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قّدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة بشأن انشاء مركز خلدمة 4
املواط���ن ف���ي منطقة جابر العل���ي خلدمة أهالي املنطق���ة واملناطق 

املجاورة.
وقال هناك حاجة ألهالي منطقة جابر العلي واملناطق املجاورة الى 
مركز خدمة للمواطنني قريب ويساعد على تخفيف االزدحام على مراجع 
مركز اخلدمة وخاصة كبار الس���ن، وايضا لكي يساعد على تخفيف 

اجلهد على موظفي مراكز اخلدمات في املناطق املجاورة.

النمالن إلنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة جابر العلي

المطوع لتثمين واستمالك الحكومة
لكامل منطقتي الصليبخات والدوحة

في ندوة »من يتحمل مسؤولية سوء إدارة البلد الحكومة أم مجلس األمة؟«

الطاحوس: البلد يسير على البركة وهذا ما جعلنا في آخر 
الركب ونحّمل الحكومة مسؤولية سوء اإلدارة

أسامة دياب
حّمل المشاركون في ندوة 
بعنوان »من يتحمل مسؤولية 
س���وء ادارة البلد الحكومة أم 
المجلس؟«، والتي نظمها أمين 
س���ر االتحاد الوطن���ي لعمال 
وموظفي الكويت انور الداهوم 
في ديوانه مس���اء امس االول 
بمنطقة سلوى بحضور النائب 
الطاح���وس والكاتب  م.خالد 
الصحاف���ي محم���د عبدالقادر 
الجاس���م، الحكومة مسؤولية 
سوء تردي االوضاع في مختلف 
مناحي الب���الد ألن االدارة من 
صميم اختصاصات الس���لطة 

التنفيذية.
وعرضوا ألس���باب س���وء 
االدارة ومنه���ا غي���اب الخطة 
التي تعتبر خارطة  التنموية 
طريق لمش���اريع التنمية في 
الب���الد، رافضي���ن ان يكون 
مجلس االمة هو احد عناصر 
س���وء االدارة وخصوصا ان 
الحكومة تمتلك اغلبية نيابية 
س���احقة تمكنها من تمرير اي 

مشروع ان ارادت.

سوء اإلدارة

في البداي���ة اكد الطاحوس 
انه قد مثل امام النيابة صباح 
االول م���ن امس عل���ى خلفية 
قضية مرفوعة من قبل وزير 
النفط بسبب اسئلة برلمانية 
وجهها ل���ه حول عقود نفطية 
قيمتها 2 مليار نما الى علمه انها 
ابرمت اثناء حل مجلس األمة من 
3/17 الى 5/17، وبعد اسبوعين 
من توجيهه لألس���ئلة نشرت 
صحيفة يومية تفاصيل هذه 
العقود فعلق عليها وبالتالي 
حرك الوزير القضية، مشيرا الى 
انه كان من المفترض ان يحترم 
وزير النفط االداة الدستورية 
ويجيب على االسئلة البرلمانية 
بدال من ان يحرك قضية ضده 
ليثبت للناس ان االجراءات التي 
اتخذها في ابرام العقود سليمة 
ولكنه طلب بكتاب رسمي مهلة 
دس���تورية للرد على االسئلة 
والى اآلن لم يتلقى الرد، مشددا 
على ان وزير النفط سيرد على 
االس���ئلة رغما عن انفه داخل 
السالم، موضحا  قبة عبداهلل 
ان المماطلة والتسويف في الرد 

على االسئلة البرلمانية لن تمر 
مرور الكرام.

وحمل الطاحوس الحكومة 
مس���ؤولية س���وء االدارة ألن 
الس���لطة التنفيذي���ة هي من 
يدير مؤسسات الدولة وتردي 
االوضاع فيها، موضحا ان احد 
اهم اسباب س���وء االدارة هو 
غياب الخطة والبرامج التنموية 
المحددة بجدول زمني وتكلفة 
مالية محددة حيث ان آخر خطة 
خمس���ية قدمت في عام 1986 
والبلد تسير على البركة وهذا 
ما جعلنا في آخر الركب وترتب 
عليه تراجع مختلف مؤسسات 
الدولة وتفشي الفوضى والفساد 
فيها، مش���يرا الى ان الحكومة 
قدمت خطة خمسية في األيام 
الماضية اتضح انها مجرد اطار 
عام وحشو، الفتا الى ان عدم 
جدية الحكومة في تقديم خطة 
خمسية واضحة المعالم هو امر 
مرتب ل���ه ويعكس عدم رغبة 
الحكومة في العمل وعدم رغبتها 
بالتقيد بجدول زمني وتكلفة 

