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وجـــــه النائب صالح المال 
النفط ووزير  سؤالين لوزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
طلب في السؤال االول تزويده 
بعدد واسماء من تم ابتعاثهم 
من قبل القطاع النفطي بجميع 
شـــركاته ومؤسساته لدورات 
تأهيلية للعمـــل في المصفاة 
الرابعـــة قبـــل وبعـــد قـــرار 
الـــوزراء والمجلس  مجلـــس 
االعلى للبترول وايقاف العمل 
بالمشـــروع مع تبيان تاريخ 
ابتعاثهم وفترة الدورة وجهة 
االبتعاث والمســـمى الوظيفي 
وكم دورة ابتعثوا لها لكل منهم 
على حدة وبكشف مفصل يبين 
التكلفـــة االجماليـــة للدورات 

المشار اليها اعاله.
الثاني، قال  الســـؤال  وفي 
البترول  المال : قامت مؤسسة 
المجلس  الكويتية بتشـــكيل 
االستشاري الدولي مؤخرا وذلك 
لتقديم االستشارات الى مجلس 
ادارة المؤسسة والى الرئيس 
التنفيذي واالعضاء المنتدبين 
للمؤسسة والشركات النفطية 
التابعة حول استراتيجياتهم 
العامـــة، طالبا  وسياســـتهم 
تزويده بأسماء واعضاء المجلس 
االستشاري الدولي منذ ان شكل 
وحتى تاريخه ومدته والسيرة 
الذاتية لكل عضو، وهل يشغل 
اي منهم مناصب اخرى محلية 
او خارجية مع ذكر الجهة وما 
المزايا الممنوحة ـ او المكافأة 
ـ العضـــاء المجلـــس كل على 
ان  الســـابقة  حدة والمجالس 

وجدت وقرار تشكيل المجلس 
االستشـــاري الدولي وقرارات 
الســـابقة  المجلس  تشـــكيل 
ان وجدت وما االستشـــارات 
او الدراســـات التـــي قـــام بها 

المجلس؟
كما وجه المال سؤاال لوزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان جاء فيه: تعد 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
من المؤسسات االعالمية الرائدة 
في البالد ولهـــا دور كبير في 
السياســـة االعالمية الرسمية 
واالهليـــة، فمنذ انشـــائها في 
العام 1976 استوعبت الكفاءات 
االعالمية الوطنية، اال انه وبعد 
التطور االقتصادي واقرار قانون 
االعالم الحالي في العالم 2006 
المؤسســـة تفقد هذه  بـــدأت 
الكفاءات نتيجة عدم اجراء اي 
تعديل على رواتب عامليها منذ 

اكثر من 27 عاما.

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
ســـؤاال لوزير االشـــغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه: صدرت 
البلدي  عدة قرارات من املجلس 
تنظم العالقة بني عدد السيارات 
ومواقفها في القسائم االستثمارية 
مع عدد الشقق فيها، كما صدرت 
عدة تعاميم ادارية بشـــأن حظر 
اعطاء موافقات على اعداد مواقف 
السيارات في املباني االستثمارية 
اال وفـــق اشـــتراطات واضحة 
ومحددة، كما مت تشكيل عدة جلان 
واعيد تشكيلها للنظر في املعامالت 
املتعلقـــة مبوقـــف الســـيارات 
باملباني االســـتثمارية وفق تلك 
االشتراطات الصادرة واملوافقة 
عليهـــا كما انتهت عـــدة تقارير 
فنية ورقابية وحتقيقات الى انه 
لم يتـــم تطبيق قرارات املجلس 
البلدي ونظم البناء االستثماري 
على عـــدة عمارات فخلقت بذلك 
مشـــكلة ازدحام مروري ونقص 
في مواقف السيارات خاصة في 

