
 ريا�ض عواد 

عقد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن في 
مكتبه ام��س مباحثات رسمية م��ع رئيسة االحت��اد 
البرملاني الدولي غابرييال كويفاس ب��ارون والوفد 

املرافق لها وذلك مبناسبة زيارتها الرسمية للبالد.
وتطرقت املباحثات إل��ى العديد من امللفات التي 
يتوقع أن يتم تسليط الضوء عليها في مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي املقبل في قطر باإلضافة إلى تأكيد 

أهمية التنسيق بشأنها للخروج مبوقف محدد وموحد 
يخدم تلك امللفات ويساعد على حلها.

وق��ال الرئيس الغامن في تصريح صحافي عقب 
املباحثات إن زي��ارة رئيسة االحت��اد البرملاني الدولي 

إلى الكويت تأتي ضمن جولة إقليمية شملت اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلم��ارات العربية املتحدة 
ودولة قطر واململكة األردنية الهاشمية ودولة فلسطني 

ومجموعة من الدول.
وأض���اف ال��غ��امن : تشرفنا معها بلقاء صاحب 
السمو األمير ، حيث كانت ترغب بلقاء هذه الشخصية 
اإلنسانية ال��ف��ذة بناء على السمعة العاملية التي 
يحظى بها سموه وحتظى بها الكويت .وأك��د الغامن 
أن بارون تعمل بتنسيق كامل مع الشعبة البرملانية 
في مجلس األمة الكويتي، مشيًرا إلى دورها الكبير في 
دعم ومساندة العديد من القضايا سواء الكويتية أو 
العربية أو اإلسالمية التي حققت جناًحا في االحتاد 

البرملاني الدولي.
وأض��اف: لذلك نحن نرحب بها أجمل ترحيب بني 
أصدقائها في الكويت ونشكرها على كل ما قدمته وعلى 
ثبات مواقفها من القضايا العربية واإلسالمية الثابتة 
التي وعدت هي قبل االنتخابات مبوقف واضح وصلب 
من هذه القضايا وبعد االنتخابات عندما تتبدل املواقف 

في بعض األحيان ظلت ثابتة على هذه املواقف  .
وقال الغامن: نتمنى أن يكون االجتماع القادم في 
اللجنة التحضيرية بجنيف ناجًحا، وأيًضا مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الرئيسي القادم الذي سيعقد 
في الدوحة في 6 أبريل نتمنى أن يكون أيًضا ناجًحا 

مبشاركة كل الدول األعضاء .
وحضر املباحثات رئيسة بعثة الشرف املرافقة 
النائبة صفاء الهاشم والنائبان مبارك احلريص وعلي 
الدقباسي واألم��ني العام ملجلس األمة عالم الكندري 
والقائم بأعمال سفارة املكسيك لدى الكويت تيرزو 

بلتران توريس.
وعقب املباحثات أقام الغامن مأدبة غداء على شرف 
غابرييال كويفاس بارون والوفد املرافق لها حضرها 
ع��دد من ال��ن��واب. يذكر أن رئيسة االحت��اد البرملاني 
الدولي وصلت والوفد املرافق لها إلى البالد أمس األول 

في زيارة رسمية تستغرق 4 اّيام

كشف النائب عبدالله فهاد خالل تصريح 
صحافي ادلى به في مجلس األمة بعد اجتماع 
اللجنة البيئية البرملانية، أن اللجنة ناقشت 
الوضع البيئي في مدينة صباح األحمد وما 
سمعه أمس يدق ناقوس اخلطر امام احتمال 

حدوث كارثة بيئية في هذه املدينة.
وأشار إلى أن احلكومة ليست مؤمتنة على 
حياة الناس وال التعامل السليم مع الكارثة 
البيئية في مدينة صباح األحمد، فال حياة ملن 

