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مهند الساير: شبهة جتاوزات على املال العام
في «املناقصات» تستوجب التحقيق واحملاسبة

قال النائب مهند الساير 
إن هنــاك شــبهة جتاوزات 
على املــال العــام في جلنة 
املركزية، كاشفا  املناقصات 
أنه يعــد ملفا كامال ســيتم 
تسليمه إلى وزير العدل وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
جمــال اجلــالوي والهيئــة 
العامة ملكافحة الفساد التخاذ 

إجراءات جتاه املتورطني.
الســاير فــي  وأوضــح 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة «أنــه في ٤ 
ينايــر املاضــي حتدثت مع 
وزير العدل و(نزاهة) بشأن 

تفاصيــل وقائــع في جلنة 
املناقصات املركزية وننتظر 
الرد بإحالة املتجاوزين على 
املال العام في جلنة املناقصات 

إلى جلان التحقيق».
وأكد اهتمام وزير العدل 
بهذه القضية مبا يتوافر لديه 
من املعلومات عن التجاوزات 
التــي حتصــل فــي بعــض 
الترسيات وطرح املناقصات 
مبا يعد مساسا باملال العام.
«هنــاك  ان  وأوضــح 
مناقصــات تطــرح ألنــاس 
بعينهم وترسية مناقصات 
ألقرباء أشــخاص في جلنة 

إلى جهــات التحقيق، مبينا 
أن قانــون جلنة املناقصات 
واضــح فــي املــادة ٨٢ فــي 
التعامــل مع التجــاوز على 
القانون والتعدي على املال 

العام.
علــى  الســاير  وشــدد 
ضرورة تصحيح األوضاع 
وإحالة كل شــخص ســاهم 
في هذه املناقصــة وغيرها 
للمســاس باملــال العام إلى 
جهــات التحقيق، مؤكدا أنه 
«سيتخذ خطوات تصعيدية 
والكشف عن هذه التجاوزات 

لتكون متاحة للجميع».

املناقصــات»، كاشــفا عــن 
أنــه «بحث وراســل الكثير 
مــن الشــركات حــول هــذا 

املوضوع».
وتساءل: كيف أن مناقصة 
قيمتها السوقية ١٫٨ مليون 
دينار تتم ترســيتها بـ ٣٫٥ 
ماليني دينار؟، مؤكدا أن هذا 
امللف متكامل وقام بإعداده 
وسوف يسلمه للوزير املعني 
التخاذ اإلجراءات املناسبة.

أهــم  أن  علــى  وشــدد 
اإلجــراءات التــي يجــب أن 
يتخذها الوزير هو وقف هذه 
اللجنة عن العمل وإحالتها 

مهند الساير

خالد العنزي يطلب أسماء أعضاء مجلس إدارة
جمعية مشرف التعاونية وسيرهم الذاتية

النائــب د.خالــد  وجــه 
العنزي ســؤاال إلــى وزير 
االجتماعيــة  الشــؤون 
والتنمية املجتمعية ووزير 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني مبارك 

العرو، قال في مقدمته:
يعتبــر العمل التعاوني 
في دولــة الكويت منوذجا 
متقدما اقتصاديا واجتماعيا 
علــى املســتوى اإلقليمــي 

والعاملي.
الكيــان  هــذا  ويلعــب 
التعاونــي دورا رائــدا منذ 
ســنوات طويلــة برغــم ما 
شابه في السنوات األخيرة 
مــن جتــاوزات وانتهاكات 
غير مقبولة ســوف تؤدي 

الكيان التعاوني وصونه من 
أي انحرافات وجتاوزات قد 
تؤدي بدون شك إلى انهياره 
مما يترتب على ذلك من آثار 

اقتصادية ومجتمعية. 
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- أرجو تزويدي بأسماء 
أعضاء مجلس إدارة جمعية 

مشرف التعاونية.
٢- أرجو تزويدي بالسير 
الذاتيــة جلميــع أعضــاء 
مجلس إدارة جمعة مشرف 

التعاونية. 
تزويــدي  أرجــو   -٣
باسم مكتب التدقيق املالي 
للجمعية مع تزويدي بجميع 
احملاضر اخلاصة بامليزانيات 

