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قّدم له تقارير عن ميزانيات الوزارات

الخرافي استقبل رئيس ديوان المحاسبة

الدقباسي لتحويل قطاع الصيفي يثني على إقرار »الذمة المالية«
الطيران المدني إلى هيئة مستقلة النائب الصيفي مبارك  أثنى 

الصيفي على جهود اعضاء اللجنة 
التش���ريعية التي اثمرت اقرار 
قانون ال��ذمة املالية كخطوة اولى 
الق����راره في مجلس االمة ليرى 
النور ويحقق اهدافه املرجوة في 

محاربة الفساد.
وأكد الصيف���ي في تصريح 
للصحافيني امس ان اجناز هذا 
املقبلة  القانون خ���ال املرحلة 
سيحقق نقلة نوعية ورائدة في 
العمل السياسي، داعيا احلكومة 
الى التع���اون وعدم الوقوف او 

عرقلة القانون.
واش���ار ال���ى ان اي محاولة 
القانون من  حكومية لعرقل���ة 
شأنها ان تثير الشكوك في النوايا 
احلكومي���ة وم���دى جديتها في 
محاربة الفساد الذي استشرى في 
املؤسسات احلكومية من دون ان 
نلمس خطوات جادة في مواجهة 

هذه املمارسات السيئة.

تنفيذ االتفاقيات الدولية املعنية 
مبحاربة الفس���اد، الفتا الى ان 
الكويت انضمت الى اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد في العام 
2003 لكن الى اآلن لم تنفذ بنود 
االتفاقية رغم انها اصبحت ملزمة 
بعد مصادقة مجلس االمة عليها 

في 2006.
واضاف قائا: »لقد اش���ارت 
واملؤش���رات  االحصائي���ات 
الصادرة عن منظمة الش���فافية 
الكويت في  الى تراجع  الدولية 
جهودها حملاربة الفساد السيما 
في السنوات االخيرة االمر الذي 
التخاذل  يثير االستغراب يؤكد 
احلكومي في حتمل مسؤولياتها 

وتنفيذ التزاماتها«.
وأك���د ان قانون الذمة املالية 
الذي سيعرض على مجلس االمة 
س���يكون احملك الرئيسي الذي 
سيبني مدى رغبة احلكومة في 

محاربة الفساد.

قدم النائب علي الدقباسي 
اقتراحا برغبة بشأن اقرار كادر 
عام للموظفني الكويتيني العاملني 
في االدارة العامة للطيران املدني 
وحتويل قطاع الطيران املدني 
الى هيئة مستقلة، ورفع البصمة 
عن الذين قضوا عشرين عاما 
خدمة في االدارة العامة للطيران 
املدني مس���اواة بالعاملني في 

الوزارات احلكومية االخرى.
وقال الدقباسي في اقتراحه: 
ان مطار الكويت صرح وطني 
مهم وهو واجهة البلد والبوابة 
الرئيسية للدولة، وكون االدارة 
العام���ة للطيران املدني تعمل 
اداراته���ا لقيادة هذه  بجميع 
الواجهة في اطار من التنسيق 
الت���ام،  املنظ���م والتع���اون 
واختص���اص كل من االدارات 
التابع���ة له���ا مبه���ام محددة 

لتحقيق الهدف، من ربط الكويت 
بجميع دول العالم وتأمني سامة 
عمليات النقل اجلوي لكل من 
املسافرين والشاحنني، باالضافة 
الى ما تقدمه من خدمات على 

كل االصعدة.