مالية محددة.
الفاسد  ان اإلعالم  وأوضح 
هو احد اهم اسباب سوء ادارة 
البلد ومن يرعاه ويتبناه ويضخ 
ل���ه الماليين معروف للجميع 
وكان من األجدر ان تنفق هذه 
األموال الطائلة على إعالم جيد 
وناجح يحمي الوحدة الوطنية 
وال يش���تتها وكان يجب على 

من يرعى اإلعالم الفاس���د ان 
يرعى المشاريع التنموية في 
البلد بدال م���ن ضرب الوحدة 
الوطني���ة وتش���ويه رموزها 
والعبث بالنسيج االجتماعي 
الكويتي وتقسيم المجتمع عن 
طريق اعالم فاس���د قام بشيء 
لم يقم به صدام حس���ين في 
انه  1990/8/2، وش���دد عل���ى 
سيكون له موقف بخصوص 
اإلعالم الفاسد ومن يرعاه داخل 

قبة عبداهلل السالم.
وردا عل���ى م���ن يصفون 
المجلس بالتأزيم افاد الطاحوس 
ارادت الحكومة تمرير  انه لو 
اي مشروع الستطاعت فلديها 
اغلبية نيابية س���احقة واكبر 
مث���ال عل���ى ذل���ك موضوع 
اس���تجواب وزي���ر الداخلية، 
ميشرا الى مثال آخر يبين قوة 
األغلبية النيابية الحكومية في 
المجلس ه���و التصويت على 
ميزانية الدولة التي تقدر ب� 12 
مليار الذي لم يس���تغرق اكثر 
من نصف ساعة، موضحا انه 
كان ضمن 12 عضوا تش���رفوا 
باالعتراض عليها، وشدد على 
ان من يصف المجلس بالتأزيم 
المجلس أصال  ال يريد وجود 
والسبب المباشر وراء ذلك هو 
انهم يريدون تمرير مشروعات 
لم تس���لك المس���ار القانوني 
يس���تفيد منها اطراف معينة 
ويعلمون علم اليقين ان هناك 

رجاال داخل المجلس سيتصدون 
لمثل هذه المشروعات.

وأوضح ان في شهر رمضان 
الماضي دعاهم احد الش���يوخ 
وتحدث كشاهد عيان عن واقعة 
تعليق الدستور في عام 1986 
التنمية  بحجة دف���ع عجل���ة 
والبع���د عن تأزي���م المجلس 
ولك���ن ما حدث ان هذه الفترة 
شهدت اكبر سرقتين في تاريخ 
الكويت، االستثمارات والناقالت، 
واختتم���ت بالغ���زو العراقي 

للكويت.

محاولة لتهميش دور المجلس

الطاح���وس على  وعل���ق 
مجموعة ال� 26 على انها محاولة 
لتهمي���ش دور مجل���س االمة 
السلطة التشريعية بالرغم من 
األغلبية النيابية للحكومة داخل 
المجلس، مبين���ا ان المرحلة 
المقبلة تؤكد على اهمية وجود 
برلمان واع يستطيع التصدي 

لمثل هذه المحاوالت.
ومن جهته، اكد امين س���ر 
االتحاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت انور الداهوم ان عنوان 
الن���دوة هو انع���كاس للعبث 
الكويت، معربا  السياسي في 
ان يك���ون هذا  عن خش���يته 
العبث نتيج���ة تدخل اطراف 
العملية  خارجية تريد تدمير 
السياسية، الفتا الى ان بعض 
المأجورين من الكتاب يحاولون 

ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق 
الوطني لالنقضاض  النسيج 
العام وتش���ويه  الم���ال  على 
الذي هو  الكويتي  الدس���تور 

