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الحكومة تقدم رؤيتها االقتصادية
النهائية اليوم من  6محاور
ك� �ش ��ف رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال �ي ��ة
النائب فيصل الشايع ان الحكومة
س � � ��وف ت � �ت � �ق� ��دم ال � � �ي� � ��وم ب ��رؤي� �ت� �ه ��ا
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال �ش��ام �ل��ة ح� ��ول ال��وض��ع
االق �ت �ص��ادي وال ��دع ��وم ال ��ى اللجنة
املالية واملكونة من  6محاور.
وأض � ��اف ال �ش��اي��ع ع �ق��ب اج�ت�م��اع
ال �ل �ج �ن��ة ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ام� � ��س م � ��ع غ��رف��ة
تجارة وصناعة الكويت ان��ه سوف
ي �ت��م ان �ج��ازه��ا خ�ل�ال االي � ��ام املقبلة
ل � �ت � �ك ��ون االم � � � � ��ور اك � �ث � ��ر وض� ��وح � ��ا.
م �ب �ي �ن��ا ان ال �ق �ض �ي��ة ل �ي �س��ت م �ج��رد
م�ن��اق�ش��ة ال ��دع ��وم ب ��ل رؤي� ��ة ش��ام�ل��ة
تتضمن كيفية معالجة ال �ه��در في
امل � �ص� ��روف� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وزي � � ��ادة
االيرادات املتوقعة في املستقبل.

وأك � � ��د ان ال �ج �م �ي ��ع م �ت �ف��ق ع�ل��ى
ض � ��رورة م��راج �ع��ة اس �ع��ار ال�ب�ن��زي��ن
والكهرباء وامل��اء حتى يتم ترشيد
االستهالك من خالل وضع شرائح.
وش � � � ��دد م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة م �ح �م��د
الجبري على ان الوضع االقتصادي
ي �ح �ت ��اج ف ��زع ��ة وط �ن �ي ��ة م� ��ؤك� ��دا ان
ال�ن��واب لن يألوا جهدا في معالجة
القصور في التشريعات التي تعرقل
الحلول.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اك� � � ��د ع � �ض� ��و غ ��رف ��ة
ال �ت �ج ��ارة ف �ه��د ال �ج ��وع ��ان ان� ��ه على
الحكومة ان تعي ان القطاع الخاص
امل� �ح� �ل ��ي ج ��اه ��ز ف� ��ي ح � ��ال ال �ت��وج��ه
لتخصيص امل�ش��اري��ع م �ش��ددا على
ان ال�ت�خ�ص�ي��ص ه ��و ط ��وق ال�ن�ج��اة
وسينعكس ايجابا على املستهلك

واملواطن واملستثمر.
من ناحيته قال نائب رئيس غرفة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع �ب��دال��وه��اب
الوزان :يجب إيقاف الهدر ابتداء من
الدولة التي يجب ان تعالج مكامن
ال� �ه ��در الف �ت ��ا إل� ��ى أن ه �ن ��اك ب�ع��ض
التشريعات املعيقة مبينا ان التوجه
ل �ل �ق �ط��اع��ات ال�ن �ف �ط �ي��ة وخ�ص�خ�ص��ة
ب� �ع ��ض األج � � � � ��زاء امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ع �م��ل
امل� �ص ��اف ��ي وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال �ج��وان��ب
الخدماتية هو امر يفرحنا.
وأض� � � ��اف أن ال� �ب� �ل ��د ت� �ع ��ان ��ي م��ن
ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر اح��د
ال � �ع� ��وائ� ��ق ام � � ��ام دخ � � ��ول امل �س �ت �ث �م��ر
األجنبي.
تفاصيل (ص)03

نواب لـ «الدستور» :وثيقة اإلصالح
االقتصادي شبه جاهزة
ف�ي�م��ا أك ��د ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري ان
وث �ي �ق��ة اإلص� �ل��اح االق� �ت� �ص ��ادي ال�ت��ي
اع � �ل ��ن ع �ن �ه��ا رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم شبه جاهزة واصبحت
في مرحلة اللمسات االخيرة متوقعا
ع � ��دم االن� �ت� �ه ��اء م �ن �ه��ا ق �ب��ل ال�ج�ل�س��ة
املقبلة في  15مارس الحالي مرجحا
عرضها على مجلس األمة للمصادقة

تلفزيون المجلس
سعود الحريجي:

استجواب الصبيح
لن يمر مرور الكرام
إذا لم تتراجع عن
خصخصة التعاونيات
تفاصيل (ص)12

عليها في الجلسة التي تليها.
وق� � ��ال الري ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح خ ��اص
ل �ـ «ال��دس �ت��ور» أن ه �ن��اك ق�ن��اع��ة ل��دى
م�ج�ل��س األم� ��ة ان اإلص �ل��اح ي �ج��ب ان
يكون شامال وليس جزئيا.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف� ��ارس
العتيبي ان هناك اتفاقا بني املجلس
وال� �ح� �ك ��وم ��ة ع �ل ��ى وث �ي �ق ��ة اإلص �ل��اح

االق�ت�ص��ادي وال�ت��ي ستبدأ بترشيد
مصروفات الحكومة واعداد امليزانية
املقبلة وجعلها في املسار الصحيح
مشددا على متابعة النواب للوثيقة
أوال ب � � ��أول ب� �ع ��د إق� � ��راره� � ��ا م� ��ن ق�ب��ل
املجلس.
تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور»
مالحظات
ديوان المحاسبة

 بقاء أرصدة مدورةمنذ سنوات سابقة
من دون تحصيل
تفاصيل (ص)11-07

سمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة خالل حفل توزيع الشهادات على أوائل خريجي الجامعة

األمير يغادر إلى السعودية اليوم
لحضور اختتام مناورات رعد الشمال
ي� � �غ � ��ادر س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د وال��وف��د
ال��رس �م��ي امل��راف��ق ل�س�م��وه ارض
ال��وط��ن ص�ب��اح ال �ي��وم متوجها
ال��ى اململكة العربية السعودية
ل � �ح � �ض� ��ور ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات اخ� �ت� �ت ��ام
م �ن��اورات رع��د ال�ش�م��ال بمنطقة

ح �ف��ر ال �ب��اط��ن ف ��ي م��دي �ن��ة امل �ل��ك
خالد العسكرية.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى رع��ى سمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب ��اح
األح �م ��د ح �ف��ل ت ��وزي ��ع ش �ه��ادات
اإلج ��ازة الجامعية وال��دراس��ات
ال� �ع� �ل� �ي ��ا ع� �ل ��ى أوائ � � � ��ل خ��ري �ج��ي

الجامعة للعام الدراسي (-2014
 )2015أم��س وذل ��ك ع�ل��ى مسرح
املغفور له الشيخ عبدالله الجابر
الصباح بمنطقة الشويخ.
تفاصيل (ص)02

الكويت تؤيد مرشح مصر لمنصب
أمين الجامعة العربية
أعلنت الكويت تأييدها الكامل
مل ��رش ��ح م �ص��ر أح� �م ��د أب � ��و ال �غ �ي��ط
لشغل منصب األمني العام لجامعة
الدول العربية خلفا للدكتور نبيل
العربي.
وقال نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله في تصريح للصحافيني

عقب لقائه األم�ين ال�ع��ام للجامعة
ال�ع��رب�ي��ة د .ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ان ه��ذا
ال��دع��م الكويتي للمرشح املصري
جاء في رسالة رسمية من صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح�م��د ال��ى الرئيس امل�ص��ري عبد
الفتاح السيسي.

وأض � � � � � ��اف ان ه� � � ��ذه ال� ��رس� ��ال� ��ة
ت� �ض� �م� �ن ��ت أي � �ض� ��ا دع � � ��م ال� �ك ��وي ��ت
الكامل هذا الترشيح واستعدادها
للتعاون م��ع األم�ين ال�ع��ام الجديد
للجامعة العربية.
تفاصيل (ص)13
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شهد توزيع الشهادات على أوائل خريجي الجامعة

األمير يغادر إلى السعودية اليوم لحضور
اختتام مناورات رعد الشمال

سمو األمير يصافح عددا من اساتذة الجامعة

يغادر حضرة صاحب السمو امير
البالد الشيخ صباح االحمد حفظه الله
ورعاه والوفد الرسمي املرافق لسموه
ارض ال��وط��ن ص�ب��اح ال �ي��وم متوجها
الى اململكة العربية السعودية الشقيقة
ل�ح�ض��ور ف�ع��ال�ي��ات اخ �ت �ت��ام م �ن��اورات
رعد الشمال بمنطقة حفر الباطن في
مدينة امللك خالد العسكرية.
ومن ناحية اخرى استقبل حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح االحمد بقصر بيان ظهر امس
س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ �ي��س
مجلس الوزراء.
وت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة وح � �ض� ��ور ح �ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد حفظه الله ورع��اه أقيم
ص �ب ��اح أم� ��س ح �ف��ل ت ��وزي ��ع ش �ه ��ادات
اإلج��ازة الجامعية وال��دراس��ات العليا
ع�ل��ى أوائ� ��ل خ��ري�ج��ي ال�ج��ام�ع��ة للعام
ال ��دراس ��ي ( )2015 - 2014وذل ��ك على
م� �س ��رح امل �غ �ف ��ور ل ��ه ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه
الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.

سموه يسلم احدى املتفوقات شهادتها

وش �ه��د ح �ف��ل ال �ت �خ��رج س �م��و ول��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م ��د حفظه
ال� �ل ��ه ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م � ��رزوق
الغانم وك�ب��ار الشيوخ وسمو الشيخ
ن��اص��ر امل �ح �م��د وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك رئيس مجلس ال ��وزراء ونائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح وكبار املسؤولني
بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة
الخريجني واملواطنني.
وبدأ الحفل بالسالم الوطني وتالوة
آي��ات م��ن ال�ق��رآن الكريم ث��م أل�ق��ى وزي��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي الرئيس
األع � �ل� ��ى ل �ل �ج��ام �ع��ة د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى
ك �ل �م��ة ق� ��ال ف �ي �ه��ا إن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
بكافة هيئاتها األكاديمية والبحثية
واإلداري� ��ة ت��رف��ع إل��ى م�ق��ام سمواالمير
أسمى آيات الشكر واالمتنان والعرفان
مل ��ا ي �ح �ي��ط ب ��ه م �س �ي��رت �ه��ا امل��وف �ق��ة من
رعاية كريمة وما يقدمه لها من أسباب
النجاح املتمثلة في فهم طبيعة العمل
ال�ج��ام�ع��ي ومتطلباته وت��وف�ي��ر ال��دع��م

ل�ه��ا ف��ي م�س�ي��رت�ه��ا وق� ��ال :وال يخفى
ع�ل��ى س�م��وك��م ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي تقابل
ال �ج��ام �ع��ة م ��ع ازدي � � ��اد أع� � ��داد ال �ط�لاب
امللتحقني بها حيث تضم الجامعة في
رحابها اليوم نحو سبعة وثالثني ألف
ط��ال��ب وط��ال�ب��ة ي��درس��ون ف��ي  17كلية
األم ��ر ال ��ذي يتطلب ت��وف�ي��ر اإلم�ك��ان��ات
امل��ادي��ة والبشرية وامليزانيات الالزمة
ل ��دع ��م ال �ب ��رام ��ج األك ��ادي �م �ي ��ة وب ��رام ��ج
األب � �ح� ��اث ك �م��ا ال ن �ن �س��ى ي ��ا ص��اح��ب
السمو أن نشكر دعمكم لنا في توفير
اح �ت �ي��اج��ات ال �ب �ن��اء وال �ت �ع �م �ي��ر مل��وق��ع
م��دي �ن��ة ص �ب��اح ال �س��ال��م ف��ي ال �ش��دادي��ة
وال� �ت ��ي ب � ��دأت اإلدارة ال �ج��ام �ع �ي��ة ف��ي
ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ب �ن��ائ �ه��ا م �م ��ا س �ي��وف��ر
للجامعة م��واق��ع جامعية وف��ق أفضل
املستويات العاملية للمباني الجامعية.
ك �م��ا أن ال �ج��ام �ع��ة ل �ه��ي ف ��ي أم��س
ال � �ح� ��اج� ��ة إل � � ��ى ال� � �خ� � �ب � ��رات ال �ب �ش ��ري ��ة
الوطنية والعاملية للمشاركة في رفع
اسمها وذلك من خالل سعي الجامعة
وك �ل �ي��ات �ه��ا إل � ��ى م �ت��اب �ع��ة م �ت �ط �ل �ب��ات

االع�ت�م��اد األك��ادي�م��ي ملختلف الكليات
والتخصصات العلمية فيها مما يرفع
م��ن م�س�ت��وى م��رك��ز ه ��ذه ال�ك�ل�ي��ات بني
نظرائها في العالم
واض ��اف :ن�ح��ن ج ��ادون ف��ي السعي
إلص� � � ��دار ق� ��ان� ��ون إن � �ش� ��اء ال �ج��ام �ع��ات
الحكومية لدعم جامعة الكويت وتهيئة
فرص التعليم لشبابنا ضمن منظومة
م�ت�ك��ام�ل��ة م ��ن ال �ج��ام �ع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
واأله �ل �ي��ة ال �ت��ي ت�س��ان��د ن�ظ�ي��رات�ه��ا في
إتاحة ف��رص التعليم العالي ألبنائنا
في جميع التخصصات ولتحقيق كل
ذلك ينهض أعضاء الهيئة التدريسية
ف��ي الجامعة وف��ي مؤسسات التعليم
العالي بأعمالها وبأداء رسالتهم على
خ�ي��ر وج��ه وه ��ذا ه��و ع�ص��ب الجامعة
وأهم قواها املحركة لذا فنحن جادون
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات امل �ع �ن �ي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة في
توفير الدعم لهم.
بعدها أل�ق��ى م��دي��ر جامعة الكويت
د .ح�س�ين االن� �ص ��اري ك�ل�م��ة ق ��ال فيها
إن ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت م �ن��ذ اف�ت�ت��اح�ه��ا

ولي العهد استقبل المبارك
ووزيري الداخلية والدفاع
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف األحمد حفظه الله
بقصر بيان صباح امس سمو
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ �ي��س

مجلس الوزراء.
واس � �ت � �ق � �ب � ��ل ن� � ��ائ� � ��ب رئ� �ي ��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد الخالد

وه � ��ي م �ش �ع��ل ي �ن �ي��ر ال� �ط ��ري ��ق ل �ت �ق��دم
ب �ل��دن��ا ال�ح�ب�ي��ب وم��ؤس �س��ة أك��ادي�م�ي��ة
إلع��داد األجيال من الكفاءات البشرية
املتخصصة وال �ك��وادر ال�ق�ي��ادي��ة وف��ي
نوفمبر ال�ق��ادم سيمر نصف ق��رن من
عمر الجامعة التي تحولت إلى حقيقة
م�ش�ه��ودة بفضل ج�ه��ود طيبة بذلها
ال � ��رواد امل �خ �ل �ص��ون ف�ب�ف�ض�ل�ه��م وع�ل��ى
أس� ��اس ب�ن�ي��ان�ه��م س�ن�ح�ت�ف��ل بتخريج
ال� ��دف � �ع� ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة واألرب� � � �ع� �ي ��ن م��ن
خريجي ه��ذه الجامعة لينضموا إلى
رفاقهم السابقني.
وق��دم��ت الجامعة خ�لال نصف قرن
م��ن عمرها أع�م��اال متميزة وإن�ج��ازات
هامة في امل�ج��االت العلمية والبحثية
وامل �س��اه �م��ة ب �ش �ك��ل ف ��اع ��ل ف ��ي خ��دم��ة
املجتمع واالرتقاء به في كافة امليادين
وان � �ت � �ش� ��ر خ ��ري� �ج ��وه ��ا ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
ق �ط��اع��ات ال �ع �م��ل واإلن � �ت� ��اج وت� �ب ��وأوا
املناصب الرفيعة وتحملوا مسؤولية
العمل الوطني.
وألن ال� �ج ��ام �ع ��ات ي �ك �ت �م��ل ن �م��وه��ا

ودوره ��ا باكتمال ال ��دورة العلمية من
خ�ل�ال ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا ف �ق��د أن �ش��أت
ال �ج��ام �ع��ة أرب� �ع ��ة وث �م��ان�ي�ن ب��رن��ام�ج��ا
للدراسات العليا على مستوى الدبلوم
ال�ع��ال��ي وامل��اج�س�ت�ي��ر وال��دك �ت��وراه ه��ذا
ويتم تقييم ومراجعة البرامج بشكل
دوري من قبل مستشارين أكاديميني
م ��ن ذوي ال �ك �ف ��اءة ال �ع �ل �م �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
م�م��ا يحقق م�س�ت��وى رف�ي�ع��ا لخريجي
ه��ذه ال�ب��رام��ج وي �ع��زز ق��درات�ه��م وي�ب��رز
كفاءتهم.
ل ��ذا ن�ح��ن ن�ت�ط�ل��ع إل ��ى ال �ي��وم ال��ذي
ي �ن �ت �ه��ي ف� �ي ��ه ب� �ن ��اء وت �ش �ي �ي��د ال� �ح ��رم
الجامعي املتكامل ف��ي مدينة صباح
ال�س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة ب��ال�ش��دادي��ة وال��ذي
سيكون صرحا علميا شامخا نفتخر
به كما نطمح أن يقر قانون الجامعات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ح � �ت ��ى ي �ت �ح �ق ��ق إن � �ش ��اء
جامعات أخرى وتمنح تلك الجامعات
اس �ت �ق�ل�اال إداري� � � ��ا وم ��ال �ي ��ا ي ��وف ��ر ل�ه��ا
امل ��رون ��ة ب �م��ا ي�ن�ع�ك��س إي �ج��اب �ي��ا على
مستوى أدائها.
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الشايع أكد أن الجميع متفق على ضرورة مراجعة أسعار البنزين والكهرباء والماء

المالية :الوضع االقتصادي الحالي
يحتاج إلى فزعة وطنية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متوسطا رئيس وأعضاء اللجنة املالية أمس

ع � �ق � ��دت ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش � � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة
واالقتصادية البرملانية اجتماعا أمس
األربعاء بحضور رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم ورئيس وأعضاء اللجنة
وع � ��دد م ��ن امل �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال�ح�ك��وم��ة
م �م �ث �ل��ة ف ��ي غ ��رف ��ة ت � �ج ��ارة وص �ن��اع��ة
الكويت وأصحاب االختصاص.
واس� �ت� �ك� �م ��ل االج � �ت � �م � ��اع م �ن��اق �ش��ة
ع��دد م��ن امل��واض�ي��ع املتعلقة بالوضع
االقتصادي وسبل معالجة العجز في
امليزانية ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة واستيضاح
رؤي��ة وإستراتيجية الحكومة بشأن
هذا امللف.
وح �ض��ر االج �ت �م��اع وزي ��ر األش �غ��ال
العامة األس�ب��ق خالد الصالح ووزي��ر
ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة األس� �ب ��ق ن��ائ��ب
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
عبد الوهاب ال��وزان ووزي��ر التخطيط
ووزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
األس �ب��ق ع �ل��ي امل��وس��ى وع �ض��و هيئة
امل �ك �ت��ب ف ��ي غ ��رف ��ة ت � �ج ��ارة وص �ن��اع��ة
الكويت أسامة النصف ورئيس لجنة
املالية واالس�ت�ث�م��ار ف��ي الغرفة ض��رار
الغانم ورئيس لجنة التجارة والنقل
ف� ��ي ال� �غ ��رف ��ة خ ��ال ��د م � �ش� ��اري ال �خ��ال��د
ورئ �ي��س لجنة ال�ص�ن��اع��ة وال�ع�م��ل في
الغرفة فهد الجوعان.
وم � ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال �ح �ك ��وم ��ي ح�ض��ر
ال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون امل �ي��زان �ي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ف � ��ي وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ص��ال��ح
الصرعاوي والوكيل املساعد لشؤون
ال�ح�س��اب��ات ال �ع��ام��ة ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة
عبد الغفار العوضي.
وق��ال رئيس اللجنة املالية النائب
ف �ي �ص ��ل ال � �ش ��اي ��ع ان االج � �ت � �م� ��اع م��ع
غ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ك��ان
مثمرا بحضور مجموعة من الغرفة

وش � �خ � �ص � �ي� ��ات اق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة وت� �م ��ت
مناقشة ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي بصورة
عامة ورؤيتهم في معالجة االختالالت
االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي ظ ��ل ه �ب��وط اس �ع��ار
النفط  ،مشيرا إلى أنه تم االتفاق مع
ال �غ��رف��ة ع�ل��ى االن �ت �ظ��ار ل�ح�ين وص��ول
ال��رؤي��ة التي س��وف تقدمها الحكومة
ذات الستة محاور والتي من املنتظر
أن تقدمها إلى اللجنة اليوم الخميس
ك �م��ا ت ��م االت � �ف� ��اق ك ��ذل ��ك ع �ل��ى ت��وزي��ع
ت�ل��ك ال��رؤي��ة الحكومية ع�ل��ى الجهات
االق�ت�ص��ادي��ة لرفعها ال��ى ال�غ��رف��ة وان
كانت هناك مالحظات عليها فتقدمها
ال��ى اللجنة ملناقشتها م��رة اخ��رى مع
الحكومة.
وأض � � ��اف ال �ش ��اي ��ع ان� ��ه س� ��وف ي�ت��م
ان �ج ��از ال ��رؤي ��ة خ �ل�ال االي � ��ام ال �ق��ادم��ة
لتكون األم��ور واضحة أكثر موضحا
ان ال �ق �ض �ي��ة ل �ي �س��ت م �ج��ردم �ن��اق �ش��ة
الدعومات وانما هي رؤية اقتصادية
ش��ام�ل��ة وم�ن�ه��ا كيفية معالجة ال�ه��در
في املصروفات الحكومية واالي��رادات
امل� �ت ��وق� �ع ��ة ف� ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل م� ��ن خ�ل�ال
ع� ��دة م� �ج ��االت وال� �ج ��زء ال �ث��ال��ث وه��و
ال ��دع ��وم ��ات وك� ��ل ه� ��ذه االم� � ��ور س��وف
تتقدم بها الحكومة ال�ي��وم الخميس
بصورة نهائية وم��ن ثم نراجعها مع
امل �خ �ت �ص�ين وع �ل��ى ض��وئ �ه��ا ي �ت��م رف��ع
التقرير بذلك.
وبسؤاله عما اذا ك��ان هناك اتفاق
بني اللجنة والغرفة على ش��يء معني
أج � ��اب ال �ش ��اي ��ع ان ال� �ك ��ل م �ت �ف��ق ع�ل��ى
ان ه � �ن ��اك م �ش �ك �ل��ة وي � �ج ��ب ع�لاج �ه��ا
واص�ل�اح��ات اق�ت�ص��ادي��ة ب��أس��رع وق��ت
س � ��واء ن� ��زل س �ع��ر ال �ب �ت ��رول أم ارت �ف��ع
ف �ي �ج��ب ان ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك اص�ل�اح ��ات
م��ال �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة ح �ت��ى ال ن �ق��ع في

ه��ذه املشكلة م��رة أخ��رى سيما واننا
مرينا بهذه التجربة عام  ١٩٩٩عندما
هبط سعر النفط الى  ٨دوالرات ومنذ
ه��ذا الوقت لم تتم االستفادة من هذا
ال ��درس ويتحمل امل�س��ؤول�ي��ة الجميع
حكومة ومجلسا حتى ال يتكرر ذلك
مرة اخرى.
وب �س��ؤال��ه ع�م��ا اذا ت��م ال�ت�ط��رق ال��ى
الحديث عن اسعار البنزين والكهرباء
وامل� � ��اء ق� ��ال ال �ش��اي��ع ل ��م ت �ت��م م�ن��اق�ش��ة
ه ��ذا االم� ��ر ت�ف�ص�ي�ل�ي��ا وان �م��ا ب �ص��ورة
ع��ام��ة والب� ��د من م��راج �ع��ة اس �ع��اره��ا
مضيفا ان الجميع متفق على ضرورة
م��راج �ع��ة اس �ع��ار ال�ب�ن��زي��ن وال�ك�ه��رب��اء
واملاء فباملقارنة مع الدول األخرى فال
تزال الكويت هي األقل سعرا وبالتالي
حتى يتم ترشيد االس�ت�ه�لاك ووض��ع
ال �ش��رائ��ح ول �ي��س ج �ب��اي��ة األم � ��وال من
املواطنني.

