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المسلم: هل أحيل موضوع إنشاء 
صاالت التربية البدنية إلى التحقيق؟

استفسر من وزيرة التربية عن كلفتها البالغة مليون دينار

وجه النائب د.فيصل املسلم 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي 
احلمود جاء في���ه: مت طرح 
املناقصة رقم »7« 2009/2008 
تصمي���م وترخيص وتنفيذ 
وصيانة عدد 6 صاالت تربية 
بدنية ملدارس منطقة االحمدي 
التعليمية بقيم���ة اجمالية 
3168000 دين���ار باجلريدة 
الرسمية بتاريخ 2008/1/27 
وتقدمت عدة شركات بعروض 
اس���عار بتاري���خ 2008/5/8 
خالل 30 يوما طبقا لقانون 

املناقصات العامة رقم 37 لس���نة 1964، وردت الوزارة بعد 51 
يوما، اي بتاريخ 2008/6/29 لترسية املناقصة على اقل االسعار 
»شركة اخلدة العاملية للتجارة العامة واملقاوالت« بقيمة اجمالية 
2200000 دينار، ووافقت جلنة املناقصات املركزية على الترسية 
بتاري���خ 2008/7/17 وطلبت من الوزارة االنتهاء من االجراءات 
الالزمة وذلك الشعار املناقص الفائز، اال ان الوزارة لم تخاطب 
ديوان احملاس���بة للحصول على املوافقة املسبقة اال بعد اربعة 
ش���هور تقريبا من موافقة جلنة املناقصات املركزية مما ساعد 
على انسحاب الشركة االقل سعرا النتهاء صالحية عرض سعرها 
»90 يوما« واضطرار الوزارة للترسية على ثاني اقل االسعار 
مببلغ 3168000 دينار ومن ثم اهدار مبلغ 968000 دينار، كان 

ميكن توفيره.
وملا كان تأخر الوزارة في اتخاذ الجراءات الالزمة رغم توافر 
االعتمادات املالية يعد اهماال ادى الى اهدار باملال العام، خاطب 
ديوان احملاسبة وزارة التربية طالبا منها اآلتي: احالة املوضوع 
لالدارة القانونية بالوزارة للتحقيق وحتديد املتسبب في التأخير 
واهدار املبلغ املذكور، واتخاذ االجراءات القانونية مع املتسبب 

في التأخير على ضوء نتائج التحقيق.
وعليه ارجو توجيه السؤال التالي لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي: هل متت احالة املوضوع اعاله للتحقيق؟ واذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى موافاتي بنتيجة التحقيق ومن 
املتسبب في اهدار املال العام وما االجراءات التي اتخذت بشأنه؟ 
واذا كانت االجابة بالنفي فما الس���بب في عدم احالة املوضوع 

للتحقيق؟
من جانب آخر قدم املس���لم اقتراحا برغبة جاء فيه: رغم ان 
منطقة خيطان اجلنوبي يقطنها الكثير من االسر الكويتية في 
القطعتني 1 و4، ورغم ان هناك نحو 1155 قس���يمة سكن خاص 
ستوزع على الكويتيني في القريب العاجل، تقوم وزارة التربية 
بتأجير عدة مدارس مبنطقة خيطان اجلنوبي كاملباني املؤجرة 
على املدرس���ة الكندية ثنائية اللغة ومدرسة تدريب الشرطة 
النسائية واجلامعة العربية املفتوحة، ونظرا لعدم وجود مدرسة 
ثانوية للبنات في منطقة خيطان اجلنوبي، االمر الذي يضطر 
االهالي الى الذهاب ببناتهم الى ثانوية النهضة او ثانوية ابرق 
خيطان الواقعتني في خيطان الش���مالي املكتظة بأعداد كبيرة 
من العزاب، االمر الذي يسبب لالسر الكويتية املشقة واالذى، 
وعليه اتقدم باالقت���راح برغبة لتخصيص ثانوية للبنات في 

منطقة خيطان اجلنوبي ابتداء من العام املقبل.

