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الصحة حرمت الخزانة العامة من إيرادات استغالل مرافقها

ال تلبي طموحات النواب وحريصون على التطبيق والتشريع

عسكر :رفع الدعم عن البنزين قرار عشوائي
من الحكومة وعليها التراجع عنه
رفض النائب عسكر العنزي التوجه
احلكومي الرامي إلى زيادة أسعار
البنزين ,مشددا على ضرورة إجراء
دراس���ات مستفيضة لتبيان مدى
تأثير ذل��ك على السلع املرتبطة
بحياة ومعيشة املواطنني.
ورأى أن العشوائية والتسرع
ف��ي ات��خ��اذ ال���ق���رار ن��ه��ج يصعب
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ت��غ��ي��ي��ره ف��ي ظل
البيروقراطية التي وضعت املواطن
في آخر اهتمامها ,داعيا ً احلكومة
إلى إص��دار بيان رسمي يبني مدى
صحة ما يتردد عن التوجه لرفع
أسعار البنزين وإن صح هذا التوجه
ف�لاس��ب��ي��ل أم����ام احل��ك��وم��ة س��وى
التراجع عن هذا القرار  ,وإال فإن
النواب سيضطلعون مبسؤولياتهم
الدستورية.
وأشار إلى ان مثل هذا التوجه غير
امل��دروس سيضر املواطن بالدرجة
األول��ى وذوي ال��دخ��ول املتوسطة
واحمل�����دودة منهم بشكل خ��اص,
حيث سيؤدي ذلك إلى احداث تأثير
سلبي كبير على املستوى املعيشي

لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على
الدعم احلكومي في شراء احملروقات
بأسعار مقبولة ,مشيرا ً إلى ان رفع
سعر لتر البنزين ليس باالمر السهل
على املواطنني.
وطالب بإعادة النظر في قرار رفع
الدعم حيث ان من االجدر رفع دعم
احملروقات عن الشركات التجارية
واملؤسسات وغيرها من املستفيدين
من دون حق ,ال ان يرفع الدعم عن
املواطنني من ذوي الدخول احملدود.
من جهة ثانية ,وجه العنزي سؤاال
إل��ى وزي��ر الصحة علي العبيدي
ق��ال فيه إن وزارة الصحة تشهد
العديد من املخالفات والتجاوزات
التي سجلها ديوان احملاسبة ومنها
مخالفات تكررت أكثر من سنة مالية
ما أدى إل��ى اإلض��رار باملال العام,
مشيرا إلى ان تقرير ديوان احملاسبة
ال��س��ن��وي ش��م��ل ن��ت��ائ��ج الفحص
وامل��راج��ع��ة على تنفيذ ميزانيات
ال�����وزارات واالدارات احلكومية
وح��س��اب��ات��ه��ا احل��ك��وم��ي��ة للسنة
املالية  2014/2013والتي أظهرت

• عسكر العنزي

الكثير م��ن املخالفات ف��ي وزارة
الصحة .ومن تلك التجاوزات تسبب
الوزارة في حرمان اخلزانة العامة
من إي���رادات عن استغالل القطاع
اخلاص وجمعيات النفع العام لعدد
من امل��واق��ع مبرافق ال���وزارة لعدة
سنوات من دون مقابل.
وطالب من وزير الصحة توضيح
حقيقة تسبب وزارة الصحة في

حرمان اخلزانة العامة من إيرادات
ع��ن اس��ت��غ�لال ال��ق��ط��اع اخل���اص،
وجمعيات النفع .وما هي املواقع
ال��ت��ي يستغلها ال��ق��ط��اع اخل��اص،
وجمعيات النفع ال��ع��ام مبرافق
الوزارة لعدة سنوات من دون مقابل؟
وما عددها ؟ وما تاريخ استغالل كل
جهة لكل موقع؟ والى اي جهة من
جهات وزارة الصحة تتبع املواقع
ال��ت��ي يستغلها ال��ق��ط��اع اخل��اص،
وجمعيات النفع ال��ع��ام مبرافق
ال��وزارة من دون مقابل؟ وهل يتم
فرص الرقابة عليها ام ال؟ وتساءل
قائالً :هل مت االستغالل بدون مقابل
بناء على عقود رسمية او باألمر
املباشر او بتوجيهات شفوية دون
تعاقد؟ واذا كان استغالل القطاع
اخل���اص وال��ن��ف��ع ال��ع��ام للمواقع
مب��راف��ق ال����وزارة م��ن دون اب��رام
عقود لتحديد ضوابط واشتراطات
اج��راءات استغاللها ،ف َمن املسؤول
ال��ذي اص��در االم��ر بالسماح بهذا
االستغالل وهل وزير الصحة على
علم بذلك ام ال؟ وه��ل حدث وقامت