الوزيران االسبقان على املوسى وخالد الصالح

ش ��دد م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة محمد
الجبري على ض��رورة اش��راك القطاع
الخاص وجميع املختصني في مجال
االقتصاد ملناقشتهم ومعرفة رؤاه��م
حول الوضع االقتصادي الحالي الذي
يحتاج فزعه وطنية.
وأك� ��د ال �ج �ب��ري ان أع �ض��اء اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة وب� ��اق� ��ي ن � � ��واب ال � �ب� ��رمل� ��ان ل��ن
ي��أل��وا جهدا ف��ي معالجة القصور في
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي س�ت�ع��رق��ل ال�ح�ل��ول
التي ستوضع لهذه املشكلة.
من جانبه اكد عضو غرفة التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال�ص�ن��اع��ة
وال �ع �م ��ل ف �ه��د ي �ع �ق��وب ال� �ج ��وع ��ان ان
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ان تعي ان ال �ق �ط��اع
ال� � �خ � ��اص امل � �ح � �ل ��ي ج � ��اه � ��ز ف � ��ي ح ��ال
ال�ت��وج��ه لتخصيص امل �ش��اري��ع ،الف�ت��ًا
ال ��ى ان ال �ك��وي��ت ت�ت��وف��ر ف�ي�ه��ا رؤوس
االم � ��وال وم �ص��درة ل�ه��ا وه ��ي بحاجة

الى اتاحة الفرصة لتوجيهها للداخل
ف��ي ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة والتعليمية
والبتروكيماويات.
وش��دد الجوعان على ان الحكومة
مطالبة بالتوجه لالنفاق الرأسمالي
وليس االستهالكي مل��ا فيه م��ن فائده
للحركة االقتصادية مؤكدا ان الكويت
لديها قاعدة جيدة من رؤوس االموال
وهي مصدرة لها وبحاجة لتوجيهها
ل� �ل ��داخ ��ل وات� ��اح� ��ة ال� �ف ��رص ��ة لها ف��ي
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
والبتروكماويات.
ون � ��وه ال� �ج ��وع ��ان ال� ��ى ان� ��ه ال�ت�م��س
تحركا واضحا من قبل مجلس االمة
ل�ج�ه��ة ت�ع��دي��ل ال �ق��وان�ين امل�ش�ل��ول��ة في
الفترة املاضية ومنها قانون البي او
تي واالن مقبلون على تعديل قانون
التخصيص وكذلك قانون العمل .
من ناحيته ق��ال نائب رئيس غرفة
ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ع� �ب ��دال ��وه ��اب
ال � � � � ��وزان ان االج � �ت � �م� ��اع ك� � ��ان م �ث �م��را
للغاية وال��ذي اب��دت فيه الغرفة رأيها
بالرؤية االقتصادية وما سوف تقدمه
ال�ح�ك��وم��ة خ�ل�ال اي ��ام للمجلس ب�ه��ذا
الخصوص.
وب � �ي ��ن أن � � ��ه ت � ��م خ � �ل ��ال االج � �ت � �م� ��اع
الحديث عن االص�لاح املالي واالداري
وم��ن املؤكد التطوير ال يتم اال ب��إدارة
متمكنة وق ��ادرة على مواكبة األف�ك��ار
وت �ط ��ور امل �ن �ظ��وم��ة وه� ��ذا ن �ن �ش��ده في
االصالح املالي واالداري.
وأض��اف يجب إيقاف الهدر ابتداء
من الدولة التي يجب ان تعالج مكامن
الهدر وكثير من األم��ور يمكن الدولة
ال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا م ��ع ت��وج��ه مجلس
األمة في كيفية املعالجة وعلى القطاع
الخاص دور في املساهمة ومساعدة

ال��دول��ة ف��ي كيفية ال��دخ��ول ل�لإص�لاح
املالي واالداري وإعادة الزخم للقطاع
وان يكون ه��و الركيزة االساسية في
هذا االصالح.
وأشار الى ان الكويت من املفترض
ان ت �ك��ون رائ� ��دة في االق �ت �ص��اد ال�ح��ر
بسبب م��ا تملكة م��ن مقومات ابرزها
ال �ع �ق��ول وامل ��وق ��ع االس �ت��رات �ي �ج��ي بني
دول املنطقة وان تكون الكويت جزءا
م��ن طريق الحرير وان تكون الكويت
مركزا ماليا وتجاريا ودول��ة خدمات
لهذا فان الرؤية التي تقدمنا بها من
امل��ؤك��د ان ت�ض��ع ال�ك��وي��ت ف��ي الطريق
الصحيح .وبسؤاله عن تقييد بعض
ال �ت �ش��ري �ع��ات ام � ��ام م �ش��ارك��ة ال �ق �ط��اع
ال �خ ��اص اج� ��اب ال� � ��وزان ه �ن��اك بعض
التشريعات املعيقة من ابرزها قانون
ال �ت �خ �ص �ي ��ص ال� � � ��ذي أق � � ��ر ف � ��ي ٢٠١٠
ول� ��م ي �ت��م االس� �ت� �ف ��ادة م �ن��ه ط� ��ول ه��ذه
السنوات مبينا ان التوجه للقطاعات
النفطية وخصخصة ب�ع��ض األج ��زاء
املرتبطة بعمل املصافي وغيرها من
الجوانب الخدماتية هو امر يفرحنا
ووزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ذك� ��ر ف ��ي ن � ��دوة ان��ه
سيتقدم بعدد من التشريعات تتعلق
ب��ال�ت�خ�ص�ي��ص وي �ج��ب ت �س��ري��ع إق ��رار
هذه التشريعات .
وش � � ��دد ال � � � ��وزان ان ال �ب �ل ��د ت �ع��ان��ي
م��ن ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر اح��د
العوائق امام دخول املستثمر األجنبي
وم��ن خ�لال دراس��ة وجدنا ان املعاملة
ال �ت��ي ت �ق��دم ت �ح �ت��اج ال ��ى وق ��ت ط��وي��ل
إلنجازها ال يقل ع��ن  ٦أشهر وإذا ما
قارنا هذا االمر نجد ان املعاملة ممكن
إنجازها خالل  ١٠دقائق من  ٣٥جهة.
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اتفاق بين السلطتين على البدء بترشيد الصرف الحكومي

نواب لـ «الدستور» :وثيقة اإلصالح
االقتصادي في مرحلة اللمسات األخيرة
ك�ش��ف ال�ن��ائ��ب أح �م��د الري أن
ال��دع��وم ج��زء م��ن ورق��ة االص�لاح
االق �ت �ص��ادي وي �ش �ك��ل  ٪ 25من
امل �ي ��زان �ي ��ة م��وض �ح��ا ان ال ��ورق ��ة
التي اش��ار اليها رئيس مجلس
االمة مرزوق الغانم شبه جاهزة
بشكلها االولي.
وأض � � ��اف ان ال� ��ورق� ��ة اع��دت �ه��ا
وزارة امل��ال �ي��ة وت� ��م م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
ف��ي اللجنة امل��ال�ي��ة اص�ب�ح��ت في
اللمسات األخ �ي��رة متوقعا عدم
االن� �ت� �ه ��اء م �ن �ه��ا وع ��رض� �ه ��ا ف��ي
ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة م��رج �ح��ا ان �ه��ا
تعرض على املجلس في الجلسة
التي تليها.
وق��ال الري :ه�ن��اك قناعة لدى
امل �ج �ل��س ان االص �ل ��اح ي �ج��ب ان

أحمد الري

فارس العتيبي

ي � �ك� ��ون ش� ��ام �ل�ا ول � �ي� ��س ج��زئ �ي��ا
م� �ض� �ي� �ف ��ا ل � �ي� ��س ه� � �ن � ��اك خ �ف��ض
للدعوم وان�م��ا ترشيد امليزانية

ب � �ك� ��ل اب � ��واب� � �ه � ��ا ووض� � � � ��ع خ �ط��ة
ل�ل��اص�ل��اح االق � �ت � �ص� ��ادي ض�م��ن
ج � ��دول زم� �ن ��ي وت� ��اب� ��ع :ال�ب�ع��ض

ناقشت ميزانيتي الهيئتين ٢٠١٦ /٢٠١٥

الميزانيات :فك االشتباك بين هيئة
الطرق والمواصالت في أغسطس

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ن� ��اق � �ش� ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة
م � �ي� ��زان � �ي � �ت� ��ي ه � �ي � �ئ � �ت ��ي ال� � �ط � ��رق
واالتصاالت في اجتماعها أمس
للسنة املالية .٢٠١٦ /٢٠١٥
وق ��ال م�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب د.
م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ان ��ه ت��م االط�ل�اع

خ� �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع ع� �ل ��ى اه� � ��داف
ان�ش��اء هيئة االت �ص��االت متمنيا
االرتقاء بالخدمات التي تقدمها
ال �ه �ي �ئ��ة ل� �ل �م ��واط ��ن اض� ��اف� ��ه إل ��ى
ض ��رورة تعظيم اي � ��رادات ال��دول��ة
م� ��ن خ �ل��ال االس� �ت� �ث� �م ��ار وت �ق��دي��م
الخدمات إلى املستفيدين.

واوض � ��ح ال �ح��وي �ل��ة ان اللجنة
ط ��ال �ب ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ب �ف��ك ال �ت �ش��اب��ك
ب�ي�ن�ه��ا وب �ي�ن وزارة امل ��واص�ل�ات
معلنا ان الهيئة وعدت بذلك في
نهاية اغسطس املقبل.

ي� �ت� �س ��اءل ع� ��ن ال � �ف� ��رق ب�ي��ن ه ��ذه
الورقة والتي قبلها مثل املقدمة
من غرفة التجارة وبلير وغيرها
م �س �ت �ط��ردا :ه ��ذه ال ��ورق ��ة تعتبر
ب� �ع ��د اع � �ت � �م� ��اده� ��ا م � ��ن امل �ج �ل��س
خارطة طريق يتابعها املجلس
م� ��ن خ �ل��ال االم � � ��ور ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
املطلوبة ومنها التعديالت على
ق��ان��ون الخصخصة وب��ي او تي
واملشروعات الصغيرة وغيرها
التي تحتاجها الحكومة وتبقى
االم � ��ور ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال �ت��ي سيتم
اضافتها مثل ال��دع��وم والبديل
االس�ت��رات�ي�ج��ي واص�ل�اح الهيكل
االقتصادي والتركيبة السكانية
ون �س �ب��ة ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ف��ي
القطاع الخاص.

الشباب
والرياضة تبحث
اليوم أسباب
اإليقاف
ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال��ري��اض��ة اج�ت�م��اع��ا ال�ي��وم
مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ف��ي
اس� � �ب � ��اب اي� � �ق � ��اف ال� �ن� �ش ��اط
ال � ��ري � ��اض � ��ي ف � ��ي ض � � ��وء ك��ل
م� ��ا ج� � ��اء او اث � �ي ��ر ب�ج�ل�س��ة
امل �ج �ل��س ب� �ت ��اري ��خ /11 /4
 2015ويتصل بصدور قرار
اي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
وال ��ذي واف ��ق عليه املجلس
بجلسته امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ
 2015 /11 /17ب �ح �ض��ور
وزي ��ر االع�ل��ام وزي ��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب وك��ذل��ك ما
يستجد من اعمال.
ك �م��ا ت�ع�ق��د ل�ج�ن��ة ح�ق��وق
االن �س��ان اج�ت�م��اع��ا ملناقشة
ال�ت�ق��ري��ر االول ب�ش��أن زي��ارة
ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات
االصالحية الذي تم رده الى
اللجنة بقرار من املجلس في
جلسته املنعقدة بتاريخ 15
دي�س�م�ب��ر  ،2015ب��االض��اف��ة
الى ما يستجد من اعمال.

وم � � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب
ف � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي :ه� �ن ��اك ات �ف��اق
ب �ي�ن امل �ج �ل��س وال� �ح� �ك ��وم ��ة ع�ل��ى
ورق ��ة االص�ل�اح ��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ح �ي ��ث ت� �ب ��دأ ب �ت��رش �ي��د ال �ص ��رف
م��ن ال�ح�ك��وم��ة واع � ��داد امل�ي��زان�ي��ة
ال � �ق ��ادم ��ة وج �ع �ل �ه��ا ف� ��ي امل� �س ��ار
ال� � �ص� � �ح� � �ي � ��ح م � �ض � �ي � �ف� ��ا وع � �ل� ��ى
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ان ت � �ب� ��دأ ب �ن �ف �س �ه��ا
وال��ورق��ة االقتصادية تؤكد ذلك
وس �ن �ت��اب �ع �ه��ا اوال ب � � ��اول ب�ع��د
اقرارها.

الري :ليس هناك
خفض للدعوم
وإنما ترشيد
للميزانية في جميع
أبوابها
العتيبي :سنتابع
وثيقة اإلصالح أوال
بأول بعد إقرارها
من المجلس

الهاجري :ما عدد المعاقين
الذين يعالجون بالخارج
والمرافقين لهم؟
ق��دم النائب ماضي الهاجري
سؤاال إلى وزير الصحة د .علي
العبيدي قال فيه :نظرا ملا صدر
من الحكومة موخرا من سياسة
ب �ش��أن ت�خ�ف�ي��ض االس�ت�ح�ق��اق��ات
امل��ال �ي��ة مل��راف �ق��ي امل ��رض ��ي ال��ذي��ن
ي�ع��ال�ج��ون خ ��ارج دول ��ة ال�ك��وي��ت
وال� � � � � ��ذي ان � �ع � �ك� ��س س� �ل� �ب ��ا ع �ل��ى
ش��ري �ح��ة واس �ع��ة م��ن امل��واط �ن�ين
وخ� �ص ��وص ��ا االش � �خ � ��اص ذوي
االحتياجات الخاصة.
وط � ��ال � ��ب إف � ��ادت � ��ه وت� ��زوي� ��ده
باآلتي:
 بيان بعدد االشخاص ذوياالح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة ال��ذي��ن
ي�ع��ال�ج��ون ب��ال �خ��ارج وامل��راف�ق�ين
لهم.
 ال �ت��داب �ي��ر واالس� �ت� �ث� �ن ��اءاتان وج� ��دت امل� �ق ��ررة ل �ص��ال��ح فئة
االش� �خ ��اص ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة عند تنفيذكم سياسة
تخفيض استحقاقات املرافقني.
 ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات إن وج � � ��دتع �ل��ى ال�لائ �ح��ة ال �خ��اص��ة ب�ف�ئ��ات

ماضي الهاجري

االس�ت�ح�ق��اق��ات امل��ال�ي��ة للمرضى
وذوي � � �ه� � ��م ف � ��ي ح � � � ��االت ال� �ع�ل�اج
بالخارج.
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الزلزلة يسأل الكندري عن المكافآت
المالية لقياديي الخطوط الكويتية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
سؤاال إلى وزير املواصالت عيسى
ال� �ك� �ن ��دري ق � ��ال ف� �ي ��ه :ق ��ام ��ت إدارة
الخطوط الجوية الكويتية بصرف
م �ك��اف��آت م��ال �ي��ة ب��ون��ص ل�ق�ي��ادي��ي
ال �ش��رك��ة ض �م��ن رات� ��ب ش �ه��ر ي�ن��اي��ر
امل��اض��ي ون �ظ��را ألن ه ��ذه امل�ك��اف��آت
التي لم تم صرفها تختلف في آلية
توزيعها وقيمتها عما دأبت عليه
إدارات الخطوط الجوية الكويتية
ال �س��اب �ق��ة ب ��ل وم� ��ا ق ��ام ��ت ب�ص��رف��ه
االدارة الحالية ف��ي ال�ع��ام املاضي
والختالف قيمة املكافآت املصروفة
ال �ع ��ام ال �ح��ال��ي ع ��ن ال �ع ��ام امل��اض��ي
وعليه يرجى افادتنا بالتالي:
 م ��ا أس ��س ال�ت�ق�ي�ي��م وامل�ع��اي�ي��رالفنية التي تم االعتماد عليها في
ص ��رف امل �ك��اف��آت امل��ال�ي��ة للوظائف
م ��ن م �س �ت��وى م ��دي ��ر دائ � � ��رة أو م��ا
يعادله فما فوق.
 أرج��و ت��زوي��دي بكشف مفصلم��وض�ح��ا ب��ه األس �م��اء وامل�س�م�ي��ات
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل�ج�م�ي��ع م ��ن ت ��م ص��رف
م� �ك ��اف ��أة م ��ال� �ي ��ة ب ��ون ��ص ل� �ه ��م م��ن
مستوى مدير دائ��رة أو ما يعادله
(رؤس � � � ��اء امل � �ك ��ات ��ب) م� ��ع ت��وض �ي��ح
قيمة امل�ك��اف��أة امل�ص��روف��ة وأس�ب��اب
صرفها.
ه� ��ل ت ��م ص� ��رف م �ك ��اف ��أة م��ال�ي��ةملدير دائ��رة امل��وارد البشرية املعني
خالل عام  2015مع بيان مباشرته

ل�ل�ع�م��ل وق�ي�م��ة امل �ك��اف��أة امل�ص��روف��ة
وأسباب صرفها.
 أرجو تزويدي بكشف موضحابه أسماء وقيمة املكافأة وأسباب
صرفها لكل من:
م� �س ��اع ��د ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لشؤون العمليات.
م� �س ��اع ��د ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للشؤون املالية.
م� �س ��اع ��د ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للشؤون التجارية.
 أرجو تزويدي بكشف موضحاب��ه قيمة امل�ك��اف��أة ال�ت��ي ت��م صرفها
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س إدارة ال �خ �ط��وط
الجوية الكويتية  -العضو املنتدب
وال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي م� ��ع ب �ي��ان
أسباب الصرف.
ه ��ل ت��م األخ ��ذ ب��االع �ت �ب��ار م�ب��دأتقليص النفقات ووقف الهدر املالي
وتوصيات القيادة السياسية عند
صرف هذه املكافآت.
أرج��و ت��زوي��دي بجدول مقارنةيوضح اجمالي قيمة املكافآت التي
تم صرفها ملديري الدوائر ومن في
مستواهم عام  2015وما تم صرفه
لهم من مكافآت عام  2016مع بيان
األس � �م� ��اء وامل �س �م �ي ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وقيمة املكافآت لكل منهم.
ك � �م� ��ا ق � ��ام � ��ت إدارة ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية بتعيني مساعد
ل� �ل ��رئ� �ي ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ل� �ش ��ؤون

ق� ��دم ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا س ��ؤاال
إل� ��ى وزي� � ��رة ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال � �ع � �م ��ل وزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية ه�ن��د الصبيح
ج � � ��اء ف � �ي � ��ه :ك � �ش ��ف ت � �ق ��ري ��ر دي � � ��وان
املحاسبة الحساب الختامي لوزارة
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل لسنة
2015/2014م عن هدر في املال العام.
وطالب تزويده باآلتي:
 إف � ��ادت � ��ي ع� �م ��ا ت � ��م ص� ��رف� ��ه م��نم�س��اع��دات مالية مخالفة للمرسوم
بقانون رق��م  54لسنة 1979م بقيمة
 15.730مليون دينار كويتي.
 من هي الجهة التي تعتمد أوجهص��رف املساعدات؟ وم��ا أوج��ه الهدر
التي أشار إليه التقرير؟
م � ��ا آل� �ي ��ة اس �ت �ئ �ج��ار ال� �س� �ي ��اراتل �ل �ق �ي��ادات وك �ي��ف ت��م اس �ت �ئ �ج��ار 92
سيارة من دون وجه حق؟
 -ك��م ع ��دد ال �س �ي��ارات امل�س�ت��أج��رة

ل� �ق� �ي ��ادي ��ي ال � � � � � ��وزارة ف � ��ي ال �س �ن �ت�ي�ن
املاليتني 2016/2015 2015/2014؟
وكم مبالغ استئجارها؟
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى وج� � ��ه ال �ن ��ائ ��ب
محمد طنا سؤاال الى وزير التربية
وزير التعليم العالي د .بدر العيسى
طالب فيه تزويده باآلتي:
 تاريخ وش��روط مناقصة انشاءوانجاز وصيانة جامعة الشدادية؟
 اس� � �م � ��اء ال � �ش � ��رك � ��ات امل �ت �ق ��دم ��ةملناقصة جامعة الشدادية؟
 االسعار املقدمة لكل شركة لهذهاملناقصة وفقا لالعلى ثم االدنى؟
 اس � � ��م ال � �ف� ��ائ� ��ز ب� ��امل� ��رك� ��ز االولملناقصة جامعة ال�ش��دادي��ة والسعر
املقدم له؟
 مدة عقد انشاء وانجاز وصيانةجامعة الشدادية؟
 ع ��دد م� ��رات ت �م��دي��د م ��دة ال�ع�ق��دومل��دة كم سنة؟ مع بيان ان كان هذا

د .يوسف الزلزلة

ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وم � �س� ��اع� ��د ل �ل��رئ �ي��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة عليه
يرجى افادتي بما يلي:
أرج� � � ��و ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة م��نالعقد املبرم بني الخطوط الجوية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م � ��ع ك � ��ل م � ��ن م �س��اع��د
الرئيس التنفيذي للشؤون املالية
وم � �س� ��اع� ��د ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي
للشؤون التجارية.
أرج � � � � � � � ��و ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب � � �ج � ��دولتفصيلي ي��وض��ح ج�م�ي��ع امل�ه�م��ات
ال��رس �م �ي��ة ال� �ت ��ي ق � ��ام ب �ه��ا ك� ��ل م��ن
مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وم � �س � ��اع � ��د ال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي للشؤون املالية اعتبارا
من  2015/1/1ولغاية 2016/2/1
على أن يشمل الجدول م��دة املهمة

ال��رس �م �ي��ة وامل �ب �ل��غ امل� �ص ��روف لكل
مهمة وأسباب االيفاد للدولة.
ه� � � ��ل ق� � � ��دم م � �س� ��اع� ��د ال ��رئ� �ي ��سالتنفيذي للشؤون التجارية خطة
ت�س��وي�ق�ي��ة أو ت �ج��اري��ة خ�ل�ال ف�ت��رة
عمله؟ م��ع ت��زوي��دن��ا بنسخة منها
إن وجد.
وأض� � � � � ��اف ف� � ��ي ن� � ��ص ال � � �س� � ��ؤال:
أج ��از ال �ق��ان��ون رق ��م  6ل�س�ن��ة 2008
إلدارة الخطوط الجوية الكويتية
ف ��ي ال �ت �ع��اق��د م ��ع ب �ع��ض امل��وظ�ف�ين
املتقاعدين شاغلي الوظائف الفنية
(طيارين ومهندسني) وذلك بسبب
الحاجة املاسة لهم كما لوحظ قيام
ال�ش��رك��ة ب��إس�ن��اد ب�ع��ض ال��وظ��ائ��ف
االداري� ��ة ال�ق�ي��ادي��ة ل�ع��دد م��ن ه��ؤالء
مما يخالف ما تم النص عليه في
القانون سابق الذكر وعليه يرجى
افادتنا بالتالي:
ك � �ش � ��ف م� ��وض � �ح� ��ا ب � ��ه أس � �م� ��اءاملهندسني الذين تم التعاقد معهم
ب�م��وج��ب ع�ق��د االس�ت�ي�ع��اب وال��ذي��ن
ت ��م اس� �ن ��اد وظ ��ائ ��ف م ��ن م �س �ت��وى
م��دي��ر دائ� ��رة أو رئ �ي��س م�ك�ت��ب فما
فوق مع بيان املسميات الوظيفية
ل�ه��م وت��زوي��دن��ا بنسخ م��ن العقود
امل� � �ب � ��رم � ��ة م � �ع � �ه� ��م .وي � �ش � �م� ��ل ذل� ��ك
مستوى مساعد الرئيس التنفيذي
ومستوى الرئيس التنفيذي.