٢٠٢٠ حتى تاريخه. 
٧- أرجو موافاتي بنسخة 
من تقارير املراقبني املاليني 
بالوزارة القائمني على أعمال 
اجلمعية عن سنة ٢٠٢٠ حتى 

تاريخه. 
٨- أرجو تزويدي بجميع 
األنشــطة االجتماعية التي 
قامــت بهــا اجلمعيــة مــع 
املوافقة  تزويدي مبحاضر 
عليهــا ســواء مــن مجلس 

اإلدارة أو الوزارة.
تزويــدي  أرجــو   -٩
باإلجراءات املتبعة في حال 
تنفيــذ أي عمــل ذي طابع 
مالي دون أخذ إذن الوزارة 
خاصة املشاريع اإلنشائية 

أو التوظيفية.

منذ سنة ٢٠٢٠ حتى تاريخه.
٤- هل يوجد موظفون 
باجلمعية يعلمون بالفترة 
املسائية بنظام األجر مقابل 
العمل بدون موافقة الوزارة 
وكم مكافآتهــم وهل لديهم 

موافقة من الوزارة؟
٥- هل متن املوافقة على 
منح اجلمعية املوافقة على 
السلة الشتوية التي قامت 
بها اجلمعية للمســاهمني، 
وهــل توجد هناك ســالت 
باجلمعيــة قامــت بها دون 

أخذ املوافقة من الوزارة ؟
٦- موافاتــي باألعمــال 
اإلنشائية التي متت جتزئتها 
ملشاريع اجلمعية كاملظالت 
وكم تكلفتها؟ خالل ســنة 

استفسر عن األعمال اإلنشائية في اجلمعية

د.خالد العنزي

في نهاية املطاف إلى انهيار 
العمل التعاوني أو تشويهه 
علــى أقــل تقدير ألســباب 
كثيــرة ومتعــددة، ونظرا 
ألهمية احملافظــة على هذا 

هشام الصالح: ما مدى صحة إعادة التعاقد
مع املمرضات املصريات رغم توافر البديل؟

وجــه النائب د. هشــام 
الصالح ســؤاال إلــى وزير 
الصحة د. خالد الســعيد، 

قال في مقدمته:
راجت في بعض وسائل 
اإلعــالم تصريحات لوزير 
القــوى العاملــة املصريــة 
عــن إقــدام الكويــت علــى 
إعادة التعاقد مع املمرضات 
املصريــات وإذا كنا ال نرى 
مانعا في االستفادة مؤقتا 
من خبرات وكفاءات الدول 
الصديقة في مجاالت تشهد 
نقصا أو عزوفا في بالدنا كما 
هو الشــأن بالنسبة للمهن 
التمريضيــة، فإننا دعونا 

البلدان املتميزة في القطاع 
والتخصصات املعنية بعيدا 

عن أي اعتبارات أخرى. 
وقبل ذلك كله اعتبرنا أن 
األولوية في التعيني يجب 
أن تكون دائما الى الكويتيني 
ثم ألبناء الكويتيات ثم لغير 
محددي اجلنسية وبعد ذلك 
للجنســيات األكثــر خبرة 
ودراية بهذه املهنة املرتبطة 
بحياة البشر دون مجاملة 

أي دولة.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ مــا مــدى صحــة ما 
راج من أخبار عن تصريح 

لتعيني الكوادر األجنبية ذات 
اخلبرة التي انتهت عقودها 
فــي الكويت مع الشــركات 
الوســيطة بدال من اللجوء 
إلــى تعاقدات جديــدة من 

اخلارج؟ 
٥ـ  هل لدى الوزارة خطة 
بالتنسيق مع وزارة التربية 
والتعليــم العالــي العتماد 
سياسة تكوين متخصص 
للممرضــني واملهن الطبية 

املساندة؟
٦ـ  ما التدابير التحفيزية 
التــي ســتتخذها الــوزارة 
لترغيب الشــباب الكويتي 
في اإلقبال على هذه املهن؟

الوزير املصري بشأن نية 
الوزارة إعــادة التعاقد مع 

املمرضات املصريات؟
٢ـ  إذا صــح اخلبــر فما 
االعتبارات املوضوعية التي 
اعتمدتها الوزارة التخاذ مثل 