منطقة حولي.
التي  وتساءل عن االســـباب 
دعت اللجنة الى اســـتثناء مثل 
تلك العمارات من االشـــتراطات 
مخالفة بذلك قرارات املجلس ابلدي 
الصادرة بهذا الشـــأن، وقرارات 
اللجان وطلب صورة  تشـــكيل 
من محاضرها شريطة ان تكون 
موقعة من االعضاء ومعتمدة من 
املدير العام بحســـب ما جاء في 
نص قراراتها )ان وجدت(، وفي 
حالـــة تعذر توفيـــر ذلك يرجى 
بيان االسباب، وهل شكلت بلدية 
الكويت جلانا فنية للتحقق من 
وقوع مثل تلك املخالفات؟ في حالة 

االجابة بااليجاب، يرجى تزويدي 
اللجان  بتقارير وتوصيات تلك 
مع بيان مـــا اتخذته البلدية في 
توصياتها مدعومة باملستندات، 
واسباب اعادة تشكيل مثل تلك 
اللجان، وفي حالـــة اعتذار احد 
االعضاء الذين مت استبدالهم نتيجة 
او  االداريـــة االخرى  التزاماتهم 
الي اسباب اخرى عن دوره في 
اللجنة، يرجى تزويدي مبا تقدم 
به العضو املذكور من مستندات 
تدل على اعتذاره عن اســـتكمال 
مهامه باللجنة مع بيان ما اذا كان 
قد مت تشكيل جلنة اخرى او فريق 
عمل آخر يشمل في عضويته ايا 
مـــن االعضـــاء املعتذرين، وهل 
يوجـــد اي تقارير تبني التجاوز 
في تنفيذ قرارات املجلس البلدي 
في هذا الشأن؟ مع تزويدي بتلك 
التقارير وتوصياتها وما اذا كانت 
البلدية اتخذت االجراءات الكفيلة 
بازالة مثل تلك املخالفات؟ والرأي 
القانوني بشأن صالحية اي من 
اللجان في االستثناء من قرارات 

املجلس البلدي.

أعلن النائب مبارك الوعالن أنه وجه مجموعة 
من االسئلة البرملانية لوزير الصحة د.هالل الساير 
تتعلق ببعض التجاوزات حول بعض األجهزة التي 
اشــــترتها وزارة الصحة وتبني انها غير صاحلة 
لالستخدام البشــــري بل تصلح حلظائر الدواجن 
وكذلك حول بعض االجهزة املبالغ في قيمتها والتي 

تنم عن هدر في املال العام.
وقال الوعالن في تصريح للصحافيني يبدو ان 
وزارة الصحة تأثرت مبرض إنفلونزا الطيور لدرجة 
أنها دخلت في اختصاصات الهيئة العامة للزراعة، 
خصوصا انه لدي بعض املســــتندات التي تثبت 
ان وزارة الصحة اشــــترت بعض الفالتر اخلاصة 
بالدواجــــن وحظائر الدواجن وتنوي االســــتفادة 
منها لالستخدام البشري، الفتا الى ان هذا التعامل 

بالشكل العبثي غير مقبول وهذه العقول التي لم حتترم املواطن البد 
ان حتاسب السيما انني ســــأوجه عددا من االسئلة البرملانية لوزير 

الصحة د.هالل الساير ونريد اجابات عنها.
وزاد الوعالن ان هناك الكثير من االجهزة في وزارة الصحة والتي 
تدل على هدر في املال العام خصوصا ان قيمة بعض االجهازة وصلت 
الى ثالثة اضعافها وبعضها وصلت قيمته إلى 350 ألف دينار وباملقابل 
جند ان عقد الصيانة لهذه االجهزة يصل مليون دينار وهذا أمر غريب 
ان يكون عقد الصيانة أكبر من قيمة اجلهاز، موضحا ان هناك بعض 
االسئلة تتعلق باســــتبدال بعض القطع في األجهزة، خصوصا اننا 
عرفنا ان هذه القطع ال تســــتبدل اال كل ثالث ســــنوات وباملقابل جند 
ان هناك أمرا غريبا اال وهو ان هذه القطع تســــتبدلها وزارة الصحة 
كل ســــنة وعلى عكس ما هو معمول به في الدول األخرى بحيث يتم 
اســــتبدالها كل ثالث ســــنوات، خصوصا ان قيمة هذه القطع كبيرة 

