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توعد الروضان بالمنصة إن لم يصلح األوضاع في وزارته

السبيعي :استجواب وزير النفط في ديسمبر المقبل
توقع النائب احلميدي ال�سبيعي
�أن املرحلة املقبلة �ستكون حا�سمة
و�ست�شهد �سي ًال من اال�ستجوابات،
وهناك تدافع لإ�سقاط ال��وزراء غري
املتعاونني مع جمل�س الأمة.
وقال ال�سبيعي :كان لنا لقاء يف مثل
هذا التوقيت بعد دور االنعقاد الأول
وحتدثت عن الق�ضايا املتوقع اثارتها
وعن � 5أو  6ا�ستجوابات من �ضمنها
ال�شيوخ �سوف ي�ستجوبون ،وحدث هذا
االمر ،والآن قبل دور االنعقاد املقبل
احب اذكر ان لدينا قانون التقاعد
املبكر والذي �صوت معه ولكن املادة
الرابعة التي حتدثت عنها يف اجلل�سة
لي�ست موجودة ب��االق�تراح ،ولي�س
لها عالقة بالتقاعد املبكر ومتت
ا�ضافتها م�ؤخرا ،وذك��رت وقتها ان
هذه املادة هي التي �ستعطل القانون
اخلا�ص بالتقاعد املبكر ،وال تعطوا
احلكومة فر�صة ب��اع��ادة القانون
ولكن للأ�سف �صوت املجل�س بابقاء
املادة الرابعة ،وكانت لدي اجلر�أة
للت�صويت �ضدها ول��دي مربراتي،
ويجب الف�صل بني القانون واملادة
 76من قانون الت�أمينات.
و�أكد ال�سبيعي على انه بوجود املادة
الرابعة لن مير القانون وما يح�صل
الآن هو تخدير للنا�س ،و�أقل �شيء
ميكن ان تعمله احلكومة �أن تذهب
للمحكمة الد�ستورية حيث �إنها ذكرت
ذل��ك بني �سطور ا�سباب ال��رد وانه
لي�س هناك عدالة وهناك تدخل يف
اخت�صا�صات ال�سلطة التفنيذية ،وانا
�أب��رئ ذمتي اذا جل�أت احلكومة �إلى
املحكمة الد�ستورية ويجب ان يكون
هناك حترك جدي يف ا�ستبعاد املادة
وان تكون يف قانون منف�صل.
وقال ال�سبيعي :فيما يتعلق بوزير
النفط لقد ذك���رت ان ا�ستجوابي
�سيكون يف �شهر دي�سمرب �أو �شهر
يناير املقبلني ،وخالل هذه الفرتة
يكون مر على ال��وزي��ر �سنة كاملة
وهي فرتة كافية لال�صالح لأن الرتهل
والف�ساد يف القطاع النفطي كبري،
ويجب احالة القيادات يف القطاع
النفطي �إل��ى التقاعد ،ون�سمع الآن
ان القياديني يطلبون متديد خم�س
�سنوات لأن م�صفاة فيتنام �سيتم
ت�شغيلها وهذا لعب ،ونزار العد�ساين
ومن معه هم من �سنوا قرار التقاعد

