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 جاسم اخلرافي  خالد السلطان  عبداهللا الرومي  حسني احلريتي  علي الراشد  عبدالرحمن العنجري 

 قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة ينص على قيام بنك التسليف 
واالدخار مبنح هدية زواج قيمتها ٤ آالف دينار غير قابلة لالســـترداد للمرأة 
الكويتيـــة املتزوجة ألول مرة من زوج كويتي أســـوة بزوجها وجاءت مقدمة 
االقتراح كالتالي: ملا كان الزواج من اقدس العالقات التي قننتها الشريعة االسالمية 
الغراء بني الرجل واملرأة حفظا للنسل وغرسا لنواة االسرة الصاحلة واملستقرة 
ونبراسا لكرامة االنسان وصيانة له من االبتذال والفحشاء واملنكر والبغي، وملا 
كان تكوين األسرة مسؤولية جسيمة وامانة كبرى يتطلب قيامها على أسس 
من االســـتقرار والتفاهم واالرتياح النفسي بني الزوجني لبدء احلياة اجلديدة، 

وملا كانت الدولة قد اتخذت خطوة رائدة في مساعدة األسر الكويتية الناشئة 
من خالل تقدميها منحة وقدرها ٢٠٠٠ دينار اضافة الى قرض اجتماعي معفى 
من الفوائد بنفس القيمة مبنزلة هدية زواج للمواطن الكويتي وذلك للمساهمة 
في تغطية نفقات االقتران الشـــرعي واعـــداد بيت الزوجية اجلديد، وملا كانت 
املرأة الكويتية تتحمل وعلى قدر من املساواة مسؤولية بناء بيت الزوجية وما 
يتطلبه ذلك من مقومات االستقرار النفسي واالجتماعي واضفاء روح السعادة 
على احلياة اجلديدة، وملا كانت املرأة تشترك في حتمل نفقات الزواج رغم صغر 

عمرها وافتقارها الى الوظيفة او اي مصدر للمعيشة عند الزواج.

 الطبطبائي يقترح هدية زواج للكويتية بمبلغ ٤ آالف دينار 

 نواب طالبوا الحكومة بإجراء تعديل وزاري 

 الخرافي: ال جدوى من المطالبة باستقالة المحمد بعد فشل كتاب عدم التعاون
 اكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي انه ال جدوى من املطالبة 
باســــتقالة رئيس احلكومة بعد 
فشل طلب عدم التعاون مع سموه 
كما رأى ان طــــرح البعض اجراء 
تعديل وزاري في مثل هذه االجواء 
املشــــحونة قد يفســــر تفسيرات 
اخرى. واضاف، في رده على اسئلة 
الصحافيني، ان مســــألة التعاون 
انتهت  مع سمو رئيس احلكومة 
بتصويت االكثرية على رفض طلب 
التعاون، فأصبح من حق سموه 
التمتع بثقة مجلس االمة، مؤكدا 
انه من غير املستحســــن التداول 
في استقالة سموه بعد التصويت 

على «عدم التعاون».
  واضاف اخلرافي: اذا كان هناك 
سبب لالستقالة فهذا رهن خيار 
ســــمو رئيس احلكومــــة، ليكون 
القــــرار في النهايــــة بيد صاحب 
الســــمو االمير، لذا ال ارى جدوى 
من املطالبة باالستقالة بعد فشل 

طلب عدم التعاون.
  وســــئل اخلرافي عن مطالبة 
البعض باجــــراء تعديل وزاري، 
فأجاب: امتنى ان نتكلم مبنظور 
الواقعية واحلرص على عدم اقحام 
الشخصانية في امورنا، وذلك من 
منطلق احلرص على االستقرار، 
وقال: ال شــــك ان تغيير وتدوير 
الوزراء ليس غريبا على احلكومة، 
لكن اعتقد ان طرح هذا االمر بعد 
االجواء املشحونة والتأزميية قد 
يفسر تفسيرات اخرى، وهذا يوجب 
التعــــاون وتهيئة االجواء  علينا 
املناسبة للتفكير في امكانية احلاجة 

