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التجاوزات موجودة في جميع املكاتب وتتفاوت 
من مكتب إلى آخر 

»التحقيق في جتاوزات الصحة« تستأنف 
ج��ول��ت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة ب���زي���ارة م��ك��ت��ب��ي ل��ن��دن 

وواشنطن الصحيني األسبوع املقبل  
ربيع سكر 

ــن رئــيــس  ــل فــيــمــا أع
جلنة التحقيق البرملانية  
فــي جتـــــاوزات وزارة 
الـــصـــحـــة واملـــكـــاتـــب 
ــة  الــصــحــيــة اخلــارجــي
النائب  صالح خورشيد 
ــــة أخـــــرى  ــــول عـــــن ج
للجنة في مكتبي لندن 
ــوع  ــب ــن االس ــط ــن وواش
املقبل، كشفت مصادر 
نيابية عن توجه نيابي 
لتغيير هيكلة التعيني 
فـــي  املــكــاتــب الصحية 
اخلارجية وخصوصا 

في آلية التوظيف .
وقــالــت املــصــادر النيابية ل« الــوســط » : عدنا الثالثاء 
املاضي من جولة شملت مكتبي فرنسا واملانيا الصحيني 
وقمنا بالتحقيق باألمور التي شملها تكليف مجلس األمة 
وحققنا ببعض األمور وسيعقد اجتماع اليوم باملكتب الفني 
للجنة التحقيق ليتم وضعه في أجواء اجلولة باإلضافة إلى 
االستعداد للجولة الثانية .وأوضحت املصادر أن هناك فارقا 
بني تعاقد املكاتب الصحية مع املستشفيات الصحية وبني 
التعامل مع الوسطاء مبينا التعاقد يعني التعامل بصفة 
رسمية مع املستشفى وفق شروط واضحة وكما هو متعارف 
عليه أن العقد شريطة املتعاقدين ، أما التعامل مع الوسطاء فهو 
ال يحمل صفة الرسمية ودورهم أشبه بحلقة وصل بني املكتب 

الصحي واملستشفيات.
وإلى ذلك قالت املصادر إن اجلولة في مكتبي أملانيا وفرنسا 
أفضت إلى ضرورة اجراء تغيير جذري في هيكلية التعيني في 
املكاتب الصحية والتركيز على تعيني الكويتيني قدر املستطاع 
ولو تطلب األمــر ايفاد موظفني من وزارة الصحة للعمل في 

املكاتب للحد من التجاوزات املالية واالدارية .
وأوضــحــت املــصــادر أن الــتــجــاوزات مــوجــودة فــي جميع 
املكاتب وتتفاوت من مكتب إلى آخر الفتا إلى أهمية تدعيم أي 
جتاوز باألدلة والوثائق مع ضرورة أن يكون التحقيق حياديا 
وال ينحاز إلى الشخصانية متوقعة أن يكون التقرير جاهزا في 

نهاية سبتمبر املقبل .

الترسية بعد إعادة طرحها جنبت املال العام خسائر كبيرة

النصف يشيد بقرار » املناقصات 
املركزية« باملوافقة على ترسية 

مناقصة األنابيب النفطية
أكد النائب راكان النصف ان قرار جلنة املناقصات املركزية 
باملوافقة على توصية شركة نفط الكويت بترسية مناقصة 
األنابيب النفطية بعد اعادة طرحها جنب املال العام خسائر 
كبيرة، الفتا الــى أن احملــاوالت السابقة بترسية املناقصة 
بــصــورة غير قانونية وعــلــى شــركــة متعثرة فشلت رغم 

الضغوط الكبيرة التي مورست من قبل وزراء ونواب.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن اعــادة ترسية 
املناقصة حفظ أوال املــال العام من التعدي عليه، والقانون 
من التالعب مبــواده، كما حفظ للقطاع النفطي حقه في ادارة 
مشاريعه بعيدا عن التدخالت السياسية والنفوذ اخلارجية، 
الفتا الــى أن هــذه املناقصة كشفت بصورة جسيمة الفساد 
احلكومي والتشريعي، مبينا أنــه أعلن استجواب رئيس 

