الدوسري يقترح زيادة غرف العمليات الصغرى في مستشفى العدان
ق���دم ال��ن��ائ��ب ن��اص��ر ال���دوس���ري اق��ت��راح��ا
ب��رغ��ب��ة،الف��ت��ت��اح  6غ��رف عمليات صغرى
مبستشفى ال���ع���دان ت��خ��ص��ص للعمليات
اجل��راح��ي��ة ال��ص��غ��رى زي����ادة ع���دد األط��ب��اء
اجلراحني مبستشفى العدان مبا يتناسب مع
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أعداد املراجعني.
ونص االقتراح على ما يلي:رغم أن مستشفى
العدان يغطي محافظتني هما األحمدي ومبارك
الكبير ،إال أنه ال يوجد به سوى غرفة عمليات
صغرى واح���دة ،ونتيجة االزدح���ام الشديد
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خالل سؤال لوزير الكهرباء

العتيبي :عوازل اخلطوط
الهوائية قد تنذر بكارثة
الصيف القادم

وج��ه ال��ن��ائ��ب خ��ال��د العتيبي
س��ؤالً إل��ى وزي��ر الكهرباء وامل��اء
استفسر منه ع��ن املشاكل التي
تواجه مشروع استبدال ع��وازل
اخلطوط الهوائية والتي قد تنذر
بكارثة ال قدر الله وتعيد ما حدث
ف��ي محطة الصبية ف��ي ٢٠١٥
عندما خرجت احملطة عن اخلدمة
وشلت حالة الطاقة الكهربائية
في البالد .
وأك��د العتيبي ف��ي س��ؤال��ه أن
الوزارة أعلنت في وقت سابق عن
توقعيها عقدا ً مع احدى الشركات
الس���ت���ب���دال ع������وازل اخل��ط��وط خالد العتيبي
الهوائية مبناطق متفرقة من البالد
بقيمة .
مضيفاً ان الوزارة ذكرت أن العقد يشمل استبدال عوازل اخلطوط الهوائية جهد
132ر 300كيلو فولت في مناطق متفرقة من البالد وطالء عوازل ابراج خطوط
الضغط العالي (حتت اجلهد) مبادة السيليكون ،بهدف رفع كفاءة العوازل لكي
تقلل من أعمال صيانتها وغسيلها ملدة ال تقل عن عشر سنوات للخطوط الهوائية
جهد  400كيلو فولت وخطوط جهد  300كيلو فولت الواصلة بني محطة توليد
الصبية ومحطات الصليبية (دبيلو) واجلهراء (دبليو) واجلهراء (إكس) وسعد
العبدالله (دبيلو).
وتابع يؤكد املختصني هندسيًا أن املغذيات لها أهمية كبرى في آلية توليد الطاقة
الكهربائية ونقلها وأن العطل السابق الذي شل محطة الصبية في فبراير 2015
واجبرها على  Black shut downوالدي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من
مناطق الكويت كان بسبب تغذية الشبكة الكهربائية وتقاعس الشركة املنفذة عن
القيام باعمالها و االلتزام بالقياسات التي حددها العقد
وجاءت االسئلة على النحو التالي ،يرجى تزويدي بالتالي-:
 .1كافة نتائج جلان التحقيق التي شكلت و أنتهت من أعمالها بشأن حادثة
انقطاع التيار الكهربائي في محطة الصبية بتاريخ فبراير . 2015
 .2االجراءات التي اتخذتها الوزارة عند حدوث االنقطاع  ،وكذلك العقوبات التي
صدرت بحق الشركات التي تتولى اعمال الصيانة في محطة الصبية ،وهل قامت
الوزارة باستبعاد أي من الشركات التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي؟ يرجى
تزويدي بكافة الوثائق و املستندات الدالة على ذلك.
 .3اسم الشركة املسؤولة عن الصيانة وقت حدوث انقطاع التيار الكهربائي
السابق ،و االجراءات املتخذة ضدها من قبل الوزارة .
 فيما يتعلق بالعقد الذي أعلنت عنه الوزارة واملتعلق باستبدال عوازل اخلطوطالهوائية مبناطق متفرقة من البالد  ،يرجى تزويدي بالتالي-:
 - 1اسم الشركة املنفذة للعقد مع نسخ من اعتمادها لدى وزارة الكهرباء واملاء .
 - 2اسم الشركة املوردة ملادة طالء العوازل الكهربائية مع ما يثبت اعتمادها لدى
وزارة الكهرباء واملاء.
 - 3آلية تخزين وتنفيذ عملية الطالء على العوازل وهل تخضع هذه اآللية
الشراف الوزارة .
 .4ذكرت الوزارة ان مدة العقد  34شهرا تقوم خاللها الشركة باستخدام آليات
معزولة عن الكهرباء حتى  500كيلو فولت ،هل قامت الوزارة بالتأكد من املواصفات
الفنية التي الزمت بها الشركة  ،خاصة فيما يتعلق مبقياس حتمل آلية العزل
للفولت الكهربائي؟
 .5يرجى تزويدي بخطة الوزارة فيما يتعلق بتفادي نقاط الضعف التي ظهرت
في االعوام السابقة سواء في محطات االنتاج أو التحويل أو التوزيع وكذلك احلال
مع ظاهرة احتراق املولدات الكهربائية خالل فترة الصيف وكذلك خطط الوزارة
فيما يتعلق مبشاريع شبكات النقل والتوزيع في ظل النمو العمراني والتجاري
الذي تشهده البالد.