الى اي تعديل.
  مــــن جانبه، أعرب أمني ســــر 
مجلس األمة علي الراشد عن أحر 
التهاني لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على جتديد 
الثقة بسموه للمرة الثانية، مؤكدا 
ان جتديد الثقة بســــموه يعكس 
التقدير الذي يحظى به من صاحب 
الســــمو األمير وسمو ولي العهد 
حفظهما اهللا ومن الشعب، وقال 
الراشد «انتصرت الكويت وأكدت 
والئها للشرعية املتمثلة في السمع 
والطاعة ألوامر ســــيدي صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد»، 
وأكد اجلميع من خالل ثقتهم الغالية 
في سموه أنه خير من يقود احلكومة 
بتوجيه من القيادة الرشيدة الى 
بر األمان مقدرا جهود سموه في 
رأب الصدع ولم الشمل واإلعالن 
على املأل أننا أبناء الكويت جميعا، 

اهوائه، مشــــيرا الى انه اذا كانت 
هناك ندوة في اي ديوان حتت اطار 
القانون والدستور فنحن نؤيدها، 
حيث ال دميوقراطية من دون حرية، 
لكننا نتحفظ في الوقت نفسه على 
اي جتمع خارج حــــدود القانون 

والدستور.
  ومن جهة اخرى قال العنجري: 
«هناك احتكار بشع لالراضي في 
الكويت» وال ميكن ان يكون هناك 
تنميــــة حقيقية، من دون حترير 
االراضي، مبديا اسفه لعدم استجابة 
احلكومة لهذه الرسالة، مشيرا الى 
ان اللجنة املالية ســــتنظر خالل 
املقبل في  اجتماعهــــا اخلميــــس 
اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
وباعتقادي الراسخ لن تنجح اي 
شركة للمشــــاريع الصغيرة، في 
ظل االحتكار احلكومي للنشــــاط 

االقتصادي ولالراضي.
  واوضح انه ســــيتم كذلك في 
اجتمــــاع اللجنة املالية مناقشــــة 
االقتراح بقانون اخلاص بغسيل 
االموال ومتويل االرهاب، بعد ان 
طلبنا من احلكومة فصل القانونني، 
واذا ارادت احلكومة عقب ذلك ان 
جتمعهمــــا عقــــب اصدارهما فهذا 
شأنها، مشددا على اهمية اصدار 

قانون غسيل االموال.
  ومن ناحيــــة أخرى،أكد عضو 
النائــــب خالد  الســــلفي  التجمع 
السلطان ان استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
انتهى بانتهاء التصويت على كتاب 
عدم امكانية التعاون مع ســــموه 
بالتصويت املعروف، مشيرا الى ان 
مدلوالت االستجواب بليغة ويبقى 
ان االمر متــــروك حلكمة صاحب 
السمو األمير. ورفض السلطان في 
تصريح صحافي تأجيج الشارع 
واخلروج اليه، مؤكدا ان «منهجنا ال 
يقر ذلك»، مشيرا الى انه سيحضر 
اجتماع كتلة «اال الدستور» «اليوم» 
وسيدعو الى اســــتمرار التعاون 
بني الكتل لتوجيــــه الطاقات مبا 
الكويت  يخدم مصالح ومستقبل 

وشعبها.
  وبسؤاله عن محاولة احلكومة 
االساءة اليه من خالل جتارته قال 
السلطان «اذا تريد معرفة اجلواب، 
اذهب الى املنطقة احلرة وانظر الى 
حركات احلكومة هناك، وخذ آالت 
التصوير معك»، مضيفا ان هناك 
اجراءات اتخذت في مكان آخر ولكن 

«ال يصح اال الصحيح». 

الوطني، خالل الشهر السابق لم 
يخرج عن االطر الدستورية ولم 
يخرج كذلــــك عن املــــواد الـ ١٨٣ 
الدستور، والتي من  املكون منها 
بينها استخدام االستجواب، مشددا 
الذي  على ان االستجواب االخير 
مت تقدميه الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء كان استجوابا مستحقا، 
مجددا تأكيده ان االستجواب حق 
دستوري للنواب ولم يكن قنبلة 
ذرية. وقال العنجري في تصريح 
للصحافيــــني مبجلس االمة امس 
ان البيــــان الــــذي اصدرته كتلة 
العمل الوطني اول من امس كان 
واضحا واستندنا فيه الى املذكرة 
التفسيرية، واقول «سنمشي في 
طريقني متوازيني، وسنضع امام 
اعيننا املصلحة الوطنية» مشيرا 
الى ان التحدي احلقيقي لهذا الوطن 
هو حتدي التنمية بجميع اشكالها، 
السيما قوانني االصالح االقتصادي 
والتعليم والصحة، وتنفيذ اخلطة 
الســــنوية، التي نتابــــع تنفيذها 