الوزراء في يناير املاضي ان متت ترسيتها باملخالفة للقانون.
وأضاف ان اجلزء األول من امللف انتهى بترسية املناقصة 
ــر الــدولــة لشؤون مجلس الــوزراء  الــيــوم، وننتظر من وزي
الشيخ محمد العبدالله محاسبة من تسبب في هذه الفوضى 

واملخالفات العديدة التي ذكرها تقرير ديوان احملاسبة.
وأشاد النصف مبواقف النواب الذين وقفوا بجانب القانون 
في هذا امللف الذي أخذ وقته سنوات طويلة من الشد واجلذب 
بني عدة أطراف، مستذكرا في الوقت ذاته دور النائب السابق 
أحمد القضيبي الذي تبنى امللف في املجلس املاضي واستمر 

مبتابعته الى اليوم.

ناشد سمو الشيخ جابر املبارك التدخل

املرداس: استحقاق نهاية 
اخلدمة كاملة يجب أن يشمل 
2010 من تقاعدوا منذ 

طالب مراقب مجلس األمة النائب نايف املرداس بأن يكون 
استحقاق العامل مكافأة نهاية اخلدمة كاملة دون خصم املبالغ 
التي حتملتها هذه اجلهة نظير اشتراك العامل في التأمينات 

أثناء فترة عمله، أن يكون شامالاً ملن تقاعدوا منذ عام 2010 .
 وأكد أن القرار يجب أال يقتصر على من تقاعدوا بعد إقرار 
التعديل في سنة 2017، مبينا أن ذلك أقل ما نقدمه ملن أضاعوا 
زهــرة شبابهم في خدمة الوطن وبذلوا من الوقت واجلهد 

الشيء الكثير.
وأوضح املرداس في تصريح صحافي أن بعض املتقاعدين 
ــدور التعديل  مــن القطاع األهــلــي قــد كسبوا قضايا قبل ص
والبعض اآلخــر فضل أن ينتظر من مجلس األمــة إقــرار هذا 
التعديل املستحق ولكن املفاجأه أنه اقتصر على من تقاعدوا 

بعد صدوره في اجلريدة الرسمية.
ــرداس : »أناشد رئيس مجلس الــوزراء سمو   وأضــاف امل
الشيخ جابر املــبــارك التدخل وإنــصــاف أبنائه املتقاعدين 
واإليــعــاز ملن يلزم بشمول التعديل جميع من تقاعدوا منذ 

صدور قانون القطاع األهلي في عام 2010«

توجه رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن 
على رأس وفــد برملاني أمــس إلــى العاصمة 
املغربية الرباط للمشاركة باملؤمتر الطارئ 
لــالحتــاد البرملاني العربي حــول تداعيات 

األوضاع في القدس.
وكــان في وداع الغامن على أرض املطار 
وزيــر العدل ووزيــر الدولة لشؤون مجلس 
األمــة الدكتور فالح العزب وسفير اململكة 
املغربية الشقيقة لــدى دولــة الكويت جعفر 
علج حكيم واألمني العام ملجلس األمة باإلنابة 

إميان علي البداح.
ومن املقرر أن يلقي الرئيس الغامن كلمة 
الوفد الكويتي خالل اجللسة الطارئة التي 
تأتي لبحث تداعيات املمارسات اإلسرائيلية 
ــقــدس ومـــا يصاحبها من  الــصــارخــة فــي ال

انتهاكات حلرمة املسجد األقصى.
وكان الغامن قد دعا عبر رسالة وجهها إلى 
رئيس االحتاد البرملاني العربي رئيس مجلس 
النواب املغربي احلبيب املالكي في وقت سابق 
إلى عقد جلسة طارئة لالحتاد لتدارس املوقف 

اخلطير واملتصاعد في القدس احملتلة.
 ويضم الوفد البرملاني املرافق للغامن كالاًاّ 
من وكيل الشعبة البرملانية النائب راكــان 
النصف وأمــني سر الشعبة النائب الدكتور 
عودة الرويعي وأمني صندوق الشعبة النائب 
الــدكــتــور وليد الطبطبائي وعضو اللجنة 
التنفيذية للشعبة النائب الدكتور خليل 
عبدالله أبل واألمــني العام ملجلس األمة عالم 

الكندري.

