
كشف ال��ن��ائ��ب محمد ه��اي��ف ع��ن موافقة 
مؤسسة التأمينات املبدئيه على الغاء فوائد 
القروض ، مبينا أن التصويت على التعديل 

سيكون يوم األحد بحضور وزير املالية. 
وأض��اف هايف في تصريح صحافي عقب 
حضوره اجتماع اللجنة املالية بحضور مدير 
مؤسسة التأمينات ، هناك تعديالت بسيطة 
مثل بدال من يكون رد الفوائد سيكون اقترحوا 

إسقاط الفوائد ، وليس لدينا مشكلة في هذا. 
وتابع » تبني أن هذه الفوائد ليست كبيرة 
بالنسبة للسوابق التي حدثت في التأمينات 
وإسقاطها ما يقارب ٤٥٠ مليون في عام ٢٠٠٥ 
، واملبلغ املوجود االن يتعدى ال٢٠٠ مليون 

بقليل. 
وأضاف » لذلك فأن التأمينات ليس لديهم 
مشكلة في موضوع االستبدال املوجود في 
مضاعفة ال��روات��ب ، وبالتالي ف��أن موضوع 
االستبدال القدمي ينتهي بحكم هذا القانون، 
وامليزة في القانون اجلديد أن االستبدال لن 

يكون عليه فوائد«.
ولفت هايف الى ان مبلغ الفوائد ستتحمله 
اخل��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ك��م��ا حتملت في 
السوابق االولى ، كما حصل اّيام الغزو أو ما 
حدث سنة ٢٠٠٥ من إسقاط للفوائد ، ونحن 
االن بانتظار إعداد التقرير النهائي في اللجنة 

واالجتماع سيكون يوم األحد ونتمنى يكون 
اجتماعا إيجابيا ينتهي برفع القانون الى 

املجلس للتصويت عليه. 
ووجه هايف الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة 
املالية على وضعهم موضوع هذا القانون على 
جدول اعمال اللجنة رغم ازدحام املواضيع في 

اجلدول
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ثامر الظفيري يسأل وزير النفط 
ع���ن ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي احل��ال��ي 

واملستقبلي لشركة  »كيبك«
وج���ه ال��ن��ائ��ب ث��ام��ر سعد 
الظفيري سئواال الى  وزير النفط 
ووزير الكهرباء وامل����اء              :: 

نص السؤال ::
تعتبر ال��ش��رك��ة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة 
)كيبيك( أح��د أك��ب��ر الكيانات 
اجل���دي���دة ال��ت��اب��ع��ة ملؤسسة 
البترول الكويتية والتي تقوم 
باألشراف على مشاريع مصفاة 
الزور  ومجمع البتروكيماويات 
ومرافق استيراد الغاز املسال، 
ومبا أن تطوير الكوادر الوطنية 
أح���د األه����داف االستراتيجية 

للقطاع النفطي الكويتي:
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 -الهيكل التنظيمي احلالي 
واملستقبلي للشركة ف��ي حال 

اكتمال املشاريع احلالية.
2 -آلية تشكيل جل��ان الترقيات، وم��ا هي املستويات الوظيفية ألعضاء 
اللجان في مقابالت الترقية ملستوى رئيس فريق ومدير مع ذكر النص الالئحي 

املستندة عليه؟
3 -على ماذا يتم االستناد عند استدعاء املرشحني ملقابلة الترقية في مستوى 

رئيس فريق ومدير مع إرفاق النص أو الالئحة املتعلقة بذلك؟
4 -  كم عدد الشواغر احلالية في مستوى رئيس فريق وأعلى في الشركة 

ومدة شغور كل منها؟
5 - كم عدد الترقيات التي متت في مستوى رئيس فريق ومدير منذ تأسيس 

الشركة؟
6 - النتائج التفصيلية مع محاضر اللجان مبينا توقيع كل عضو على 
احملضر النهائي ملقابالت الترقية ملستوى رئيس فريق ومدير التي متت مشتمالً 
كذلك على تقييم كل عضو من اللجنة لكل من مت مقابلته مع إيضاح مطابقة 

النتائج مع لوائح املؤسسة للترقيات.
7 - ما سبب التأخير في سد شاغر مدير التخطيط الشامل ألكثر من سنة 

ونصف ومدى تأثير ذلك على إجناز املشاريع املناطة بالشركة؟
8 - هل قامت الشركة بطلب اي استثناء من شروط الترقية في الترقيات 