عمر الطبطبائي يقترح يوم 21
م� ��ارس م ��وع ��د ًا الن �ط�ل�اق حملة
التوعوية ملتالزمة الداون
قدم النائب عمر الطبطبائي اقتراحا برغبة قال في مقدمته:ملا كان يوم  21مارس
هو اليوم العاملي ملتالزمة الداون وذلك تأكيدا على أهمية الرعاية اخلاصة لهذه الفئة
وذويها واالهتمام بتعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم كبقية أفراد املجتمع ،لكونهم
ضمن النسيج االجتماعي ،لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات،
فيجب معاملتهم باعتبارهم أفرادا من املجتمع ال يختلفون عن غيرهم ألنهم قادرون
على التعلم والتفاعل مع املجتمع متى توافرت لهم الظروف املالئمة ،وهذه الظروف
تأتي من خالل إدراجهم ضمن السياسة العامة للدولة وتذليل جميع العقبات التي
تعترض طريق اندماجهم في املجتمع ،لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي
برجاء التفضل بعرضه على مجلس األمة املوقر.
«أن يكون يوم ( )21مارس هو انطالقة احلملة التوعوية واإلرشادية ملتالزمة
الداون في دولة الكويت وذلك بالتعاون ما بني وزارة اإلعالم  -بإعطاء مساحة أكبر
للتغطي اإلعالمية وبث البرامج التلفزيونية التي تساهم بالتوعية بفئة متالزمة
الداون  -ووزارتي التربية والتعليم العالي متمثلة في جميع مدارس دولة الكويت
احلكومية واخلاصة واجلامعات احلكومية واخلاصة وكذلك االحتادات الوطنية
لطلبة الكويت سواء داخل الكويت أو خارجها ،ووضع خطط وبرامج تعليمية
تناسب قدراتهم وإشراك أولياء أمورهم في التخطيط لهذه البرامج ،وتدريب معلمي
امل��دارس على األساليب والوسائل التي تساهم في تعليم هذه الفئة ومتكنهم من
االنسجام بيننا بشكل طبيعي كبقية أفراد املجتمع»

عسكر ي�ق�ت��رح زي ��ادة كمية م��واد
ال �ب �ن ��اء امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�م�ش�م��ول�ين
بالرعاية السكنية
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة قال في مقدمته :نظرا ً ملا يعانيه
املواطنون أصحاب الطلبات اإلسكانية بعد تخصيص املؤسسة العامة للرعاية
السكنية األراض��ي لهم من تكلفة عالية مل��واد البناء ،ما يثقل كاهل األس��رة
الكويتية ويضعها في خانة القروض وتراكم الديون ،لذا فإنني أتقدم باالقتراح
برغبة التالي:
رفع كمية مواد البناء املخصصة للمشمولني بالرعاية السكنية (األرض
وقرض أو البيوت احلكومية)  50%عما هو معمول به وذلك اعتبار من بداية
السنة املالية .2020/2019