أمام الوزراء
 3أشهر
لإلصالح
وإال فسنوقفهم
عند حدهم
• احلميدي السبيعي

بعد � 30سنة ،و كثري من الكفاءات مثل
امل�ضف والهاجري �أحالوهم للتقاعد
قبل اكمال هذه امل��دة ،واي�ضا �شذى
ال�صباح ،واول �رشوطنا عدم التجديد
للقيادات التي انتهت مدتها ،ومعاجلة
بقية املخالفات ،والوزير اذا كان
قادر ًا على معاجلتها قبل �شهر دي�سمرب
فبها ونعمت و�إال ف�سوف ن�ستجوبه.
وتابع ال�سبيعي :بالن�سبة لوزير
املالية حتدثت معه عن التجاوزات
يف الكويتية ويف كا�سكو ووع��دين
بانه �سيقبل ا�ستقالة جمل�س ادارة
الكويتية �أو �سيحيلهم للتقاعد ،وكان
بامكاين ان اخرج واه��دد الوزير اذا
مل يغري جمل�س االدارة لأين اعلم انه
�سيقوم بذلك واخ��رج مبوقف البطل
ولكن هذا لي�س طبعي� ،أما بالن�سبة
ملجل�س ادارة كا�سكو فقال ان هذا من
�صالحيات جمل�س ادارة الكويتية،
واو�ضحت للوزير ق�ضية املبنى الذي
ا�شرتته كا�سكو وقامت بت�أجريه على
الكويتية ولي�س لهم ح��ق بذلك،
م�ضيفا �أنني تفاج�أت ان الوزير ابقى
على جمل�س ادارة كا�سكو ،والتي لها 3
حوادث خالل الفرتة االخرية من خالل
�سيارات التموين التي تديرها ،وهذه
ال�سيارات ا�صطدمت بالطائرات من
اخللف مما �سبب اتالف ًا كبرية .
وتابع ال�سبيعي :انا التزمت مع وزير
املالية بعدم اثارة الأمر خالل فرتة
الـ 7ا�شهر املا�ضية لأين ال ابحث عن
التك�سب ،ولكن عندما ت�صل الأمور
�إلى هذه املرحلة فلن ا�سكت ،ودور

االنعقاد املقبل دور حا�سم ال يوجد
فيه �ضحك وال ���ش��يء ،وه��م �أخ��ذوا
فر�صتهم كاملة ،ومن ال يريد العمل
وال��رد على اال�سئلة واح�ترام النواب
فم�صريه معروف ،واذا مل ت�صلحوا
�أيها الوزراء خالل  3ا�شهر فال تلومنا
بعد ذلك.
و�أ����ض���اف ان���ه ع��ن��دم��ا ذك���ر مقولة
«م�ستجوب ابن م�ستجوب ابن م�ستجوب»
والتي كانت مرادفة ملقولة «وزير ابن
وزير ابن وزي��ر» او «�شيخ ابن �شيخ
ابن �شيح « فانني اق�صد فيها خالد
الرو�ضان ،وهذا الأمر لن ينق�ص من
قدره ،واال�ستجوابان املقدمان لأبيه
وجده ال ينق�صان من قدرهما �شيئ ًا.
وتابع :ان الرو�ضان من �ضمن الوزراء
امل�سلط عليهم ال�ضوء خالل الفرتة
املقبلة بالن�سبة يل انا ،وات�ضح انه
يف طريق  360جنوب البالد يوجد 4
ك�سارات تراخي�صها منتهية ،ووزارة
التجارة ال تقوم ب��دوره��ا وتركتها
تعمل ،وهذا مال عام فهل املخطئون
وقعت عليهم غرامات؟ وملاذا مل تتابع
احلالة املالية لل�رشكات العقارية
التي تقيم معار�ض عقارية وت�رسق
اموال املواطنني؟ ،واي�ضا لدي ا�سئلة
دقيقة وحمرجة ماليا �سوف اتقدم بها
بعد العيد بعدما ت�صلني امل�ستندات.
وقال ال�سبيعي :ان جاوب عن اال�سئلة
واتخذ اج���راءات ايجابية ف�سيكون
الأمر خري ًا ولكن اذا مل يرد عن الأ�سئلة
وحاول حماية املتجاوزين ف�سيكون
م�صريه مثل غريه على املن�صة.

بقاء المادة
الرابعة في
قانون التقاعد
المبكر سيؤدي
إلى رفضه

كمال :المبادرة العمانية
تجمع شمل الصحافيين العرب
غادر البالد �أم�س وفد جمعية
ال�صحافيني ال��ذي ي�ضم �أمني
ال�صندوق باجلمعية ونائب
رئي�س جلنة التدريب يف احتاد
ال�صحافيني العرب جا�سم كمال
وع�ضو اجلمعية العمومية
غ��ن��ام ال��غ��ن��ام للم�شاركة
بامللتقى الإع�لام��ي ب�صاللة
 2018يف �سلطنة عمان ال�شقيقة
وامل�شاركة بالدورة التدريبية