د.فيصل املسلم

أبورمية لوزير الدفاع: هل توجد قرارات تمنع 
العسكريين من إكمال دراستهم الجامعية؟

2010 بتصريح من رئيسة اللجنة 
البيئية بكلية التربية األساسية 
ف���ي الهيئ���ة العام���ة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب د.بهيجة 
امكانية  بهبهاني حتذر فيه من 
نفوق االسماك خالل فصل الصيف 
املقبل، وأضافت ايضا ان التحاليل 
أثبتت وجود نسب عالية من املواد 
السامة في مياه البحر ناجتة عن 
القاء مياه الصرف الصحي فيه، 
وأشارت ايضا في تصريحها الى 
ارتفاع نسب الكبريت واألمونيا 
ومعدالت الفوسفات، فضال عن 
ارتفاع نسبة البكتيريا مبعدالت 
كبيرة، وايضا ان التحاليل أظهرت 
انخفاضا بنس���بة األوكسجني 
بدرجة كبيرة مما س���يؤدي الى 
نف���وق االس���ماك، فضال عن ان 
البحر سيؤثر  التلوث في مياه 
عل���ى محط���ات تقطي���ر املياه 
التي س���تكون مصدرا ألمراض 
التيفوئيد  تصيب االنسان مثل 
والكوليرا والدوسنتاريا وغيرها 
من االم���راض املعدية، كما انها 
البحرية  الكائن ات  تلوث بعض 

التي قد يتناولها االنسان.

الصرف الصحي

أرجو أفادتي مبا يلي:
هل هناك امكانية حلدوث كارثة 
بيئية بسبب حتويل مياه الصرف 
الصحي الى البحر مباشرة؟ وما 
معدالت ارتفاع نس���ب الكبريت 
الفوسفات  واالمونيا ومعدالت 
البكتيريا على  ومعدالت نسب 
الكويتي���ة؟ أرجو  الش���واطئ 
تزويدي بآخر نتائج للتحاليل 
املخبرية التي تدل على معدالت 
هذه النسب، وهل توجد حتاليل 
تظهر انخفاض نسب األوكسجني 
في مياه البحر؟ أرجو تزويدي 
بنسخة من هذه التحاليل موضحة 
نسبة انخفاض االوكسجني مبياه 
البحر مع تزويدي بنس���خة من 
معدالت التلوث البحرية املسموح 
بها عاملي���ا؟ وما مدى تأثير هذا 
الذي يس���ببه  البحري  التلوث 
القاء الصرف الصحي في البحر 
على محطات تقطير املياه؟ وهل 
يوجد فحص دوري ملياه البحر 

ملعرفة مدى تلوثه ومدى تأثيره 
على محطات تقطير املياه؟ أرجو 
تزويدي بنتائج الفحص الدوري 
منذ شهر فبراير 2009 والى تاريخ 

هذا السؤال.
كما سأل أيضا: منى الى علمي 
وجود مجرور في املنطقة احلرة 
التي تقع بجانب ميناء الشويخ، 
وان هذا املج���رور يصرف مياه 
الى  الصرف الصحي مباش���رة 
البحر وملا حتتويه مياه الصرف 
الصحي م���ن ملوث���ات للبيئة 
والزيوت وبعض املواد الكيميائية 
التي تضر بشكل مباشر على مياه 
البحر والبيئة البحرية بش���كل 

عام. أرجو افادتي مبا يلي:

المنطقة الحرة

هل توجد شبكة صرف صحي 
في املنطقة احلرة التي تقع بجانب 
ميناء الشويخ؟ وهل يوجد مجرور 
للصرف الصحي في املنطقة احلرة 
يصب في البحر مباشرة؟ وهل 
تلقى م���ن خالل ه���ذا املجرور 
مياه الصرف الصحي والزيوت 
واملواد الكيميائية االخرى التي 
تتخلص منها املصانع الى البحر 
البيئة  مباش���رة؟ وما كف���اءة 
البحرية احمليطة باملنطقة احلرة 
وما نسبة التلوث بهذه املنطقة 
حتدي���دا؟ وهل توج���د تقارير 
أو دراسات تس���تند الى نتائج 
املختبرات م���ن عينات مأخوذة 
من مياه البحر املقابل للمنطقة 
احلرة بجانب ميناء الش���ويخ؟ 
أرجو تزويدي بنس���خ من هذه 
التقارير والنتائج والدراسات ان 
وجدت، وهل وجهت الهيئة العامة 
للبيئة اي كتب لوزارة االشغال 
العامة تعترض فيها على وجود 
املجرور الذي يلقي مبياه الصرف 
الصحي مباشرة الى البحر دون 
معاجلة؟ أرجو تزويدي بنسخة 
من هذه املراسالت. وهل وجهت 
الهيئة العام���ة للبيئة كتبا الى 
وزارة االش���غال العامة تطالبها 
من خاللها بإنشاء شبكة صرف 
صحي؟ أرجو تزويدي بنسخة 
من هذه الكتب موضح بها تاريخ 

املراسالت ان وجدت.