اي جمعية من جمعيات النفع العام
باستغالل مرافق ال��وزارة وتأجير
البعض منها الى شركات من الباطن
من دون مردود للوزارة؟ وإذا كانت
اإلجابة بـ «نعم» فما َعدَد تلك املواقع
وفي اي املرافق توجد؟
واس��ت��ط��رد ف��ي ت��س��اؤالت��ه ق��ائ�لاً:
ما السند القانوني لقيام ال��وزارة
بالسماح لبعض جمعيات النفع
العام باستغالل هذه املواقع من دون
مقابل ومن ثم تأجيرها للشركات
من الباطن وما قيمة االيرادات التي
كان من املفترض حتصيلها مقابل
االنتفاع وفقا للتعليمات املالية؟
وه���ل ش � ّك��ل وزي���ر ال��ص��ح��ة جلنة
حتقيق حلصر ما خسرته اخلزينة
العامة من ذل��ك وحتديد املتسبب
ومحاسبته على عدم وجود غطاء
تعاقدي بني الوزارة واملنتفعني من
مرافقها لتنظيم العالقة وحتديد
ح��ق��وق وواج���ب���ات ك�لا ال��ط��رف�ين
من الناحيتني القانونية واملالية،
واألسس والضوابط التي تنظم ذلك
ما أضر ضررا بالغا باملال العام؟

تم إبالغهم هاتفي ًا بتعذر انتدابهم

عبدالصمد يسأل وزير الخارجية عن أسباب
استبعاد  4ملحقين ثقافيين بعد قبولهم
توجه النائب عدنان عبدالصمد بسؤال إلى نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
صباح اخلالد قال فيه ان املكاتب الثقافية العاملة
خارج الكويت والتابعة لوزارة التعليم العالي
تقوم ب��دور مهم ج��دا ً من خالل تقدمي اخلدمات
وتذليل العقبات للطلبة الكويتيني الدارسني
باخلارج ،وقد دأبت وزارة التعليم العالي على
االعالن عن شواغر لشغل مناصب رؤساء املكاتب
وامللحقيات الثقافية في اخلارج ،حيث مت اإلعالن
عن شواغر امللحقيات في أبريل 2014م ،وبناء
عليه مت مقابلة املترشحني للعمل في امللحقيات
من خالل جلنة مشكلة من قبل وزارة التعليم
العالي على مدى ستة أسابيع في الفترة مابني
٢٠١٤/٧/١م الى٢٠١٤/٨/١٤م ،وبعد مراحل
عديدة من تصفية العدد الكبير املتقدم لهذه
الوظائف مت اإلعالن عن أسماء الذين وقع عليهم
االختيار في  ٨ديسمبر ٢٠١٤م  ،وقامت وزارة
التعليم العالي بابالغ جامعة الكويت بتاريخ
٢٠١٤-١٢-١٧م عن اختيارها لرؤساء املكاتب
وامللحقني الثقافيني .وأض��اف أن لقاء تنويريا ً
عقد مع من وقع عليهم االختيار في وزارة التعليم
العالي وعددهم  8من استاذة جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
ومت ابالغ املكلفني بضرورة االستعداد لاللتحاق

