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املطيري يسأل عن معايير اختيار القياديني مبؤسسة البترول وشركاتها
وجه النائب ماجد املطيري 
٣ أســئلة إلى وزيــر النفط 
ووزير الكهرباء واملاء د.خالد 
الفاضل بشأن معايير اختيار 
القياديني باملؤسسة وشركاتها 
التابعــة، والتجديد ملوظفني 
وافديــن لــدى شــركة نفط 
الكويت جتــاوزت أعمارهم 
٦٠ عامــا، وعقــود اخلدمات 

الفنية املطورة.
وقال املطيري في مقدمة 
إنــه يوجــد  ســؤاله األول 
حــول  مطــروح  تســاؤل 
املعايير واألســس التي يتم 
القياديــني  عليهــا ترشــيح 
باملؤسســة بدءا من الرئيس 
التنفيذي إلى مستوى نواب 
الرؤساء التنفيذيني بالشركة 
التابعة، أهي اخلبرة أم األداء 
أم اإلجنازات، أم أنها عمليات 

الواجب توافرها لدى القياديني 
التــي يتــم علــى أساســها 
املفاضلة والترشح واالختيار 

للمنصب؟
٢- تزويدي بالسيرة الذاتية 
القياديني في  وتخصصــات 
املؤسسة وشركاتها التابعة 
من مســتوى نائــب رئيس 
تنفيذي إلى الرئيس التنفيذي 

ملؤسسة البترول؟
٣- تزويــدي بطلبات النقل 
املدرجــة خــالل  للقياديــني 
٣ ســنوات الســابقة حتــى 

تاريخه؟
مبؤشــرات  تزويــدي   -٤
الكفاءة للمؤسســة  قيــاس 
وشــركاتها التابعة مع بيان 
مقارنة للمؤشرات على مدى 

٥ سنوات املاضية؟
٥ - آلية ترشــيح واختيار 

عاما على سبيل املثال املوظف 
(جمال أبواخلير رقم ٥٦٠٨٩).

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي:

٥- بيان املوظف رقم (٥٦٠٨٩) 
وتسلسله الوظيفي؟

٦- قائمة العقود التي شارك 
في إعدادها واإلشراف عليها؟
التجديــد  ٧- عــدد مــرات 
وأسباب التجديد املتكرر له؟

٨- هل يعتبر تخصصه من 
التخصصــات النــادرة التي 
تســتدعي التمســك باإلبقاء 

على خدماته؟
٩- كذلــك اإلفــادة عمــا إذا 
كان أي من أقاربه سواء من 
الدرجة األولى؟ يعملون لدى 
أي قطاع من قطاعات شركة 
نفط الكويت من خالل أي من 
عقود مشــاريع املقاولني او 

األخذ في االعتبار بأن (نفط 
الكويت) قد سبق وان أبرمت 
في العــام ٢٠١٠ عقد خدمات 
فنيــة مطــورة (ETSA) ملدة 
خمــس ســنوات مع شــركة 
شل والتي أثارت ضجة كبيرة 
آنــذاك ومت حفظ التحقيقات 

في القضية.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- أسماء الشركات العاملية 
التي تعاقدت معها شركة نفط 
الكويت حتت نظام ETSA منذ 

١٩٩١ حتى تاريخه؟ 
٢- قيمة املبلغ املنصرف لهذه 

الشركات حتى تاريخه؟
٣- هل ساعدت هذه االتفاقية 
في حتقيق رفع اإلنتاج؟ متى 

وأين؟
٤- مــا القيمــة املضافة من 

إدارات  مجالــس  أعضــاء 
مؤسسة البترول والشركات 

التابعة.
٦ - عــدد الشــكاوى املقدمة 
رســميا مــن املوظفني خالل 

السنوات اخلمس املاضية.
وقــال في مقدمة ســؤاله 
الثاني إن وزير النفط صرح 
مؤخرا عن حزمــة إجراءات 
جتــاه وقف تعيــني وتقنني 
العمالة الوافدة في مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة، كما أصدر الرئيس 
البترول  التنفيذي ملؤسسة 
قــرارا يقضي بذلــك بتاريخ 
١٢ مايــو ٢٠٢٠ وعلى الرغم 
من ذلك منى إلــى علمي انه 
مت مؤخــرا التجديد ملوظفني 
وافديــن لــدى شــركة نفط 
الكويت جتاوزت أعمارهم ٦٠ 