وايضا ذكرت هذه الصحيفة على 
لسان احد النواب ان مدير الهيئة 
العامة للبيئة الكابنت على البدر 
أخبره ب�»عزم الهيئة القاء كامل 
البحر ملدة  ف���ي  امللوثات  كمية 
اربعة اشهر قادمة«. وبناء على 
هذه التصاريح أرجو افادتي مبا 

يلي:
هل يدل هذا ال���رد من مدير 
الهيئة العامة للبيئة على موافقة 
الهيئة على اجراء حتويل الصرف 
الى  الصحي من محطة مشرف 
مياه البحر دون معاجلة؟ أرجو 
تزويدي بنس���خة م���ن موافقة 
الهيئة العام���ة للبيئة بتحويل 
مياه الصرف الصحي من محطة 
مشرف الى البحر مباشرة. وهل 
مت عمل دراسة توضح مدى الضرر 
وما خطورة مياه الصرف الصحي 
غير املعاجلة على البيئة البحرية 
بشكل عام من ثروة سمكية أو 
نباتية أو شعب مرجانية؟ ارجو 
تزويدي بنسخة من هذه الدراسة 
ان وجدت. وما اسباب االستغناء 
عن نقل مياه الصرف الصحي عبر 
الصهاري���ج الى منطقة العقيلة 
ملعاجلتها قبل التخلص منها؟ اذا 
كان اجلواب ارتفاع التكلفة املالية، 
أرجو تزوي���دي مبا يثبت كلفة 
تأجي���ر الصهاريج موزعة على 
هذه الصهاريج. واذا كان سبب 
االستغناء عن نقل مياه الصرف 
الصحي عبر الصهاريج الى محطة 
العقيلة ملعاجلتها قبل التخلص 
منها هو ارتفاع التكلفة، فهل مت 
عمل دراسة لتقدير الكلفة املالية 
إلعادة تأهيل البيئة البحرية بعد 
التخلص م���ن ملوثات الصرف 
الصحي بعد إلقائها مبياه البحر؟ 
وما اآلثار البيئية املتوقعة؟ أرجو 
تزويدي بدراس���ة اعادة تأهيل 
البيئية  البحرية واآلثار  البيئة 
املالية إلعادة  املتوقعة والكلفة 
تأهيل البيئة البحرية بس���بب 
حتويل مياه الصرف الصحي من 
منطقة مشرف الى البحر مباشرة 

ودون معاجلتها.
وجاء ف���ي س���ؤال بورمية: 
ال���دار بعددها  طالعتنا جريدة 
الصادر ي���وم االثنني 15 مارس 

قرارا وزاريا يقض���ي بالتمديد 
للعسكريني البدون واخلليجيني 
العاملني بوزارة الدفاع ممن جتاوز 
السن القانونية ويأتي هذا القرار 
تكرميا لهذه الفئة التي حترس 
الب���الد اخلارجي وخاصة  أمن 
ان غالبيتهم شاركوا في معارك 
حترير الكويت وفوجئ اجلميع في 
أيام االحتفاالت باألعياد الوطنية 
ويوم التحرير بتسريح عدد كبير 
من هؤالء العسكريني بالرغم من 

وجود قرار بالتمديد لهم.