مالذ الجميع.
وأشار الداهوم الى ان التنمية 
معطل���ة في الب���الد، موضحا 
انه م���ن المبك���ر الحكم على 
برنامج عمل الحكومة وانتقاده 
وخصوصا انها ستحال لمجلس 
االمة وسيترك األمر لنواب األمة 
وسنكتفي بالمراقبة من بعيد، 
مشيرا الى ان المواطن الكويتي 
له طموح في التنمية وال يريد 

اال الحياة الكريمة.
ومن جهته، اك���د المحامي 
والكات���ب الصحاف���ي محمد 
عبدالقادر الجاسم انه ال يعرف 
هل من حسن حظه او من سوء 
حظ سمو رئيس مجلس الوزراء 
ان يتحدث في هذه الندوة وفي 
هذا التوقيت، مش���يرا الى انه 
مثل امام النيابة اول من امس 
للتحقيق في قضيتين األولى 
مرفوعة من سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء ش���خصيا والثانية 
مرفوعة من قبل وزارة اإلعالم 
نيابة عن رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع، األولى 
تتعلق بسب وقذف والثانية 
تتعل���ق بالمس���اس بالحياة 
الخاصة لرئيس الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير الدفاع.
وأوضح ان عنوان الندوة غير 
مغر له فالحكومة هي المسؤولة 
عن س���وء االدارة فالبرلمانات 
تش���رع وتراقب ولكنها ال تدير 
وبالتالي فالحكومة هي المسؤولة 

عن الخراب والفشل.
وش���دد عل���ى ان المجتمع 
يتمزق بفعل سياسات حكومية 
وهناك م���ن يرع���ى النعرات 
الطائفي���ة والقبلية وس���الح 
الطائفية يس���تخدم لتعميق 
الفرقة بين السني والشيعي، 
الحضري والبدوي، مشيرا الى 
ان هناك امواال طائلة تنفق على 

شراء ضمائر الكّتاب.
وأوضح ان ما حدث يوم امس 
االول من خضوعه هو والطاحوس 
للتحقيق في النيابة وادانة النائبين 
د.وليد الطبطبائي ود.حسن جوهر 
هي حملة منظمة مدروسة لقمع 

الحريات.

الزلزلة لـ »األنباء«: إسالميون يغيبون عن التصويت 
على قانون االستقرار لتمريره رغم معارضتهم

اقتراح بمنح موظفي »الكويتية« الجمع بين 
المزايا في »المؤسسة« و»الشركة«

اعتبروه حقاً مكتسباً ال يجوز المساس به البراك يسأل الحمود عن أعمال لجنة التحقيق 
في شكاوى موظفي المنشآت التربوية

وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء 

فيه:
مبوجب قرار تشكيل جلنتي حتقيق في شكاوى 
بعض موظفي املنشآت التربوية بالوزارة، أرجو 
تزويدي بصورة عن قراري التشكيل، واالسم 
واملؤهل العلمي والصفة الوظيفية ومركز عمل 
وجنس���ية كل عضو من االعضاء. وهل مت ضم 
او اعفاء اي اعضاء آخرين خالل عمل اللجنتني، 
وهل كان الضم أو االعفاء بناء على رغبة العضو 
او من قبل جهة عمله، وهل وصل لعلم الوزير 
احلالي او الوزير السابق علم شفاهة او كتاب 
يفيد بوجود تدخالت في عمل اللجنة االولى او 
الثانية او تصرفات من مسؤولني تعرقل عمل 

االعض���اء، وما االعمال التي قامت بها كل جلنة، وهل انتهى عمل 
كل جلنة خالل املدة احملددة بقرار التش���كيل أم مت متديدها، وما 
االسباب التي استدعت التمديد ان وجد، ومن االشخاص الذين مت 
التحقيق معهم وصفاتهم الوظيفية ومؤهالتهم العلمية والتدرج 
الوظيفي لكل منهم. ومن شهود االثبات والنفي في الوقائع محل 
الشكوى والصفة الوظيفية لكل منهم وجنسيته، وما التوصيات 