مقاولي العمالة؟ مع توضيح 
اسم العقد او املشروع؟

وقال في مقدمة الســؤال 
الثالث إنه فــي ٢٠١٦ وقعت 
شركة نفط الكويت ٤ عقود 
نفطيــة، منهــا ٣ مع شــركة 
«شل» وعقد مع «بي بي» ملدة 
١٠ ســنوات بقيمة ما يقارب 
٥٫٥ مليارات، بدعوى ان هذه 
العقود تأتي (بصيغة اخلدمات 
الفنية املطورة) للمساهمة في 
إجناز اســتراتيجية الكويت 
النفطية بهدف الوصول إلى 
إنتاج ما بني ٣٫٦٥ و٤ ماليني 
برميل يوميــا بحلول العام 
٢٠٢٠، وهــذا ما لــم يتحقق 
حتى يومنا هذا، فما احلاجة 
لهذا الكم من العقود في ظل 
األحداث الراهنة والتســارع 
نحــو خفــض التكاليف، مع 

تاريخ توقيــع العقود حتى 
تاريخه؟

٥- هــل هنــاك أي جــدوى 
لالســتمرار  اقتصاديـــــة 
باالتفاقيات واســتمرار هدر 
املال العام سنويا خصوصا 
في ظل الفســاد االقتصادي 
الــذي يعيشــه العالــم ومع 
استراتيجية خفض اإلنتاج 
في الكويت متاشيا مع اتفاقية 
أوپيك؟ علما ان بعض من هذه 
الشــركات قد صرح باتخاذ 
إجــراءات خفــض النفقــات 

والتكاليف؟
٦- تزويــدي باســم الوكيل 
لـ IOC مع بيان أسماء املالك 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
واملديرين التنفيذيني (املدير 
العام أو الرئيس التنفيذي أو 

من في حكمه)؟

استفسر عن السير الذاتية وتخصصات القياديني وطلبات النقل ومؤشرات قياس الكفاءة

ماجد املطيري

محسوبية وإقصاء للقيادات 
النزيهــة لتمهيد الطرق أمام 
القوى املشــبوهة للسيطرة 
علــى هذا القطــاع احليوي، 
وطالــب بتزويــده وإفادتــه 

باآلتي:
١- ما الضوابط والشــروط 

الغامن: جلسة الثالثاء املقبل عادية وليست غير عادية
وسمو رئيس الوزراء أكد حضور احلكومة 

قال رئيــس مجلس األمة مرزوق الغانم 
ان جلسة الثالثاء المقبل عادية وليست غير 
عادية ومدرج على جدول أعمالها استجواب 
وزير المالية براك الشيتان، مشيرا الى انه 
تم التنسيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد الذي أكد حضور الجلسة.

وأشــار الغانم في تصريــح صحافي 

بمجلس األمة أمس الى أن الجلسة القادمة 
ستكون جلسة عادية، مبينا «قد يكون خطأ 
لغويا بأني ذكرت يــوم أول من أمس أنها 
جلســة غير عادية والمقصود أنها جلسة 

عادية».
وذكر الغانم ان الدعوة لجلســة الثالثاء 
ستصل في المواعيد المقررة وستكون جلسة 

األربعاء امتدادا لجلسة الثالثاء وجدول أعمالها 
وفق اللوائح.

وردا على سؤال صحافي بشأن االستجواب 
قال الغانم: «نعم االستجواب سيدرج على 
جدول أعمال جلسة يوم الثالثاء المقبل، لكن 
تصحيحا للخطأ بأنها جلسة عادية وليست 

جلسة غير عادية».