العلمي ومجلس الكلية
مب��ق��ار ال��ع��م��ل ف��ي ال���دول
الن��ت��داب م��ن وق���ع عليهم
املكلفني بها بتاريخ أقصاه
االخ��ت��ي��ار لتمثيل املكاتب
٢٠١٥/٧/١م  ،وف��ي
الثقافية للكويت ،وأيضا
ح�ين مت اع��ت��م��اد أس��م��اء 4
مت اعتماد موافقة دي��وان
م��ن امل��رش��ح�ين وب��اش��روا
اخلدمة املدنية على انتداب
بااللتحاق مبقار عملهم فقد
املرشحني مرورا ً بالدورات
مت االعتذار لـ 4آخرين من
املستندية ،وال��ب��دء للعمل
قبل وكيل وزارة التعليم
العالي حيث أبلغهم هاتفيا ً
ع��ل��ى اص�����دار اجل�����وازات
الدبلوماسية للمرشحني
ب��ت��اري��خ 2015/7/8م
وم��راف��ق��ي��ه��م م���ن أف����راد
بتعذر ان��ت��داب��ه��م م��ن قبل
االس���رة ،وق��ي��ام املرشحني
وزارة اخل��ارج��ي��ة لشغل
بتصفية اعمالهم ومكاتبهم
مناصبهم التي مت اختيارهم
ف��ي م��ق��ار عملهم ،وهناك
لها دون ذكر األسباب.
• عدنان عبدالصمد
من أخلى سكنه استعدادا
وأشار إلى أن هذا االتصال
الهاتفي للمرشحني جاء بعد أن مت اختيارهم من للسفر وااللتحاق في عمله خارج الكويت .وطلب
خالل جلان متخصصة في وزارة التعليم العالي من وزير اخلارجية تزويده بأسماء والدرجات
وكان يجب استدعاء املرشحني وإبالغهم بقرار العلمية لشاغلي وظيفة رئيس مكتب ثقافي
تكليفهم في مناصبهم اجلديدة ،وعلى أثر هذا وملحق ثقافي و الذين انتدبتهم وزارة التربية
اللقاء وردت خطابات الترشيح من وزارة التعليم والتعليم العالي باملكاتب الثقافية التابعة للكويت
العالي الى مراكز عمل املرشحني جامعة الكويت ومن وافقت وزارة اخلارجية على ندبهم ومن مت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،رفضهم خالل السنوات اخلمس املاضية وحتى
وكذلك مت اعتماد ترشيحهم باملوافقة الصادرة تاريخ ورود هذا السؤال ،وما اللوائح املنظمة
من مجلس اجلامعة مرورا ً مبوافقة مجلس القسم واآللية املتبعة لدى وزارة اخلارجية العتماد