تنادي ومجلس الوزراء مشلول بوزرائه.
وأضاف أن احتفتنا احلكومة بحل ترقيعي 
م��ؤق��ت عبر مناقصة بستة م��الي��ني دينار 
للتعامل مع جتمعات املياه في مدينة صباح 
االحمد لم تتم ترسيتها بعد وقد يحتاج ذلك 
عشرة أشهر. وكان من املقرر ان تناقش اللجنة 
خالل اجتماعها في مجلس االمة اليوم الوضع 
البيئي في البالد فيما يخص مدينة صباح 
األحمد وشبكات الصرف الصحي، بحضور 
كل من وزي��ر األشغال العامة ووزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان، وامل��س��ؤول��ني ف��ي الهيئة 
العامة للبيئة، واملسؤولني في الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة.
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  النصف يسأل وزير الصحة 
عن بدل الوظائف اإلشرافية  

 وج���ه ال��ن��ائ��ب راك���ان 
ي��وس��ف ال��ن��ص��ف س���ؤاال  
الى وزير الصحة الدكتور 

الشيخ باسل الصباح   
 نص السؤال 

-1  من املعلوم بان اغلب 
الهيكل التنظيمي للوزارة 
غير معتمد من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية ، لذلك ما هو 
سبب عدم االلتزام بأحكام 
ق�����رار م��ج��ل��س ال�����وزراء 
(666/2001) وتعميم 
الديوان رقم (15/2001) 
بشان ضبط منو الهياكل 
التنظيمية ب���ال���وزارات 
واالدارات احل��ك��وم��ي��ة 
وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات 

العامة ، وما هو عدد مخالفات مراقبي شئون التوظف بهذا الشأن مع ذكر الكلفة
املالية لهذه املخالفات على املال العام ؟

2 - تنص أحكام قرار مجلس اخلدمة املدنية رق��م (11) لس��نة 2012 بشأن 
منح بدل إشراف للموظفني الكويتيني العاملني باجلهات احلكومية .على وجوب 
اعتماد الوحدة التنظيمية للوظيفة اإلشرافية في حالة الرغبة بصرف بدل 
اشراف ، فما هي عدد الوظائف اإلشرافية التي يصرف لها هذا البدل وهى غير 

معتمدة بالهيكل التنظيمي مع بيان قيمة الهدر من املال العامة بسبب
هذه املخالفة .

3 - تنص أحكام قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن 
شروط شغ��ل الوظائف اإلشراقية بالوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام اخلدمة املدنية. بان 

يكون الترشيح للوظيفة
اإلشراقية عن طريق جلنة شئون املوظفني .فما هو عدد الوظائف اإلشراقية 
التي صدر لها ق��رارات شغل وظيفة إشرافية دون العرض على هذه اللجنة 
وسبب عدم العرض .وهل يتم عرض كافة شغل الوظائف اإلشرافية على مراقبي 

شئون التوظف
التابعني لديوان اخلدمة املدنية ؟

-4  هناك حاالت مخالفات مالية جسيمة من كبار موظفي ال��وزارة اضرت 
باملال العام ومت إحالتهم جلهات االختصاص للتحقيق فيها . هل مت وقفهم عن 
العمل لضمان عدم تأثيرها على مجريات التحقيق ؟ وفي حالة عدم اإليقاف 

ماهي األسباب في ذلك ؟
5 - حسب مالحظات ديوان احملاسبة هناك مخالفات عدم تطابق بني عدد 
املوظفني العاملني في وزارة الصحة وعددهم في النظم املتكاملة التابع لديوان 
اخلدمة املدنية وبني امليزانية املقررة لهم من وزارة املالية ، فما هي قيمة الفوارق 

املالية وسبب عدم هذا التطابق ؟

اخلنفور : ما عدد طلبات العالج 
2018؟   باخلارج خالل 

وج��ه النائب سعد اخلنفور 
س���ئ���واال ال���ى وزي����ر الصحة 
الدكتور الشيخ باسل الصباح  

، جاء فيه :  
في ظل زيادة أعداد املصابني 
ب����األم����راض اخل���ط���ي���رة بني 
املواطنني والتي حتتاج للعالج 
ب��اخل��ارج ن��ظ��را ل��ع��دم ت��واف��ر 
اإلمكانيات الالزمة لعالجها في 
املستشفيات احلكومية خاصة 
مع تدهور اخل��دم��ات الصحية 