ودع���ا الصيف���ي ف���ي هذا 
الى ضرورة ان تسري  السياق 
مواد القان���ون بأثر رجعي من 
اجل محاس���بة املتنفعني الذين 
الثروات على حس���اب  جمعوا 
الش���عب الكويتي من باب »من 
أين لك هذا؟«. وحتدث الصيفي 
عما اعتبره تخاذال حكوميا في 

النمالن: على قياديي »الداخلية« احترام القانون

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاس���م اخلراف���ي مبكتبه صباح امس رئيس ديوان احملاس���بة 
عبدالعزيز العدس���اني، الذي قدم له تقارير ديوان احملاس���بة عن نتائ���ج الفحص واملراجعة على 
تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية وكذلك اجلهات املس���تقلة واجلهات امللحقة للس���نة 

املالية 2009/2008.

النمان  النائب سالم  طالب 
بعض القيادات من رجال الداخلية 
في محافظة االحمدي بالنزول من 
برجهم العاجي واحترام قوانني 
وزارة الداخلية التي من مضمون 
عملها حماية املواطنني وانقاذهم 
بعيدا عن التعالي واس����تخدام 
وظائفهم ألغراض ش����خصية، 
مبينا ان هناك بعض القيادات 
لم يتبع سوى سياسة االبواب 
املغلقة منذ توليه مناصب قيادية 
في محافظة االحمدي، ولم يكلف 
نفسه لاسف حتى النزول الى 
العاملني باملركز للوقوف على 
احتياجاتهم مما خلف فجوة بينه 
وبني العاملني معه. ويعمل وفق 
منظور طبق���ي وطائفي بعيدا 
عن العدال���ة مما ميزق اللحمة 
الوطنية واجلدير به ان يدافع 

خالد السلطان

وّجه سؤااًل للشريعان عن عقود طوارئ 2007

أصدر بياناً حول األوضاع السياسية أكد فيه التزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية

التحالف الوطني يطالب باستقالة وزير الداخلية

دفع حقوق هؤالء املقاولني؟ وهل 
مت تس����لم الطاقة املتعاقد عليها 
حسب الشروط املتعارف عليها 
دوليا وهي التشغيل 24 ساعة ملدة 
شهر كامل مع حتديد الطاقة التي مت 
تسلمها، وما الطاقة التي مت تسلمها 
لكل عقد؟ وهل مت ذلك باستخدام 
الشأن؟  مستشارين عامليني لهذا 
وبشأن عقود طوارئ الكهرباء واملاء 
لعام 2008، رجاء حتديد طريقة 
ربط الطاقة املتعاقد عليها مع شبكة 

توزيع الكهرباء.
وبالنسبة جلميع عقود طوارئ 
الكهرباء واملاء للعامني 2007 و2008 
التي مت تش����غيلها يرجى حتديد 
الطاقة التي مت تس����لمها من كل 
مقاول، م����ع مطابقتها مع الطاقة 
التي مت التعاقد عليها حسب عرض 
كل مقاول ووفق التقييم الذي مت 

اعتماده في قرار الترسية.
كما وجه سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محم����د 
التكرم  العفاسي جاء فيه: ارجو 
بإفادتي مببلغ الدعم لكل مدرسة من 
مدارس االحتياجات اخلاصة، كما 
ارجو تزويدي باملعايير واالسس 
التي مت من خاله����ا حتديد تلك 
التكرم بتزويدي  الرسوم، ارجو 
بأسماء اللجنة املكلفة بتحديد تلك 
االتعاب ومؤهل كل من اعضائها، 
كما ارجو تزويدي بنس����خة من 
محاضر حتديد اتعاب تلك املدارس، 
وجداول التقييم، كما ارجو تفسير 
التفاوت في الرسوم ان وجد، مع 
االدلة املبررة لهذا التفاوت، ارجو 
حتديد مؤهل محاس����ب املجلس 
االعلى للمعاقني، ودوره في حتديد 

رسوم الدعم للمدارس.