سيلقي كلمة الوفد الكويتي خالل اجللسة الطارئة

الغامن يتوجه إلى الرباط للمشاركة باملؤمتر الطارئ لالحتاد 
البرملاني العربي حول تداعيات األوضاع بالقدس

صالح خورشيد 

الغامن خالل مغادرته أمس

امل��واط��ن��ني ت��ه��م  ال��ت��ي  ال��ق��ض��اي��ا  م��ن  مل��ج��م��وع��ة  حسما  سيشهد  امل��ق��ب��ل  االن��ع��ق��اد  دور 

استفسر عن وجود تعاون مشترك بني اجلمعية وامللحقية الثقافية اإليرانية أم ال

املطير يسأل الصبيح عن جمعية الثقافة وعالقتها بخلية العبدلي
وجه النائب محمد بــراك املطير ســؤاال الى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح عن جمعية الثقافة وعالقتها 

بخلية العبدلي.
ــداث األخيرة  ونص السؤال كالتالي : في ظل األح
التي متت، وبجهود اخواننا في وزارة الدفاع و وزارة 
الداخلية مت الكشف عن اخللية االرهابية املعروفة بـ 
)خلية العبدلي( والــذي ثبت لدى محكمة التمييز في 
احلكم خيانة املتهمني للوطن وتخابرهم مع جمهورية 
ايــران االسالمية وجتميعهم الكم الهائل من االسلحة 
و املتفجرات و الذخائر وتخزينها في عدة أماكن منها 
مزرعة و شاليه و أيضا يوجد انتماء لبعض املتهمني 
و املدانني لهذه اخللية بجمعية الثقافة االجتماعية 
املرخصة من وزارة الشئون االجتماعية و العمل لذا 

يرجى تزويدي باألتي :
-1تزويدي بأسماء أعــضــاء مجلس ادارة هذه 
اجلمعية واألعــضــاء العاملني فيها والــتــي لديهم 

اشتراكات سارية أو منتهية.
-2تزويدي بــصــورة مــن أول اشــهــار للجمعية، 

وصورة قرار ايقافها وأسبابه، وأيضا صورة من قرار 
اعادتها مرة اخرى وتقرير االدارة القانونية في ذلك.

-3تزويدي باملبالغ التي مت ايداعها في اجلمعية 
ــي مت صــرفــهــا و أيـــن مت صــرفــهــا خـــالل خمس  ــت وال

سنوات.
-4هل مت توجيه انــذار او مخالفة للجمعية منذ 

تأسيسها، يرجى تزويدي بصوره منها.
-5أين يقع مقر اجلمعية، وهل هو ملك للدولة أو 

مبنى خاص، يرجى تزويدي بصورة من عقد االيجار.
-6يرجى تــزويــدي بكشف العاملني باجلمعية 

وجنسياتهم ومبالغ رواتبهم بالتفصيل.
-7هل هناك تعاون في عمل انشطة مشتركة ما بني 
اجلمعية وامللحقية الثقافية االيرانية، يرجى تزويدي 

بصوره منها.
-8يرجى تزويدي في التقريرين املالي واإلداري 

اخلاص باجلمعية خالل اخلمس سنوات املاضية.
-9 هل يتم صرف اعانة سنوية لهذه اجلمعية ، اذا 
كانت اإلجابة نعم يرجى تزويدي بقيمة هذه اإلعانة 

محمد املطيروسنوات صرفها.

بحضور فريق »احملاسبة«

»األموال العامة« تستكمل التحقيق 
في مخالفات الشركة الكويتية لالستثمار

ربيع �سكر

استكملت جلنة حماية األمـــوال العامة 
بــرئــاســة الــنــائــب شــعــيــب املـــويـــزري في 
اجتماعها امس مناقشة تكليف املجلس للجنة 
بشأن مخالفات الهيئة العامة لالستثمار 

اخلاصة بالشركة الكويتية لالستثمار، وذلك 
بحضور الفريق املختص بديوان احملاسبة.