في البالد .
وط��ال��ب اخلنفور بتزويده 

باالتي 
  1 - ما عدد طلبات العالج 
باخلارج املقدمة من املواطنني 
إلى وزارة الصحة على اللجنة 
منذ األول من يناير 2018 وحتى 

تاريخ ورود السؤال؟ وما هي األمراض وعدد املصابني بكل مرض؟ 
2 - كم عدد احلاالت التي متت املوافقة على ابتعاثها للعالج باخلارج للعالج 
باخلارج بوزارة الصحة منذ األول من يناير 2018 حتى تاريخ ورود السؤال؟ 

مع تزويدي باملستندات الدالة على ذلك 
-3 ما نوع األمراض التي مت ابتعاث أصحابها للعالج باخلارج خالل تلك 

الفترة ؟ كم عدد املبتعثني من كل نوع مرضي؟ 
-4 كم ع��دد طلبات العالج ب��اخل��ارج املقدمة من املواطنني ومت رفضها 
خالل ذات الفترة ؟ وما نوع األم��راض التي مت رفض إرسال أصحابها للعالج 

باخلارج؟ وما أسباب الرفض ؟ مع تزويدي باملستندات الدالة على ذلك . 
-5 ما هي الدول األجنبية التي مت ابتعاث هؤالء املرضى للعالج بها على 

نفقة الدولة خالل نفس الفترة؟ وما عدد املرضى املبتعثني في كل دولة؟
-6 هل هناك عقود موقعة بني وزارة الصحة واجلهات الرسمية في تلك 
ال��دول البتعاث مرضانا للعالج على أراضيها ؟ وه��ل مت أخ��ذ رأي اجلهات 
الرقابية مثل ديوان احملاسبة وجلنة املناقصات املركزية قبل توقيع العقود وهل 
مت التوقيع باألمر املباشر أم عبر ممارسة؟ مع إرفاق نسخة من تلك العقود إن 
وجدت .   7 - هل يتم ابتعاث مرضانا إلى بعض الدول للعالج في مستشفياتها 
اخلاصة عن طريق شركات خاصة كويتية تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة 
للمستشفيات األجنبية؟ وهل مت توقيع العقود مع الشركات الوسيطة باألمر 
املباشر أم عن طريق ممارسة؟ وهل مت جتديد تلك العقود ؟ وهل مت أخذ رأي 
اجلهات الرقابية قبل التوقيع والتجديد مثل ديوان احملاسبة و جلنة املناقصات 

املركزية ؟ مع تزويدي بكافة املستندات واملكاتبات الرسمية الدالة على ذلك . 
8 - ما هي اللوائح والقرارات التي تنظم عملية االبتعاث للعالج باخلارج ؟ 

مع إرفاق نسخة من تلك اللوائح والقرارات .

  الظفيري : ما حجم املساعدات اخلارجية 
10 سنوات؟ املقدمة من الكويت في 

 وجه النائب ثامر الظفيري سؤاال الى وزير املالية ، جاء فيه: كم يبلغ 
حجم املساعدات التي قدمتها دولة الكويت في العشر السنوات املاضية التي 
لم تقدم عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية إلى دول 
العالم؟ يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن مقدار هذه املساعدات وطبيعتها 
وكذلك ال��دول التي حصلت عليها. وهل سحبت وصرفت هذه املساعدات 
من االحتياطي العام للدولة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
مبصادر املساعدات وحجم األم��وال التي سحبت خالل السنوات العشر 

املاضية.

األحمد   صباح  مدينة  في  محتملة  بيئية  كارثة  اخلطر:  ناقوس  تدق  البيئة  جلنة 

عبدالله فهاد  جانب من اجتماع جلنة البيئة

الغامن ورئيسة االحتاد البرملاني الدولي وعدد من النواب

»امليزانيات«:  خسائر كبيرة في استثمارات »أمانة االوقاف« .. ويجب مراقبتها  

  املويزري يسأل الروضان عن شركة تخزين: 
هل التزمت بتنفيذ البنية التحتية؟

وج���ه ال��ن��ائ��ب ش��ع��ي��ب امل���وي���زري س��ؤاال 
برملانية إلى وزير التجارة وزير اخلدمات خالد 
الروضان عن شركة تخزين، وتنفيذها للبنية 

التحتية وفق العقد املبرم مع هيئة الصناعة 
عام 1999.

