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168 ألف دينار  تكلفة استئجار مقر »حماية املنافسة« 
72 ألف دينار سنويا بينما املقدر 

ع����ب����دال����ص����م����د: ت��ك��ل��ف��ة 
دع����م امل�����واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة 

275 مليون دينار 
 

ــة  ــــس جلــن ــــي أكــــــد رئ
املـــيـــزانـــيـــات واحلـــســـاب 
اخلتامي البرملانية النائب 
عدنان عبد الصمد أن »تكلفة 
دعم املواد التموينية بلغت 
275 مليون دينار«، مشددا 
على »أهمية حسم موضوع 
اخلـــاف فيما بــن ديــوان 
احملاسبة ووزارة التجارة 
ـــول قــانــونــيــة خــضــوع  ح

عقود التموين للديوان«.
ــح عقب  ــري ــص  وفــــي ت
اجــتــمــاع اللجنة ملناقشة 
احلساب اخلتامي لــوزارة 
التجارة والصناعة للسنة 
ــة 2016/2015  ــي ــال امل
ومــــاحــــظــــات اجلـــهـــات 
ـــــاف  الــــرقــــابــــيــــة، أض

عبدالصمد: »كما يجب معاجلة االستحقاقات املالية للمنطقة احلرة 
والتي كانت تسجلها الهيئة العامة للصناعة بحسابات خارج امليزانية 
واملقدرة بـ37 مليون دينار وتوزيعها وفقا لألدلة القانونية التي حتكمها 

وأن ال تظل معلقة إلى أجل غير مسمى«.
 وتابع: »كما سجلت ماحظة على الــوزارة وهي عدم عرض إحدى 
العقود اإلعامية على اجلهاز الرقابي، كذلك عــدم إسناد كثير من 
اخلــدمــات اإلعامية لـــوزارة اإلعــام فيما يخص إعــانــات الشركات 
املساهمة والتوظيف، والطبع خارج مطبعة وزارة اإلعام دون كتب 
اعتذار من املطبعة، كذلك قصور في حفظ احلقوق املالية للوزارة في 

بعض تعاقداتها مع الغير«.
 وبن »كما يجب أن يكون لوزارة املالية دور أكبر في ترشيد تكلفة 
استئجار املباني احلكومية بعد تزايد اجلهات احلكومية الراغبة 
بالتأجير بأحد األبراج العقارية الفاخرة ومنها جهاز حماية املنافسة 
الذي بلغت تكلفة استئجاره 168 ألف دينار سنويا، في حن أن املقدر له 

في امليزانية كان بنحو 72 ألف دينار«.
 وأضــاف: »كما بلغت تكلفة الدراسات االستشارية للجهاز حماية 
املنافسة 488 ألف دينار رغم أن املعتمد له 300 ألف دينار، ووجود 
تساؤالت عن مدى مواءمة تلك الدراسات والتي كانت حول حتسن 

مزادات سوق السمك وسوق الفاكهة واخلضار«.
 وشدد اللجنة على »ضرورة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وتفعليها 
السيما وأن عدد املخالفات املالية التي سجلها جهاز املراقبن املالين 

كثيرة جدا وتتزايد«.

اختبأت  للعدساني:  أخرى  مرة  احلريتي 
ولم تواجهني..  واترك احلكم للشعب 

 
قال النائب السابق حسن احلريتي مخاطبا النائب رياض العدساني: 
»أترك احلكم للشعب الكويتي الذي ميّيز بن الصادق وغير الصادق« 
وتابع: »انا حضرت الى املجلس مبوعدنا احملدد من قبل واملعلن بنشرات 
األخبار وكل وسائل االعام احلر والذي انت تعلم عنه يا رياض ولكنك 

اختبأت ولم تواجهني«
واضــاف :«اذا كنت متلك قرينة او دليا في موضوع االيــداعــات 
املليونية، فإن واجبك يحتم عليك ان تقدمه الى النائب العام وليس 
التكّسب السياسي وابراء ذمة امام ناخبيك بطمس احلقائق أو االختباء 

باملكاتب املغلقة... رفعت االقام وجفت الصحف« !
ــاض العدساني ان الــبــاب لــم يغلق في  مــن جانبه قــال النائب ري
االيداعات واألهم من كل شيء اآلن إقرار قانون تعارض املصالح، مؤكدا 
استعداده لرفع احلصانة عن نفسه عند رفع قضية ضده بخصوص هذا 

املوضوع.

