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مرزوق الغامن

د.سلوى اجلسار

سعد اخلنفور

عادل الصرعاوي

صالح عاشور

مبارك اخلرينج ود.فيصل املسلم وعلي الدقباسي ود.علي العمير خالل الندوة

الخرينج: على الحكومة إمداد قطاع التعليم 
والتدريب بالمال والخبرات الالزمة

عاشور يسأل صفر : هل حصلت »األشغال«
على موافقات إلنجاز المشروعات الكبرى؟

وجه النائب صالح عاشور سؤاال لوزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: تقوم الدولة حاليا 
بدراسة او بطرح العديد من املشروعات الكبرى في اجلزر الكويتية او 
داخل جون الكويت، االمر الذي قد يكون له تأثيرات مهمة على البيئة 
البحرية وعلى الثروة السمكية، مثال ذلك املشروعات املزمعة اقامتها 
في جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا وجس���ر جابر، وكلها مشروعات 
تتصل بالبيئة البحرية، وللتحق���ق من ان اجلانب البيئي قد متت 

دراسته دراس���ة كاملة عند التفكير في هذه املشروعات، لذا يرجى 
افادتي عن اآلتي: هل حصلت وزارة االشغال العامة بصدد املشروعات 
س���الفة الذكر على املوافقات الالزمة من اجلهات املختصة بشؤون 
البيئ���ة واهمها الهيئة العامة للبيئ���ة؟ يرجى تزويدي بصورة من 
ه���ذه املوافقات واالعتراضات التي قدمتها اجلهات املعنية على هذه 
املش���روعات ان وجدت، واالجراءات التي اتخذتها وزارة االش���غال 

العامة لتالفي هذه املالحظات.

في ندوة نظمها حول إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية بديوانه بالعمرية مساء أمس األول

النائب مبارك  اس���تعرض 
اكادميية  اخلرينج مش���روع 
جابر للعلوم التطبيقية حيث 
س���يقدم قانونا ال���ى مجلس 
االمة مبشاركة كل من النواب 
د.علي العمير د.فيصل املسلم 
وسيد القالف وعلي الدقباسي 

وشخصيات اكادميية.
النائ���ب اخلرينج  وق���ال 
خالل الن���دوة التي نظمها في 
ديوانه بالعمرية مس���اء أمس 
اكاميية جابر  ان انشاء  األول 
امتداد  التطبيقية هو  للعلوم 
ملش���روع قدمته في عام 1999 
باسم اكادميية الكويت للعلوم 
ابدأ  التطبيقي���ة أوال أريد أن 
بقول اهلل عز وجل في كتابه 
الذي  الكرمي: )اقرأ باسم ربك 
خلق خلق اإلنسان من علق اقرأ 
وربك األكرم الذي علم بالقلم 
علم اإلنسان ما لم يعلم( لهذه 
اآلية مغ���زى عظيم وهذا يدل 
على أهمية الثورة التي فجرها 
االس���الم ضد اجله���ل، ومدى 
اهتمامه بالقراءة والكتابة في 
مجال العلم والتعلم كما حث 
على طلب العلم مهما كان بعيد 
املن���ال »اطلبوا العلم ولو في 

الصني«.
وهذا يدل داللة واضحة على 
أن العلم املقصود يشمل جميع 

املعارف النظرية والعلمية.
وقال: نحن بحاجة ماسة الى 
اكادميية حتيي العلوم واملعارف 

وقال النائب فيصل املسلم ان 
البلد محتاج جلامعة تطبيقية 
وهناك قضايا كثيرة في التربية 
فيها تأخير وخطة التنمية عن 
التعليم »خيال« خيال ال ميكن 