طنا يسأل الصبيح عن هدر المال
العام في الشؤون

محمد طنا

التمديد وفقا للعقد ولطلب املقاول
ام وف �ق��ا ل �ق ��رار وزاري م ��ع ض ��رورة
م��واف��ات�ن��ا ب��أس�ب��اب ك��ل ت�م��دي��د على
حدة.
 كم م��دة العقد االساسية ومتىتنتهي وفقا للعقد االساسي ومتى

تنتهي وفقا آلخر تمديد؟
 بعد حادثتي الحريق بجامعةال � �ش� ��دادي� ��ة ه� ��ل ت� ��م ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت �ح �ق �ي��ق ب� ��ذل� ��ك؟ ي ��رج ��ى م��واف��ات �ن��ا
بأسماء اعضائها وم��ا توصياتها؟
وه � ��ل ت� ��م ت �ح �م �ي��ل اح � ��د م �س��ؤول �ي��ة
الحريقني؟
 ب�ع��د ان �ت �ه��اء ال�ت�ح�ق�ي��ق االداريال �ق��ان��ون��ي ه��ل ت��م ت �ح��وي��ل القضية
ب �ك��اف��ة م �س �ت �ن��دات �ه��ا وادل� � ��ة االت �ه��ام
وش �خ��وص �ه��ا ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة؟
وف��ي حالة ع��دم التحويل ما اسباب
ذل ��ك؟ وه��ل ل��م ينته التحقيق حتى
تاريخه؟
 ه ��ل ت ��م ت �ط �ب �ي��ق ب �ن��د غ ��رام ��اتالتأخير على ال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة؟ واذا
ك��ان��ت االج��اب��ة بالنفي ي��رج��ى بيان
اسباب ذلك.

برلمان
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الكندري :ما أسباب عدم
تكليف العضو المنتدب محل
الرئيس التنفيذي للبترول؟
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
س� ��ؤاال ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر النفط
بالوكالة ان��س الصالح وج��اء في
نص السؤال:
ب ��اإلش ��ارة ال ��ى اج ��اب ��ة ال �س��ؤال
وال��ذي يحمل رقم (23215 - 2014
  )KNAوال �خ��اص بتكليف اح��داالع� � �ض � ��اء امل� �ن� �ت ��دب�ي�ن ب� � ��أن ي �ح��ل
محل الرئيس التنفيذي ملؤسسة
البترول الكويتية.
ن �ح �ي �ط �ك ��م ع� �ل� �م ��ا ب � ��أن � ��ه ت �م��ت
االجابة عن الشق الثاني للسؤال
االول والقفز على الشق االول من
السؤال وعليه نكرر السؤال االول
ل�لاج��اب��ة ع �ن��ه ب�ش�ق��ه االول وه��و:
ن �م��ى ال� ��ى ع �ل �م��ي ان� ��ه ع �ن��د غ�ي��اب
الرئيس التنفيذي للمؤسسة يحل
محله في هذه الوظيفة مستشاره
وط �ب �ق��ا ألح� �ك ��ام م ��رس ��وم ت�ن�ظ�ي��م
مجلس ادارة املؤسسة يتوجب ان
ي�ك��ون ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ادارة
امل��ؤس�س��ة ه��و ال��رئ�ي��س التنفيذي
بالوكالة او بالتكليف.
ه��ل ك ��ان ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ادارة امل��ؤس�س��ة ع�ل��ى رأس العمل

فيصل الكندري

وق � � � ��ت ت� �ك� �ل� �ي ��ف اح � � � ��د االع� � �ض � ��اء
امل �ن �ت��دب�ي�ن ل �ي �ح��ل م �ح��ل ال��رئ �ي��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل ��ؤس � �س ��ة ال � �ب � �ت ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة؟ وإذا ك� ��ان ع �ل��ى رأس
ال�ع�م��ل م��ا االس �ب��اب ل�ع��دم تكليفه
م� �ح ��ل ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي م��ع
توضيح ذلك طبقا ألحكام مرسوم
تنظيم مجلس ادارة املؤسسة؟

المعيوف للصانع:
ما أسباب تأخر إعالن نتائج
اختبارات الخبراء؟
وجه النائب عبدالله املعيوف
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي ��ر
االوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام�ي��ة
يعقوب الصانع جاء فيه :يرجى
افادتي وتزويدي باآلتي:
م��ا اس�ب��اب ال�ت��أخ��ر ف��ي اع�لان
ن� �ت ��ائ ��ج اخ � �ت � �ب� ��ارات امل �ت �ق��دم�ين
ل�ش�غ��ل وظ�ي�ف��ة خ�ب�ي��ر ف��ي ادارة
الخبراء؟
ما النسبة الواجب الحصول
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي االخ� �ت� �ب ��ار ل�ل�ت��أه��ل
للمقابلة؟
كم تمثل نسبة االختبار وكم
تمثل نسبة املقابلة من الدرجة
النهائية؟
من هم اعضاء لجنة املقابالت
وم �س �م �ي��ات �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة وك��م
ت� �م� �ث ��ل ن� �س� �ب ��ة اع � � �ض� � ��اء ادارة
ال� � �خ� � �ب � ��راء ال � �ف � �ن � �ي �ي�ن (االدارة
املعنية) منها؟
ه ��ل ت ��م اس �ت �ب �ع��اد اي ع�ض��و
م� ��ن ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ب� �ع ��د اج � ��راء
االخ � � � �ت � � � �ب� � � ��ارات وق � � �ب� � ��ل اج � � � ��راء
املقابالت وما االسباب؟
متى سيتم االعالن عن اسماء

عبدالله املعيوف

امل�ق�ب��ول�ين ب�ش�ك��ل ن �ه��ائ��ي؟ وه��ل
س �ي �ت��م االف � �ص � ��اح ع� ��ن درج � ��ات
ج �م �ي ��ع امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ك� �م ��ا ج ��رت
العادة في هذه االدارة؟
كم العدد النهائي للمتقدمني
وكم عدد من ستتم مقابلتهم؟
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دعا إلى اتخاذ موقف وعقوبة تجاه دشتي لتكراره اإلساءات إلى دول الخليج والسعودية

مطيع يطالب بإيقاف أستاذة
في الجامعة إلساءتها إلى القرآن الكريم
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب اح �م��د م�ط�ي��ع من
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي د.
بدر العيسى ان يشكل لجنة تحقيق
عاجلة تجاه كافة الظواهر الكفرية
ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق م ��ن ب �ع��ض اس ��ات ��ذة
ال�ج��ام�ع��ة وغ �ي��ره��م ال��ذي��ن ي�ت�ع��دون
على القرآن الكريم وينادون بتقديم
ال��دس��ات �ي��ر ال��وض �ع �ي��ة ع�ل�ي��ه مبينا
ان ال�غ��رض م��ن املطالبة البحث عن
األف � �ك ��ار ال � �ش ��اذة ال �ح��ام �ل��ة ووض ��ع
حد لها واليقافها الن في مثل تلك
األفكار كفرا وعدم احترام كتاب الله.
ورف ��ض م�ط�ي��ع امل�ف�ه��وم ال�خ��اط��ئ
الس � �ت� ��اذة ج��ام �ع �ي��ة خ ��رج ��ت ب�ل�ق��اء
تلفزيوني تقول بحسب مفهومها
ان م ��ن ي� �ق ��دم ال � �ق� ��رآن ال �ك ��ري ��م ع�ل��ى
الدستور فهو يتعدى على الدستور
م�ش��ددا على ان ال�ق��رآن ه��و ك�لام رب

ال �ع��امل�ي�ن ن� ��زل ع �ل��ى س �ي��د األن �ب �ي��اء
وامل ��رس � �ل �ي�ن ك �م �ن �ه��ج ق� �ي ��م ل �ل �ح �ي��اة
ال �س �ل �ي �م��ة وال �س �ع �ي��دة م ��ن مختلف
ال� �ن ��واح ��ي وم � ��ن غ �ي ��ر امل� �ق� �ب ��ول وال
امل �ن �ط��ق ان ي� �ق ��دم اي م ��ن دس��ات �ي��ر
الدنيا على كالم املولى جل وعال.
وقال انا اعرف ان الوزير العيسى
فيه خير وال يقبل ه��ذه األل�ف��اظ من
م �ع �ل �م��ة ل�ل�اج� �ي ��ال وت� �س ��م ع �ق��ول �ه��م
وت��دع��و الع�ل�اء ك�لام ومفاهيم على
ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م م �ح ��ذرا ال ��وزي ��ر من
ع ��دم ال �ت��أخ��ر ك ��ي ال ت �ش��وه األف �ك��ار
ال��دخ �ي �ل��ة ع �ق��ول األب� �ن ��اء وال يعلو
ع �ل��ى ك �ت��اب ال �ل��ه ش��ي الف �ت��ا ال ��ى ان
املجتمع الكويتي ابتلى بمثل هذه
واخ��رى واملؤسف
األفعال بني فترة ُ
انها تصدر من معلمي اجيال شذوا
عن البقية الذين نجلهم ونحترمهم

احمد مطيع

الف�ت��ا ال��ى ان املعلمة م�ح��ل ال��واق�ع��ة
تريد الشهرة بقولها هذا.
واس�ت�ن�ك��ر ال�ن��ائ��ب د.أح �م��د مطيع
ال �ع��ازم��ي م��ا ج��اء ع�ل��ى ل�س��ان إح��دى

أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت
في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية
املحلية والذي خطأت فيه من يفضل
القرآن الكريم على الدستور الوضعي
واص �ف��ة أن ه��ذا ال�ف�ع��ل يجعل ال��والء
للدين أكثر من الوطن وهذا ما ال تراه
هي صحيحا وفق قولها.
وق� � ��ال إن م� ��ا ذك� ��رت� ��ه ال ��دك� �ت ��ورة
م�خ��ال��ف وم �ض��اد لعقيدة التوحيد
التي هي أص��ل الشريعة اإلسالمية
وع�ل�ي�ه��ا أن ت �ت��وب إل ��ى ال �ل��ه تعالى
م� �ن ��ه ف� �ه ��ي ت� ��دع� ��و ل �ت �ف �ض �ي��ل ك�ل�ام
ال� �ب� �ش ��ر ع� �ل ��ى ك �ل ��ام وش� ��ري � �ع� ��ة رب
البشر مشددا على أن ال��والء للدين
مقدم على ال��والء للوطن ول��وال هذا
مل��ا ارت �ح��ل ال �ن �ب��ي ع��ن م��وط �ن��ه مكة
مهاجرا للمدينة إال ليحفظ الدين
ويعز املسلمني.

وأض��اف أننا نخشى على عقول
أبنائنا وبناتنا من أن تتسمم بمثل
هذا الفكر الضال ال��ذي تحمله هذه
ال��دك �ت��ورة وع�ل��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة أن
ت��راج��ع ع �ق��ائ��د وم �ن��اه��ج ط��واق�م�ه��ا
ال �ت��دري �س �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وغ �ي��ره��ا ف �ع �ق �ي��دة أب �ن��ائ �ن��ا ال�ط�ل�ب��ة
أم��ان��ة ف��ي أع�ن��اق�ه��م مطالبا ال��وزي��ر
ب��ات�خ��اذ ق ��رار إي �ق��اف ال��دك �ت��ورة عن
ال�ع�م��ل وتحويلها ملجلس تأديبي
وخ ��اص ��ة أن ه� ��ذه ال ��دك� �ت ��ورة أث ��رت
عليها الفلسفة ال��زائ��دة فتفلسفت
خارجة عن جادة الصواب.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر ع�ل��ق مطيع على
اس �ت �ج��واب ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
ل �ل��وزي��رة ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح م�ع�ت�ب��را ان
االس � �ت � �ج� ��واب ح� ��ق دس� � �ت � ��وري ألي
ن��ائ��ب وال ن �ق �ب��ل ال �ح �ج��ر ع �ل��ى ه��ذا

ال �ح��ق ال��دس �ت��وري والب ��د ان نسمع
طرفي االستجواب قبل الحكم على
محاوره.
وم��ن ناحية أخ��رى ط��ال��ب مطيع
مجلس األمة باتخاذ موقف وعقوبة
تجاه زميله النائب د .عبدالحميد
دشتي نظير تكراره االساءات لدول
الخليج واململكة العربية السعودية
ف � ��ي ال � � �خ � ��ارج ب� ��ادع� ��ائ� ��ه ان ه �ن��اك
س�ل�ب��ا ل �ح �ق��وق م��واط �ن�ين واض � ��رارا
ب �م��واط �ن��ي ت �ل��ك ال� � ��دول م �ع �ت �ب��را ان
ه��ذا االم��ر يضر الكويت ويحرجها
الن دش� �ت ��ي ي �ت �ك �ل��م ب �ص �ف �ت��ه ن��ائ�ب��ا
ومواطنا وهذا مرفوض.

ما خطة التربية في التعامل مع األطفال الرضع المقيدين في سجالت الحضانات

الجيران :علينا النظر بتفاؤل إلى الوضع االقتصادي للبالد
ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال �ج �ي��ران إن��ه م��ن ال �ت �ف��اؤل ان ننظر
ب�م��وض��وع�ي��ة ل �ل��وض��ع االق �ت �ص��ادي
للبالد فال نتشاءم وال نحلم مشيرا
إلى أن موديز شركة قابضة تخضع
القتصاديات ال�س��وق ولالعتبارات
السياسية وال يمكن تحميل الكويت
وزر التحديات العاملية االقتصادية
الحاصلة ف��ي فضاء ُ
البعد الكوني
ملحركات االس��واق العاملية وخاصة
اذا ع��رف�ن��ا ان س�ب��ب اع� ��ادة التقييم
وه��و ان�خ�ف��اض ال �ع��ائ��دات النفطية
وهذا ما ال تتحمله الكويت.
وأض� � � � ��اف ال � �ج � �ي � ��ران أن ت �ق��ري��ر
م��ودي��ز اش ��ار ال��ى م �ب��ررات الخفض
االئ �ت �م��ان��ي ه��و ع ��دم م �ق��درة ال��دول��ة
دعم البنوك في االزمات واالنتقائية
ب ��اخ� �ت� �ي ��ار امل � �ش� ��اري� ��ع !م� �س� �ت� �ط ��ردا:
ول �ع��ل م ��ا ت �ج��در االش� � ��ارة ال �ي��ه هو
التفريق بني مفهوم النمو والتنمية
فتصنيف م��ودي��ز اليهتم بالتنمية
بل يركز على النمو الذي يصب في
صالح الدول الكبرى فقط.
وأردف :ال يعتبر ه � ��ذا ت �ب��ري��را
وت �س��وي �غ��ا الس� �ت� �م ��رار امل �م��ارس��ات
ال �خ��اط �ئ��ة ال� �ي ��وم ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ة

ال�ت�ن�م�ي��ة م��ع ض �ع��ف م �ع��دل ال�ن��ات��ج
ال� �ق ��وم ��ي وع � � ��دم ت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي �ي��ر
ال � �ح� ��وك � �م� ��ة ال � ��رش � � �ي � ��دة ل �ل �ه �ي ��اك ��ل
االق�ت�ص��ادي��ة وإن�م��ا االم��ر املستحق
ال � �ي� ��وم ه� ��و ح �ي �ن �م��ا ك � ��ان ت�ص�ن�ي��ف
ال� �ك ��وي ��ت  Aaaوت � �س� ��اءل ال �ج �ي ��ران
اي��ن خطط التنمية؟ واي��ن م�ب��ادرات
االص �ل��اح؟ ومل� ��اذا ل��م ي�ت�ح�ق��ق ن��ات��ج
ق� ��وم� ��ي؟ وم� � ��اال� � ��ذي س� � ��وف ي�ت�غ�ي��ر
اذا س� � � ��اءت ال � � �ظ� � ��روف وان� �خ� �ف ��ض
التصنيف؟ هل ستقوم القيامة؟
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب
د.عبدالرحمن الجيران وزير التربية
وزير التعليم العالي د.بدر العيسى
ب ��إي� �ق ��اف ع� �ض ��و ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س
ب��ال �ج��ام �ع��ة ال� �ت ��ي ط �ع �ن��ت ب��ال �ق��رآن
ال�ك��ري��م وه��و ك�لام ال�ل��ه تعالى تكلم
ب��ه حقيقة ب�ح��رف وص��وت ال يشبه
كالم املخلوقني وال اصواتهم والقاه
ال��ى ج�ب��ري��ل ع�ل�ي��ه ال �س�لام ون ��زل به
ع �ل��ى ق �ل��ب ال �ن �ب��ي ص �ل��ى ال �ل��ه عليه
وسلم وتلقاه الصحابه رض��ي الله
ع�ن�ه��م ون �ق �ل��وه ل �ن��ا ج �ي�لا ع��ن جيل
ونفوا عنه تحريف الغالني وانتحال
املبطلني وت��أوي��ل الجاهلني فتلقته
االم � ��ة ب��االج �م��اع وال �ق �ب��ول وال �ع �ل��م

د .عبدالرحمن الجيران

والعمل فأتم الله به النعمة وكشف
به الغمة ورضي لنا االسالم دينا.
وأض� � ��اف :ل�ك�ن�ن��ا ف��وج �ئ �ن��ا ب�ه��ذه
ال � �ن � �م� ��اذج ف� ��ي م �ن �ظ ��وم ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م
تخرج ب�ين آن وآخ��ر لتشكك الناس
بعقائدهم وثوابتهم مطالبا بإجراء
تحقيق م�ع�ه��ا وس�ن�ح��رك القضايا
لتشكيكها ب��امل �ق��دس��ات وازدرائ �ه ��ا
بعقيدة املسلمني في كتاب الله.
وع � � �ل� � ��ى ص � �ع � �ي� ��د م � �ت � �ص� ��ل ق � ��دم
ال �ج �ي��ران س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر التربية
ووزي � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م العالي د.ب � ��در

ال �ع �ي �س��ى ق� ��ال ف �ي��ه:ت��م م ��ؤخ ��را نقل
ت� �ب� �ع� �ي ��ة ال � �ح � �ض� ��ان� ��ات م � ��ن وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل إل��ى
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ب�م��وج��ب ات �ف��اق بني
الوزارتني.
وطالب إفادته وتزويده باآلتي:
 ه��ل ي�خ��ال��ف ق ��رار ال�ن�ق��ل أح�ك��امالقانون رقم ( )22لسنة  2014بشأن
دور الحضانة ال�خ��اص��ة؟ إذا كانت
اإلجابة بالنفي يرجى توضيح ذلك
مع بيان األسانيد القانونية املؤيدة
لإلجابة.
 ما أسباب ذل ��ك ال �ن �ق��ل؟ ومل ��اذاوافقت عليه وزارة التربية؟
 ما اإلدارة املعنية بالحضاناتفي وزارة التربية؟ وهل هي معروفة
ومعلنة
ألصحاب الحضانات؟
 ح� �ي ��ث إن ح� �ض ��ان ��ة األط � �ف� ��الدون س��ن ري ��اض األط �ف��ال ال تشكل
ج��زءا من السلم التعليمي اإللزامي
بالكويت فكيف قبلت وزارة التربية
ذل��ك النقل امل�خ��ال��ف للنظم وللسلم
التعليمي؟
 هل أشرك املستثمرون في قطاعال �ح �ض��ان��ات ف ��ي امل �ف ��اوض ��ات ال�ت��ي

ج� ��رت ب�ي�ن وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة
الشؤون االجتماعية والعمل بشأن
نقل التبعية؟
 ه ��ل س �ب��ق ل � �ل� ��وزارة أن أوق �ف��تب � � ��رن � � ��ام � � ��ج اس � � �ت � � �ق � � �ب � ��ال األط� � � �ف � � ��ال
املستمعني في ري��اض األط�ف��ال منذ
تسعينات القرن املاضي بحجة أنهم
ي �ح �ت��اج��ون إل ��ى رع��اي��ة واح �ت �ض��ان
وليس إلى تعلم وتعليم؟ إذا كانت
اإلج ��اب ��ة ب ��اإلي� �ج ��اب ف �ل �م��اذا ق�ب�ل��ت
الوزارة اآلن مسؤولية اإلشراف على
الحضانات؟
 م��ا خ�ط��ة ال � ��وزارة ف��ي ال�ت�ع��ام��لم ��ع األط� �ف ��ال ال ��رض ��ع امل �ق �ي��دي��ن في
س� �ج�ل�ات ال� �ح� �ض ��ان ��ات وال� ��ذي� ��ن آل
إليها اإلشراف عليهم؟ وهل ستقوم
الوزارة برعايتهم؟ وهل هي مؤهلة
لذلك؟
 ه��ل درس��ت ال ��وزارة اح�ت�م��ال أنيطالب املواطنون الحكومة بإلزامية
م�ج��ان�ي��ة خ��دم��ات ال�ح�ض��ان��ات بعد
انتقالها إل��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة أس��وة
برياض األطفال؟ وهل سيكون ذلك
اإلج��راء متناسبا مع ظ��روف البالد
االقتصادية الراهنة؟
 -ه��ل درس��ت ال ��وزارة اح�ت�م��ال أن

ي�ط��ال��ب أص�ح��اب امل ��دارس الخاصة
ال� � � � � ��وزارة ب� �ض ��م ال� �ح� �ض ��ان ��ات إل ��ى
مدارسهم ومشاريعهم االستثمارية
في مجال التعليم بحجة ملكيتهم
للمباني واألرض؟ أل�ي��س م��ن شأن
ذل ��ك االح �ت �م��ال إذا ت�ح�ق��ق اإلض ��رار
بأصحاب الحضانات؟
 ما صحة التصريح الذي نسبإليكم ب��أن التراخيص للحضانات
ف��ي املستقبل ستكون ق��اص��رة على
امل �ع �ل �م�ي�ن وامل � �ع � �ل � �م ��ات؟ إذا ك��ان��ت
اإلج ��اب ��ة ب��اإلي �ج��اب م��ا ه��و مصير
أص �ح��اب ال �ح �ض��ان��ات؟ وك �ي��ف يتم
تعويضهم عن خسائرهم الناتجة
ع � ��ن ه � � ��ذا ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر امل � �ف� ��اج� ��ئ ف��ي
تبعية الحضانات وفي السياسات
املتعلقة بها؟
 متى سيتم تقييم هذه التجربةم��ن حيث ال�ن�ج��اح وال�ف�ش��ل م��ن قبل
وزارة التربية؟ وما اإلج��راءات التي
س�ي�ت��م ات �خ��اذه��ا إذا م��ا ث �ب��ت فشل
التجربة بعد تقييمها؟
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية  2015/2014وفيما يلي الحلقة الرابعة:

تدني نسب صرف وزارة الخارجية
على المشاريع الواردة في خطة التنمية
تعثر تنفيذ
مشاريع مدرجة
ضمن ميزانية
الوزارة منذ
عدة سنوات

تتناول «الدستور» في الحلقة الرابعة من
مالحظات ديوان المحاسبة على نتائج الفحص
والمراجعة الخاصة بتنفيذ ميزانيات الوزارات
واالدارات الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية  2015 /2014نشر بيانات الحساب
الختامي لوزارة الخارجية والمالحظات التي اسفر
عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف بالوزارة وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015 /2014

