
 وجه النائب  مبارك هيف احلجرف سؤاال 
الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون اخلدمات ، نص السؤال على: فيما 
يخص اإلدارة العامة للطيران املدني ،يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - الهيكل التنظيمي املعتمد من دي��وان 
اخلدمة املدنية لإلدارة العامة للطيران املدني؟
 2 - ه��ل ي��وج��د م��اح��ظ��ات م��ن دي���وان 
احملاسبة على إدارة الطيران املدني بشأن 
التزام أو عدم التزام اإلدارة بقانون اخلدمة 
املدنية، بتطبيق النظم واللوائح اخلاصة 
بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي، 

مع تزويدي بنسخه من تلك املاحظات والرد 
عليها إن وجدت؟

 3 -هل يتم االلتزام بشروط شغل الوظائف 
القيادية واإلشرافيةفي إدارة الطيران املدني؟

 4 -ه��ل أعلنت إدارة الطيران املدني عن 
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ةوال��ق��ي��ادي��ة الشاغرة 
للعاملني ف��ي اإلدارة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
باإليجاب يرجى تذويدي بنسخه من اإلعان؟

 5 -  ي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخ م��ن كافة 
التظلمات والشكاوى التي تقدم بها موظفو 
اإلدارة العامة للطيران املدني منذ بداية عام 
2016 وحتى تاريخ ارس��ال السؤال بشأن 

ع��دم صحة ال���ق���رارات اخل��اص��ة بالتعيني 
وال��ت��رق��ي��ة والتنصيب وال��وظ��ي��ف��ي م��ع رد 
اإلدارةع��ل��ى كل تظلم وأسباب ع��دم ال��رد ان 

وجد؟
 6 - ماهي ع��دد القضايا املرفوعة ضد 
اإلدارة العامة للطيران املدني من القياديني 
واإلشرافيني السابقني خال الثاث السنوات 
السابقة؟ وما اتخذته اإلدارة من اإلجراءات 

بشأنها؟
 7 - متى نشر أخ��ر إع��ان عن الوظائف 
الشاغرة في اإلدارة؟ ومتى مت البت بهذه 

اإلعانات؟

 8 - هل هناك وظائف إشرافية مازالت 
شاغره في اإلدارة؟ إذا كانت اإلجابة باإلجاب 

ما أسباب عدم اإلعان عنها؟

Tuesday 23th April 2019 - 12 th year - Issue No.3423alwasat.com.kwالثاثاء 18 من شعبان 1440 ه�/ 23 أبريل  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 43423

مبارك احلجرف

احلجرف يسأل وزير التجارة عن مالحظات 
»احملاسبة« على »الطيران املدني«    

املرداس يطالب احلكومة مبناصب قيادية للشباب 
اكد النائب نايف املرداس أن معهد االبحاث صرح علمي 
مهم ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي 
اليوم امام مسؤولية النهوض بادائه بعد ان اصيب املعهد 
بحالة من التراجع  وتسرب اع��داد كبيرة من موظفيه 

خصوصا العلميني منهم. 
وط��ال��ب امل����رداس ف��ي تصريح صحافي ال����وزراء ان 

ينسجموا في سياساتهم مع سياسة احلكومة التي اعلنت 
عنها ف��ي اكثر م��ن مناسبة وع��ق��دت امل��ؤمت��رات دع��ت من 
خالهت الى متكني الشباب في تبوء املناصب االشرافية 
والقيادية لكننا لاسف على ارض الواقع ال ن��رى شيء 
بشأن تطبيق ه��ذه السياسة . وق��ال امل���رداس أن معهد 
االب��ح��اث اليوم اح��د االمثلةالصارخة بوضع العراقيل 

امام الطاقات الشبابية  والزال يوجد فيه مدراء مراكز لم 
يتزحزوا من منصبهم لسنوات طويلة بعضهم وصل الكثر 
من 16 سنة، علما بان في االماكن العلمية االدارة ال تتجاوز 
ال 4 سنوات . واض��اف: يفترض بوزير التربية ووزير 
التعليم العالي الذي  جاء من صرح علمي ويعلم هذا االمر 

متاما تنفيذ سياسة احلكومة.