هذا القرار؟ 
٣ـ  ملاذا لم تعلن الوزارة 
أوال عــن رغبتها في تعيني 
أطقم متريضية باألولوية 
مــن الكويتيني ثم من أبناء 
الكويتيــات ثــم مــن غير 
محــددي اجلنســية قبــل 
اللجــوء للتعاقد مع جهات 

خارجية؟
٤ ـ ملاذا ال تبادر الوزارة 

سأل عن خطة وزارة الصحة للتنسيق مع «التربية» و«التعليم العالي» حول املهن الطبية

هشام الصالح

دائما إلى حســن االختيار 
ودقة االنتقاء والتعاقد في 
كل مجــال مع الكفاءات من 

.. ويقترح إنشاء مركزين صحيني في العبدلي والوفرة
تقدم النائب د.عبداهللا الطريجي باقتراح 
برغبة بإنشــاء مركزين صحيني متكاملني 
يحتويان على جميع التخصصات الطبية 
مع طاقم طبي مؤهل ومتخصص لكل مركز، 
في منطقة العبدلي ومنطقة الوفرة الزراعية.

ونص االقتراح على ما يلي:تعتبر مدينتا 
العبدلــي والوفــرة الزراعية مــن املناطق 
اجلاذبة للسكان لهدوئها ونقاء جوها، سواء 
من أصحاب املزارع وغيرهم من املترددين 
عليها، ما أدى إلى كثافة السكان فيها، مع 

اضطرارهم في احلاالت املرضية املفاجئة إلى 
العودة الى أقرب مركز صحي والذي يبعد 
مسافة كبيرة من املدينتني املذكورتني، ما 
يؤثر على احلاالت املرضية خاصة احلاالت 
املستعجلة واخلطيرة نظرا لبعد املسافة.

ونــص االقتــراح على إنشــاء مركزين 
صحيــني متكاملني يحتويــان على جميع 
التخصصات الطبية مع طاقم طبي مؤهل 
ومتخصص لكل مركز، في منطقة العبدلي 

ومنطقة الوفرة الزراعية.

أسامة املناور: ما صحة صرف ٦١٠
آالف مكافآت للضبطية القضائية ؟

وجــه النائــب أســامة 
املناور ســؤاال إلــى وزير 
التجــارة والصناعــة فهد 
الشــريعان طالــب فيــه 

بتزويده وإفادته باآلتي:
قيــام  مــا صحــة   -١
الــوزارة بصرف ٦١٠ آالف 
دينــار مكافــآت الضبطية 
القضائية لبعض موظفي 
الوزارة دون استحقاقها؟ 
مع تزويدي بكشف أسماء 

من مت الصرف لهم؟
٢- مــا أســباب صرف 

مكافأة خاصة بلغــت ١٥٠ ألف دينار دون 
سند قانوني لبعض املوظفني دون اآلخرين 

بعذر استخدامهم سياراتهم اخلاصة؟
٣- يرجــى تزويــدي بكشــف أســماء 
املستشــارين الذين مت صــرف مبلغ ٦٨٤ 

ألف دينار مكافآت شهرية 
لهم وقيمــة كل مكافأة كل 
منهم؟ ونسخة من قرارات 
االســتعانة بهم أو التعاقد 
معهم؟ مع تبيان جنسيتهم 
وذلك خالل اخلمس سنوات 

املاضية؟
٤- ما الوظائف القيادية 
الشــاغرة في  واإلشرافية 
التجارة والصناعة  وزارة 
ومدة شغر كل وظيفة حتى 
اآلن؟ وملاذا لم يتم اإلعالن 
عن توافر الفرص الوظيفية 

أو التعيني فيها من املستحقني؟
٥- ما نسبة اإلحالل في الوزارة خالل 
الســنوات الـــ ٥ املاضيــة وكــم يبلغ عدد 
املوظفني الوافدين فيها حتى تاريخ اإلجابة 
عن السؤال مع تبيان عددهم ووظائفهم؟

أسامة املناور

عبداهللا الطريجي: ما  آلية التعامل 
مع تعويضات الغزو العراقي؟

النائب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير 
الدولــة  ووزيــر  املاليــة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
الوهاب  واالســتثمار عبد 
الرشــيد طلــب فيــه قيمة 
املبالــغ التــي أقــرت مــن 
التعويضات  قبــل جلنــة 
الدولــي  مبجلــس األمــن 
والهيئات الدولية لتعويض 
الكويت حكومة وشركات 
ومؤسســات وأفــرادا من 
خســائر الغــزو العراقــي 