تنفيذها في اربع سنوات.
واشار إلى أنه في هذا الشهر 
تكتمل 6 سنوات النشاء جامعة 
الش���دادية وال���ى اآلن التزال 
النائب  ارضا »بيضاء«. واكد 
الدقباس���ي ان مثل هذه  علي 
املقترحات النيابية هي احللول 
امام املشكالت الكثيرة وان اغلب 
القوانني اتت من املجلس ولم 
تأت من احلكومة وآخرها قانون 
املعاق���ني. واضاف ان التعليم 
يستغل وهناك من يدفع املال 
السياسي لنخبة معينة ويترك 
الباقي وه���ذا االمر ال نقبل به 

على االطالق.
واوضح ان احلكومة ال تقرأ 
التحوالت ونحن مجتمع اغلبه 
حتت ال� 25 عام���ا ولن نقبل 
بالسياسات القدمية ومليارات 
التنمية يجب ان تنفق ملصلحة 

الشعب الكويتي.
من جانبه قال رئيس رابطة 
هيئة التدريس د.معدي العجمي 
العام���ة للتعليم  الهيئ���ة  ان 
التطبيقي والتدريب فيها اكثر 
من 50 ألف طالب ونحن ندعم 
هذا املقت���رح وندفع به والبد 
من فص���ل التعليم التطبيقي 

عن التدريب.

بشكل علمي وحتيي في نفوسنا 
ق���ول اهلل ورس���وله وعلينا 
االجتهاد بكل ما منلك من أجل 
التي  العلوم واملعارف  تنمية 
اوصانا بها اهلل ورسوله وآل 
بيته وصحابته االجالء حتى 
نصل إلى الن���اجت الذي يعود 

باخلدمة على املجتمع.
وأوض���ح عل���ى احلكومة 
املسؤولية في نهضة التنمية وان 
تغذي قطاع التعليم والتدريب 
باملال واخلبرات، وتساءل: الى 
متى وابناؤنا وبناتنا يدرسون 

في اخلارج؟
وطالب بأن يكون للطالبة 
الكويتية راتب ملرافقها واحملرم 
الذي يكون معها خارج الكويت 
بدال م���ن اقتصار الراتب على 
الزوج حي���ث ان هناك بنات 
وطالب���ات غير متزوجات مبا 
يتطلب م���ن احلكومة توفير 
محرم لهن براتب حتى تستطيع 
احلصول على الشهادة الدراسية 

بكل يسر وسهولة.
وتقدم وليد الكندري رئيس 

الغالي. ومن جانبه قال النائب 
د.علي العمير ان الدولة وفرت 
البعثات الداخلية واخلارجية 
ومازال هناك نقص في سوق 
العمل، مشيرا الى ان هناك 8 
آالف طالب كويتي في مملكة 
البحري���ن و20 الفا ايضا في 
جمهورية مصر العربية. وقال 
الش���دادية  العمير ان جامعة 
لم تق���م حت���ى اآلن وابناؤنا 
ينصب عليهم ف���ي »دكاكني« 
يسمونها جامعات ويرجعون 

لنا بشهادات.
واستغرب العمير عدم وجود 
تهيئة للشباب بعد تخرجهم 
لسوق العمل  موضحا أن اجلو 
السياسي هو السبب ولو استمر 
فلن نحصل ال ناقة ال وجمال، 
وقال البد من التعاون للنهوض 
مبستوى التعليم. وأكد أن هناك 
41 ألف طلب توظيف و83 ألف 
طلب اسكاني ولدينا االمكانات 
واالموال الوفيرة مستغربا عدم 
وجود تنمية مع كل هذه امليزات 

املتاحة لنا.

االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالش���كر والتقدير 
للنائ���ب مب���ارك اخلرين���ج 
عل���ى اس���تضافته وتنظيمه 
ندوة »إنش���اء اكادميية جابر 
للعل���وم التطبيقية« بديوانه 
بالعمرية والش���كر موصول 
جلميع احلضور واحملاضرين 
في الندوة من السادة النواب 
مب���ارك اخلرين���ج، د.فيصل 
املس���لم، د.علي العمير، علي 
الدقباسي، ود.فيصل الشريفي 
عميد كلية العلوم الصحية ود. 
العجمي رئيس رابطة  معدي 
اعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقية، أحمد مندني عضو 
هيئة التدريس ورئيس اللجنة 
االجتماعي���ة والثقافية بكلية 

الدراسات التكنولوجية.
واش���اد الكندري بحس���ن 
التنظيم وهذا األمر ليس بغريب 
على النائ���ب مبارك اخلرينج 
لتبنيه قضايا الطلبة العادلة 
وما يهم الوطن وابناء وطننا 

الغانم: ما الخطوات المتخذة من الجامعة 
تجاه شكاوى موجهي التدريبات؟

الجسار تطلب إعادة تشكيل لجنة تقييم 
عميد كلية التربية في الجامعة 

الخنفور يشكر الساير على إنشاء
 مواقف لمستشفى الفروانية

اعضاء الهيئة التدريس����ية في 
ادارة املعلومات الصحية  قسم 
في كلية العلوم الطبية املساعدة؟ 
واذا كانت هناك اجراءات ادارية 
اتخذت بهذا الشأن املذكور أعاله 
هل هي في حي����ز التنفيذ؟ وما 
النتائج املترتبة عليها؟ ويرجى 
تزوي����دي بالعبء التدريس����ي 
ألعضاء الهيئة التدريسية )عدد 
الوحدات املقررة للتدريس لكل 
عضو في الهيئة التدريسية( في 
ادارة املعلومات الصحية  قسم 
في كلية العلوم الطبية املساعدة 
مقارنة بباقي االقسام في الكلية 
وباملعايير املقبولة للتدريس في 

جامعة الكويت؟

بعض اعضاء هيئة التدريس دون 
غيرهم الى احلضور ملقابلة اللجنة 
وتعبئة منوذج سري للتقييم مت 
تسليمه باليد الى سكرتارية العميد 
دون وضعه في صندوق س����ري 
لدى رئيس اللجنة مما يشير بل 
يوض����ح عدم الس����رية في اجراء 
عمل اللجنة، اما في اليوم االخير 
من اعم����ال اللجنة فتح الباب ملن 
يريد احلض����ور من اعضاء هيئة 
التدريس اآلخرين للمشاركة في 
التقييم دون اخطارهم مسبقا مما 
ادى الى عدم مشاركة اغلبيتهم في 
احلضور وهذا موضع شك كبير، 
وعليه اذا كان مدير اجلامعة يريد 
التجديد لعميد كلية التربية بنية 
مبيتة مسبقا فيستطيع ان يتخطى 
اللوائح والقوانني اجلامعية، كما 
فعلها مرارا وتكرارا، وانني احذر 
بوقف ذر الرماد في العيون واللعب 
على الذقون والعمل مبا يرضي اهلل 
ورسوله بأسلوب راق في صرح 

اكادميي جامعي.

ايضا الى بعض التحس���ينات 
والتعدي���الت حتى يواكب هذا 
املرفق الصحي التطور احلاصل 
عامليا من حيث الكوادر واالجهزة 
الطبية وزيادة السعة السريرية 
في كل اقسام املستشفى، مبينا 
ان اجلميع يعل���ق اآلمال على 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
وقيادات الوزارة احلاليني كونهم 
مختصني في مج���ال اعمالهم 
وايضا نعتقد انهم قادرون على 
اجراء نقل���ة نوعية في العمل 
الطبي وذلك  الصحي واملجال 
املرفق  الثقة لهذا  اعادة  بهدف 
املهم الذي فقدها بسبب بعض 
االمور التي ش���ابت العمل في 
بعض املراكز واألخطاء الطبية 
التي زعزعت الثقة به وبوزارة 

الصحة بشكل عام.

