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رئيس االتحاد البرلماني الدولي أثنى على دور مجلس األمة الكويتي في المحافل الدولية

الغانم :تنسيق برلماني بين دول الخليج
وأمريكا الالتينية لتمرير المقترحات العربية
أث� � �ن � ��ى رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع�ل��ى
ن �ت��ائ��ج االج �ت �م��اع امل �ش �ت��رك ال ��ذي
جمع رؤساء البرملانات الخليجية
ون � � �ظ� � ��راء ه� � ��م ف� � ��ي دول أم ��ري� �ك ��ا
الالتينية وال�ك��اري�ب��ي وال ��ذي عقد
ع � �ل ��ى ه � ��ام � ��ش م ��ؤت � �م ��ر االت � �ح � ��اد
البرملاني الدولي في زامبيا.
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ع �ق��ب االج� �ت� �م ��اع أن� ��ه ت��م
خ�ل�ال االج �ت �م��اع امل�ش�ت��رك االع ��داد
ل � �ت� ��وق � �ي� ��ع م � � ��ذك � � ��رة ت� � �ف � ��اه � ��م ب�ي�ن
املجموعتني البرملانيتني تتضمن
س�ب��ل ت�ع��زي��ز التنسيق وال�ت�ع��اون
ف� ��ي ك ��اف ��ة ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
واالقتصادية.
وأش � ��ار ال �غ��ان��م إل ��ى أن رؤس ��اء

وف� � � ��ود دول أم� ��ري � �ك� ��ا ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة
وال� �ك ��اري� �ب ��ي أب � � ��دوا اس �ت �ع��داده��م
للتصويت مع املجموعة الخليجية
والعربية في كل القضايا التي تهم
الخليج والدول العربية.
وأوضح الغانم أن هذا االجتماع
يعتبر خطوة مهمة جدا للتنسيق
واالع � � � ��داد مل��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف امل �ق��رر
ع �ق ��ده ف ��ي اك �ت��وب��ر امل �ق �ب��ل وال� ��ذي
سيتضمن قرارات مهمة وحاسمة
تتعلق بالقضايا العربية.
وأض��اف بهذا الصدد أن نتائج
اليوم (أمس) تعد نجاحا كبيرا من
خ�لال البدء في العمل على تأمني
ع ��دد ك ��اف م ��ن األص� � ��وات ل�ت�م��ري��ر
املقترحات الخاصة باملوضوعات
والقضايا الخليجية والعربية.

الخرينج نقال عن المبارك :الحكومة
ستنفذ توصيات العالج في الخارج
نقل رئيس مجلس االمة باالنابة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ع��ن س�م��و رئ�ي��س
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك
ان مجلس ال ��وزراء سيقوم بتنفيذ
ت� ��وص � �ي� ��ات م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ب �ش ��أن
ال � �ع �ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وذل� � ��ك م ��ن ب��اب
التعاون بني السلطتني وخاصة ان
ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات ج ��اءت ب��االج�م��اع
من اعضاء مجلس االمة.
وق� � � ��ال ال� �خ ��ري� �ن ��ج ع� �ق ��ب زي� ��ارت� ��ه
لرئيس الحكومة بمكتبه أم��س انه

وجد الحرص الكامل من سموه على
رع ��اي ��ة امل��واط �ن�ي�ن وت �ق��دي��م ال��رع��اي��ة
واالهتمام الكامل لهم ،مؤكدا ان هذا
التعاون والتفهم لحاجة املواطنني
ل � �ي ��س ب � �ج ��دي ��د ع � �ل ��ى س � �م� ��وه ف �ه��و
دائ ��م ال �ح��رص وااله �ت �م��ام ب��اخ��وان��ه
امل��واط �ن�ي�ن وخ��اص��ة امل��رض��ى ال��ذي��ن
يتلقون ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج وتقديم
الدعم املعنوي وامل��ادي ال��ذي يسهل
ل �ه��م ال� �ع�ل�اج ورف � ��ع م �ع��ان��اة امل ��رض
عنهم.

القضيبي :استجواب العلي قريبا
كشف النائب أحمد القضيبي عن
تقديم استجواب إلى وزير التجارة
د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي ف��ي األي ��ام املقبلة
الفتا إلى أنه تقدم بعدد من األسئلة
إل ��ى ال ��وزي ��ر ول �ك �ن��ه ل��م ي �ج��ب عنها
وب �ع��د أن ت �ج��اه��ل ال ��وزي ��ر األس�ئ�ل��ة
وت�ج��اوز امل��دد ال��دس�ت��وري��ة امل�ح��ددة

أصبح االستجواب أمرا مستحقا.
ولفت القضيبي الى أنه لم يحدد
بعد وق��ت تقديم االس�ت�ج��واب وأن��ه
حاليا ب�ص��دد صياغة االستجواب
الذي سيرى النور قريبا.
تفاصيل (ص)06

م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أش � ��اد ال �غ��ان��م
بنتائج اجتماعه ف��ي وق��ت سابق
أمس مع رئيس االتحاد البرملاني
ال� ��دول� ��ي ص ��اب ��ر ش � � ��ودري م �ش �ي��را
ال � ��ى أن ال� �ل� �ق ��اء ت � �ن� ��اول ع� � ��ددا م��ن
املوضوعات املطروحة للنقاش في
مؤتمر االت�ح��اد البرملاني الدولي
ال ��ذي ي�ع�ق��د ح��ال�ي��ا ف��ي جمهورية
زامبيا.
وق ��ال ال�غ��ان��م إن ش� ��ودري أثنى
خ�ل�ال االج �ت�م��اع ع�ل��ى ال ��دور املهم
ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه ال �ب��رمل��ان ال�ك��وي�ت��ي
خ ��اص ��ة ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
القارية والدولية.
تفاصيل (ص)03

تلفزيون المجلس

صالح عاشور:
 المجلس الحالي أعاداالستقرار إلى الحياة
السياسية واألكثر
اهتماما بالمرأة
تفاصيل (ص)14

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل اجتماعه مع رئيس البرملان الدولي صابر حسني شودري

الميزانيات :صندوق المشروعات
لم يحقق الغرض من إنشائه
أك � � � � � ��دت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال � �خ � �ت � ��ام � ��ي خ �ل��ال
م�ن��اق�ش�ت�ه��ا م �ي��زان �ي��ة ال �ص �ن��دوق
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ل� � ��رع� � ��اي� � ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
للسنة  2017/2016ع��دم تحقيق
الصندوق الغرض الذي أنشئ من
أجله في سنة  .2013وقال رئيس
اللجنة النائب عدنان عبدالصمد:
انه رغم مرور ثالثة سنوات تقريبا
على انشاء الصندوق اال انه حتى
اآلن لم يتم مباشرة اختصاصاته
ال�ت��ي ان�ش��ئ م��ن اج�ل�ه��ا وتباينت
االسباب من تأخر اعتماد الهيكل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي م ��ن م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية والذي استغرق عاما كامال
تخللها اجتماعات ومباحثات بني

ديوان الخدمة املدنية والصندوق
الى تأخر مجلس االدارة في تهيئة
ال �ب �ن �ي��ة االس ��اس� �ي ��ة م ��ن اج � � ��راءات
واعتماد القرارات املنظمة النطالق
اعمال الصندوق.
وأض� � � � � � � � ��اف ع� � �ب � ��دال� � �ص� � �م � ��د ان
ال�ص�ن��دوق ي��رف��ض رق��اب��ة ال��دي��وان
اس�ت�ن��ادا ع�ل��ى تفسيره لنصوص
ق � ��ان � ��ون ان � �ش ��ائ ��ه ب �ع �ك ��س دي� � ��وان
املحاسبة الذي كان يرى خضوعه
لرقابة ال��دي��وان بناء على توصية
ال�ل�ج�ن��ة وال �ت��ي اق��ره��ا امل�ج�ل��س إذ
تعهد الوزير امام اللجنة بارسال
امل�ي��زان�ي��ة التشغيلية الرأسمالية
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��أن� �ش� �ط ��ة ال � �ص � �ن ��دوق
الرئيسية الى اللجنة لالسترشاد
ب�ه��ا ع�ن��د اق ��رار امل�ي��زان�ي��ة االداري ��ة.

