ذكر تخصصاتهم وأس���باب 
االس���تقالة مع تزويدي بنسخ 
من كت���ب االس���تقالة املرفوعة 
م���ن املوظفني املس���تقيلني الى 
مسؤوليهم منذ 2005 حتى تاريخه 
بكشف تفصيلي باعداد وتفصيل 
املرفوعة على  االدارية  القضايا 
الكويتية في  البترول  مؤسسة 
احملاكم الكويتية من قبل موظفي 
الكويتية من  البترول  مؤسسة 
الفترة 2001 حتى تاريخه، مع ذكر 
اسماء الذين رفعوها، وما االحكام 
التي صدرت بحقها؟ وما نصيب 
قطاع التسويق العاملي منها؟ وهل 
مت تنفيذ ه���ذه االحكام من قبل 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية؟ 
واسماء اعضاء جلنة التظلم من 
القرارات االدارية التابعة ملؤسسة 
البترول الكويتية، وما عدد املرات 
التي مت تغيير اعضائها؟ هل مت 
اضافة او تعديل اي من االعضاء 
منذ انش���ائها؟ ما اهداف انشاء 
ه���ذه اللجنة؟ هل تتأثر اللجنة 
في قراراتها بأطراف خارجية؟ 
كما يرج���ى التك���رم بتزويدي 
بالالئحة التنظيمية للجنة، وكم 
عدد احلاالت التي مت فيها انصاف 
املوظفني منذ انشاء اللجنة؟ مع 
تزويدي باسماء املوظفني الذين مت 
انصافهم والذين لم يتم انصافهم 
مع تفصيل حاالت التظلم املتعلقة 
بها، وما نصيب قطاع التسويق 

العاملي منها؟

ناقالت النفط الكويتية.
وما االعتم���ادات املالية التي 
خصصت الستيراد الغاز الطبيعي 
منذ صدور ق���رار مجلس ادارة 
الكويتية  البت���رول  مؤسس���ة 
بتاريخ 2004/5/26 وحتى اآلن 
مع ذكر جميع املصروفات التي 
صرفت على الدراس���ات الفنية 
والتجاري���ة والقانونية وبيان 
اس���ماء املس���ؤولني والنفقات 
اخلاصة بهم للسفر »بالتفصيل« 
المت���ام العقد بش���كله النهائي، 
مع ذكر اس���باب تأخر استيراد 
الغ���از الطبيعي منذ تاريخه ما 
تكلفة اس���تيراد الغاز الطبيعي 
ملوان���ئ الكويت مع ذكر املصدر 
االصلي للش���حنات وهل هناك 
تكاليف اخرى تتحملها الدولة / 
املؤسسة نتيجة رسو السفينة 
املخصصة العادة حتويل السائل 
الى غاز واعادة ضغطه الى داخل 
الكويت؟ وهل مت استصدار جميع 
التراخيص الالزم���ة من وزارة 
املواصالت وهيئة املوانئ واخذ 
الضمانات املادية لعدم حدوث اي 
او ملوثات للجو  تسرب نفطي 

من السفينة؟

جمع تواقيع

وقال منى الى علمنا ان مجموعة 
من قيادات القطاع النفطي قامت 
بحملة جمع تواقيع الصدار وثيقة 
تطالب فيها احلكومة بالتدخل 
الفوري وان تضع حدا للتدخالت 
اخلارجية في ادارة شؤون النفط 
والغاز وانتشال القطاع النفطي 
من براثن التجاذبات السياسية، 
فيرجى تزويدي بنسخة من هذه 
الوثيقة او اسماء القيادات التي 
وقعت على هذه الوثيقة واذا كانت 
االجابة بالنفي يرجى تزويدي 

الكويتية وما رأي قطاع التدريب 
والتطوي���ر الوظيفي في عملية 
نقل قس���م تنظيم املبيعات من 
قطاع التسويق العاملي الى قطاع 
التدريب والتطوير الوظيفي؟ مع 
تزويدي بجميع املستندات الدالة 

