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نفى نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر 
املالية أنس الصالح صحة ما نشر عن وجود 
دراسة أعدها البنك الدولي عن دولة الكويت 
ب��أن %2 من ام��وال ال��دول��ة في البالد تذهب 
للرشوة واحملسوبية مبا ال يقل عن 650 مليون 
دينار سنويا ، وأكد الصالح انه ال توجد مثل 
هذه الدراسة ولم يصدر البنك الدولي أي شيء 

عن ذلك .

وق��ال الوزير الصالح في رده على سؤال 
للنائب صالح عاشور حصلت عليه » الوسط 
» :  يرجى اإلحاطة بأن وزارة املالية لم تتلق 
طلبا م��ن أي جهة حكومية إلع���داد مثل هذه 
الدراسة ، كما أن البنك الدولي قد أفاد بأنه لم 

يقم بإعداد مثل هذه الدراسة.
وكان النائب صالح عاشور قد وجه سؤاال 
برملانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
املالية أنس الصالح حول دراسة للبنك الدولي 

عن الكويت تفيد ب��أن %2 من أم��وال الدولة 
تذهب للرشوة واحملسوبية مبا ال يقل عن 650 

مليون دينار سنوياً.
وج��اء في نص السؤال ما يأتي: تضمنت 
دراسة أعدها البنك الدولي عن دولة الكويت 
بأن %2 من أم��وال الدولة في الكويت تذهب 
ل��ل��رش��وة واحملسوبية مب��ا ال يقل ع��ن 650 
مليون دينار سنوياً، ويعتبر هذا التقرير من 
جهة دولية تتعاقد معها أكثر من جهة حكومية 

ويعتبر هذا األمر مؤشرا خطيرا من مؤشرات 
الفساد، وعليه أتقدم باألسئلة اآلتية:1 -ما 
اخل��ط��وات التي قامت بها اجلهات الرسمية 
بالدولة بالنسبة لهذا التقرير؟ مع تزويدي مبا 

يثبت ذلك.

2 -هل هذه الدراسة جاءت بناء على طلب 
من جهة حكومية؟ في حالة اإلجابة باإليجاب 

يرجى تزويدي مبا يثبت ذلك.
3 -م��ا اإلج����راءات التي مت اتخاذها بهذا 

الشأن؟ مع تزويدي مبا يثبت ذلك.
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العالم كله ملتهب وباألخص منطقتنا

الهرشاني: على النواب 
االلتزام بخطاب األمير وأن 

يتقوا الله في بلدنا
طالب النائب حمد 
ال��ه��رش��ان��ي ال��ن��واب 
ب��االل��ت��زام بخطاب 
صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد ال����ذي أل��ق��اه 
مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ش��ر 
االواخ��������ر، وال����ذي 
ك��ان مبثابة خارطة 
ط��ري��ق للسلطتني 
ون���ب���راس للشعب 
الكويتي، والتفرغ 
لتحقيق االجن���ازات 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي 
ي���ت���ط���ل���ع ال���ي���ه���ا 

املواطنني.
وق���ال الهرشاني 

في تصريح صحافي »علينا جميعا أن نقتدي مبا جاء 
بخطاب سموه الذي كان موجزا ومجمال لالوضاع احمللية 
واالقليمية، ونسير على توجيهات سموه، فهو قائد العمل 
االنساني، ال��ذي يقتدي به العالم أجمع في حل القضايا 
األقليمية والدولية، وأن نكون عونا له، وأن نتعلم منه 

ونسير على نهجه«.
وأض��اف الهرشاني »يجب ان نعي املخاطر التي من 
حولنا، فالعالم كله ملتهب وباألخص منطقتنا، وأن نبتعد 
عن األساليب القدمية والتصعيد والبطوالت الوهمية التي 

تأتي على حساب  الوطن واملواطن«.
واشار الهرشاني الى ان االيام اثبتت أن من كان يتعمد 
االس��اءة للكبير والصغير وتعرض لكل مكونات املجتمع 
ولم يسلم أحد من افترائته بأنه  بعيد كل البعد عن النزاهة 

والشفافية، حيث اتضحت األمور«.
ونصح الهرشاني هؤالء بالتخلي عن أساليبهم وعدم 
االس��اءة لرموز الدولة ولزمالئهم النواب واالبتعاد عن 
االب��ت��زاز واملساومات، خاصة وأن املرحلة احلالية هي 
أخطر مرحلة بالتاريخ متر على خليجنا، وعلينا أن نتكاتف 

