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وجود حزام آمن 
من الزراعة بهدف 

تخفيف تأثير 
الرياح بعد انتهاء 

أعمال اإلنشاء

كم عدد القياديني 
الذين استفادوا 

 من نظام 
التقاعد؟

من ميلك حق 
إقرار وتعديل 
ومتديد نظام 
التقاعد ترك 

اخلدمة لشاغلي 
الوظائف القيادية 
بالقطاع النفطي؟

فيصل الكندري

النائــب فيصــل  وّجــه 
الــى وزير  الكندري ســؤاال 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل جاء 

فيه:
توارد في الصحف احمللية 
بتكليفكــم برئاســة جلنــة 
بيان االســباب التي ادت الى 
االضــراب العام فــي القطاع 

النفطي لعام 20١٦.
يرجي تزويدي مبا انتهت 

اليه اعمال اللجنة.
وما التوصيات التي انتهت 
اليها اللجنة بحق املتسببني 
في االضراب؟ وهل مت االخذ 
التوصيــات بتطبيقها  بهذه 

من عدمه؟ 
ويرجى تزويدي بأسماء 
املتســببني في اإلضراب مع 
حتديد املسميات الوظيفية.

كما وجــه النائب فيصل 
الــى وزير  الكندري ســؤاال 
الكهرباء واملاء ووزير النفط 

عصام املرزوق جاء فيه: 
اقر نظــام التقاعد وترك 
اخلدمــة لشــاغلي الوظائف 
النفطي  القياديــة بالقطــاع 
فــي ســنة 200٧ علــى ان 
يطبــق علــى القياديــني في 
ذلك الوقت ملن كان على رأس 
عمله في املؤسسة وشركاتها 
التابعــة وعلى اســاس ذلك 
مت تطبيق هــذا النظام على 
بعــض املســتفيدين من هذا 
النظــام في حينــه وعلى ان 
يحتفظ بعض القياديني الذين 
اســتمروا علــى رأس عملهم 
على مزايا هــذا النظام التي 
اقرت في نظام التقاعد »ترك 
اخلدمة« لشــاغلي الوظائف 
القيادية بالقطاع النفطي في 

سنة 200٧.
١- يرجى تزويدي باملزايا التي 
اقرت في نظام التقاعد »ترك 
اخلدمة« لشــاغلي الوظائف 
القيادية بالقطاع النفطي في 

سنة 200٧.
2- كم عــدد القياديني الذين 
استفادوا من هذا النظام حني 

تطبيقه؟
3- تزويــدي بكيفيــة اليــة 
احتساب مكافأة او مزايا نظام 
التقاعد ترك اخلدمة لشاغلي 
الوظائــف القيادية بالقطاع 

النفطي في سنة 200٧.

4- كم عــدد القياديني الذين 
استمروا على رأس العمل مع 
االحتفاظ مبزايا هذا النظام؟
5- عــدد الرواتب الشــهرية 
املخصصة لكل قيادي مستفيد 
من النظام وفق نظام التقاعد 
ترك اخلدمة لشاغلي الوظائف 
القيادية بالقطاع النفطي في 

سنة 200٧.
٦- ما قيمة الراتب اإلجمالي 
الشــهري في حينه )200٧( 
لــكل املســتفيدين مــن هذا 
النظام واملستمرين على رأس 
عملهم حتى تاريخه والذي مت 

احتساب مزايا هذا النظام؟
٧- مــا الرواتــب الشــهرية 
احلاليــة للمســتفيدين مــن 
نظام التقاعــد/ ترك اخلدمة 
لشــاغلي الوظائف القيادية 
بالقطاع النفطي في سنة 200٧ 
واملوجودين على رأس عملهم 
حاليا والذي يتم احتســاب 
الرواتب الشهرية على اساسها 
في حال تركهم للعمل حاليا 
مــع توضيــح كل حالة على 