باالرقام.
النزول    وسئل عن موقفه من 
الى الشارع، فأفاد بان كلمة الشارع 
كلمة مطاطة، والكل يفسرها حسب 

مجلس االمة، ســــواء داخل قاعة 
او في اجتماعات  السالم  عبداهللا 

اللجان البرملانية.
  واشــــار الرومي فــــي تصريح 
صحافي الــــى ان النائب يتاح له 
العديد من الطرق في ابداء وجهة 
نظره فــــي القضايا املختلفة التي 
تطرح داخل املجلس، ســــواء من 
خالل كلمته في اجللسات، او من 

خالل وسائل االعالم.
  محذرا من خطورة الرســــائل 
احملفوفة باملخاطر التي توجه في 

اجراءات تدفع نحو تعاون افضل، 
متمنيا ان تستقر االمور، السيما 
ان احلكومة بدأت في تنفيذ خطة 
التنميــــة التي تبلغ ميزانيتها ٣٧ 

مليار دينار.
  وعن موقفه من حضور اجتماع 
كتلة «اال الدســــتور» املزمع عقده 
اليوم، قال احلريتي: لم يتم توجيه 
الدعوة لي حلضور االجتماع، مشيرا 
الى انه كان احد اعضاء هذه الكتلة 
في البداية اال انه اختلف معهم في 
الذهاب مباشرة الى مساءلة سمو 

ظل وجود مجاميع شعبية، والتي 
قد يكون بها «مندسا» ويحدث ما 
ال حتمد عقباه، السيما في ظل هذه 
الظروف التي نعيشها، مشيرا ان 
الدستور والقانون ال مينع النائب 
من االتصــــال بناخبيه من خالل 
الدواويــــن، مؤكــــدا ان موقفه من 
االستجواب جاء مشجعا مع كتلة 
العمل الوطني، اال انه قرر االمتناع 

عن التصويت.
  إلى ذلك،أكد النائب عبدالرحمن 
العنجري ان ما مارسته كتلة العمل 

رئيس الــــوزراء، حيث كان رأيي 
ان الوزير املعنــــي بهذه القضية 
هو وزير الداخلية، متمنيا عليهم 
املتمثلة  االميان بنتيجة االغلبية 
الوزراء  في حصول سمو رئيس 
على جتديــــد الثقة به، وعلينا اال 
نعطي انطباعا بان مهمة مجلس 

االمة هي االستجوابات فقط.
  ومن ناحيته، شدد نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهللا الرومي على 
النائب مع ناخبيه  اهمية اتصال 
وان يكون اداؤه ملهمته من خالل 

ال فرق بني مواطن وآخر على هذه 
الغالية، مؤكدين  الكرمية  األرض 
والءنا للقيادة الرشيدة ومعتزين 
بانتمائنا الوطني للكويت حكومة 
وشعبا، وأكد الراشد ان هذه هي 
دميوقراطية الكويت التي نعتز بها 
دوما، مشددا على ضرورة التمسك 
بالثوابت الوطنية واالنتماء للوطن 
والعمل كأسرة واحدة متضامنني 
متحابني خلف قيادتنا الرشــــيدة 
لتعزيز مكانة كويتنا في مواصلة 
التقدم واالزدهار،  مسيرتها نحو 
ومتمنني لسمو الشيخ ناصر احملمد 
دوام التوفيق والسداد واملزيد من 
التقدم واالزدهار فــــي ظل قيادة 

والدنا صاحب السمو األمير.
  وبدوره، علق النائب حســــني 
احلريتي علــــى الدعوات النيابية 
باستقالة احلكومة، قائال: نحترم 
كل اآلراء، وال شك ان الرقم الذي 
صوت مع عــــدم التعاون هو ٢٢ 
اي حوالي ٤٥٪ ميثل رســــالة الى 
احلكومة وعليها قراءة هذا العدد 
والقيام باجراءات من شأنها تفادي 
حدوث اي ازمة مستقبلية، وذلك 
من خالل تنشيط الفريق احلكومي 
سواء باجراء تعديل وزاري او اتخاذ 