العتيبي : جتهيز مستوصف 
»أبوفطيرة« الطبي

مؤكدًا ان مجلس األمة واحلكومة يتحمالن  املسؤولية الكاملة

املبارك  باستجواب  يلوح  الطبطبائي 
على خلفية تزوير اجلناسي  

ريا�ض عواد

ل������وح ال����ن����ائ����ب ع��م��ر 
ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي ب��اس��ت��ج��واب 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
الشيخ جابر امل��ب��ارك على 
خ��ل��ف��ي��ة ق��ض��ي��ة ت���زوي���ر 
اجلناسي وتغيير الهوية 

الوطنية
وق����ال ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي في 
ت��ص��ري��ح صحفي باملركز 
االعامي ملجلس األمة إنه من 
املعروف تاريخيا ان اساس 
ه��ذا الهدف هو السلطة من 
اجل كسب الوالءات ولتدمير 

الدميقراطية
واض�������اف ان م��ج��ل��س 
االم��ة واحلكومة يتحمان  

املسؤولية الكاملة في ذلك، الفتا الى ان تلك املشكلة قدمية ومنذ الستينات ولم 
يتم اي حترك جدي حللها.

واشار الى انه في احدى اجللسات السابقة للمجلس مت طلب عدم التحقيق في 
قضية اجلناسي املزورة، وان الذين صوتوا هم 8 نواب فقط

ورأى انه لو احلكومة جادة النهت هذا امللف لرأينا حتركها خاصة وانهم 
يشكلون اكبر كتلة باملجلس كوزراء ونواب 

واش��ار الى انه مت وأد بعض االستجوابات التي تقدم وايضا وأد بعض 
القوانني التي تفيد املواطنني  

وأكد انه آن االوان للتصدي لهذا العبث بالهوية الوطنية ومحاوالت تدميرها 
وكذلك العبث مبستقبل املواطنني 

وب��ني ان��ه منذ ع��ام 1995 اكتشفت 50 أل��ف حالة جلنسيات م��زورة وان 
املواطنني تضاعفوا 8 مرات منذ احصاء 65 

وقال الطبطبائي انه رغم ان هناك حديث عن اخللل بالتركيبة السكانية 
وضغط على اخلدمات والتعليم واالسكان فإن هذا ال مينع احلكومة من حل هذه 

القضية.

السفارات  جميع  نقل  يقترح  الفضالة 
والقنصليات خارج املناطق السكنية

 تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بقانون بشأن نقل جميع السفارات 
والقنصليات خارج املناطق السكنية، جاء في نصه:

»مادة اولى«
يحظر على وزارة اخلارجية املوافقة ألي دولة تتخذ أحد منازل املناطق 

السكنية مقرا للسفارة او قنصلية تابعة لها. 
»مادة ثانية«

تخصص وزارة اخلارجية أراض��ي خاصة لكل ال��دول كمقر للسفارة بعد 
استكمال اإلجراءات مع اجلهات املعنية لتكون منطقة دبلوماسية خارج املناطق 

السكنية. 
»مادة ثالثة«

»على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون 
من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية«.

العمالة  عن  النفط  وزير  يسأل  عاشور  
غير الكويتية في محطات الغاز 

ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب ص��ال��ح 
عاشور بسؤال لوزيرالنفط 
،  نص ال��س��ؤال على: حسب 
االتفاق بني مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات النفطية 
يتم تشغيلجميع محطات 
ال���غ���از وس���ن���ات���ر اإلن���ت���اج 
عنطريق ع��م��ال��ة كويتية ، 

وعليه أتقدمباألسئلة التالية:
1 - ما حقيقة تعيني عمالة 
تشغيلية غيركويتية تتبع 
عقود خاصة لتشغيلوحدات 
وم���ح���ط���ات وغ���ي���ره���ا م��ن 