ونتعاضد ونتعاون ونوحد الصفوف.
وقال الهرشاني »من يريد حل القضايا التي تهم البلد 
فيكون ذلك بالتفاهم واحل��وار، بعيدا عن االستعراض، 
مثل ما ك��ان يعمل املجلس التأسيسي، االم��ر ال��ذي جعل 
الكويت بسبب هذا التفاهم في مقدمة دول املنطقة على كافة 

األصعدة«.
ودعا الهرشاني الى االقتداء مبن حافظوا على البلد منذ 
مئات السنني ايام اجلوع والعطش واحلروب وشح املاء، 
وان نسير على نهجهم وااللتزام باخالقهم وان نشكر الله 

على النعمة التي وصلنا اليها. 
وطالب الهرشاني بأن نبدأ صفحة جديدة ونقص احلق 
من أنفسنا، وأن يثبت كل واحد منا حسن نيته، وأن يلتزم 
بأداب احلوار، الذي جبلنا عليه، وأن ال نضيع الوقت في 
األم��ور التي ال تنفع، وأن نركز على حتقيق تنمية بلدنا 
واستقرارها، فقد كنا على الهاوية قريبا لوال حكمة صاحب 
السمو أمير البالد، لذا واجب علينا أن نتعلم من دروس 

املاضي وأن نتقي الله في بلدنا«.

أسوة ببدل الصيدلة للضباط

عسكر يطالب اخلالد باستعجال 
تنفيذ قرار صرف بدل التخصصات 

الطبية املساندة للضباط واألفراد
دعا النائب عسكر 
العنزي نائب رئيس 
م��ج��ل��س ال������وزراء 
ووزي�������ر ال���دف���اع 
الشيخ محمد اخلالد 
إلى طلب إستعجال 
جلنة أنظمة اخلدمة 
في تنفيذ قرار صرف 
ب���دل التخصصات 
ال��ط��ب��ي��ة امل��س��ان��دة 
للضباط واألف���راد 
إسوة ببدل الصيدلة 

للضباط . 
وقال العنزي في 
ت��ص��ري��ح صحافي 

أن��ه وج��ه أسئلة برملانية إل��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع بشأن أس��ب��اب تأجيل صرف 
ب��دل التخصصات الطبية املساندة للضباط واإلف��راد 
العسكرين منذ عام 2012 رغم أن قانون اخلدمة املدنية 
شمل جميع التخصصات الطبية امل��س��ان��دة وكذلك 

الصيدلة ومت تطبيقة في وزارة الصحة . 
وطالب العنزي اللجنة الرباعية املختصة )أنظمة 
اخلدمة ( بسرعة تنفيذة قرار البدالت ليشمل الضباط 
واالفراد من أصحاب هذه التخصصات الطبية املساندة 

وعدم تعطيل صرف البدالت املستحقة لهم . 
وأنتقد العنزي توجة اللجنة أح��د أعضاء اللجنة 
الرباعية لوضع آلية صرف تشترط املسميات الوظيفية 
بعد مرور اكثر من 5 سنوات على صرفها بوزاره الصحه 
مؤكدا أن آلية صرف بدالت التخصص تعتمد على الرتب 
العسكرية وليس املسميات الوظيفية خاصة وأن هذا 
التوجة فيه اجحاف وهضم حلقوق اخواننا وأبناءنا في 
السلك العسكري إضافة الى أن آلية الصرف هذه معمول 
بها فيما بتعلق ببدل الصيدلة والتمريض طبقا لرتبة 
العسكرية ال املسمى الوظيفي علما بأن الصيادله يعتبر 
تخصص طبي مساند وبنفس القرار لكن مت اقرار الكادر 

لهم فقط منذ 2012 واهمال باقي التخصصات. 
وختم العنزي تصريحة بأنه على ثقة كبيرة أن يحسم 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع هذا املوضوع 
ألنصاف أبناءه العسكريني في وزارة الدفاع بصرف 
��ن  َّ ب��دالت التخصص وشمولها ل��أف��راد والضباط ممِ
يحملوا املؤهالت العلمية في مجال التخصصات الطبية 

املساندة .

حمد الهرشاني

ردا على سؤال النائب عاشور 

الصالح: البنك الدولي لم يصدر دراسة 
650 مليون دينار سنويا  عن أن 

من أموال الكويت  تذهب للرشوة 
صالح عاشور أنس الصالح

النواب تسلموا سياراتهم اجلديدة 
ربيع �سكر 

تسلم أع��ض��اء مجلس األم���ة سياراتهم 
اجلديدة من األمانة العامة للمجلس والسيارة 
اجلديدة من نوع لكزس موديل 2017 بينما 

س��ي��ارات ال��ن��واب السابقة ال��ت��ي ارجعوها 
للمجلس كانت من نوع أودي.