رفضت تسليمهم كتب القبول أو الرفض

الري :جامعة الكويت تتعنت
مع بعض المرشحين للبعثات

الكلية في اإلجتماع التالي دون ذكر
تقدم النائب أحمد الري بسؤال إلى
األسباب ،أيضا ً كلية اآلداب رشحت
وزير التربية وزير التعليم العالي
لقسم اللغة العربية املتقدم الوحيد
ب��در العيسى ق��ال فيه إن جامعة
واحل��اص��ل على م��ع��دل ام��ت��ي��از مع
الكويت تقوم كل ع��ام بنشر إعالن
مرتبة الشرف ،إال أن جلنة البعثات
ال��ب��ع��ث��ات ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى درج��ة
قد قامت برفضه».
املاجستير والدكتوراه ،وهذا اإلعالن
وط��ال��ب ال��وزي��ر ب��ت��زوي��ده بنسخ
يشتمل على ش��روط من يستوفيها
كاملة مللفات جميع املتقدمني لبعثات
يحق له التقدمي إلى البعثة وتقبل
كلية العلوم ،وكلية العلوم الطبية
أوراق��ه للدخول في املنافسة ،ومن
امل��س��اع��دة وك��ل��ي��ة اآلداب للعام
ال ي��ح��ق��ق وال ي��س��ت��وف��ي ل��ش��روط
األكادميي  2015/2014متضمنة
اإلع�لان يتم رفض أوراق��ه الرسمية
خطابات قبول اجلامعات التي حصل
ويتم استبعاده ،وبعد االنتهاء من
عليها املتقدمون للبعثات ،وكشف
فترة اإلعالن تقوم اإلدارة اجلامعية
يحتوي على جميع أسماء املتقدمني
متمثلة مبكتب نائب مدير اجلامعة
• أحمد الري
للبعثات «املقبولني واملرفوضني»
للشؤون العلمية -إدارة العالقات
الثقافية -بإرسال ملفات املتقدمني واملستوفني لشروط في بعثات كل من كلية العلوم ،وكلية العلوم الطبية
اإلع�لان إلى األقسام العلمية للمفاضلة بينهم واختيار املساعدة ،وكلية اآلداب في جامعة الكويت للعام األكادميي
األفضل واألكفأ واألكثر متيزا ً من املتقدمني بنا ًء على  2015/2014على أن يكون قرين كل اسم املعدل العام
املقابلة الشخصية واستمارة التقييم والتي حتتوي ومعدل التخصص ،التخصص العام والتخصص املساند
على بنود تقييم واضحة ،وبعد االنتهاء من جلان القسم إن وجد باإلضافة إلى اجلامعة التي حصل على قبول
العلميُ ،ترسل امللفات إلى جلنة البعثات على مستوى فيها والتقييم الدولي لتلك اجلامعة ،ونسخة من محاضر
الكلية التي تقوم بدورها مبقابلة من مت ترشيحهم من اجتماعات جلنة البعثات على مستوى القسم العلمي
جلنة جلان البعثات في األقسام وتقييمهم مرة أخرى وفق والكلية وجلنة البعثات العليا على مستوى اجلامعة
استمارة التقييم الواضحة البنود ،الختيار األفضل واألكفأ والتي عقدت ملناقشة املتقدمني للبعثات والتي توضح
وتذكر تقييم املتقدمني للبعثات املقبولني منهم واملرفوضني
من املتقدمني.
وأضاف أنه بعد االنتهاء من مقابالت وترشيحات جلان مع ذكر أسباب القبول والرفض جلميع املتقدمني ،وذلك في
البعثات على مستوى األق��س��ام العلمية وكذلك جلنة الكليات الثالث املذكورة سالفاً.
البعثات على مستوى الكلية ،يقوم عميد الكلية بإرسال كما طالب الوزير بتزويده بنسخة من قائمة اجلامعات
جميع امللفات مشفوعة مبحاضر اجتماعات جلان البعثات املعتبرة واملعتمدة لالبتعاث من قبل األقسام العلمية التي
وترشيحات الكلية إلى مكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون اعتمدها كل قسم في كلية العلوم ،كلية العلوم الطبية
العلمية وذلك لعرضها على جلنة البعثات على مستوى املساعدة وكلية اآلداب ،ونسخة من محاضر اللجنة
اجلامعة للتأكد م��ن سالمة وصحة اختيار الكليات العليا لالبتعاث للعام األكادميي  2015/2014ومن
ضمنها نسخة من محضر آخر اجتماع للجنة البعثات
ملرشحيها ،واملوافقة عليهم.
وأشار إلى أن هناك حالة في كلية العلوم مت قبول ملفها مما في اجلامعة والذي عقد بتاريخ  ،2015/7/8وتوضيح
يعني أنها مجتازة لشروط اإلعالن ومت إرسال امللف للقسم مدى امكانية قبول ملف ملتقدم للبعثة وإرساله لألقسام
للمفاضلة وقد رشح القسم العلمي هذه املرشحة وأرسلت للفحص واملفاضلة وهو لم يحقق شرط إع�لان البعثة
ملفات املتقدمني للكلية والتي بدورها قامت بتقييم آخر وهو أن يحصل املتقدم على قبول غير مشروط من جامعة
وأيضا ً وافقت على ترشيح نفس املترشحة ومن ثم أرسلت معتمدة لالبتعات قبل انتهاء فترة اإلع�لان وإذا حصل
امللفات للجنة العليا للبعثات والتي أيضا ً وافقت على هذه املرشح على قبول من جامعة متميزة قبل تاريخ انتهاء
املرشحة ،وبعد كل هذه اإلجراءات امتنعت اجلامعة من إع�لان البعثات وتقدم به جلامعة الكويت ولكن هذه
تسليمها كتاب الترشيح لتقوم املرشحة بإجراءات الفيزا اجلامعة املتميزة لم تكن من ضمن قائمة اجلامعات التي
واستكمال سائر اإلج��راءات املتعلقة باملبتعث ،موضحا ً حددها القسم العلمي وقد وافقت عليها فيما بعد جلان
أن جلنة البعثات على مستوى اجلامعة قد وافقت على البعثات في القسم والكلية وفضلوها على بقية اجلامعات
ابتعاث مرشحي كلية العلوم الطبية املساعدة الذين مت التي حصل املتقدم على قبول منها ونصحه القسم العلمي
اختيارهم وترشيحهم من قبل األقسام العلمية والكلية ،بها بسبب متيزها ومستواها الذي يفوق بعض اجلامعات
إال أن نائب مدير اجلامعة قد رفض جميع ترشيحات املوجودة في قائمة القسم العلمي.
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ترشيحات وزارة التربية والتعليم العالي لشغل
مناصب رئيس مكتب ثقافي وملحق ثقافي ،وهل
هناك ما يخول وزارة اخلارجية رفض األسماء
املعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي .مع
تزويدي بنسخة من املستندات املتعلقة بهذا االمر.
وواص��ل تساؤالته قائالً :هل سبق وأن رفضت
وزارة اخلارجية اعتماد احد املرشحني لشغل
هذه املناصب وان وجد يرجى تزويدنا باألسماء
وأسباب الرفض ،وهل تدرك وزارة اخلارجية
حجم اجلهد وال��وق��ت امل��ب��ذول م��ن قبل وزارة
التعليم العالي للوصول الى الترشيحات التي
قدمت لها العتمادها ،والتبعات املالية والوظيفية
واالجتماعية املترتبة على األشخاص املرشحني
لتلك املناصب ،وم��ا مبررات قبول  4مرشحني
لشغل تلك املناصب ،وما مبررات رفض وزارة
اخلارجية لعدد  ٤مرشحني من قبل وزارة التعليم
العالي لشغل وظائف رئيس املكتب الثقافي في
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ورئيس املكتب
الثقافي في اململكة املتحدة وملحق ثقافي في
جمهورية ايرلندا وملحق ثقافي في جمهورية
مصر العربية ،وه��ل هناك جهات تنسق معها
وزارة اخلارجية إلعتماد األسماء املرشحة لشغل
هذه املناصب ،وان وجدت فما تلك اجلهات ،وما
نتيجة هذا التنسيق واالتصال إن وجد؟