وتتجاوز 97 ألف دينار.
من جانب آخر علق الوعالن على ما يثار حول عدم حتويل وزارة 
الداخلية احملور األول الستجواب اخلالد الى النيابة، قائال إنه يكفي هذا 
االستخفاف بارادة االمة وممثلي الشعب من خالل الكتاب الذي وجه الى 
النيابة العامة وبالتالي الكل يعرف اآلن ما نتيجة هذا الكتاب، مؤكدا 
أننا اآلن ال نوجه رسالتنا الى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد الننا 
نعرف أنه ال جدوى من مخاطبته بل نوجه رســــالة الى سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونقول له »احفظ هيبة احلكومة بإقالة 
وزير الداخلية والذي وصل احلال به الى االستهانة بإرادة األمة وبهذا 
الشكل السافر ومن خالل حتويله ورقة الى النيابة وكلنا نعلم مسبقا 

بأنه لن يدان هذا الوزير على شــــيء وهذه الورقة 
الهدف منها ذر الرماد في العيون«.

واضاف الوعالن أننا نوجه رسالة أخرى إلى من 
وقف مع وزير الداخلية ونتساءل أين الـ 5 ماليني؟ 
وأين احملافظة على املال العام؟ واين القسم باحملافظة 
على املال العام؟ مشيرا الى ان هيبة احلكومة على 
احملك اآلن ويجب ان يكون هناك تصرف من سمو 

رئيس الوزراء جتاه وزير الداخلية.
وتساءل الوعالن عن االسباب التي ادت الى عدم 
تنفيذ القرار رقم 2009/892 املتضمن ندب د.خيري 
احلاج ابوشرا استشاري انف واذن وحنجرة؟ طالبا 
تزويده بالسيرة الذاتية واملؤهالت العلمية وتاريخ 
احلصول عليها للدكتور خيري احلاج ابوشرا وهل 
حصل املذكور على شهادات علمية باملراسلة خالل 
ممارســــته العمل وتواجده في الكويت والتــــي مبوجبها حصل على 
الترقية؟ وباالســــباب التي مبوجبها قامت اللجنة باســــتبدال قطعة 
»Tube« جهاز H392 S1 .16 motion علما ان املتعارف عليه علميا انه ال 
يتم استبدال هذه القطع اال كل سنتني او ثالث وذلك في مركز فيصل 
لالشــــعاع، وباسم املوظف املســــؤول عن ابرام عقد الصيانة اخلاص 
باجلهاز املذكور، وبالفواتير اخلاصة بتبديل القطع اخلاصة باجلهاز، 
وبالشــــركة املسؤولة عن القطع، وباالسباب التي مبوجبها مت تزويد 
منطقة الصباح الصحية بجهازين من نفس النوع جهاز »السيكلوترون«، 
وباسم صاحب الشركة املوردة جلهاز »السيكلوترون« واملبرم معها 
عقد الصيانة، وبسبب تشــــغيل جهاز »السيكلوترون« مع ملحقاته 
مبركز فيصل العيسى للتشخيص والعالج االشعاعي حصرا، وبقيمة 
اجلهاز الفعلية، وبقيمة عقد الصيانة اخلاص بجهاز السيكلوترون مع 
ملحقاته مبركز فيصل العيسى، وبسبب ارتفاع قيمة العقد املذكور مبا 
يعادل ثالثة اضعاف سعر اجلهاز؟ وما االسباب التي ال يتم مبوجبها 
تزويــــد املناطق الصحية االخرى بنفس اجلهاز وحصرها في منطقة 
الصباح الصحية؟ وبتكلفة عالج املرضى املستفيدين من هذا اجلهاز 
وقيمة العقد بحال ارســــالهم للعالج في اخلارج؟ وتساءل: ما سبب 
عدم قيام وزارة الصحة بإنشــــاء مراكز للسرطان مبنطقة الفروانية 
واجلهراء والعدان وغيرها؟ هل تنوي الوزارة جتديد العقد رقم ص/ 

م 1 م/ 300/ 2007/2006 - 85 للمقاول ب. س؟
وطلب الوعالن تزويده بأسماء جلنة فض املظاريف للمناقصات 
بإدارة الهندسة الطبية بوزارة الصحة، وبالسيرة الذاتية واملؤهالت 

العلمية العضاء جلنة فض املظاريف.