التأخر في
اجراء القيود
المحاسبية اوال
بأول بسبب
ضغط العمل

مبنى ديوان املحاسبة

وزارة الخارجية
أورد دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة اه��م
ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
وامل�ل�اح �ظ ��ات ال �ت��ي اس �ف��ر عنها
ف � �ح� ��ص وم� � ��راج � � �ع� � ��ة ال � � ��دي � � ��وان
ل � �ه� ��ذه ال� �ب� �ي ��ان ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات
وس� � �ج �ل��ات وش � � � ��ؤون ال �ت ��وظ ��ف
لوزارة الخارجية وكذلك الرقابة
املسبقة واملخالفات املالية للسنة
املالية  2015/2014حيث بلغت
املصروفات  215.275.840مليون
دي � �ن� ��ار ف �ي �م��ا ب �ل �غ��ت االي � � � ��رادات
 4.732.000ماليني دينار ويتضح
م��ن ب�ي��ان��ات ال�ح�س��اب الختامي
ال� � �خ � ��اص ب� � � � � ��وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ان �خ �ف��اض االي � � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014بما
ج �م �ل �ت��ه  102.462.000دي� �ن ��ار
كويتي بونسبة  %2.2من املقدر
وزي � � � � ��ادة االي� � � � � � ��رادات امل �ح �ص �ل��ة
بالسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014عن
السنتني امل��ال�ي�ت�ين 2013/2012
و 2014/2013وب�ن�س�ب��ة %31.6
و ٪189.1ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي وب�ل��غ
ال� ��وف� ��ر ب ��امل� �ص ��روف ��ات ال �ف �ع �ل �ي��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014عن
املعتمد م��ا جملته 91.421.048
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وب�ن�س�ب��ة %42.4
وزيادة مصروفات السنة املالية
 2015/2014ع� ��ن م� �ص ��روف ��ات
السنة املالية  2014/2013بنسبة
 %22.7وان�خ�ف��اض�ه��ا ع��ن السنة
امل� ��ال � �ي� ��ة  2013/2012ب �ن �س �ب��ة
.%17.1

ث��ان �ي��ا :أه ��م امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
اس � �ف� ��ر ع� �ن ��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل �ح �س��اب��ات
وس� � �ج �ل��ات وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة 2015/2014
تتلخص ف��ي ع��دم ق�ي��ام ال ��وزارة
ب � ��ال � ��رد ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض م �ك��ات �ب��ات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال � �ت� ��ي ت�م��ت
خ�لال السنة املالية 2015/2014
ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام امل � ��ادة 7/52
من قانون انشائه رق��م  30لسنة
 1964وتعديالته.
وأف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن��ه سيتم
ت � ��زوي � ��د ال � � ��دي � � ��وان ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات
املطلوبة
ك� �م ��ا الح� � ��ظ ال� � ��دي� � ��وان زي� � ��ادة
اي� � � � � � � � � � � � ��رادات ال � � �س � � �ن � � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2015/2014على حساب زي��ادة
مصروفات السنة املالية السابقة
 2014/2013ن�ت�ي�ج��ة اس �ت �م��رار
ال � � � ��وزارة ف ��ي ع� ��دم اث� �ب ��ات ق�ي�م��ة
ال �ض��رائ��ب ال��واج �ب��ة االس� �ت ��رداد
وال � �ت� ��ي ب� �ل ��غ م� ��ا ام � �ك� ��ن ح �ص��ره
منها  75.598.000د.ك بحساب
ال �ع �ه��د م �ب��ال��غ ت �ح��ت التحصيل
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ك�ت��اب وزارة امل��ال�ي��ة
رق � ��م  339ب� �ت ��اري ��خ 2008/1/6
بشأن الضرائب املستردة لوزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال�ب�ع�ث��ات
الدبلوماسية بالخارج ولقواعد
تنفيذ امليزانية.
وأف� � � � � ��ادت ال� � � � � � ��وزارة ب� ��أن� ��ه ت��م
ال�ت�ع�م�ي��م ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال�ب�ع�ث��ات
ال �ت �م �ث �ي �ل �ي��ة ب� ��ال � �خ� ��ارج ل�ح�ص��ر

ال �ض��رائ��ب ال��واج �ب��ة االس� �ت ��رداد
ومن ثم التنسيق مع وزارة املالية
بشأن ايجاد اآللية املناسبة لذلك
بعد االت�ف��اق مع مجلس ال��وزراء
وال ��ذي اف ��اد ب �ض��رورة التنسيق
م��ع وزارة امل��ال�ي��ة الي �ج��اد اآلل�ي��ة
امل� �ن ��اس� �ب ��ة مل �ع��ال �ج��ة ال� �ض ��رائ ��ب
الواجبة االسترداد.
وع��ن خ�ط��ة التنمية السنوية
ق��ال ال��دي��وان ان هناك تدنيا في
ن �س��ب ال � �ص ��رف ع �ل��ى امل �ش��اري��ع
ال��واردة بخطة التنمية السنوية
املشاريع التطويرية واملشاريع
االن � � �ش� � ��ائ � � �ي� � ��ة ب� � ��امل � � �ق� � ��ارن� � ��ة م ��ع
االع�ت�م��ادات الصرفية بميزانية
ال � � � � ��وزارة خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ال� � � � �ب � � � ��ال� � � � �غ � � � ��ة ٪3.2
االم��ر ال��ذي يشير ال��ى تعثر تلك
امل �ش��اري��ع وض �ع��ف دور ال� ��وزارة
في تنفيذها.
ح�ي��ث اف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه تم
ت�ن�ف�ي��ذ ج�م�ي��ع ال �ب �ن��ود امل�ط�ل��وب��ة
واس� �ت� �ن� �ف ��د ال� � �ج � ��زء االك� � �ب � ��ر م��ن
امل� �ي ��زان� �ي ��ة امل � ��رص � ��ودة مل� �ش ��روع
تعزيز دور وجهود دولة الكويت
ف ��ي م �ج��ال ح �ق��وق االن� �س ��ان ام��ا
امل �ش��روع��ات االخ � ��رى ف �ق��د ت�ع��ذر
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف��ي امل��واع �ي��د امل �ح��ددة
لها لوجود العديد من املعوقات
امل�ت�ن��وع��ة وامل�ت�ب��اي�ن��ة م�م��ا ترتب
عليه التأخر في تنفيذها.
ك �م��ا الح � ��ظ ال � ��دي � ��وان ارت� �ب ��اك
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن االع � � �م� � ��ال امل ��ال� �ي ��ة
واالداري� � � � ��ة ب �ح �س��اب��ات ال � � ��وزارة

وم� ��ن م �ظ��اه��ر ذل� ��ك ع� ��دم اث �ب��ات
وق �ي��د ب �ع��ض امل �ب��ال��غ امل �ص��روف��ة
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2012/2011وحتى السنة املالية
 2014/2013ب��دف��ات��ر وس�ج�لات
ال � ��وزارة ول��م ي�ت��م اع�ت�م��اده��ا في
االنظمة املالية املتكاملة بلغ ما
ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م ��ا جملته
 99.719.732.000د.ك باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
حيث افادت الوزارة بأنه نظرا
لبعض الصعوبات التيواجهتها
ل �ت �ل��ك ال� �س� �ن ��وات وامل �ت �م �ث �ل��ة ف��ي
ن �ق��ص ع ��دد امل��وظ �ف�ين وت�ط�ب�ي��ق
ن �ظ��ام االوراك � ��ل ون �ق��ص امل�ك��ات��ب
والتوجيهات االضافية الصادرة
من وزارة املالية تسبب في كبر
حجم العمل وأدى الى التأخر في
تسوية تلك املصاريف وستعمل
ال ��وزارة ج��اه��دة على تالفي هذا
االمر مستقبال.
والحظ الديوان ايضا ان هناك
ت��أخ�ي��را ف��ي ت�س��وي��ة م�ص��روف��ات
ال �ب �ع �ث ��ات ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ع�ل��ى
ال � �ب � �ن� ��ود واالن � � � � � � ��واع امل �خ �ت �ص��ة
ب��امل �ي��زان �ي��ة م� ��ددا ط��وي �ل��ة بلغت
ف� � ��ي م� �ع� �ظ� �م� �ه ��ا  9 - 6ش� �ه ��ور
م �م��ا ي �ص �ع��ب م �ع��ه ال �ت �ح �ق��ق من
ص �ح��ة ص� ��رف االع � �ت � �م� ��ادات ف��ي
االغ ��راض املخصصة م��ن اجلها
وع� � � � ��دم ت� � �ج � ��اوزه � ��ا ف � �ض �ل�ا ع��ن
ت �ض �خ��م ح �س��اب ال �ع �ه��د دف �ع��ات
واع � �ت � �م� ��ادات ن �ق ��دي ��ة ب ��ال �خ ��ارج
خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة

ل �ل �ت �ع �ل �ي �م��ات امل �ن �ظ �م ��ة ك� �م ��ا ان
ه� �ن ��اك ت� ��أخ� ��را ف� ��ي ق �ي ��د امل �ب��ال��غ
املستحقة للوزارة واملسددة عن
ج�ه��ات اخ��رى ضمن مصروفات
البعثات الدبلوماسية بحساب
عهد مبالغ تحت التسوية باسم
ال� � ��وزارات وال �ج �ه��ات الحكومية
مل��دد طويلة ت��راوح��ت ما بني - 7
 9شهور من تاريخ الصرف مما
ي ��ؤدي ال��ى ال�ت��أخ��ر ف��ي املطالبة
ب � �ه� ��ا وت� �ح� �ص� �ي� �ل� �ه ��ا وت� �ض� �خ ��م
ارصدتها من سنة مالية الخرى.
حيث افادت الوزارة بأن التأخر
في اجراء القيود املحاسبية اوال
بأول بسبب ضغط العمل ونظرا
الى طبيعة عمل وزارة الخارجية
ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ان �ت �ق��ال امل��وظ�ف�ين
م��ن ال��دي��وان ال�ع��ام ال��ى بعثاتها
بالخارج في بداية السنة املالية
وستقوم الوزارة جاهدة بتدارك
هذا االمر مستقبال.
وأورد ال� ��دي� ��وان ف ��ي ت �ق��ري��ره
ان ه� � �ن � ��اك ب � �ع� ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��ات
ال �خ��اص��ة ب��امل�ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة
للبعثات الدبلوماسية بالخارج
تتمثل ف��ي تعثر تنفيذ العديد
من املشاريع االنشائية املدرجة
ضمن ميزانية ال��وزارة واملعتمد
ل �ه��ا م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة م �ن��ذ س �ن��وات
سابقة عدة.
ح� �ي ��ث اف� � � ��ادت ال � � � � ��وزارة أن �ه��ا

التتمة ص08

صرف أدوية
لموظفي البعثة
في الخارج
وعائالتهم
من دون إرفاق
وصفات طبية
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وزارة الخارجية تؤكد األخذ بمالحظات
الديوان وتطبيقها مستقبال
تتمة المنشور ص07
س� � � ��وف ت� � �ق � ��وم ب � � ��اع � � ��داد خ �ط��ط
وبرامج زمنية للعمل على سرعة
ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع ��ات� �ه ��ا امل ��درج ��ة
بخطة التنمية وغيرها.
ك �م��ا ان ه� �ن ��اك م ��آخ ��ذ ش��اب��ت
عقود الصيانة والخدمات العامة
املبرمة لدى البعثة الدبلوماسية
ب ��ال ��ري ��اض م �ن �ه��ا ع� ��دم ت�ض�م�ين
ب� �ع ��ض ال � �ع � �ق� ��ود ن� �ص ��ا ي �ف��رض
غرامة التأخير على الشركة في
ح ��ال ت��أخ��ر تنفيذ االع �م��ال مما
ي �ص �ع��ب م �ع��ه م�ح��اس�ب�ت�ه��ا عند
اإلخالل بشروط العقد.
ح� �ي ��ث اف� � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب��أن��ه
س� �ي� �ت ��م أخ� � � ��ذ امل �ل��اح� � �ظ � ��ة ب �ع�ين
االعتبار وتطبيقها على العقود
مستقبال.
والح��ظ الديوان ان هناك عدم
اس� � �ت � ��دراج ع� � ��روض اس � �ع ��ار م��ن
ال �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة ب��اع�م��ال
الصيانة ملبنى ال�س�ف��ارة وسكن
ال�س�ف�ي��ر ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى اف�ض��ل
امل� � ��واص � � �ف� � ��ات واق � � � � ��ل االس� � �ع � ��ار
باملخالفة لتعميم وزارة املالية
رق��م  16لسنة  1995ب�ش��أن نظم
ال� � �ش � ��راء ل� �ل� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال�ت�ع�م�ي��م ال � ��وزارة رق��م  6لسنة
 2009ب� � �ش � ��أن اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
املسؤول االداري واملالي بالبعثة.
وأف � � � � � ��ادت ال � � � � � � ��وزارة ف � ��ي ه� ��ذا
ال � �ص� ��دد ب ��أن� �ه ��ا ل� ��م ت �ت �م �ك��ن م��ن
اي�ج��اد ش��رك��ات ع��دة متخصصة
ف� ��ي م � �ج ��ال االع� � �م � ��ال امل �ط �ل��وب��ة
م�م��ا ت�ع��ذر م�ع��ه اي �ج��اد اك�ث��ر من
عرض سعر كما تم التنويه بأن
ت �ك��ون ج�م�ي��ع ال �ع��روض م��ؤرخ��ة
وم��وج �ه��ة ال ��ى ال �س �ف��ارة ك �م��ا ان
هناك ع��دم اخ��ذ املوافقة املسبقة
من ال��وزارة ل��دى تعاقد السفارة
مع بعض الشركات املتخصصة
ل�غ��رض اع�م��ال الصيانة بتكلفة
اج �م��ال �ي��ة ب �ل �غ��ت 674.040.000
ريال سعودي باملخالفة للتعميم
ال� � � � � ��وزاري رق� � ��م  5ل �س �ن ��ة 1994
واف��ادت ال��وزارة بانه سيتم اخذ
املالحظة بعني االعتبار ومراعاة
ذلك مستقبال.
والح � ��ظ ال� ��دي� ��وان ان ال� � ��وزارة
ق��ام��ت ب��اب��رام اك �ث��ر م��ن ع�ق��د مع
بعض الشركات ولفترات زمنية
متداخلة بغرض صيانة وحدات
التكييف الخاصة بسكن رئيس

تضخم المبالغ
تحت التحصيل
المقيدة
على سفارتنا
في باريس
لدى الجهات
الحكومية

مبنى وزارة الخارجية

ال �ب �ع �ث��ة ب�ق�ي�م��ة اج �م��ال �ي��ة بلغت
 288.000.000ري � � ��ال س� �ع ��ودي
مما يحمل السفارة اعباء مالية
ال م� �ب ��رر ل �ه��ا واف� � � ��ادت ال � � ��وزارة
ب��ان��ه سيتم اخ��د املالحظة بعني
االعتبار ومراعاة ذلك مستقبال.
وأورد ال��دي��وان بعض املآخذ
ال � �ت� ��ي ش� ��اب� ��ت م� � �ش � ��روع اع � � ��ادة
تأهيل مجمع البعثة جدة تتمثل
في اآلتي :عدم تحري الدقة لدى

تحديد اه��داف املشروع ودراسة
وت �ح��دي��د م�ت�ط�ل�ب��ات��ه م�م��ا ت��رت��ب
ع �ل �ي��ه ق� �ي ��ام ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ب ��اب ��رام
عقد تعديل التصميم املعماري
لواجهات املشروع الى التصميم
التراثي املعتمد من قبل ال��وزارة
واالس ��وار م��ع جميع املخططات
واع � � � ��ادة ت �ص �م �ي��م ف �ل ��ل ال� �س ��ادة
الدبلوماسيني م��ن  4فلل ال��ى 6
فلل م��ع اح��د امل�ك��ات��ب الهندسية

بعد ابرامها لعقد تنفيذ املشروع
م��ع امل�ق��اول بقيمة 265.000.000
ري ��ال س �ع��ودي ول��م ت�ق��م ال ��وزارة
بالرد على هذه املالحظة.
وقال الديوان ان القنصلية لم
تقم باتخاذ االجراءات القانونية
ال � �ت� ��ي ت �ك �ف��ل ح �ق �ه��ا م� ��ع اح� ��دى
الشركات بعد عزوفها عن ابرام
ع�ق��د تنفيذ امل �ش��روع وم��ا ترتب
عليه من تحميل الخزانة العامة

بيانات الحساب الختامي لوزارة الخارجية
السنة املالية 2015 /2014

فعلي
2013 /2012

فعلي
2014 /2013
1.601.471
101.145.122

البيان

التقديري /
املعتمد

الفعلي

الفرق

نسبة
الفرق٪

االيرادات

4732.00

4.629.538

10.462

2.2

3.517.556

املصروفات

215.575.840

124.154.792

91.421.048

42.4

149.831.864

ما يخص وزارة الخارجية من مشاريع خطة التنمية
املصروفات

االعتماد بعد التعديل

االعتماد

عدد املشاريع

الجهة

-

502

506

18

وزارة الخارجية

من ال�ج��دول اع�لاه يتبني ع��دم ص��رف وزارة الخارجية على ع��دد  18مشروعا رغ��م اعتمادها منذ ع��دة سنوات
وادراج املبالغ املخصصة لها والبالغ جملتها بعد التعديل  5.2مليون دينار بميزانية السنة املالية .2015 /2014

ب �م �ب �ل��غ  3.212.155.000ري� ��اال
س�ع��ودي��ا وه��و يمثل ال �ف��رق بني
س �ع��ر ع� ��رض ال �ش��رك��ة امل ��ذك ��ورة
وال �ش ��رك ��ة ال �ت��ي ت �م��ت ال�ت��رس�ي��ة
ع �ل �ي �ه��ا واف� � � � ��ادت ال� � � � � ��وزارة ب ��أن
ال �ش��رك��ة ت��راج �ع��ت ع ��ن ع��رض�ه��ا
امل� ��ال� ��ي وت� �ق ��دم ��ت ب � �ع ��رض آخ ��ر
م� �ب ��ال ��غ ف� �ي ��ه ت � ��م رف � �ض� ��ه وال� � ��رد
ب � �ض� ��رورة ال �ت ��زام �ه ��م ب��ال �ع��رض
ال ��رئ� �ي� �س ��ي وامل� �ع� �ت� �م ��د م� ��ن ق�ب��ل
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة م�م��ا ادى ال��ى
مخاطبة الشركات االخ��رى التي
ت�ق��دم��ت ال ��ى امل �ش��روع وامل��واف �ق��ة
ع�ل��ى اح��داه��ا وس�ت��أخ��ذ ال ��وزارة
جميع مالحظات ال��دي��وان بعني
االعتبار والعمل على مزيد من
ال�ت��دق�ي��ق وامل�ت��اب�ع��ة ع�ل��ى جميع
ال � �ب � �ن� ��ود ال � �ت� ��ي ت� �ح� �ف ��ظ ح �ق ��وق
الوزارة  -القنصلية.
واوضح الديوان ان القنصلية
ق ��ام ��ت ب� ��اب� ��رام ع �ق��دي��ن ل�ت�ن�ف�ي��ذ
املشروع بقيمة 32.901.454.000
ري � � � ��اال س � �ع� ��ودي� ��ا ف� � ��ي ح� �ي��ن ان
موافقة الديوان املسبقة لتنفيذه
بلغت قيمتها 32.791.454.000
ري ��اال س�ع��ودي��ا االم ��ر ال ��ذي ادى
ال � ��ى ت �ح �م �ي��ل ال� �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة
بمبلغ  110.000.00ريال سعودي
ب��ال��زي��ادة واف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن

التتمة ص09

الوزارة تؤكد أن
مبالغ العقود
تخص اكثر من
سنة مما تسبب
ببلوغ قيمة هذه
العقود النصاب
القانوني الخاضع
للرقابة
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بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية
سابقة من دون تحصيل أو تسوية
تتمة المنشور ص 08
وث��ائ��ق امل �ن��اق �ص��ة ل �ل �م �ش��روع لم
ت �ت �ض �م��ن ال �ب �ن��د ال� �خ ��اص ب �ه��دم
امل� �ب ��ان ��ي ال �ق ��ائ �م ��ة وك� ��ذل� ��ك ع�ق��د
االش � ��راف وان �ه��ا س ��وف تتحقق
من هذه البنود لعمل الالزم لعدم
تكرارها وذلك بوضعها بالبنود
ال �خ��اص��ة ب ��امل� �ش ��روع ال��رئ �ي �س��ي
بالهدم والبناء.
ك� � �م � ��ا اوض� � � � � ��ح ال � � � ��دي � � � ��وان ان
القنصلية قامت بابرام عقد آخر
لالشراف على هدم املشروع مع
نفس املكتب امل��ذك��ور بعد م��رور
س�ت��ة اي ��ام ف�ق��ط م��ن اب� ��رام العقد
االول ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ان م �ش��روع
ال � �ه� ��دم ق� ��د ت� ��م ادراج � � � ��ه ب��ال �ع �ق��د
امل � ��ذك � ��ور االم � � ��ر ال � � ��ذي ادى ال ��ى
تحميل ال �خ��زان��ة ال�ع��ام��ة بمبلغ
 35.000.00ريال سعودي شهريا
م��ن دون وج��ه ح��ق ح�ي��ث اف��ادت
ال� ��وزارة ب��ان��ه ن�ظ��را ل�ع��دم وج��ود
بند ال�ه��دم ف��ي مستندات العقد
الرئيسي مع املقاول تم توقيعه
ف��ي عقد منفصل لعملية الهدم
واالزال � ��ة وك��ذل��ك ت��وق�ي��ع ال ��وزارة
بالعمل على ادراج عملية الهدم
واالزال � � � � � ��ة ف � ��ي ع � �ق� ��دي ال �ت �ن �ف �ي��ذ
واالش � � � � � ��راف وان� � �ه � ��ا س �ت �ح��رص
ع�ل��ى ت�لاق��ي ت�ل��ك امل�لاح�ظ��ات في
املستقبل والعمل على ادراج�ه��ا
مع العقد الرئيسي.
وأورد ال��دي��وان بعض املآخذ
ال �ت��ي ش��اب��ت اع� � ��ادة ب �ن��اء سكن
سفير دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي مملكة
ال� �ب� �ح ��ري ��ن وم� �ن� �ه ��ا ع � � ��دم ق �ي ��ام
ال �س �ف��ارة ب��االن �ت �ه��اء م ��ن تنفيذ
امل �ش��روع ح�ت��ى ت��اري �خ��ه ب��ال��رغ��م
من بدء التعاقد العمال التصميم
ف��ي سبتمبر  2007ومل ��دة زادت
عن سبع سنوات مما يشير الى
وج ��ود ت �ف��اوت ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ف�ت��رة
الزمنية النجاز وتنفيذ املشروع
على ال��وج��ه االك�م��ل حيث اف��ادت
ال� � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س� ��وف ت �ح��رص
ع�ل��ى ت�لاف��ي ت�ل��ك ال�ت�ف��اوت��ات في
ال�ف�ت��رة الزمنية الن�ج��از وتنفيذ
مشاريع الوزارة في بعثاتها في
الخارج مستقبال كما نوهت إلى
أن املشروع في مرحلة نهائية.
واض ��اف ال��دي��وان ان ال�س�ف��ارة
ق� � ��ام� � ��ت ب� � � ��اب� � � ��رام ع� � �ق � ��د اي� � �ج � ��ار
س� �ن ��وي ل �س �ك��ن ال �س �ف �ي��ر ب�ق�ي�م��ة
 30.000.000دي � �ن� ��ار ب �ح��ري �ن��ي

السفارة الكويتية في البحرين

ق �ب��ل ال� �ب ��دء ب� ��اج� ��راءات ال�ت�ع��اق��د
م� ��ع امل� � �ق � ��اول امل� �ن� �ف ��ذ ل �ل �م �ش��روع
ومل��دة زادت ع��ن  3س�ن��وات االم��ر
ال��ذي ادى ال��ى تحميل امليزانية
ب �م �ب��ال��غ ع� ��ن ف� �ت ��رة االي� � �ج � ��ارات
ال�خ��اص��ة بتلك امل ��دة دون م�ب��رر.
حيث اف��ادت ال|وزارة بأنه نظرا
ل �ق��دم س�ك��ن ال�س�ف�ي��ر واح�ت�ي��اج��ه
للصيانة والترميم وف��ي الوقت
ن �ف �س��ه ووج � � � ��ود م � �ش� ��روع ه ��دم
وب� �ن ��اء ل �س �ك��ن ال �س �ف �ي��ر وس ��وف
تحرص ال��وزارة على تالفي تلك
االجراءات مستقبال.
والح��ظ دي��وان املحاسبة قيام
ال� �س� �ف ��ارة ف ��ي م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
ب ��اس� �ت� �ئ� �ج ��ار وح� � � � ��دات س �ك �ن �ي��ة
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ال ��دب � �ل ��وم ��اس � �ي �ي�ن
للبعثة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ن دون
االس �ت �ف��ادة م��ن ال �س �ك��ن امل�م�ل��وك
للدولة االمر الذي ادى الى تحمل
السفارة اعباء مالية بقيمة تلك
االي �ج��ارات ب�ل��غ م��ا م�ك��ن حصره
م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه 103.800.000
دينار بحريني سنويا من دون
مبرر واف��ادت ال ��وزارة ان السكن