حدة؟
8- هــل هناك نظام التقاعد/ 
ترك اخلدمة لشاغلي الوظائف 
القيادية بالقطاع النفطي في 
ســنة 200٧ او نظــام مماثل 
آخر من قبل مؤسسة البترول 
بعد النظام الذي اقر في 200٧ 
اجاز ان يســتمر القيادي في 
االحتفاظ باملزايا الى حني ترك 
عمله؟ اذا كانت االجابة بنعم 
يرجى حتديد ذلك وتزويدي 

بذلك.
9- مــن ميلــك حــق اقــرار 
وتعديل ومتديد نظام التقاعد 
ترك اخلدمة لشاغلي الوظائف 
القيادية بالقطاع النفطي في 
سنة 200٧ مع تزويدي بجميع 
القرارات الصــادرة منذ عام 
200٧ وأي تعديــات الحقة 
وأي انظمة تخص هذا النظام 
او مماثل لهذا النظام منذ عام 
2000 وحتــى تاريخــه كمــا 
يرجى تزويدي بجميع انظمة 
التقاعد املبكر لنظام التقاعد 
ترك اخلدمة لشاغلي الوظائف 
النفطي  القياديــة بالقطــاع 
فــي ســنة 200٧ ان وجــدت 
والتي اقرت منــذ عام 2000 
وحتى تاريخه متضمنة كافة 
الشــروط واملزايا والقرارات 

املنظمة لذلك واليات التطبيق 
وتزويــدي باجلهــات التــي 
قامت باقرار هذا النظام وما 
اجلهة املسؤولة بإصدار هذه 

القرارات؟
كما وجه الكندري سؤاال 

آخر لوزير النفط جاء فيه:
١- يرجى تزويدي مبخاطبات 
وزارة الداخلية ادارة املنشآت 
البوابــات االمنية  لتطويــر 
لتســهيل دخــول العاملــني 
واملعدات واحلفاظ على امن 
املنشآت نظرا للظروف األمنية 

واإلقليمية؟
2- يرجــى تزويدي بجميع 
التأخيــر للمقاولني  غرامات 
آلخر خمس سنوات والذين 
لديهم مشاريع بأنواعها داخل 
املناطق اخلاصة بشركة نفط 
الكويت بسبب والتي وقعت 
هــذه الغرامات على شــركة 
نفط الكويت بســبب تأخير 
فــي تنفيذ املشــاريع بحجة 
تاخيــر دخــول عاملني هذه 
الشركات املقاولني ومعداتهم؟
3- حصلــت عمليــة تزوير 
ومتــت فــي تصاريح دخول 
مناطق املنشآت األمنية بشركة 
نفط الكويــت للدخول عبر 
البوابات االمنية ومت تشكيل 
جلنــة للتحقيــق منــذ اكثر 
من ثاثة شــهور في عملية 

التزوير التي حصلت. 
يرجــى تزويــدي بآليــة 
اصــدار تصاريــح الدخــول 
عبر بوابات املنشآت النفطية 
اخلاصة بشركة نفط الكويت؟
4 - مــن املوظف الــذي قام 
بإصدار التصاريح املزورة وما 
وظيفته ومدى صاحياته؟ 

وما االجراء الذي مت بحقه؟
يرجى تزويدي مبحاضر 

التحقيق.
5- من املسؤولون في شركة 
نفــط الكويــت الذيــن لهــم 
صاحيــة التوقيع على هذه 

التصاريح؟
يرجى تزويدي بأسمائهم 
ومراكزهــم الوظيفيــة ومــا 

االجراء الذي مت بحقهم؟
يرجى تزويــدي بنتائج 
التحقيق وتزويدي مبحاضر 

التحقيق. 
٦- يرجى تزويدي بأســماء 

اعضاء جلنة التحقيق.