معصومة: شركات تجبر الموظفين على االستقالة بدل تسريحهم 
لتحرمهم من االمتيازات في ظل غياب لجنة منازعات العمل

االجتماعية والعمل يتحمل مسؤولية 
حماية حـــق الموظفين المســـرحين، 
خصوصا من تعـــرض للظلم من قبل 
بعض الشركات، داعية الى متابعة ملف 
التسريح ينحصر  المســـرحين، وهل 
فـــي الموظفين الكويتييـــن، وما عدد 
الموظفين غير الكويتيين الذين سرحوا 
من اعمالهم بعد شيوع االزمة المالية، 
الســـيما ان هناك شركات تعمدت اقالة 
المرة لن  الكويتيين، وهذه  الموظفين 
اصرح باســـم الشركة التي اقالت ستة 
موظفين كويتيين، وعينت مستشارا 
اردنيا براتب يضاهي رواتب الكويتيين 
الستة ويقدر بـ 5 آالف دينار، هذه المرة 
لن اعلن اســـم الشركة، ولكن في المرة 
المقبلة ســـأعلنه، متسائلة: هل يعقل 
ان يتم تســـريح 6 موظفين كويتيين 
وتعيين مستشار اردني بدال منهم، ربما 
ان الشركات تأثرت باالزمة االقتصادية، 
ولكن عليها مسؤولية مجتمعية، وعليها 
ان تساعد الشباب على االمان الوظيفي، 
ألن هؤالء الموظفين انخرطوا في القطاع 
الدولة في مشكلة  الخاص لمســـاعدة 
البطالة، والمحزن ان يعاقب من يتجه 

الى العمل في القطاع الخاص.

4500 موظف

ونفـــت المبارك وجود اي تكســـب 
نيابي في قضية المسرحين، فنحن لدينا 
بيانات واوراق من الشركات التي سرحت 
كويتيين وليس لدي ارقام، فإذا كانت 
لدى الحكومة ارقـــام، فعلى التأمينات 
االجتماعية ان تزودنا باألرقام، فحسب ما 

وصل الي ان ارقام الموظفين بلغت 4500 
موظف، ونحن سنقف مع الـ 100 موظف 
وحتى مع الموظـــف الواحد، اذا جرى 
تسريحه دون وجه حق، ولن نعتبرها 
قضية شعبية، وانما هي قضية انسانية 
من واجبنا ان نساهم في حلها، وسنشد 
على يد الحكومة اذا قامت بدورها ونقول 
لها »كفو« وفي المقابل اذا تهاونت فليس 
لدينا اي مانع من ندير الظهر، او مسوغ 
الن نقول انها قضية مزيفة، ألن هناك 
ضبطا واحضارا صدرا بحق اشخاص 
ســـرحوا من اعمالهم ولم يتمكنوا من 

سداد التزاماتهم المالية.
من جهة اخرى، وجهت د.معصومة 
سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل تساءلت فيه: ما الكلفة 
الماليـــة التي تتحملها او ســـتتحملها 
الكويت جراء الغاء مشروع الداو، وما 

الكلفة الفنية لهذا االلغاء من حيث تأخير 
الصناعة النفطية في الكويت، وما الكلفة 
الماليـــة التي تحملتها او ســـتتحملها 
الكويت جراء الغـــاء المصفاة الرابعة 
وما النتائج الســـلبية لهذا االلغاء على 

الصناعة النفطية في الكويت؟
ووجهت ســـؤاال لوزير المواصالت 
د.محمـــد البصيري تســـاءلت فيه: ما 
االجراءات التي تم اتخاذها العادة تأهيل 
جهاز الفرز اآللي للبريد الذي مازال معطال 
رغم التكلفة المالية التي تحملتها ميزانية 
الدولة، وما جهـــود وزارة المواصالت 
لتطوير الخدمة البريدية من خالل انشاء 
هيئة البريد، واين وصلت جهود وزارة 
المواصالت النشاء هيئة االتصاالت علما 
ان تلك الجهود قد بدأت قبل عدة سنوات، 
وان سرقة المكالمات الهاتفية تمثل هدرا 
كبيرا للمال العام وهي جريمة مستمرة 
لسنوات، فما الجهود التي تبذلها الوزارة 
مع شركات االتصاالت لكبح جماح هذه 