غير صالح لذلك وت��م استئجار
وح � � � � � � � ��دات س � � �ك� � ��ن ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن
الدبلوماسيني.
كما الحظ الديوان عدم عرض
ب �ع��ض ع �ق��ود االس �ت �ئ �ج��ار على
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب ��ال ��رغ ��م م��ن
بلوغ قيمتها النصاب القانوني
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادت�ين  14-13من
قانون انشائه رقم  30لسنة 1964
وتعديالته ،واف��ادت ال��وزارة بان
م�ب��ال��غ ال �ع �ق��ود ت�خ��ص اك �ث��ر من
س �ن��ة م �م��ا ت �س �ب��ب ب �ب �ل��وغ قيمة
ه��ذه العقود النصاب القانوني
الخاضع للرقابة وسيتم تالفي
ذلك مستقبال.
والح� ��ظ ال ��دي ��وان اي �ض��ا ب�ق��اء
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االرص � � � ��دة امل� � ��دورة
م�ن��ذ ع��دة س �ن��وات م��ال�ي��ة سابقة
ب� �ح� �س ��اب ال� �ع� �ه ��د م� �ب ��ال ��غ ت�ح��ت
ال �ت �ح �ص �ي��ل دون ت �ح �ص �ي��ل او
تسوية باملخالفة لقواعد تنفيذ
امل �ي��زان �ي��ة ب �ل��غ م��ا أم �ك��ن ح�ص��ره
منها م��ا جملته 180.148/000
دي �ن��ارا كويتيا واف ��ادت ال ��وزارة
ب � ��ان � ��ه س� �ي� �ت ��م ف � �ح� ��ص امل� �ب ��ال ��غ

وات� � �خ � ��اذ ال � �ل� ��ازم خ� �ل��ال ال �س �ن��ة
املالية .2016/2015
ك �م��ا الح� ��ظ ال� ��دي� ��وان ت�ض�خ��م
رصيد حساب العهد مبالغ تحت
ال �ت �س��وي��ة ف ��ي س �ج�ل�ات ال � ��وزارة
والذي بلغ حتى  2015/3/31ما
جملته  45.850.407/000دنانير
كويتية نتيجة ت��راخ��ي ال ��وزارة
ف � ��ي م� �ط ��ال� �ب ��ة ب� �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية بسداد املبالغ املالية
املستحقة عليها وافادت الوزارة
بانه تم مخاطبة الجهات خالل
السنة املالية  2015/2014لسداد
املبالغ املستحقة عليها.
وب� � � �خ� � � �ص � � ��وص م �ل��اح� � �ظ � ��ات
الديوان على أعمال سفارة دولة
الكويت في باريس اش��ار تقرير
ال ��دي ��وان ال ��ى ان ه �ن��اك تضخما
ف ��ي م �س �ت �ح �ق��ات ال� �س� �ف ��ارة ل��دى
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل �ق �ي��دة
ب� �ح� �س ��اب ��ي ع� �ه ��د م� �ب ��ال ��غ ت �ح��ت
ال �ت �س ��وي ��ة وع� �ه ��د م �ب ��ال ��غ ت�ح��ت
ال� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل ب � �ل � �غ ��ت ج �م �ل �ت �ه��ا
 803.744/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ب� ��دون ت�ح�ص�ي��ل او ت �س��وي��ة عن

ث�لاث سنوات باملخالفة لقواعد
ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي ��زان �ي ��ة ح �ي��ث اف � ��ادت
الوزارة بانها ستقوم بالتنسيق
م ��ع ت �ل��ك ال� �ج� �ه ��ات الت� �ب ��اع آل �ي��ة
م� �ع� �ي� �ن ��ة ع � ��ن ت � �ل� ��ك امل �ل�اح � �ظ� ��ات
مستقبال.
والح� � ��ظ ال � ��دي � ��وان ان ت�ث�ب�ي��ت
س �ع��ر ص� ��رف ال� �ي ��ورو ب��ال��زي��ادة
ع � ��ن ال � �س � �ع� ��ر امل � � �ح � ��دد م � ��ن ق �ب��ل
وزارة ت� ��امل� ��ال � �ي� ��ة ل � � ��دى ص� ��رف
ال� ��روات� ��ب ال �ش �ه��ري��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
ال ��دي� �ب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن واالداري� � �ي � ��ن
االمر الذي حمل ميزانية الوزارة
ب ��اع �ب ��اء م��ال �ي��ة اض ��اف �ي ��ة ب�ل�غ��ت
 36.371/00ي��ورو عن الفترة من
اكتوبر  2013حتى م��ارس 2014
واف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ي��وج��د
ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة امل��ال �ي��ة ب�ه��ذا
الشأن مسبقا.
كما الحظ الديوان املآخذ التي
ش ��اب ��ت ص � ��رف روات � � ��ب وب � ��دالت
امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ح �ل �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
ب��ال �س �ف��ارة م�ن�ه��ا ت �ج��اوز ج��دول
ال� � �ح � ��دي � ��ن ع� � ��ن ص� � � ��رف روات� � � ��ب
املوظفني املحليني واملستخدمني
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �م��ادة  3م��ن ال �ق��رار
ال � � � ��وزاري  45ل �س �ن��ة  1999وق��د
بلغ جملة ما امكن حصره منها
مبلغ  219.564/00يورو سنويا
وافادت الوزارة بانه ال يوجد حد
اع �ل��ى ل�س�ق��ف ال ��روات ��ب ال �خ��اص
ب��ال�ب�ع�ث��ة ألن ��ه ي�ش�م��ل ال�ض��رائ��ب
والضمان.
واشار تقرير الديوان الى عدم
تقيد ال�س�ف��ارة ب�ب��دل امل��واص�لات
ط �ب �ق��ا ل� �ل� �ق ��ان ��ون ال� �ف ��رن� �س ��ي م��ا
دى ال ��ى ص ��رف ب ��دل م��واص�لات
ملوظفيها بالحد االقصى بقيمة
 16.560/00ي��ورو شهريا حيث
اف� ��ادت ال � ��وزارة ب��ان��ه س ��وف يتم
تزويد الديوان بالرد الحقا.
كما اشار التقرير الى تحميل
م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارة ب��اع�ب��اء مالية
اض � ��اف� � �ي � ��ة دون م � � �ب � ��رر ب �ل �غ��ت
 457.764/00ي��ورو قيمة روات��ب
ومكافات وهواتف.
والحظ الديوان ان هناك مآخذ
شابت مصروفات عالج موظفي
البعثات الكويتيني ف��ي باريس
من بينها تحمل الوزارة تكاليف
عالج ومخصصات مالية وتذاكر
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الخارجية تؤكد تنسيقها المسبق
مع وزارة المالية
تتمة المنشور ص09
س�ف��ر ل�ب�ع��ض ال �ح��االت امل��رض�ي��ة
وم��راف�ق�ي�ه��م ل�ل�ع�لاج ف��ي ب��اري��س
م��ن موظفي ال ��وزارة املتقاعدين
وبعض الديبلوماسني العاملني
ب ��ال ��وزارة ب�ل��غ م��ا أم �ك��ن ح�ص��ره
م � �ن � �ه� ��ا  171.848/00ي � � ��ورو
خ � �ل ��ال  3س � � �ن� � ��وات ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ال� � � �ص � � ��ادرة ب �ه ��ذا
ال� �ش ��أن وق� �ي ��ام ال� � � ��وزارة ب��اي �ف��اد
بعض الديبلوماسيني العاملني
ف ��ي ب �ع �ث��ات اخ � ��رى ل �ل �ع�ل�اج ف��ي
ب� ��اري� ��س دون االس� � �ت � ��دالل ع�ل��ى
ع��دم ت��واف��ر ال�ع�لاج بمقر البعثة
وان ب� � ��اري� � ��س ه� � ��ي اق � � � ��رب ب �ل��د
ي �ت��وف��ر ف �ي �ه��ا ال� �ع�ل�اج ب��ال�ن�س�ب��ة
ملقار اعمالهم باملخالفة للمادة
 28م ��ن ال�لائ �ح��ة امل��ال �ي��ة ل� ��وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ص ��ادرة ب��امل��رس��وم
رق� ��م  245ل �س �ن��ة  2005وال� �ق ��رار
الوزاري رقم  2لسنة  2006بشأن
تنظيم قواعد العالج خارج مقار
ال �ب �ع �ث��ة ب �ل ��غ م� ��ا ام� �ك ��ن ح �ص��ره
منها  289.735/00يورو وافادت
الوزارة بأن هذه الحاالت يتطلب
ع�لاج�ه��ا ف��ي م��راك��ز متخصصة
نظرا الستمرار ال�ع�لاج املمنوح
ل �ه��م م �س �ب �ق��ا وك ��ذل ��ك اس �ت �م��رارا
لبرنامج عالجي خاص وحسب
الحالة الصحية للمريض.
ك� �م ��ا الح � ��ظ ت� �ق ��ري ��ر ال� ��دي� ��وان
ارت �ف��اع ت�ك��ال�ي��ف ال �ع�ل�اج الطبي
ال � �س � �ن ��وي ��ة الع� � �ض � ��اء ال � �س� �ف ��ارة
ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي �ي�ن واالداري� � � �ي� � ��ن
وم � � ��راف � � �ق � � �ي � � �ه � � ��م خ � � �ل� � ��ال ث �ل ��اث
س� �ن ��وات م��ال �ي��ة ب �ل �غ��ت جملتها
 420.679/00ي ��ورو دون توجه
ال �س �ف��ارة ن�ح��و ت�غ�ط�ي��ة تكاليف
عالجهم بتأمني صحي يضمن
تقديم اف�ض��ل ال�خ��دم��ات بإنسب
االسعار ويحد من الصرف على
الحاالت غير املشمولة بالتأمني
باملخالفة للمادة  28من الالئحة
املالية ملوظفي وزارة الخارجية
حيث اف��ادت ال��وزارة بأنها تقوم
بالتنسيق مع بعثاتها ملوافاتها
ب �ع ��روض م ��ن ش ��رك ��ات مختلفة
ومتخصصة ب��ال�ت��أم�ين بغرض
ال�ت�ع��اق��د م��ع اح��داه��ا وتخفيض
ن � �ف � �ق� ��ات ال � � �ع� �ل��اج ف� � ��ي ال� �ق ��ري ��ب
العاجل.
واش� � � � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � ��ى ق �ي��ام
ال� � � �س� � � �ف � � ��ارة ب� � � �س � � ��داد ت� �ك ��ال� �ي ��ف

الوزارة أعفت
بعض الموظفين
من البصمة ومن
عقوبة الخصم من
المرتب من دون
سند قانوني

السفارة الكويتية في فرنسا

ال � � �ع �ل��اج ب � �م� ��وج� ��ب امل� �ط ��ال� �ب ��ات
ال � ��واردة ال�ي�ه��ا م��ن املستشفيات
وامل��راك��ز العالجية مباشرة دون
م��راج �ع �ت �ه��ا ط �ب �ي��ا او ع��رض �ه��ا

على املكتب الصحي في باريس
ل� �ل� �ت ��أك ��د م� � ��ن اح � �ق � �ي� ��ه ال � �ص� ��رف
واف � ��ادت ال � ��وزارة ب��ان�ه��ا ستقوم
ب�ت��وج�ي��ه ال �س �ف��ارة ب �ه��ذا ال �ش��أن

واج� � ��راء ال�ت�ن�س�ي��ق امل�س�ت �م��ر مع
املكتب الصحي في باريس.
كما اش��ار التقرير إل��ى صرف
ادوي � ��ة وع �ق��اق �ي��ر ط�ب�ي��ة مل��وظ�ف��ي

ال�ب�ع�ث��ة ف��ي ال �خ��ارج وع��ائ�لات�ه��م
دون ارف � ��اق وص �ف��ات ط�ب�ي��ة من
ال �ع �ي��ادات ال�خ��ارج�ي��ة باملخالفة
للبند /1اوال من التعميم املالي

االعتمادات المنقولة بين البنود والبرامج
البيان

البند /النوع

ربط امليزانية

التعديل

وزارة
الخارجية

6/2/2/2
1 / 1 /3
1/2/2/4
4/2/2/4

354.0
1.725.0
2.000.0
300.0

20.0
325.0
196.0
112.0

اس�ت�ن��ادا ال��ى اح�ك��ام امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1978
ب� � �ق � ��واع � ��د اع� � � � � ��داد امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
ال�ع��ام��ة وال��رق��اب��ة على تنفيذها
والحساب الختامي والتعليمات
الصادرة من وزارة املالية بشأن
ال� �ن� �ق ��ل ب �ي��ن اع� � �ت� � �م � ��ادات ب �ن ��ود
امل �ي��زان �ي��ة ف��ان��ه ي �ج��وز للجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ت �ع��دي��ل اع �ت �م ��ادات
ب �ع��ض ان � � ��واع وب� �ن ��ود وب ��رام ��ج
ميزانياتها على ض��وء ما تقوم
ب��ه ت�ل��ك ال�ج�ه��ات ووزارة املالية

م� � ��ن دراس� � � � � ��ة ل � �ح� ��ال� ��ة ال � �ص� ��رف
واالرت �ب ��اط ع�ل��ى اع �ت �م��ادات تلك
البنود والبرامج واع��ادة ترتيب
اولويات الصرف لديها ملواجهة
ب� �ع ��ض امل� �ت� �غ� �ي ��رات ف � ��ي ح � ��دود
رب ��ط امل �ي��زان �ي��ة ل �ك��ل ب ��اب اث �ن��اء
ال�ت�ن�ف�ي��ذ اال ان ��ه ت �ب�ين ل �ل��دي��وان
اجراء العديد من املناقصات بني
اعتمادات البنود والبرامج دون
ال�ح��اج��ة ال �ض��روري��ة ل��ذل��ك حيث
ت� �ب�ي�ن ن� �ق ��ل اع � �ت � �م� ��ادات ل�ب�ع��ض
ال� �ب� �ن ��ود م� ��ن اع � �ت � �م� ��ادات ب �ن��ود

الربط بعد
التعديل
374.0
2.050.0
2.196.0
412.0

املصروفات

الوفر

297.0
551.0
1.456.7
240.6

76.8
1.499.0
739.3
171.4

اخ ��رى ف��ي ح�ين اس �ف��ر ال�ح�س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ت�ح�ق�ي��ق وف ��ورات
بنسب كبيرة تفوق في بعضها
تلك املبالغ مما يعني عدم اجراء
الدراسة الكافية قبل اج��راء ذلك
ال �ن �ق��ل وال �ب �ي��ان ال �ت��ال��ي ي��وض��ح
امثله ذلك:
وينبه ال��دي��وان على ض��رورة
ت � � �ح� � ��ري ال � � ��دق � � ��ة ع� � �ن � ��د اج� � � � ��راء
التعديالت على اعتمادات بنود
م� �ص ��روف ��ات امل �ي ��زان �ي ��ة واج � ��راء
الدراسات الالزمة لحالة الصرف

واالرت � � � �ب� � � ��اط ع � �ل ��ى اع � �ت � �م� ��ادات
امليزانية والعمل على استخدام
االع � � � �ت � � � �م � � ��ادات ف � � ��ي االغ � � � � ��راض
املخصصة لها بما يكفل حسن
استخدامها خالل السنة املالية
وتجنب اج ��راء ال�ت�ع��دي�لات دون
وجود حاجة فعلية لذلك.

ل ��وزارة الخارجية رق��م  14لسنة
 1998بلغ ما امكن حصره منها
م ��ا ج �م �ل �ت��ه  79.699/00ي� ��ورو.
وافادت الوزارة بانها لم تالحظ
ص ��رف اي ادوي� ��ة دون وص�ف��ات
ط�ب�ي��ة ع ��دا االدوي� � ��ة االع �ت �ي��ادي��ة
وامل� �س� �ت� �م ��رة ل �ب �ع ��ض ال � �ح� ��االت
وانها ستقوم بتوجيه السفارة
نحو االخذ بتلك املالحظة وعدم
تكرارها مستقبال.
ورأى ال � ��دي � ��وان ان ال �س �ف��ارة
ل��م ت�ق��م ب�ت��رج�م��ة ك��اف��ة ال�ف��وات�ي��ر
ال �خ ��اص ��ة ب ��ال �ع�ل�اج وال �ع �ق��اق �ي��ر
ال �ط �ب �ي ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة مل �ج �م��وع��ة
التعليمات املالية واالدارية حيث
اف� � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س�ت�ق��وم
بتوجيه ال�س�ف��ارة نحو ض��رورة
ترجمة الفواتير مستقبال.
ك �م ��ا الح � ��ظ ال � ��دي � ��وان ان � ��ه ت��م
ت� �خ� �ص� �ي ��ص خ� � �ط � ��وط ه� ��وات� ��ف
نقالة للسفير باملخالفة لتعميم
وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة رق� � ��م  13ل �س �ن��ة
 1990ب�ش��أن تخصيص هواتف
ال�س�ي��ارات بالجهات الحكومية
وال�ب�ن��د /20و م��ن ق��واع��د تنفيذ
امليزانية مما ترتب عليه تحميل
امليزانية بمبالغ ال مبرر لها بلغ
ما أمكن حصره منها ما جملته
 156.078/00يورو.
واش � � ��ار ال� ��دي� ��وان ال� ��ى وج ��ود
م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ال � � �ص� � ��رف ع �ل��ى
ال�ح�ف�لات وامل�ن��اس�ب��ات وال�ه��داي��ا
م�ن�ه��ا ت�ح�م�ي��ل امل �ي��زان �ي��ة بقيمة
ح �ف�ل�ات ب��امل �خ��ال �ف��ة للتعليمات
امل��ال �ي��ة واالداري � � � ��ة ب �ل��غ م ��ا مكن
ح� � � �ص � � ��ره م� � �ن� � �ه � ��ا م � � � ��ا ج� �م� �ل� �ت ��ه
 125.893/000دينارا كويتيا عن
س�ن�ت�ين م��ال�ي�ت�ين وب �م��ا ي�ع��ارض
توجهات السياسة العامة نحو
ترشيد االنفاق الحكومي والحد
من الهدر فيه باملخالفة لقواعد
ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي ��زان �ي ��ة ح �ي��ث اف � ��ادت
ال� � � ��وزارة ب� ��ان ط�ب�ي�ع��ة ال �ل �ق��اءات
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة م��ن
خ� �ل ��ال ال� � ��وف� � ��ود ال ��رس� �م� �ي ��ة م��ن
ك ��اف ��ة ال �ج �ه ��ات ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
م��ع املعنيني بجمهورية فرنسا
تتطلب م��ن ال�س�ف��ارة عمل والئ��م
وحفالت لكال الجانبني الكويتي
وال� �ف ��رن� �س ��ي وك� ��ذل� ��ك ال � ��زي � ��ارات
ال��رس�م�ي��ة ل �ل �س��ادة ال � ��وزراء وم��ن
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واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

الوزارة تؤكد تطبيقها لعقوبة الخصم
من المرتب جراء االنقطاع عن العمل
المشاريع اإلنشائية الخاصة بوزارة الخارجية

اسم املشروع

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد متحدثا في احدى جلسات مجلس األمة

تتمة المنشور ص10
ف��ي حكمهم وال��وف��ود البرملانية
والذي يتطلب االمر عمل الوالئم
والحفالت الالزمة.
ومن بني املآخذ تجاوز السفارة
باملبلغ املخصص للصرف على
االح�ت�ف��ال بالعيد ال��وط�ن��ي لعام
 2013ب �م��ا ج�م�ل�ت��ه 5.757/000
دينارا كويتيا باملخالفة ملوافقة
ال � � � ��وزارة ح �ي��ث اف � � ��ادت ال � � ��وزارة
ب��ان��ه س�ي�ت��م م �خ��اط �ب��ة ال �س �ف��ارة
ل�لاس �ت �ف �س��ار ع ��ن س �ب��ب ت �ج��اوز
املبلغ املخصص للصرف.
 م�لاح�ظ��ات ش ��ؤون التوظفوت �ت �م �ث��ل ف ��ي ع � ��دم ادراج ك��اف��ة
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��روات� ��ب
موظفي البعثات الدبلوماسية
ب��ال �ن �ظ��م امل �ت �ك��ام �ل��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
لتعميم دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
رقم  52لسنة  2008بشأن تحديث
واستخدام النظم االلية املتكاملة
للخدمة املدنية ولم تقم ال��وزارة
بالرد على هذه املالحظة.
ك �م��ا ان ه� �ن ��اك م ��آخ ��ذ ش��اب��ت
ت �ط �ب �ي��ق ق � ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة رق��م  41لسنة  2006في
ش ��أن ق��واع��د واح �ك��ام وض��واب��ط
ال� �ع� �م ��ل ال ��رس� �م ��ي م �ن �ه��ا اع� �ف ��اء
بعض املوظفني من اثبات بصمة
االن � � �ص� � ��راف دون م � �ب� ��رر ح �ي��ث
اف��ادت ال ��وزارة ب��أن طبيعة عمل

بعض ادارات ال ��وزارة تستدعي
اعفاء املوظفني من البصمة وأال
تكون محددة بوقت معني.
وم � ��ن امل� ��آخ� ��ذ اي� �ض ��ا اع �ت �م��اد
اع � � �ف � ��اء ب � �ع� ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن م��ن
عقوبة الخصم م��ن امل��رت��ب ج��راء
ت�ج��اوز س��اع��ات االس�ت�ئ��ذان دون
س �ن��د ق��ان��ون��ي واف � ��ادت ال � ��وزارة
بانها س��وف تقوم بمراعاة ذلك
مستقبال.
وم � ��ن ض �م ��ن امل� ��آخ� ��ذ اع �ت �م��اد
اع � � �ف� � ��اء ب � �ع� ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن م��ن
عقوبة الخصم م��ن امل��رت��ب ج��راء
االن �ق �ط��اع ع��ن ال�ع�م��ل دون سند
قانوني.
واف ��ادت ال� ��وزارة بانها سوف
ت �ق��وم ب�ت�ط�ب�ي��ق ع�ق��وب��ة الخصم
م ��ن امل ��رت ��ب ج� ��راء االن �ق �ط��اع عن
العمل دون سند قانوني وسوف
ي �ت��م ك ��ذل ��ك ت�ل�اف ��ي اي اع� �ف ��اءات
مستقبال دون االدالء ب��اس�ب��اب
م�ق�ن�ع��ة وم� �ب ��ررة ل�لان �ق �ط��اع عن
العمل.
 م�لاح�ظ��ات ال��رق��اب��ة املسبقةح �ي��ث ت �ب�ين االت � ��ي :ع ��دم ال�ت�ق�ي��د
ب� ��اح � �ك� ��ام امل � ��ادت �ي��ن  14-13م��ن
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  39ل �س �ن��ة 1964
ب � ��ان� � �ش � ��اء دي� � � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة
وتعديالته الرتباط الوزارة على
م��وض��وع بقيمة 134.086/000
دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ق� �ب ��ل ال� �ع ��رض
ع�ل��ى ال ��دي ��وان وك��ذل��ك رد اوراق

ب �ع��ض امل ��وض ��وع ��ات م�لاح�ظ��ات
وت��وج�ي�ه��ات ذات اهمية خاصة
م �ن �ه ��ا امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ت �ن �ف �ي��ذ م �ق��ر ال �ب �ع �ث��ة ف ��ي ع� ّ�م��ان
ش��ري �ط��ة ان ت� �ك ��ون ال � � � ��وزارة ق��د
ات �خ��ذت م��ن االج � � ��راءات ف��ي بلد
التعاقد ما يحقق الصالح العام
ف��ي اخ �ت �ي��ار امل�ت�ع��اق��د م�ع��ه وف��ي
قيمة التعاقد بما يحقق الهدف
م ��ن ان �ج ��از امل� �ش ��روع وان ت�ك��ون
الوزارة قد تحققت من ان السعر
امل �ع��روض م�ت��واف��ق م��ع االس�ع��ار
ال�س��ائ��دة ف��ي ال�ب�ل��د امل ��راد تنفيذ
امل �ش��روع ب��ه وان ت�ت��زام��ن اع�م��ال
االشراف وبدء اعمال التنفيذ في
حال رغبة الوزارة تفعيل املرحلة
الرابعة من اتفاقية التصميم.
ومن ضمن مالحظات الديوان
ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال ��رق ��اب ��ة امل�س�ب�ق��ة
ت �ب�ي�ن ل� �ل ��دي ��وان ط� ��ول م� ��دة ب �ق��اء
عدد  3موضوعات بالوزارة بعد
ص� ��دور ق� ��رار ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية بالترسية وقبل عرضها
على الديوان االمر الذي يستلزم
دراس ��ة االج � ��راءات وال�س�ي��اس��ات
االدارية املتبعة داخل الوزارة.
 املخالفات املالية وتتضمناآلت��ي :ع��دم ال�ت��زام باحكام امل��ادة
 52م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  30لسنة
 1964وذل��ك ف��ي املخالفة املالية
رق � � ��م  2015/2014-14ب� �ش ��أن
ع ��دم ال� ��رد ع �ل��ى م��ا ورد بتقرير

دي ��وان املحاسبة م��ن مالحظات
واملتعلقة بمآخذ شابت العالج
ف��ي ال��والي��ات املتحدة االميركية
حيث افادت الوزارة بانها بصدد
تشكيل لجنة لدراسة املخالفات
امل��ال�ي��ة ك�م��ا اف� ��ادت ب ��ان امل��ري��ض
م.ع يشغل الصفة الدبلوماسية
ول �ي��س اح ��د امل��وظ �ف�ين ك�م��ا ورد
ب�ت�ق��ري��ر ال��دي��وان ب��االض��اف��ة ال��ى
ان ل��دي��ه م��واف�ق��ة مسبقة للعالج
ف��ي ال��والي��ات املتحذة االميركية
واف ��ادت ال ��وزارة ب��ان االج ��راء تم
ب �ن ��اء ع �ل��ى ت �ع �ل �ي �م��ات ع �ل �ي��ا م��ن
الوزارة.