الغاشم، وكيفية صرف أموال التعويضات 
للجهــات املتضررة وقيمــة املبلغ املتبقي 

وأسباب عدم صرفه.
النائــب  تقــدم  كمــا 
د.عبداهللا الطريجي باقتراح 
برغبــة يقضــي بإنشــاء 
مركزين صحيني متكاملني 
العبدلــي  فــي منطقتــي 
والوفرة الزراعية، يحتويان 
على جميــع التخصصات 
الطبية مع تزويدهما بطاقم 
طبي مؤهــل ومتخصص، 
السيما أن أقرب مركز صحي 
للمنطقتــني يبعــد عنهما 
مبسافة كبيرة، األمر الذي 
قد يتضرر منه املرضى، خصوصا احلاالت 

املستعجلة والطارئة.

د.عبداهللا الطريجي

.. ويسأل عن قضايا ضد هيئة الطرق
وجه النائب أســامة املناور ســؤاال إلى 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب علي املوســى بشأن الهيئة العامة 
للطــرق والنقــل البري. وطالــب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١- ما القضايا والدعاوى اجلزائية واملدنية 
والتجارية واإلدارية املرفوعة ضد الهيئة او 
منها وما انتهى إليه وضعها احلالي وقيمة 
املبالغ احملكوم بها ملصلحة الهيئة أو ضدها؟

٢- ماذا مت بشأن االتفاقية االستشارية 
املبرمة بواســطة املدير العام السابق بـ ١٥ 
مليون دينار؟ مع تزويدي بنسخة من عقد 

االتفاقية.
٣- يرجــى تزويــدي بقــرار تشــكيل 
واختصاصــات وأعضــاء وموظفي مكتب 

التدقيق والرقابة الداخلية؟
٤- ما املبالغ املستحقة للدولة ولم يتم 

حتصيلها حتى اآلن؟ وأسباب ذلك.

مرزوق اخلليفة يسأل «الدفاع»
عن ترقية الدفعتني ٣١ و٤٠

النائــب مرزوق  وّجه 
اخلليفة ســؤاال إلى نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء 
الشــيخ  الدفــاع  وزيــر 
حمــد جابر العلي قال في 
مقدمته، تنص املادة ٦٥ من 
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ 
في شأن اجليش والقوانني 

املعدلة له.
على أن «يشــترط في 
ترقية الضباط أن يكون قد 
أمت في رتبته املدة املقررة 

كحد أدنى للترقية».
حيــث إن دفعــة الضبــاط رقــم ٣١ 
واملستحقة للترقية لرتبة عقيد قد أكملت 
املــدة املقــررة للترقية كمــا نصت املادة 

سالفة الذكر، وكذلك أكملت 
دفعة الضباط رقم ٤٠ املدة 

املقررة للترقية. 
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
ـ هل مت طلب استصدار 
مرســوم أميــري بترقية 
إذا  (٤٠،٣١)؟  الدفعتــني 
كان اجلــواب باإليجــاب، 
فمتى ســيصدر املرسوم 
األميري؟ وإذا كان اجلواب 
بالنفــي؟ فما ســبب عدم 
طلب اســتصدار املرسوم 

األميري للترقية؟
ـ بيان التاريخ احملدد لترقية الدفعتني 

سالفتي الذكر.

مرزوق اخلليفة

الصيفي الصيفي: هل يوجد
توجه إلقرار الّدين العام؟

وجه النائب الصيفي الصيفي سؤاال إلى وزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، 
نص على ما يلي: في ضوء التصريحات احلكومية املتكررة 
عن خطط اإلصالح االقتصادي واالستدامة املالية، وما يشاع 
عن خطة احلكومة لالقتراض من خالل الدين العام لتعويض 
عجز امليزانية، ومن منطلق مسؤوليتنا الرقابية والتشريعية، 
وللحفاظ على املال العام، ولضمان عدم تأثر املواطنني بخطط 
احلكومة املالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: هل يوجد 
توجه إلقرار الدين العام؟ وهل لدى الوزارة دراسة تفصيلية 
إلقرار الدين العام؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدي 
بالدراسة، وجدول زمني يبني أوجه صرف وتسديد األموال 
احملصلة من الدين العام، وجهات االقتراض سواء كانت من 

املؤسسات املالية احمللية أو اخلارجية.