الرشيدي طالب
بإحالة القيادات
النفطية إلى
التقاعد وعدم
التجديد لها

�أ�شاد مدير مكتب برنامج االغذية
العاملي يف الإمارات وممثله لدى
دول جمل�س التعاون اخلليجي
عبداملجيد يحيى ،بالدور الفاعل
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه جمعية الهالل
الأح��م��ر يف جم��ال بناء القدرات
وال�رشاكات والتن�سيق يف العمل
االغاثي واالن�ساين.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدلى به عقب
لقائه الأم�ي�ن ال��ع��ام يف جمعية
ال��ه�لال الأح��م��ر مها الربج�س،
م�شري ًا �إلى �أن الكويت تعترب من
ال��دول الداعمة للعمل الإن�ساين
يف �أب��ع��اده الوطنية والإقليمية
والعاملية ولها دور ريادي يف هذا
املجال ي�شهد به خمتلف الفاعلني
يف ه��ذا احلقل اف���رادا ك��ان��وا �أو

ق��ال النائب خليل �أب��ل يف �س�ؤال
موجه �إل��ى وزي��ر الأ�شغال العامة
وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون البلدية
ح�سام الرومي :منى �إلى علمي طلب
وزير الأ�شغال من اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة �إلغاء عدد من
املناق�صات من بينها مناق�صة رقم
« »243اخلا�صة ب��أع��م��ال تطوير
طريق العبديل من مدينة املطالع
�إلى التقاطع امل�ستقبلي مع الطريق
الإقليمي ال�شمايل لتطوير �شبكة
الطرق يف املنطقة املحيطة التي
تربط بني مدينة املطالع والدائري
ال�ساد�س بطول  9كليو مرتات وتربط
مدينة املطالع بطريق ال�صبية بطول
 11كليو مرت ًا على الرغم من �سالمة
�إج���راءات ط��رح املناق�صة ،ودون
الرجوع �إلى اللجنة الفنية املخت�صة
يف ال��وزارة ،كما تبني رف�ض جلنة
املناق�صات املركزية طلب ممثلي
ال���وزارة والهيئة العامة للطرق
والنقل الربي �إلغاء املناق�صة.

وطالب ب�إفادته وتزويده بن�سخة من
كرا�سة املناق�صة رقم « »243اخلا�صة
ب ��أع��م��ال تطوير ط��ري��ق العبديل
ون�سخة من املوافقات املعتمدة
من اللجنة الفنية ب��وزارة الأ�شغال
العامة والهيئة العامة للطرق
والنقل ال�بري ومن وزارة املالية
و�إدارة ال��ف��ت��وى والت�رشيع ومن
جلنة املناق�صات املركزية وديوان
املحا�سبة على طرح املناق�صة رقم
« »243اخلا�صة ب��أع��م��ال تطوير
طريق العبديل ،والكتب املر�سلة
من وزارة الأ�شغال التي تطلب فيها
من جميع هذه اجلهات املوافقة على
طرح املناق�صة.
كما طالب بتزويده بك�شف يت�ضمن
ال�رشكات التي تقدمت للمناق�صة
رقم « »243اخلا�صة ب�أعمال تطوير
طريق العبديل مع بيان ال�رشكة
الفائزة بها مت�ضمن ًا ال�سرية الذاتية
لل�رشكة الفائزة ،ون�سخة من كتاب
ال��وزارة التي تطلب فيه املوافقة

�أع��ل��ن مركز �أب��ح��اث امل��ي��اه التابع ملعهد
الكويت للأبحاث العلمية عن اجناز م�رشوع
ت�صميم و�إن�شاء قاعدة بيانات عن اخل�صائ�ص
والكيميائية
والبيولوجية
الفيزيائية
ملحطات التحلية بهدف تقييم مدى مالءمة
جودة مياه البحر لتطبيقات التحلية بتقنية
التنا�ضح العك�سي.
وقالت رئي�س امل�رشوع الباحثة يف معهد
االبحاث مها ال�شمري� ،إن كمية الأمالح الذائبة
ودرجة احلمو�ضة واختالف درجات احلرارة
املو�سمية والعكارة واالن�سدادات الع�ضوية
وغري الع�ضوية والرغوية والبيولوجية هي
عوامل ينبغي النظر فيها عرب ان�شاء قاعدة