والقذف، والتعامل بأس����لوب ال 
يرقى اصحابه العتداء مراكزهم 
في احلرم اجلامعي من قبل بعض 

في جلن����ة الترقيات على مخالفة 
بحثية الحدى الترقيات لزميل له 
بكلية العلوم االدارية وعلى علم 
مدير اجلامعة، وقد قدمت بيانات 
مهمة بهذا الشأن لوزيرة التربية 
العالي بتشكيل  التعليم  ووزيرة 
جلن����ة حتقيق حول هذا الش����أن 
ولقد مت تش����كيل جلنة التحقيق 
ولم تنه اللجنة اعمالها الى اآلن، 
كما قامت جلنة تقييم العميد بدعوة 

باجتاه التعاون بني السلطتني 
وملا فيه خير ومصلحة الوطن 

واملواطن.
الى ان  واش���ار اخلنف���ور 
الفروانية بحاجة  مستش���فى 

وج����ه النائب مرزوق الغامن 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

جاء فيه:
منى الى علمنا ان هناك العديد 
من الشكاوى املقدمة ضد بعض 
اعضاء الهيئة التدريس����ية في 
ادارة املعلومات الصحية  قسم 
في كلية العلوم الطبية املساعدة 
التدريبات  من قب����ل موجه����ي 

االكلينيكية.
افادت����ي باآلتي: ما  يرج����ى 
اخلطوات التي اتخذتها جامعة 
املقدمة  الشكاوى  الكويت نحو 
التدريبات  من قب����ل موجه����ي 
االكلينيكية من اعتداء بالضرب 

النائب����ة د.س����لوى  تقدم����ت 
اجلسار بكتاب تطالب فيه وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
بالتدخ����ل الس����ريع لوقف اعمال 
جلن����ة تقييم عميد كلية التربية، 
حيث ان اللجنة يش����وبها الكثير 
من اخللل االداري في تش����كيلها 
واس����لوب عملها، وقالت اجلسار 
في تصريح صحافي يفترض ان 
يكون اختيار اعضاء جلنة التقييم 
بصورة محايدة وموضوعية وال 
تربط احد اعضائها عالقة وطيدة 
مع عميد الكلية الذي اشتمل اسمه 
في اغلب قرارات العميد عند تشكيل 
جل����ان الترقيات وجل����ان تقييم 
رؤساء االقس����ام العلمية وجلان 
تقص����ي احلقائ����ق بالكلية، وهذا 
يدل على تدخل العميد بتش����كيل 
جلنة تقييمية مبباركة من مدير 
اجلامعة، كما اشتملت اللجنة كذلك 
على احل اعضاء هيئة التدريس من 
كلية العل����وم االدارية وهو حتت 
شبهة التواطؤ عندما كان عضوا 

شكر النائب سعد اخلنفور 
وزير الصحة د.هالل الساير على 
اعتماده انشاء مواقف متعددة 
األدوار في مستشفى الفروانية 
وتفهمه حلاجة املراجعني لهذه 
املواق���ف في ظ���ل تزايد عدد 
املراجعني وزوار املستش���فى، 
مشيرا الى انه سبق وان وجه 
للوزير سؤاال عن وقت تنفيذ 
هذا املش���روع وكذل���ك تقدم 
باقتراح برغبة به���ذا اخلصوص 

ايضا.
وقال اخلنفور في تصريح 
له ان ه���ذا املقترح رأى النور 
اآلن بعد ع���دة مطالبات وبعد 
تفه���م الوزير لضرورة وجود 
هذه املواقف، مؤكدا ان الوزير 
الساير أوفى بوعده معنا ولذلك 
نثمن له هذه اخلطوة التي تصب 