اجراءات انتساب الرقباء االوائل 
الكادميية س����عد العبداهلل وذلك 
الستكمال دراستهم وحصولهم على 
درجة بكالوريوس العلوم الشرطية 
بعد مرور عشر سنوات في اخلدمة، 
واجراء بصمة االدلة اجلنائية في 
املطار للعمالة الوافدة من الرجال 
لبيان صحيفته����م اجلنائية قبل 
دخولهم للب����اد كما هو معمول 
به بالنس����بة للنساء من العمالة 
املنزلية، كذلك للزائرين كما هو 
معمول به في املطارات األميركية 
وبعض املطارات االوروبية وذلك 
لاس����تدالل على املبعدين الذين 
متكنوا من احلصول على جنسيات 
اخرى مع اجراء بعض التغييرات 
على اسمائهم ليتمكنوا من دخول 

الباد.
ووجه السلطان سؤاال لوزير 
الكهرباء واملاء بدر الشريعان طلب 
فيه تزويده بعدد العقود التي مت 
توقيعها لطوارئ الكهرباء واملاء 
لعامي 2007 و2008 مع حتديد قيمة 
كل عقد وطريقة الترسية مع تقدمي 
جدول مقارن����ة وتقييم لكل عقد 
وحتديد الطاقة املتعاقد عليها على 
اساس ايسو ثم على اساس ظروف 
الكويت لكل عقد، وحتديد تاريخ 
توقيع كل عقد وتاريخ التشغيل 
املتعاقد عليه مع حتديد الوقت الذي 
مت فيه تسلم طاقة كل عقد ان مت 
التسليم، حتديد السبب في عدم 
تسليم طاقة العقود التي لم يتم 
تسلمها وسبب التأخير واالجراءات 
التي مت اتخاذها بحق املتعهد وهل 
مت االستعانة مبستشارين دوليني 
لتقييم مطابق����ة الطاقة املتعاقد 
عليها مع ما مت تس����لمه، وهل مت 

لتدني رواتبه����م حيث حدث انه 
بعد زيادة رواتب املدنيني العاملني 
في الداخلية اصبح الفرق بينهم 
بسيطا جدا بينما العسكري يفرض 
عليه احلجز الكلي او اجلزئي فإنه 
ال يش����مل املوظف املدني، ومنح 
املنتسبني لوزارة الداخلية سواء 
كانوا عسكريني او مدنيني والذين 
يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل 
الفحص الطب����ي بدل اوبئة )بدل 
خط����ر العدوى( مب����ا يعادل 100 
دين����ار، حيث انهم يتعاملون مع 
االوبئة بطريقة مباش����رة )متت 
اصابة احد العاملني بالسل واحدهم 
حاليا بڤيروس AH1N1(، والسماح 
للضباط الراغبني في اس����تكمال 
دراساتهم سواء العليا او اجلامعية 
بالتخصصات املختلفة احلصول 
على اجازات لتقدمي االختبارات على 
اال حتسب من رصيد اجازاتهم كما 
هو معمول به بالوقت احلالي ملا في 
ذلك من نفع عام لارتقاء باملستوى 
العام، تسهيل اجراءات احلصول 
على بعثات دراسية للضباط بعد 
استيفاء الشروط املطلوبة، تسهيل 

مواعيد االطباء ومتابعة مدارس 
االبن����اء وغيرها ووض����ع لوائح 
وعقوب����ات لضبط س����ير العمل 
وتنفيذا لسياسة التكويت ومن باب 
ان املواطن الكويتي اولى وكذلك من 
منطلق »دهنا في مكبتنا«، يجب ان 
تقتصر جميع الوظائف االشرافية 
الكويتيني  الفني على  والتوجيه 
فقط، وكان العذر الدائم عدم توافر 
اخلبرة لدى الكويتيني، فكيف يعقل 
ان تتوافر اخلبرة لدى الشخص 
التجربة؟  دون ان يخوض غمار 
وتعيني هيئة ادارية تكون من مهام 
عملها حضور حصص االحتياط 
بدال من املعلم والقيام مبناوبات 
الدوام والقي����ام باملناوبات  آخر 
بني احلصص وفي الفرص.. الخ، 
وتعيني سكرتيرة في كل قسم علمي 
لكي تقوم بأعمال الطباعة وادخال 
الدرجات ومساعدة املعلمات في 
جتهيز االدوات الازمة للحصص 
وسيساعد تعيني الهيئة االدارية 
والسكرتارية املعلم في اداء عمله 
احلقيقي اال وهو التدريس وتعيني 
الهيئة االدارية والسكرتارية من 
شأنه توفير فرص عمل للشباب 
الكويت����ي وكذلك توفي����ر املبالغ 
الطائلة التي تصرف كبدل بطالة 