وحول مستوى الجدية للصندوق
ف ��ي ت �س��وي��ة م�لاح �ظ��ات��ه وف�ع��ال�ي��ة
ن�س�ب�ي��ة الدارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ�ل��ي
ق ��ال ع �ب��دال �ص �م��د :ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�س�ب��ب ال�خ�لاف
ال� �ح ��اص ��ل ب �ي�ن ادارة ال �ص �ن ��دوق
وال ��دي ��وان ل��م ي �م��ارس صالحياته
كاملة بل كان الفحص عاما حيث
س �ج��ل ال� ��دي� ��وان س �ب��ع م�لاح �ظ��ات
على الصندوق لم يتم تسوية اي
م �ن �ه��ا ب��اس �ت �ث �ن��اء م�لاح �ظ �ت�ين ت��م
حلهما ج��زئ�ي��ا ت�ت�ع�ل�ق��ان ب�ت�ع��اون
الجهة وتزويدها للديوان ببعض
املستندات.

ديوان المحاسبة :مآخذ شابت إيرادات المخالفات المرورية

تفاصيل (ص)4
تفاصيل (ص)13-07
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األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء
وهنأ الرئيس التونسي

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس � �ت� � �ق � �ب � ��ل ح � � �ض � � ��رة ص� ��اح� ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح -حفظه
الله ورع��اه -بقصر السيف صباح
ام� ��س س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
نواف األحمد الجابر الصباح.كما
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك

ومستقبال وزير الخارجية املوريتاني

رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء واستقبل
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة ب ��اإلن ��اب ��ة
مبارك الخرينج.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ن� ��ائ� ��ب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
وب� �ع ��ث ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و

أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إل��ى أخيه الرئيس
ال� �ب ��اج ��ي ق ��اي ��د ال �س �ب �س��ي رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��ون�س�ي��ة الشقيقة
ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��ون�س�ي��ة الشقيقة

م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل � � ��ه م � � ��وف � � ��ور ال� �ص� �ح ��ة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �ب �ل��د ال �ش �ق �ي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح � �م� ��د ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة

ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ووزي � ��ر
ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال� �ت� �ع ��اون
ب� � ��ال � � �ج � � �م � � �ه� � ��وري� � ��ة اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ة
امل��وري �ت��ان �ي��ة اس �ل �ك��و ول� ��د أح �م��د
أزيد بيه حيث سلم سموه رسالة
خ �ط �ي��ة م ��ن ال��رئ �ي��س م �ح �م��د ول��د
ع �ب��دال �ع��زي��ز رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة

االس�لام �ي��ة امل��وري �ت��ان�ي��ة الشقيقة
ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة
ال �ت��ي ت��رب��ط ال �ب �ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين
ال �ش �ق �ي �ق�ين وس� �ب ��ل ت �ن �م �ي��ة أوج ��ه
التعاون بينهما في املجاالت كافة
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

ولي العهد استقبل المبارك والخالد والخرينج والجراح

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال� � �ل � ��ه ب �ق �ص��ر
السيف صباح امس سمو الشيخ
ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س

ال��وزراء.واس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب األول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
كما استقبل نائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة باالنابة مبارك الخرينج

محمد الخالد.
واستقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
ال�ج��راح واستقبل رئيس مجلس
األم ��ة ب��اإلن��اب��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج.

كما استقبل وزي��ر االع�لام ووزير
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب الشيخ
سلمان الحمود.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح

ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
أخ � �ي� ��ه ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ب� ��اج� ��ي ق��اي��د
ال �س �ب �س ��ي رئ � �ي� ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة ال �ش �ق �ي �ق ��ة ض �م �ن �ه��ا
خ��ال��ص تهانيه بمناسبة العيد

ال��وط�ن��ي للجمهورية التونسية
الشقيقة متمنيا سموه له موفور
الصحة ودوام العافية.
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أشاد بنتائج اجتماع المجموعتين الخليجية ودول الكاريبي على هامش مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي

الغانم :الوفود الالتينية أبدت استعدادا
بالتصويت مع قضايا الخليج والدول العربية
أث � � �ن� � ��ى رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
الكويتي م��رزوق الغانم على نتائج
االجتماع املشترك الذي جمع رؤساء
البرملانات الخليجية ونظراءهم في
دول أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة وال�ك��اري�ب��ي
وال � � ��ذي ع �ق��د ع �ل��ى ه ��ام ��ش م��ؤت �م��ر
االتحاد البرملاني الدولي في زامبيا.
وأض � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي عقب االجتماع أنه تم خالل
االج�ت�م��اع امل�ش�ت��رك االع ��داد لتوقيع
م� ��ذك� ��رة ت� �ف ��اه ��م ب�ي��ن امل �ج �م��وع �ت�ي�ن
ال�ب��رمل��ان�ي�ت�ين تتضمن س�ب��ل تعزيز
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وال � � �ت � � �ع � ��اون ف � ��ي ك ��اف ��ة
القضايا السياسية واالقتصادية.
وأشار الغانم إلى أن رؤساء وفود
دول أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة وال�ك��اري�ب��ي
أب � ��دوا اس �ت �ع��داده��م ل�ل�ت�ص��وي��ت مع
امل �ج �م ��وع ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
ف��ي ك��ل ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت�ه��م الخليج
والدول العربية .
وأوض��ح الغانم أن هذا االجتماع
يعتبر خطوة مهمة ج��دا للتنسيق
واالع��داد ملؤتمر جنيف املقرر عقده
في اكتوبر املقبل والذي سيتضمن
ق � � � ��رارات م �ه �م��ة وحاسمة ت�ت�ع�ل��ق
بالقضايا العربية.
وأض ��اف ب�ه��ذا ال �ص��دد أن نتائج
اليوم (أم��س) تعد نجاحا كبيرا من
خ�ل�ال ال �ب��دء ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��أم�ين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل اجتماع املجموعتني الخليجية ودول أمريكا الالتينية

ع � ��دد ك � ��اف م� ��ن األص � � � ��وات ل �ت �م��ري��ر
امل�ق�ت��رح��ات ال�خ��اص��ة ب��امل��وض��وع��ات
والقضايا الخليجية والعربية.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى أش � � ��اد ال �غ��ان��م
ب�ن�ت��ائ��ج اج �ت�م��اع��ه ف��ي وق ��ت س��اب��ق
أم��س م��ع رئ�ي��س االت �ح��اد البرملاني
الدولي صابر شودري مشيرا الى أن
اللقاء ت�ن��اول ع��ددا م��ن املوضوعات
امل � �ط� ��روح� ��ة ل� �ل� �ن� �ق ��اش ف � ��ي م��ؤت �م��ر
االتحاد البرملاني الدولي الذي يعقد
حاليا في جمهورية زامبيا.
وق � ��ال ال �غ��ان��م إن ش� � ��ودري أث�ن��ى
خ �ل�ال االج �ت �م��اع ع �ل��ى ال � ��دور امل�ه��م
ال � ��ذي ي �ق ��وم ب ��ه ال� �ب ��رمل ��ان ال �ك��وي �ت��ي

خاصة في املحافل البرملانية القارية
والدولية.
وك� � ��ان ال� �غ ��ان ��م ق ��د اج �ت �م��ع أم��س
االح��د ال��ى رئيس االتحاد البرملاني
الدولي صابر حسني شودري وذلك
على هامش مشاركة الرئيس الغانم
في اعمال مؤتمر االتحاد البرملاني
ال � ��دول � ��ي ال � � �ـ  134ال � � ��ذي ي �ع �ق��د ف��ي
عاصمة جمهورية زامبيا (لوساكا)
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن  19ال��ى  23م��ارس
الجاري.
وحضر االج�ت�م��اع وكيل الشعبة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
والقائم باألعمال في سفارة الكويت

ل ��دى ج�م�ه��وري��ة زي �م �ب��اب��وي محمد
النعيمي.
وك� � ��ان وف � ��د ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ق��د وص��ل إل��ى
عاصمة جمهورية زامبيا (لوساكا)
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي اج �ت �م��اع��ات م��ؤت�م��ر
االت �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ال� �ـ 134
الذي انطلقت اعماله أمس وتستمر
ح�ت��ى  23م ��ارس ال �ج��اري .وك ��ان في
استقبال الغانم لدى وصوله القائم
ب��األع�م��ال ف��ي س �ف��ارة دول ��ة الكويت
ل ��دى ج�م�ه��وري��ة زي �م �ب��اب��وي محمد
النعيمي وع��دد م��ن ارك��ان السفارة.