البدون والخليجيون

أرجو إفادتي عما يلي:
ه���ل صدر قرار م���ن الوزير 
بالتمدي���د مل���ن جتاوز الس���ن 
القانونية من العسكريني البدون 

واخلليجيني؟
وما األس���باب التي أدت الى 
عدم تطبيق هذا القرار الوزاري، 
وتس���ريح عدد من العسكريني 
البدون واخلليجيني؟ وهل مت إلغاء 
القرار الوزاري السابق إصداره 
قبل تسريح هؤالء العسكريني؟ 
ومن املسؤول في وزارة الدفاع 
الذي أصدر قرار تسريح هؤالء 

العسكريني؟
وسأل بورمية ايضا: ذكرت 
اح���دى الصح���ف ان احد نواب 
مجلس االمة ق���د تلقى ردا من 
الهيئة العامة للبيئة يفيد بأنه 
مت االستغناء عن التناكر اخلاصة 
بنقل امللوثات من محطة مشرف 
الى منطقة العقيلة، وان جميع 
الكميات سيتم القاؤها في البحر، 

منتس���بيها باملثل مع منتسبي 
وزارة الداخلية ومؤسسة احلرس 
الوطني وانها تعاقب من حصل من 
عسكرييها على املؤهل اجلامعي 
بحجة عدم أخذ اإلذن للدراس���ة 
حتى ولو ان���ه حصل عليه من 
التعليمية املوجودة  املؤسسات 
داخل الكويت مما ال يسبب ضررا 
أو خلال بأدائه لواجباته العسكرية 
حيث ال تتعارض أوقات الدراسة 

مع أوقات العمل.
أرجو إفادتي عما يلي:

هل توجد قرارات في وزارة 
الدف���اع متن���ع منتس���بيها من 
العس���كريني الكويتي���ني إكمال 
الدراسة اجلامعية؟ أرجو تزويدي 
بنسخة من هذه القرارات إن وجدت، 
وهل متنح وزارة الدفاع تصاريح 
ملنتس���بيها إلكمال دراس���تهم 
اجلامعية؟ أرجو تزويدي بعدد 
التصاريح املمنوحة ملنتسبيها 
من العسكريني الكويتيني إلكمال 
الدراسة اجلامعية خالل العشر 
سنوات املاضية، وهل مت استثناء 
وزارة الدفاع ألحد منتسبيها ممن 
أكملوا الدراسة اجلامعية ليلتحق 
بدورة ضباط االختصاص بعد 
حصوله عل���ى املؤهل اجلامعي 
دون إذن مسبق من وزارة الدفاع؟ 
ومل���اذا ال تعام���ل وزارة الدفاع 
منتسبيها من العسكريني مبثل 
معاملة وزارة الداخلية ومؤسسة 
الوطني ملنتسبيها من  احلرس 
العسكريني  العسكريني بإحلاق 
الكويتي���ني احلاصل���ني عل���ى 
املؤهل اجلامعي بدورات ضباط 
االختصاص؟ وما العقوبة التي 
العس���كري بوزارة  يعاقب بها 
الدفاع حال تقدميه شهادة جامعية 
حصل عليها دون إذن مسبق من 
وزارة الدفاع؟ وحال تنفيذه هذه 
العقوبة هل يت���م احلاقه دورة 
ضباط االختصاص أم يبقى على 
نف���س رتبته؟ أرج���و تزويدي 
بعدد من متت معاقبتهم بسبب 
حصولهم على املؤهل اجلامعي 
واالجراءات التي اتخذت بحقهم 
وعدد من مت احلاقه منهم بدورة 

ضباط االختصاص؟
وسأل أيضا: أصدر وزير الدفاع 

النائ���ب د.ضيف اهلل  وجه 
أبورمية عدة أسئلة للنائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع رئي���س املجلس األعلى 
للبيئة الشيخ جابر املبارك جاء 
فيها: ص���رح وزير الدفاع أثناء 
جولته في املستشفى العسكري 
بتاريخ 15 فبراير 2010 ان هناك 
توجها من الوزارة لبناء مستشفى 
آخر مالصق للمستشفى احلالي 
 وس���يخصص لع���الج حاالت 

.»VIP« �ال
أرجوا إفادتي عما يلي:

هل هذا التصريح وما تناقلته 
الصحف به���ذا اخلصوص هو 
ما أعلنه وزي���ر الدفاع في تلك 
 »VIP« �الزيارة؟ ومن هم فئة ال
األش���خاص املهمون جدا الذين 
سيخصص لهم مستشفى مستقل 
لعالجه���م؟ أرجو توضيح هذه 
الفئة. وهل ستجلب وزارة الدفاع 
أطباء متميزين من اخلارج للعمل 
في هذا املستشفى أم ان إدارة هذا 
املستشفى وتشغيله ستسند الى 
شركة طبية عاملية متخصصة في 
هذا املجال؟ وهل مت التعاقد مع 
إحدى الشركات إلنشاء مستشفى 
ال� »VIP«؟ وهل مت ذلك من خالل 
جلنة املناقصات أم مت إسناده لهذه 
الشركة مباشرة؟ وما قيمة العقد 
املبرم مع الش���ركة وهل يشمل 
الطبية  العقد توريد األجه���زة 
أم ال؟ أرج���و تزويدي بصورة 
م���ن العقد. وما قيم���ة األجهزة 
الالزم  الطبي  الطبية والتأثيث 
لهذا املستشفى؟ أرجو تزويدي 
مبا يثبت ذلك. ومتى سيتم البدء 
في تنفيذ بناء هذا املستشفى؟ 

