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أحمد السعدون يعزي
نظيره التركي بضحايا الزلزال

بعث رئيــس مجلس األمة أحمد الســعدون 
ببرقيــة إلــى رئيس مجلــس األمــة الكبير في 
اجلمهوريــة التركية مصطفى شــانتوب أعرب 
فيها عن خالص التعازي وصادق املواساة ألسر 
ضحايا الزلزال الذي ضرب والية قهرمان مرعش 
في جنوب تركيا، وأسفر عن سقوط عدد كبير 
من الضحايا واملصابني وتدمير واسع للمرافق 

العامة واخلاصة واملمتلكات.

أحمد السعدون

عالية اخلالد: ما وثيقة املخطط
الرئيس اخلاص بقطاع الكهرباء؟

وجهــت النائبة عالية 
اخلالد سؤاال إلى وزيرة 
العامة ووزيرة  األشغال 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، 
بشأن خطط ضمان توفير 
احتياجات البلد من الطاقة 
للســنوات  الكهربائيــة 
املقبلــة، ونص الســؤال 

على ما يلي:
نتيجة للنمو السكاني 
واالقتصادي والعمراني، 
فإن ارتفاع استهالك الطاقة 

الكهربائية سيشكل حتديا كبيرا لوزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة في تلبية 
الطلب على الكهرباء في مواسم الصيف 

املقبلة، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١- وثيقــة املخطــط 
 (Master Plan) الرئيــس
اخلــاص بقطاع الكهرباء 
في الكويت من اإلنتاج إلى 

االستهالك.
٢- مــا هــي اخلطــط 
الزمنية مقرونة بامليزانية 
واملتوقعــة  املعتمــدة 
لتطويــر القــدرة املركبة 
املطلوبة وتوسعة شبكات 
النقــل والتوزيع وأعمال 
الصيانة الالزمة لضمان توفير احتياجات 
البلــد من الطاقة الكهربائية للســنوات 

املقبلة؟

من اإلنتاج إلى االستهالك

عالية اخلالد

حمد العبيد يسأل عن مناقصة
مشروع إنشاء السكة احلديدية

وجه النائب حمد العبيد 
سؤاال إلى وزير العدل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبدالعزيز املاجد، 
عن صحة طــرح مناقصة 
ملشــروع أعمال ودراســة 
وتصميم السكة احلديدية، 
ونص السؤال على ما يلي:

نشرت صحيفة اجلريدة 
فــي ١٦ ينايــر ٢٠٢٣ خبرا 
بعنوان «املناقصات» يطرح 
«دراسة الســكة احلديدية 

اخلليجية»، وذلك على خلفية إعالن اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة عن طرح مناقصة 

ملشــروع أعمال ودراســة 
وتصميم السكة احلديدية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما مدى صحة اخلبر 

املذكور أعاله؟
٢- هل ميثل املشــروع 
املطروح املرحلة األولى من 
مشروع القطاع اخلليجي؟
٣- هــل كان من املقرر 
في عام ٢٠١٦ طرح مشروع 
الســكك احلديديــة بنظام 

الشراكة اكتتاب عام؟
٤- هل املشــروع املطروح فقط دراسة 

وتصميم من دون إنشاء وتنفيذ؟

من حيث األعمال والدراسة والتصميم 

حمد العبيد

فارس العتيبي يقترح منح
املوظف إجازة مبرتب كامل

فــارس  النائــب  قــدم 
اقتراحا برغبة  العتيبــي 
لتعديل احكام املادة (٤٥) 
من مرسوم نظام اخلدمة 
املدنية مبنح املوظف إجازة 
تفرغ مبرتب كامل ملرافقة 
مريــض اخلــارج للمــدة 

املقررة للعالج.
وجاء في نص االقتراح: 
إن احلــق في العالج حق 
الدســتور  أصيــل كفلــه 
ونصــت عليــه قوانــني 
الدولة، ولغاية حفاظ هذا 

احلق ورعايته قــرر أن يجعل للمريض 
مرافقا يأنس به ويسعف به من مشقات 
العالج ووحشة االغتراب، وبسبب قصور 
في التشــريع أدى إلى عــدم التزامن بني 
إجازة املرافق ومدة عالج املريض، علما 
أن للمريــض إجازة مدتها ســنتان فيما 