وي �ض��م وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال ��ذي ي�ت��رأس��ه
الغانم كال من وكيل الشعبة النائب
ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع وأم�ي�ن س��ر الشعبة
ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي وأم �ي�ن
ص � �ن ��دوق ال �ش �ع �ب��ة ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
ال �ح �م��دان وع �ض��و ال �ش �ع �ب��ة ال�ن��ائ��ب
د .خليل عبدالله اب��ل واألم�ي�ن العام
ملجلس األمة عالم الكندري.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي �ل �ق��ي ال��رئ �ي��س
الغانم كلمة وفد دولة الكويت خالل
املناقشة العامة للمؤتمر الذي يقام
ب �ع �ن ��وان (ت �ج ��دي ��د ال��دي �م �ق��راط �ي��ة :
منح صوت للشباب) .ويشارك وفد
ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي اج�ت�م��اع��ات

ال �ل �ج �ن��ة ال ��دائ � �م ��ة األول� � � ��ى امل �ع �ن �ي��ة
ب��ال�س�ل��م واألم� ��ن ال��دول �ي�ين واللجنة
ال��دائ �م��ة ال�ث��ان�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة بالتنمية
امل� �س� �ت ��دام ��ة وال� �ت� �م ��وي ��ل وال� �ت� �ج ��ارة
وال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة ال �ث��ال �ث��ة امل�ع�ن�ي��ة
ب��ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
وال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة ال��راب �ع��ة امل�ع�ن�ي��ة
ب� �ش ��ؤون األم � ��م امل �ت �ح��دة وع � ��دد م��ن
ال� �ل� �ج ��ان ال �ف ��رع �ي ��ة األخ � � � ��رى .وك� ��ان
ق ��د ت��وج��ه وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ك��وي�ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م إل ��ى ع��اص�م��ة
ج�م�ه��وري��ة زام �ب �ي��ا (ل��وس��اك��ا) فجر
أم � ��س ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي اج �ت �م��اع��ات
مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي الـ
 134ال��ذي يعقد هناك خ�لال الفترة
من  19الى  23مارس الجاري.
وك��ان في وداع الغانم على أرض
امل �ط��ار ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم � � � ��ة م� � �ب � ��ارك ال � �خ ��ري � �ن ��ج ووزي � � ��ر
األش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس األمة د .علي العمير.
وم ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��ث ال��رئ�ي��س
ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى رئ�ي��س
مجلس نواب الشعب في الجمهورية
ال �ت��ون �س �ي��ة م �ح �م��د ال� �ن ��اص ��ر وذل ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

الحمدان :الكويت تدعم جهود مكافحة اإلرهاب
اك � � � ��د ام � �ي� ��ن ص� � � �ن � � ��دوق ال� �ش� �ع� �ب ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
التزام دولة الكويت بالعمل الى جانب
ش��رك��ائ�ه��ا االقليميني وال��دول �ي�ين في
مكافحة االرهاب.
وأض� � � ��اف ال � �ح � �م ��دان خ �ل��ال ك�ل�م��ة
ال �ق��اه��ا ف��ي اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ�م��ة
األولى املعنية بالسلم واألمن الدوليني
ع �ل��ى ه��ام��ش م �ش��ارك��ة وف ��د ال�ش�ع�ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اج �ت �م ��اع ��ات م��ؤت �م��ر
االتحاد البرملاني الدولي الـ 134الذي
يعقد ف��ي ع��اص�م��ة ج�م�ه��وري��ة زامبيا
ل��وس��اك��ا ان دول � ��ة ال �ك��وي��ت ت �ق��ف في
الصف األول ملكافحة االره��اب وتدعم
الجهود الدولية الرامية الستئصال
ه ��ذا امل� ��رض ال �س��رط��ان��ي م ��ن ال�ج�س��د
الدولي.
وأض��اف ان هذا املوقف ينطلق من
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ص��اح��ب ال �س �م��و ام�ي��ر
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د الجابر

الصباح القائمة على مبدأ ان االرهاب
ال دي��ن له والتي من خاللها صادقت
ال �ك��وي��ت ح�ك��وم��ة وب��رمل��ان��ا ع�ل��ى ع��دة
اتفاقيات من أبرزها االتفاقية الدولية
ل�ق�م��ع وت �م��وي��ل االره � ��اب واالت �ف��اق �ي��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة غ �س �ي��ل األم � � ��وال
وتمويل االرهاب.
وق� ��ال ان م�ج�ل��س األم� ��ة ال�ك��وي�ت��ي
اص��در ع��دة ق��وان�ين متعلقة بمكافحة
االره � ��اب ب�م�خ�ت�ل��ف أش �ك��ال��ه ك�ق��ان��ون
م �ك��اف �ح��ة ج ��رائ ��م ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
ال ��ذي ي �ج��رم ك��ل م��ن ي�س�ت�خ��دم شبكة
االن � � �ت � ��رن � ��ت ل � �ل � �ت� ��روي� ��ج واالت � � �ص� � ��ال
بشخص او منظمة اره��اب�ي��ة اض��اف��ة
ال ��ى ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة غ�س�ي��ل األم� ��وال
وتمويل االره ��اب ال��ذي ج��رم أي نوع
من أنواع تمويل االرهاب.
وذكر ان انتشار النشاط االرهابي
وت�ه��دي��دات��ه أصبحت واق�ع��ا تتلمسه
الكثير من شعوب العالم في حياتها

حمود الحمدان في اجتماع لجنة السلم واألمن في زامبيا

اليومية وأصبحت ي��ده اآلث�م��ة تطال
م�خ�ت�ل��ف األق��ال �ي��م دون ان ت�ق��ف عند
حدود دولة معينة كما ان املجموعات
االره��اب �ي��ة ل��م تقتصر ع�ل��ى م�م��ارس��ة
ال �ع �ن ��ف ال� �ب� �ش ��ري م� ��ن خ �ل��ال ال �ط ��رق
وال ��وس ��ائ ��ل ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ب ��ل اس�ت�غ�ل��ت
ج �م �ي��ع ال� ��وس� ��ائ� ��ل امل� �ت ��اح ��ة أم��ام �ه��ا
لتنفيذ نشاطها االره��اب��ي والترويج

ل��ه الس�ي�م��ا م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل ت�ب��ادل
املعلومات الحديثة األمر الذي مكنها
م ��ن ب ��ث س�م��وم�ه��ا وت�ج�ن�ي��د ع�ن��اص��ر
تابعة لها حيث ما شاءت .
وأض ��اف أن االره� ��اب ال يستهدف
ف �ق��ط امل ��ؤس� �س ��ات وامل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ب��ل ي�س�ت�ه��دف وي �ه��دد ح �ق��وق األف ��راد
وح��ري��ات �ه��م االس ��اس� �ي ��ة ح �ي��ث ت �ق��وم

الجماعات االرهابية بارتكاب جرائم
بشعة ال تضع اي اعتبار لحق الفرد
ف ��ي امل �ع �ت �ق��د وال� � � ��رأي وال� �ح� �ي ��اة م�م��ا
جعل تلك الجماعات تحكم السيطرة
على مناطق نفوذها والسيطرة على
مناطق جديدة من خ�لال بث الخوف
وال��رع��ب ف��ي ال�ن�ف��وس ف��ي ذات الوقت
ال � ��ذي ي� �ح ��اول ف �ي��ه أص� �ح ��اب القرار
ال��دول��ي ال��وص��ول ال��ى مفهوم مشترك
لإلرهاب وسبل القضاء عليه.
وأوض��ح ان االحصائيات الدولية
اث� �ب� �ت ��ت ح �ق �ي �ق��ة ت � ��زاي � ��د ال �ع �م �ل �ي��ات
االره ��اب �ي ��ة ال ��ى خ�م�س��ة أض �ع ��اف في
غ � �ض� ��ون ال � �س � �ن � ��وات األرب � � � � ��ع ع �ش ��رة
السابقة مشيرا ال��ى ان��ه تم تنفيذ ما
يقارب  48ألف عملية ارهابية مسجلة
منذ ع��ام  2000حتى ع��ام  2014أودت
ب�ح�ي��اة م�ئ��ة وس�ب�ع��ة آالف ان �س��ان من
مختلف أرجاء العالم .
وش ��دد ال �ح �م��دان ع�ل��ى ض� ��رورة ان