التي انتهى اليها التقرير النهائي لكل من اللجنتني؟
وتساءل البراك: هل مت تنفيذ كل التوصيات التي انتهت اليها كل 
جلنة أم ال وفي حالة االخيرة يرجى بيان االسباب. وهل مت صرف 
مكافأة مالية لالعضاء وما قيمة ما مت صرفه لكل عضو،، وحصر 
بعدد الكويتيني العاملني في القطاع القانوني س���واء في االدارة 
القانونية أو االدارات املركزية االخرى او في املناطق التعليمية 
مع بيان مركز عمل كل منهم ومؤهالته العلمية ووظيفته، وحصر 
بع���دد الوافدين العاملني في القطاع القانوني س���واء في االدارة 
القانونية أو االدارات املركزية االخرى أو في املناطق التعليمية 
مع بيان مركز عمل كل منهم ومؤهالته العلمية ووظيفته، وبيان 
بشاغلي جميع الوظائف االش���رافية في اقسام وادارات القطاع 
القانوني، وهل هناك من الوافدين من يشغل احدى هذه الوظائف 

وما االسباب؟
بيان بأسماء املكلفني بأعمال جلان او فريق عمل من القانونيني 
سواء الكويتيون أو الوافدون العاملون بجميع قطاعات الوزارة، 
مع بي���ان املبالغ التي صرفت لكل منهم ابت���داء من العام 2005 

حتى تاريخه.
كما طلب تزويده بعدد الوظائف االشرافية الشاغرة في قطاع 
الشؤون القانونية بوزارة التربية، واملدة الزمنية التي ظلت فيها 
هذه االماكن شاغرة واالسباب، وتزويدي بالسيرة الذاتية لكل من 
املوظفني خالد سيد عبداملعز ومحمد شيخ العرب محمد املليجي 

وعبدالرحيم علي عبدالرحيم ومصطفى احمد 
منصور وعصام هاشم متضمنة صورة من عقد 
كل منهم واملؤهل العلمي وتاريخه وتقديره العام 
وعدد اللجان التي يشارك فيها كل منهم واملبالغ 
التي صرفت لهم نظير هذه اللجان أو فرق العمل 
خالل الفترة من تاري���خ التعاقد معهم وحتى 
تاريخه، والراتب االساسي لكل منهم وم اذا كان 
قد طرأ تعديل على عقودهم بزيادة في أساسي 
الراتب، مع تزويدي بصورة عن التعديالت ان 
وجدت وتاريخها واجله���ة التي وافقت عليها. 
واس���ماء اعضاء االدارة القانونية املصرح لهم 
بالعمل لدى الغير وصورة عن هذه التصاريح، 
واسماء اعضاء االدارة القانونية من الوافدين 
أو الكويتيني الذي���ن مت نقلهم او ندبهم للعمل 
بجهات اخرى بقطاعات الوزارة املختلفة واملستقلني خالل الفترة 
من 2004/1/1 حتى تاريخه، وما اذا كان النقل أو الندب او االستقالة 
قد مت بناء على رغبتهم ام ألسباب اخرى وبيان هذه االسباب ان 
وجدت مع تزويدي بنس���خة من هذه القرارات. وبيان احصائي 
بعدد القضايا املرفوعة من الشركات املتعاقدة مع الوزارة خالل 
الفترة من 2004 حتى تاريخه، مع تزويدي بصورة من االحكام 
التي صدرت فيها احكام نهائية واالخرى التي التزال متداولة مع 
االفادة عن اسم العضو القانوني املفوض باحلضور امام اخلبراء 
في كل من هذه القضايا، وصورة من قرارات التكليف بفرق العمل 
أو اللجان التي ش���ارك فيها كل من منال سلطان علوان ومحمد 
ش���يخ العرب املليجي خالل الفترة م���ن 1994/1/1 حتى تاريخه 
واملبالغ التي صرفت لكل منهم خالل هذه الفترة وما اذا كانت هذه 
اللجان أو فرق العمل قد باشرت اعمالها خالل مدة الدوام الرسمي 
أم بعده وفقا لقرارات التكليف، وماذا كانت هذه املبالغ املصروفة 
توافق االحكام املالية املعمول بها قانونا، هل مت منح محمد شيخ 
العرب محمد املليجي اعفاء من البصمة استثناء على قرار مجلس 
اخلدمة املدنية 2006/41 بشأن نظام الدوام الرسمي مع تزويدي 
بصورة من هذه االعفاءات ان وجد وفي هذه احلالة ما االس���اس 
القانوني الذي بناء عليه مت منحه؟ اس���م العضو القانوني الذي 
قام بإعداد مذكرة س���حب قرار املوجه املزور السعيد أبوالدهب، 
وهل مت معاقبة املوجه بعد س���حب قرار انهاء خدماته أم ال، مع 
تزويدي بصورة من قرار العقوبة، وهل مت تنفيذ العقوبة وتاريخ 
التنفيذ. وعدد عقود الصيانة السارية بالوزارة واسم الشركات 
املتعاقدة ومقاولي الباطن املعتمدين لهذه العقود، وأسماء مديري 
ادارات الصيانة ومراقبي الصيانة بالوزارة والسيرة الذاتية لكل 
منهم متضمنة املؤهل العلمي وتاريخ احلصول عليه، مع تزويدي 