للباحثني عن العمل.
وفي االقتراح اخلامس، طالب 
الراتب  الس����لطان برفع س����قف 
االساس����ي لرجال الشرطة مبا ال 
يقل عن 250 دينارا وذلك ترغيبا 
للش����باب لانخراط في الس����لك 
العسكري، خصوصا بعد عزوف 
الش����باب عن ذلك، وكذلك بسبب 
ارتفاع نسبة التسرب خصوصا 
بني فئ����ة الرقب����اء االوائل وذلك 

ق����دم النائب خالد الس����لطان 
5 اقتراح����ات برغب����ة، وطل����ب 
ف����ي االقت����راح االول منح ذوي 
االحتياجات اخلاصة عاوة خاصة 
تضاف الى رواتبهم االساسية وان 
تضاف ال����ى الراتب التقاعدي او 
ان يتم االستمرار بصرف االعانة 
االجتماعي����ة املمنوح����ة ل����ذوي 
االحتياجات اخلاصة والتي يتم 
وقف صرفها مبجرد احلصول على 

الوظيفة.
الثاني  وطالب في االقت����راح 
باصدار قرار وزاري من قبل اجلهات 
املعنية بتوزيع نقاط وافراد حراسة 

من قوة احلرس الوطني.
الثالث طالب  االقت����راح  وفي 
الس����لطان باصدار ق����رار وزاري 
من قبل اجلهات املعنية بانش����اء 
سلسلة من اجلسور واالنفاق او 
اضافة املزيد من احلارات وحارة 
خاصة لامان تس����هيا لوصول 

رجال االنقاذ.
وفي االقت����راح الرابع دعا الى 
اعتبار مهن����ة التدريس من املهن 
الش����اقة ملا له����ا م����ن اهمية في 
اعداد النشء الصالح ورفع كادر 
التدريس مبل����غ ال يقل عن 200 
الى 300 دينار لكل تخصص على 
حدا وذلك ترغيبا في العمل بسلك 
التدريس، خصوصا بعد عزوف 
اعداد كبيرة عن العمل بهذه املهنة 
مما يؤكد ذلك رغبة اعداد كبيرة 
من املعلمني في التحويل لاعمال 
االدارية والسماح للمعلم/ املعلمة 
بتقدمي محاضراتهم واالنتهاء من 
االعمال املطلوبة منهم تنفيذها ثم 
االنصراف بعد ذلك ليتمكنوا من 
قضاء احتياجاتهم االسرية مثل 

السلطان لمنح ذوي االحتياجات الخاصة عالوة على رواتبهم 

عنها.
وشدد العازمي على اهمية ان 
يكون رجال األمن قدوة جلميع 
املواطنني ويتعاملون مع اجلميع 
وفق مسطرة القانون، فهل يعقل 
ان هناك من يحول مخالفة مرور 

الى اشتباه وحتويلها الى املباحث 
ولن نسكت عن تلك التجاوزات 
والنه���ج الغريب الذي يتعامل 
به بعض القيادات في محافظة 
االحمدي، فع لى وزير الداخلية 
االلتفات الى تلك القيادات قبل 
ان تدمر ما بناه غيرهم من عدل 
ومساواة وفتح جميع االبواب 
للعامل���ني واملواطنني لتلمس 
حاجاتهم تطبيق���ا ملا تعلموه 
داخل املؤسسات العسكرية التي 
الوطنية  اللحمة  تعزز روابط 
الطبقية والطائفية ولن  ونبذ 
أدواتنا  ف���ي تفعي���ل  نتوانى 
الرقابية لتعديل اعوجاج تلك 
القيادات التي ال تريد للبلد اخلير 
مع العلم ان هناك من القيادات 
يعملون لي���ل نهار وهم العني 

الساهرة لبلدنا.