هيئات ومنظمات.
و�أك���د �أهمية اجلمعية ودوره���ا
يف تعزيز العمل االن�ساين لدعم
قطاع غزة وال�سعي لتوفري حياة
كرمية للفئات التي حتتاج �إلى
الدعم ،مبينا انه قدم عر�ضا عن
الو�ضع االن�ساين واالحتياجات
الطارئة لل�شعب الفل�سطيني يف
قطاع غزة والالجئني ال�سوريني
يف االردن والجئي «الروهينغا» يف
بنغالد�ش.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،ثمنت الربج�س
اجلهود التي يقوم بها برنامج
الأغذية العاملي يف �سبيل حتقيق
الأهداف ال�سامية التي قامت لأجلها
هذه املنظمة االن�سانية الرئي�سية
م�شيدة بتعاونها املتوا�صل مع

اجلمعية يف امل��ج��ال االن�ساين
وم�ساعدة كافة الفئات املعوزة
حول العامل.
و�أو�ضحت الربج�س انه مت خالل
اللقاء بحث �آلية العمل امل�شرتك
م�ستقبال وكيفية تن�سيق امل�شاريع
االن�سانية لفائدة املجتمعات
املحلية املحتاجة خا�صة لالجئي
«الروهينغا» يف بنغالد�ش وال�شعب
الفل�سطيني يف قطاع غزة.
و�أكدت �أن اجلمعية ت�سعى با�ستمرار
�إل��ى تو�سيع وتعزيز التعاون
وال�رشاكة االن�سانية مع اجلهات
واملنظمات الإقليمية والدولية مبا
يحقق �أهدافها ور�سالتها ويلبي
حاجات املحتاجني من مثل هذه
امل�شاريع الإن�سانية.

السويط يسأل عن تعزيز ميزانية
المستودعات الطبية
وجه النائب ثامر ال�سويط �س�ؤ ً
اال
برملاني ًا لوزير ال�صحة ال�شيخ
با�سل ال�صباح قال فيه :منى �إلى
علمي قيام �إدارة امل�ستودعات
الطبية متمثلة بالوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون الأدوية والتجهيزات الطبية
طلب تعزيز مليزانية القطاع بقيمة
 210ماليني دينار كويتي وذلك
يف تاريخ � ،2017/7/27أي بعد
اقرار امليزانية ل�سنة 2017/2018
لبند الأدوي��ة والعقاقري واملواد
الكيماوية واملقدرة بــ  355مليون
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ،ومب��ا ي��ق��ارب 4
�شهور� .أي �أنه مت �رصف قرابة 90
 %م��ن امليزانية امل��ق��رر لها يف
الثلث الأول من ال�سنة املالية.
وطالب افادته عن �صحة املعلومة
امل��ذك��ورةم��ط��ال��ب�� ًا ب��ت��زوي��ده ا

• خالد العتيبي

هذه الطريق ،الذين يعانون من �سوء
الطريق ووقوع احلوادث املرورية؟
وهل يوجد يف املناق�صة رقم 243
اخل��ا���ص��ة ب ��أع��م��ال تطوير طريق
العبديل �أي خط�أ يف �سالمة الإجراءات
التي متت من بداية طرح املناق�صة
وحتى الرت�سية على املقاول الفائز؟
وهل قام املقاول الفائز بالرت�سية
بتوقيع العقد اخلا�ص باملناق�صة
رقم « »243اخلا�صة ب�أعمال تطوير
طريق العبديل؟ �إذا كانت الإجابة
بنعم – فريجى بيان تاريخ توقيع
تاريخ توقيع العقد بني ال��وزارة
واملقاول الرئي�سي للم�رشوع.
وق��ال �أب��ل :هل مت �إ���ص��دار الكفالة
البنكية للمناق�صة رق��م «»243
اخل��ا���ص��ة ب ��أع��م��ال تطوير طريق
العبديل من قبل املقاول الرئي�سي
للم�رشوع؟ �إذا كانت الإجابة بنعم –
فريجى بيان تاريخ �إ�صدار الكفالة
وقيمتها.
وم��ا ه��ي التفنيدات التي تقدمت