على ذلك.
وقال: مت انشاء قسم فحص 
وتفتيش الس���فن حتت مسمى 
vetting ضمن قطاع التس���ويق 
العامل���ي في مؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة، طالب���ا تزوي���ده 
بتاريخ انش���اء هذا القسم وما 
االدارة التي يتبعها هذا القسم؟ 
ودراس���ة اجلدوى االقتصادية 
لهذا القس���م وتزويدي بنسخة 
الدراس���ة ان وجدت  من ه���ذه 
وتكاليف هذه الدراسة بالدينار 
الكويتي، واعداد املوظفني الذين 
التحقوا بهذا القسم وجنسياتهم 
وتخصصاتهم وخبراتهم ونطاق 
عملهم منذ انشاء القسم، هل يوجد 
موظفون كويتيون في هذا القسم 
او كويتيني التحقوا بهذا القسم 
وتاريخ التحاقهم، اذا كانت االجابة 
نعم فيرجى تزويدي بأسمائهم 
وهل مازالوا في هذا القسم؟ فاذا 
كانت االجابة بالنفي فيرجى بيان 
اسباب تركهم لهذا القسم، وما رأي 
االدارية بعملية  قطاع الشؤون 
التعيينات والنقل الذي مت على 
السفن  قس���م فحص وتفتيش 
الرسمية  vetting باملس���تندات 
وتزويدي بنسخة لكل ما يتعلق 
بهذه العملية، هل توجد عموالت 
 vetting متعلقة بعمل تأهيل السفن
واذا وج���دت فيرج���ي تزويدي 
باملبال���غ التي اخ���ذت بالدوالر 
االميركي منذ انشاء هذا القسم 
وحتى تاريخه، وهل يشمل عمل 
هذا القسم السفن التابعة لشركة 

التي تتبعها م���ع بيان عمليات 
التدوير التي اقرها قطاع التسويق 
العاملي بدءا من عام 2005 وحتى 

تاريخه؟
ما آلية الترقيات من الدرجات 
12 الى 16 في مؤسسة البترول 
الكويتي���ة وما املدة املطلوبة او 
التقييم املطلوب لكي تتم ترقية 
املوظف من درجته احلالية الى 

الدرجة التي تليها؟
وما االجراء االداري املتبع في 
الكويتية في  البترول  مؤسسة 
حال طلب درجة للموظف خالل 

فترة احالته لتحقيق اداري؟
وما االج���راء االداري املتبع 
لتعويض املوظ���ف من تأخير 
ف���ي اعطائه الدرجة كونه حتت 
التحقيق وذلك ف���ي حال إلغاء 
االن���ذار ع���ن املوظ���ف وكل ما 
يترتب عليه، وما اللوائح التي 
املكافآت للقيادات  تنظم عملية 
النفطية، يرجى تزويدنا بصور 
عن بعض االمثلة واسماء وعقود 
الذين كان لهم  كل املستشارين 
دور في نظ���ام املكاف���آت، وما 
التي على اساسها يتم  املعايير 
اعطاء القياديني املكافآت ويرتبط 
ذلك بالعمل وكيف ميكن التأكد 
من ان القيادي ال ينشغل بالعمل 
على ميل املكافأة بعيدا عن االعمال 

اليومية املطلوبة؟
يرج���ى احاطتي بكل اللجان 
الدائمة واملؤقتة التي دخل فيها 
القياديون كأعضاء داخل الشركة 
او املؤسس���ة او خارج القطاع 
النفطي منذ 2005/1 حتى تاريخه، 
وما املكافآت التي حصلوا عليها، 
وما املعايير لذلك، وكم نس���بة 
ذلك من اجمالي العمل وهل يبقى 
اي فراغ الداء العمل املطلوب في 

املؤسسة؟

العمير: ما تكلفة استيراد الغاز الطبيعي لموانئ الكويت وما المصدر األصلي 
للشحنات وهل ُأخذت الضمانات لعدم حدوث تسرب نفطي؟

وجه 26 سؤااًل لوزير النفط حول قطاع التسويق في مؤسسة البترول الكويتية

استفسر عن المكافآت والمنح النقدية أو العينية ألعضاء مجلس اإلدارة