ما أسباب رفض وجود موجهني على قائمة االنتظار؟

ال�������دوس�������ري: م�����ا ع������دد امل���رش���ح���ني 
للوظائف اإلشرافية في التربية؟ 
وجه النائب ناصر الدوسري سؤاال الى وزيـر التربية وزير التعليم 
العالي د. محمد الفارس حول الوظائف االشرافية وقال في سؤاله: منا إلى 
علمي بأن وزارة التربية ومن خال الوكيل املساعد للتعليم العام قد أصدر 
تعميما بتاريخ 2٥/ 12/ 2016 بشأن الترشيح لوظيفة موجه فني أول 
ملادة الرياضيات وقد إشار التعميم املذكور أن التقل سنوات اخلبرة عن 
8 سنوات بوظيفة موجه فني حتى تاريح 2٩/ 12/ 2016. وكــان عدد 
املتقدمن للترشح حسب اإلعان األول 20 مرشح وفي تاريخ 8/ 1/ 2017 
أصدر الوكيل املساعد للتعليم العام تعميما جديدا يقتضي بتعديل شرط 

سنوات اخلبرة إلى 7 سنوات بوظيفة موجه فني ومت إضافة 3 مرشحن.
 لذا يرجى إفادتنا عن عدد األماكن الشاغرة لوظيفة موجه فني أول ملادة 
الرياضيات. وعدد املوجهن الفنين الذين أبــدوا رغبتهم للترشح حسب 
التعميم األول. وهل عدد املترشحن للمنصب حسب التعميم األول يفوق 
عدد األماكن الشاغرة للوظيفة املذكورة. واألسباب التي دعت الوكيل املساعد 
للتعليم العام إلى تعديل التعميم.  وتابع : يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية 
للموجه الفني العام للرياضيات مع التدرج الوظيفي. وتزويدي بالسيرة 
الذاتية للمرشحن الذين مت اختيارهم مع التدرج الوظيفي واألسباب 
التي دعت الستبعاد الكفاءات من ذوي اخلبرة واملماطلة ألكثر من اسبوع 
في اعــان نتائج املجتازين مقابلة موجه أول وجميع التوجيهات من 
التخصصات األخرى قامت بوضع قائمة انتظار ملوجه اول من املجتازين 

ليكون هناك استقرار على مدى سنوات في هذا املنصب.
وما االسباب في رفض وجود موجهن على قائمة االنتظار خاصة مع 
وجود مجموعة من احملالن للتقاعد ممن امتو 34 سنة مبا فيهم املوجهة 
العامة؟ وما سبب اختيار احد املرشحن كموجه اول رغم سنوات خبرته امت 

الـ 34 سنة؟

أح��������د  ي��������ح��������اس��������ب  ول���������������م  ال��������ص��������ح��������ة  وزارة  م������������ن  ط�������������������ارت  دي������������ن������������ار  م��������ل��������ي��������ون   750

عدنان عبد الصمد

ــا النائب يــوســف الفضالة سمو رئيس  دع
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الى محاسبة 
الــقــيــادات الفاسدة بـــوزارة الصحة واإلجــابــة 
على األسئلة التي وجهها اليه، او انتظار اعتاء 
منصة االستجواب. وقال الفضالة في تصريحات 
ــس : منذ حملتي االنتخابية  للصحافين أم
حتدثت عن الهدر في املال العام بوزارة الصحة 
بسبب الفاسدين، وسؤالي البرملاني األول كان 
من نصيب الصحة واضــاف: لم يتم الــرد على 
األسئلة.. كــان من ضمنها مــدى صحة ارســال 
مرضى للعاج باخلارج على نفقات خاصة وهل 

مت حتصيل هذه األموال؟«
وزاد الفضالة: لدي تقرير لديوان احملاسبة 
يثبت فساد الصحة ويتهم أعضاء في املجلس 
وآخرين مبلف العاج باخلارج، وما أمكن حصره 
6454 حالة«. وتابع:«: ال ألوم الناس التي باتت 
تربط االستجوابات باملساومات، ألنها تعودت 

على ممارسة نيابية غير شريفة«.

