
وجه النائب خالد العتيبي سؤاال إلى وزير الصحة 
د. جمال احلربي بشأن قرارات وزارية خاصة تضمنت 
تغييرات شاملة وواسعة النطاق ببعض املناصب، 

وجاء في نصه:
اتخذت وزارة الصحة مطلع ) اغسطس 2017 ( 
مجموعة من القرارات الوزارية التي تضمنت تغييرات 
شاملة وواسعة النطاق مبناصب مدراء إدارات وومدراء 
ونواب مدراء مستشفيات ومراقبني على مستوى إدارات 
مركزية ورؤساء وامناء مراكز صحية ورؤساء هيئات 

متريضية.
 وقد منى الى علمي ان اغلب تلك ال��ق��رارات مخالفة 
بشكل واضح لقرارات ديوان اخلدمة املدنية والقرارات 
الوزارية املعمول بها، فضال عن ان ِتلْك القرارات اشتملت 
على تنقالت أطباء الى وظائف مستحدثة مبكتب وكالء 
ال��وزارة غير معتمدة بالهيكل الوظيفي، وعليه يرجى 

االجابة عن االسئلة التالية:
-1هل جاءت القرارات الوزارية األخيرة املشار إليها 
مخالفة لقراري مجلس اخلدمة املدنية رقم 30 لسنة 
2015، ورق��م 5 لسنة 2010 ، والقرار ال��وزاري رقم 

137 لسنة 2017؟
-2إن كانت االجابة بنعم فيرجى تزويدي باألسباب 

التي دع��ت ال��ى ذل��ك وجعل جميع ال��ق��رارات في حكم 
الباطلة اجرائيا بحسب القانون ولوائح ديوان اخلدمة 

املدنية؟
-3ما االج�����راءات ال��ت��ي ستتخذها ال����وزارة بعد 
اصدارها قرارات عدة مخالفة لشروط التدرج الوظيفي، 
وش��روط وجوب العرض على جلنة شؤون املوظفني، 
فضال عن مخالفتها شرط دعوة جلنة شؤون املوظفني 
ب��ال��وزارة املتقدمني للوظائف االشرافية لفتح مجال 

التنافس واملفاضلة؟
-4منى الى علمي انه قد متت احالة مجموعة من 
األطباء لهم مركز قانوني ودرج��ة وظيفية فنية وفقا 
لضوابط دي���وان اخل��دم��ة املدنية ال��ى وظ��ائ��ف اخ��رى 
مبكاتب الوكالء غير مدرجة بالهيكل التنظيمي ، فضال 
عن عدم وجود مهام لهم، يرجى تزويدي بكشف بأسماء 
هؤالء ووظائفهم األصلية والوظائف االخرى املنقولني 
اليها واألسباب التي دعت الى ذلك واالسباب التي دعت 

لنقلهم الى وظائف غير مدرجة بالهيكل الوظيفي.
-5هل استقبلت الوزارة تظلمات من أطباء أو فنيني 
أو إداريني ضد القرارات األخيرة؟ إن كانت االجابة بنعم 
فيرجى تزويدي بنتائج تلك التظلمات والتوصيات التي 

اتخذت لذلك واجراءات الوزارة حيال ذلك.
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في اقتراح برغبة تقدم به أمس

عسكر  يطالب بإضافة املواطنات 
احلاصالت على املساعدات 

االجتماعية إلى التأمني الصحي 
ت���ق���دم ال��ن��ائ��ب 
ع���س���ك���ر ال���ع���ن���زي 
ب��اق��ت��راح ب��إض��اف��ة 
امل��واط��ن��ات ال��الت��ي 
يتلقني امل��س��اع��دات 
من وزارة الشؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة إل��ى 
ال��ت��أم��ني ال��ص��ح��ي » 

عافية ». 
وق���ال عسكر في 
اق���ت���راح���ه : تنص 
امل��������ادة )2( م��ن 
القانون رقم )114( 
لسنة 2014 بشأن 
التأمني الصحي على 
املواطنني املتقاعدين 
على: » تسري أحكام 

هذا القانون على املواطنني املتقاعدين املسجلني باملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى 

بقرار يصدره الوزير«.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل 

بعرضه على مجلس األمة املوقر.
ن��ص االق���ت���راح: » إض��اف��ة امل��واط��ن��ات ال��الت��ي يتلقني 
املساعدات من وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية إل��ى التأمني 

الصحي » عافية ».