أصدر التحالف الوطني الدميوقراطي 
بيانا حول االوضاع السياسية وبداية دور 

االنعقاد جاء فيه:

األسرة واستقرار الدولة

إن حتديات املرحلة املقبلة التي تواجه 
الكويت وطنا وأمة، قد تكون في صورتها 
العامة معقدة وشبه مستحيلة احللول، 
فقد شهدت الدولة في السنوات األخيرة 
انحرافا خطيرا عن النهج الدس���توري، 
وتراجعا مخيفا في مس���توى احلريات 
الشخصية والعامة، وساد الفساد بأنواعه 
مؤسسات الدولة، واس���تبيحت األموال 
العامة، وحدث كل هذا بتشريعات نيابية 
تارة، وتارة أخرى برعاية حكومية. إن أول 
مداخل االستقرار للدولة، أبوابه العاقة 
الداخلية ما بني أفراد األس���رة احلاكمة، 
فمعارك احتال مراكز متقدمة في الطريق 
الى احلك���م، وصراعات البقاء ما بني هذا 
وذاك من الشيوخ، وضعت الغاما في طريق 
االصاح واالستقرار، وصنعت من مشاريع 
التنمية والبناء قنابل موقوتة، حتى بات 
املشهد السياسي أمامنا »رؤساء حلكومة 
واحدة« تاهت بوصلتها في إدارة شؤون 
الدولة التنفيذية. وإن كان ش���أن األسرة 
احلاكمة وخافاتها أمرا داخليا، إال أنه تعدى 
حدود املقبول واملعقول، األمر الذي وضع 
مستقبل دولة وشعب على كف مساومات 
وترضيات على مناصب زائلة، وال ميكن 
ونحن نتابع هذا الضع���ف والهوان في 
االسرة � التي اختارها شعب الكويت منذ 
مئات السنني بقناعة ورضا ال بالسيف � إال 
أن نحملها مسؤولية ما آلت إليه األوضاع 

في الكويت.

ناصر المحمد والحكومات

لقد حظي س���مو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء في أوائل وزاراته 
الست بدعم شعبي عارم، ومشاركة للقوى 
السياسية في معظم وزاراته السابقة اميانا 
منها بضرورة تقدمي املساندة الوطنية له 

واملشاركة في بناء الوطن سواء من خال 
ممثليهم في احلكومة او نوابهم في مجلس 
األمة. إال أن هذا الدعم، الشعبي والسياسي، 
اصطدم بضعف ادارة س���موه لش���ؤون 
القرارات،  اتخاذ  الوزراء، وسوء  مجلس 
ام���ام التلويحات  والتراجع في املواقف 
باستجوابه تارة ولعقد الصفقات السياسية 
تارة أخرى، فلم يعد التخطيط والتنفيذ 
مس���ارا لوزاراته، بل أصبح الهروب الى 
األمام وشراء الوالءات هدفا حتى تزين له 
فت���رات حكوماته وتضمن له البقاء. لقد 
بات اليأس من قدرة سمو الشيخ ناصر 
احملمد على تولي املهام التنفيذية للدولة 
واقعا ملموسا في أحاديث الناس العلنية، 
وما ابتعاد القوى السياسية من املشاركة 
في حكوماته األخيرة س���وى دليل على 
تردي األوضاع الداخلية ملجلس الوزراء 
وسوء ادارته، حتى تسابقت وزاراته في 
تسجيل األرقام القياسية في قصر عمرها 
وقلة أعمالها. وهذا الوضع داخل مجلس 
الوزراء، يحّمل العناصر الوطنية املجتهدة 
في احلكومة مسؤولية املبادرة في الدفاع 

عن مشاريعهم ومواقفهم.