بصورة من التدرج الوظيفي لكل منهم.

الدقباسي يطلب من الساير صفات أعضاء 
»الوظائف اإلشرافية« الختيار مدير »العقود«

قال النائب عدنان املطوع ان 
احلل ملأساة أسر وأهالي منطقتي 
الصليبخات والدوحة يكمن في 
تثمني واستمالك احلكومة لكامل 

املنطقتني وعلى مراحل.
وأكد املطوع انه كان للقرار 
الذي صرح به نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
مبنح مبلغ 5  آالف دينار لترميم 
منازل الصليبخات والدوحة قد 
شكل صدمة كبيرة مخيبة لآلمال 
التي كان ينتظرها  والتطلعات 
أسر وأهالي تلك املناطق حيث 
انها ال تتماش����ى م����ع املصلحة 

العامة أو الوضع القائم وال تفي بأبسط احتياجات 
الوحدات السكنية التي مت بناؤها بطريقة األلواح 
اخلرسانية والتي تعرف ببيوت التركيب والتي 
مضى على تشييدها أكثر من 40 عاما تؤكد جميع 
التقارير الرس����مية من البلدية واألشغال ومعهد 
األبحاث العلمية تهالكها ووجوب خلوها من سكانها 
حيث أصبحت متثل خطرا على س����المة قاطنيها 
وان عمرها الزمني االفتراضي قد انتهى، ليس هذا 
فحسب وامنا استحالة امكانية اجراء عمليات ترميم 
أو أعمال صيانة كونها شيدت بقواعد وأساسات 
مشتركة ومتالصقة تربط املنازل بعضها باآلخر، 
مضيفا: فمنطقتا الدوحة والصليبخات قد عانتا 
كثيرا من اإلهمال املتعمد واملتكرر من مؤسسات 
الدولة ومسؤوليها وكأنهما مقبرة أو مكب نفايات 

ترمى فيه مخلفاتهم رغم موقعهما 
االستراتيجي الواقع على واجهة 
بحرية متى ما استغلت استغالال 
صحيحا لكانت واجهة حضارية 
للبلد ومتنفسا ومتنزها ليس 
فقط لسكان املنطقة بل جلميع 
سكان املناطق الشمالية والكويت 
عامة ملا تش����غله من مس����احة 

شاسعة ومناظر خالبة.
كما ان وجود مضخة املياه في 
املنطقة ونقص اخلدمات جعل 
لتلك املخالفات آثارا سلبية كبيرة 
على املستوى الصحي واألمني 
واالجتماعي ألهل املنطقة ناهيك 
عن االزدحام املروري واإلرهاق احلاصل على البنى 
التحتية ومرافقها الصحية واخلدماتية املتهالكة 
وافتقارها الى الكثير م����ن اخلدمات كل ذلك يدل 

على خطورة الوضع القائم.
وقال: لعل بداية احلل ملأس����اة أس����ر وأهالي 
املنطقتني والنهاء معاناتهم وللصالح العام يكمن 
ب� :تثمني واس����تمالك احلكوم����ة لكامل املنطقتني 
وعل����ى مراحل على ان يعاد تخصيصها كس����كن 
خاص بعد إعادة تنظيمها وحتسني خدمات البنى 
التحتية لها مع اعطاء األولوية لسكانها الذين ال 
يرغبون باالنتقال منها، حيث ان ما ينطبق على 
مساكن خيطان قطعة 6، 10 ينطبق عليها فمنطقة 
الصليبخات والدوحة ليست مقبرة أو مكب نفايات، 

كما ينطبق على سائر مناطق الكويت.