عليها فإن الوقت األقصى ألي عملية جراحية
صغرى جتري بها هو  15دقيقة ،األمر الذي
قد يؤدي إلى أخطاء طبية ،اضافة إلى ذلك فإن
املستشفى الوحيد مبحافظة األحمدي تعاني
كذلك من نقص شديد في األطباء اجلراحني.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
افتتاح  6غ��رف عمليات صغرى مبستشفى
العدان تخصص للعمليات اجلراحية الصغرى
وزي���ادة ع��دد األط��ب��اء اجل��راح�ين مبستشفى
العدان مبا يتناسب مع أعداد املراجعني.

alwasat.com.kw

Tuesday 12th February 2019 - 12 th year - Issue No.3376

الشطي  « :الداخلية» تقدم كل التسهيالت للمرشحني ووسائل اإلعالم

 27مرشح ًا حصيلة  5أيام في «تكميلية» الثانية والثالثة ملجلس األمة

ربيع �سكر و ريا�ض عواد

تقدم أمس الى االدارة العامة لالنتخابات 5
مرشحني جدد في اليوم اخلامس لقبول اوراق
ترشيح في االنتخابات التكميلية ملجلس االمة
في الدائرتني الثانية والثالثة املقررة في 16
م��ارس املقبل  ،حيث تقدم مرشحان اثنان
بطلب ترشحهما في الدائرة الثانیة في حنی
تقدم ثالثة مرشحنی بینهم سیدة بطلبات
ترشح في الدائرة الثالثة  ،حيث وصل إجمالي
عدد املرشحني الى  27مرشحا.
وأك��د مدير ع��ام االدارة العامة للشؤون
القانونية ب��وزارة الداخلية العقيد حقوقي
ص�لاح الشطي ان��ه مت فتح ب��اب الترشيح
لالنتخابات التكميلية ،ألعضاء مجلس األمة،
في الدائرتني االنتخابيتني «الثانية والثالثة»
يوم اخلميس املوافق  6/2وحتى نهاية الدوام
الرسمي ليوم السبت املوافق ،2019/2/16
وذل��ك وفقاً ألحكام القانون رقم « 35لسنة
 »1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس
األمة والقوانني املعدلة له.
واض���اف العقيد الشطي أن��ه وص��ل عدد
املرشحني حتى ام��س االثنني  22مرشحا ،
وأن عدد من يحق لهم التصويت عن الدائرتني
الثانية والثالثة لالنتخابات التكميلية بلغ
 159075ناخباً وناخبة منهم 62547في
للدائرة الثانية و 96528في الدائرة الثالثة.
وطالب الشطي املرشحني بالتوجه بعد
انتهائهم من التسجيل في دائرة االنتخابات
الى املخافر حسب الدوائر االنتخابية إلثبات
التسجيل هناك.
وقال الشطي إنه بعد اقفال باب استقبال
طلبات املرشحني ف��ي  16اجل���اري ستقوم
ادارة ش��ؤون االنتخابات باستقبال طلبات
املرشحني لتعيني املناديب وال��وك�لاء الذين
سيعملون معهم في اللجان االنتخابية يوم
االنتخاب عبر اص���دار ه��وي��ات خاصة بهم
محددة ليوم االنتخاب كما يحق للمرشحني
تفويض شخص آخر يتعامل مع اإلدارة في
حال انشغاله.

وردا على س��ؤال ح��ول منع الصحفيني
من اداء واجباتهم قال الشطي سمعت بهذه
املعلومة واتضح انهم طلبوا من الصحفيني
ترك املرشح لتسجيل ترشحه وعدم تقريب
كاميرات املصورين مبستنداته اثناء تقدميها
واالنتظار حلني انتهاء املرشح ومن ثم أخذ
تصريح منه في املكان املخصص لإلعالميني
واختتم الشطي حديثه ب��ان االدارة تقدم
ت��س��ه��ي�لات ل�لإع�لام��ي�ين آلداء واج��ب��ات��ه��م
الصحفية.
م��ن جانبه ق��ال م��رش��ح ال��دائ��رة الثانية
تكميلي يوسف راش��د امل��ذن وال��ذي كان اول
املرشحني املسجلني في االنتخابات التكميلية
في يومها اخلامس نحمد الله كثيرا على نعمة
الدميقراطية حيث نهيش في بلد خير تقدم
للمواطنني خدمات مميزة وفريدة وتتكفل به
من املهد الى اللحد وهذا ما ال جنده في اي بلد
آخر مما يستحق الشكر والعرفان واحملافظة
على تلك النعمة .
وت��اب��ع امل��ذن  :السلبيات كثيرة حتتاج