استقالة وزير الداخلية

لقد أكدت األيام التي تلت اس���تجواب 
وزي���ر الداخلية الش���يخ جاب���ر اخلالد، 
واملعلومات التي تكش���فت بعد جلستي 
استجوابه وطرح الثقة فيه، صحة موقف 
التحال���ف الوطني الدميوقراطي املطالب 
بعدم منح الثقة للوزير اخلالد، فقد ضلل 
وزير الداخلية الشعب الكويتي وممثليه 
من النواب بقص���ة احالته ملف اعانات 
انتخابات مجلس األمة 2008 الى النيابة 
العامة، وتستره على املتسببني في تبديد 

األموال العامة.
وما رد وزير الداخلية على األس���ئلة 
البرملانية بش���أن هذا املوضوع وما جاء 
بها، وبيانه األخير سوى ادانة مؤكدة على 
تضليل الوزير ملجلس األمة في جلس���ة 
استجوابه، األمر الذي يتطلب معه تقدمي 

الوزير جابر اخلالد اس���تقالته فورا من 
منصبه أو اقالته، وتشكيل جلنة حتقيق 
وزارية محايدة للوص���ول إلى احلقائق 
واحالة امللف برمته إلى النيابة العامة مع 
حتديد االطراف املتورطة مبا فيها احالة 

الوزير اخلالد.

مجلس األمة والدور القادم

إن املرحل���ة البرملانية املقبلة، تتطلب 
من أعض���اء مجلس األمة ق���راءة املاضي 
القريب جيدا، ونتائج االنتخابات البرملانية 
التي فرضت التغيير في تركيبة املجلس، 
فقرار الناخب بالتغيير ارتبط بحاجته الى 
االستقرار واالجناز »البرملاني«، والذي ال 
ميكن خلقه اال بتحمل النواب مسؤولياتهم 
الدستورية، واحترامهم للقسم الدستوري. 
إن املسؤولية الدستورية تعني التشريع 
والرقاب���ة االيجابية مبا يخ���دم الصالح 
العام، واحترام مواد الدستور وعلى رأسها 
حماية احلريات اخلاصة والعامة، واالبحار 
مبشاريع التنمية إلى موانئ االجناز، ووقف 
العبث التشريعي حتت مسمى »القوانني 
الش���عبية«، فالشعبوية احلقيقية هي ما 
يخدم الكل وال ُيفصل للجزء على حساب 
العدالة واملس���اواة. وكما نطالب اعضاء 
مجلس األمة بدعم وتبني املشاريع التنموية، 
فإننا ندعو النواب ايضا الى تبني مشاريع 
االصاح السياسي للدولة في دور االنعقاد 
احلالي، والتي يأتي ف���ي مقدمتها قانون 

اشهار االحزاب السياسية.

رؤية المستقبل

قد يكون دور االنعقاد احلالي، أول الفصل 
التش���ريعي احلالي � في أحسن األحوال 
� احملطة األخيرة للحكوم���ة احلالية في 
مس���يرتها املتبعثرة، وهي ال متلك اليوم 
س���وى بطاقة برنامج العمل الذي قدمته 
مؤخرا ملجلس األمة، فإما اكمال املسير إلى 
األمام أو السقوط والرحيل. لقد فقد الشارع 
الكويتي الثقة في احلكومات األخيرة، وال 
يوجد م���ا يجعله اليوم يج���دد األمل في 

احلكومة احلالية س���وى اجناز البرنامج 
وحتقيقه على الرغم من يقيننا أن البرنامج 
يفوق قدراتها. وعلى أعضاء  مجلس األمة 
واحلكومة حتمل مسؤولياتهم الدستورية 
في دور االنعقاد القادم النتشال البلد من 
حالة اجلمود حتى نتجاوز مرحلة اليأس 
الذي سيطر على اجلميع خال السنوات 
األخيرة، وما دور االنعقاد احلالي اال الفيصل 
األخي���ر العادة جزء من ثقة الش���ارع في 
احلكومة، فإما أن نتلمس بوادر حقيقية 
لاصاح والتنمي���ة او لترحل احلكومة 

وتقدم استقالتها.