الصرعاوي للعفاسي: ما مبررات إسناد مشروع الميكنة لديوان الخدمة المدنية؟
وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء 
في���ه: بناء على ق���رار مجلس 
الوزراء رقم 93 لس���نة 2006 
ملتابع���ة توصي���ات عمليات 
تبس���يط اإلجراءات وتطوير 
اخلدمات لدى اجلهات احلكومية 
قامت وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل مبوجب كتابها بتاريخ 
2006/6/18 بتكليف ديوان اخلدمة 
املدنية بتطوير وميكنة انظمة 
وخدمات الوزارة في مجاالتها 
املختلفة خالل مدة ال تتجاوز 
اربعة ش���هور، األمر الذي ادى 
الى قيام الدي���وان بإبرام عدة 
عقود ألعم���ال ميكنة خدمات 
الوزارة خالل السنوات املالية 
2008/2007 و2009/2008 بلغت 

جملتها 2.423.375 دينار.
وبالرغ���م م���ن ان تكليف 
الوزارة الديوان بتطوير وميكنة 
خدماتها قد حدد مدة التكليف 
بأربعة أشهر إال أن تعثر تنفيذ 
املشروع قد حال دون استكمال 
التنفي���ذ إال بعد مرور حوالي 
ثالث س���نوات ونصف السنة 
من تاريخ التكليف، كما شاب 
التنفيذ العديد من أوجه القصور 
واملخالف���ات والتجاوزات وما 
صاحبها من مضاعفة االعتمادات 
املدرجة للمشروع وحتمل املال 
العام أعب���اء كبيرة فضال عن 

وما االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة ملواجهة اسباب التعثر 
في التنفيذ؟ وهل طلبت الوزارة 
الفني  الفنية والدعم  املشورة 
من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم���ات؟ وم���ا األس���باب 
إليها  التي استندت  القانونية 
في ذلك؟ وما اسباب تعثر تنفيذ 
املشروع من وجهة نظر اجلهاز؟ 
وم���ا االج���راءات التي اوصى 
به���ا ملواجهة تعثر املش���روع 
وتصحيح مسار التنفيذ؟ وهل 
وافق ديوان اخلدمة املدنية على 
اإلجراءات التي اوصى بها اجلهاز 

والتزم بتنفيذها؟
يرج���ى موافاتن���ا جلميع 
التقارير واملراسالت اخلاصة 
باجلهاز والتي تضمنت وجهة 
نظره ح���ول اس���باب التعثر 
واالج���راءات الواجب اتخاذها 

ملواجهتها.
وما االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة ملواجهة اوجه القصور 
والتجاوزات واملخالفات العديدة 
التي شابت ابرام وتنفيذ معظم 
العقود التي ابرمها ديوان اخلدمة 
املدنية لتنفيذ املشروع والتي 
وردت بتقارير ديوان احملاسبة 
عن السنوات املالية 2008/2007 
و2009/2008 واملمثلة أساسا 

فيما يلي: 
اس���تحواذ احدى الشركات 
على نس���بة 56% من اجمالي 

الوزارة بإب���الغ الديوان بتلك 
املواصفات الفنية املطلوبة التي 
التطوير  تكفل حتقيق اهداف 
وب���أي ضوابط وقواعد اخرى 
مطلوب مراعاتها بصدد تنفيذ 

عمليات التطوير وامليكنة؟
ف���إذا كانت االجاب���ة بنعم 
يرجى موافاتن���ا بصورة من 
كتاب ال���وزارة في هذا الصدد 
واذا كانت االجابة بال فما مبررات 

ذلك.
وهل قامت الوزارة باالشتراك 
مع ديوان اخلدمة املدنية خاصة 
انها اجلهة صاحبة املش���روع 
الفنية  في اعداد املواصف���ات 
الكاملة للمش���روع التي تلبي 
احتياجاته���ا للتطوي���ر قبل 
املناقصات  مخاطب���ة جلن���ة 
املركزية الس���تجالب عروض 

الشركات املتخصصة؟
وهل قامت الوزارة باالشتراك 
مع الديوان في اعمال الترسية 
وابرام العقود للتأكد من سالمتها 
وعدم مخالفتها ألحكام القوانني 