ال��ى وق��ت كبير وج��ه��ود مضنية لغربلتها
ومعاجلتها وستكون لنا وق��ف��ة ج���ادة في
ح���ال وص��ول��ن��ا ال���ى ال���ى امل��ج��ل��س « وال��ل��ي
باجلدر يطلعه املالس « مؤكدا التزامه بعهده
واخالصه في أداء مهمته وانه قبل ان ينوي
الترشح عاهد ربه على ان يكون مخلصا لبلده
باالقوال واالفعال .
وم��ن جهته ق��ال مرشح ال��دائ��رة الثالثة
تكميلي دكتور فاضل حمزة خورشيد انه
يتبنى مشروع اسقاط القروض في مرحلته
االولى مراعاة لظروف املواطنني في ظل غالء
املعيشة وتراكم الفوائد على املعسرين .
واك��د خورشيد انه ضد الشخصانية في
اتخاذ القرارات وحتديد املواقف في مجلس
االمة مشيرا الى تأييده الكامل لقانون التقاعد
املبكر ال���ذي سيصب ف��ي مصلحة امل��واط��ن
ويتيح فرصا وظيفية تساهم في القضاء على
البطالة واستغالال للدماء الشابة .
وفيما يخص ع��دد ال��دوائ��ر واالنتخاب
بحسب ال��ص��وت ال��واح��د ق��ال خورشيد ان

النظام املعمول به حاليا كعدد دوائر ونظام
ال��ص��وت ل��ل��واح��د م��ن��اس��ب ج���دا وتناسب
التركيبة السكانية وهي ضمان لتعدد االراء
والتوجهات ومتثيل كافة رائح املجتمع الفتا
الى امكانية تغيير في عدد الدوائر مستقبال
لتصل الى  10دوائر او اكثر حيث تكون عادلة
ومتناسبة مع التوسع العمراني والزيادة
االسكانية املستقبلية .
وبدوره قال مرشح الدائرة الثالثة تكميلي
خالد عبداللطيف املنيع سرني اليوم اعالن
ترشحي رسميا وب��داي��ة لتحقيق اهافي
وطموحاتي في خدمة البلد وابناء الكويت في
حال وصولي للمجلس مشيرا الى ان اهم ما
يشمله برنامجه االنتخابي السعي في تعديل
وحماية التوكيبة السكانية وايصالها الى
مستوى يضمن االمن واحلفاظ على الهوية
الوطنية من الشوائب التي تعتريها وتسبب
لها اخللل .
واش���ار املنيع ال��ى اهتمامه بالعديد من
القضايا التي تشغل الشارع الكويتي متمنيا
من الله التوفيق والسداد في امتام مساعيه .
ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الثالثة
رمي عبدالله العيدان لقد تقدمت للترشح
ملقعد الدائرة الثالثة التكميلي وفي معيتي
خطة مستقبلية ايجابية وطموحة تنصب
في خدمة الوطن واملواطن مشيرة الى تبنيها
حللول جذرية للعديد من املشاكل العالقة
واملطروحة على الساحة وكل ما ميس هموم
املواطن لبكويتي مثل التقاعد املبكر والتركيبة
السكانية واسقاط القروض وغيرها .
واك���دت العيدان انها تضع على عاتقها
الوقوف مع قضايا امل��رأة الكويتية واق��رار
قوانني تنصفها بايادي املرأة نفسها .
وقالت العيدان  :نسال الله ان يقدرنا على
رد اجلميل للكويت واملساهمة في االصالح
وان نضع ايادينا على اجلرح ليلتئم بايجابية
بعيدا عن التجريح والتفرقة وتكبير املسائل
واخل�لاف��ات ون��ق��ف س��وي��ا وق��ف��ة ج���ادة مع
مصلحة الوطن دون اي اعتبارات.