ومتى سيتم افتتاحه؟

الشهادات الجامعية

وجاء في سؤاله التالي: كما هو 
معروف سابقا ان من يحصل على 
الشهادة اجلامعية من العسكريني 
األفراد العاملني في وزارة الداخلية 
واحلرس الوطني يلتحق بدورة 
ضباط االختصاص ويرقى الى 
رتبة مالزم بعد اجتياز االختبارات 
الترقية، ولكن وزارة  وشروط 
الدف���اع ال تأخذ بذلك وال تعامل 

د.ضيف اهلل أبورمية

الميزانيات ناقشت الحساب الختامي 
لمعهد األبحاث العلمية

العبدالهادي: ما آلية تعديل مناهج التربية 
وما أثر نقص الكوادر على مستوى التعليم؟

مالية ملدربي برامج التدريب اثناء 
العم����ل املوجه لغير العاملني في 

املعهد دون سند قانوني.
وتؤك����د اللجنة عل����ى اهمية 
حتديد معايي����ر والئحة املكافآت 
واملدرب����ني واعتمادها من ديوان 

اخلدمة املدنية.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة 
الكويت  ناقش����ت ميزانية معهد 
لالبحاث العلمية للس����نة املالية 
2011/2010 حي����ث تق����در جمل����ة 
املصروفات مببلغ 61.79 مليون 
دينار موزعة على االبواب التالية: 
الب����اب االول للمرتب����ات واملزايا 
28.34 ملي����ون دين����ار، والباب 
التش����غيلية  الثاني املصروفات 
22.64 مليون دينار، والباب الثالث 
التجهيزات واملعدات 6.15 ماليني 
دينار، والباب الرابع االنش����اءات 

4.64 ماليني دينار.
وتقدر جملة االيرادات مببلغ 
61.79 ملي����ون دينار موزعة كما 
يلي: االيرادات الذاتية 5.177 ماليني 
دينار، والتمويل من وزارة املالية 

56.61 مليون دينار.

على جودة التعليم، ويأتي ذلك 
من خالل حسن اختيار املدرسني 
الداخل واخلارج، ومع ذلك  من 
تعلن الوزارة عن وجود نقص 
في الكوادر التعليمية مما يدفعها 
الى التعاقد مع بعض املدرسني 
غير املؤهلني لس���د العجز، فما 
حقيقة هذا االجراء؟ واثره في حال 
وجوده على مستوى التعليم؟

واعلن���ت وكيل���ة ال���وزارة 
املس���اعدة للتعليم العام »قيام 
الدوري ألداء  الوزارة بالتقييم 
املدرس���ني، وان من يثبت منهم 
عدم كفاءت���ه يحال الى وظائف 
ادارية« فهل ينطبق هذا االجراء 
على املدرسني الوافدين؟ ان كانت 
االجابة بااليجاب فما عدد من مت 
انهاء خدماتهم او حتويلهم الى 
وظائف ادارية خالل الس���نوات 

الثالث املاضية؟

بعض املشاريع البحثية والتقنية 
النهائية  التقاري����ر  وعدم تقدمي 
عنها وعدم حساب التكاليف غير 

املباشرة.
وأف����اد املعه����د مبتابعة هذه 
املشاريع واجنازها في مواعيدها، 
وتغيير أسلوب ومعايير تقييم 
األداء ل����إدارات واملديري����ن في 
ضوء معدالت اجناز املش����اريع 

البحثية.
وقيام املعهد بصرف مكافآت 

العلمية، كما اعلنت عنها وكيلة 
الوزارة املساعدة للتعليم العام؟ 
وما االج���راءات التي قامت بها 