التزام التحالف

إإن التحالف الوطني الدميوقراطي يؤكد 
دعمه املتواصل جلميع اجلهود االصاحية 
والبرام���ج واملش���اريع التنموية الرامية 
لتطوير املجتمع وتقدمه، والدفع بعجلة 
التنمية بجميع مس���توياتها )السياسية، 
االقتصادي���ة، االجتماعي���ة، الرياضي���ة 
والثقافية(، مج���ددا التزام الوطني جتاه 
الدولة والشعب الكويتي باملساهمة في البناء 
واإلصاح. ومواقف التحالف من احلكومة 
واملجلس مقياسها االجناز والتحقيق والفعل 
اجلاد، وليس العاقات والكتابات االنشائية، 
ولن يتوانى التحالف في اتخاذ مواقف جادة 
جتاه أي تقصي���ر يصدر من احلكومة أو 
املجلس جتاه الدولة والشارع الكويتي، فقد 
سبق للتحالف ان قاد مسيرة اعطاء املرأة 
الكويتية حقوقها السياسية حتى نالتها، 
كما اطلق حركة اصاح الدوائر االنتخابية 
حتى حتققت، وهو على استعداد للعودة  
للش���ارع مجددا لتحقيق االصاح للدولة 
والتنمية للشعب. ويؤكد التحالف انطاق 
مواقفه من خال التمسك بالدستور واحلفاظ 
على املكتسبات الدستورية، وحماية املال 
العام واستثماره لاجيال احلاضرة واملقبلة، 
واشاعة روح مبادئ الوحدة الوطنية ونبذ 
التفرقة والتمييز، والتصدي لاطروحات 
النش���از التي بدأت في هدم أسس الدولة 

واملجتمع.

العنجري مقترح إزالة مستوصف
الصليبخات وتوفير بديل مؤقت

قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحا برغبة 
بشأن ازالة مبنى مستوصف الصليبخات احلالي 
وتوفير بديل مؤقت له، وبناء مستوصف جديد 
وفقا للمواصفات احلديثة، وجتهيزه باملعدات 

واالجهزة الطبية والكوادر الطبية الازمة.
ووجه س���ؤاال لوزير الكهرب���اء واملاء د.بدر 
الشريعان طلب فيه تزويده بعدد عقود توريد 
قطع الغيار للمحوالت الكهربائية واملرافق امللحقة 
بها من نقل وتوزيع تابعة لوزارة الكهرباء واملاء 
من 2003/1/1 حتى 2009/4/1 مبينة فيه قيمة كل 

عقد على حدة واملواد املكلف بتوريدها املتعاقد 
معه للوزارة واسم املصنع الذي سيورد منه وبلد 
املنشأ واسماء الشركات التي متت ترسية عقود 
الصيانة والتركيب���ات التابعة لوزارة الكهرباء 
واملاء عليها من تاريخ 1995/1/1 حتى 2009/1/1؟ 
هل يوجد لدى وزارة الكهرباء واملاء قسم أو جهة 
معنية باجلودة والكفاءة فيما يخص املواد وقطع 
الغيار املستخدمة في كل مرافقها للتأكد من جودتها 
ومطابقتها ملعايير اجلودة والكفاءة والسامة، 

والتحقق من جهة التصنيع وبلد املنشأ؟

سالم النمالن

الرئيس جاسم اخلرافي يتسلم تقارير ديوان احملاسبة

علي الدقباسي

الصيفي مبارك الصيفي