 عمر راشد
ايام وتلتئم جلسات مجلس 
االمة وس���ط اجواء من الترقب 
واحلذر ملستقبل االداء االقتصادي 
مع غياب قنوات التمويل واحللول 
احلكومي���ة اجلادة للخروج من 
نفق الركود والذي جعل تقارير 
دولية مثل ميريل لينش تتوقع 
انكماشا 1.9% لالقتصاد الكويتي 

نهاية العام احلالي.
ويع���د قان���ون االس���تقرار 
االقتص���ادي واملال���ي م���ن بني 
القوانني الت���ي كانت مثار جدل 
عميق انعكس���ت تداعياته على 
االوضاع السياسية واالقتصادية 
بني داع لتطبيقه بوصفه العالج 
الش���افي للوض���ع االقتصادي 
ل���ه باعتباره  الراهن، ورافض 
يخدم الهوامير ويضيق اخلناق 
على شركات استثمارية، بل رآه 
البعض من مس���ؤولي شركات 

االستثمار بانه يس���لب مالكي 
الشركات حقوقهم املشروعة.

املالي���ة  اللجن���ة  رئي���س 
واالقتصادي���ة في مجلس االمة 
النائب د.يوس���ف الزلزلة اشار 
ف���ي تصريح خاص ل� »األنباء« 
الى ان بعض الن���واب املنتمني 

قدم النواب مس���لم البراك 
ود.حس���ن جوه���ر وخال���د 
الدقباس���ي  الطاحوس وعلي 
والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا 
بتعديل قانون تحويل مؤسسة 
الخطوط الجوية الكويتية الى 

شركة مساهمة.

المذكرة اإليضاحية

تن���ص الم���ادة الثامنة من 
القان���ون رقم 6 لس���نة 2008 
على تحويل مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية الى ش���ركة 

مساهمة على التوالي:
»يسمح لموظفي الشركات 
التابعة لمؤسس���ة الخطوط 
الكويتي���ة في حال  الجوي���ة 
رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة 
خالل فترة التحويل باالختيار 
المقررة لهم وفقا  المزايا  بين 
لألنظمة المطبقة عليهم والمزايا 
المؤسسة  الممنوحة لموظفي 

وفقا للمواد السابقة«.
المقررة  المزايا  ولما كانت 
فعال لموظفي الشركات التابعة 
للمؤسسة هي حق مكتسب لهم 
ال يجوز المساس به إذا رغبوا 

في ترك الخدمة بالشركة خالل 
فترة التحويل، لذلك أعد االقتراح 
بقانون المرفق بتعديل المادة 
الثامنة سالفة الذكر بحيث يكون 
لهؤالء الجمع بين تلك المزايا 
والمزاي���ا التي منحها القانون 
رقم 6 لس���نة 2008 لموظفي 
المؤسسة، علما ان هذا القانون 
لم يقدم لهم اي حوافز تشجعهم 
على ترك الخدمة في الش���ركة 

التي يعملون بها.

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثامنة 
من القانون رقم 6 لسنة 2008 

المشار اليه، النص التالي:
»يكون لموظفي الشركات 
التابعة لمؤسس���ة الخطوط 
الجوي���ة الكويتي���ة في حالة 
رغبته���م ف���ي ت���رك الخدمة 
بالشركة خالل فترة التحويل، 
الممنوحة  المزايا  الجمع بين 
لموظفي المؤسسة وفقا للمواد 
المقررة لهم  السابقة والمزايا 
وفقا لألنظمة واللوائح المعمول 
بها في الشركة عند ترك الخدمة 

بها«.

وجه النائب علي الدقباسي 
س���ؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير طلب فيه تزويده باسماء 
وصفات اعضاء اللجنة املشكلة 
للوظائف االش���رافية الختيار 
مدير ادارة العقود ومدير ادارة 
القياس والتقييم ونسخة من 
االعالن املنش���ور لشغل هذه 
الوظائف واس���ماء ومؤهالت 
وخب���رات وتواري���خ تعي���ني 
املتقدمني لشغل هذه الوظائف، 
ومحاضر اللجنة املشكلة ملقابلة 
املتقدمني، واألسس التي مبوجبها 
تت���م املفاضلة ب���ني املتقدمني 
واسماء من وقع عليهم االختيار 
واالسباب التي مكنتهم من الفوز 