الوزارة في هذا الشأن؟
وسأل ايضا: اعلنت الوزارة 
اكثر من مرة سعيها الدائم للحفاظ 

املدنية بش����أن نفقات  اخلدم����ة 
الس����فر ومصروف����ات االنتقال 
املالي����ة  وزي����ادة املخصص����ات 
البالد  التدريبية خارج  للدورات 
أفاد املعهد بوجود الئحة خاصة 

ملعهد األبحاث.
ويالحظ تبعية وحدة التدقيق 
الداخلية باملعهد ملكتب  والرقابة 
املدير العام ويجب تبعيته ملجلس 
األمناء كونها السلطة العليا باملعهد 
حتى يتمتع املكتب باالستقاللية 

واملوضوعية واحلياد.
واس����تمرار انخفاض نس����بة 
مس����اهمة العمالء ف����ي ميزانية 
التعاقدي����ة مبعهد  املش����روعات 
األبحاث. وأفاد املعهد بأن اجلهات 
احلكومية ليس لديها معلومات 
عن اجن����ازات املعهد، واملعهد في 
اجتاه انشاء شركات متخصصة 

لتسويق عمل املعهد.
وتؤك����د اللجنة عل����ى اهمية 
تغطية العمالء من القطاع اخلاص 

لتكاليف املشروعات.
وأضاف كما توجد مالحظات 
حول استمرار التأخير في اجناز 

البيانات الص���ادرة من الوزارة 
حول اخلطط املستقبلية والنشاط 
الترب���وي احملدد له���ا في خطة 
التنمي���ة؟ وما س���بب تعارض 
اولويات عمل الوزارة فيما ينشر 
بالصحف نقال عن قياديي التعليم 

العام بالوزارة؟
وهل هناك اتفاق محدد على 
آلية تعدي���ل املناهج؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب فما االجراءات 
والدراس���ات التي مت���ت حيال 
ذلك وحتى تاريخه ونتائج تلك 
التي  الدراس���ات؟ وما اجلهات 
اشرفت عليها ودور التعاون مع 
البنك الدولي ومنظمة اليونسيف 
في هذه اجلهود حال وجود اي 

من صور التعاون معهما؟
وما طبيعة مشروعي املنظومة 
التعليمية وزيادة توجه الطالب 
لدراس���ة املواد والتخصصات 

امليزاني����ات  بحث����ت جلن����ة 
واحلساب اخلتامي ما حتقق من 
اهداف وبرامج وسياسات ومشاريع 
واردة في برنامج عمل احلكومة 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية في 
احلس����اب اخلتامي للسنة املالية 

.2009/2008
وقال رئي����س اللجنة النائب 
عدنان عبدالصمد ان اللجنة تسلمت 
تقريرا مفصال عما مت اجنازه في 

برنامج عمل احلكومة.
وأشار عبدالصمد الى ان اللجنة 
بحثت مالحظات ديوان احملاسبة 
املالية  للحساب اخلتامي للسنة 

2009/2008 ومنها:
اعداد  الدقة في  استمرار عدم 

تقديرات بعض بنود امليزانية.
وزيادة الصرف في الربع االخير 
للس����نة املالية باملخالفة لقواعد 
امليزانيات للمؤسس����ات  وتنفيذ 
املستقلة. وأفاد املعهد بان شراء 
املعدات واالجه����زة يتم عادة في 
الربع االخير بعد متام االجراءات 

والدورة املستندية الطويلة.
وعدم التقيد بقرارات مجلس 

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: على الرغم من ان الهدف 
الرئيسي لوزارة التربية تنمية 
املجتمع الكويتي وتنشئة اجياله 
في اطار م���ن التكامل الروحي 

والفكري.
يرجى االفادة عما يلي:

هل ما ينشر من تصريحات 
سواء من الوزيرة او من قياديي 
الوزارة تكون مستندة الى خطة 
الوزارة املعتمدة في خطة التنمية 
املوافق عليها من قبل مجلس االمة 
ام تبنى عل���ى آراء واجتهادات 

شخصية من اصحابها؟
وهل تعم���ل الوزارة كوحدة 
واحدة في التخطيط والتنسيق 
واملتابع���ة؟ اذا كان���ت االجابة 
بااليجاب فما اس���باب تضارب 

عدنان عبدالصمد

ناجي العبدالهادي