بها هيئة الطرق الربية التابعة
لوزارة الأ�شغال ب�ش�أن طلبها �إلغاء
املناق�صة رق��م « »243اخلا�صة
ب�أعمال تطوير طريق العبديل؟ مع
تزويدي برد ديوان املحا�سبة على
طلب الإلغاء ورد جلنة املناق�صات
املركزية �أي�ض ًا.
و�أ�ضاف هل م�رشوع املناق�صة رقم
« »243اخلا�صة ب�أعمال تطوير طريق
العبديل مرتبط باخلطة الإمنائية
اال�سرتاتيجية للدولة وباخلطة
الزمنية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية واملتعلقة ب�إن�شاء
البنية التحتية مل�رشوع املطالع
الإ�سكاين؟ �إذا كانت الإجابة بنعم
– فما هي الغاية من طلب �إلغاء
املناق�صة وم��ن ث��م تعطيل عجلة
اخلطة الإمنائية للدولة ومن ثمن
تعطيل اخلطة الزمنية الإ�سكانية
للم�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية؟
وما هي الفائدة املرجوة من طلب
وزارة الأ�شغال �إلغائها.

«األبحاث» :إنشاء قاعدة بيانات لتقييم خصائص محطات التحلية
بيانات عنها للتغلب على امل�شاكل التقنية
امل�صاحبة لعمليات التحلية.
وا�ضافت ان الكويت تعتمد ب�شكل رئي�سي على
حتلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها من
مياه ال�رشب وذلك لندرة املوارد الطبيعية
مبينة ان تدوين نوعية هذه املياه �سيكون ذا
�أهمية كبرية و�سيعود بفوائد عديدة مبا فيها
خف�ض اال�ستثمارات الر�أ�سمالية والتكاليف
الت�شغيلية.
و�أو�ضحت �أن تكنولوجيا التحلية بالتقطري
الفجائي متعدد امل��راح��ل اذ ان التنا�ضح
العك�سي تعد من �أف�ضل التكنولوجيا املعتمدة
واملعروفة وامل�ستخدمة حاليا يف الكويت.

• جا�سم كمال

استفسر عن اسباب صرف  ٪90في الثلث األول من السنة المالية

أبل للرومي :ما أسباب إلغاء مشروع تطوير طريق العبدلي؟
على الرت�سية على ال�رشكة الفائزة،
ون�سخة من كتاب ال���وزارة بطلب
�إلغاء املناق�صة و�إعادة طرحها مع
بيان �أ�سباب طلب الإلغاء ،ون�سخة
من كتاب جلنة املناق�صات املركزية
برف�ض �إلغائها.
وت�����س��اءل �أب���ل ع��ن ط��ل��ب وزارة
الأ�شغال �إلغاء م�رشوع املناق�صة
رقم  243اخلا�صة ب�أعمال تطوير
ط��ري��ق ال��ع��ب��ديل ه��ل ي�����ؤدي �إل��ى
الإ�رضار مب�صلحة املواطنني الذين
خ�ص�صت لهم م�ساكن يف منطقة
املطالع �إذا كانت الإجابة بنعم –
فمن الذي يتحمل م�س�ؤولية الإ�رضار
مب�صلحة املواطنني والت�أخري يف
ت�سليم امل�ساكن لهم ح�سب اخلطة
الزمنية.
و�س�أل �أبل عما مت من خالل طلب �إلغاء
هذه املناق�صة رقم « »243اخلا�صة
ب ��أع��م��ال تطوير ط��ري��ق العبديل
م��راع��اة �سالمة م��رت��ادي الطريق
احلايل وامل�صلحة العامة ملرتادي

املقامة �ضمن فعاليات امللتقى
الإعالمي.
واك���د ك��م��ال �أه��م��ي��ة م�شاركة
جمعية ال�صحافيني يف هذا
امللتقى ���ش��اك��ر ًا ال��زم�لاء يف
جمعية ال�صحافيني العمانية
على هذه املبادرة التي جتمع
�شمل ال�صحافيني العرب على
ار�ض ال�سلطنة من خالل امللتقى
الإعالمي والدورة التدريبية.

مسؤول أممي :للكويت دور ريادي
في العمل اإلنساني

العتيبي :ما أسباب صمت المؤسسات المالية
عن اندماج «بيتك» و«األهلي المتحد» ؟
ت�ساءل النائب خالد حممد العتيبي عن �أ�سباب
�صمت امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية الكويتية
ورف�ضها التحرك خطوة واحدة نحو الأدالء بر�أيها
يف �صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك
االهلي املتحد.
و�أ�ضاف العتيبي :على الرغم من امتالكنا مل�ؤ�س�سات
مثل بنك الكويت املركزي ,والهيئة العامة لال�ستثمار,
وهيئة �أ�سواق املال ,لكن هذه امل�ؤ�س�سات ابتعدت
ورفعت �شعار ال�صمت املطبق وك�أن على ر�ؤو�سهم
الطري ,الفت ًا �إلى انه وب�سبب هذا ال�صمت غري املربر
تركت ال�ساحة للعامة و�أحيانا لغري املتخ�ص�صني كل
يديل بدلوه �إما م�ؤيد ًا �أو معار�ض ًا لل�صفقة وفق ما
ميتلكه من معلومات قد تكون غري �صحيحة �أو بعيدة