يقوم البرملانيون ب��دوره��م تجاه هذا
امللف م��ن خ�لال ح��ث الحكومات على
تفعيل االتفاقيات واملعاهدات الدولية
امل�ع�ن�ي��ة بمكافحة االره� ��اب وال�س�ع��ي
نحو اتخاذ اج��راءات استباقية تحد
م ��ن ان �ت �ش ��ار االره� � � ��اب وت �ع �م��ل ع�ل��ى
تجفيف منابعه وموارده املالية.
واختتم الحمدان كلمته قائال بات
واج�ب��ًا على جميع البرملانيني وعلى
رأسهم املنتسبني لالتحاد البرملاني
الدولي ان يكثفوا الجهود في سبيل
م �ك��اف �ح��ة االره � � ��اب م ��ن خ�ل��ال م�ن�ه��ج
يعتمد على اتخاذ تدابير استباقية
تتناغم هي وحقوق وحريات األف��راد
املدنية مضيفا انه ال بد من تشريع
ال �ق��وان�ين وم�ع��ال�ج��ة اس �ب��اب التطرف
ال � �ت� ��ي ت � � � ��ؤدي ال � � ��ى االن� � �ض� � �م � ��ام ال ��ى
الجماعات االرهابية.
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االثنين  12جمادى اآلخر  21 . 1437مارس 2016

وافق على  59مشروعا حتى اآلن معظمها في قطاع األغذية

الميزانيات :صندوق المشروعات لم يباشر
اختصاصاته رغم مرور  3سنوات
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان س�ي��د
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ان ال �ل �ج �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
ملناقشة ميزانية ال�ص�ن��دوق الوطني
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ل �ل �س �ن��ة 2017/2016
ب �ح �ض��ور وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وتبني لها ما يلي:
أوال :ع��دم تحقيق ال�ج�ه��ة ال�غ��رض
منذ انشائها في سنة 2013
ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان ��ه رغ ��م م� ��رور ث�لاث
سنوات تقريبا على انشاء الصندوق
اال ان� ��ه ل �غ��اي��ة اآلن ل ��م ي �ت��م م �ب��اش��رة
اخ�ت�ص��اص��ات��ه ال�ت��ي ان�ش��ئ م��ن اجلها
وتباينت أسباب تأخر اعتماد الهيكل
التنظيمي من مجلس الخدمة املدنية
وال ��ذي اس�ت�غ��رق ع��ام��ا ك��ام�لا تخللها
اج �ت �م��اع��ات وم �ب��اح �ث��ات ب�ي�ن دي� ��وان
الخدمة املدنية والصندوق الى تأخر
م �ج �ل��س االدارة ف� ��ي ت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ن �ي��ة
االس ��اس � �ي ��ة م� ��ن اج � � � � ��راءات واع �ت �م ��اد
ال � � �ق � ��رارات امل �ن �ظ �م��ة الن � �ط �ل�اق اع �م��ال
الصندوق.
وافاد وزير التجارة انه منذ توليه
الحقيبة ال��وزاري��ة وهو يعمل باتجاه
تفعيل الصندوق وتسهيله العقبات
ك��اف��ة ف ��ي س �ب �ي��ل ت�ح�ق�ي��ق ال �ص �ن��دوق
ال �غ��رض م��ن ان �ش��ائ��ه وان� ��ه ت��م ح��ال�ي��ا
اع�ت�م��اد العقد ال�ن�م��وذج��ي امل��وق��ع بني
الصندوق واملبادر وذلك كخطوة أولى
في االتجاه الصحيح.
ث ��ان �ي ��ا :ت �م �س��ك رئ �ي ��س ال �ص �ن��دوق
ب �ن �ص��وص ال� �ق ��وان�ي�ن م ��ا ي� � ��ؤدي ال��ى
ع��دم ت�ع��اون الجهات الرقابية ولجنة
امليزانيات والحساب الختامي
ك � � ��ان ال� � �ص � �ن � ��دوق ي� ��رف� ��ض رق ��اب ��ة
ال � � ��دي � � ��وان اس � �ت � �ن � ��ادا ع� �ل ��ى ت �ف �س �ي��ره
ل� �ن� �ص ��وص ق� ��ان� ��ون ان� �ش ��ائ ��ه ب�ع�ك��س
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال � � ��ذي ك� � ��ان ي ��رى

عدم االلتزام
بتصاميم المشاريع
اإلسكانية سيزيد
من الكلفة المالية

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

خ�ض��وع��ه ل��رق��اب��ة ال ��دي ��وان ب �ن��اء على
توصية اللجنة والتي اقرها املجلس
إذ تعهد ال��وزي��ر ام��ام اللجنة بارسال
امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ال��رأس �م��ال �ي��ة
املتعلقة بانشطة الصندوق الرئيسية
الى اللجنة لالسترشاد بها عند اقرار
امليزانية االدارية.
ثالثا :مستوى الجدية للصندوق
في تسوية مالحظاته وفعالية نسبية
الدارة التدقيق الداخلي
ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب�س�ب��ب ال �خ�ل�اف ال �ح��اص��ل ب�ي�ن ادارة
ال � �ص � �ن� ��دوق وال � � ��دي � � ��وان ل � ��م ي� �م ��ارس
ص�لاح �ي��ات��ه ك��ام �ل��ة ب ��ل ك ��ان ال�ف�ح��ص
ع� ��ام� ��ا ح� �ي ��ث س� �ج ��ل ال � � ��دي � � ��وان س �ب��ع
م�ل�اح �ظ ��ات ع �ل��ى ال� �ص� �ن ��دوق ل ��م ي�ت��م
تسوية اي منها باستثناء مالحظتني
ت��م ح�ل�ه�م��ا ج��زئ�ي��ا ت�ت�ع�ل�ق��ان ب�ت�ع��اون
ال �ج �ه��ة وت ��زوي ��ده ��ا ل �ل��دي��وان ببعض
املستندات.
وف � ��ي م� ��ا ي� �خ ��ص ادارة ال �ت��دق �ي��ق
ال��داخ�ل��ي ورغ��م اعتمادها ف��ي الهيكل
اال ان��ه لم يتم تعيني ال�ك��ادر الوظيفي
ل�ه��ا وع ��دم م�ب��اش��رت�ه��ا اع�م��ال�ه��ا حتى
تاريخه.

راب �ع��ا :ع��دم تعيني م��دق��ق خ��ارج��ي
للصندوق
ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ع� ��دم ت �ع �ي�ين مجلس
االدارة ل� �ل� �ص� �ن ��دوق م �ك �ت��ب ت��دق �ي��ق
خ ��ارج ��ي ل �ت��دق �ي��ق ال �ب �ي ��ان ��ات امل��ال �ي��ة
وامل �ص ��روف ��ات ال �ت��ي ي �ت��م ص��رف �ه��ا من
امليزانية التشغيلية الرأسمالية على
ال��رغ��م م��ن ادراج اع�ت�م��ادات مالية في
م �ي ��زان �ي ��ة ال� �ص� �ن ��دوق ل� �ه ��ذا ال �غ ��رض
م�ن��ذ ال�س�ن��ة االول� ��ى الن�ش��ائ��ه وه ��و ما
يعد قصورا واضحا من قبل مجلس
االدارة تجاه الرقابة على املال العام.
خامسا :شؤون التوظف
اف� � ��اد م �م �ث��ل ال� �ص� �ن ��دوق ان س�ب��ب
التأخر في التعيني هو تأخر اعتماد
ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي م ��ن ق �ب��ل مجلس
الخدمة املدنية ب��االض��اف��ة ال��ى ان��ه تم
ق� �ب ��ول ج �م �ي��ع امل �ت �ق��دم�ي�ن امل �س �ت��وف�ين
للشروط وعددهم  81شخصا في حني
رفض  40منهم العمل لدى الصندوق
لعدم قناعتهم بالعرض املالي املقدم
ل �ه��م ح �س��ب اف� � ��ادة م �م �ث��ل ال �ص �ن��دوق
اال ان رئ�ي��س اللجنة اف ��اد ان ال��رف��ض
ممكن ان يكون من ذوي الخبرة الذين
يتمتعون بميزات افضل في وظائفهم