للمرافق إجازة مدتها ستة أشهر.
ولغاية االســتمرار في صرف الراتب 

الذي  الشــهري للموظف 
يوقف مرتبــه بعد مرور 
ستة أشهر، اذا كان مرافقا 
وزارة  قــررت  ملريــض 
الصحة عالجه في اخلارج 
مــع مرافق، وذلــك للمدة 
املقــررة للعالج والتي قد 
متتــد إلى أكثر من ســتة 
أشــهر، لذا فإننــي أتقدم 
باالقتراح بتعديل أحكام 
املــادة (٤٥) من مرســوم 
املدنيــة  نظــام اخلدمــة 
الصادر في ٤ أبريل ١٩٧٩

باآلتي نصه:
«يجــوز للوزير منــح املوظف إجازة 
تفرغ مبرتب كامل ملرافقة مريض قررت 
وزارة الصحة العامة عالجه في اخلارج 
مع مرافق له، وذلك للمدة املقررة للعالج، 
ويضع مجلس اخلدمة املدنية بناء على 
اقتراح ديــوان اخلدمة املدنيــة القواعد 

املنظمة ملنح هذه اإلجازة».

ملرافقة مريض اخلارج للمدة املقررة للعالج

فارس العتيبي

ماجد املطيري يسأل عن شكاوى واستقالة أطباء
في قسم العظام بـ «الرازي» وعمل وحدة األطفال

وجه النائب ماجد املطيري 
ســؤاال إلــى وزيــر الصحــة 
د.أحمد العوضي، عن أســس 
تعيــني رئيس قســم العظام 
في مستشــفى الرازي، ونص 

السؤال على ما يلي:
نظــرا لوجــود العديد من 
شكاوى املواطنني على رئيسة 
قســم العظام في مستشــفى 
الرازي، وذلك لعرقلة املرضى 
املراجعــني والتدخــل مبا هو 
خــارج صالحياته من حتديد 
الطبيــة اخلاصــة  املواعيــد 
بطلبات العــالج باخلارج، ما 
أجبــر عددا مــن األطباء على 
تقدمي استقاالتهم ونقل بعض 
منهم إلــى أماكن أخــرى، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- متى عني رئيس قســم 

العظام مبستشفى الرازي؟

في مستشفى الرازي؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجــى 
تزويدي بكشف بجميع األطباء 
العاملني في مستشفى الرازي 
ممن تقدموا بتلك اإلجراءات.

٤- كم عدد األطباء الذين 
تقدموا باستقاالتهم أو نقلوا 
منذ تعيني رئيس القسم املعني 
حتى تاريخ ورود الســؤال؟ 
وما أسباب النقل واالستقالة؟
٥- هــل تقــدم األطبــاء 
بشــكاوى ضــد رئيس قســم 
العظام في مستشفى الرازي؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجــى تزويــدي بصــورة 

ضوئية منها.
٦- مــا اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا الــوزارة حيال تلك 
الشكاوى؟ وهل أجري حتقيق 
إذا كانــت اإلجابــة  حولهــا؟ 

جميع الطلبــات التي وافقت 
عليها اللجان الطبية املختصة 
بجميــع  رفضتهــا  والتــي 
التخصصات التي تندرج حتت 
غطاء رئيس قسم العظام في 
مستشــفى الرازي من تاريخ 
تعيــني رئيــس القســم حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
١١- عــدد الطلبــات التــي 
رفضها رئيس القســم وعدد 

احلاالت التي وافق عليها.
١٢- عدد اللجان التي تندرج 
حتت غطاء رئيس قسم العظام 
ورؤســاء تلك اللجان، وعدد 
العلمية  األعضاء ومؤهالتهم 

كل على حدة.
١٣ هل تدخل رئيس القسم 
بقرارات اللجان الفنية لتغيير 

القرارات؟

االيجاب فما نتائج التحقيق؟
٧- هل عزل رئيس قســم 
الرازي  العظــام مبستشــفى 
رئيــس وحــدة األطفــال؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

كتاب العزل ومسبباته.
٨- صــورة ضوئيــة من 
الذاتيــة واملؤهالت  الســيرة 
العلمية لرئيس وحدة األطفال 

في مستشفى الرازي.
٩- هل عني بديل عن رئيس 
وحدة األطفال في مستشــفى 
الــرازي؟ إذا كانــت اإلجابــة 
االيجــاب فيرجــى تزويــدي 
بصــورة ضوئيــة مــن قرار 
التعيني، مع الســيرة الذاتية 
واملؤهالت العلمية لرئيس قسم 