 استفسر عن تشكيل جلنة حتقيق حول هذا 
األمر من عدمه

عاشور يسأل الروضان 
عن أسباب توقيف أكثر من 

20 حكما رياضيا عن التحكيم
 ت���ق���دم ال��ن��ائ��ب 
ص����ال����ح ع���اش���ور 
بسؤال وزير التجارة 
والصناعة ووزي��ر 
ال����دول����ة ل��ش��ئ��ون 
ال��ش��ب��اب بالوكالة 
خ��ال��د ال���روض���ان ، 

نصه اآلتي :
-1 ص���در ق���رار 
م��ن رئ��ي��س اللجنة 
امل���ؤق���ت���ة إلدارة 
االحت�����اد ال��ك��وي��ت��ي 
لكرة القدم بتوقيف 
أك��ث��ر م���ن عشرين 
حكما من التحكيم ، 
ل��ذا يرجى تزويدي 
ب��ن��س��خ��ة م���ن ق���رار 
ال��ت��وق��ي��ف واجل��ه��ة 
التي أص��درت القرار 

ومدة التوقيف.
-2 ما هي أسباب 
التوقيف ومسبباته 
؟ وه���ل مت تشكيل 
جل��ن��ة حت��ق��ي��ق أو 
تقصي حول أسباب 

التوقيف ؟
-3 ما مدى صحة 
تقدم احلكام بكتاب 
رس����م����ي ل��رئ��ي��س 
اللجنة املؤقتة إلدارة 
االحت������اد ورئ��ي��س 
جلنة احلكام لشرح 

وجهة نظرهم ؟ وهل مت مقابلتهم ملعرفة سبب الطلب ؟ 
وماهي اإلجراءات التي متت بعد تقدميهم للكتاب ؟

-4 قام احلكام املوقوفني مبقابلة معالي وزير الدولة 
لشئون الشباب لشرح أسباب التوقيف وش��رح وجهة 
نظرهم ، فما هي اإلجراءات التي قمت بها بعد مقابلتهم وهل 

أطلعت على سبب التوقيف ؟ 

عسكر العنزي

تضمنت تغييرات شاملة وواسعة النطاق ببعض املناصب

خالد العتيبي يسأل وزير الصحة 
عن إصدار قرارات مخالفة لشروط التدرج الوظيفي

والتنمية  التخطيط  أمانة 
ت�����س�����ت�����ق�����ب�����ل ال�������ص�������ن�������دوق 
ال�����وط�����ن�����ي ل����ل����م����ش����روع����ات 

6الصغيرة واملتوسطة

سأل املرزوق عن اجلدوى االقتصادية منها وهل كان األعلى للبترول على علم بكافة تفاصيلها 

عيسى الكندري: شبهات حول إنشاء 
شركة تداول املنتجات النفطية مجهولة املعالم في دبي

تقدم نائب رئيس مجلس االمة عيسى الكندري بسؤال 
برملاني الى وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء عصام 
املرزوق حول ما اعتبره شبهات كبرى حتوم حول انشاء 
شركة تداول املنتجات النفطية مجهولة املعالم ومقرها 

في دبي.
وقال الكندري في معرض سؤاله : يعد املورد النفطي 
هو الوحيد الذي تعتمد الكويت  كمصدر حيوي للميزانية 
والدخل ومن هذا املنطلق تولي السلطتان التشريعية 
والتنفيذية واجلهات احملاسبية والرقابية أهمية كبرى 
لهذا املورد الذي يجب أن تكون الرقابة عليه دقيقة حتى 

وإن كانت الحقة نظرا ألهميته. 
وال شك أن تقارير ديوان احملاسبة املتتالية واملتعاقبة 
غالبا ما تصدر كثيرا من املالحظات واملخالفات على 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها 

انطالقا من دورها الرقابي. 
ومن هذا املنطلق وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة 
إلى تقليص النفقات والهيئات والشركات احلكومية 
تخرج علينا مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء شركة 
تسويق جديدة لتداول املنتجات بعد أن حصلت على 
الضوء األخضر من املجلس األعلى للبترول إلنشائها 
رغم غياب الشفافية حول الهدف من إنشاء هذه الشركة 