مشروع هدم
واعادة بناء
مجمع البعثة -
واشنطن

االيجار
اجمالي املصروفات
التكلفة
السنوي
من سنة اعتماد النسبة
سنة
الكلية
املخصص
٪
املشروع حتى
االعتماد
املعدلة
لنفس الغرض
2015 /3 /31
/ 2003
2004

480.0

-

-

113.5

تنفيذ مجمع
البعثة -
الخرطوم

/ 2005
2006

4.500.0

34.9

0.3

46.2

تنفيذ مجمع
البعثة  -اسالم
اباد

/ 2006
2007

4.200.0

50.4

0.8

75.2

اعادة بناء سكن / 2006
السفير  -املنامة 2007

2.600.0

685.2

24.1

22.9

هدم واعادة بناء
سكن القنصل
وعدد  3وحدات / 2006
1.400.0
2007
سكنية للسادة
الدبلوماسيني
 -دبي

-

-

112.0

تنفيذ مجمع / 2008
البعثة  -بروناي 2009

6.950.0

1.557.0

14.0

66.7

تنفيذ مبنى
السفارة وسكن
السفير  -جاكرتا

/ 2009
2010

320.0

-

-

65.7

تصميم مبنى
السفارة وسكن
رئيس البعثة
ومساكن
الدبلوماسيني -
بانكوك

/ 2009
2010

300.0

-

تنفيذ مبنى
البعثة وسكن
رئيس البعثة -
صنعاء

/ 2009
4.750.0
2010

-

-

-

63.7

61.3

• أف��اد دي ��وان املحاسبة ب��أن��ه سبق ان اش��ار ف��ي ت�ق��اري��ره السابقة إلى
تخصيص االع�ت�م��ادات للعديد م��ن امل�ش��اري��ع االنشائية الخاصة بانشاء
م�ق��ار دائ�م��ة لبعض الجهات واالدارات الحكومية منذ ع��دة س�ن��وات ومن
بينها وزارة ال�خ��ارج�ي��ة لالستعاضة ب�ه��ا ع��ن امل�ب��ان��ي امل�س�ت��أج��رة وال�ت��ي
تتحمل ميزانية الدولة ايجاراتها ويالحظ الديوان استمرار عدم الصرف او
تدنيه الشديد في عدد من تلك املشاريع بالرغم من تخصيص االعتمادات
املطلوبة للصرف عليها.
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الخميس غرة جمادى اآلخر  10 . 1437مارس 2016

استضافه برنامج من اآلخر على تلفزيون المجلس

الحريجي :استجواب الصبيح لن يمر مرور
الكرام إذا لم تتراجع عن خصخصة التعاونيات
أك��د النائب سعود الحريجي
أن العالقة بني دول الخليج تقوم
ع �ل ��ى األخ � � ��وة ووح � � ��دة امل �ص �ي��ر
وأن� ��ه ال ي�م�ك��ن ألي ت�ص��ري�ح��ات
غير مسؤولة أن تؤثر على قوة
ت �ل��ك ال �ع�ل�اق��ات غ �ي��ر أن �ه��ا تضع
ال�ك��وي��ت ف��ي م��وق��ف م�ح��رج أم��ام
األش� � �ق � ��اء ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن وط ��ال ��ب
خ �ل��ال ل �ق��ائ��ه م ��ع ب ��رن ��ام ��ج «م��ن
اآلخ � ��ر» ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون امل�ج�ل��س
الحكومة بموقف حازم تجاه كل
من يسعى للتأثير على عالقات
الكويت الخارجية.
وب � � � �س � � ��ؤال � � ��ه ع� � � ��ن رأي� � � � � � ��ه ف ��ي
اس� �ت� �ج ��واب ال � ��وزي � ��رة ال �ص �ب �ي��ح
أج � � ��اب ال� �ح ��ري� �ج ��ي :اس �ت� �ج ��واب
مستحق وأن أي وزي��ر لم يلتزم
بعمله وفقا للقانون فليس بينه
وبني النواب غير املنصة مشيرا
إلى أن إصرار الوزيرة على املضي
ف��ي تنفيذ خطتها لخصخصة
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع ��اون �ي ��ة ب��رغ��م
ت �ح��ذي��رات ال� �ن ��واب غ �ي��ر م�ق�ب��ول
وي �ت �ن��اف��ى م��ع ال �ق��ان��ون ألن تلك
الجمعيات ملك للمساهمني وال
س�ل�ط��ان ل� ��وزارة ال �ش��ؤون عليها
م �ش �ي��را إل ��ى أن م �ط��ال��ب ال �ن��واب
ه��ي خصخصة ب�ع��ض الجهات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �م �ث��ل ع�ب�ئ��ا
على ال��دول��ة ام��ا ان يتجهوا إلى
ال�ت�لاع��ب ب�ه��ذا ال�ص��رح الكويتي
ال �ك �ب�ي��ر ف ��إن ال� �ن ��واب ل ��ن ي�ق�ب�ل��وا
بذلك مطالبا الوزيرة بالتراجع
عن خطتها وقال معلقا :الرجوع
ل�ل�ح��ق فضيله وإذا ل��م ت�ت��راج��ع
ف ��إن اس�ت�ج��واب�ه��ا ل��ن ي�م��ر م��رور
الكرام.
وفيما يتعلق بقضية الدعوم
كشف الحريجي ع��ن وج��ود نية
حكومية لرفع الدعوم حتى عن
امل � ��واد ال �ت �م��وي �ن �ي��ة ب �ح��د تعبير
النائب معتبرا أن تلك اإلجراءات
الحكومية تهدف للتغطية على
إخ�ف��اق�ه��ا ف��ي االس �ت �ع��داد بخطة
ط � ��وارئ ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع م �ث��ل تلك
ال�ح��االت وق��ال إن ال��وض��ع املالي
ال � �ع� ��ام ل� �ل ��دول ��ة ج �ي ��د م� ��ن خ�ل�ال
الرصيد املالي لفوائض املدخول
النفطي خالل السنوات املاضية
ول�ي�س��ت ال �ص��ورة ب��ال�س��وء التي
ي ��ري ��د ال �ب �ع��ض ت �ص��دي��ره��ا إل��ى
امل ��واط� �ن�ي�ن وأع� � ��رب ع ��ن ت �ف��اؤل��ه
بمعاودة أسعار النفط االرتفاع
إلى حدود معقولة خالل الشهور
املقبلة.
وت��اب��ع أن ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�ق��دم
خ�ل�ال االج�ت�م��اع��ات األسبوعية

لرئيس الوزراء والوزراء املعنيني
مع اللجنة املالية ما يقنع النواب
حيث لم تأت ببرنامج اقتصادي
واض� ��ح ل �ح��ل األزم � ��ة واق �ت �ص��رت
ال �ح �ل��ول ال �ح �ك��وم �ي��ة خ �ل�ال تلك
الجلسات على جيب املواطنني
م �ع��رب��ا ع ��ن اع� �ت� �ق ��اده ب� �ض ��رورة
أن ت� �ب ��دأ ال �ح �ك��وم��ة ب� ��إج� ��راءات
حقيقية لوقف الهدر في جهاتها
املختلفة وم��ن ث��م ال�ت��رك�ي��ز على
الطبقة املقتدرة بفرض ضرائب
على التجار وأصحاب املشاريع
املليارية.
وأض� ��اف أن امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي
م� �ن ��ذ ان � �ت � �خ ��اب أع � �ض ��ائ ��ه وه ��و
ي �ن �ش��د اإلص �ل��اح وال� �ت� �ع ��اون مع
الحكومة ف��ي مختلف القضايا
وعليه فيجب على الحكومة أن
ت ��أخ ��ذ ذل� ��ك ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار وال
تصر على توجه رفع الدعوم كما
عليها ان تأخذ باالعتبار ايضا
أن امل ��واط ��ن م �ن��ذ  2013ل ��م ي��زد
دينارا واحدا في حني أنه يعاني
م��ن ارت�ف��اع إي�ج��ار العقار وغ�لاء
امل�ع�ي�ش��ة وزي � ��ادة أس �ع��ار السلع
ال�غ��ذائ�ي��ة وم��ع ك��ل ه��ذا ال يجوز
أن نثق كاهله بمزيد من األعباء
موضحا أن الحكومة ال تحتاج
إل � � ��ى م� ��راج � �ع� ��ة امل� �ج � �ل ��س ف �ي �م��ا
ي�خ��ص رف ��ع ال��دع��م ع��ن البنزين
ب �ي �ن �م��ا ت ��ري ��د ان ت �م ��رر ت�ع��ري�ف��ة
جديدة للكهرباء واملاء عن طريق
مجلس األم ��ة م��ؤك��دا ان غالبية
ال � �ن� ��واب ل ��ن ي �س �م �ح��وا ب �ت �م��ري��ر
مثل هذا القانون بصورته التي
ت �ع��رض �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة وأن ال�ح��ل
ال ��وح �ي ��د أم ��ام �ه ��ا ل �ت �م��ري��ره ه��و
أن يقتصر ع�ل��ى ال�ت��رش�ي��د ال��ذي
ال ي�ض��ر ب�ج�ي��ب ال��وط��ن م�ح��دود
ال��دخ��ل م �ع��رب��ا ع��ن ث�ق�ت��ه ف��ي أن
س �م��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
س �ي �ت �ف �ه��م وج� �ه ��ة ن �ظ��ر ال� �ن ��واب
وس � �ي� ��وج� ��ه ف ��ري� �ق ��ه ال �ح �ك ��وم ��ي
لتقديم ح�ل��ول أك�ث��ر واق�ع�ي��ة من
ال �ت��ي ت��م م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ف��ي اآلون ��ة
األخيرة.
العالج بالخارج
وف� � �ي� � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� ��ال � �ع�ل��اج
بالخارج ق��ال النائب الحريجي
إن ال�ح�ل��ول امل �ط��روح��ة ال ت��راع��ي
امل � � ��رض � � ��ى ال � �ح � �ق � �ي � �ق � �ي �ي�ن وأن � � ��ه
الب� ��د م ��ن وج � ��ود ط��ري �ق��ة ل �ل �ف��رز
ح � �ت� ��ى ال ن� �ظ� �ل ��م ف � �ئ� ��ة امل� ��رض� ��ى
الحقيقيني وال��ذي��ن تكفل الدولة
ل �ه��م ب �ح �ك��م ال� �ش ��رع وال��دس �ت��ور
ال � ��رع � ��اي � ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة

سعود الحريجي

وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن أي ت�ق�ل�ي��ص من
امل �ص��روف��ات امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ؤالء
ف� ��إن� ��ه س � �ي � �ت � �ع ��ارض م � ��ع امل � �ب ��دأ
ال �ش��رع��ي وال ��دس� �ت ��وري ف � ��إذا لم
ت�س�ت�ط��ع ال ��دول ��ة ت��وف �ي��ر ال �ع�لاج
امل �ن��اس��ب ل �ه��م ف ��ي ال ��داخ ��ل فمن
ح �ق �ه��م ط �ل��ب ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
مطالبا الحكومة في هذا الصدد
بوضع آليات تضمن عدم الهدر
وال�ق�ض��اء على ال�ف�س��اد امل��وج��ود
ف ��ي ه ��ذا امل �ل��ف واس �ت �ب �ع��اد غير
امل�س�ت�ح�ق�ين دون أن ي �ك��ون ذل��ك
على حساب املرضى الحقيقيني.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر وف ��ي تقييم
ل�ل�أداء الحكومي ق��ال الحريجي
إن ال �ح �ك��وم��ة ن�ش�ط��ة ف��ي تنفيذ
املشاريع التنموية وإن كان دون
ال� �ط� �م ��وح ال� � ��ذي ي ��واك ��ب ج �ه��ود
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ن �ت �ي �ج ��ة ل �ط ��ول
ال��دورة املستندية التي تحد من
س��رع��ة اإلن �ج��از امل�ت��اب��ع ي�ج��د ان
هناك عمال يتم على األرض من
خالل افتتاح استاد جابر كما أن
العمل ي�ج��ري على االن�ت�ه��اء من
م�ش��اري��ع املستشفيات وجامعة
ال�ش��دادي��ة وج�س��ر ج��اب��ر معتبرا
أن تلك امل�ش��اري��ع ان�ج��از يحسب
للدولة.
وع � � � � ��ن م � �ج � �ل� ��س األم � � � � � ��ة ق � ��ال
ال �ح��ري �ج��ي ان� ��ه واك � ��ب ت�ط�ل�ع��ات
امل��واط �ن�ي�ن م ��ن خ�ل�ال ح��زم��ة من
التشريعات التي كانت إلى وقت
ق ��ري ��ب ح �ل��م ل �ل�ج �م �ي��ع م �ث��ل ح��ق
اللجوء إلى املحكمة الدستورية
وق � ��ان � ��ون ال � ��وك � ��االت ال �ت �ج��اري��ة

ال� � ��ذي ف �ت��ح ال � �س ��وق ل�ل�م�ن��اف�س��ة
ب�ي��ن ال � �ش� ��رك� ��ات وح � ��ل ال �ق �ض �ي��ة
اإلسكانية والتي ال تقتصر فقط
ع�ل��ى ال �ت��وزي �ع��ات ع�ل��ى املخطط
فإنه في غضون عامني أو ثالثة
ع �ل ��ى أق� �ص ��ى ت �ق ��دي ��ر س�ي�س�ت�ل��م
أص �ح��اب ال�ت��وزي�ع��ات قسائمهم
والعمل جار لتوقيع عقود البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ف ��ي م �ش��اري��ع سكنية
كبيرة كمنطقة املطالع وغيرها
م ��ن امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة األخ� ��رى
س�ي�ح�ص��ل س �ت��وق��ع م��ن خ�لال�ه��ا
مؤسسة الرعاية السكنية مشيرا
إلى أن التوزيعات قطعت شوطا
كبيرا ووصلت إلى طلبات 2009
حتى اآلن.
وتابع أنه إلى جانب ما سبق
ف ��إن م�ج�ل��س األم� ��ة ق��د ن �ج��ح في
س ��ن ب �ع��ض ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي
ت �ح �ج��م ال �ف �س��اد وت �ح��اف��ظ على
املال العام كما ان الدور الرقابي
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ي�ت��م بشكل جيد
غ �ي��ر ان ��ه ب �ح��اج��ة إل ��ى م��زي��د من
التفعيل.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ق�ي��اس��ه مل��دى
رض��ا أب�ن��اء ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة قال
ال� �ن ��ائ ��ب أن � ��ه مل ��س ردود أف �ع��ال
إي�ج��اب�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت� ��ردده على
دواوي ��ن ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة كاشفا
عن أن قانون منح الحق للمواطن
في اللجوء إل��ى الدستورية كان
أك� �ث ��ر ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
ع�ل��ى ث �ن��اء أه ��ل ال ��دائ ��رة أم ��ا عن
امل �ش��اري��ع ال�خ��دم�ي��ة ف��أوض��ح ان
هناك بعض امل�ش��اري��ع الخدمية

امل �ت �م �ي��زة م �ث��ل م�ج�م��ع ال � ��وزارات
وم�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء ال �ج��دي��دة
ع�ل��اوة ع �ل��ى ع ��دد م ��ن امل �ش��اري��ع
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ب��امل �ن �ط �ق��ة وه� �ن ��اك
م �ق �ت��رح ق��دم �ت��ه ع ��ن ت�خ�ص�ي��ص
منطقة للمستفيدين م��ن قانون
من باع بيته بالجهراء.
أما عن رؤيته لتوجهات وزير
التربية والتعليم العالي د.ب��در
ال� �ع� �ي� �س ��ى ب � �خ � �ص� ��وص ق �ض �ي��ة
منع االخ�ت�لاط بالجامعات قال
الحريجي :لقد قدمت سؤاال إلى
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ح��ول
ن�ي�ت��ه ب �ش��أن االخ �ت�ل�اط ول ��م ي��رد
ع �ل��ى س ��ؤال ��ي ح �ت��ى اآلن ون ��رى
أن ال��وزي��ر مجتهد ون�ق��در دوره
ون �ت �م �ن��ى أال ي �خ��ال��ف ال �ق��ان��ون
امل � �ع � �م� ��ول ب � ��ه ف � ��ي م� �س ��أل ��ة م �ن��ع
االخ�ت�لاط وإال سيكون لنا معه
وقفه.
واع �ت �ب��ر ال�ح��ري�ج��ي أن ح�ل��ول
ال �ح �ك��وم��ة ل�ق�ض�ي��ة ال� �ب ��دون غير
م��رض �ي��ة وخ��اص��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب �م �ن �ح �ه��م ج �ن �س �ي��ة ج � ��زر ال �ق �م��ر
ك��اش �ف��ا ع ��ن س �ف��ر وف� ��د ب��رمل��ان��ي
إل ��ى ج ��زر ال�ق�م��ر ي ��وم  17م��ارس
ال �ج��اري مل�ن��اق�ش��ة م�س��أل��ة ج��دي��ة
ح� �ك ��وم ��ة ج � ��زر ال� �ق� �م ��ر ف� ��ي م�ن��ح
ال �ب��دون جنسيتهم ح�ي��ث يضم
الوفد إلى جانبه النائب محمد
ط �ن��ا وح �م��ود ال �ح �م��دان وأح �م��د
مطيع ال�ع��ازم��ي ومحمد الهدية
وحمدان العازمي.
وع � � ��ن ت� �ق� �ل ��د امل � � � � ��رأة م �ن �ص �ب��ا
ق� �ض ��ائ� �ي ��ا ق � � ��ال إن دور امل � � ��رأة
ت��اري �خ��ي وال ي�ن�ك��ر ع�ل�ي�ه��ا اح��د
ه� ��ذا ال� � ��دور وق� ��د ن ��ال ��ت ن�ص�ي�ب��ا
م � ��ن وص � �ي� ��ة ال � ��رس � ��ول ل �ج �م��وع
املسلمني إيمانا من الرعيل األول
من املسلمني ألهمية دوره��ا في
ت��رب �ي��ة األج� �ي ��ال غ �ي��ر ان م�س��أل��ة
تولي القضاء يوجد فيها نص
شرعي صريح بعدم جواز تولي
املرأة منصب القاضي وإذا وجد
ن��ص ش��رع��ي تبطل االج�ت�ه��ادات
وع �ل �ي��ه إذا ات� �خ ��ذ وزي � ��ر ال �ع��دل
القرار بصفة نهائية وجب علينا
أن نبني له خطأ هذا التوجه.

عالقتنا بدول
الخليج تاريخية
وعلى اإلعالم
تجاهل التصريحات
غير المسؤولة في
هذا الخصوص
نقترح على
الحكومة فرض
ضرائب على التجار
وأصحاب المشاريع
المليارية بدال من
رفع الدعم عن
المواطن البسيط
ناخبو الدائرة
الرابعة راضون
عن أداء المجلس
الحالي واللجوء إلى
الدستورية أكثر
القوانين التي نالت
إشادتهم
وفد برلماني إلى
دولة جزر القمر
لمناقشة جديتها
في منح البدون
الجنسية
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وزير الخارجية ترأس وفد الكويت
في المجلس الوزاري الخليجي
ت ��راس ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � � � � � � ��وزراء ووزي� � � � � ��ر
الخارجية الشيخ صباح خالد
البالد وف��د الكويت امل�ش��ارك في
أعمال الدورة الـ( )138للمجلس
ال ��وزاري ملجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية.
واالج � � �ت � � �م � ��اع � ��ات ال � � ��وزاري � � ��ة
امل � �ش � �ت ��رك ��ة م � ��ع ك � ��ل م � ��ن ن ��ائ ��ب
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
وش� ��ؤون امل�غ�ت��رب�ين ف��ي اململكة
األردن � � �ي� � ��ة ال� �ه ��اش� �م� �ي ��ة ووزي� � ��ر
الخارجية بالجمهورية اليمنية
ووكيل وزارة الخارجية باململكة
املغربية
وش � �ه� ��د اج � �ت � �م� ��اع امل �ج �ل��س
ال � � � ��وزاري ال �خ �ل �ي �ج��ي م ��ع وزي ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة األردن� � � � � ��ي ت��وق �ي��ع
م ��ذك ��رة ل �ل �ت �ع��اون ال �ث �ق��اف��ي بني

دول مجلس التعاون الخليجي
واالردن .وك ��ان امل�ج�ل��س األع�ل��ى
الخليجي اقر في لقاء تشاوري
ف��ي مايو  2011تعزيز التعاون
ب�ي�ن م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون واالردن
وامل � � �غ� � ��رب وات � �ب � �ع� ��ه ف � ��ي ال �ق �م��ة
الخليجية في ديسمبر من العام
نفسه بقرار آخر نص على تقديم
دع��م مالي ملشاريع التنمية في
البلدين بواقع خمسة مليارات
دوالر لكل بلد منهما.
وف ��ي م��اي��و  2012ت��م االت �ف��اق
على تقديم املساعدات التنموية
ال�ت��ي اق��ره��ا ق ��ادة امل�ج�ل��س على
ش �ك ��ل م �ن ��ح ل �ت �م��وي��ل م �ش��اري��ع
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ف � ��ي امل� � �غ � ��رب ب �م �ب �ل��غ
خ �م �س��ة م � �ل � �ي� ��ارات دوالر ع�ل��ى
م� ��دى خ �م��س س� �ن ��وات وب�م�ب�ل��غ
م �م��اث��ل ب��امل��دة ن�ف�س�ه��ا لتمويل

مشاريع التنمية في االردن على
ان ي�ت��م ت�م��وي��ل ه��ذه امل�س��اع��دات
ب��ال �ت �س��اوي ب�ي�ن ال� � ��دول األرب� ��ع
وه��ي اإلم��ارات العربية املتحدة
وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ودولة قطر ودولة الكويت.
واع� �ق ��ب ه� ��ذا االج �ت �م��اع ل�ق��اء
آخ ��ر ل � ��وزراء خ��ارج �ي��ة ال�ت�ع��اون
مع نظيرهم اليمني د.عبد امللك
املخالفي تم فيه بحث تطورات
االوضاع في اليمن.
ك � �م � ��ا ت � � ��م ب � �ح � ��ث ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
امل�ش�ت��رك لتعزيز األم ��ن والسلم
ف ��ي ال �ي �م��ن ودف � ��ع ج �ه��ود األم ��م
امل� � �ت� � �ح � ��دة ل � �ع � �ق� ��د امل � � � �ش� � � ��اورات
السياسية بني األط��راف املعنية
وت �ك �ث �ي��ف إي � �ص� ��ال امل� �س ��اع ��دات
اإلن�س��ان�ي��ة للشعب اليمني في
ك��اف��ة امل�ح��اف�ظ��ات ب��ال�ت�ع��اون مع

ال �ه �ي �ئ ��ات ال ��دول� �ي ��ة امل �خ �ت �ص��ة.
وي� � �ض � ��م وف� � � ��د دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب��رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
امل � � �ش� � ��ارك ف � ��ي أع� � �م � ��ال ال � � � ��دورة
واالج �ت �م��اع��ات ك�ل�ا م��ن مساعد
وزي��ر الخارجية ل�ش��ؤون مكتب
ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
ال� � � � � � ��وزراء ووزي � � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
السفير الشيخ د .أح�م��د ناصر
امل �ح �م��د وس �ف �ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت
لدى اململكة العربية السعودية
ال �س �ف �ي��ر ال �ش �ي��خ ث ��ام ��ر ال �ج��اب��ر
وم � �س� ��اع� ��د وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية السفير ناصر
املزين وعددا من مسؤولي وزارة
الخارجية.