وحدة األطفال املعني.
١٠- صــورة ضوئية عن 

ماجد املطيري

٢- ما األســس واملعايير 
التــي بناء عليهــا عني رئيس 
قســم العظام في مستشــفى 

الرازي؟
٣- هل هناك أي من األطباء 
قد تقدم بتظلم أو رفع قضايا 
على تعيني رئيس قسم العظام 

خالد الطمار: ما مدى صحة أن الناجت احمللي
اإلجمالي في الكويت سيكون األبطأ خليجيًا؟

وجه النائــب خالد الطمار 
سؤالني إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار، عن خطوات زيادة 
الواردات غير النفطية، ووزير 
التجــارة والصناعــة ووزيــر 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، بشأن إصدار تراخيص 
مخالفة ألنشطة طلبات التوصل 

االستهالكية. 
وجاء في سؤاله إلى وزير 

املالية ما يلي: 
التقريــر احلديــث  وفــق 
الصادر عن بنك اإلمارات دبي 
الوطني توقع البنك أن يكون 
منو الناجت احمللي اإلجمالي في 
الكويت األبطأ بني دول اخلليج 
خــالل عام ٢٠٢٣، وستســجل 
الكويت التي كانت على األرجح 
ثاني أقــوى االقتصادات منوا 

٢- هل توجد دراسة محلية 
أو تقريــر؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

بصورة ضوئية منه.
٣- مــا اخلطــوات املتخذة 
لزيادة الواردات غير النفطية؟ 
مع تزويــدي بصورة ضوئية 
منها. وجاء في سؤاله إلى وزير 

التجارة ما يلي: 
التجــارة  وزارة  التــزام 
والصناعــة بتنفيذ اإلجراءات 
اإلدارية أمر مستحق في جميع 
قطاعاتهــا، إال أن ضعــف تلك 
اإلجــراءات أدى إلــى العديــد 
مــن املخالفــات خصوصا في 
قطاع الشــركات والتراخيص 
التجارية، ما ترتب عليه إصدار 
تراخيص مخالفة فيما يخص 
تراخيــص أنشــطة توصيــل 
الطلبات واملذكورة في تقارير 
ديوان احملاسبة للسنة املالية 

تلك املخالفات اخلاصة بلجنة 
التحقيــق -إن وجــدت؟ مــع 
تزويــدي بصورة ضوئية من 

ذلك الرأي.
٤- هــل توجــد شــكاوى 
مــن بعض املديرين حول تلك 

اإلجراءات؟
٥- ما صحة هذه الشكاوى؟ 
وما اإلجــراءات التــي اتخذت 

حيالها؟
٦- هل اتخذت أي إجراءات 
تعسفية ضد موظفني تقدموا 

بأي نوع من الشكاوى؟
٧- صــورة ضوئيــة مــن 
املراســالت اخلاصــة  جميــع 
بطلبــات التحقيق من القطاع 
القانوني إلى جميع القطاعات 
من تاريخ ١/٦/٢٠٢١ حتى تاريخ 
هذا السؤال والتي أحيلت إلى 
مكتب وكيل الوزارة سواء حقق 

فيها أو حفظت.

٢٠٢١/٢٠٢٢، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١- هــل أصدرت تراخيص 
ألنشــطة طلبــات التوصيــل 
االســتهالكية من دون موافقة 
مسبقة من وزارة الداخلية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
إفادتي بأســباب ذلك اإلصدار 
على الرغم مــن مخالفته وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فيرجى 
الواجــب  إفادتــي بالشــروط 
تلــك  الســتخراج  توافرهــا 

التراخيص.
٢- هل أجــري حتقيق في 
إصدار تلك التراخيص املشار 
إليها أعــاله؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية كاملة من تلك 
التحقيقات جلميع القطاعات.