استفسر عن املزايا التي أقرت في نظام التقاعد »ترك اخلدمة« 

الكندري: ما توصيات جلنة اإلضراب العام
في القطاع النفطي وإلى ماذا انتهت؟

عسكر العنزي

ماضي الهاجري

أكد نائب رئيس مجلس 
المالية  الــوزراء ووزيــر 
انــس الصالــح ان الهيئة 
العامة للصناعة هي الجهة 
المختصة باالشراف على 
منطقة امغرة الصناعية، 
وذلك منذ العمل بالقانون 
 ١99٦ لســنة   5٦  رقــم 
في شــأن اصــدار قانون 
الصناعة الصادر بتاريخ 

9 سبتمبر ١99٦.
واضــاف نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
المالية انس الصالح في رده 
على سؤال للنائب عسكر 
العنزي بشــأن القســائم 
الصناعيــة انــه بتاريــخ 
١99٧/3/23 تم تحويل 4٦٦ 
ملف لقسائم منطقة امغرة 
 الى الهيئة العامة للصناعة، 
وبعــد هــذا التاريــخ فإن 
الهيئة العامة للصناعة هي 

الجهة المختصة باالجابة 
عن هذا السؤال.

 واشــار الصالــح الــى 
انه لم يعد لدينا اي بيانات 
 في هــذا الشــأن بســبب 
انتقال االختصاص بالكامل 
الى الهيئة العامة للصناعة.
وقــال الصالح ان هذه 
المنطقــة تخضع بالكامل 
الشــراف وزارة التجــارة 
والصناعة )الهيئة العامة 

للصناعة(.

في رده على سؤال للنائب عسكر العنزي بخصوص القسائم الصناعية

الصالح: منطقة أمغرة الصناعية 
تخضع إلشراف وزارة التجارة والصناعة

عبد الوهاب البابطني

ماضي الهاجري

أكد وزير األشغال العامة 
م.عبدالرحمــن املطــوع ان 
مشــكلة الطفح التي حتدث 
في بعض مناهيــل الصرف 
املوجودة في مدينة اخليران 
هي ناجتة عن عدم تشــغيل 
محطة تنقية الصرف الصحي، 
وذلك حلاجة محطة التنقية 
ملدينــة اخليــران الســكنية 
للتيــار الكهربائــي، وقد مت 
التنسيق مع وزارة الكهرباء 
واملاء الستعجال إيصال التيار 
الكهربائي ووزارة األشــغال 
بانتظار انتهاء وزارة الكهرباء 
من إيصال التيار كي تتمكن 
من تشــغيل محطــة تنقية 
الصــرف الصحــي للمدينة. 
وملعاجلــة املشــكلة بطــرق 
مؤقتة، فالوزارة تقوم حاليا 
بسحب بعض هذه املياه عن 
طريــق صهاريــج الصــرف 
الصحي حلني إيصال التيار 
الكهربائي الى محطة تنقية 
اخليــران مــن قبــل وزارة 

الكهرباء واملاء.
وذكر املطوع في رده على 
ســؤال للنائــب عبدالوهاب 
البابطني بشــأن طفــح مياه 
املجاري فــي مدينة اخليران 
السكنية، ان شبكة الصرف 
الصحــي للمدينــة مربوطة 
بالفعل مبحطــة تنقية مياه 
الصــرف الصحــي للمدينة، 
وجار التنســيق مــع وزارة 
الكهرباء واملاء إليصال التيار 
الكهربائــي للمحطــة بهدف 
القضــاء على تلك املشــكلة 
خاصة أن الوزارة ال تستطيع 
معاجلة مياه الصرف الصحي 
دون إيصال التيار الكهربائي 

للمحطة.
وقــال: أمــا فيمــا يتعلق 
بأعمــال تنظيــف وصيانــة 
املناهيل وحل مشكلة تراكم 
الرمــال املتراكمــة، فيرجــى 
التفضــل بالعلم بــأن وزارة 
األشغال العامة منوط بها إزالة 
الرمــال املتراكمة من الطرق 
الرئيســية اخلارجية فقط، 
وان إزالة الرمال من الشوارع 

الداخلية مبدينة اخليران من 
اختصاص بلدية الكويت، وقد 
طلبت وزارة االشغال العامة 
من بلدية الكويت إزالة الرمال 
املتراكمة حتى تتمكن الوزارة 
من تنظيف شبكات األمطار 