ال�ح��ال�ي��ة ل�ك��ن م��ن غ�ي��ر املنطقي رف��ض
ح��دي�ث��ي ال�ت�خ��رج ال��وظ�ي�ف��ة خ��اص��ة ان
الكادر املالي للصندوق هو نفس كادر
الهيئة العامة لالستثمار وهو يعتبر
من ال�ك��وادر التي عليها طلب من قبل
الباحثني عن العمل وال��ذي��ن يشكلون
ط��واب�ي��ر البطالة على اب ��واب الخدمة
املدنية.
في حني الحظت اللجنة ان التوجه
ال��ى تعيني غير كويتيني بحجة عدم
توافر اختصاصات معينة في الكادر
الوطني اال انها شددت ان يتم االعالن
اوال ع ��ن ال��وظ �ي �ف��ة ل �ل �ك��وي �ت��ي وان لم
تنطبق الشروط على احد يسمح لغير
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ان ي�ل��زم غ�ي��ر الكويتي
بتدريب كويتيني لتأهيلهم الستالم
م �ه��ام ال��وظ �ي �ف��ة ف��ي ف �ت��رة ال ت�ت�ج��اوز
ثالث سنوات.
س��ادس��ا :طبيعة امل �ش��روع��ات التي
يستهدف دعمها الصندوق
ح ��ول ه ��ذا امل ��وض ��وع ت �ب�ين للجنة
ان اغ �ل��ب امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت��م امل��واف �ق��ة
ع�ل�ي�ه��ا وع ��دده ��ا  59م �ش��روع��ا ل�غ��اي��ة
اآلن ه ��ي م �ش��اري��ع ت �ن ��درج ف ��ي ق�ط��اع
االغ ��ذي ��ة ب��اس �ت �ث �ن��اء  10م �ش��اري��ع من

م��رك��ز ص �ب��اح االح �م��د ل�ل�اب ��داع حيث
اك ��دت اللجنة ع�ل��ى ض ��رورة ان توجه
اللجنة امل�ب��ادري��ن ال��ى قطاعات اخ��رى
حيث يكون لديها خطة استراتيجية
تتمثل في التوزيع االمثل لللمشاريع
املدعومة من الصندوق على مستوى
ق�ط��اع��ات ال�س��وق املختلفة م��ا يساعد
ع �ل ��ى رف � ��ع ال� �ن ��ات ��ج ال� �ق ��وم ��ي ل �ل��دول��ة
ب��االض��اف��ة ال ��ى خ �ل��ق ف ��رص وظ�ي�ف�ي��ة
للكويتيني الباحثني عن العمل.
م � � ��ن ج � ��ان � ��ب اخ � � � ��ر ع� � �ق � ��دت ل �ج �ن��ة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ال�ب��رمل��ان�ي��ة اج�ت�م��اع�ه��ا أم ��س ملناقشة
م �ي��زان �ي��ة امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��راع�ي��ة
السكنية ومالحظات ديوان املحاسبة
عليها بحضور وزي��ر االس�ك��ان ياسر
أب��ل وممثلني عن كل من وزارة املالية
ودي ��وان املحاسبة وج�ه��از املراقبيني
املاليني وممثلني عن املؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ودي� � ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية.
وقال مقرر اللجنة النائب د .محمد
الحويلة ان اللجنة ناقشت مالحظات
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�خ��اص��ة بميزانية
وأعمال مؤسسة الرعاية السكنية وتم

التطرق لنوع هذه املالحظات وبشكل
رئيسي املتعلقة باملكاتب االستشارية
وال � �ت ��أك � �ي ��د ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة االل� � �ت � ��زام
بالتصاميم الخاصة ب�ه��ذه املشاريع
االس �ك��ان �ي��ة الن ه ��ذه ال �ت �غ �ي �ي��رات من
شأنها اح��داث رب�ك��ة ف��ي العمل وع��دم
التقييد بالجدول الزمني إضافة إلى
انه سيزيد بالتكلفة املالية.
وش��دد الحويلة على ض��رورة دعم
االدارة امل�خ�ت�ص��ة ب�م��راق�ب��ة امل�ش��اري��ع
ب ��ال � �ك � �ف ��اءات ال ��وط� �ن� �ي ��ة وت �ح �ف �ي��زه��م
بالشكل الصحيح حتى تكون فاعلة
ومؤثرة في متابعة ومراقبة املشاريع
االسكانية خصوصا مع وجود طفرة
في تشييد امل��دن االسكانية كمشروع
امل� �ط�ل�اع وس� �ع ��د ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه وج��اب��ر
األح � �م� ��د وص � �ب� ��اح االح � �م� ��د وغ �ي��ره��ا
م��ن امل�ن��اط��ق السكنية ال �ج��دي��دة التي
تتطلب ج�ه��ودا استثنائية ومتابعة
حثيثة.
وأض� � � � ��اف ال� �ح ��وي� �ل ��ة ان ال �ق �ض �ي��ة
االسكانية م��ن امل��واض�ي��ع املهمة التي
وض��ع ل�ه��ا امل�ج�ل��س أول��وي��ة مبينا ان
املؤسسة استمعت ملالحظات رئيس
واع �ض��اء لجنة امل�ي��زان�ي��ات ف��ي كيفية
تصويب الخطأ ومعالجة املالحظات
بالشكل الصحيح.
وبني ان املؤسسة تعهدت بمعالجة
االخ� �ط ��اء وامل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ط��رح�ه��ا
ديوان املحاسبة مشيرا إلى ان أعضاء
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ي �ن��وا ان �ه��م مل�س��وا
تعاونا من قبل املؤسسة في االلتزام
ف ��ي ال �ق��واع ��د ال �خ��اص��ة ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
وأوجه الصرف فيها مبينا ان النقاش
ك � ��ان خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع اي �ج ��اب �ي ��ا م��ن
جميع االط��راف الحاضرة وت��م تبادل
االفكار التي من شأنها تصويب الخلل
والقصور واملالحظات املطروحة.

األموال العامة تبحث اليوم مخالفات هيئة االستثمار
في لندن والقرض الروسي
ت� � �ع� � �ق � ��د ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
وال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي اج �ت �م��اع��ا
ال � � �ي � ��وم الس� � �ت� � �ع � ��راض ت ��وص� �ي ��ات
ال� ��دي� ��وان مل �ع��ال �ج��ة أب � ��رز امل �خ��اط��ر
واالخ �ت�ل�االت ف��ي امل�ي��زان�ي��ة العامة
لدولة الكويت بحضور ممثلني عن

ديوان املحاسبة وكذلك تناقش ما
يستجد من اعمال.
ك� �م ��ا ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
مجموعة من االقتراحات بقوانني
بشأن تعديل بعض احكام القانون

رقم ( )28لسنة  1996في شأن مهنة
الصيدلة وتداول األدوية بحضور
وزير الصحة أو من ينوب عنه وما
يستجد من اعمال.
وم ��ن ج�ه��ة اخ ��رى ت�ب�ح��ث لجنة
ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة م �س��ودة

تقرير اللجنة حول عقود األنظمة
اآللية للمعلومات وامليكنة والتي
ي� �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب ��واس� �ط ��ة ش��رك��ة
مجموعة ب�ش��ارة للتجارة العامة
وامل� �ق ��اوالت ب��ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وك ��ذل ��ك م �ن��اق �ش��ة م� �س ��ودة ت �ق��ري��ر

اللجنة عن التحقيق حول ما شاب
اج � � ��راءات م �ن��ح وت �س��وي��ة ال �ق��رض
الروسي من اوجه قصور وسلبيات
وم�ن��اق�ش��ة م �س��ودة ت�ق��ري��ر اللجنة
ح ��ول ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ب�ح��ث طلبات
التنازل عن االستراحات ومناقشة

م �س��ودة ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ب �ش��أن ما
تضمنه تقرير ديوان املحاسبة عن
املخالفات التي شابت بيع بعض
ال�ع�ق��ارات اململوكة للهيئة العامة
لالستثمار ب�ل�ن��دن ب��االض��اف��ة ال��ى
ما يستجد من اعمال.

aldostoor

االثنين  12جمادى اآلخر  21 . 1437مارس 2016

برلمان

05

الحريجي والهدية :مد جسور التعاون بين الكويت وجزر القمر
ث� �م ��ن وزي� � � ��ر ال ��داخ � �ل � �ي� ��ة ووزي � � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ب��االن��اب��ة ف��ي جمهورية
ج��زر القمر محمد ال �ه��ادي عباسي
ام ��س دع ��م دول� ��ة ال �ك��وي��ت امل�س�ت�م��ر
لبالده قبل استقاللها وحتى اليوم.
وق� ��ال ع �ب��اس��ي خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه وف��د
م� �ج� �م ��وع ��ة ال � �ص� ��داق� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � ��ذي ي � ��زور ج ��زر ال�ق�م��ر
ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب س �ع��ود الحريجي
ان دعم الكويت لبالده يلقى تقديرا
كبيرا لدينا السيما م��ا تقدمه من
منح دراسية.