 الراشد: تجديد الثقة برئيس الوزراء انتصار للكويت وهو خير من يقود الحكومة إلى بر األمان 

 الحريتي: على الحكومة إجراء تعديل وزاري بعد نتيجة كتاب عدم التعاون لتفادي أي أزمة قادمة

 العنجري: ما مارسته «العمل الوطني» لم يخرج عن األطر الدستورية واالستجواب ليس قنبلة ذرية 

 السلطان: استجواب رئيس الوزراء انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم التعاون واألمر لحكمة األمير 

 الصرعاوي: األمم المتحدة خاطبت الكويت
  مرارًا لمعالجة أوضاع ملف التعويضات البيئية

 عاشور للحربش: إذا كنت مقتنعًا باستجواب
  وزير الداخلية فعليك تقديم هذا االستجواب

 العدوة لسرعة صرف بدل
  اإليجار ألهالي منطقة األحمدي

 العبدالهادي يدعو إلى تلبية مطالب 
العاملين في العمليات المشتركة بالوفرة

 شدد عضو مجلس األمة ونائب 
الكويتية  املهندسني  رئيس جمعية 
ناجــــي العبدالهــــادي على ضرورة 
االهتمام بقضايا العاملني في وزارة 
النفط ومؤسسة البترول الكويتية 
والشــــركات التابعة لها، مشيرا الى 
تلقي مجموعة من الشــــكاوى قدمها 

العاملون في هذه الشركات. وأوضح 
العاملني  العبدالهادي ان املهندسني 
في الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
يعانون من مخاطر الطريق الرسمي 
للموظفني في عمليات الوفرة املشتركة 
واملمتد من طريق ميناء عبداهللا طريق 

٣٠٦ الى طريق ميناء الزور.

 اكد النائب عـــادل الصرعاوي 
ان ملـــف الثالثة مليـــارات دوالر 
اخلاصة باملطالبات البيئية تشوبه 
وفق املعلومات املتاحة الكثير من 
الفساد والعبث وعليه  ممارسات 
ســـيكون حاضرا وبقـــوة بقاعة 
عبداهللا السالم مبجلس االمة في 
ظل تعمد حكومي في جتاهل اهمية 
هذا امللف وعدم التعامل اجلاد معه 
والذي قد يسبب ضياع حق الكويت 
في االســـتفادة من هذه املبالغ في 
اعادة تأهيل البيئة والتي يتحمل 
مســـؤوليتها وبشكل مباشر االخ 
اللجنة  النفط كونه رئيس  وزير 
املركزية لالشـــراف علـــى تنفيذ 
املشـــاريع املتعلقة بإعادة تأهيل 
البيئة وخصوصا ان هذا التجاهل 
يأتي في ظل تقرير للجنة البيئة 
مبجلس االمـــة كلجنـــة حتقيق 
العامة للمجلس  واملودع باالمانة 
والذي يؤكد على حتميل املسؤولية 
وبشكل مباشر على رئيس االمانة 
العامة للجنة املركزية للمطالبات 
البيئية وهو االمر الذي حدا به للقاء 
رئيس اللجنة البيئة مبجلس االمة 
االخ د.علـــي العمير وأطلعه على 
نسخة اســـتقالته من باب حتمل 
املسؤولية نتيجة االخفاقات التي 
حتققت بإدارة هذا امللف وذلك من 
واقع الكثير من املراســـالت التي 
تلقتهـــا الكويت مـــن جلنة االمم 
املتحـــدة للتعويضـــات بجنيڤ 
والتي كان آخرها وفق املعلومات 
املتاحة بتاريـــخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٠ 
والتي كانت رسالة شديدة تتعلق 
باالدارة واالشراف واالدارة املالية 
للنقطة احملورية الوطنية للكويت 
ومع كل ذلك جند ان احلكومة لم 
تبـــت في هذه االســـتقالة وإعادة 
ترتيب االوضاع بإدارة هذا امللف 
وهو االمر الذي ال ميكن ان يوصف 
اال انه عدم اكتـــراث وعدم مباالة 
وهو االمر الذي قد يؤدي الى ضياع 
هذه املبالغ، فهل احلكومة تتحرك 