واللوائح السارية؟
ف���إذا كانت االجاب���ة بنعم 
يرج���ى موافاتنا مبا يفيد ذلك 
وإذا كانت االجابة بال فهل قامت 
الوزارة على اقل تقدير مبراجعة 
وفحص االنظمة والبرمجيات 
وامل���واد واالجهزة التي تعاقد 
عليها الديوان للوقوف على مدى 
حتقيقها ملتطلبات واحتياجات 

التعاقدات من خالل سداد كامل 
قيمة العقود دون التحقق من 
إجناز االعمال املطلوبة ودون 
التحق���ق من توري���د االجهزة 
وتس���لمها وقب���ول او اعتماد 
فواتير غير صحيحة وخالية من 
بيان طبيعة املواد التي وردت او 
كمياتها وصرف دفعات العقود 
بإقرارات فردية دون اعتماد جلنة 
فنية ملراجعة وفحص وتسلم 
األعمال، وس���داد قيمة عقود 
توفير عمالة فنية متخصصة 
للمشروع دون االستدالل على 

توفيرها وغيرها.
وانتقال املستشار السابق 
بدي���وان اخلدم���ة املدنية الى 
الشركة املتعاقد معها بعد تركه 
اخلدمة بفترة وجيزة، األم����ر 
الذي يشير الى ان التعاق����دات 
التي متت بخص���وص ه����ذا 
املوض���وع حتمل ف���ي طياتها 
ش���بهة تنفيع لعلم الش���ركة 
املس���ب����ق واملستمر بطبيعة 
املش���روع والتفاصيل الالزمة 
لتنفيذه وإدارته نيابة عن ديوان 

اخلدمة املدنية.
التقديرية  التكلف���ة  وم���ا 
للمشروع والتي على أساسها 
مت تكليف ديوان اخلدمة املدنية 
بتنفيذ املشروع؟ وما التكلفة 
الفعلية للمش���روع بعد امتام 
التنفيذ والتي مت صرفها للديوان 
الوزارة  واملس���تحقة له لدى 

تعث���ر آلية التس���لم والقبول 
للمشروع من قبل الوزارة لعدم 
حتقيقه ملتطلب���ات العمل بها 
حيث تناقلت الصحف الكويتية 
ما اصاب ادارات العمل بالوزارة 
من شلل كلي مع تدشني نظام 

امليكنة اجلديد في 2010/4/5.
لذا يرجى االفادة مبا يلي:

ما املبررات التي اس���تندت 
إليها الوزارة في اسناد تنفيذ هذا 
املشروع لديوان اخلدمة املدنية؟ 
وهل تضمن���ت اختصاصات 
الديوان طبقا للقوانني واملراسيم 
واللوائح املنظمة لنشاطه القيام 
بتنفيذ هذا املشروع؟ وهل لدى 
الديوان سابقة اعمال في تطوير 
وميكنة انظمة وخدمات وزارات 

اخرى؟
وه���ل مت إب���رام تعاقد بني 
الوزارة وديوان اخلدمة املدنية 
تكفل به الوزارة ضمان تطوير 
وميكن���ة أنظمته���ا وخدماتها 
مبا يتناس���ب م���ع متطلباتها 
واحتياجاتها من خالل حتديد 
املواصفات الفنية للمشروع التي 
تلبي احتياجاتها للتطوير ومبا 
يكفل حتقي���ق جميع االهداف 
املستهدفة من التطوير، ويحدد 
الزمن���ي للتنفيذ  البرنام���ج 

والتكلفة الكلية املقدرة.
فإذا كانت االجابة بنعم يرجى 
موافاتنا بنسخة من هذا التعاقد، 
واذا كانت االجابة بال، هل قامت 