«الصحافيين» تشارك في الملتقى اإلعالمي في عمان

أشاد بالشراكة والتنسيق مع «الهالل األحمر»

أكد على حرمة األموال العامة وحظر المساس بها

عن الر�أي الفني املدرو�س.
و�أ�شار العتيبي �إلى �أن هذا ال�صمت يثري ال�شك والريبة
يف �إمتام هذا الدمج ,فلماذا مل تتدخل هذه اجلهات يف
الإعالن عن ر�أيها الفني يف �صفقة ت�شغل الر�أي العام
وتهم ال�شارع االقت�صادي و ال�سيا�سي؟
ولفت العتيبي �إلى �أهمية مبادرة هذه امل�ؤ�س�سات
بتقدمي درا�سة فنية �شاملة منف�صلة عن ر�ؤية البنكني
وبعيدة عن الرغبة احلكومية تو�ضح من خاللها مزايا
وعيوب االندماج لكي تقطع ال�شك والريبة وت�ضع
النقاط على احلروف وتكون مرجع ًا م�س�ؤوال يف حال
كان هذا االندماج فا�شال ترتب عليه خ�سارة لأموال
الدولة ,راف�ض ًا امل�سا�س باالموال العامة وانها خط
احمر يحظر امل�سا�س بها.

محليات

من جانبه قال امل�رشف على امل�رشوع علي
العدواين ،ان نتائج امل�رشوع �أظهرت تفا�صيل
مهمة عن الو�ضع الراهن ملياه البحر يف
الكويت وال��ت��ي ميكن ا�ستخدامها كمرجع
للإن�شاءات امل�ستقبلية والتي او�ضحت ان مياه
البحر عند م�أخذ حمطة ال�شويخ متتاز ب�أعلى
قيمة لكمية الأمالح الكلية الذائبة.
وا���ض��اف ان مياه البحر عند م�أخذ حمطة
الدوحة ال�رشقية للتقطري الومي�ضي متتاز
بكونها �أق��ل قيمة لكمية الأم�لاح معربا عن
توقعه ان تكون كلفة حتلية املياه بالأغ�شية
النفاذة يف موقع حمطة الدوحة اقل منها يف
حمطة ال�شويخ.

وذك��ر العدواين �أن املياه املغذية ملحطة
ال�شويخ متتاز بقيم عالية م��ن م�ؤ�رشات
االن�سداد الع�ضوي يف حني متتاز حمطة الدوحة
للأبحاث العلمية التابعة للمعهد بقيم مرتفعة
مل�ؤ�رشات االن�سداد غري الع�ضوية.
وبني ان النتائج �أظهرت اي�ضا ان مياه البحر
عند م�آخذ حمطة الزور متثل �أن�سب املواقع
للبناء يف امل�ستقبل من حيث مالءمة املياه
مل�شاريع التحلية بالأغ�شية النفاذة تليها
املياه عند م�آخذ الدوحة الغربية والدوحة
ال�رشقية ثم ال�شعيبة خا�صة فيما يتعلق
ب��االن�����س��دادات الع�ضوية وغ�ير الع�ضوية
والرغوية والبيولوجية.