الصيفي الصيفي

خالد العتيبي ملعادلة شهادات دور القرآن الكرمي
دعا النائب خالــد العتيبي وزارة 
التربيــة إلــى ضــرورة التعاطي مع 
الكتــب الصادرة مــن وزارة األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية بشــأن معادلة 
الشــهادات الصادرة مــن دور القرآن 

الكرمي أكادمييا.
وقال العتيبي في تصريح صحافي، 
إن التأخير فــي ذلك ليس في صالح 
ما يقارب ٦ آالف دارس ميثلون عمق 
التعليم الديني التخصصي في البالد.
وأضاف إنه وعلى الرغم أن أغلب 

الدارســني يحملون شهادات مختلفة 
وأن غرضهم من الدراسة إشباع فكرهم 
املعرفي والفكري في العلوم الشرعية 
لكن يظل اعتماد الشــهادة الدراسية 
للدارسني كافة في هذه املراكز التعليمية 

هدفا مهما.
ولفت إلــى أنه بالرغــم من مرور 
أكثر من خمســة عقــود على انطالق 
هذا النوع من الدراســة، إال أن وزارة 
التربيــة لم تتحرك بشــأن موضوع 

معادلة الشهادات.

واعتبر العتيبي أن معادلة الشهادات 
الدراسية لدور القرآن الكرمي بالثانوية 
العامة سيحقق أحالم مجموعة كبيرة 
من الدارسني ويساهم في تكويت هذا 
القطاع الشرعي املهم سواء في حتفيظ 
القرآن أو االســتعانة بهــم في العمل 

كمؤذنني.
وأكد أن ذلك من شأنه جذب الشباب 
الكويتي لدراسة العلوم الشرعية ومن 
ثم املســاهمة في بناء أجيال دارســة 

لعلوم القرآن الكرمي وفروعه.

خالد العتيبي

بدر املال: ما أسباب عدم التزام صندوق التنمية
بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصحية؟

وّجه النائــب د.بدر املال 
ســؤالني إلــى كل مــن نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وزير الداخلية الشيخ أحمد 
املنصور، ووزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد. وجاء ســؤال وزير 
الداخلية كالتالي: ســبق أن 
مت توجيه السؤال البرملاني 
بشــأن القيود علــى ملفات 
تتضمــن شــبهات تزويــر 
وطلبنــا تزويدنــا باألمــر 

الصــادر بإزالــة تلك القيود 
ومــن أصــدر هــذا األمــر، 
واألساس القانوني لهذا القرار 
وإجراءات الوزارة حيال ذلك، 
حيث إنــه بعد االطالع على 
اإلجابة الواردة منكم تبني أن 
اإلجابة ال عالقة لها بالسؤال، 
لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا 

بالتالي:
١- هل هناك قرار بإزالة 
القيود بشكل عام على ملفات 
اجلنسية؟ في حالة اإلجابة 
باإليجاب، يرجــى بيان من 

واخلــاص ولــن متــس من 
حقوقهم الوظيفية، وقرارات 
الــوزراء والقاضية  مجلس 
بتخفيف ساعات العمل (حيث 
يجبــر املوظفون بســاعات 
العمــل كاملة كما كانت قبل 
القــرار مــن دون تخفيف)، 
لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا 

بالتالي:
إدارة  التزام  أسباب عدم 
الصنــدوق بتنفيــذ قرارات 
مجلس الوزراء والتعليمات 

الصحية ومخالفتها.

أصــدر هذا القرار وأساســه 
القانوني ومبرراته.

٢- ما إجــراءات الوزارة 
حيــال إزالــة تلــك القيود؟ 
وجاء سؤال وزير اخلارجية 
كالتالي: منــى إلى علمنا أن 
الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية يخالف 
الوزراء  توجيهات مجلــس 
والتي تقضي بعدم احتساب 
فتــرة احلجــر الصحــي أو 
املنزلي من رصيــد إجازات 
املوظفــني في القطــاع العام 

د.بدر املال

ملشاهدة الڤيديو