وجاء في السؤال ما يلي: هل قامت الشركة 

التي تعاقدت معها هيئة الصناعة ألغ��راض 
التخزين في العام 1999 بتنفيذ البنية التحتية 

وفقا ملعايير وزارة األشغال؟

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي ع��دن��ان عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة احلساب اخلتامي لألمانة 
العامة لألوقاف عن السنة املالية املنتهية 
2018/2017 ومالحظات ديوان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني بشأنه وتبني لها 

ما يلي :

ال زالت األمانة العامة لألوقاف تعاني 
م��ن وج���ود ج��وه��ر امل��الح��ظ��ات املستمرة 
واملتكررة والتي سبق للجنة نقاشها في 
اجتماعات سابقة ، خاصة فيما يتعلق 

بشأن
األداء االستثماري ألم��وال الوقف التي 
تديرها األمانة باجمالي مبلغ 405 مليون 

دي��ن��ار علما ب��أن النسبة األك��ب��ر م��ن تلك 
االستثمارات موجهة نحو اإلستثمارات 

العقارية وبنسبة 58%.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات 
ج��ادة في مراقبة ومتابعة أم��وال األمانة 
امل��س��ت��ث��م��رة ف��ي ال��ص��ن��ادي��ق واحمل��اف��ظ 
اإلس��ت��ث��م��اري��ة ودراس����ة وإع����ادة هيكلة 

استثماراتها املتعثرة والتخارج بحيث ال 
تتكبد خسائر إضافية ، علما بأنه سبق وأن 
ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير 
دي��وان احملاسبة بشأن التجاوزات التي 
شابت أم��وال الوقف من قبل األمانة خالل 

دور اإلنعقاد السابق.
ون��اق��ش��ت اللجنة ض���رورة استثمار 

الفوائض املالية وما حتتفظ فيه من سيولة 
كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف 
وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات 
الفنية واملالية ال��الزم��ة قبل ال��دخ��ول في 
أي��ة استثمارات جديدة مع تفعيل إدارة 
املخاطر وجوانب اخللل فيها للسيطرة على 
مستوى منخفض للمخاطر واخل��وض في 
استثمارات آمنة ، وليس كما اجتهت إليه 
األمانة في استثمار تلك السيولة بودائع 
وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في 

نهاية السنة إلى 74 مليون. 
إض��اف��ة إل��ى م��ا تكبدته أم���وال الوقف 
من خسائر نتيجة قيام األمانة بعمليات 
بيع أسهم لبعض الشركات دون إج��راء 
أي دراس��ات حتليلية مع عدم وج��ود آلية 

واضحة مت اتباعها في بيع تلك األسهم.
وت��ب��ني للجنة ق��ي��ام األم��ان��ة العامة 
ل��ألوق��اف بالصرف على أح��د املشاريع 
اإلنشائية بتمويل من امليزانية الوقفية مبا 
يقارب املليونني دينار بعد إلغاء اعتماداته 
م��ن امليزانية احلكومية وتعليق أعمال 
امل��ش��روع ، أم���ام إص���رار األم��ان��ة العامة  
لتنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام 
ملثل ه��ذا ال��ن��وع م��ن املشاريع وف��ق إف��ادة 
ديوان احملاسبة وأال يتم الصرف عليها من 

األموال الوقفية.
وش��ددت اللجنة على ض��رورة مراعاة 
الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات 
ب��ال��ص��رف وحت��ق��ي��ق ال��ه��دف م��ن تنمية 
أموال الوقف والصرف منها في األغراض 

املخصصة لها حسب احلجيات الوقفية.

شعيب املويزري 

النائب راكان النصف

سعد اخلنفور

 بحث معها عددا من امللفات 

 الغامن يشكر رئيسة االحتاد البرملاني الدولي: 
مواقفها ثابتة من القضايا العربية واالسالمية

جانب من اجتماع اللجنة