وجدواها االقتصادية. 
وال ش��ك أن هناك شبهات كبرى حت��وم ح��ول هذه 
الشركة املجهولة املعالم خاصة مع حتذير ع��دد من 
اخلبراء من إنشائها وأنها ستشكل عبئا على املال العام 
األم��ر ال��ذي ي��ؤدي بنا كممثلني لألمة إل��ى دق ناقوس 
اخلطر أمام هذه الشركة غير واضحة األهداف واملعالم 
واجل���دوى املستقبلية في ظل وج��ود قطاع التسويق 
العاملي التابع ملؤسسة البترول الكويتية ال��ذي يقوم 
بعمله بنجاح وكما يجب منذ سنوات، لتخرج علينا 
هذه الشركة األمر الذي يدل على ازدواجية وتعاُرض 
كبير وتشابك في العمل مما يثير كثير من التساؤالت 
والشكوك ح��ول ما هية الشركة والطريقة التي متت 

املوافقة عليها من قبل املجلس األعلى للبترول. 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي : 

1( ملاذا هذا التشابك في العمل واالختصاصات بني 
قطاع التسويق العاملي في مؤسسة البترول الكويتية 

وشركة تداول املنتجات؟ 
2( هل كان املجلس األعلى للبترول على علم بجميع 

تفاصيل إنشاء الشركة؟ 

3( هل توجد معلومات أُخفيت عن املجلس األعلى 
للبترول فيما يتعلق بإنشاء هذه الشركة خاصة مع 
تأكيد اخلبراء أن املجلس األعلى للبترول كان مغيبا عن 

كثير من املعلومات املهمة حول الشركة؟ 
4( ما اجلدوى االقتصادية من إنشاء الشركة في ظل 
وجود قطاع التسويق العاملي الذي يعمل منذ سنوات 
بنجاح على صعيد تسويق املنتجات النفطية؟ يرجى 
تزويدي بنسخة من دراس��ة اجل��دوى االقتصادية إن 

وجدت. 
5( هل يوجد ما يعوق توكيل مهمة تسويق منتجات 
مصفاة ال��دق��م لقطاع التسويق العاملي ف��ي مؤسسة 
البترول الكويتية؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ما تلك 

املعوقات؟ 
6( كيف ستسهم ه��ذه الشركة في زي��ادة املدخول 
النفطي مع وجود تعارض وتشابك في اختصاصاتها 

مع قطاع التسويق العاملي؟ 
7( سيخلق وجود جهازين للتسويق بالدولة حالة 
من االرتباك والفوضى والتضارب لدى العمالء، فكيف 

سيتم التعامل معهما؟ 

8(ما احلاجة إلنشاء الشركة حيث إنها متثل مخالفة 
صريحة لتوجيهات وق��رارات مجلس ال��وزراء وديوان 
احملاسبة اللذين يدعوان إلى تقليص النفقات والهيئات 

والشركات احلكومية في ظل انخفاض أسعار النفط ؟ 
9( هل قامت مؤسسة البترول الكويتية بدراسات 
التحوط م��ن املخاطر ألع��م��ال ه��ذه الشركة اخلاصة 
باملتاجرة باملنتجات النفطية في ظل وج��ود معدالت 
خطورة عاليه قد ُتعرض مورد الكويت الوحيد للخطر؟ 

يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة. 
10( ملاذا مت اختيار موقع الشركة في دبي ولم يكن 

في الكويت؟ 
11( هل سوف يتم االستعانة بعمالة وطنية من 
ذوي اخلبرة للعمل في ه��ذه الشركة؟ وك��م يبلغ عدد 
العمالة الوطنية املقرر االستعانة بها؟ وما نوع عقود 

العمل اخلاصة بهم؟ 
* 12( في حال إنشاء هذه الشركة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة كما هو مقرر، هل سوف تخضع ألي 
نظام ضريبي؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ما هو هذا 
النظام؟ وه��ل مت ع��رض ه��ذه التفاصيل على املجلس 