الجريمة؟

التصعيد العراقي

ووجهت سؤاال لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصباح تساءلت فيه: ما الخطوات التي 
اتخذتهـــا وزارة الخارجيـــة لمعالجة 
التصعيد العراقي االخير بشأن مطالبة 
العراق بالخـــروج من اجراءات الفصل 
الســـابع من ميثاق االمم المتحدة، وما 
طبيعـــة ونتائج الجولـــة التي قام بها 
مستشار صاحب السمو االمير على الدول 
الدائمة العضوية بمجلس االمن الدولي 

لشرح الموقف الكويتي من المطالبات 
العراقية وللتعـــرف على مواقف هذه 

الدول تجاه هذه المطالب؟

الخدمات  الصحية

ووجهت سؤاال لوزير الصحة جاء 
فيه: سبق ان اعلنت وزارة الصحة انها 
في ســـبيل تطوير مســـتوى الخدمات 
الصحيـــة وانها قد تعاقـــدت مع فرق 
طبية اجنبية كما انها عقدت اتفاقيات 
مع مستشفيات اجنبية، وطلبت تزويدها 
بعدد الفرق الطبية التي تم استقدامها 
الى الكويت وجنسياتها واختصاصتها 
الطبيـــة والفترة الزمنيـــة لكل فريق 
والمستشفى الذي استضاف كل فريق 
واعداد المرضى الذين استفادوا من كل 
فريق طبي )يرجى تزويدي باالحصائيات 

المتعلقة بالموضوع(.
وما االتفاقيات التي عقدتها الوزارة مع 
المستشفيات االجنبية وما طبيعة هذه 
االتفاقيات وما االهداف التي استهدفتها 
الوزارة من عقد كل اتفاقية وهل وضعت 
اي منها للتنفيذ واذا لم يتم التنفيذ فما 
اسباب عدم التنفيذ، وتحديد االتفاقيات 
التي تم تنفيذ بنودها وتاريخ بدء التنفيذ 
وتحديد االتفاقيات التي لم تنفذ واسباب 
عدم التنفيذ. وما االعباء المالية المترتبة 
على ميزانية الوزارة مقابل كل اتفاقية، 
وهل تتضمن اي من هـــذه االتفاقيات 
شـــرط تدريب االطباء الكويتيين، فاذا 
كانت االجابة بااليجاب فيرجى افادتي 
بعدد من تم تدريبهم واذا كانت االجابة 

بالنفي فيرجى بيان اسباب ذلك.

استغربت النائبة د.معصومة المبارك 
عدم وضع حد من قبل الحكومة لمعاناة 
الموظفين الكويتيين المســـرحين من 
القطـــاع الخاص، وان األزمـــة المالية 
جـــاءت لتطيح بآمالهـــم وطموحاتهم، 
مبينة ان هؤالء الموظفين اســـتجابوا 
العمل  الى  الداعيـــة  الحكومة  لنداءات 
فـــي القطاع الخاص، ولـــم يتبادر الى 
أذهانهم ان األزمة ســـتعصف بآمالهم 
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين 
ان هؤالء الشباب بحاجة الى بث روح 
الطمأنينة راهنا، وتاليا هم بحاجة ماسة 
الى ضمان وظائ فهم، وحمايتهم من خطر 
التســـريح الذي بات يؤرقهم، مشيرة 
الـــى ان برنامج إعادة الهيكلة يجب ان 
يكون الضمان والمشـــجع للشباب من 
الجنسين، لالنخراط في القطاع الخاص، 
بغية اإلسراع في عجلة التنمية، ولألسف 
هذا الجهاز فقد دوره، ولم يعمل من اجل 
حماية الموظفين الذين شـــجعهم على 

العمل في هذا المجال.