وأشار الغانم الى انه تم التنسيق مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
الذي أكد على حضور الحكومة لهذه الجلسة.

وأضاف الغانم: «ســيوزع إن شاء اهللا 
جدول األعمال مســاء يوم السبت كالعادة، 
لكن للتوضيح جلسة الثالثاء هي جلسة عادية 
واألربعاء ستكون امتدادا لجلسة الثالثاء».

استجواب وزير املالية مدرج على جدول األعمال 

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الفضالة يطالب «الصحية» باستعجال 
إقرار الوالية الصحية للمرأة ورفع تقريرها

طالــب النائــب يوســف 
الشــؤون  الفضالــة جلنــة 
واالجتماعيــة  الصحيــة 
والعمل باالستعجال في إقرار 
تعديالت قانون اجلزاء التي 
أقرتهــا اللجنة التشــريعية 
مؤخرا بشأن الوالية الصحية 
للمــرأة ورفــع تقريرها إلى 
مجلس األمــة إلدراجه على 

جدول أعمال املجلس.
وقال الفضالة في تصريح 
صحافي مبجلس األمة أمس 
«في تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ 

التعديالت ورفعها إلى مجلس 
األمــة وإدراجها على جدول 
األعمال واملوافقة عليها حلل 
التي  اإلشكاليات املوجودة 
ال تســمح للمرأة بأن تكون 
مخولة بالتوقيع على إدخال 
املريض أو اجراء العمليات 

اجلراحية.

وبعد ذلك تقدم عدد من النواب 
بعدة تعديالت في هذا الصدد.

وأشار إلى حديث رئيس 
اللجنة التشريعية باألمس 
عــن املوافقة علــى عدد من 
االقتراحــات بقوانــني منها 
اجلــزاء  قانــون  تعديــل 
الواليــة الصحيــة  بشــأن 
للمــرأة ورفعها إلى اللجنة 
الصحية باعتبارها صاحبة 

االختصاص.
الفضالــة ضرورة  وأكد 
االســتعجال فــي إقرار هذه 

يوسف الفضالة

تقدمت باقتــراح إلى اللجنة 
الصحية بشــأن منــح املرأة 
الكويتية سواء األم أو الزوجة 
أو االبنة، احلق بالتوقيع على 
دخول املستشــفى أو إجراء 
العمليــات اجلراحيــة لعدم 
حدوث مشاكل في حال عدم 

تواجد األب أو ولي األمر».
ولفت الفضالة إلى أنه في 
١٦ ينايــر ٢٠١٨ مت رفض هذا 
االقتراح في اللجنة الصحية 
بحجة أنه يســتلزم تعديال 
ملشاهدة الڤيديوتشريعيا على قانون اجلزاء، 

عسكر: إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني 
يضم كل التخصصات لتوفير الرعاية الصحية

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بشأن توفير 
الرعايــة الصحيــة لرجــال 
احلــرس الوطنــي، ونصت 

مواده على ما يلي:
مادة ١: ينشــأ مستشفى 
متكامــل لرجــال احلــرس 
الوطني يضم كل التخصصات 
خالل ٥ ســنوات من تاريخ 
صدور هذا القانون على أن 
يضم املستشفى معمل حتاليل 
وفقا للمعايير العاملية ويضم 

أحدث األجهزة إلجرائها.
مادة ٢: يلحق باملستشفى 
قسم إلجراء األبحاث املتعلقة 
بأمــراض املهنة التي تواجه 
رجال احلرس الوطني، وذلك 
بالتعاون مع املراكز العاملية 

املتخصصة في هذا املجال.
مادة ٣: يتم إجراء الكشف 
الطبي بصفة دورية جلميع 
رجــال احلــرس الوطنــي 
على أن يتم تســجيل جميع 
املعلومــات الصحيــة لــكل 
منهم بسجل خاص وأن يتم 
االحتفاظ بها بقسم السجالت 
الطبية باملستشفى مع عدم 
السماح باالطالع عليها لغير 
املختصــني ووفقــا للقواعد 