باملخاطبات الر�سمية يف هذا ال�صدد
وك��ذل��ك قيمة العقود والطلبات
املبا�رشة واخلا�صة للعام 2017
ومدى �صحة �أنها بلغت �أكرث من
 100مليون دينار كويتي وا�ستف�رس
عن قيمة الطلبات املبا�رشة والتي
تبلغ قيمتها � 70أل��ف دينار بحد
�أق�صى لكل عقد طلب مبا�رش طلب
خا�ص مب��ا فيها طلبات الـHO
واجلهات الطالبة لها مع تزويده
بقيمة الطلبات املبا�رشة العقود
ملخزن الـ HOلل�سنوات اخلم�س
املا�ضية.
وقال انه بعد قيام جلنة املناق�صات
بال�سماح لإدارة امل�ستودعات
الطبية بالتعاقد املبا�رش ل�رشاء
�أدوية ولوازم طبية حيث ال يتجاوز
التعاقد �أو الطلب قيمة � 70ألف دينار

كويتي ،هل متت جتزئة �رشاء مواد
�أو لوازم طبية حتى ال تتجاوز قيمة
التعاقد � 70ألف دينار مت�سائ ًال� :إذا
كان �إحتياج امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية ي��ف��وق ه��ذا املبلغ 70
�أل��ف دينار كويتي ماهي مربرات
التجزئة للكميات على عدة �أوامر/
طلبات /عقود �رشاء؟ وهل �إذا متت
عملية التجزئة ف�إن ذلك يعني عدم
خ�ضوع طلبات ال����شراء للرقابة
املالية من قبل جلنة املناق�صات
املركزية ودي��وان املحا�سبة وهل
توجد موافقة مع جلنة املناق�صات
امل��رك��زي��ة ودي����وان املحا�سبة،
لتجزئة ال�رشاء الفت ًا �إلى ان جلنة
املناق�صات ال ت�سمح بتكرار الطلب
لنف�س املادة لأكرث من مرتني فقط
لل�سنة املالية الواحدة.

للتأكد من صالحيتها قبل اإلفراج عنها

عسكر يقترح إنشاء مختبرات
حدودية لفحص المواد

الغذائية المستوردة

ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب ع�سكر
ال��ع��ن��زي ب��اق�تراح برغبة
لإن�شاء خم��ت�برات مركزية
باملناطق احلدودية وجميع
امل��وان��ئ الكويتية ،تكون
م�ؤهلة باخلرباء والأجهزة
وامل��ع��دات ال�لازم��ة لإج��راء
فح�ص ال���واردات الغذائية
واملواد اال�ستهالكية للت�أكد
من �صالحيتها قبل الإف��راج
عنها والت�رصيح ب�إدخالها
�إلى البالد.
وق��ال يف مقدمة اقرتاحه،
لقد حفلت الفرتة املا�ضية
• ع�سكر العنزي
ب�أنباء حول �ضبط العديد
من املخازن وبع�ض املحالت التي احتوت على ع�رشات الأطنان من
املواد والأغذية منتهية ال�صالحية وغري �صاحلة لال�ستخدام الآدمي،
ومل يقف الأمر عند ذلك بل امتد ب�ضعاف النفو�س واجل�شعني من
التجار وامل��وزع�ين بالعمل على التالعب يف ت��واري��خ انتهاء
ال�صالحية والعبث بها ليعاد طرحها يف الأ�سواق ب�صورة مثلت �إهدار ًا
للقيم وعبث ًا باملواطنني و�صحتهم وتعري�ض حياتهم للأخطار
والأمرا�ض دون وازع من �ضمري �أو خ�ضوع لرقابة جادة من اجلهات
املعنية ومتابعة م�ستمرة لفرق البحث والتفتي�ش بوزارة التجارة
وال�صناعة وبلدية الكويت .وا�ضاف ان هذه الظاهرة الغريبة على
املجتمع ت�سببت يف العديد من املخاوف لدى امل�ستهلكني و�أثارت
الت�سا�ؤالت حول دور اجلهات الرقابية وجهات التفتي�ش يف متابعة
الأ�سواق واتخاذ الإجراءات احلا�سمة التي حتول م�ستقب ً
ال وتكرار
هذه املخالفات.
ودعا ع�سكر يف اقرتاحه على �إن�شاء خمتربات مركزية باملناطق
احل��دودي��ة وجميع املوانئ الكويتية ،تكون م�ؤهلة باخلرباء
والأجهزة واملعدات الالزمة لإجراء فح�ص الواردات الغذائية واملواد
اال�ستهالكية للت�أكد من �صالحيتها قبل الإف��راج عنها والت�رصيح
ب�إدخالها �إلى البالد ،مع ت�شديد �سبل الرقابة واملتابعة لها بعد
الإفراج عنها وفق ًا لتواريخ ال�صالحية امل�سجلة عليها.