تعاقدات املش���روع، والتعاقد 
مع ذات الشركة باألمر املباشر 
ما نس���بته 76% م���ن اجمالي 
تعاقداتها، دون توافر الدراسة 
الفنية ملتطلبات املشروع من 
قبل الوزارة والديوان وتنازل 
الديوان عن حقه للشركة بوضع 

املتطلبات والشروط الفنية.
وع���دم س���المة اج���راءات 
املمارسات لغرض الترسية على 
تلك الشركة من خالل عدم صحة 
االجراءات املتبعة في دراس���ة 
العروض وتأهيل عدد محدود 
من الشركات املتخصصة، وعدم 
صحة الدراسة الفنية، وتسلم 
اجهزة من الشركة املوردة قبل 
االنتهاء من اجراءات الترسية 
والتعاقد وتوقيع العقد اخلاص 
باملمارسة قبل اخطار الشركة 

بقرار الترسية وغيرها.
وعدم سالمة إجراءات التعاقد 
من خالل اب���رام العقد بتاريخ 
الحق لتنفيذ املشروع، وعدم 
صحة التاريخ الفعلي للتعاقد، 
وابرام العقد قبل تاريخ تقدمي 
الكفالة، وعدم النص على فرض 
غرامة تأخي���ر، وعدم حتديد 
طبيع���ة األعم���ال وتفصيلها 
العقد،  ضمن ش���روط ملحق 
وع���دم جدولة دفع���ات العقد 
طبقا لألعمال املنجزة، حيث يتم 

السداد دفعة واحدة وغيرها.
وعدم سالمة اجراءات تنفيذ 

الوزارة للتطوير؟
ف���إذا كانت االجاب���ة بنعم 
يرجى توضيح نتائج الفحص 
واملراجعة م���ع موافاتنا بتلك 
النتائ���ج ومب���ررات او ع���دم 

القبول.
وإذا كان���ت االجابة بال فما 
مبررات ع���دم قي���ام الوزارة 
بالفحص واملراجع���ة للتأكد 
من صالحي���ة تل���ك األنظمة 
والبرمجيات لتحقيق التطوير 

املنشود؟
وسأل أيضا: ما أسباب تعثر 
تنفيذ املشروع من وجهة نظر 
كل من الوزارة وديوان اخلدمة 
املدني���ة مما س���اهم في تأخر 
التنفي���ذ مبا يتجاوز عش���رة 
أضعاف املدة املستهدفة للتنفيذ 

وهي اربعة اشهر؟

واملخص���وم بها عل���ى بنود 
الوزارة  مصروفات ميزاني���ة 
املالية 2008/2007،  للسنوات 
أو   2010/2009  ،2009/2008
املخصوم بها على حساب العهد 
في 2010/3/13 حتت تسويتها 

على بنود امليزانية؟
يرج���ى توضي���ح مبرري 
االختالف بني الرقمني في حالة 
وج���ود ف���وارق بينهما، وهل 
الرقابة  الوزارة بإحكام  قامت 
الداخلي���ة من خالل تش���كيل 
جلنة فنية ملراجعة وتس���لم 
االعم���ال املنج���زة واخلدمات 
املقدمة واألجهزة واملواد املوردة 
للتأكد من صالحيتها ومطابقتها 
للمواصف���ات الفنية املطلوبة 
بعد القيام باالختبارات الفنية 

الالزمة؟
وهل قامت الوزارة بإحكام 
الرقاب���ة الداخلي���ة من خالل 
تش���كيل جلنة مالية ملراجعة 
ومطابقة قيمة االعمال املنجزة 
املقدم���ة واالجهزة  واخلدمات 
واملواد املوردة الواردة في العقود 
املبرمة مع قيمتها املخصوم بها 
على مصروفات الوزارة خالل 

السنوات املكررة؟
فإذا كانت االجابة بنعم يرجى 
موافاتنا بالتقارير التي انتهت 
الفنية واملالية  اللج���ان  اليها 
وما تضمنته من نتائج حول 

املطابقات الفنية واملالية.
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