الخرافي :مجلس األمة الحالي
أنجز  47قانون ًا

ال ألغلب الوزراء
تقدمت بـ  45اقتراح ًا و 292سؤا ً

أك��د أم�ين س��ر مجلس األم��ة النائب
عادل اخلرافي ان القوانني الصادرة
في اجلريدة الرسمية كويت اليوم
خ�لال الفصل التشريعي ال��راب��ع
عشر ،والتي تتمثل في دور االنعقاد
األول والثاني والثالث بلغ عددها 47
قانونا ً من أبرزها قانون املعامالت
اإللكترونية وقانون تنظيم القضاء
والتعليم اإللزامي وإنشاء صندوق
دعم األسرة وقانون محاكمة الوزراء
فيما يتعلق بجرائم الفساد وغسيل
األم��وال ومتويل االره��اب وحماية
األموال العامة هذا اضافة إلى اصدار
قانون حماية البيئة والتأمني الصحي
وال��ش��راك��ة ب�ين القطاعني اخل��اص
والعام وإنشاء الهيئة العامة للطرق
والنقل البري وقانون جمع السالح
والعمالة املنزلية وق��ان��ون حقوق
اإلنسان.
وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغامن وإل��ى النواب
الذين ساهموا بقدر من املسؤولية
ف��ي اجن���از ه���ذه ال��ق��وان�ين املهمة،
والتي أصبحت حيز التنفيذ من قبل
احل��ك��وم��ة ،اض��اف��ة إل��ى الكثير من
القوانني التي سترى النور قريبا ً
والتي تصب جميعها في مصلحة
الوطن واملواطن.
وقال ان ما قمنا باجنازه خالل فترة

• عادل اخلرافي

 2013إلى  2015ال يلبي طموحنا
ك��ن��واب م��ا يتطلب األم���ر ف��ي دور
االنعقاد املقبل احلرص على التطبيق
والتشريع ،اضافة إلى الدور الرقابي،
مشيرا ً إلى أنه قد سبق أن تقدم بعدد
 25اقتراحا بقانون خالل فترة عمله
في املجلس من أبرزها قانون الرعاية
السكنية لذوي االحتياجات اخلاصة
وان��ش��اء ج��ه��از امل��راق��ب�ين املاليني
واضافة مادة في قانون املطبوعات
والنشر تتعلق ب��االع�لان��ات التي
تخدش اآلداب العامة وانشاء جامعة
حكومية في محافظة اجلهراء وتنظيم
عملية العمل التطوعي.