بهذا امللف؟
  ومن جهة أخرى تساءل النائب 

 ردا على دعوة النائب د.جمعان 
احلربش له باســـتجواب وزير 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد، 
قال النائب صالح عاشور «كالمك 
صحيح، وكان من املفترض ان 
يوجـــه االســـتجواب الى وزير 
الداخلية بدال من رئيس احلكومة، 
لكن مبا انكم قمتم باســـتجواب 
سمو الرئيس، فال يجوز محاسبة 

وزيرين عن القضية نفسها».
  واضـــاف «اذا كنـــت مقتنعا 
باستجواب وزير الداخلية، فعليك 

تقدمي هذا االستجواب». 

 دعا النائب خالد العدوة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية الى سرعة 
صرف بدل االيجار ألهالي منطقة 
األحمدي قطعة ١ املتضررين من 
إخالء بيوتهم جراء كارثة تسرب 
الغاز فـــي منازلهم. واســـتغرب 
العدوة تباطؤ املؤسسة في صرف 
بدل االيجار لألسر الكبيرة وذلك 
بعـــد ان قامت بصرف بدل ايجار 
بقيمة ٥٠٠ دينار لألسر الصغيرة، 
مطالبا بســـرعة حسم ذلك األمر 

بصورة عاجلة، 

الصرعاوي كيف لنا ان نقبل انه بعد 
ان قررت اللجنة املركزية للمطالبات 
البيئية إلغاء مناقصة مستشـــار 
التخطيط واالشراف متذرعة بتوفير 
١٦٠ مليون دوالر وهو ما أكده رئيس 
االمانـــة العامة للجنـــة املركزية 
للمطالبات البيئية باجتماع جلنة 
امليزانيات واحلســـابات اخلتامية 
مبجلـــس االمة وبعد الفشـــل في 
حتقيق اي اجناز بأن تقوم اللجنة 
اآلن بتفعيل عقد مستشار التخطيط 
واالشراف بنفس الشروط ولكن 
من خالل شركة نفط الكويت التي 
طلبت تأهيل الشركة املتخصصة 
مبجال التخطيط واالشراف وطلبت 
اللجنة املركزية ٢١٠ ماليني دوالر من 
جلنة االمم املتحدة للتعويضات لهذا 
املشروع ولكن جلنة االمم املتحدة 
رفضت الطلب وانه وفق املعلومات 
املتاحة فان شركة نفط الكويت ال 
تعلم ذلك االمر الـــذي يعكس ان 
احلكومة ال تريد ان تعترف بان قرار 
إلغاء مناقصة التخطيط واالشراف 
خطأ والنتيجة احراج جديد للكويت 
والقطاع النفطي والهدر الكبير للمال 
العام من واقع عدم االستفادة من 
هذه املبالغ، وهـــو االمر الذي قد 
يوصلنا الى ان تصدر جلنة االمم 
املتحدة للتعويضات قرارها بتجميد 
هذه املبالـــغ وضياع حق الكويت 
باالســـتفادة منها، ومـــن يتحمل 

تبعات ذلك؟!

 صالح عاشور  عادل الصرعاوي 

 خالد العدوة 

 انتبهت لوجود بعض المالحظات

 «الميزانيات» تدعو الساير لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة
 قـــررت جلنـــة امليزانيات واحلســـاب اخلتامي 
البرملانية خـــالل اجتماع عقدته أخيرا دعوة وزير 
الصحة د.هالل الساير الى اجتماع مقبل ملناقشته 
في تقرير ديوان احملاسبة في شأن احلساب اخلتامي 

لوزارة الصحة عن السنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد 
ان اللجنة انتبهت الى وجود بعض املالحظات ومنها: 
عدم قيام الوزارة بتحصيل ايرادات التأمني الصحي 
املستحقة على شركات التأمني واملؤسسات العالجية 
والتي بلغت ١٩٫٩ مليون دينار في ٢٠١٠/٣/٣١ باملخالفة 

لقواعد تنفيذ امليزانية.
  فيما ان الوزارة قامت مبصادرة الكفاالت لبعض 
الشركات غير امللتزمة بالســـداد، ومخاطبة ادارة 
الشؤون القانونية والتحقيقات التخاذ ما يلزم حيال 

هذه الشركات. وأكدت اللجنة على اتخاذ االجراءات اجلادة لتحصيل 
ايرادات الوزارة املستحقة أوال بأول حفاظا على املال العام.