اللجنة ستعد تقرير ًا متكام ًال بعد النظر إلى تقارير عدة وردت من اجلهات احلكومية

«املرافق العامة» دعت الدولة إلى إدارة سوق املباركية
ربيع �سكر وريا�ض عواد
ناقشت جلنة املرافق العامة خالل اجتماعها
امس موقف احلكومة جتاه الزيادة اخليالية في
أسعار إيجارات احملالت في سوق املباركية،
واستمرار ق��رار احلكومة هدم وإزال��ة مجمع
ال��ص��واب��ر السكني رغ��م م��ع��ارض��ة املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب لهذا القرار
باالتفاق مع إدارة أمالك الدولة.
وق����ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة امل���راف���ق ال��ع��ام��ة
النائب محمد الهدية ف��ي تصريح صحافي
إن االج��ت��م��اع مت بحضور ع��دد م��ن اجلهات
املعنية ممثلة ب���إدارة ام�لاك ال��دول��ة وهيئة
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وبلدية
الكويت باإلضافة إلى ممثل اصحاب احملالت
املتضررة.
وأض���اف إن تلك اجل��ه��ات زودت اللجنة
بالتقارير والعقود التي لديها فيما يخص
س��وق املباركية ،م��ؤك��دا ان اللجنة ستعقد
اجتماعات اخرى لبلورة املوضوع واخلروج
بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل
بهذا اخلصوص.
وأك���د ح��رص اللجنة على أال ي��ط��رح هذا
املوضوع من قبل احلكومة مبزايدة بل يجب

جانبا من اجتماع جلنة املرافق العامة امس

ان يدار سوق املباركية من قبل الدولة من اجل
حماية صغار املستثمرين من زيادة اإليجارات.
ورأى الهدية أن سوق املباركية يعد وجهة
سياحية للبلد ويجب احملافظة عليه مبا فيه من

انشطة جتارية ،مؤكدا ً أن الشركة املستثمرة
تهدف ال��ى الربح ما أدى ال��ى تغيير انشطة
كثيرة في (املباركية).
وأش��ار إلى أن احلكومة ترى ان املوضوع

طرح من خالل مزايدة وبالتالي يحق للشركة
رف��ع االي���ج���ارات وأن على م��ن يتضرر من
املستأجرين اللجوء للقضاء ،معتبرا ً أن املوقف
احلكومي في هذا األمر جانبه الصواب.
من جانب آخ��ر ،أوض��ح الهدية أن اللجنة
نظرت في تكليفها من قبل املجلس بدراسة
م��وض��وع إزال����ة مجمع ال��ص��واب��ر السكني
واستمعت الى آراء اجلهات املعنية.
وبني أن اجلهات احلكومية أكدت أن مجلس
ال���وزراء هو اجلهة املعنية وق��د اتخذ ق��راره
بإزالة املوقع ،بينما ال يزال املجلس الوطني
للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب متمسكا برأيه
بضرورة أن يضم املجمع للمعالم التراثية.
وقال الهدية إن بلدية الكويت أوضحت أن
رؤي��ة الكويت  ٢٠١٣تتضمن إزال��ة املجمع،
وأك��دت في الوقت ذاته أن هذا األمر قد وضع
ضمن املخطط الهيكلي منذ عام . ٢٠١١
وأوضح ان ادارة امالك الدولة اكدت أن األمر
محسوم إذ أن املجمع مت تثمينه بالكامل ومت
تسليم اصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمني،
الفتاً إلى أن اللجنة ستنظر في التقارير التي
زودت بها من قبل مختلف اجلهات وتعد تقريرا
متكامال حتيله للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.

استفسر عن السيرة الذاتية ألعضاء مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة

الدقباسي يسأل وزير التجارة :كم مشروع ًا وافق عليها صندوق املشروعات الصغيرة
وجه النائب علي سالم الدقباسي سؤاال
الى وزي��ر التجارة والصناعة قال فيه :
يرجى افادتي باآلتي:
 .1السيرة الذاتية ألع��ض��اء مجلس
إدارة جهاز حماية املنافسة ومناصبهم
وتاريخ التعيني لكل منهم؟
 .2نسخه من محاضر اجتماعات مجلس
إدارة حماية املنافسة؟
 .3عدد العاملني باجلهاز من كويتيني
علي ان تتضمن مسمياتهم الوظيفية
وتاريخ كل منهم ومناصبهم؟
 .4ع��دد العاملني ب��اجل��ه��از م��ن غير
الكويتيني علي ان تتضمن مسمياتهم
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وت���اري���خ ت��ع��ي�ين ك��ل منهم
وشهاداتهم الدراسية؟
 .5ت��زوي��دي مبيزانية ج��ه��از حماية
املنافسة ورواتب العاملني فيها من أعضاء
مجلس اإلدارة وجميع العاملني؟
 .6اإلج������راءات ال��ت��ي مت��ت م��ن قبل
اجلهاز في حال وجود اي مخالفات وعدد
املخالفات ان وجدت؟
 .7اهم إجنازات جهاز حماية املنافسة
فيما يخص اعمالها املنوطة لها ورؤيتها
ل��ل��ن��م��و االق����ت����ص����ادي ف����ي ال���ب�ل�اد؟
كما وجه النائب الدقباسي سؤاال اخر
لوزير التجارة والصناعة قال فيه :
يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:
 .1ألية اإلجراءات التي تتخذ من قبلكم