وأشار إلى أن االقتراحات برغبة التي
تقدم بها خ�لال الفصل التشريعي
الرابع عشر بلغ عددها  19اقتراحا
برغبة كان من أهمها سرعة الفصل
في القضايا وتنفيذ األحكام اضافة
إلى تعيني العمالة الوطنية املؤهلة
وال��ع��اط��ل��ة ع��ن ال��ع��م��ل وخريجي
اجلامعات في بنك التسليف كذلك
قانون االحتراف الكامل ووضع نظام
انتقال الالعبني يوضح حقوقهم
وح��ق��وق ال��ن��ادي السيما االق��ت��راح
اخل��اص بشأن أعمار جزيرة فيلكا
وتأجيل قرار رفع الدعم عن أسعار
الديزل والكيروسني إلى بداية السنة
املالية.
أم��ا فيما يتعلق باالسئلة النيابية
ف��ق��ال ان��ه ت��ق��دم ب��ع��دد م��ن األسئلة
يصل عددها إل��ى  292وجهت إلى
أغ��ل��ب وزراء ال��دول��ة على رأسهم
وزير األشغال وزير الكهرباء واملاء
اضافة إل��ى وزراء البلدية والنفط
واملالية والصحة واالعالم والتربية
واالس���ك���ان وال���ش���ؤون والتنمية
وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير
التجارة ووزي��ر املواصالت ووزير
ال��ع��دل واألوق����اف ووزي���ر ال��دف��اع
ووزير الداخلية ،متمنيا ً ان يتم هذا
التوافق النيابي احلكومي من أجل
املصلحة العامة.

في ظل زيادة أعداد القادمين والمغادرين

الصالح يقترح توفير منشآت
خدمية بالمراكز الحدودية

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح الى رئيس مجلس األمة قال فيه
انه نظرا لزيادة اعداد املغادرين والقادمني عن طريق املنافذ احلدودية
البرية ولفقدان هذه املنافذ للمنشآت احليوية اخلدمية أصبح من
الضروري انشاء استراحات جامعة جلميع اخلدمات التي يحتاجها
املغادرون والقادمون باالضافة الى توفير وسائل النقل.
واشار الى ان اقتراحه يقوم على توفير اخلدمات واملنشآت احليوية
في املراكز احلدودية كاملساجد والسوبر ماركتات واالستراحات
ودورات املياه وغيرها.

• خليل الصالح

الخرينج اطمأن على ملحقنا الصحي بباريس
اجرى رئيس مجلس االمة باإلنابة مبارك اخلرينج
اتصاال هاتفيا مع كل من وزير الصحة علي العبيدي
ون��ائ��ب امللحق وامللحق امل��ال��ي باملكتب الصحي
الكويتي بباريس فييصل الزمانان لالطمئنان عليه
بعد احلادث الذي تعرض له من قبل عصابة لسرقة
املال الذي مت سحبه املخصص للمرضى الكويتيني
الذين يعاجلون في املستشفيات الفرنسية.
وطلب اخلرينج من املسؤولني ايجاد طريقة آمنة
مناسبة لصرف املبالغ للمرضى وتسليمها لهم وذلك

بإدخال مخصصاتهم في حساباتهم بالكويت او ان
تكون هناك آلية جديدة حلسابات املرضى وذلك
لضمان اوراح املوظفني العاملني باملكتب بعد هذا
احلادث .واشاد بالشجاعة الكبيرة التي حتلى بها
ابن الكويت الزمانان وحرصه على االموال مخاطرا ً
بنفسه من اجل حماية االموال العامة ومخصصات
امل��رض��ى ،م��ع��رب�ا ً ع��ن ش��ك��ره للشعب الفرنسي
والسلطات الفرنسية التي ساهمت في سرعة القبض
على اجلاني وارجاع االموال الى املكتب الصحي.