ورح ��ب ب��زي��ارة ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي
ال �ك��وي �ت��ي م �ش��ددا ع �ل��ى اه �م �ي��ة تلك
ال � � ��زي � � ��ارات ف � ��ي ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين
واوض � � � ��ح ان ه� � ��ذه ال� � ��زي� � ��ارة ت��أت��ي
ف ��ي ف �ت��رة م�ه�م��ة م ��ن ت ��اري ��خ ال �ب�لاد
ح�ي��ث ت �خ��وض ال�ج�م�ه��وري��ة حاليا
انتخابات رئاسية واخرى برملانية
م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى ان � �ه� ��ا ف� ��رص� ��ة ج �ي��دة
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ن �ظ ��ام ال �س �ي��اس��ي
للبالد.
واوضح في رده على سؤال للوفد

الكويتي ع��ن ع��وائ��ق االس�ت�ث�م��ار ان
امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ب�ل�اده هي
ع��دم وج ��ود م�ص��در للطاقة وه�ن��اك
اع� �ت� �م ��اد ك� �ل ��ي ع� �ل ��ى اس � �ت � �ي� ��راد م��ن
ال �خ��ارج وه ��ذا ال ي�ش�ج��ع املستثمر
االج�ن�ب��ي ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار ف��ي ج��زر
القمر.
م��ن ج��ان�ب��ه اوض ��ح رئ�ي��س ال��وف��د
النائب سعود الحريجي ان الزيارة
تهدف ال��ى م��د جسور التعاون بني
دولة الكويت وجمهورية جزر القمر
وتعزيز العالقات بينهما مضيفا ان

الدبلوماسية البرملانية هي ال��ذراع
اليمنى للدبلوماسية الحكومية.
وب��دوره اك��د عضو الوفد النائب
محمد الهدية ان البلدين تجمعهما
ع�لاق��ات ال��دي��ن االس�لام��ي والعروبة
م �ب �ي �ن��ا ان ه� � ��ذا م� ��ن ش� ��أن� ��ه ال ��دف ��ع
ب�ع�لاق��ات ال�ب�ل��دي��ن ق��دم��ا ال��ى االم��ام
للتوصل الى التفاهم في العديد من
القضايا وتنسيق ال��رؤى باملحافل
الدولية واالقليمية.
وفد الصداقة البرملانية األولى خالل لقائه وزير الخارجية باإلنابة في جزر القمر

العيسى :نعاون المجلس لتوفير ميزانيات فتح الشعب الدراسية

الصالح وعسكر يشيدان بإنهاء مشكلة
شعب الفصل الصيفي بالتطبيقي
أش ��اد ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح
ب �ت �ف��اع��ل وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى
ال � � �س� � ��ري� � ��ع م� � � ��ع ق � �ض � �ي� ��ة ط� �ل� �ب ��ة
التطبيقي ال��راغ�ب�ين ف��ي مقررات
الصيفي.
وق � � � ��ال ال � �ص� ��ال� ��ح إن ال� ��وزي� ��ر
ال� �ع� �ي� �س ��ى وج� � ��ه م� ��دي� ��ر ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
بتوفير ك��اف��ة ال�ش�ع��ب ال��دراس�ي��ة
ل �ل �ط �ل �ب��ة ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ص �ي �ف��ي
وخ �ص��وص��ا امل �ت��وق��ع ت�خ��رج�ه��م
في الصيف الفتا إلى أن من شأن
هذه الخطوة أن تطمئن أبناءنا
الطلبة إلى مستقبلهم التعليمي.
وأك � � � ��د ال � �ص� ��ال� ��ح ان ال � ��وزي � ��ر
أب��دى كامل االس�ت�ع��داد للتعاون
وال �ت �ج��اوب م��ع م �ط��ال��ب أع �ض��اء
مجلس األم��ة في ه��ذا امللف على
أن يتم توفير امليزانية املطلوبة
لتسهيل عملية طرح املقررات.
وأع� � ��رب ال �ص��ال��ح ع ��ن ت �ف��اؤل��ه
ب�ت�ل�ب�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ط�ل�ب��ة ك��اف��ة
فيما يتعلق بفتح ُشعب دراسية
ج ��دي ��دة ل �ل �ف �ص��ل ال �ص �ي �ف��ي وأن
يتم ذلك على مراحل وبخطوات
م� ��دروس� ��ة ح �ت��ى ن �ص��ل ل�ل�ف�ص��ل
ال� � �ص� � �ي� � �ف � ��ي وت� � � � �ك � � � ��ون األم� � � � � ��ور
محسومة.
ومن جهته قال النائب عسكر
ال� �ع� �ن ��زي :وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي ابلغني بانهاء
م �ش �ك �ل��ة ال �ش �ع��ب ال �ص �ي �ف �ي��ة ف��ي
الهيئة ال�ع��ام��ة للتطبيقي حيث
اع �ط��ى ت��وج�ي�ه��ات��ه ب��ذل��ك ونقلت
ل ��ه ح� ��رص ال � �ن ��واب ع �ل��ى ت��وف�ي��ر
امليزانية الالزمة لذلك.
م ��ن ج �ه �ت��ه أك� ��د وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة

خليل الصالح

عسكر العنزي

د .بدر العيسى

ووزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي د .ب��در
ال � �ع � �ي � �س ��ى ان م� �ش� �ك� �ل ��ة ال� �ش� �ع ��ب
املغلقة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب في طريقها
ال � � � ��ى ال � � �ح� � ��ل ح� � �ي � ��ث ت � � ��م اص � � � ��دار
توجيهات ملدير عام الهيئة بفتح
كل الشعب في الفصل الصيفي.
واش� � � � � � � � � ��ار ف� � � � ��ي ت� � �ص � ��ري� � �ح � ��ات
للصحفيني ع�ل��ى ه��ام��ش مؤتمر
ال �ك��وي��ت ال ��راب ��ع ل �ل�ك �ي �م �ي��اء ال ��ذي
انطلق امس برعاية اميرية سامية
الى ان وزارة التربية حريصة على
التعاون مع اعضاء مجلس االمة
ب �ه��دف ت��وف �ي��ر امل �ي��زان �ي��ة ال�ل�ازم��ة
ف��ي ح��ال كانت هناك حاجة لفتح
شعب دراسية اخرى.
وم��ن ناحية اخ��رى ق��ال ال��وزي��ر
ال �ع �ي �س��ى ف� ��ي ك �ل �م��ة خ �ل��ال ح�ف��ل
االف �ت �ت ��اح م �م �ث�لا ل ��راع ��ي امل��ؤت �م��ر
س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح �م��د ان امل��ؤت �م��ر ال ��ذي تقيمه
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ت �ح��ت ع � �ن ��وان ال �ك �ي �م �ي��اء وع �ل��وم
ال �ح �ي��اة ي �ع �ك��س ح �ج��م االه �ت �م��ام

ال� ��ذي ت��ول �ي��ه دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل��دور
ال �ع �ل ��م وت �ط �ب �ي �ق��ات��ه ف� ��ي ال �ح �ي��اة
امل � �ع� ��اص� ��رة واع � �ت � �م � ��اده اس �ل ��وب ��ا
ونهجا لتحقيق الطموحات نحو
التنمية والتقدم.
واوض � ��ح ان ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت�م��ر
املستمر حتى  22م��ارس ال�ج��اري
ت �ت �ن��اول  80ورق� ��ة ب�ح�ث�ي��ة م��ن 21
دول��ة تناقش العديد م��ن امل�ح��اور
املهمة التي تتعلق بدور الكيمياء
وتأثيراتها على الحياة اليومية
من خالل االبحاث العلمية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال وزي ��ر األش �غ��ال
ال� �ع ��ام ��ة ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل ��س األم � � ��ة د .ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر
ف� ��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل ان م��ؤت �م��ر
الكيمياء الرابع من اهم املؤتمرات
التي تقيمها الجمعية الكيميائية
الس � �ي � �م� ��ا ان ال� �ك� �ي� �م� �ي ��اء ت �ق �ت��رن
ب�ك��ل ش��ئ ي�ه��م ال �ب�ل�اد وب��رام�ج�ه��ا
التنموية.
ب� � � ��دوره ق � ��ال م �م �ث��ل ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ورئ �ي��س
اللجنة العلمية للمؤتمر د .حسن

الربيعة ف��ي كلمة خ�لال االفتتاح
ان املؤتمر يكتسب أهمية قصوى
كونه مشموال بالرعاية السامية
ال� �ت ��ي ت �ع �ك��س ال� ��دع� ��م امل� �ت ��واص ��ل
للعلم والعلماء.
وأف� � � ��اد ب � ��أن ب ��رن ��ام ��ج امل��ؤت �م��ر
يشمل تقديم  80ورق��ة علمية من
 21دولة ويشهد عقد  34محاضرة
ع � �ل � �م � �ي� ��ة ت� � �س� � �ت� � �ع � ��رض ق � �ض� ��اي� ��ا
الكيمياء والبيئة واخر التطورات
ف��ي ال �ك �ش��ف ع��ن امل �ل��وث��ات وط��رق
ع�ل�اج �ه��ا ع �ل��اوة ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق��ات
ال� �ك� �ي� �م� �ي ��اء ف� � ��ي ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
ال�ح�ي��وي��ة وت �ح��دي��دا اس�ت�خ��دام��ات
تكنولوجيا النانو.