علي الدقباسي

باملوافقة او رف��ض امل��ش��اري��ع اخلاصة
بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة؟
 .2كشف بأسماء أصحاب املشاريع التي
متت املوافقة عليها بالصندوق الوطني
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ونسخه
م��ن ال��ع��ق��ود ال��ت��ي مت��ت ب�ين ال��ص��ن��دوق
وأصحاب املشاريع؟
 .3كشف بأسماء أصحاب املشاريع
التي مت رفضها ونسخه من قرارات أسباب

الرفض؟
 .4االلية التي تتم بها تخصيص املبالغ
ألص��ح��اب امل��ش��اري��ع وكيفية تسديدها
للصندوق؟
 .5اجمالي امليزانية التي مت صرفها
لتمويل املشاريع التي مت املوافقة عليها؟
 .6ع���دد ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي م��ازال��ت في
مرحلة التقييم ولم يتم البت فيها وأسماء
أصحابها؟
 .7ع��دد املشاريع املتعثرة والتي لم
يستمر أصحابها املشروع؟
 .8م��اه��ي اإلج�����راءات ال��ت��ي اتخذها
ال��ص��ن��دوق ف��ي ح��ق أص��ح��اب املشاريع
امل��ت��ع��ث��رة وت���زوي���دي ب��ن��س��خ م��ن ه��ذه
اإلجراءات ان وجدت؟
 .9عدد العاملني من غير الكويتيني في
الصندوق والرواتب التي يتقاضونها لكل
منهم واملكافئات املميزات األخرى؟
 .10نسخة من السيرة الذاتية ألعضاء
مجلس إدارة ال��ص��ن��دوق ومسمياتهم
الوظيفية؟
 .11نسخة من املراسالت التي متت بني
الصندوق وديوان احملاسبة واخلاصة في
مخالفات ديوان احملاسبة وما مت بشأنها؟
 .12ت��زوي��دي مب�لاح��ظ��ات املراقبني
امل��ال��ي�ين ع��ل��ي ع��م��ل ال��ص��ن��دوق وم��اه��ي
اإلج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ال��ص��ن��دوق
لتفاديها؟
 .13ت��زوي��دي بنسخة م��ن اإلع�لان��ات

للوظائف الشاغرة في الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية امل��ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة للسنوات اخلمس األخيرة
وت��اري��خ نشر ك��ل اع�ل�ان؟ وأس��م��اء من
قبلوا فيها وشهاداتهم الدراسية وتاريخ
تعيينهم؟
 .14ت��زوي��دي بالفترة الزمنية بني
اإلع�لان عن الوظائف الشاغرة وشغل
الوظيفة للسنوات اخل��م��س األخ��ي��رة؟
واسباب طول الفترة الزمنية بني اإلعالن
عن الوظائف والبت فيها؟
 .15هل هناك وظائف اشرافية مازالت
ش��اغ��رة ف��ي الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة؟
وفي حال وجود وظائف اشرافية شاغرة
ماهي األسباب لعدم اإلعالن عنها؟
 .16يرجى اف��ادت��ي بعدد اجتماعات
جلنة امل��ق��اب�لات االش��راف��ي��ة وت��زوي��دي
بنسخة باخر خمسة اجتماعات للجنة؟
 .17أش��ار دي���وان احملاسبة ان هناك
 105درجة وظيفية مت تخصيصها من قبل
ديوان اخلدمة املدنية للصندوق الوطني
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ،فماهي
اإلج����راءات التي ات��خ��ذت م��ن الصندوق
لشغل تلك ال��درج��ات ال��وظ��ي��ف��ة؟ وهل
مازالت هناك درجات وظيفة شاغرة ،فكم
ع��دده��ا ،وف��ي ح��ال وج��ود تلك الدرجات
الشاغرة يرجى افادتي عن أسباب عدم
شغلها؟