إغراء الموظفين

وذكرت المبارك انه نمى الى علمنا 
ان بعض الشركات تغري الموظف كي 
يكتب خطاب االستقالة بدال من ان تقيله 
وفي مثل هذا األمر تكون الشركات اغتالت 
مستقبل الموظف الوظيفي، وحرمته من 
االمتيازات الخاصة به، وهناك جهاز غائب 
عن الوعي وهو لجنة منازعات العمل، 
اين دورها في وزارة الشؤون، لماذا ال 

تقوم بدورها؟!
وافادت المبارك بأن وزير الشؤون 

أكدت أن العاملين في القطاع الخاص بحاجة لبث روح الطمأنينة وضمان وظائفهم وحمايتهم من خطر التفنيش

د.معصومة املبارك

مبارك الوعالن

مخلد يناشد رئيس الحكومة
صرف الدعم للمزارعين

اعتـــذر مديـــر عـــام بلدية 
الكويـــت م. أحمد الصبيح عن 
عدم حضـــور اجتمـــاع لجنة 
العرائض والشكاوى التي عقدت 
امس، وذلك النشغاله بالجلسة 
البلدي،  االفتتاحيـــة للمجلس 
لتطغى ع لى االجتماع الشكوى 
المقدمـــة من قبـــل المزارعين 
الكويتيين لتأخر الدعم المالي 
المقدم لهم مـــن الهيئة العامة 
للزراعة، وحضر االجتماع عدد 

من المزارعين المتضررين.
النائب  اللجنة  وقال رئيس 
مخلد العازمي انه لمن المؤسف 
ان تتعامل الحكومة مع هذه الفئة 
المنتجة بهذا الشكل، الفتا الى 
ان الدعم المستحق للمزارعين 
صرف منه 44% فقط بينما الـ 
56% الباقيـــة لـــم تصرف الى 

اآلن.
العازمـــي رئيس  وناشـــد 
الحكومة ووزير المالية استعجال 
صرف الدعم للمزارعين، مشيرا 
الى ان الضرر الذي أصابهمـ  أي 
المزارعينـ  جراء تأخير الصرف 
ليس ببسيط، وسبب ضررا اكبر 
ألن بعض المزارعين عاجز عن 
سداد القروض المستحقة عليه.
وعلى صعيد متصل، اســـتنكر 

النائب ســـعدون حماد رفض 
البنك الصناعي منح المزارعين 
الكويتيين قروضا بمبالغ بسيطة 
ال تتجـــاوز الــــ 20 الف دينار، 
بينما نرى البنك يقرض شركة 
رأســـمالها 25 الف دينار مبلغ 
20 مليون دينار، وهذا ما حصل 
بمشروع الفحم المكلسن، مضيفا: 
مع العلم ان قيمة المزارع تفوق 
بكثير قيمـــة المبالغ المطلوبة 
اذا كان  لالقتراض.وقال حماد: 
البنك الصناعي لن يقوم بإقراض 
المزارعين فيجب على الحكومة 
انشاء صندوق مالي خاص بهم. 

مطالبا ببعض العدالة.

مدير عام »البلدية« اعتذر عن عدم الحضور

المال يطلب من العبداهلل أسماء 
المبتعثين في القطاع النفطي

الطبطبائي يسأل عن موافقة البلدية 
على مواقف السيارات في »االستثماري«

دعا لتعديل رواتب موظفي »كونا«

صالح املال

د.وليد الطبطبائي

م. أحمد الصبيح

الوعالن: »الصحة« تأثرت بمرض إنفلونزا الطيور
فتدخلت في اختصاصات هيئة الزراعة

ال تكس�ب نياب�ي في قضي�ة المس�رّحين ولدينا بيان�ات وأوراق م�ن الش�ركات وليس لدين�ا أرقام
س�نقف مع الموظف كما سنقف مع ال� 100 ألف إذا تم تسريحه دون وجه حق وسنعتبرها قضية إنسانية
شركة تعمدت إقالة 6 موظفين كويتيين وعيّنت مستشاراً أردنياً براتب يضاهي رواتب ال� 6 ويقدر ب� 5 آالف دينار