افتتاح المقر الجديد لمندوبية الكويت الدائمة لدى الجامعة العربية

الكويت تؤيد مرشح مصر لشغل
منصب أمين الجامعة العربية
أع�ل��ن ن��ائ��ب وزي ��ر الخارجية
خالد سليمان الجارالله تأييد
الكويت تأييدها الكامل ملرشح
م�ص��ر أح �م��د أب��و ال�غ�ي��ط لشغل
م�ن�ص��ب األم �ي�ن ال �ع��ام لجامعة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة خ�ل�ف��ا للدكتور
نبيل العربي.
وق ��ال ن��ائ��ب وزي ��ر الخارجية
خ ��ال ��د ال �ج ��ارال �ل ��ه ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني عقب لقائه األمني
العام للجامعة العربية د .نبيل
العربي ان ه��ذا ال��دع��م الكويتي
للمرشح املصري جاء في رسالة
رسمية من صاحب السمو أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ال ��ى ال��رئ�ي��س
املصري عبد الفتاح السيسي.
وأض� � � ��اف ان ه � ��ذه ال ��رس ��ال ��ة
ت �ض �م �ن��ت أي� �ض ��ا دع� ��م ال �ك��وي��ت
ال� � � �ك � � ��ام � � ��ل ل � � � �ه � � ��ذا ال � �ت � ��رش � �ي � ��ح
واس � �ت � �ع� ��داده� ��ا ل� �ل� �ت� �ع ��اون م��ع
األم�ي�ن ال�ع��ام ال�ج��دي��د للجامعة
العربية .وأوض��ح الجارالله أن
الكويت ال تنسى على االط�لاق
ال ��دور امل�م�ي��ز وال�ت��اري�خ��ي ال��ذي
ق � ��ام ب� ��ه ال� �ع ��رب ��ي خ �ل��ال ت��ول �ي��ه
م �س��ؤول �ي��ة ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة
في دعم العمل العربي املشترك

الجارالله خالل لقائه نبيل العربي

وت�س�ت��ذك��ر ب��ال�ت�ق��دي��ر دوره في
ال�ق�م��م ال�ت��ي استضافتها دول��ة
ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ت��ول �ي��ه منصبه
كأمني عام للجامعة العربية».
وح� � � � ��ول دور ال� � �ك � ��وي � ��ت ف��ي
ال� �ق� �ض ��اي ��ا وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال �ت��ي
ت��واج��ه العمل ال�ع��رب��ي املشترك
اك��د ال�ج��ارال�ل��ه أن دول��ة الكويت
ت �ت �ش��ارك م ��ع اش �ق��ائ �ه��ا ال �ع��رب
ف � ��ي م� �ن ��اق� �ش ��ة ه � � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا
وال� �ت� �ح ��دي ��ات امل� �ط ��روح ��ة ع�ل��ى
أج � � � �ن� � � ��دة م � �ج � �ل� ��س ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة

ال �ع��رب �ي��ة م� �ش ��ددا ع �ل��ى ح��رص
الكويت على دعم العمل العربي
املشترك والبحث في «املعالجة
الصحيحة» للقضايا املطروحة
على أجندة املجلس.
وم � ��ن ن ��اح �ي ��ة اخ � � ��رى اف �ت �ت��ح
ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د
ال �ج��ار ال �ل��ه ام ��س امل �ق��ر ال�ج��دي��د
ملندوبية دول��ة الكويت الدائمة
لدى جامعة الدول العربية.
وق� ��ال ال �ج��ار ال �ل��ه ف��ي كلمته
خ�لال حفل االف�ت�ت��اح أن حرص

دول��ة الكويت على افتتاح مقر
ج ��دي ��د ل �ل �م �ن��دوب �ي��ة ي ��أت ��ي م��ن
منطلق دوره ��ا واس�ه��ام�ه��ا في
دع� ��م ال �ع �م��ل ال �ع ��رب ��ي امل �ش �ت��رك
م�ش��ددا على أن للكويت سجال
ح� ��اف �ل�ا ف � ��ي س �ع �ي �ه��ا ل �ت �ط��وي��ر
جامعة الدول العربية.
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التطبيقي :معرض
المستقبل وفر فرصا
وظيفية فنية
ق ��ال ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب إن م�ع��رض
املستقبل امل�ه�ن��ي ال�ث��ال��ث ن�ج��ح في
تقديم العديد من الفرص الوظيفية
أم� � � � ��ام ال � � �ط �ل ��اب وال� � �ط � ��ال� � �ب � ��ات ف��ي
امل �ج��االت الفنية ب��ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
والخاص.
وقالت املتحدث الرسمي ومدير
مكتب العالقات العامة واإلعالم في
ال�ه�ي�ئ��ة ف��اط�م��ة ال �ع��ازم��ي ل�ك��ون��ا ان
املعرض ال��ذي نظمه قسم الكهرباء
واالل �ك �ت ��رون �ي ��ات ب��امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
لالتصاالت واملالحة بالتعاون مع
ك��ون��ا وم�ش��ارك��ة وزارات م��ن ال��دول��ة
وم ��ؤس � �س ��ات � �ه ��ا اس� �ت� �ق� �ط ��ب ط �ل �ب��ة
م ��ن امل �ع �ه��د وال �ه �ي �ئ��ة وال �ج��ام �ع��ات
الحكومية والخاصة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت رئ �ي��س قسم
تخطيط املشروعات بوزارة اإلعالم
عبير األنصاري إنه تم تعريف رواد
املعرض من الطالب والطالبات على
الفرص الوظيفية املتاحة بالوزارة
وف� �ق ��ا ل �ل �ت �خ �ص �ص��ات وال � ��درج � ��ات
امل ��ال � �ي ��ة وت � �ق ��دي ��م ك � ��ل امل �ع� �ل ��وم ��ات
ع��ن ال�ت��وظ�ي��ف ال �ت��ي ي�ح�ت��اج اليها
الطالب.
بدوره أكد رئيس قسم التعيينات
ب � � � ��وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء م�ح�م��د
الصواغ في تصريح مماثل حرص
ال� � � � ��وزارة ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م�ث��ل
ه��ذه امل�ع��ارض ال�ت��ي تتيح الفرصة
ل �ع��رض م��ا ل��دي�ه��م م��ن تخصصات

فنية وما تقدمه من فرص وظيفية
بهدف خدمة املواطنني.
م��ن جهته ق��ال امل�ل�ازم أول باسل
ال �ع �ن��زي م��ن اإلدارة ال �ع��ام��ة لنظم
امل�ع�ل��وم��ات والتكنولوجيا ب��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل إن
ال ��وزارة حرصت على املشاركة في
ه��ذا امل �ع��رض امل�ه��م الس�ت�ع��راض ما
لديها م��ن تخصصات فنية مهمة
جدا بقطاع نظم املعلومات تحتاج
إل��ى توظيف العنصر ال��وط�ن��ي من
الجنسني.
ب � � ��دوره ق � ��ال ال� �ك ��اب�ت�ن ع �ب��د ال �ل��ه
م �ن �ص��ور م ��ن م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ إن
مشاركة املؤسسة في هذا املعرض
ج � ��اءت ب �ه��دف ت �ع��ري��ف امل��واط �ن�ي�ن
ب �ف �ت��ح ب� � ��اب ال �ت �ع �ي�ي�ن ب��امل��ؤس �س��ة
للمرة األولى منذ عام  1996وكذلك
ال� �ت� �ع ��ري ��ف ب� �ن� �ش ��اط ��ات امل ��ؤس �س ��ة
ودوره� � � ��ا ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ن �م��وي��ة
ع �ل ��اوة ع �ل ��ى ال �ت �ع ��ري ��ف ب��ال �ف��رص
الوظيفية املتاحة.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق � � ��ال امل� � �ل � ��ازم أول
أحمد اشكناني م��ن اإلدارة العامة
ل�ل�اط� �ف ��اء ف ��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل إن
مشاركة اإلدارة في املعرض جاءت
الستعراض طبيعة األعمال الفنية
والفرص الوظيفية املتاحة للطالب
وال �ط ��ال �ب ��ات خ �ص��وص��ا ب �ع��د ف�ت��ح
امل � �ج� ��ال الل� �ت� �ح ��اق ال� �ن� �س ��اء م ��ؤك ��دا
الحاجة إل��ى العنصر النسائي في
بعض األعمال الضرورية.

اتحاد المزارعين يطالب
بالمساواة مع الصناعيين
في دعم الكهرباء
أك � ��د رئ� �ي ��س االت � �ح� ��اد ال �ك��وي �ت��ي
للمزارعني هادي الوطري انه بحث
ف ��ي وق ��ت س��اب��ق ووزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل � ��اء م .اح �م��د ال �ج �س��ار م��وض��وع
دعم فاتورة الكهرباء للمزارعني بما
يناسب عمل ه��ذا ال�ق�ط��اع الحيوي
ومساواته باملؤسسات الصناعية.
وأش� � � ��اد ال � ��وط � ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي على هامش اجتماع عقده
م��ع وف��د ات�ح��اد امل��زارع�ين االردن�ي�ين
ب ��ال � �ت � �ع ��اون ال � �ق� ��ائ� ��م ب �ي��ن ال �ك ��وي ��ت
واالردن منذ سنوات خصوصا في
مجال تبادل الخبرات الزراعية.
وأوض� � � � � ��ح ان ال� � ��وف� � ��د االردن� � � � ��ي
ق� ��ام ب� ��زي� ��ارات م �ي��دان �ي��ة ل�ل�م�ن��اط��ق
الزراعية في كل من منطقتي الوفرة
والعبدلي إلى جانب شبرة االتحاد
لتسويق الخضار حيث اطلع على
آل� �ي ��ة ال �ع �م ��ل ب ��ال� �س ��وق امل �خ �ص��ص
للمنتجات النباتية الوطنية.
بدوره اشاد رئيس االتحاد العام
للمزارعني االردنيني عودة الرواشدة
في تصريح مماثل بالتعاون القائم
م ��ع االت� �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �م��زارع�ين
م � ��ؤك � ��دا أه� �م� �ي ��ة ت � �ب � ��ادل ال� �خ� �ب ��رات

والتعاون املعلوماتي ال��زراع��ي بني
البلدين.
وق � � � ��ال ال � � � ��رواش � � � ��دة ان ال � �س� ��وق
الكويتي يعد م��ن االس ��واق املميزة
امل� �س� �ت ��وردة ل �ل �م �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة
م � ��ن االردن م� �ع ��رب ��ا ع � ��ن ام � �ل� ��ه ف��ي
زي��ادة حجم التعاون املشترك على
مستوى املنتجات النباتية والبذور
واألس� �م ��دة وامل �ب �ي��دات وص� ��وال ال��ى
ال�ت�ك��ام��ل م��ن خ�ل�ال ت��وق�ي��ع اتفاقية
للسوق العربية املشتركة.
وأضاف ان الوفد االردن��ي شاهد
ث � � ��ورة زراع� � �ي � ��ة ك ��وي �ت �ي ��ة ت�س�ت�ح��ق
االش � � ��ادة خ �ص��وص��ا ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي
الوفرة والعبدلي رغم قساوة املناخ
م�ب�ي�ن��ا ان امل� � ��زارع ال �ك��وي �ت��ي تمكن
م��ن ت�ح��وي��ل ال�ص�ح��راء ال��ى بساتني
تساهم ف��ي اي�ج��اد بيئة اقتصادية
سليمة.
واش� ��ار ال ��ى ان ال��رق �ع��ة ال��زراع �ي��ة
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ت �ت ��زاي ��د ب �ش �ك��ل ك�ب�ي��ر
حتى أصبحت الكويت دولة مصدر
للخضار مشيدا بسياسة الحكومة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ودع �م �ه��ا امل� ��ادي وال�ف�ن��ي
للقطاع الزراعي.
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أكد أن الباب األول في الميزانية لن يمس و الدولة مستمرة في اإلنفاق على مشاريع التنمية

الصالح:قوانين اإلعسار في مراحلها األخيرة
تمهيدا لرفعها لمجلس األمة
قال نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة
ان ��س ال �ص��ال��ح ان ال �ك��وي��ت حرصت
ع �ل ��ى زي � � ��ادة االن � �ف� ��اق ال ��راس �م ��ال ��ي
واالستثماري رغ��م تراجع االسعار
وااليرادات النفطية.
واك � � ��د ال� �ص ��ال ��ح خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل � �ـ �ل�اع �ل�ان ع � ��ن ان �ت �ه ��اء
ملتقى الكويت لالستثمار ضرورة
اس � �ت � �م� ��رار االن� � �ف � ��اق االس� �ت� �ث� �م ��اري
وال��رأس�م��ال��ي ل�ل��دول��ة ألن��ه يعد احد
ال�ع�ن��اص��ر ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
زخم االقتصاد الكويتي.
وذك��ر ان اس�ع��ار النفط تراجعت
منذ عام  2014وعلى إثرها تراجعت
االي � � � � ��رادات ال �ن �ف �ط �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر
م� �ص ��در ال ��دخ ��ل االس� ��اس� ��ي ل �ل��دول��ة
م �ب �ي �ن��ا ان� � ��ه ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ذل ��ك
حرصت وزارة املالية على التأكيد
على االنفاق الرأسمالي.
ولفت الى انه في ميزانية -2016
 2017ت �ج��اوز االن� �ف ��اق ال��رأس �م��ال��ي

نحو  3.262مليارات دينار مايعادل
 17في املئة من اجمالي املصروفات
وف � ��ي  2008ك ��ان ��ت ن �س �ب��ة االن� �ف ��اق
الرأسمالي تمثل نسبة  15في املئة
وف� ��ي م �ي��زان �ي��ة  2015-2014بلغت
 13ف��ي املئة م�ش��ددا على ان املؤشر
يؤكد ان ال��دول��ة ماضية ومستمرة
ف ��ي االن � �ف ��اق ع �ل��ى م �ش��اري��ع خ�ط��ط
التنمية.
وق��ال ان الدعم تراجع من  25في
امل�ئ��ة ال��ى  20ف��ي امل�ئ��ة وان ال��روات��ب
وال� � ��دع� � ��وم ال � �ت� ��ي ت �ق ��دم �ه ��ا ال� ��دول� ��ة
مل ��واط� �ن� �ي� �ه ��ا ت� �ش� �ك ��ل  70ف � ��ي امل �ئ ��ة
م ��ن م �ي��زان �ي��ة ال� ��دول� ��ة م��وض �ح��ا ان
ميزانية الدولة تقوم على االيرادات
وامل �ص��روف��ات وإذا زاد االي � ��راد عن
امل � �ص� ��روف س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك ف��ائ��ض
والعكس صحيح.
واف��اد ب��أن ال��وض��ع امل��ال��ي للدولة
م�ت�ين وم�ي��زان�ي�ت�ن��ا للسنة الحالية
وامل��اض �ي��ة ف�ي�ه��ا ع�ج��ز وج ��ار اج��راء
اص�لاح��ات اقتصادية فيها لتوفير

انس الصالح

وت� ��أم �ي�ن ال �ع �ي ��ش ال� �ك ��ري ��م ل�ل�ش�ع��ب
الكويتي.
واش � � � � � � � � � ��ار ال� � � � � � ��ى ان ال � � �ك� � ��وي� � ��ت
ت�س�ت�ف�ي��د االن م ��ن ام � ��وال ص �ن��دوق
اح �ت �ي ��اط ��ي االج � �ي � ��ال ال � �ق ��ادم ��ة ف��ي
ت � �م ��وي ��ل م� �ي ��زان� �ي ��ات� �ه ��ا وال � �ص� ��رف
ع �ل��ى االل � �ت ��زام ��ات وذل � ��ك م ��ن خ�ل�ال

ال� �ف ��وائ ��ض ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار بعد قرار مجلس
إدارت � �ه ��ا خ �ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة
ب� �ض ��رورة م �ض��اع �ف��ة ه� ��ذا ال �ف��ائ��ض
دون العوائد النفطية.
وردا على س��ؤال يتعلق بقوانني
االع� � �س � ��ار ق � ��ال ال� �ص ��ال ��ح ان ه �ن��اك
مشروعا ملنظومة ق��وان�ين االع�س��ار
وه��ي االن في مراجعاتها النهائية
عند الحكومة تمهيدا الرسالها الى
مجلس االمة والفصل 11جزء منها.
وأك � ��د ان ال �ح �ك��وم��ة ت �س �ع��ى بكل
جدية للنهوض باالقتصاد الوطني
وذل � ��ك ع �ب��ر ال �ع��دي��د م ��ن ال �خ �ط��وات
م � �ن � �ه� ��ا م � � �ش� � ��اري� � ��ع ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة
وم� �ش ��اري ��ع امل� �ش ��ارك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع
ال �ع ��ام وال� �خ ��اص وك ��ذل ��ك االه �ت �م��ام
ب��امل �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة م ��ن خ�لال
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل � � �ش � ��روع � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وه �ي �ئ��ة
تشجيع االستثمار التي تعمل على
جذب املستثمرين للسوق الكويتي

الحمود :فيلم تحرير الكويت يوثق
حقبة مهمة من تاريخ االبالد
ق��ال وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال �ح �م��ود ان ف�ي�ل��م وك �ت ��اب ت�ح��ري��ر
ال �ك��وي��ت ي��وث �ق��ان ح�ق�ب��ة م�ه�م��ة من
ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ل�لأج �ي��اال ال�ق��ادم��ة
وي� � �ع � ��دان ع� �ن ��وان ��ا ل �ت �ق ��دي ��ر دول� ��ة
الكويت وشعبها ملا قدمه الشعب
االم ��ري� �ك ��ي وال �ح �ك ��وم ��ة ال �ص��دي �ق��ة
ولتعزيز عرى الصداقة التي تربط
البلدين.
واع ��رب الشيخ سلمان الحمود
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ ك��ون��ا م �س��اء أم��س
األرب �ع��اء ع�ل��ى ه��ام��ش ح�ف��ل ع��رض
ال� �ف� �ي� �ل ��م ف � ��ي م �ع �س �ك��ر ع��ري �ف �ج��ان
ج � �ن� ��وب� ��ي ال � � �ب� �ل��اد ع� � ��ن ال � �س � �ع� ��ادة
ملشاركة اصدقائنا االمريكيني في
هذا االحتفال وابراز جهود الرجال
واالب � � �ط � � ��ال ال � ��ذي � ��ن س� ��اه � �م� ��وا ف��ي
تحرير دولة الكويت من األصدقاء
واالش � � �ق� � ��اء وال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى دور
الواليات املتحدة لقيادتها تحالف
تحرير دول��ة الكويت من االحتالل

الشيخ سلمان الحمود خالل مراسم حفل عرض فيلم تحرير الكويت

الغاشم.
وث � �م� ��ن ال � �ج � �ه� ��ود ال � �ت� ��ي ق ��ام ��ت
ب � �ه� ��ا االج� � � �ه � � ��زة ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة م��ن
ال��دي��وان االم �ي��ري ووزارات ال��دف��اع
وال �خ��ارج �ي��ة واالع �ل��ام للمساهمة
ف��ي ان�ت��اج ه��ذا العمل امل�ش�ت��رك مع
اصدقائنا االمريكيني لنرسل لهم
رس� ��ال� ��ة م �ه �م��ة ب �ت �ق��دي��ر وام �ت �ن��ان

ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي مل��وق��ف ال�ش�ع��ب
وال � �ج � �ي� ��ش االم� ��ري � �ك� ��ي ول � �ك� ��ل م��ن
ض�ح��ى ب��ال�غ��ال��ي وال�ن�ف�ي��س ل�ع��ودة
الحق الكويتي لتستمر دائما دولة
الكويت دولة انسانية ودولة عطاء
تحت ظل قيادة سمو األمير وسمو
ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.
وأك��د الشيخ سلمان الحمود ان

هذه املناسبة مهمة لنبني بعد ربع
ق��رن وف��اء ن��ا واحترامنا وتقديرنا
ل�ك��ل م��ن وق ��ف م��ع ال �ح��ق ال�ك��وي�ت��ي
وأننا لن ننسى األشقاء واألصدقاء
واش�ق��اء ن��ا ف��ي دول الخليج وعلى
رأسها اململكة العربية السعودية
وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي وق �ف��ت بكل
ق � ��وة م� ��ع ال �ت �ح ��ال ��ف ال� ��دول� ��ي غ�ي��ر
امل�س�ب��وق ف��ي ال�ع��ال��م لنصرة الحق
الكويتي.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال س�ف�ي��ر ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة ل ��دى ال�ك��وي��ت
دوغ �ل��اس س�ي�ل�ي�م��ان ف ��ي ت�ص��ري��ح
مماثل ان حفل اليوم مثال للتعاون
ب�ين دول��ة الكويت وامريكا مشيدا
ب ��ال ��دور ال �ح �ي��وي ل�ل�ش�ي��خ س�ل�م��ان
ف ��ي ان� �ت ��اج ه� ��ذا ال �ف �ي �ل��م ال��وث��ائ �ق��ي
ال� � � � ��ذي ي � ��رص � ��د ف� � �ت � ��رة م� �ه� �م ��ة م��ن
تاريخ الكويت والعالقة الكويتية
األمريكية.

م�ض�ي�ف��ا ان ال �خ �ص �خ �ص��ة ت �ح��دي��دا
سيكون لها دور في اص�لاح املالية
العامة.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان ال� �ب ��اب االول ف��ي
امل�ي��زان�ي��ة ل��ن ي�م��س م��وض�ح��ا ان��ه ال
يوجد خيار اخ��ر ام��ام الحكومة اال
ان تفتح املجال امام القطاع الخاص
فمخرجات العمل كبيرة والحكومة
استوعبت الجزء االكبر منها خالل
الفترة االخيرة .واضاف ان الحكومة
اع� �ل� �ن ��ت خ �ل��ال ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ع��ن
خمسة مشروعات جديدة في الطاقة
الكهربائية تبلغ قيمتها  3مليارات
دينار وذلك عبر نظام املشاركة بني
القطاع العام والخاص.
وذكر ان هذه املشروعات ستؤول
ملكية  50في املئة منها الى املواطن
ال�ك��وي�ت��ي م��ؤك��دا ان ��ه ل��ن ي�ت��م ال�غ��اء
اي م� �ش ��روع ت �ن �م��وي ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
الجديدة خصوصا مشاريع البنية
التحتية والتطويرية.
واوضح الصالح ان وزارة املالية

ت �ت �ع��ام��ل م� ��ع االص � �ل ��اح ب �م �ف �ه��وم��ه
ال �ش��ام��ل ع �ل��ى امل � ��دى امل �ت��وس��ط ام��ا
املجلس االعلى للتخطيط فيتعامل
م � ��ع امل� � ��وض� � ��وع وف � � ��ق إط� � � ��ار امل � ��دى
الطويل مضيفا ان السياسة النقدية
في الدولة معني فيها بنك الكويت
امل � ��رك � ��زي وه � ��ي س �ي ��اس ��ة ح�ص�ي�ف��ة
وم �م �ي��زة ك�م��ا ان امل �ص��ارف املحلية
تتمتع بمالءة مالية قوية.
وت �ط��رق ال ��ى وج� ��ود ع�م��ل وط�ي��د
ب�ي�ن ال �ج �س��م ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ف��ي ال��دول��ة
وديوان الخدمة املدنية لحث الطلبة
ع�ل��ى ال �ت��وج��ه ل�ت�خ�ص�ص��ات معينة
مشيرا ال��ى ان ه�ن��اك دع�م��ا اضافيا
لبعض امل�ه��ن امل �ح��ددة ال�ت��ي ن��واج��ه
بها عزوفا من املواطنني.