عملياتلشركة نفط الكويت ؟
2 - م����ا ه����ي ش����روط 
وض��واب��ط ه��ذه العقودوهل 
مت النص فيها على أن تكون 

أولويةالتعيني للعمالة الكويتية ؟ -3 كيف يتم السماح لغير الكويتيينبالدخول 
ملثل هذه األماكن احلساسةوملاذا ال يتم اسناد عمليات التشغيلوغيرها لعمال شركة 
نفط الكويتالكويتيني ملا يتمتعون مبهارة عاليةولديهم اخلبرة الازمة للتشغيل 

وأفضلمن العمالة الوافدة ؟

  احلويلة يقترح التوسع 
في التعليم الفني واملهني  

قدم النائب د. محمد هادي احلويلة اقتراحا ، جاء فيه  ان التوسع في مجال 
التعليم الفني واملهني وإنشاء الثانويات املهنية للمساهمة في إنعاش سوق 
العمل باملهارات الوطنية يلعب التعليم املهني والصناعي دوراً كبيراً في بناء 
الدول وحتقيق التنمية املستدامة ، ودفع عجلة االقتصاد فيها، كما يعد أساس 
التنمية التكنولوجية في املجتمعات احلديثة، وق��د ساهمت التكنولوجيا 
احلديثة كثيًرا في إثبات أن التعليم الفني والتدريب املهني هو العمود الفقري 
للتنمية واجل��ودة االقتصادية والصناعية، ودولة الكويت بحاجة إلى أيدي 
عاملة فنية كويتية متخصصة، وخاصة أن هذا املجال أصبح رائداً في العالم 
ككل، وأصبح له مجال أكادميي دراسي تدريبي متخصص وأصبح خريجوه 
يكتسبون مهاراته عبر خبرة فنية علمية أكادميية تخصصية، جعلتهم 
يتميزون عن العمالة التي تكتسب املهنة مبجرد اخلبرة العادية واملمارسة، 
فدولة الكويت ال حتتاج فقط إلى الشهادات العليا، وإمن��ا حتتاج أيضاً إلى 

تخصصات فنية مختلفة في كل قطاعات الدولة.

عمر الطبطبائي

أعلن النائب خالد محمد العتيبي عن تقدميه 
ملجموعة من املقترحات بهدف تلبية احتياجات 
أه��ال��ي منطقة )أب��وف��ط��ي��رة( ق��ائ��ًا إن��ه  سيسعى 
ملتابعة ه��ذه االق��ت��راح��ات ف��ي اللجان املختصة 
ويتواصل مع ال��وزراء كل وزي��ر على حدة بهدف 

إقرار هذه املقترحات قريباً.
وزاد العتيبي أول��ى ه��ذه االق��ت��راح��ات جتهيز 
مستوصف »أبوفطيرة« باملعدات واالفراد والطاقم 
الطبي والتمريضي وتشغيله على وجه السرعة 

السيما وان املبنى موجود ومهجور منذ سنوات.
ويتعلق االقتراح الثاني بسرعة إنشاء وجتهيز 
مدارس املنطقة بكافة مراحلها والتأكد من وضعها 
ضمن خطة وزارة التربية السنوية لتجهيزها بكافة 

اإلمكانات واملتطلبات لبدء الدراسة.
وأض���اف العتيبي خاطبت وزارة ال��ش��ؤون 
السترجاع مبنى تنمية املجتمع من الهيئة العامة 
للقوى العاملة حتى يستفيد اهالي املنطقة من » 
صالة املناسبات« االجتماعية وذل��ك بسبب عدم 

وجود اي بديل مناسب في أبو فطيرة.
ولفت العتيبي إلى املنطقة تفتقد حملطات بنزين 
قريبة منها ول��ذل��ك اقترحت بإنشاء محطة أو 
محطتني للبنزين على مداخل ومخارج املنطقة، 
فضا عن استحداث مدخل ومخرج من جهة شارع 
الغوص على ابوفطيرة بني »قطعة 1 وقطعة 2« 
لتسهيل احلركة املرورية التي تشهد اختناقات وقت 

الذروة.
واختتم العتيبي اقتراحاته قائا تقدمت أيضاً 
باقتراح للبدء في أنشاء احلدائق العامة في املنطقة 

وع��م��ل ممشى ح��ول ه��ذه احل��دائ��ق، وجتهيزها 
بألعاب األطفال أسوة باملناطق األخ��رى ، بجانب 
زراع���ة مسطحات خ��ض��راء ب��ش��وارع ودوارات 
املنطقة وتشجيرها حسب املخطط املعتمد ، وذلك 
بعد جتهيزها بشبكات الري باإلضافة إلى تبليط 

الساحات الترابية .