األعلى للبترول قبل البت بقرار إنشاء الشركة 
* 13( ك��ي��ف س��ت��ك��ون رق��اب��ة اجل��ه��ات الرقابية 

واحملاسبية في البالد على هذه الشركة؟ 
14( هل الشركة ستكون مملوكة بالكامل للكويت 
أم عن طريق شراكة؟ وإذا كانت بالشراكة ما الهيكل 
اإلداري لهذه الشركة؟ وهل ستكون مناصب محددة 
للجانب الكويتي بالشركة؟ يرجى حتديد هذه املناصب 

مع مسمياتها والوصف الوظيفي لكل منصب على حدة. 
* 15( كيف ستكون آلية عمل الشركة خاصة أن 
رسالتها تتضمن تداول املنتجات النفطية وهذا يعني أن 
املسألة ستتضمن بيعا وشراء؟ وهل سيتم بيع النفط عن 
طريق تسويقه أم ستشتريه أيضا؟ وإذا كانت ستشتري 
النفط، كيف تقوم بذلك ونحن في الكويت نعّد من أكبر 

الدول املنتجة واملصدرة للنفط في العالم؟ 
* 16( ه��ل سيقتصر عمل شركة املتاجرة املُزمع 

إنشاؤها على مهمة تسويق منتجات مصفاة الدقم فقط؟ 
* 17( هل شكلت مؤسسة البترول الكويتية جلانا 
بخصوص هذه الشركة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تزويدي بأسماء رئيس وأعضاء هذه اللجان كل 
على حدة، وهل أحد رؤساء أي من هذه اللجان مرشح 

لتقلد أحد املناصب بالشركة اجلديدة؟ 
* 18( ما اجلوانب املنوط باللجنة دراستها وفقا 
لقرار إنشائها؟ وه��ل مت ع��رض تقريرها وتوصياتها 
على املجلس األعلى للبترول قبل اعتماد إنشاء شركة 

املتاجرة؟ 
* 19( بالرجوع إلى نص املرسوم بالقانون رقم )6( 
لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية املادة 
)3( الفقرة )2( والتي تنص على أن » نقل وتوزيع 
وتسويق النفط اخلام والغاز الطبيعي والغاز املسيل 
وسائر امل��واد الهيدروكربونية األخ��رى ومشتقاتها 
ومستخرجاتها املصنعة واملتاجرة في جميع هذه املواد 
» ، ه��ذه امل��ادة نصت بشكل واض��ح وصريح على أن 
املؤسسة تتولى عملية التسويق بشكل كامل، فهل يوجد 
تعارض قانوني مع آلية عمل شركة ت��داول املنتجات 
النفطية؟ وهل املجلس األعلى للبترول على علم بهذا 

التعارض؟
* 20( ما دور نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية في إنشاء هذه 
الشركة؟ يرجى ت��زوي��دي بنسخة من التقرير الذي 

عرضه على املجلس األعلى للبترول.

عصام املرزوق عيسى الكندري

صالح عاشور

د. جمال احلربي خالد العتيبي

كم قيمة الدخل الضائع حتى اآلن من إيقاف النشاط؟

4 مشاريع ترفيهية  ماجد املطيري للصالح: ما أسباب إغالق 
وجه النائب ماجد املطيري سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية أنس الصالح بصفته رئيس الهيئة العامة 
لالستثمار وشركة املشروعات السياحية التابعة لها بخصوص 
املشاريع التالية: حديقة الصباحية، املدينة الترفيهية في منطقة 
الدوحة – حديقة الشعب ومش�روع الشوبيز الترفيهي مبنطقة 

الساملية. وطلب املطيري إفادته باآلتي:
1 - ملاذا مت اغالق أربعة مشاريع ترفيهية في الوقت نفسه؟

2 - متى مت اغالق كل مشروع على حدة؟
3 - متى يتم إعادة تشغيل كل مشروع بطريقة كاملة؟

4 - ما التدبيرات التي أخذت لتجهيز بدائل ترفيهية للشباب 
وقت اغالق هذه املشروعات الترفيهية؟