٣- هــل هناك رأي للقطاع 
القانونــي فــي الــوزارة حول 

استفسر عن صدور تراخيص ألنشطة طلبات التوصيل االستهالكية من دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية

خالد الطمار

في دول مجلس التعاون العام 
املاضــي أبطأ وتيــرة منو بني 
نظيراتها في ٢٠٢٣، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- مــا مدى صحــة اخلبر 
املنشور؟ إذا كان صحيحا، فما 
اإلجراءات التي ستتخذ لعالج 

ذلك األمر؟

أسامة الزيد: هل متلك وزارة الصحة عمارات
خاصة لسكن املمرضات أو تقوم بالتأجير؟

وجه النائب أســامة الزيد 
سؤالني إلى وزير النفط د.بدر 
املال جاء السؤال األول كالتالي:
أطلــب إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
أوال: مــا نســبة اإلجنــاز 
الفعلي لتحقيق إستراتيجية 
الوطنيــة  البتــرول  شــركة 
الكويتيــة ٢٠٤٠؟ وفــي حال 
وجود تأخير نطلب تزويدي 
بتقارير مفصلة عن املشاريع 

املعطلة مع بيان اآلتي:
أ - ما ســبب التأخير  في 

املشاريع؟
ب - كم تبلغ قيمة األوامر 

التغييرية في كل مشروع؟
ثانيا:

١- دراسة اجلدوى ملصفاة 
(كيبيك).

٢- كم تبلغ قيمة األرباح 
التشغيلية ملصفاة (كيبيك)؟
٣- ما مصير زيت الوقود 
املنتج بعد التشــغيل الكامل 

ملصفاة (كيبيك)؟
ثالثا:

١- كــم يبلغ عمر احلقول 
النفطية في الكويت؟

٢- كم يبلغ حجم املخزون 
النفطي في الكويت؟

٣- هــل توجــد مالمــح 
لنضوب احلقول النفطية في 
الكويــت؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجاب فما تلك املالمح؟ وما 

آلية التعامل معها؟
٤- كــم تكلفة اســتخراج 

برميل النفط اخلام؟
التكنولوجيــا  مــا   -٥
املستخدمة في استخراج النفط 
اخلام؟ وهل لها آثار ســلبية 

على املكامن النفطية؟
رابعا:

١- دراسة اجلدوى ملشروع 
حقل الدرة.

٢- كم تبلغ نسبة اإلجناز 
في مشروع حقل الدرة؟

٣- كم تبلغ نسبة التشغيل 
الفعلية ملصنع الغاز في مصفاة 

ميناء األحمدي؟
٤- ما مصدر الغاز ملصنع 
الغــاز فــي مصفــاة مينــاء 
األحمدي؟ وما جدوى تشغيل 

املصنع؟
٥- ما مــدى أهمية إجناز 

الثانــي  وجــاء الســؤال 
كالتالي:

ينص قانون حماية البيئة 
رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٤ واملعدلة 
بعض أحكامــه بالقانون رقم 
الفصــل  (٩٩) لســنة ٢٠١٥ 
اخلامس مــادة (١١٩) على أن 
تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة 
في مؤسسات الدولة لضمان 
متابعــة وتطبيــق القوانــني 
البيئيــة في نطــاق عمل هذه 
املؤسســات ويحــدد املجلس 
األعلــى اجلهات التــي تعنى 
بإنشاء هذه اإلدارات والهيكل 
التنظيمي لها بالتنســيق مع 
اجلهات املختصة بهذا الشأن 
«كما ينص القانون من الفصل 
نفســه مــادة (١٢٠)» يعــني 
املجلس األعلــى عند احلاجة 
مراقبــني بيئيني مــن موظفي 
الهيئــة أو مــن خارجهــا في 
مؤسسات الدولة ملراقبة األداء 
البيئي فيهــا ويحدد املجلس 
األعلى الفترة الزمنية واملهام 
احملددة لعملهــم ومكافآتهم، 
وعلى مؤسسات الدولة التعاون 
مع املراقبني البيئيني وتزويدهم 
بالبيانات كافــة الالزمة ألداء 
عملهم وإجناز مهامهم املطلوبة 
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون اختصاصات املراقبني 
الواجب  البيئيني والشــروط 
توافرها الختيارهم، وفي كل 
األحــوال ال يقــل مؤهلهم عن 
الدرجــة اجلامعيــة وال تقــل 
ســنوات خبرتهــم عــن (١٠) 

سنوات.
أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

هــذه  أنشــئت  هــل   (١)
اإلدارات؟ إن كانــت اإلجابــة 
اإليجاب فإنني أطلب تزويدي 
بأسماء املؤسسات التي أنشئت 
هــذه اإلدارات بهــا، وهل هذه 
اإلدارات فعالــة أم التزال قيد 
التســكني؟ وفي حال اإلجابة 
بالنفي فإنني أطلب تزويدي 