وأوضح الفضالة: »أنا ال أنتمي إلى أي تيار.. 
وأطّمن اجلميع بأن استجوابي رئيس الــوزراء 
ليس هدفه صفقات أو غير ذلك«. وأكد أنه دخل 
املجلس »نظيفا وسأخرج منه كذلك وليس لي 
أي مصلحة أو شخصية مع أحد فعندما وجدت 

جتاوب وزير الصحة معي تعاونت معه«.
ورأى أن »الدولة العميقة بدأت تتحرك حلماية 
الفاسدين وحسب معلوماتي فإن وزير الصحة 
رفــع أســمــاء حملاسبتهم، واملــفــاجــأة بــأن طلبه 
ــوا ايــقــافــه«. وأوضـــح أنه«على  ــاول ــض وح رف
رئيس الوزراء تنفيذ طلبن إن كان ال يريد اعتاء 
املنصة.. محاسبة القيادات الفاسدة بــوزارة 

الصحة واإلجابة على األسئلة«.
وشــدد على أن »رسالتي ألهــل الكويت بأن 
األمانة التي حملوني إياها ثقيلة وإن شاء الله 
لن أخذلكم«. الفتا الــى أن 750 مليون دينار 
طارت من وزارة الصحة ولم يتم محاسبة أحد.. 

وسأواجه الفاسدين إلى أبعد مدى«.

محاسبة القيادات الفاسدة بوزارة الصحة واإلجابة على األسئلة

الفضالة: على رئيس الوزراء تنفيذ طلبني إن كان ال يريد اعتالء املنصة

سمو الشيخ جابر املباركيوسف الفضالة

احل�����ك�����وم�����ة ع������م������ل  ب�������رن�������ام�������ج  م�����ن�����اق�����ش�����ة  إل������������ى  ب��������اإلض��������اف��������ة  ع�������ب�������دال�������ل�������ه«  »خ��������������ور  م���������وض���������وع  وم������ن������اق������ش������ة  األح��������������������داث  ق���������ان���������ون  ت������ع������دي������ل  إدراج 
ربيع �سكر

ناقشت جلنة األولويات البرملانية أمس األولويات 
النيابية واحلكومية جللسات مجلس األمــة املقبلة 
بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وزيـــر االعـــام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 
ووزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة 
للشؤون االقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير 
الدولة لشؤن مجلس األمة د. فالح العزب وقال عضو 
اللجنة النائب محمد الدالل عقب انتهاء اجتماع اللجنة 
في تصريح للصحفين، ان اللجنة عقدت اجتماعن، 
االول ضــم كــل مــن الــــوزراء العبدالله والصبيح 
والــعــزب، وتضمن مناقشة جــدول اعمال اجللسة 
القادمة واملقرر عقدها في 7 مــارس واجللسة التي 
تليها، موضحا ان مت االتفاق مبدئيا على ادراج تعديل 
قانون األحداث ومناقشة موضوع »خور عبدالله«، 

باالضافة الى مناقشة برنامج عمل احلكومة، وهو 
ــة ومكتب  أمــر مرهون باعتماد رئيس مجلس األم

املجلس جلدول اعمال اجللسة املقبلة بشكله النهائي.
وبن الــدالل ان هناك احتمال اضافة بنود اخرى 
على جدول اعمال جلسة مجلس األمة املقبلة بحسب 
التقارير الـــواردة من اللجان البرملانية، مستدرك 
بالقول: ان مهلة الشهرين التي وضعها املجلس 
ملناقشة قانوني اجلنسية واالنتخابات ستنتهي في 
28 الشهر اجلــاري، ومن املفترض ان تعرض على 
جلسة مجلس االمة املقبلة املوافق 7 مارس، وان جلنة 
االولــويــات حتــاول ان تضغط على جلنة الداخلية 
والــدفــاع البرملانية إلنهاء التقرير وادراجـــه على 

اجللسة املقبلة.
وفيما يخص االجتماع الثاني للجنة االولويات، 
اوضح الدالل ان اللجنة تابعت مع الوزير العبدالله 

وعدد من ممثلي اجلهات احلكومية املعنية مناقشة 
قضية اللوائح التنفيذية التي لم تنجز ولــم يتم 
نشرها للقوانن النافذة ومنها الــديــوان الوطني 
ــة الكويتية  ــوي ــوط اجل ــط ــان واخل ــس حلــقــوق االن
باإلضافة الى بعض اللوائح في الهيئة العامة للبيئة 
وحقوق امللكية الفكرية، مبينا ان بعد مناقشة الوزير 
العبدالله وممثلي اجلهات املعنية لإلجراءات وعدوا 
بــإجنــاز اللوائح بــأســرع وقــت ممكن، وكشفوا ان 
بعضها هذه اللوائح جاهزة وبانتظار اعتماد من قبل 
ادارة الفتوى التشريع، مستدرك بالقول: ان يفترض 
في العديد من اللوائح ان تنجز في الفترة القانونية 
ــددة لها، مضيفا »مهمتنا في القادم من االيــام  احمل
استدعاء بقية اجلهات احلكومية االخــرى الصدار 
بقية لوائح القوانن حتى يتم تنفيذ القوانن بأحسن 

صورة ممكنه«.