خالد العتيبي

املويزري يقترح  تعديل بعض أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية  

               
       ق����دم  ال��ن��ائ��ب شعيب 
امل���وي���زري اق��ت��راح��ا ب��ق��ان��ون 
بتعديل امل����ادة اخل��ام��س��ة من 
القانون رقم )10( لسنة 2019 
في ش��أن تعديل بعض أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية 
ال����ص����ادر ب���األم���ر األم���ي���ري 
بالقانون رقم )61( لسنة 1976 
وال��ق��ان��ون رق��م )110( لسنة 
2014 بتقرير مكافأة مالية 
للخاضعني لقانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني 
عند انتهاء االش��ت��راك، وطالب 

املويزري  عرض املقترح على مجلس األمة ، مع إعطائه صفة االستعجال.  
اقتراح بقانون بتعديل املادة اخلامسة من القانون رقم )10( لسنة 2019 في 
شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري 
بالقانون رقم )61( لسنة 1976 والقانون رقم )110( لسنة 2014 بتقرير مكافأة 
مالية للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد 

للعسكريني عند انتهاء االشتراك
- بعد االطاع على الدستور،  وعلى املرسوم ، وعلى قانون التأمينات االجتماعية 

الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )61( لسنة 1976 والقوانني املعدلة له،
- وعلى القانون رقم )110( لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون 
التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني عند انتهاء 

االشتراك املعدل بالقانون رقم )62( لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم )10( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية. -واف��ق مجلس األم��ة على القانون اآلت��ي نصه، وق��د صدقنا عليه 
وأصدرناه،  املادة األولى يستبدل بنص املادة اخلامسة من القانون رقم )10( لسنة 
2019 املشار إليه،  بالنص اآلتي:  تضاف إلى قانون التأمينات االجتماعية املشار 
إلية مادة جديدة برقم  112 مكرراً  نصها اآلتي: أ - يجوز لصاحب املعاش التقاعدي 
أن يطلب صرف ربع صافي املعاش التقاعدي مبا ال يجاوز املستحق له عن ثمان 
وعشرين شهراً مقدماً، على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 دينار ملن ال 
تزيد صافي معاشاتهم عن 1000 دينار وما يزيد عن ذلك يتم خصم %5 من صافي 
املعاش. ويكون ملرة واحدة طوال احلياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف 

مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من احلد األقصى املشار إليه.
ب - تسقط باقي األقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة املقترض.

املادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
املادة الثالث:  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا 

القانون ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

أبل يسأل وزير العدل عن الهيكل 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل����� »ن���زاه���ة«ون���ت���ائ���ج 

تفعيل قانون إنشائها
 

 وجه النائب د.خليل أبل سؤاال برملانيا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د. فهد العفاسي تناول فيه موقف الهيئة العامة ملكافحة الفساد من تنفيذ 
املرسوم رقم )300( لسنة 2016 بإصدار الائحة التنفيذية للهيئة وتطبيق الهيكل 
التنظيمي، وتفاصيل أخرى تتعلق مبناصب ومكافآت العاملني فيها، باإلضافة إلى 

نتائج تفعيل قانون إنشاء الهيئة.وقال أبل في سؤاله:
حول ما يتعلق عن موقف الهيئة العامة ملكافحة الفساد من تنفيذ املرسوم رقم 
)300( لسنة 2016 بإصدار الائحة التنفيذية للهيئة وتطبيق الهيكل التنظيمي 
ودور رئيس الهيئة ومساعديه في تطبيق القانون رقم )2( لسنة 2016 في شأن 
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية، 