باألسباب.
(٢) هل حدد املجلس األعلى 
اجلهات التي تعنى بإنشاء هذه 
اإلدارات؟ ومــا األســس التي 
مبوجبها حدد املجلس األعلى 
هذه املؤسسات دون سواها؟ 

اإلداري الداخلي.
(٣) هــل أرفقت العقوبات 
الصادرة بحقها ضمن مذكرة 
ترشــيحها للنــدب بوظيفــة 
مديــر إدارة العمــل والتحدث 
مع اخلدمات التمريضية خالل 

فترة التقييم الصادر؟
(٤) تزويدي بأي عقوبات 
أخرى تقــررت بحق املوظفة 
الصادر بشأنها قرار الندب منذ 
٢٠١٩/١/١ حتى تاريخ الرد على 

السؤال؟
(٥) بيان التقييم السنوي 
للمذكــورة أعاله بالكفاءة عن 
األعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠؟ مع تقدمي 
بيان مفصل لكل تقييم سنوي 
منفرد مبني به أسباب التقييم 
العام بالكفاءة الذي خلص إليه 

كل تقييم؟
(٦) هــل كانــت هنالك أي 
قضايا بشأن التقييم السنوي 
للموظفة املشــار إليها أعاله؟ 

وما أحكام تلك القضايا؟
(٧) كشف املهمات الرسمية 
املكلفة بها املوظفة املشار إليها 
أعــاله ســواء كانــت مهمــات 
داخلية أو اخلارجية منذ توليها 
املنصب بتاريخ ٢٧-٣- ٢٠٢٢

حتى تاريخ ورود السؤال؟
(٨) هــل كانــت هنالك أي 
شــكاوى بحق املذكورة أعاله 
منذ توليها املنصب حتى تاريخ 
ورود السؤال؟ وما نتائج تلك 
الشكاوى؟ مع تزويدي بصورة 

ضوئية من تلك الشكاوى.
الثانــي  وجــاء الســؤال 

كالتالي:
أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي، مشفوعا باملستندات:

- هل وصلت مجموعة من 
املمرضات من اململكة األردنية 
الهاشمية بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢؟ 
إن كانت اإلجابة اإليجاب، فإنني 

أطلب بيان اآلتي:
إقامتهــم فــي  أ - مــكان 

الكويت.
ب - تكلفــة إقامتهــم في 

الكويت.
هــل متلــك وزارة  ت - 
الصحة عمارات خاصة لسكن 
املمرضات أو تقوم بالتأجير؟
أطلــب تزويــدي بكامــل 

التفاصيل.

أطلب تزويدي بهذه األسس.
(٣) هل حددت الهيئة العامة 
للبيئة نطاق عمل هذه اإلدارات 
وهياكلها التنظيمية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فإنني أطلب 
تزويدي بنطاق العمل والهياكل 

التنظيمية.
(٤) هــل صــدرت قرارات 
تعيــني املراقبني البيئيني؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فإنني 
أطلب تزويدي بكشف بأسمائهم 
بكل جهــة وتواريخ تعيينهم 
وبيان إن كانــوا موظفني من 

داخل أو خارج الهيئة.
(٥) هل حدد املجلس األعلى 
الفترة الزمنية واملهام احملددة 
لعمــل املراقبــني ومكافآتهم؟ 

أطلب تزويدي بالتفاصيل.
(٦) ما الشــروط الواجب 
توافرهــا في املراقــب البيئي 
الختياره باإلضافــة للدرجة 
اجلامعية و١٠ سنوات خبرة؟
كمــا وجــه ســؤالني إلــى 
وزيــر الصحة جاء الســؤال 
األول كالتالــي:  أطلب إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
(١) ما السند القانوني في 
ندب إحــدى املوظفات للعمل 
في وظيفة مدير إدارة اخلدمات 
التمريضية بتاريخ ٢٧- ٣- 
٢٠٢٢؟ وهل استوفت الشروط 
املقــررة فــي قانــون اخلدمة 
املدنية واملراســيم والقرارات 
التنفيذية وما يتعلق بشــغل 