والضوابط املنظمة لذلك.
مادة ٤: تشكل جلنة بقرار 
مــن وزير الصحــة على أن 
تضــم في عضويتهــا أطباء 
مختصني من وزارة الصحة 
وجامعة الكويت ومختصني 
في مجــال مكافحة احلرائق 
والكــوارث الطبيعية وذلك 
إلعداد الئحة بأمراض املهنة 
التي يصاب بها رجال احلرس 
الوطني وطرق عالجها على 

احلرس الوطني على ما يلي: 
نصــت املادة ١١ من دســتور 
الكويت على أن (تكفل الدولة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشــيخوخة أو املــرض أو 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحيــة) ونصــت املــادة 
١٥: (علــى أن تعنــى الدولة 
العامة وبوســائل  بالصحة 
الوقاية والعالج من األمراض 

واألوبئة).
الوطني  للــدور  ونظــرا 
الكبير الذي يؤديه احلرس 
الوطني في مساندة اجليش 
في الدفاع عن الوطن ضد كل 
من يعتدي على ترابه الطاهر 
أو يحــاول اختــراق حدوده 
ومعاونة قوات الشرطة في 
احلفاظ على األمن واالستقرار 
وحماية اجلبهة الداخلية ضد 
كل األخطــار التــي تهددهــا 
وتأمني األهداف أو املنشآت 
البالد وحماية  احليوية في 
املمتلكات العامة واخلاصة، 
واالستعداد الدائم لتلبية أي 

املهنة التي يصاب بها رجال 
الوطنــي وطــرق  احلــرس 

عالجها.
أمــا املادة اخلامســة منه 
فقــد كلفــت وزارة الصحــة 
بتخصيص قسم في مستشفى 
أو أكثر إلجراء الكشف الطبي 
بصفــة دورية علــى رجال 
الوطنــي وإعــداد  احلــرس 
السجالت الطبية لكل منهم 
حلني االنتهاء من املستشفى 

املزمع إنشاؤه.
واملــادة السادســة منــه 
حظرت على أي شخص إفشاء 
املعلومات الصحية اخلاصة 
برجال احلرس الوطني التي 
وصلــت إليه بحكــم عمله، 
وتطرقت املادة السابعة إلى 
العقوبة املوقعة على من يقوم 
بإفشاء املعلومات الصحية 
اخلاصــة برجــال احلــرس 
الوطني، وأخيرا نصت املادة 
الثامنــة على أن يظل رجال 
احلرس الوطنــي يتمتعون 
بالرعاية الصحية واملتابعة 
الدورية باملستشفى حتى بعد 

التقاعد من العمل.

مهمة أخرى يكلف بها من قبل 
مجلس الدفاع األعلى.

وبالنظــر لطبيعة املهام 
اخلطيرة املكلــف بها رجال 
الوطنــي واملخاطر  احلرس 
اجلسيمة التي قد يتعرضون 
لها في سبيل أداء تلك املهام، 
جــاء هــذا القانــون لتوفير 
الرعايــة الصحيــة لرجــال 
احلرس الوطنــي، ولتوفير 
الشــاملة  احلماية الصحية 
لهم من أي أمراض مرتبطة 
بالعمل وهو ما يحقق مقاصد 
املشرع الدستوري في رعاية 
الدولــة لــكل مواطن صحيا 
مبناســبة العمــل أو للعجز 
عن العمــل، وتلتزم بتوفير 

وسائل الوقاية والعالج.
لذلــك أعد هــذا االقتراح 
بقانون الذي نص في مادته 
األولى على إنشاء مستشفى 
متكامــل لرجــال احلــرس 
الوطنــي لتوفيــر الرعايــة 
الصحية على أعلى مستوى 
ملتابعة احلالة الصحية لهم 
وأن يلحق بــه معهد أبحاث 
يهتم بالدراســات واألبحاث 
العلمية ألمراض املهنة التي 
تواجه رجال احلرس الوطني، 
وذلك في املادة الثانية منه.