»األولويات« ناقشت قضية اللوائح التنفيذية التي لم تنجز ولم يتم نشرها 

الدالل: سنضغط من أجل مناقشة قانوني اجلنسية واالنتخابات في اجللسة املقبلة

محمد الدالل

 وجــه النائب أحمد الفضل ســؤاال الــى نائب 
ــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ  رئيس مجلس ال
خالد اجلــراح ، حــول مغرد وافــد يسيئ لنواب 
مجلس االمة. وقال في سؤاله: صدر مؤخرا قانون 
تنظيم العمل االعــامــي االلكتروني مــن خال 
ــدار تراخيص مزاولة العمل الصحافي عن  اص
طريق وزارة االعــام حتى ال تكون العملية غير 
منظمة فبالتالي حتى يضمن املراقب احلكومي 
عبر إدارة املباحث االلكترونية عن صحة ناقل 
اخلبر ومصدره، اال انه هناك حسابا اخبــاريا 
يقوم بنشر أخبار كاذبة وغير معلومة املصدر 
ومستمر بذلك ويقوم كذلك بالطعن بذمم نواب 
االمة املختارين من قبل الشعب الكويتي ويقوم 
أيضا بتأليب أطــراف على شيوخ ابناء األسرة 
ويــقــوم أيضا مبهاجمة وزراء ورمـــوز الدولة 
ويعمل على زعزعة أمــن البلد واستقراره عبر 

إثارة النعرات الطائفية ونشر األخبار الكاذبة.
وأضاف : لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي: 
هل قامت وزارة الداخلية في شقها األمني بالبحث 
عن احلسابات التي تثير الفتنة وتنشر األكاذيب 
وتسعى لتقويض هيبة البلد واســتــقــراره؟ إن 
كانت اإلجابة باإليجاب فكم عدد تلك احلسابات؟ 
وما هي اإلجراءات التي اتخذمتوها بحقهم. ومن 
ميلك احلساب املعني؟ ومن يديره؟ يرجى بيان 

االسم واجلنسية.
وهل استدلت وزارة الداخلية عبر ادارة مباحث 

اجلرائم االلكترونية عن جنسية مشغل احلساب 
املذكور؟ ان كانت االجابة باإليجاب، يرجى بيان 
جنسية مالك احلــســاب. فــإن كــان غير كويتي 
اجلنسية فما السند القانوني إلقامته؟ وكم عدد 
الباغات املرفوعة على احلساب؟ وما مصير تلك 

الباغات؟
وهــــل مت صــــرف جـــــواز مـــــادة )17( ألي 
شخص له عاقة باحلساب؟ إن كانت اإلجابة 
بــاإليــجــاب يرجى بيان تــاريــخ الــصــرف وبــأي 
دول مت استخدامه. ومتى باشرت ادارة املباحث 
االلكترونية فــي البحث عــن مــصــدر احلساب 
املــذكــور وتتبع اخــبــاره؟ ومتى كانت اخــر مرة 
مت البحث عن احلساب املــذكــور اعــاه؟ يرجى 
بيان ذلك بشكل تفصيلي مع نتائج البحث وما 
آلت إليه؟ وهل مت استدعاء صاحب أو من يديره 

والتحقيق معه اجرائيا؟
 وفــي وقــت سابق ، قــال النائب أحمد نبيل 
الفضل: »ها قد مرت املــدة التي منحناها لوزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلـــراح ، للتعامل مع 
الوافد الذي يدير حساب املجلس ويسيئ لرموز 
البلد والوزراء وأعضاء مجلس األمة بيد، ويوقع 
الــعــقــود مــع الــشــركــات واملــؤســســات اخلاصة 
والعامة بيد اخـــرى، فتنتفخ جيوبه مــن شتم 
الكويتين وهو ليس منهم« وتابع: »عموما.... غدا 
السؤال البرملاني يوصلك، واحلساب بعد األعياد 

معاليك«.

استفسر عن مالك احلساب والبالغات املقدمة ضده وإجراءات »الداخلية«

الفضل يسأل اجلراح عن صاحب حساب إخباري يسيء لنواب مجلس األمة

الشيخ خالد اجلراحأحمد الفضل

التي  اإلجن������ازات  اخل���ال���د:  ف����واز 
حت���ق���ق���ت ج������دي������رة ب���ال���ت���ق���دي���ر 
والطموحات أكبر لتعزيز أوجه 

6الرعاية واخلدمات