-5 ملاذا مت إغالق تلك املشاريع ومحاولة إخالئها من قبل 
املستأجرين؟

6 - هل لديكم مشروع متكامل لتلك املواقع؟ وما تفاصيل 
ه��ذه املشاريع م��ن حيث ال��وص��ف والتكلفة والعائد وفترة 
االجناز؟ 7 - هل متت دراسة تلك املشاريع وأخذ املوافقات على 

دراسات اجلدوى اخلاصة بكل مشروع؟

8 - هل مت احلصول على متويل ومشغلني لتلك املشاريع ؟
9 - ما خطة عمل لتلك املشاريع ومتي سوف يبدأ العمل 

فيهم؟
10 - هل مت التنسيق مع املستأجرين الستمرارهم باملشروع 
وحتصيل اإليرادات منهم واحملافظة على األموال العامة أثناء 

فترة اجناز املشاريع؟
11 - ملاذا لم يتم التخطيط إلجناز تلك املشاريع على مراحل 
للمحافظة على اي��رادات امل��ال العام ولتوفير متنفس لشباب 

وأطفال الكويت؟
12 - هل مت احلفاظ على املال العام بعدم اإلضرار باملشروع 
واملستأجرين في ح��ال التعرض لهم وع��دم مقاضاة الدولة 

بالتعويض عن األضرار التي تقع عليهم؟
13 - هل مت استخراج تراخيص رسمية لتلك املشاريع 
العديدة؟ 14 - في ح��ال ع��دم البدء باملشروع واالنتهاء من 

دراسات اجلدوى هل مت اخالء املستأجرين والتعرض لهم؟
15 - هل مت استصدار احكام مباشرة على املستأجرين 

للتنفيذ عليهم باإلخالء؟

16 - هل مت إيقاف الدخل على الدولة حلني عمل دراسة 
اجلدوى وطرح املناقصة على املقاولني؟

17 - كم قيمة الدخل الضائع حتى اآلن من إيقاف النشاط 
باملشروع؟

18 - هل قامت شركة املشروعات بأعمال غير قانونية 
وفوضوية من خالل وضع أس��وار وشباك وبوابات مخالفة 

على املشروع من اخلارج ومواقف السيارات؟
19 - هل هناك تراخيص لألسوار واالب���واب أو اي سند 
قانوني لذلك؟ 20 - هل قام وزير البلدية بدوره القانوني في 
ازالة أي مخالفة باملشروع أو أي ُسَور أو بناء من دون ترخيص؟ 
وإذا لم يقم بذلك فعليه القيام ب��دوره بأكمل وج��ه وحتقيق 
العدالة بالكامل. 21 - هل هناك شكاوى أو قضايا رفعت من قبل 
املستأجرين؟ وهل متت تسوية اخلالفات معهم ووضع حلول 
ألوضاعهم؟  22 - هل مت تنفيذ تلك املشاريع بالطريقة التي 
حتافظ على مكتسبات القطاع اخلاص الكويتي وبالطريقة التي 
تخفض األضرار الناجتة على املال اخلاص وأخذ هذه املعايير 

في احتساب منافع تلك املشاريع؟

23 - هناك مشاريع مماثلة مثل سوق املباركية واملشاريع 
التي استلمتها الدولة من مستثمرين. هل مت اخالء املستأجرين 

من تلك املشاريع أو احترام عقودهم االيجارية؟
24 - مل��اذا مت��ت احملافظة على املستأجرين ف��ي مواقع 

واخالئهم ملواقع أخرى؟
25 - ما السند القانوني الذي يسمح للمشروعات السياحية 

التعدي على عقود ايجار خاصة ألفراد وشركات كويتية؟
26 - هل وافق ديوان احملاسبة على طرد املستأجرين من 
غير أمر محكمة ومن سوف يتحمل االض��رار باملال العام في 
حالة رجوع املستأجرين الى املشروعات السياحية للتعويض؟ 

وما األضرار؟
27 - ما صحة قيام شركة املشروعات السياحية بغلق 
أبواب حدائق عامة »وعلى سبيل املثال متنزه الشعب الترفيهي 
ومنع اجلمهور من دخول احلديقة ما أدى الى حرمان اجلمهور 

من االستفادة من حديقة عامة«؟
28 - هل متت املوافقة من قبل هيئة الزراعة لغلق حديقة 

ماجد املطيريعامة؟ وما السند القانوني لذلك؟

خالد الروضان