سألها عن صحة اقتحام بعض موظفي هيئة اإلعاقة لمكتب ديوان المحاسبة

طنا لوزيرة الشؤون :على أي أساس تم دعم بعض جمعيات النفع العام؟
ت��وج��ه النائب محمد طنا ب��س��ؤال إل��ى وزي��رة
الشؤون االجتماعية والعمل رئيس املجلس األعلى
للمعاقني هند الصبيح طالب فيه بتزويده بأسماء
احلضانات واملدارس املعتمدة لدى الهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة والتي تتقاضى دعما ً ماليا ً
من قبل الهيئة مع بيان أسماء مالك تلك احلضانات
واملدارس والقيمة املالية االجمالية التي تتقاضاها
كل حضانة ومدرسة وبيان القيمة املالية التي
تتقاضاها تلك احلضانات وتلك املدارس كرسوم
عن كل طالب.
وسأل الوزيرة قائالً هل سجل دي��وان احملاسبة
على الهيئة في تقريره مالحظات أو مخالفات مالية
على تلك املدارس واحلضانات؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم ،فما ه��و اإلج���راء ال��ذي ات��خ��ذمت��وه؟ وهل
هناك جمعيات نفع عام استفادت من دعم مالي
مت تقدميه لهم من قبل الهيئة؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم فما هي تلك اجلمعيات النفع العام املستفيدة

من الدعم املالية من قبل الهيئة وعلى أي أساس مت
دعم بعض جمعيات النفع العام دون غيرها؟
وطالب بتوضيح ما مت تداوله عن قيام بعض
جمعيات النفع العام بفتح فصول تعليمية أو
إعطاء دروس للطلبة املعاقني ومت منحها دعما
ماليا من الهيئة علما ً ان قانون  1962/24ونظامه
االساسي يحظر مثل هذا األمر متسائالً عن السند
القانوني الذي مبوجبه قامت تلك اجلمعيات بهذا
األم��ر؟ وأش��ار إل��ى أن موظفي دي��وان احملاسبة
العاملني في الهيئة تقدموا بشكوى ملدير عام
الهيئة عن قيام بعض موظفي الهيئةم من الوافدين
واملتهمني في قضايا تزويد منظورة في النيابة
العامة باقتحام مكتب دي��وان احملاسبة في يوم
عطلة وحتديدا يوم السبت  2015/1/11دون اخذ
االذن من أحد فما هو االجراء الذي مت اتخاذه حيال
هؤالء املوظفني؟ كما وجه طنا سؤاالً إلى الصبيح
طالب فيه بتزويده ببيان احلالة الوظيفية لنائب

الجيران :تصريحات إيران العدائية
تكشف أطماعها التاريخية

قال النائب عبدالرحمن اجليران «ان ادارة اوباما تدعي أن ايران ليست
املشكله ف��ي ال��ش��رق االوس���ط وأن هناك مشكالت البطالة والوضع
االقتصادي الصعب والدميقراطيه ،وهذا يؤكد صعوبة مهمة املبعوث
األميركي لدول اخلليج.
واوضح ان أميركا في مساعيها لطمأنة دول اخلليج تسير بخطى عرجاء
كقدم جون كيري !! فهي تعلم جيدا ً ان سياسات صندوق النقد الدولي في
الشرق االوسط اش ّد فقرا ً  ،كما تعلم جيدا ً أن ودائع الدول العربية في
بنوكها والبنوك االوربية  ...واالقتصاد العربي واملناخ السياسي هو رهن
منظومة الغرب الراسمالي او الشرق االشتراكي.
وتابع كما انها تعلم ان البطالة موجودة في أميركا واوروب��ا وارتفاع
معدالت الديون السياديه االميركيه بحيث اصبحت تهدد االمن القومي
ومشكلة انهيار اليونان الذي سيسبق االنهيار االوروبي االقتصادي كلها
مشكالت مزمنة سيحلها النووي االيراني بجانبه االقتصادي.
وبني ان احلقيقة التي ال ميكن جتاهلها ان احلاضر هو امتداد للماضي ,فما
زالت الصورة النمطية للعرب في اذهان الغرب التي رسمها فيلم لورانس
العرب هي املسيطرة على دوائ��ر صنع القرار ب��ان العرب ب��دو وهمج
وميلكون النفط وهمهم محصور في املال والنساء.
ولفت الى ان توالي التصريحات العدائية من املسؤولني االيرانيني تؤكد
على وجود بعض اجلوانب غير املعلنة من االتفاق النووي االيراني والتي
هي في مجملها اطماع تاريخية مزعومة واوراق ما زالت متسكها ايران في
سوريا والعراق واليمن ولبنان ,وهذه املعطيات الميكن ألميركا اقناع دول
اخلليج بتجاهلها مبجرد رحلة لوزير او مبعوث.