ملستوى رئيس فريق ومدير؟
9 - هل يتم ابالغ املتقدمني ملقابلة الترقية في مستوى رئيس فريق ومدير 

بنتيجة املقابلة رسميا مع نتيجة وترتيب كل منهم؟
10 - ما مدى مطابقة نتائج املقابالت التي متت للترقية ملستوى رئيس فريق 
ومدير مع اللوائح االدارية واالوصاف الوظيفية ملن مت استدعائهم ومن وقع 

عليهم االختيار؟
11 - هل يوجد الئحة تنظم التظلمات على قرارات جلان مقابالت الترقية؟

12 - كم عدد القضايا املرفوعة والقضايا التي مت احلكم فيها في كل شركة من 
الشركات النفطية فيما يتعلق بنتائج الترقيات ملستوى رئيس فريق ومدير؟

مل��ج��ل��س  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  ي����س����أل  ع�����اش�����ور  
ف��ي   5G ش��ب��ك��ة  ط����رح   مت  ه���ل  ال������وزراء 

للمستخدمني  لتشغيلها  عامة  مزايدة 
تقدم النائب صالح عاشور 
بسؤال لوزير الدولة لشئون 

مجلس الوزراء 
) نص السؤال ( فيما يخص 
تشغيل شبكة 5G داخ��ل دولة 
ال��ك��وي��ت واحل��دي��ث ع��ن تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات مستخدمي ه��ذه 
الشبكات الالسلكية بسرعات 
أعلى وبناء ملا رأيناه من اعالن 
لشركات االت��ص��االت املختلفة 
داخل دولة الكويت عن تشغيل 
ه��ذه اخل��دم��ة أت��ق��دم باألسئلة 

التالية :
-1 هل مت ط��رح الترخيص 
لهذه الشبكة ) 5G ( في مزايدة 
عامة إس���وًة مب��ا عملته بعض 
الدول مثل إيطاليا وأملانيا ؟ مع 
تزويدي مبا يثبت ذلك وقيمة 

املزايدة ومن هي الشركة احلاصلة على هذا االمتياز في حالة اإلجابة باإليجاب 
، وفي حالة اإلجابة بالنفي فما هي األسباب التي أدت إلى عدم وجودة مزايدة 

عامة لتشغيل هذه الشبكة ؟
2 - هل قامت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات بإجبار الشركات 
التي طرحت هذه اخلدمة بسعر معني للتشغيل بحيث ال يكون مببلغ عالي جداً 
مبا يناسب جميع املستخدمني وأن يكون متاحاً للجميع ؟ مع تزويدي مبا يثبت 
ذلك في حالة اإلجابة باإليجاب ، وفي حالة النفي فما هي األسباب عدم إجبارهم 

على سعر معني نظير تشغيل هذه اخلدمة ؟
3 - هل هذه الشبكة آمنة على الناس ؟ وهل هناك دراسات حول هذه الشبكة 
بحيث أن ال تؤثر على صحة الناس أو تكون هدفاً إلفشاء أسرار الدولة ؟ مع 

تزويدي بنسخة من هذه الدراسات إن وجدت

ثامر الظفيري محمد هايف: »التأمينات« وافقت 
مبدئيًا على إلغاء فوائد القروض 

والتصويت على القرار األحد املقبل 

محمد هايف 

ال���ش���اه���ني  ي��دع��و إل����ى زي�����ادة م��ك��اف��أة 
طالب مركز العلوم الطبية الشهرية  

وصرف بدل حقيبة طبية لهم
طالب النائب أسامة عيسى الشاهني 
زيادة مكافاة طالب مركز العلوم الطبية 

الشهرية ، وصرف بدل حقيبة طبية لهم
وق��ال ف��ي اق��ت��راح��ه  ملّ��ا كانت هناك 
ض��رورة مّلحة لتخفيف العبء املادي 
ع��ل��ى ط���الب كلية ال��ط��ب ف��ي جامعة 
الكويت؛ ولكون املكافأة االجتماعية 
احلالية ال تغطي جميع االحتياجات 
األساسية لهم، خاصة مع غالء املعيشة 
وارتفاع أسعار الوقود.  هذا في الوقت 
ال���ذي يحتاج فيه ال��ط��الب إل��ى ش��راء 
املستلزمات الطبية من كتب وأدوات 
ومالبس طبية، وحاجتهم إلى االنتقال 
بني املستشفيات لعدم وجود مستشفى 
طالبي خ��اص بهم، وأي��ًض��ا حلاجتهم 
إل��ى ت��ن��اول امل���واد الغذائية ف��ي مكان 