الزلزلة يسأل عن ترقيات
الوظائف اإلشرافية
في التجارة
وج � � � � ��ه ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب د .ي� ��وس� ��ف
ال��زل��زل��ة س��ؤاال ال��ى وزي��ر التجارة
والصناعة د .يوسف الزلزلة قال
ف�ي��ه :ب��األم��س ال�ق��ري��ب اوق��ف وزي��ر
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة أع�م��ال لجنة
ترقيات الوظائف االشرافية التي
ترأسها وكيل الوزارة بعد ما تبني
ل��ه اع�ل�اء امل��زاج �ي��ة والشخصانية
ف��ي املقابالت م��ن اع�ط��اء ال��درج��ات
النهائية في ابحاث وتقارير تقدم
ب �ه��ا امل��رش �ح��ون ع �ل��ى ق�ص��اص��ات
ورق وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن االم � � ��ور ال �ت��ي
ابتعدت ع��ن ارس��اء قيم الشفافية
وال�ن��زاه��ة ف��ي العمل وحسنا فعل
الوزير بعدم اعتماد اعمال اللجنة
وط �ل �ب��ه اع � � ��ادة اج � � ��راء امل �ق��اب�ل�ات
للمرشحني واضفاء قواعد العمل
امل�ه�ن��ي م��ا ب�ين ق��واع��د وتعليمات
ديوان الخدمة املدنية وما قد يكون
صدر من قرارات وزارية تنظم هذا
العمل بعيدا عن الهوى واملزاجية
وال � � � � ��والء .واض� � � � ��اف :وح� �س� �ن ��ا م��ا
ف�ع�ل��ه وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
ب ��اع� �ط ��اء ت �ع �ل �ي �م��ات��ه ب �ض ��م ك��اف��ة
الوكالء املساعدين بالوزارة للجنة
ش� ��ؤون امل��وظ �ف�ي�ن وال �ت ��ي ن ��رى ان
ذلك سيقوض ما يحاوله البعض
م��ن ارس � ��اء امل��زاج �ي��ة وال �ه ��وى في
اتخاذ القرار .وهل تم االنتهاء من
التقاييم السنوية للموظفني وهل
تم ادخالها بنظام الخدمة املدنية
مع تزويدي بنسخة من مخرجات
ن �ظ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�م��ا يثبت
ادخال تلك التقاييم؟
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��ال �ت �ظ �ل �م��ات
امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ت�ق��اي�ي��م؟ وه��ل
ت�ت�ف��ق ت �ل��ك ال�ت�ظ�ل�م��ات م��ع ق��ان��ون
الخدمة املدنية وتعاميمه في هذا
الشأن؟
ه� � � ��ل ي� � �ح � ��ق ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ش� � � ��ؤون
امل� ��وظ � �ف �ي�ن ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ت �ظ �ل �م��ات
م �خ��ال �ف��ة الح � �ك ��ام ق ��ان ��ون دي � ��وان
الخدمة املدنية وتعاميم مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وال�ت��ي م��ن بينها

د .يوسف الزلزلة

ال �ن �ظ��ر ف�ي�م��ن ت ��م ت�ق�ي�ي�م��ه ب��درج��ة
ضعيف او اختالف الرئيس ومن
يليه في التقييم؟
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
محضر لجنة شؤون املوظفني عن
العام السابق والذي تم به تعديل
ت�ق��اي�ي��م اح��د امل��راق �ب�ين وامل��وظ�ف�ين
واالس � ��س ال� ��ذي اع�ت�م��دت��ه اللجنة
لتعديل التقييم.
ه� ��ل ي � �م� ��ارس اح � ��د ال �ق �ي��ادي�ي�ن
ضغوطا على مدير اح��دى ادارات
ق �ط��اع ال �ش ��رك ��ات ل �ت �ع��دي��ل تقييم
اح� ��دى امل��وظ �ف��ات ب ��درج ��ة م��راق��ب
بعد ان تم التقييم واتفاق واعتماد
املسؤول التالي للتقييم؟
ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب� �ن� �س ��خ م��ن
م �ح��اض��ر ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون امل��وظ�ف�ين
م��ن اول م��ارس  2016حتى تاريخ
الرد على هذا السؤال.
يرجى تزويدي باختصاصات
لجنة شؤون املوظفني طبقا لقرار
تشكيلها.
ه � � ��ل س � �ب� ��ق ان ق � � � ��ام ال � �ق � �ط ��اع
ال �ق ��ان ��ون ��ي ب� ��دراس� ��ة او ب �ح��ث او
اعطاء رأي قانوني لحاالت التقييم
س��واء م��ن ط��رق التقييم واالس��س
القانونية لها او النظر في اع��ادة
ال �ت �ق �ي �ي��م وال � �ق� ��واع� ��د ال �ق��ان��ون �ي��ة
املنظمة له مع تزويدي بنسخة من
املرفقات املؤيدة حال وجود كتاب
او رأي للقطاع القانوني في ذلك.

06

برلمان

aldostoor

االثنين  12جمادى اآلخر  21 . 1437مارس 2016

التميمي :الكويت من الدول المتقدمة
في رعاية األم
أك ��د م��راق��ب م�ج�ل��س األم� ��ة ال�ن��ائ��ب
ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي ح �ق �ي �ق��ة م�ق��دس��ة
ف��ي ح�ي��ات�ن��ا ي�ج�س��ده��ا ي ��وم األم فهو
ي �ع �ك ��س ل� �ن ��ا ع� �ل ��ى م� � � ��رآة ب �ص��ائ��رن��ا
مالمح لشواهد رضا ورحمة الله عز
وج��ل على ع�ب��اده ال��ذي��ن إن�م��ا ي��ردون
قطرة من غيث جميل أمهاتهم وذلك
ب��اح �ت �ف��ائ �ه��م ب �ك �ي��ان أع� �ظ ��م إن �س��ان��ة
خلقها الله ورفع شأنها وجعل برها
ورع��اي �ت �ه��ا ف ��ي ال �ش ��رائ ��ع ال �س �م��اوي��ة
سبيال لنيل رض��ا الرحمن ومفتاحا
روحانيا لدخول الجنة.

وأض� � � ��اف ق ��ائ�ل�ا  :ي �ج ��ب ع �ل ��ى ك��ل
إن �س��ان يملك قلبا ح��ري�ص��ا أن يكمل
عالمات إيمانه بالله وبشرائع أديانه
ال �ت��ي أن��زل �ه��ا ع �ل��ى ع �ب ��اده أن يجعل
غ ��اي ��ة م� � ��راده ف ��ي ال �ح �ي ��اة ال��دن �ي ��ا أن
ي��ؤدي رس��ال��ة ب��ره ورع��اي�ت��ه أم��ه التي
تمثل إحدى أهم عالمات تمام االيمان
والطاعة للرحمن ومن يقصر في أداء
هذا الواجب املقدس فإنه بذلك يحكم
على نفسه بسخط الله عليه فعقوق
ال��وال��دي��ن م��ن أش��د ال��ذن��وب ف��ي ميزان
سيئات أي مخلوق.