املدير العام للقوى العاملة أحمد املوسى منذ سنة
 2000مع تقاريره السنوية وإجازته الدورية
التي حصل عليها كذلك هل كانت هناك عقوبات أو
خصومات أو أي حتقيق حصل خالل هذه الفترة؟
وهل مت ترشيح أحمد املوسى ملنصب املدير العام
للقوى العاملة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فعلى أي
أساس مت الترشيح وما أسس املفاضلة بينه وبني
زمالئه من نواب املدير العامة؟
وفي سؤال آخر وجهه النائب محمد طنا لوزيرة
ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل رئيسة املجلس
األعلى للمعاقني طالب فيه بتزويده بأسماء جميع
املوظفني املنتدبني للهيئة العامة للقوى العاملة مع
بيان تاريخ ندبهم وتاريخ إنهاء الندب واملسميات
الوظيفية اإلشرافية ملن حصل على منصب اشرافي
منهم وهل مت انهاء ندبه مع احتفاظه مبنصبه
االش��راف��ي ام مت إلغاء املنصب وم��ا هو املصوغ
القانوني لذلك؟

• محمد طنا

الطريجي يسأل عن التمديد
لجهاز معالجة أوضاع البدون
وج��ه النائب عبدالله الطريجي
س��ؤاال ال��ى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
محمد اخل��ال��د أش���ار فيه إل��ى ان
ع��م��ل اجل��ه��از امل��رك��زي ملعاجلة
أوض����اع املقيمني ب��ص��ورة غير
قانونية ينتهي بحلول تاريخ
 2015/11/9حسب املرسوم رقم
 467لسنة 2010م ،متسائال :هل
تعتزم احلكومة التمديد للجهاز؟
وكم تبلغ مدة التمديد؟ وهل يتم
التمديد لرئيس اجل��ه��از؟ وكم
تبلغ مدة التمديد؟ وما هي اجلهة
ال��ت��ي س��وف يتبعها اجل��ه��از في
حال التمديد؟ وحال الرغبة بعد
التمديد للجهاز ..م��ا ه��و مصير
ال��ب��ي��ان��ات وامل��ل��ف��ات امل��وج��ودة
باجلهاز اخلاصة باألفراد املقيمني
ب��ص��ورة غير قانونية؟ وم��ا هو
مصير العاملني باجلهاز مبختلف
درجاتهم ومستوياتهم؟.
وواص���ل تساؤالته قائال م��ا هي

• عبدالله الطريجي

حجم األم���وال التي صرفت على
اجلهاز منذ تأسيسه وكم يبلغ عدد
األف��راد املسجلني باجلهاز في كل
مجموعة حسب خارطة الطريق؟
وك���م يبلغ ع���دد األف�����راد ال��ذي��ن
استوفوا شروط التجنيس؟
وأش���ار ال��ى ان وس��ائ��ل اإلع�لام

تناقلت أن احلكومة تعمل على
إج���راء ترتيب م��ع بعض ال��دول
التي استفادت من الكويت منحا
وقروضا مالية أن تقوم بتوفير
فرص عمل للمقيمني بصورة غير
قانونية بعد موافقة م��ن يرغب
منهم بالسفر ،متسائال أين وصلت
هذه املفاوضات؟ وما هي الدول
التي مت التفاوض معها؟
وأضاف قائال شارك بعض املقيمني
بصورة غير قانونية في جرمية
تفجير مسجد اإلمام الصادق ..ما
هو عددهم ؟ هل توجد إثباتات
ومستندات تثبت انتسابهم لدول
أخ��رى؟ ،مطالبا الوزير بتزويده
بجدول يوضح أسماء املسجلني
ب��اجل��ه��از وال��ق��ض��اي��ا واألح��ك��ام
املسجلة ض��د ك��ل واح���د منهم..
وهل مت تنفيذ األحكام من عدمه؟
وهل هناك أحكام قضائية بإبعاد
البعض منهم؟ وإذا لم يتم إبعادهم
فما هي أسباب عدم اإلبعاد؟