  وقال عبدالصمد ان اللجنة الحظت تضخيم ايرادات السنة املالية 
٢٠١٠/٢٠٠٩ مببلـــغ ٨٫٤ ماليني دينار على حســـاب زيادة مصروفات 

السنوات املالية السابقة باملخالفة للتعليمات املالية.
  وأضاف ان اللجنة رصدت وجود مآخذ شابت اجراءات متابعة تنفيذ 
العقد املبرم مع احدى الشـــركات بشأن تسجيل املشتركني بالضمان 

الصحي وإصدار البطاقات لهم ومن ذلك:
  ـ عدم قيام الوزارة بوضع آلية محددة حلصر وتسجيل اشعارات 

الضمان الصحي التي تصدرها شركة اخلدمات العامة.
  ـ استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات لبيان قيمة الرسوم 

احملصلة مبعرفة شركة اخلدمات العامة.
  ـ اســـتمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ االجراءات الالزمة لتحصيل 
مستحقاتها لدى الشـــركة من املبالغ احملصلة مبعرفتها من الضمان 

الصحي والبالغة قيمتها ٥٥٧٫٩٧١ دينارا.
  ـ عدم قيام الشركة بتركيب النظام واألجهزة في بعض املستشفيات 
اجلديدة وربطها مببنى ديوان عام الوزارة باملخالفة لشروط التعاقد 
مما فّوت على الوزارة ايرادات كان ميكن حتصيلها وعدم فرض غرامة 

على عدم قيام الشركة بالتركيب.
  ـ استمرار الشركة في حتصيل رسوم عن إصدار بطاقات الضمان 
الصحي بالزيادة عن املقرر بشـــروط التعاقد بلغت ٦٫٤ ماليني دينار 

حتى نهاية السنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وقال ان اللجنة الحظت قيام املكتب الصحي في باريس بسداد قيمة 
متطلبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية بلغت قيمتها ١١٫٦ مليون 
يورو على ثالث دفعات دون تدقيق املستندات الدالة على صرفها مما 

يشير الى ضعف الرقابة على صرف تلك املبالغ.
  وتأخر املكاتب واألقسام الصحية باخلارج في ارسال مصروفاتها 
الشهرية الى الوزارة ملدد طويلة، مما ترتب عليه ارباك األعمال املالية 
واحملاســـبية وعدم حتميل ميزانية كل ســـنة مالية مبا يخصها من 

مصروفات باملخالفة للتعليمات املالية.

  وحتميل اخلزنة العامة مببالـــغ قيمتها ١٣٩٫٨ 
مليون دينار قيمة تعويضات وفوائد نتيجة التقاعس 
وإهمال بعـــض موظفي الوزارة وعن أخطاء طبية 
دون الرجوع عليهم بهـــذه التعويضات باملخالفة 

للتعليمات املالية.
  وطالبت اللجنة رأي الفتوى والتشريع لتحديد 
نوع اخلطأ الشخصي على الطبيب أو مرفقي على 
وزارة الصحة، وموافاتنا بكشـــف بأسماء األطباء 

آلخر ٥ سنوات.
  وأشار عبدالصمد الى وجود مآخذ شابت تنفيذ 
الرغبة األميرية السامية لتوسعة بعض املستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة بزيادة الطاقة االستيعابية 
فيها، وزيادة التكلفة االجمالية املتوقعة للمشروع 
بنسبة كبيرة عن التكلفة التقديرية بالدراسة املبدئية 
مما يشـــير الى عدم حتري الدقـــة عند اعداد تلك الدراســـة، وتأخر 
اجناز األعمال في املواعيـــد املقررة ومبا ال يتفق مع الرغبة األميرية 

السامية.
  وطالبت اللجنة بتقرير تفصيلي عن التكلفة االجمالية لتوســـعة 
مستشفيات الفروانية واجلهراء والعدان ومبارك الكبير، وإحالة هذه 
املالحظة الى جلنة حماية األموال العامة، وأفادت الوزارة بأنه يوجد 