أما املادة الثالثة فقد نصت 
علــى إجراء الكشــف الطبي 
بصفة دورية جلميع رجال 

لرجال احلرس الوطني.
أما املادة الرابعة فتطرقت 
إلى تشــكيل جلنة بقرار من 
وزيــر الصحــة تضــم فــي 
عضويتهــا أطباء مختصني 
فــي وزارة الصحة وجامعة 
الكويت إلعداد الئحة بأمراض 

يُلحق باملستشفى قسم إلجراء األبحاث املتعلقة بأمراض املهنة

عسكر العنزي

أن ينقل هذا االختصاص إلى 
قسم األبحاث املنصوص عليه 

في املادة (٢).
مــادة ٥: تتولــى وزارة 
الصحــة فــور صــدور هذا 
القانون تخصيص قسم في 
مستشــفى أو أكثــر إلجراء 
الكشف الطبي بصفة دورية 
على رجال احلرس الوطني 
الطبية  الســجالت  وإعــداد 
لكل منهم حلني االنتهاء من 

املستشفى املزمع إنشاؤه.
مادة ٦: في غير األحوال 
املصرح بها قانونا يحظر على 
أي شخص إفشاء املعلومات 
الصحيــة اخلاصــة برجال 
احلرس الوطني التي وصلت 

إليه بحكم عمله.
مــادة ٧: مع عدم اإلخالل 
بــأي عقوبــة أشــد ينــص 
عليها في قانون آخر يعاقب 
باحلبس ملدة ال تزيد على ٣ 
أشهر وبغرامه ال تقل عن ألف 
دينار وال جتاوز ٥ آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من يقوم بإفشاء املعلومات 
الصحيــة اخلاصــة برجال 
احلرس الوطني وذلك في غير 
احلاالت املصرح بها قانونا.

مادة ٨: يظل رجال احلرس 
الوطني يتمتعون بالرعاية 
الدورية  الصحية واملتابعة 
باملستشفى حتى بعد التقاعد 

من العمل.
مادة ٩: على رئيس مجلس 
الــوزراء والوزراءـ  كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن توفير 
الرعايــة الصحيــة لرجــال 

اخلضير: العقيل تلتقي ممثلي 
«ذوي االحتياجات» اخلميس

النائــب د.حمــود  قــال 
اخلضيــر إنــه تواصــل مع 
وزيــرة الشــؤون ووزيــرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
مــرمي العقيــل حلثهــا على 
حــل اإلشــكال الواقــع بني 
إدارة هيئة ذوي اإلعاقة من 
جهة واجلمعيــات واألندية 
واجلهات التي تعنى بذوي 
االحتياجات اخلاصة من جهة 

أخرى.
 وأضــاف اخلضيــر في 
تصريح صحافي أن الوزيرة 

العقيــل أبلغتــه بأنها ســتلتقي ممثلي هذه 
اجلهــات اخلميس املقبل من أجل االســتماع 
إلــى كل ما يريدونه والعمــل على تذليل أي 

مشاكل أو سوء تفاهم بينهم 
وبــني الهيئــة، معربــة عن 
التي  تقديرهــا للمالحظات 
يثيرها أعضاء مجلس األمة، 
وحرصهــا علــى متابعتها. 
وأوضح اخلضير أن الوزيرة 
وعدته بتقدمي كل ما حتتاج 
إليه هذه الفئة العزيزة من 
رعاية، مشيرا إلى استعداده 
لنقل أي مالحظات أو شكاوى 
مــن اإلخــوة املعاقــني إلــى 
احلكومة. وأكد أنه سيتابع 
هذا اللقاء آمــال أن يتوصل 
فيه اجلميع إلى احللول املطلوبة وأن تستمع 
إدارة هيئة ذوي اإلعاقة ملطالب هذه الفئة فهم 
أولى من غيرهم بنقل معاناتهم ومشاكلهم.