صورة للسيارة اجلديدة ألحد النواب

وج��ه النائب شعيب امل��وي��زري سؤالني 
االول ال��ى وزي���رة ال��ش��ئ��ون االجتماعية 
والعمل ووزيرة الدولة للشئون االقتصادية 
هند الصبيح ع��ن مجلس االدارة اجلديد 
للخطوط اجلوية الكويتية والسؤال الثاني 
ال��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي 
الدكتور محمد ال��ف��ارس عن وكيل وزارة 

التربية .
نص السؤال االول ال��ى  وزي��ر الشئون 
االجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون 

االقتصادية هند الصبيح:
يرجى اإلجابة على التالي : -

• متى مت تعيني كل من رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
؟ وم��ا هي مؤهالتهم ؟ تزويدي بالسيرة 
الذاتية لكل منهم • ماهي امل��زاي��ا املالية 
وغ��ي��ره��ا م��ن امل���زاي���ا امل��م��ن��وح��ة لرئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة  والرئيس التنفيذي 
؟ ت��زوي��دي بتفاصيل ال��روات��ب واملكافأت 
وجميع املزايا املمنوحة لهم مع املستندات 

الدالة على ذلك
• ماهي الصالحيات املالية واإلداري��ة 

ملجلس اإلدارة ؟
• ماهي الصالحيات املالية واإلداري��ة 

للرئيس التنفيذي ؟
• هل أص��در مجلس اإلدارة احلالي أو 
الرئيس التنفيذي أو أيا من أو القياديني في 
اخلطوط اجلوية الكويتية أي قرار فصل أو 
إنهاء خدمات ألي موظف كويتي ؟ تزويدي 
بقائمة تتضمن نسخة من ال��ق��رارات ذات 

الصلة
• ماهي القرارات املالية واإلداري��ة التي 
اتخذها مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي 
منذ حلظة ص��دور ق��رار تعيينهم وحتى 

تاريخ اإلجابة على هذا السؤال ؟ تزويدي 
بنسخ من القرارات ومحاضر االجتماع.

   G550 و  G650 ماهي أسباب دمج •
وه��ل يتوافق ه��ذا الدمج مع معايير األمن 
والسالمة ؟ وما هو رأي الطياريني املدربني 
في الدمج املذكور ؟ تزويدي بكافة التفاصيل 
املتعلقة بهذا الشأن   ونص السؤال الثاني 
ال��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي 

الدكتور محمد الفارس :
يرجى اإلجابة على التالي :

• ماهي املؤهالت العلمية لوكيل وزارة 
التربية وتاريخ تعيينه ؟ تزويدي بنسخه 
من مرسوم التعيني واملستندات املرتبطة 
بسيرته ال��ذات��ي��ة ؟  • ه��ل مت ت��ق��دمي أية 
شكاوي ضد وكيل ال��وزارة من أي جهة من 
داخل أو خارج الوزارة  أو من أيا من موظفي 
الهيئات التعليمية أو اإلداري��ة في وزارة 

التربية   ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي 
االج����راءات التي مت ات��خ��اذه��ا بخصوص 

الشكاوي ؟ تزويدي بنسخه من الشكاوي
• ماهي القرارات املالية واإلداري��ة التي 
أصدرها وكيل وزاره التربية في الفترة من 
4 ابريل 2016 حتي تاريخ اإلجابة علي هذا 

السؤال ؟ تزويدي بنسخ من هذه القرارات 
• ماهي الصالحيات املالية واإلداري��ة 
لوكيل وزارة التربية ؟ تزويدي بالقرارات 

احملددة واملنظمة لهذه الصالحيات 
• هل ُكلمِف الوكيل امل��ذك��ور بترأس أو 
عضوية أي جلنة حتقيق في وزارة التربية 
قبل أو بعد تعيينه وكيال ؟ في حال كانت 
اإلجابة نعم كم عدد اللجان التي ٌكلمِف بها ؟ 
وماهي طبيعة التكليف ؟ ومدته ؟ ونتائج 
أعمالها ؟ تزويدي بنسخ من كافة املستندات 

املتعلقة بهذا التكليف.

سأل الفارس هل مت تقدمي أية شكاوى ضد وكيل » التربية«؟

املويزري للصبيح: هل مجلس إدارة »الكويتية«
 أصدر أي قرار فصل أو إنهاء خدمات ألي موظف كويتي؟

شعيب املويزري

عسكر العنزي