نظام جديد يعتمد على املناقصات بدال من نظام األمر املباشر.
  وأوضح ان اللجنة انتهت الى وجود صرف مبلغ ٤٥٤٫٢٣٤ دينارا 
إلحدى الشركات الطبية من املبالغ املعالة بحساب األمانات دون وجه 
حق، وصرف مبلغ ٥٠٦٫٤٥٨ دينارا للشركة الطبية خصما على ميزانية 
السنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ دون سند قانوني عن استهالك أجهزة سبق 
توريدها وتشغيلها مبستشفى العدان في السنة املالية ٢٠٠٤/٢٠٠٣.

  وطالبت اللجنة مبعرفة رأي االدارة القانونية والتحقيقات وموافاة 
اللجنة بالعقد واملستندات واملراسالت مع الشركة الطبية، كما الحظت 
وجود مآخذ شـــابت الصرف على امليزانية املخصصة ملواجهة وباء 
انفلونزا اخلنازيـــر ومنها تنفيذ أعمال طباعة مببلغ ١٢٢٫٦٤٨ دينارا 
قبل احلصول علـــى موافقة جلنة املناقصات املركزية، وصرف قيمة 
مطبوعات مببلغ ١٧٣٫٥٥٤ دينارا دون ارفاق املستندات املؤيدة للصرف، 
وجتزئة كميات املســـتلزمات الطبية املطلوب توريدها بعد استدراج 
عروض األسعار لكامل الكمية من الشركات املتخصصة مما أدى الى 
انسحاب الشـــركات املتقدمة بأقل األسعار، وترتب على ذلك حتميل 
ميزانيـــة الوزارة مبلـــغ ٤٧٫١٢٨ دينارا عن فروق أســـعار، مبينا ان 
الوزارة أفادت بأن ذلك راجع لضيق الوقت وسرعة التوريد والتعاقد 

ملواجهة املرض.
  وتؤكـــد اللجنة على التزام الوزارة بالشـــروط واملواصفات التي 
تطرحها لدى اســـتدراج العروض لتجنب انســـحاب بعض املوردين 

وحتميل امليزانية بفروق أسعار ميكن جتنبها.
  وقال بعد املداولـــة وتبادل اآلراء قررت اللجنة تأجيل مناقشـــة 
مالحظات ديوان احملاســـبة لوزارة الصحة للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

بحضور وزير الصحة. 

 يعقد صبـــاح اليوم حتت رعاية رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي احلوار البرملاني 
العربيـ  التركي الذي ينظمه البرملان العربي 
االنتقالي وذلك في فندق الشـــيراتون على 

مدى يومني.
  ويتضمن احلوار عدة محاور سياسية 
واقتصادية وثقافية، ففي احملور السياسي 
ستتم مناقشـــة مواضيع الصراع العربي ـ 
االسرائيلي وتأثيره على املنطقة والتطورات 
السياسية في كل من العراق واليمن والصومال 

والسودان والعالقات مع ايران اضافة الى 
التنسيق في احملافل البرملانية الدولية.

  في حني يتضمن احملور االقتصادي عدة 
مواضيع من بينها تقييم اتفاقيات التجارة 
احلرة بني تركيا والدول العربية وتأسيس 
مجالس تعاون اســـتراتيجي والتعاون في 

مجال الطاقة واملياه والنقل والسياحة.
الثقافي فســـيتضمن عدة    اما احملـــور 
مواضيع تتضمن تشجيع املبادرات املشتركة 
والتبـــادل الثقافي والتربوي والتعاون في 

مجال االعالم والعمـــل على ابراز الصورة 
احلقيقية للسالم كدين يدعو للسالم ونبذ 

العنف واالرهاب.
  هذا ويترأس اجلانب العربي في احلوار 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية 
واالمن القومي في البرملان العربي االنتقالي 
د.عبدالعزيز حسن، في حني يترأس اجلانب 
الشـــؤون اخلارجية  التركي رئيس جلنة 
فـــي املجلس الوطني التركـــي الكبير مراد 

مرجان. 

 الحوار البرلماني العربي ـ التركي ينطلق اليوم

 عدنان عبدالصمد 