والدور املنوط مبجلس األمناء.وطلب إفادته وتزويده باآلتي:
1 -نسخة من املرسوم رقم )300( لسنة 2016 بإصدار الائحة التنفيذية 

للقانون رقم )2( لسنة 2016 سالف الذكر.
2 -نسخة من الهيكل التنظيمي للهيئة العامة ملكافحة الفساد املعتمد، وفي حال 

عدم اعتماده حتى اآلن، يرجى بيان أسباب ذلك.
3 - نسخة من التوصيف الوظيفي وسلم الرواتب املعتمد للهيئة، وفي حال عدم 

اعتماده، يرجى توضيح أسباب ذلك.
4 -ما آلية اختيار منصب رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد؟ وما الشروط 
الواجب توافرها للتعيني بهذه الوظيفة القيادية؟ وهل ينطبق ذلك على رئيس 
الهيئة احلالي؟ وما مؤهله األكادميي وتخصصه العلمي وسنوات خبرته العملية 
وسابقة أعماله قبل تقلده ملنصبه احلالي في الهيئة؟ وكم يبلغ راتبه الشهري؟ وما 

مخصصاته العينية واملزايا املالية األخرى التي يحصل عليها؟
5 - كم يبلغ عدد مساعدي رئيس الهيئة وذلك منذ صدور املرسوم رقم )300( 
لسنة 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية؟ 
وما الشروط الواجبة لتعيينهم في هذه املناصب القيادية؟ وما مؤهاتهم األكادميية 
وتخصصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية وسابقة أعمالهم قبل تقلدهم 
ملناصبهم احلالية في الهيئة؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح قيمة رواتبهم الشهرية 

واملخصصات العينية واملزايا املالية التي يحصلون عليها، كل على حدة.
6 -كشف بعدد املهمات الرسمية والدورات الداخلية واخلارجية لكل من رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، ومساعديه، وفريقه، منذ صدور املرسوم رقم )300( 
لسنة 2016 وحتى تاريخ ورود ه��ذا ال��س��ؤال، متضمنا تاريخ املهمة الرسمية 
أو ال��دورة، ومدتها، وجهة السفر، ودرج��ة التذكرة، وقية التذكرة ومكان اإلقامة 
الفندقية، وقية اإلقامة، وعدد الفريق لكل مهمة رسمية أو دورة ونوع املهمة الرسمية 
أو الدورة ومدى احلاجة إليها، والقيمة اإلجمالية لكل مهمة رسمية أو دورة، كل منها 

على حدة.
7 - ما اختصاصات مجلس أمناء الهيئة العامة ملكافحة الفساد وفقا ملا نص عليه 

القانون ومرسوم الائحة التنفيذية للهيئة؟

صالح عاشور  

شعيب املويزري

السبيعي يسأل احلجرف عن لوائح ونظم هيئة 
االستثمار.. وأسباب انخفاض أرباح »الكويتية«

أعلن النائب احلميدي السبيعي 5 أسئلة برملانية 
إلى وزير املالية د. نايف احلجرف، تناول فيها السيرة 
الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار 
وشاغلي ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة فيها، وتعيينات 
الوافدين ، واللوائح اإلداري��ة واملالية ونظام شؤون 
املوظفني املعمول به في الهيئة، كما تناول بعض 
القرارات اإلدارية في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 

وانخفاض معدالت أرباحها.
وطلب السبيعي في سؤاله األول تزويده باآلتي:
كشف بأسماء الوافدين سواء موظفني أو مستشارين 
في الهيئة العامة لاستثمار يشمل سيرتهم الذاتية، 
وتدرجهم الوظيفي، وجنسياتهم، وق��رار تعيينهم، 
ومرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها حتت أي 
مسمى أو مسوغ قانوني، مع تزويدي باملستندات 