دراستهم بشكل مستمر إذ إنهم يقضون أوقاًتا طويلة خارج منازلهم، وغيرها 
من االحتياجات التي متثل عبئاً مادياً ثقيالً.  ) نص االقتراح ( »  زيادة املكافأة 
االجتماعية للطلبة الدارسني في كلية الطب بجامعة الكويت إلى )300( دينار 
شهرياً ». كما اقترح النائب اسامه الشاهني  بإقرار )100( دينار بدل حقيبة طبية 
لطلبة كلية الطب بجامعة الكويت لكل فصل دراسي ّما كانت هناك ضرورة ملّحة 
لتخفيف العبء املادي على طالب كلية الطب في جامعة الكويت؛ لكونهم يحتاجون 
إلى شراء العديد من الكتب واملراجع الطبية بشكل دوري، باإلضافة إلى شراء 

األدوات الطبية كالسماعات واملالبس الطبية وغيرها.
وقال الشاهني نظراً الرتفاع أسعار هذه االحتياجات في أغلب األحيان، وخاصة 
ألن بعض الكتب واملراجع الطبية ال يتم توفيرها في مكتبة اجلامعة مما يضطر 

الطالب إلى شرائها من مصادر خارجية ال توفر خصماً مناسباً.

اسامه الشاهني 

ريا�ض عواد

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أن��ه سيتخذ اإلج�����راءات الالئحية في 
التعامل مع طلب عقد اجللسة اخلاصة 
ال��ذي تقدم به ن��واب ، مشيرا إلى انه لم 
يقرأ الطلب حتى اآلن لكنه حتما سيتعامل 
معه وفق اإلجراءات الالئحية بعد قراءته 
واض����اف ال��غ��امن ف��ي ت��ص��ري��ح إل��ى 
الصحافيني أن ح��ض��ور احل��ك��وم��ة من 
عدمه للجلسة اخلاصة حتدده احلكومة 
لكن الكل يعرف أن احلكومة لم حتضر 
اجللسات اخلاصة السابقة  التي ال يتم 

التنسيق معها حولها .

وق��ال ان ما يعنيني هو اإلنتهاء من 
القوانني وجدول األعمال للجلسات التي 
حددها مكتب مجلس األمة في اجتماعه 
االخير ب��دءا من األسبوع املقبل ولغاية 

الثاني من يوليو .
وذك���ر ال��غ��امن أن��ه سيتم تخصيص 
جلستي اإلثنني واخلميس من األسبوع 
املقبل ملناقشة بعض القوانني ، فيما سيتم 
تخصيص جلستي الثالثاء واألربعاء 

للميزانيات .
وأوضح الغامن أن مناقشة استعدادات 
اجلهات احلكومية ال سيما الدفاع املدني 
واجليش ستكون على ج��دول األعمال 

، كما سيتم االنتهاء من كل امليزانيات 
وبعض القوانني في كل اجللسات التي 

تسبق فض دور االنعقاد في 2 يوليو 
املقبل .

الغامن: طلب مناقشة التطورات 
اإلقليمية على جدول أعمال 

جلسة الثالثاء املقبل 

مرزوق الغامن 

صالح عاشور 

 اشاد عدد من النواب بزيارة سمو أمير 
البالد الى العراق واصفني الزيارة بأنها 
جاءت في وقتها وأن حكمة صاحب السمو 
ف��ي توقيت ال��زي��ارة واه��داف��ه��ا ووص��ف 
النائب حمود اخلضيرزيارة صاحب السمو 
الى العراق ليست زي��ارة عادية ، فهي من 
قائد محنك وحكيم حمل على عاتقه هموم 
الكويت واألمة.ونسال الله لسموه العافية 
وان تكلل زيارته وكل مساعيه بالنجاح 

وملصلحة البلدين الشقيقني
كما وص��ف ال��ن��ائ��ب ص��الح خورشيد   
زي����ارة س��م��و االم��ي��ر ال���ى ال��ع��راق بأنها 
متهد الطريق الغ��الق امللفات العالقة بني 
البلدين بخبرة حكيم املنطقة الداعي دوما 
لالستقرار والسالم في ظل اوضاع إقليمية 
متوترة يسعى سموه دائما الى إطفاء نارها 