د.حمود اخلضير

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

العساني: يجب التصدي للوثيقة االقتصادية 
النائــب ريــاض  شــدد 
العدســاني علــى ضــرورة 
للوثيقـــــة  التصــــــدي 
االقتصادية وإيقافها، مؤكدا 
أنها تتضمن مساسًا بجيوب 
املواطنــني ومكتســباتهم. 
وقال العدساني في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة إن 
الوثيقة بدأ تطبيقها بالفعل، 
الفتا إلى أن هذا األمر خطير 
في املســتقبل، إذ أنه «ليس 
مقتدريــن  الكويتيــني  كل 
وبعضهــم ينفــد راتبه في 

متصف الشهر». وأشار إلى أن وزارة 
املالية بدأت إرســال كتب بتخفيض 
امليزانية، مشــيرا إلى أن ذلك يعني 

املساس باملقدرات واملزايا والبدالت وإيقاف 
الزيــادات والبــدالت للموظفــني، «وهذا أمر 
مرفــوض جملــة وتفصيال». وقــال انه قدم 
اســتجوابا للوزير وســيناقش في جلســة 

مجلس األمة املقررة الثالثاء 
املقبل. وقـــال إن الوثيقـــة 
تشــمل املســاس بالرواتب 
واخلصخصة ورفع األسعار 
واخلدمــات باإلضافــة إلــى 
الرسوم والضرائب. وتساءل 
«هــل يعقل أنه فــي أميركا 
وأوروبا يناقشــون خفض 
الضرائب بينما الكويت تريد 
رفع الضرائب؟». وأضاف أن 
الوثيقة تتضمن أيضا تقليل 
العــالوات وإيقاف الزيادات 
وإيقاف دعــم العمالة ورفع 
الكهرباء والبنزين  أســعار 
والديزل واملاء، مشــيرا إلى 
أنه ال يعقل معاجلة إخفاقات 

احلكومة عن طريق جيب املواطن.
وأكد العساني أنه سبق وقدم دراسة كاملة 
حتى ال ميس جيب املواطن إال أن احلكومة لم 
تأخذ بها، مؤكدا أنه يجب محاسبة وزير املالية.

رياض العدساني

ملشاهدة الڤيديو

الشاهني: ما مدى صحة حصول النائب 
البنغالديشي على اجلنسية الكويتية؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني ســؤاال إلى نائب 
رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة  الداخليــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
أنــس الصالــح قــال فــي 
مقدمته: نشــرت وســائل 
اإلعالم املختلفة كلمة رئيسة 
البنغالديشــية  الــوزراء 
شيخة حسينة واجد أمام 
البرملان البنغالديشي، أكدت 
فيهــا أن ســلطات بالدهــا 
فتحت حتقيقا ضد النائب 

البنغالديشي محمد شهيد إسالم بابول بشأن 
اتهامه بـ «االجتار بالبشر» في الكويت.

وأشــارت إلى أن سلطات بالدها حتقق 
في شــأن صحة حصوله على اجلنســية 
الكويتية، مبينة أنه إذا صحت هذه األقاويل 

فسيتم إعالن مقعده شاغرا 
وفقا للقانون.

وعلى ضوء ذلك طالب 
الشاهني إفادته باآلتي:

- ما مــدى صحة حصول 
البنغالديشــي  النائـــــب 
اجلنســية على اجلنسية 

الكويتية؟
- هــل تقدم املدعو النائب 
البنغالديشــــي بطلـــــب 
احلصول على اجلنســية 
كانــت  وإذا  الكويتيــة؟ 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بصورة من الطلب وإلى أي مرحلة وصل؟ 

وهل توسط أي مسؤول أو نائب له؟
- يرجــى تزويــدي بصورة من تسلســل 
اإلقامة للنائب البنغالديشــي منذ دخوله 

الكويت في أواخر الثمانينيات.

أسامة الشاهني