الدالة على ذلك، وذلك للسنوات العشر املاضية.
وطلب في سؤاله الثاني تزويده بكشف تفصيلي 
بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار 
يشمل سيرتهم الذاتية تدرجهم الوظيفي ومقدار ما 
يتقاضونه من روات��ب أو مكافآت مالية وحت��ت أي 
مسمى أو مسوغ قانوني، مرفقا به جميع املستندات 

الدالة على ذلك، وذلك للسنوات العشر املاضية.
كما طلب في سؤاله الثالث تزويده بنسخة من 
اللوائح اإلداري���ة واملالية ونظام ش��ؤون املوظفني 
املعمول ب��ه وال���ذي ص��در ع��ن مجلس إدارة الهيئة 
العامة لاستثمار وفقا لقانون إنشائها رقم )47( 
لسنة 1982 وكذلك الائحة الداخلية بشأن السياسة 

العامة للهيئة واختصاصات أجهزة اإلدارة فيها.
وطلب السبيعي في السؤال الرابع تزويده بكشف 
بشاغلي ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة ف��ي الهيئة العامة 
لاستثمار يشمل سيرتهم الذاتية وجنسياتهم، 
وت��درج��ه��م الوظيفي وروات��ب��ه��م ومكافآتهم حتت 
أي مسمى أو مسوغ قانوني، مع ت��زوي��دي بجميع 
املستندات الدالة على ذل��ك، وذل��ك للسنوات العشر 

املاضية.
أما السؤال اخلامس فقال فيه السبيعي: منى إلى 
علمي رغبة مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بالتجديد للمجلس احلالي للشركة الكويتية 
خلدمات الطيران »كاسكو« وال��ذي سجل في عهده 
انخفاض في أرباح الشركة بالربع األول لعام 2019 
بنسبة )59 ٪( وذلك باملقارنة مع أرباح الربع األول 
لعام 2018 مما ينذر معه بإفاس الشركة في حال 
استمرارها حتت إدارة هذا املجلس وفقا للمعطيات 

واألرقام والبيانات املالية.
وطلب إفادته وتزويده باآلتي:

 1 - ما أسباب هذا االنخفاض املخيف مبعدالت 
األرب��اح وبشكل مفاجئ وعلى عكس ما كانت حتققه 
الشركة من أرب��اح متصاعدة طيلة السنوات الثاث 

املاضية؟
2 -ه��ل ح��اس��ب مجلس إدارة ش��رك��ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية املتسبب في هذا االنخفاض بسبب 
التفريط بأرباح محققة كانت تدر دخا إضافيا للمال 

العام؟
3 - ما أسباب االنخفاض في نسبة مبيعات الشركة 

وبشكل ملحوظ في الربع األول من العام 2019؟
4 - ما أسباب زي��ادة تكلفة اإلنتاج وزي��ادة قيمة 
املشتريات للمواد األولية وكذلك زيادة الباب األول 
)ال��روات��ب واألج��ور( في الشركة للربع األول لعام 
2019 على الرغم من انخفاض اإلنتاج واملبيعات 

ونزول أغلب مؤشرات الربحية واألداء فيها؟
5 -م��ا أس��ب��اب استمرار مجلس اإلدارة احلالي 
بإدارة الشركة على الرغم من انتهاء مدته القانونية 

في 31 ديسمبر 2018؟
6 - ما م��دى صحة قيام مجلس اإلدارة املنتهية 
فترته القانونية بالتوصية لصرف مكافأة مالية له 
ورفعها للجمعية العامة بقيمة )280( ألف دينار 
كويتي موزعة على األعضاء بواقع )40( ألف دينار 
كويتي لكل عضو، علما ب��أن املجلس أعيد تشكيله 
في سبتمبر املاضي إلكمال املدة القانونية للمجلس 
السابق، وقد عقد )8( اجتماعات فقط منذ ذلك الوقت، 
وعليه ف��إن قيمة املكافأة لاجتماع الواحد ملجلس 
اإلدارة تصل ل� )5000( د.ك عن كل اجتماع لكل 

عضو؟ وما سبب التجديد للمجلس احلالي

احلميدي السبيعي