وظيفة مدير إدارة؟
(٢) مــا الســند القانوني 
لنــدب املوظفة رغــم صدور 
عقوبة تأديبية بحقها بتاريخ 
٢٠٢٠/٨/١٢ باخلصم يومني من 
راتبها ملخالفتها النظم واللوائح 
املعمول بها في أعضاء جلنة 
اجلــرد وتعمــد عرقلــة عمل 
اللجنــة ما أدى إلــى تأخرها 
عــن إجناز املهام املوكلة إليها 
وصدور عقوبة أخرى بحقها 
بتاريــخ ١٦-٨-٢٠٢٠ بخصم 
أســبوع مــن راتبها بســبب 
مخالفتهــا النظــم واللوائــح 
املعمول بها في العمل وحتدثها 
مع مديرتها بأسلوب غير الئق 
وبألفاظ غير الئقة وإساءتها 
للدولة بإحدى العبارات؟ كما 
أطلــب تزويــدي بالتحقيــق 

استفسر عن عمر احلقول النفطية والغاز املسال

أسامة الزيد

مشــروع حقــل الــدرة علــى 
مصنع الغاز في مصفاة ميناء 
األحمــدي؟ ومــا مــدى تأثير 
إجنازه على جدوى تشــغيل 
مصنع الغاز في مصفاة ميناء 

األحمدي؟
٦- كم تبلغ تكلفة إســالة 
الغــاز فــي مصنع الغــاز في 

مصفاة ميناء األحمدي؟
٧- هــل يباع الغــاز على 
الشــركات احملليــة والدولية 
واجلهات احلكومية وفق سعر 
الغاز العاملي أو يوجد تباين 
بســعر البيع؟ إن وجد تباين 
فإنني أطلب تزويدي بالشركات 
املســتفيدة من اختالف سعر 
البيع عن الســعر العاملي مع 

ذكر األسباب.
خامسا: ١- دراسة اجلدوى 
ملشروع مدينة املطالع لتخزين 

الوقود.
٢- ما سبب اختيار مدينة 
املطالع لتنفيذ هذا املشــروع 
فيها؟ وما اآللية التي على إثرها 

اختيرت املدينة؟
٣- كيف ســينقل الوقود 
من املصافي جنوب البالد إلى 

خزانات مدينة املطالع؟
 سادسا: ١- عدد احملطات 
املزمــع إنشــاؤها للتزود في 

الوقود.
٢- حجم اإلجناز في تنفيذ 
التــزود بالوقــود،  محطــات 
ونسبة التأخير -إن وجدت-، 

مع ذكر األسباب.
٣- مــا نســبة مشــاركة 
القطــاع اخلــاص فــي تنفيذ 

محطات التزود بالوقود؟
٤- ما اخلطة التشــغيلية 

حملطات التزود بالوقود؟

عادل الدمخي يسأل عن خلل
مصنعي في محركات «الكاراكال»

النائــب عــادل  قــال 
الدمخي ان هناك معلومات 
وصلت لنا بأن الشــركة 
الفرنســية أقرت بوجود 
خلل مصنعي مبحركات 
طائرات الكاراكال وأوصت 
بتبديلها بعــد ان أجرت 
فحصا للمحركات بشأن 
احلادث األخير في الكويت.
الدمخــي عن  وأعلــن 
توجيهه سؤاال إلى وزير 
الدفاع بشــأن صحة تلك 
وتزويــده  املعلومــات 

بنتائــج وتقرير الفحص الــذي أجرته 
الشركة الفرنسية بعد حادث الكاراكال 
األخيــر، وكذلك تقرير الشــركة الفني؟ 
وبتقرير آمــر القوة اجلوية املبني على 

تقرير الشركة؟.
ووجه النائب د.عادل 
الدمخي سؤاال إلى وزير 
الدفاع، طالب فيه بتزويده 

باآلتي:
١- مــا نتائج وتقرير 
الــذي أجرتــه  الفحــص 
الشــركة الفرنســية بعد 
الــكاراكال األخير  حادث 
بالكويــت؟ وهل صحيح 
أن الشركة أقرت بوجود 
خلل مصنعي مبحركات 
طائرات الكاراكال وأوصت 

بتبديلها؟
٢- تزويدي بتقرير الشركة الفني؟ 
وبتقرير آمــر القوة اجلوية املبني على 

تقرير الشركة؟

أقرت به الشركة الفرنسية 

عادل الدمخي