االوقاف :ماضون في تنفيذ
الوثيقة الوطنية لنشر
الوسطية ومواجهة التطرف
ق � � ��ال وك � �ي � ��ل وزارة األوق � � � ��اف
والشؤون اإلسالمية األم�ين العام
للجنة ال�ع�ل�ي��ا ل�ت�ع��زي��ز الوسطية
ف ��ري ��د أس � ��د ع � �م� ��ادي إن ال �ل �ج �ن��ة
م��اض �ي��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ع ��دي ��د م��ن
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ت�خ��دم امل �ب��ادرات
الواردة في الوثيقة الوطنية لنشر
الوسطية ومواجهة التطرف.
وأوض � ��ح ع �م��ادي ف��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي أم� ��س أن ال �ل �ج �ن��ة ت�ع��د
ن �م��وذج��ا ي �ح �ت��ذى ب ��ه ف ��ي تفعيل
منظومة ال�ت�ع��اون املثمر والبناء
ب �ي�ن ال � � � � ��وزارات ذات ال �ص �ل��ة ب�م��ا
يستنهض الهمم ويعزز التكامل
ملحاربة التطرف واستئصال آفته
م��ن خ�لال تلك ال� ��دورات املنهجية
التي تستهدف ش��رائ��ح مهمة من
املعلمني واملشرفني واملوجهني في
وزارة التربية.
وذكر ان الدورات التدريبية في
مجال تعزيز الوسطية واالعتدال
وم � �ح� ��ارب� ��ة ال� �ف� �ك ��ر ال � �ض� ��ال وه ��ي
خ��اص��ة ل��رؤس��اء أق �س��ام ومعلمي
م��ادة التربية اإلس�لام�ي��ة انطلقت

بمنطقة ال �ج �ه��راء التعليمية في
االول م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج ��اري ح��ول
مفاهيم الوسطية الصحيحة.
واش� � ��ار ال� ��ى ان� �ط�ل�اق ال� � ��دورات
التدريبية التي ستكون بالتعاون
مع إدارة شؤون القرآن الكريم في
وزارة االوق � � ��اف ي��وم��ي  16و 17
الجاري موضحا ان هذه الدورات
ال �ت ��دري �ب �ي ��ة س �ت �ح �م��ل امل ��وض ��وع
ال�س��اب��ق وه��و م�ف��اه�ي��م الوسطية
الصحيحة ويستفيد منها نحو
 300م � ��ن امل� �ع� �ل� �م ��ات ورئ� �ي� �س ��ات
األق �س��ام وامل �ش��رف��ات وامل�ح�ف�ظ��ات
في اإلدارة.
وق � ��ال إن ه� ��ذه ال� � � ��دورات ت��أت��ي
ض�م��ن م�ن�ظ��وم��ة منهجية وخ�ط��ة
متكاملة تقوم على تأهيل وتدريب
أق �ط��اب ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��وج�ي�ه�ي��ة من
معلمني وم�ح��اض��ري��ن وإعالميني
ليكونوا قادرين على بث مفاهيم
الوسطية واالع �ت��دال ف��ي املجتمع
ووسائل اإلعالم ومنابر التوجيه
وال�ت�ع�ل�ي��م ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارات
التربية واالعالم واألوقاف.
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في احتفال المنظمات الدولية باليوم العالمي للمرأة

المرأة الكويتية شريكة أصيلة
في نهضة المجتمع والوطن
ش � ��ارك � ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي اح� �ت� �ف ��ال
منظمات األمم املتحدة التي تتخذ من
روما مقرا لها بيوم املرأة العاملي الذي
أق �ي��م ب�م�ق��ر ب��رن��ام��ج األغ ��ذي ��ة ال�ع��امل��ي
هذا العام تحت شعار ( 50 : 50خالل
 )2030لتحقيق امل�س��اواة الكاملة بني
ال�ج�ن�س�ين ك �ع��ام��ل أس ��اس ��ي لتحقيق
أه��داف أجندة  2030الدولية للتنمية
املستدامة والقضاء على الجوع.
وأكدت د .سارة الركيان حرم سفير
الكويت لدى ايطاليا في كلمة القتها
خ �ل��ال ال �ح �ف ��ل ام � ��س االول ال �ث�ل�اث ��اء
أهمية دور املرأة الكويتية وشراكتها
األصيلة في نهضة املجتمع والوطن
وت�م�ت�ع�ه��ا ب��رع��اي��ة س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ودع � � ��م ال � ��دول � ��ة م� ��ذك� ��رة ب �ت �ض �ح �ي��ات
شهيدات الكويت.
وق � ��ال � ��ت إن دع� � ��م س � �م� ��وه ال �ك ��ام ��ل
وح� � � ��رص� � � ��ه ع� � �ل � ��ى اس� � �ت� � �ك� � �م � ��ال ن �ي ��ل
الكويتيات كامل حقوقهن السياسية
يعبر عن إدراك سموه لدورها الحيوي
في بناء وتنمية املجتمع وتقديرا ملا
ق��دم�ت��ه م��ن ت�ض�ح�ي��ات ودور م�س��ؤول
إزاء مختلف التحديات التي تعرضت
لها البالد ومقاومتها املشهودة ضد
الغزو واالحتالل.
واضافت ان دستور الكويت ساوى
بني املواطنني في الحقوق والواجبات

د .سارة الركيان خالل االحتفال

دون تمييز وان املرأة في الكويت بدأت
ن�ش��اط�ه��ا ون�ه�ض�ت�ه��ا ال�ن�س��ائ�ي��ة منذ
زمن بعيد.
وت� � �ط � ��رق � ��ت ال � � � ��ى ح � � �ض � ��ور امل � � � ��رأة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن امل� �ح ��اف ��ل
وامل� �ن ��اس� �ب ��ات ال��وط �ن �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية فهي وزيرة ونائبة برملانية
وتتولى مهام حساسة في مؤسسات
الدولة فضال عن أدوارها املهنية.
وأوض � �ح� ��ت أن دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل��م
ت �ق �ص��ر اه �ت �م��ام �ه��ا ع �ل��ى امل ��واط �ن ��ات
الكويتيات فحسب ب��ل أول��ت تحسني
أوض ��اع امل ��رأة ف��ي امل�ن��اط��ق امل�ت�ض��ررة

وامل �ن �ك��وب��ة ف ��ي ك��اف��ة ال � �ق ��ارات ع�ن��اي��ة
خ � ��اص � ��ة ودع � � �م � ��ا ل� �ح� �ص ��ول� �ه ��ا ع �ل��ى
حقوقها بتحسني أحوالها املعيشية
والقضاء على الفقر والجوع بجميع
صوره وأشكاله.
وأكدت أن السبيل إلى ذلك يتم عبر
تحقيق التنمية املستدامة بأبعادها
ال� �ث�ل�اث ��ة االق � �ت � �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي
والبيئي مشيرة الى مساعي الكويت
ال � ��رائ � ��دة مل� �س ��اع ��دة س ��ائ ��ر ال �ش �ع��وب
الفقيرة والنامية بواسطة الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية.
واع� � �ت� � �ب � ��رت ال � ��رك� � �ي � ��ان ان اع �ل ��ان

األم ��م امل�ت�ح��دة ال�ك��وي��ت م��رك��زا للعمل
االنساني وتسمية سمو أمير البالد
قائدا للعمل اإلنساني تقدير واعتراف
من املجتمع الدولي بما تبذله الكويت
م ��ن ج� �ه ��ود .وش � � ��ددت ال ��رك� �ي ��ان ع�ل��ى
ض��رورة مساندة امل��رأة العربية التي
أج �ب��رت �ه��ا ال� �ح ��روب ع �ل��ى ال �ع �ي��ش في
أوض � ��اع م�ت��دن�ي��ة وامل �ط��ال �ب��ة بتفعيل
اآلل � �ي � ��ات ال ��دول � �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ال �ن �س��اء
وأطفالهن والالتي أجبرن على عيش
أوضاع صعبة.
وأث � � �ن � � ��ت ب� ��ال � �ش � �ك� ��ر ع � �ل� ��ى ج� �ه ��ود
منظمات األم ��م امل�ت�ح��دة ب��روم��ا وه��ي
ب ��رن ��ام��ج األغ� ��ذي� ��ة ال �ع ��امل ��ي وم�ن�ظ�م��ة
األغذية وال��زراع��ة والصندوق الدولي
للتنمية ال��زراع �ي��ة وامل�ن�ظ�م��ة ال��دول�ي��ة
لقانون التنمية التي ترعى االحتفال
ال� �س� �ن ��وي آم� �ل ��ة أن ت �ح �ق��ق أه ��داف �ه ��ا
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ل � �ب � �ل� ��وغ ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة بحلول عام  2030والقضاء
على الفقر بجميع أش�ك��ال��ه وتحقيق
امل �س��اواة ب�ين ال�ج�ن�س�ين .وأع��رب��ت عن
االم � ��ل أن ت ��راع ��ي امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
امل �خ��ول��ة ب��ال�ع�م��ل ع �ل��ى أج �ن ��دة 2030
ال��دول�ي��ة ات��اح��ة م�ش��ارك��ة أك�ب��ر للمرأة
ال �ع��رب �ي��ة وإش ��راك� �ه ��ا ف ��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات
واملحافل الدولية اقرارا بدورها الفعال
واملهم في تحقيق هذه االهداف.

يونس :المرأة تمثل  99في المئة
من عمالء بنك الفقراء وهي أكثر التزاما
أكد مؤسس بنك الفقراء والحاصل
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ن ��وب ��ل ل �ل �س�ل�ام ف ��ي ع��ام
 2006البروفيسور محمد يونس أن
ن �ح��و  99ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ع �م�ل�اء ال�ب�ن��ك
امل �ق �ت��رض�ي�ن م ��ن ال� �ن� �س ��اء .وأن امل � ��رأة
أكثر التزاما وتحرص على استثمار
األم� ��وال وادخ ��اره ��ا م�ق��ارن��ة ب��ال��رج��ال
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال �ن ��دوة ال �ت��ي أقيمت
ب ��رع ��اي ��ة أم �ي ��ري ��ة س��ام �ي��ة ون�ظ�م�ت�ه��ا
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �م �ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب تحت
ع � �ن ��وان (إع� � � ��ادة ت �ص �م �ي��م االق �ت �ص��اد
إلع� ��ادة ت�ص�م�ي��م ال �ع��ال��م) وع �ق��دت في
مقر غرفة التجارة.
وع ��ن ب �ن��ك ال �ف �ق��راء ق ��ال ي��ون��س إن
ه ��دف ��ه األس � ��اس � ��ي م� �س ��اع ��دة ال� �ن ��اس
وال �ن �ظ ��ر ال� ��ى ال �ن��اح �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ول �ي��س امل ��ادي ��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة حيث
يقرض البنك ع�م�لاءه دون ف��وائ��د وال
يالحقهم ملطالبتهم بسدادها مشيرا

إلى أن املقترض يعلم أن مبالغ القرض
ال �ت��ي س �ي �س��دده��ا س �ت��ذه��ب مل�س��اع��دة
شخص آخ��ر يعيش ال �ظ��روف وحالة
الفقر نفسها.
وأض��اف أن م��ن ال�ف��روق��ات ب�ين بنك
ال �ف �ق��راء وال �ب �ن��وك ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ه ��و أن
األخ�ي��رة ت�ق��رض األغ�ن�ي��اء ف��ي ح�ين أن
األس��اس هو اق��راض الفقراء الفتا الى
أن بنك الفقراء هو الوحيد في العالم
ال��ذي ال يأخذ ضمانات كما أن��ه ليس
لديه محامون يالحقون املقترضني.
وذك � ��ر أن ال �ب �ن��ك ال � ��ذي أن �ش ��ئ ف��ي
ب�ن�غ�لادي��ش ت�ع��ام��ل م��ع أك �ث��ر م��ن 8.5
ماليني شخص ويعمل به أكثر من 4
آالف م��وظ��ف ول��ه اك�ث��ر م��ن  2600فرع
في البالد عالوة على فروع في العديد
م��ن دول العالم على رأس�ه��ا ال��والي��ات
املتحدة األميركية وفي أكثر من والية
كانت بدايتها في نيويورك.
وب�ين أن م��ن ش��روط االق �ت��راض في
ب �ن��ك ال �ف �ق��راء أن ي��ذه��ب ن �ص��ف مبلغ

محمد يونس

القرض الى مشروع صغير يدر الربح
على صاحبه دون أن يتقاسم البنك
م �ع��ه أي ارب � � ��اح م��وض �ح��ا أن ن�س�ب��ة
السداد للقروض وصلت الى  100في
املئة.
وأف ��اد ب��أن ال�ب�ن��ك س��اه��م ك�ث�ي��را في
ال�ق�ض��اء ع�ل��ى نسبة ك�ب�ي��رة م��ن الفقر

ف��ي ب�ن�غ�لادي��ش م�ت��وق�ع��ا أن ��ه بحلول
ع��ام  2030سيتم القضاء تماما على
ال �ف �ق��ر ف ��ي ب�ل��اده ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع��ان��ي
امل �ج��اع��ة ف��ي ب��داي��ة ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات من
القرن املاضي.
وأك ��د أن ف �ك��رة ب�ن��ك ال �ف �ق��راء كفيلة
بالنجاح في أي مكان في العالم وأن
كثيرا من الدول تطلب إنشاء فروع له
فيها مبينا أن عددا من الدول العربية
ل��دي�ه��ا ب�ن��وك تعمل بطريقة مشابهة
لبنك الفقراء.
وتطرق يونس للحديث عن مفهوم
ال�ع�م��ل االج �ت �م��اع��ي ال ��ذي ي��دع��و إل�ي��ه
مشيرا إل��ى أن��ه يعد ح�لا وسطيا بني
ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري وامل �ف �ه��وم ال�ت�ق�ل�ي��دي
ل�لأع �م��ال م��وض �ح��ا أن ع �ل��ى ال�ك�ل�ي��ات
وال �ج��ام �ع��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي تعليم
إدارة االع�م��ال ت��دري��ب ال��دارس�ين فيها
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق م �ه ��ام اج �ت �م��اع �ي��ة إل��ى
جانب املناهج التقليدية األخرى.

أخبار

15

عزام الصباح :الكويت تسعى
إلى تأسيس قاعدة صناعية

السفير عزام الصباح في جناح نفط الكويت

قال عميد السلك الدبلوماسي
س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل � � ��دى م �م �ل �ك��ة
ال�ب�ح��ري��ن ال�ش�ي��خ ع ��زام الصباح
أمس االربعاء ان الكويت تسعى
ال� ��ى ت��أس �ي��س ق ��اع ��دة ص�ن��اع�ي��ة
ت� �ع� �ت� �م ��د ف � �ي � �ه� ��ا ع � �ل � ��ى ت� �ن ��وي ��ع
مصادر الدخل من خالل صناعة
البتروكيماويات وغيرها.
وأكد الشيخ عزام خالل زيارته
ج� �ن ��اح (ش� ��رك� ��ة ن �ف ��ط ال �ك ��وي ��ت)
ف � ��ي م � �ع� ��رض ال� � �ش � ��رق االوس� � ��ط
ال � � �ـ  12ل �ل �ع �ل��وم ال �ج �ي��ول��وج �ي��ة
(جيو  )2016ري��ادة الكويت في
ال �ص �ن��اع��ة ال �ن �ف �ط �ي��ة وت �م �ي��زه��ا
على مستوى املنطقة الفتا الى
اه�م�ي��ة اس�ت�م��راري��ة ت�ط��وي��ر ه��ذه
الصناعة.

واش � ��اد ب ��زي ��ارة ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� ��وزراء البحريني الشيخ علي
ب� ��ن خ �ل �ي �ف��ة ال خ �ل �ي �ف��ة ل �ج �ن��اح
ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت ال��ذي اع��رب
عن اعجابه بمستوى مشاركتها
س � � � ��واء م � ��ن خ� �ل ��ال امل� ��ؤت � �م� ��ر او
املعرض املصاحب له.
م ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س ف��ري��ق
عمل عمليات التنقيب (مجموعة
االس� �ت� �ك� �ش ��اف) ف ��ي ش ��رك ��ة ن�ف��ط
الكويت مشاري العوضي لكونا
ان م�ش��ارك��ة ال�ش��رك��ة ت �ه��دف ال��ى
ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات واالط�ل��اع على
اوراق العمل العلمية في جلسات
املؤتمر.

السكنية تجري قرعة الدفعة
 30من قسائم جنوب المطالع

مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية

أج� � � � ��رت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للرعاية السكنية ام��س القرعة
ع �ل��ى ال��دف �ع��ة  30م ��ن ال�ق�س��ائ��م
الحكومية ف��ي م�ش��روع جنوب
امل �ط�ل�اع (إن  )6وت�ش�ت�م��ل على
 330قسيمة بمساحة  400متر
م��رب��ع ع�ل��ى امل��واط�ن�ين أص�ح��اب
ال �ط �ل �ب��ات اإلس �ك ��ان �ي ��ة ح �ت��ى 9
يناير  2007وما قبل.
وق ��ال ��ت امل ��ؤس �س ��ة ف ��ي ب �ي��ان
ص � �ح� ��اف� ��ي إن � � ��ه س� �ي� �ت ��م ال � �ي� ��وم

ال �خ �م �ي��س وي � ��وم األح � ��د امل�ق�ب��ل
ت��وزي��ع بطاقات القرعة للدفعة
 31م� ��ن ال� �ق� �س ��ائ ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة
ف� ��ي م � �ش� ��روع ج � �ن ��وب امل� �ط�ل�اع
(إن  )6ال�ت��ي تشتمل ع�ل��ى 346
قسيمة بمساحة  400متر مربع
للمخصص لهم حتى تاريخ 19
مارس  2007وما قبل.
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العبد اهلل يزور قرية صباح األحمد
الخيرية في إندونيسيا

لقطة جماعية خالل االحتفال

خالل وضع حجر األساس ملشروع سكن الطالب

ق��ام ممثل حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ح �ف �ظ��ه ال � �ل ��ه ورع � � � ��اه وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
م �ح �م��د ع �ب ��دال �ل ��ه امل � �ب � ��ارك ال �ص �ب��اح

اختتام فعاليات
األنشطة الموسيقية
للعاصمة التعليمية
أكدت وزارة التربية حرصها
ع�ل��ى تنمية ه��واي��ات وم�ه��ارات
الطلبة وخلق البيئة املناسبة
لهم تعزيزا لقدراتهم اإلبداعية
واطالعهم على جوانب متعددة
وم� �ت� �ط ��ورة ت �ك �س �ب �ه��م م� �ه ��ارات
ذاتية.
وق � � ��ال � � ��ت م � � ��دي � � ��رة م �ن �ط �ق ��ة
ال �ع��اص �م��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب��دري��ة
الخالدي في تصريح امس على
ه ��ام ��ش ح �ف��ل خ �ت ��ام ف �ع��ال �ي��ات
األنشطة املوسيقية للعاصمة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة إن ه � ��ذا ال �ن �ش��اط
ي� �ه ��دف ال � ��ى ت �ع��زي��ز ال �ج��وان��ب
ال �س �ل��وك �ي��ة واألخ�ل��اق � �ي� ��ة ل ��دى
ال �ط �ل �ب��ة واس �ت �ث �م��ار ط��اق��ات �ه��م
وتوظيفها بما يخدم العملية
التعليمية.

ب ��زي ��ارة إل� ��ى ق ��ري��ة ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح الخيرية (معهد دار السالم
االس�ل�ام ��ي -ق � ��اروت ج� ��اوى ال�غ��رب�ي��ة
ان��دون�ي�س�ي��ا) ح�ي��ث ق ��ام ب�ج��ول��ة في

ارج��اء القرية كما اقيم حفل تضمن
ق � �ي� ��ام م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن االط� � �ف � ��ال م��ن
ق��ري��ة ح�ض��رة ص��اح��ب السمو حفظه
ال �ل��ه ب � ��أداء اوب ��ري ��ت ب �ع �ن��وان (ق��ائ��د
االن�س��ان�ي��ة) اع�ق��ب ذل��ك مجموعة من

ال�ف�ق��رات الفنية الشعبية والشعرية
ثم قام العبد الله بعدها بإلقاء كلمة
أب ��دى ف�ي�ه��ا ب��ال��غ س�ع��ادت��ه وس ��روره
ب��وج��وده ب�ين اط �ف��ال ال�ق��ري��ة متمنيا
ل �ه��م م ��زي ��دا م ��ن ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح

وم��زي��دا م��ن ال �ج��د وامل �ث��اب��رة ك�م��ا تم
اهداؤه هدية تذكارية بهذه املناسبة
ثم بعد ذلك قام وضع حجر االساس
ملشروع سكن الطالب على نفقة مبرة
املغفور له الشيخ عبدالله املبارك.

الكويت تستضيف اجتماع االتحاد
الكشفي للبرلمانيين العرب
ت �س �ت �ض �ي��ف ال� �ك ��وي ��ت اع �م ��ال
االجتماع ال�ـ  22للجنة التنفيذية
ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ك �ش �ف��ي ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين
ال �ع��رب خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن  11حتى
 14ال�ج��اري ال��ذي سيتناول ام��ورا
متعلقة بالحركة الكشفية اضافة
إل� ��ى م �ن��اق �ش��ة ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي
لالتحاد.
وق ��ال رئ �ي��س االت �ح��اد الكشفي
ل � �ل � �ب� ��رمل� ��ان � �ي �ي�ن ال � � �ع � � ��رب ال � �ن� ��ائ� ��ب
د .ع�ب��د ال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ف��ي بيان
ص � �ح� ��اف� ��ي ام� � � ��س ان االج � �ت � �م� ��اع
س� � � �ي� � � �ش � � ��ارك ب � � � ��ه دول م� �ح� �ل ��س
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي إض ��اف ��ة ال��ى
فلسطني ولبنان واألردن واملغرب
والسودان وتونس.

د .عبدالله الطريجي

د ،بدر العيسى

وذكر ان الوفود املشاركة ستبدأ
بالوصول الى البالد غدا الجمعة
ل�ح�ض��ور ف�ع��ال�ي��ات االف �ت �ت��اح ي��وم

السبت متمنيا ل�ل��وف��ود املشاركة
ط �ي��ب اإلق ��ام ��ة ف��ي ب �ل��ده��م ال�ث��ان��ي
الكويت.
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

على صعيد متصل أصدر وزير
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د ،ب � ��در ال �ع �ي �س��ى ق� � � ��رارا ي�ق�ض��ي
ب �ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س إدارة ج��دي��د
ل �ج �م �ع �ي ��ة ال � �ك � �ش ��اف ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي وع� � �ض � ��وي � ��ة ك� � ��ل م��ن
الوكيل املساعد للتنمية التربوية
واألن � � �ش � � �ط� � ��ة ف � �ي � �ص� ��ل امل� �ق� �ص� �ي ��د
واب ��راه� �ي ��م س �ك�ي�ن واح� �م ��د ف��رم��ن
وع� �ب ��د ال� �ل ��ه س ��وي ��د وول � �ي� ��د امل�ل�ا
ومحمد م��ال الله وع��دن��ان توكلي
وناجي الزامل وعبد الله بلوشي
ود .مبارك العالطي.
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