والصرف الصحي.
وأضاف أن مهندس وزارة 
االشغال العامة قاموا بزيارة 
موقعيــة للمنطقــة بتاريخ 
١/8/20١٧ ومت التقاط عدد من 
الصور »مرفق« التي توضح 
أن املنطقــة مازالــت حتــت 
اإلنشــاء وان نسبة اإلشغال 
الســكني بهــا ضعيفــة، بل 
تكاد تكون معدومة باإلضافة 
الى عــدم وجود حــزام آمن 
الزراعة بهــدف تخفيف  من 
تأثير الرياح واجنراف الرمال 
وتراكمها، وهو األمر الذي لن 
يتحقق فــي املرحلة احلالية 
إال بعد انتهاء أعمال اإلنشاء 
وارتفاع نسبة القسائم اآلهلة 
بالســكان وممارسة البلدية 
الختصاصاتهــا فيما يتعلق 

بأعمال التنظيف الازمة.

رداً على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطني

وزير األشغال: مدينة اخليران السكنية 
بدون صرف صحي لعدم وجود تيار كهربائي

مرزوق الغامن

هنأ السلڤادور واملكسيك وغينيا باألعياد الوطنية

الغامن يدين الهجوم اإلرهابي في جنوب العراق: 
تضامن كامل مع الشعب الشقيق

بعــث رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن ببرقيــة إلى 
رئيس البرملان العراقي سليم 
اجلبوري عبر فيها عن خالص 
العزاء وصادق املواساة بضحايا 
الهجوم اإلرهابي املزدوج الذي 
استهدف أحد املطاعم وحاجزا 
أمنيا في جنوب العراق وأسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا 

واجلرحى.
وعبــر الغامن فــي برقيته 
عن االســتنكار الشــديد لهذا 
الهجــوم االجرامــي، مؤكــدا 

التضامن الكامل مع الشــعب 
العراقي الشــقيق في مواجهة 
آفة االرهاب التي تستهدف امن 

واستقرار العراق.
مــن جانــب آخــر، بعــث 
الرئيس الغامن ببرقية تهنئة 
إلى رئيس املجلس التشريعي 
الســلفادور  فــي جمهوريــة 
الصديقــة غيليرمو أنطونيو 
غاليغــوس نافاريتــي وذلك 
مبناسبة العيد الوطني لبلده.
الغامن  الرئيــس  كما بعث 
ببرقيتــي تهنئة إلى رئيســة 

مجلس النواب فــي الواليات 
املكســيكية املتحدة الصديقة 
ماريــا غوادالــوب مورغيــا 
غوتييريــز ورئيــس مجلس 
الشــيوخ بابلــو اســكوديرو 
موراليس وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.
وبعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن ببرقية تهنئة 
البرملــان الوطني  إلى رئيس 
في دولة بابوا غينيا اجلديدة 
الصديقة جوب بومات وذلك 
مبناسبة العيد الوطني لبلده.

راكان النصف ود.وليد الطبطبائي ويوسف الفضالة ود.خليل عبداهلل وعالم الكندري ومشعل العنزي أثناء االجتماع

بحثت املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها في الدور املقبل

»تنفيذية« الشعبة البرملانية 
تصادق على قرارات دور االنعقاد السابق

للشعبة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
البرلمانية اجتماعا في مكتب المجلس، 
وقال وكيل الشــعبة النائب راكان 
النصــف إن اللجنة صادقت خالل 
االجتماع على القرارات السابقة التي 

اتخذتها في دور االنعقاد السابق.

وأضاف النصــف في تصريح 
صحافي أن اللجنة بحثت الموضوعات 
المدرجة على جدول أعمالها في دور 
االنعقــاد المقبل ومنهــا الزيارات 
البرلمانية لتوطيد العالقات البرلمانية 
لمجلس األمة مع البرلمانات األخرى 

حول العالم.
وحضر االجتماع أمين صندوق 
الشــعبة النائب د.وليد الطبطبائي 
وعضوا اللجنة التنفيذية للشــعبة 
النائبان د.خليل عبداهلل  البرلمانية 

ويوسف الفضالة.