الشريعان: الشفافية والمساءلة كفيلتان بالتحجيم والقضاء على الفساد المالي واإلداري
قال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان ان عاملي 
الشفافية واملساءلة كفيالن بتحجيم والقضاء على الفساد 

املالي واالداري.
جاء ذلك ردا على ســــؤال للنائب د.فيصل املســــلم 
حول خطة وزارة الكهرباء واملاء حملاربة الفساد املالي 

واالداري.
واكد د.الشريعان ان خطة الوزارة تتمحور في محاربة 
الفســــاد املالي واالداري مبحورين رئيسيني االول هو 
الشــــفافية في جميع االجراءات سواء املالية او االدارية 
واحملور الثاني هو املســــاءلة فــــي حال وجود حيد عن 

االجراءات والقوانني املنظمة للعمل اداريا وماليا.
وتفعيال ملبدأ محاربة الفساد والوقوف على التجاوزات 

فقد قامت الوزارة باالعتماد على عدة مصادر لتلقي او 
رصد هذه املخالفات وهــــي تتمثل في اجلهات الرقابية 
بالــــوزارة واجلهات الرقابية اخلارجيــــة والتي تتمثل 
مبراقبي ديوان احملاســــبة ومراقبي شــــؤون التوظيف 
بديــــوان اخلدمة املدنية ومراقبــــي وزارة املالية وفتح 
القنــــوات مع جميع موظفي الوزارة واعطائهم الفرصة 
لالبــــالغ عن اي جتاوز ولعل من ابــــرز القنوات البريد 
االلكتروني واخلاص مبكتب الوزير، الفتا الى ان االمر 
ال يقتصر على رصد املخالفة وامنا يتعداه لالستفسار 
عنها ومحاولة التدقيق عليها وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املتبعة بهذا الشأن.
وحول االجراءات التي اتخذت حملاربة الفساد املالي 

واالداري قال ان عاملي الشــــفافية واملســــاءلة كفيالن 
بتحجيم ذلك بل بالقضــــاء عليه والوزارة تتعاطى مع 
جميع احلاالت وفقا للقوانــــني املنظمة لذلك ابتداء من 
تطبيق قوانني اخلدمة املدنية في حال املخالفات االدارية 
وانتهاء باالحالة لنيابة االموال العامة في حال املخالفات 

املالية.
وردا على ســــؤال حول وجود وحدة ادارية بالهيكل 
التنظيمي للوزارة قال الشــــريعان: هناك وحدة ادارية 
بالهيــــكل التنظيمي للوزارة مهمتهــــا الرقابة واملتابعة 
للكشف عن اي فساد مالي او اداري، فإنه يوجد بالهيكل 
التنظيمي بالوزارة ادارة الرقابة املالية والتدقيق ومهمتها 
التدقيــــق على املعامالت املالية واالدارية كما انه يوجد 

بالهيكل التنظيمي للوزارة االدارة القانونية وهي تغطي 
الشؤون القانونية للوزارة وكذلك التحقيق في جميع 
املخالفــــات التي يتم احالتها اليهــــا ان وجدت، مضيفا: 
واميانا بأهمية الدور الرقابي فإن الوزارة بصدد التنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية النشاء وحدة ادارية مبسمى 
ادارة الرقابــــة والتفتيش وهــــي وحدة ذات اختصاص 
مدعمة بخبرات عالية مكفولة لها االستقاللية عن طريق 
خضوعها ملكتب الوزير مباشرة مما يزيد من الصالحيات 
والتســــهيالت املمنوحة لها ويساهم في تأديتها لعملها 
عن طريق ممارســــة الرقابة على جميع االعمال الفنية 
واالدارية واملالية بالوزارة وبيان مدى االلتزام بالقوانني 

د.بدر الشريعانواللوائح املنظمة للعمل.

)هاني الشمري(مخلد العازمي وسعد زنيفر وسعدون حماد في اجتماع جلنة العرائض والشكاوى أمس