باملنصب وشغل الوظيفة.
كما وجه سؤاال آخر للساير 
ج���اء في���ه: ملحق���ات جهاز 
»VAITEC« من الكاست: ملاذا مت 
تغيير الطلب من عدد 10 أجهزة 
الى عدد 100 جهاز مع اختالف 
الس���عر )!( وذلك ملستش���فى 
ابن سينا؟ هل متت زيادة عدد 
االجهزة ف���ي أي مناقصة؟ هل 
هناك ش���ركات اخرى منافسة 
للمناقصة؟ هل مت معرفة سبب 
زيادة السعر؟ هل مت مخاطبة 
اجلهات املختصة واملستخدمة 
في وزارتكم لهذا التغيير ومدى 
احتياجاتهم لزيادة هذا العدد؟ 
وان كانت هناك مخاطبات بهذا 
الش���أن يرجى تزوي���دي بها، 
وطلب تزويده بكراسة الشروط 
واملواصف���ات للمناقصة لهذا 

اجلهاز.
كما وجه الدقباس���ي سؤاال 
آخر، جاء فيه: منى الى علمنا 
ش���راء وزارة الصحة لعدد 11 
جه���از »IRIS« لتحليل البول، 
التي قامت  متسائال: ما اجلهة 
بطلب هذه االجهزة؟ من املسؤول 
الذي وافق على هذه الصفقة؟ 
هل مت جترب���ة وتقييم اجلهاز 

للحركات االسالمية سيغيبون 
ع���ن التصويت عل���ى القانون 
رغبة منهم ف���ي متريره، داعيا 
النواب للموافقة عليه باعتباره 
اساسا لتغيير الركود في احلياة 
التي التزال تعاني  االقتصادية 

تداعيات االزمة املالية العاملية.
الزلزلة ان معارضة  ورأى 
النواب تأتي على خلفية عدم 
فهم آليات القانون وقدرتها على 
اخلروج من األزمة وأخرى تقف 
وراء مصالح شركاتها الضيقة 
ورفض القانون من اساس���ه، 
داعي���ا اياه���م للتميي���ز بني 
احتياجات االقتصاد ورغباتهم 

الشخصية.
وك���رر الزلزلة م���ا دعا اليه 
في الس���ابق من ان عدم مترير 
املرس���وم بقانون س���يكون له 
تداعياته السلبية اخلطيرة على 

االقتصاد.

قبل شرائه؟ ما القيمة االجمالية 
لالجه���زة؟ وم���ن الوكيل لهذا 
اجلهاز؟ وهل مت مخاطبة اجلهات 
املختصة واملستخدمة للجهاز 
في وزارتكم؟ وان كانت هناك 
مخاطبات بهذا الش���أن يرجى 

تزويدنا بها.
وفي سؤال آخر قال الدقباسي 
أجهزة »SEPHAID« في مختبرات 
ابن س���ينا، طالبا  مستش���فى 
توضيح عدد االجهزة املوجودة؟ 
متى مت طل���ب االجهزة وتاريخ 
شرائها وتشغيلها؟ وما قيمة كل 
جهاز؟ وما االحجام لكل جهاز؟ 
وهل مت جتربة اجلهاز قبل الشراء 
األداء؟ ومن املسؤول  من حيث 
في املختبر الذي قام بطلب هذه 
االجهزة؟ وه���ل كانت االجهزة 
مطابق���ة للمواصالت املطلوبة؟ 
وهل مت مخاطبة اجلهات املختصة 
واملستخدمة للجهاز في وزارتكم؟ 
وان كانت هناك مخاطبات بهذا 
الشأن يرجى تزويدنا بها؟ وهل 
مت زيادة ع���دد األجهزة في أي 
مناقصة؟ وهل هناك منافس���ة 
للطلب مع ش���ركات أخرى؟ اذا 
كان اجلهاز املس���تخدم مطابقا 
للمواصفات الواردة حسب شروط 
العقد في الكراسة يرجى تزويدنا 

بكراسة املناقصات للجهاز.

عدنان املطوع

)أحمد باكير(خالد الطاحوس متحدثا في الندوة

د.يوسف الزلزلة

د.حسن جوهر  الصيفي مبارك الصيفي

علي الدقباسي

مسلم البراك