وكــان مجلس األمــة قد وافــق على تكليف 
ــذه املخالفات في  اللجنة التحقيق فــي ه
جلسة 25 أبريل املاضي . وطالب النواب 

باالستعجال في اجنــاز التقرير خاصة ان 
املجلس السابق كان قد انتهى من التحقيق 
في هذه التجاوزات اال ان حل املجلس حال 
دون احالة التقرير الى املجلس للتصويت 

عليه.

بحضور العزب

»العرائض البرملانية« تناقش شكاوى »العدل« اليوم
ربيع �سكر 

جتتمع اليوم جلنة العرائض والشكاوى برئاسة 
النائب حمدان العازمي واملوضوعات التي ستنظرها 
اللجنة دراسـة الشـكـاوى أرقـام: )122-57-44(.  

ويحضر االجتماع وزيـر العدل ووزيـر الـدولة لشؤون 
مجلس األمة الدكتور فالح العزب أو من ينـوب عـنه .

هند الصبيح

– محمد صابر تصوير  جانب من اجتماع اللجنة أمس 

ربيع سكر 

توقع النائب د.عــودة الرويعي أن يشهد دور االنعقاد 
املقبل حسما ملجموعة من القضايا التي متس احتياجات 
مهمة للمواطنني ومت إثارتها ولم تستكمل أو تأجلت من 

االنعقاد املاضي.
وأوضح الرويعي في تصريحات لـ)تلفزيون املجلس(أن 
من بني هذه القضايا إنشاء جامعات جديدة واملعاشات 
التقاعدية ومكافآت نهاية اخلدمة ســواء للعسكريني أو 
املدنيني خاصة وان احلكومة قد أعادت إلى املجلس قانون 

املعاشات التقاعدية للعسكريني.
ــاف أنــه يأمل استحداث جلنة للموارد البشرية  وأض

للعمل على إجناز البديل االستراتيجي الذي أنفقت عليه 
الدولة أمواال طائلة ولم يتم االنتهاء منه.

ــر الرويعي أن مــن القضايا املهمة أيضا قانون  وذك
التجنيس الذي يحدد عدد املتجنسني سنويا بشكل واضح 
مشيرا إلــى أنــه كــن يتوقع أن تصدر احلكومة مرسوم 

ضرورة يحدد عدد املتجنسني لكنها لم تفعل.
وبني أن قانون املعاقني والتعديالت التي متت عليه من 
املفترض أيضا أن يكون أول األولويات في دوراالنعقاد 
املقبل. وقال الرويعي أداء املجلس في دور االنعقاد املاضي 
أمر طبيعي ومتوقع ألنه عادة ماتشهد البدايات جتاذبا بني 
األولويات ورغبات النواب وأيضا بني النواب وبعضهم، 
وتكون هذه التجاذبات بداية لتكوين العالقات بني النواب 

وترتيب األولويات وهو مايسير عليه اجلميع بعد ذلك.
وبني الرويعي أنه غير راض عن أداء املجلس البرملاني 
في دور االنعقاد املاضي وبرر ذلك بانشغاله في قضايا 

داخلية وخارجية.
وحول أداء احلكومة قال الرويعي أن العمل احلكومي هو 
عمل مشترك لكن لم نالحظ ذلك في احلكومة فهناك خلل في 
التعاون بني الوزراء وهناك وزراء أداؤهم أفضل وتعاونهم 
أكثر. وأشــار إلى أن هناك وزراء آخرين اليعرفون كيف 
يديرون وزاراتهم وال يحسنون التعامل مع بقية الفريق 
احلكومي وهذا كان ملحوظا في التصريحات املتضاربة 

واملتناقضة بني الوزراء حول نفس القضية .
ــد وزيــــر مستثنى من  ــوج ــي أنـــه الي ــع ــروي ــــاد ال وأف

االستجوابات وكل وزير مقصر هو عرضة لالستجواب وقد 
يحدث حادث عرضي يؤدي إلى استجواب الوزير.

وأكد الرويعي أنه يتمنى أن تكون لدى احلكومة قدرة 
أفضل من خالل تشكيل وزاري جديد وهذا أمر حتمي بعد 

وضوح أداء بعض الوزراء في دور االنعقاد املاضي.

يوجد وزراء اليعرفون كيف يديرون وزاراتهم 

الرويعي: مطلوب تشكيل وزاري جديد 

د. عودة الرويعي 

حمدان العازمي