بدبلوماسية عريقة قل نظيرها.
وق��ال النائب د.محمد احلويلة: زيارة 
سمو االمير حفظه الله ورعاه إلى العراق 
زي����ارة ت��اري��خ��ي��ة وس��ت��ك��ون ل��ه��ا نتائج 
ايجابية في ظل االوضاع اإلقليمية املتوترة 
باملنطقة ، ونتمنى أن حتقق هذه الزيارة ما 
يتطلع له البلدان على الصعيدين األمني 
واالقتصادي في املرحلة املقبلة التي تشهد 

تطورات اقليمية متسارعة.
وقال النائب نايف املرداس نعلق اآلمال 

على الزيارة التاريخية لسمو األمير إلى 
العراق في حتقيق ما يتطلع إليه البلدان 
والشعبان الشقيقان على الصعيدين 
األمني واالقتصادي في املرحلة املقبلة التي 

تشهد تطورات اقليمية متسارعة
وقال د.خليل أبل نتمنى السالمة لسمو 
االمير وال��وف��د امل��راف��ق في زي��ارة العراق 
حيث ان توقيتها مهم وكال الطرفني بحاجة 

الى هذه الزيارة ، زي��ارة سمو االمير الى 
العراق ستقضي على اي حواجز متبقية من 

اثر الغزو الصدامي الغاشم لدولة الكويت
 وت��اب��ع  اعتقد ان��ه ق��د آن االوان لبناء 
استراتيجية اقتصادية وسياسية وأمنية 
واجتماعية وعلى كافة األصعدة من خالل 
شراكة متكاملة مع األشقاء في العراق ، 
ونتمنى ان تسفر هذه الزيارة عن نتائج 

ملموسة وان ننفتح على ال��ع��راق عبر 
شراكة كاملة بني البلدين

واختتم د.خليل هناك حديثه بأن هناك 
من يحاول ان يبتز املنطقة واعتقد انه 
يجب ان يكون هناك  اتفاق بني دول املنطقة 
خصوصا ف��ي اخلليج ال��ع��رب��ي ويجب 
ان يبدأ باللقاءات املباشرة واملصارحة 

واملكاشفة.

نواب أشادوا بزيارة صاحب السمو إلى العراق 

خليل ابل صالح خورشيدحمود اخلضير 

وجه النائب ماجد مساعد املطيري س��ؤاال الى 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

 الشيخ ناصر صباح االحمد 
وقال املطيري منا إلى علمنا قيام وزارة الدفاع 
بتحويل املبلغ املخصص لها من أم��وال األوفست 
يقدر بحوالي 38 مليون ي��ورو لتدعيم وتزويد 
ال���وزارة بالعدة والعتاد العسكري إل��ى وزارة 
املالية، والتي ب��دوره��ا قامت باالتفاق مع أحد 

ال��ت��ج��ار ال���ذي وق��ع عقد م��ع أح��د املستشفيات 
الفرنسية لتقوم باستعمال ه��ذا املبلغ لتمويل 
مشروع املعدات التشبيهية أو توسعة املستشفى 

العسكري.
 ) نص السؤال (

-1 هل مت تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة 
ال��دف��اع من أم��وال األوف��س��ت؟ وك��م تبلغ قيمته؟ 
وما هو الغرض من ذلك؟ مع تزويدي باملستندات 

واملراسالت والقرارات؟
-2 هل كان لدى وزارة الدفاع توجه أو دراسة 
لالتفاق مع اجلمهورية الفرنسية لتدعيم وتزويد 
الوزارة بالعدة والعتاد العسكري من خالل املبلغ 
املخصص أو غير ذل��ك؟ مع تزويدي باملستندات 

واملراسالت؟
-3 هل مت حتويل أي مبلغ مخصص لصالح 
وزارة ال��دف��اع م��ن أم���وال األوف��س��ت إل��ى وزارة 

املالية؟ وما هو الغرض من ذلك؟ يرجى تزويدي 
ب��األس��ب��اب وال����ق����رارات وامل���راس���الت وجميع 

املستندات؟
-4 هل مت فعاًل االتفاق مع أحد التجار الذي 
وق��ع عقد مع أح��د املستشفيات الفرنسية لبناء 
مشروع املعدات التشبيهية أو توسعة املستشفى 
العسكري أو أي مشروع متعلق بهذا االتفاق؟ مع 

تزويدي بالدراسات والقرارات واملراسالت؟

ماجد املطيري يسأل وزير الدفاع: هل مت تخصيص
 مبلغ مالي لصالح الوزارة من أموال األوفست؟

ماجد املطيري 