وأشار التميمي إلى أن الكويت من
دول امل�ت�ق��دم��ة ف��ي ب��ذل ج�ه��ود رع��اي��ة
األم م��ن جميع الجوانب االجتماعية
وال�ن�ف�س��ان�ي��ة وال�ص�ح�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة
وه� ��ي ت �ح ��رص ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال �ح �ي��اة
الكريمة لها في مراحل عمرها كافة
وتحتضنها بالرعاية في دور املسنني
ع �ن ��دم ��ا ت �ب �ل��غ م� ��ن ال �ع �م ��ر ع �ت �ي��ا وال
ت�ج��د م��ن ح��ول�ه��ا م��ن ي�ق��وم ب��واج�ب��ات
رعايتها من األبناء.
ون� � ��اش� � ��د األب� � � �ن � � ��اء أن ي �ج �ع �ل ��وا
االحتفاء باألم عبر طاعتها ورعايتها

رسالة يومية يؤدونها كواجب ديني
وإن � �س� ��ان� ��ي ي� �ج ��ب أال ي �ق �ت �ص��ر ع�ل��ى
ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن م��ن ش�ه��ر م��ارس
من كل عام.
ودع��ا التميمي األب�ن��اء أن يدخلوا
ال �ب �ه �ج��ة إل� ��ى ق �ل ��وب األم � �ه� ��ات وذل ��ك
بتقديم ال�ه��داي��ا ال�ت��ي ت��أت��ي كعربون
م�ح�ب��ة وت �ق��دي��ر ورد ج ��زء ب�س�ي��ط من
دي� ��ن ال �ج �م �ي��ل ال �ع �ظ �ي��م ف ��ي أع�ن��اق�ه��م
لهذه اإلنسانة التي قدمت أنهارا من
التضحيات ألجل فلذات كبدها.
وختم تصريحه مستذكرا أن هذا

ال� �ع ��ام يحمل ال ��ذك ��رى األول � ��ى ال�ت��ي
ت�غ�ي��ب ب�ه��ا ش�م��س وال��دت��ه ع��ن سماء
ح �ي ��ات ��ه داع � �ي� ��ا امل� ��ول� ��ى ع� ��ز وج � ��ل أن
يرحمها برحمته وأن يغفر لها وأن
ي �س�ك �ن �ه��ا ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه ف �ق��د ك��ان��ت
الشمعة التي أن��ارت له طريق حياته
وخ�ف�ف��ت ع�ن��ه بطيبتها آالم ��ه وك��ان��ت
بعد ال�ل��ه سببا ف��ي توفيقه ونجاحه
في مراحل حياته املختلفة و بغيابها
فقد أع�ظ��م نعمة ب��وج��دان��ه حفظ الله
أمهاتنا من كل شر وأبقاهن لنا ذخرا
أبد الدهر.

عبدالله التميمي

 5نواب يقترحون تعديل قانون منع االختالط
ق� � ��دم  5ن� � � ��واب ه � ��م م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
وس � � �ل � � �ط � ��ان ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م وح� � �م � ��ود
ال� �ح� �م ��دان وأح � �م ��د م �ط �ي��ع وم��اج��د
موسى اقتراحا بتعديل قانون رقم
 24لسنة  1996بشأن منع االختالط
جاء فيه :أتقدم بتعديل املادة االولى
من قانون رقم  24لسنة  1996بشأن
تنظيم التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي جامعة
ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب والتعليم في
املدارس الخاصة.
وجاء في نص االقتراح:
مادة اولى:
ف��ي سبيل ال��وص��ول ال��ى الوضع
ال� �ش ��رع ��ي األم � �ث ��ل ت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات
م ��ن ت ��اري ��خ ال �ع �م��ل ب� �ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ب�ت�ط��وي��ر امل �ب��ان��ي ال �ق��ائ �م��ة ل�ك�ل�ي��ات

محمد طنا

سلطان اللغيصم

د .أحمد مطيع

ماجد موسى

وم �ع��اه��د وم ��راك ��ز ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بما يضمن منع االختالط
ب ��وض ��ع أم ��اك ��ن خ ��اص ��ة ل�ل�ط��ال�ب��ات

(وم �ف �ص ��وال ف �ص�لا ت��ام��ا وم �ع��زوال
ي �ت��واف��ق م��ع ال� ��رأي ال �ش��رع��ي إلدارة
الفتوى في وزارة االوقاف والشؤون
االس�ل�ام� �ي ��ة) ف ��ي امل �ب ��ان ��ي وق ��اع ��ات

ال� � � ��درس وامل � �خ � �ت � �ب ��رات وامل �ك �ت �ب��ات
واالن� �ش� �ط ��ة وال� �خ ��دم ��ات ال �ت��رب��وي��ة
واالداري� � ��ة وج�م�ي��ع امل��راف��ق ع�ل��ى ان
ت �ل �ت��زم ع �ن��د ت�ص�م�ي��م امل �ب��ان��ي ال�ت��ي

تستحدث باملتطلبات السابقة.
واوض� �ح ��ت امل ��ذك ��رة االي�ض��اح�ي��ة
ل�لاق�ت��راح :أع��د ه��ذا التعديل ليؤكد
م ��ا ت ��واف ��ق ع�ل�ي��ه م�ج�ل��س االم� ��ة في

ع ��ام  1996وال �ت �ص��وي��ت ب��االج �م��اع
بمنع االختالط في جامعة الكويت
وال �ك �ل �ي��ات وامل �ع ��اه ��د ال �ت��اب �ع��ة لها
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ليوضح القانون السابق
توضيحا شافيا كافيا وه��و فصل
التعليم ومنع االختالط بني ابنائنا
الطالب والطالبات بفصلهم فصال
ت��ام��ا وم �ع��زوال ف��ي ق��اع��ات ال��دراس��ة
وامل� � �ب � ��ان � ��ي وك� � � ��ل م� � ��ا ي� �ش� �ي ��ر ال� �ي ��ه
القانون وبما يتوافق مع الشريعة
االس�لام �ي��ة وي�ع�ت�ب��ر ف��ي ذل��ك فتوى
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
في منع االختالط في الدراسة.

سأل العبيدي عن أسباب استبعاد حاالت للعالج بالخارج

القضيبي :استجواب العلي سيرى النور قريبا
أعلن النائب أحمد القضيبي أنه
بصدد تقديم استجواب إلى وزير
التجارة د .يوسف العلي في األيام
امل�ق�ب�ل��ة الف �ت��ا إل ��ى أن ��ه ت �ق��دم ب�ع��دد
م��ن األس�ئ�ل��ة إل��ى ال��وزي��ر ول�ك�ن��ه لم
يجب عنها وبعد أن تجاهل الوزير
األسئلة وتجاوز امل��دد الدستورية
امل �ح��ددة أص �ب��ح االس �ت �ج��واب أم��را
مستحقا.
ول� �ف ��ت ال �ق �ض �ي �ب��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إل � ��ى أن � ��ه ق � ��دم ع� � ��ددا م��ن

األس � �ئ � �ل� ��ة ب � �ش � ��أن ت� � � �ج � � ��اوزات ف��ي
وزارة ال�ت�ج��ارة وسبق أن طالبناه
ب� ��االل � �ت� ��زام ب ��ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ق ��وان�ي�ن
مضيفا :ونحن تدرجنا باستخدام
األدوات ال��دس �ت��وري��ة امل �ت��اح��ة لنا
ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل
الوزير موضحا أن الوزير لم يطلب
مهلة لإلجابة عن األسئلة.
وأوض��ح أن��ه لم يحدد بعد وقت
ت �ق��دي��م االس� �ت� �ج ��واب وأن � ��ه ح��ال�ي��ا
ب�ص��دد ص�ي��اغ��ة االس �ت �ج��واب ال��ذي

سيرى النور قريبا.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ق��دم القضيبي
س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .علي
ال�ع�ب�ي��دي أش ��ار ف�ي��ه إل ��ى أن وزارة
ال�ص�ح��ة ت�ق��وم ب��إرس��ال ال�ع��دي��د من
املواطنني للعالج في الخارج وذلك
ب �ع��د ال �ف �ح��ص وال �ت��دق �ي��ق م ��ن قبل
لجنة ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج م��ع ذل��ك
ت �ح��وم ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ك��وك ح��ول
ق ��رارات مكتب ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج.
وطالب افادته وتزويده باآلتي:

 جدول تفصيلي يبني الحاالتامل ��رض� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �ص �ع��ب ع�لاج �ه��ا
ف��ي ال�ك��وي��ت ويتطلب ع�لاج�ه��ا في
الخارج كل على حدة؟
 ت ��وض �ي ��ح س �ب ��ب ع � ��دم وج� ��ودأطباء متخصصني لألمراض التي
تتطلب ارسالها في الخارج؟
 م��ا االج� ��راءات ال�ت��ي ق��ام��ت بهاوزارة الصحة لتوفير ط��اق��م طبي
في الكويت ملعاجلة االمراض التي
تتطلب ارسالها للخارج؟

 ه� � ��ل ق � ��ام � ��ت وزارة ال �ص �ح ��ةب �ت �ق �ل �ي��ص ارس � � � ��ال ع� � ��دد امل ��رض ��ى
للعالج في الخارج يرجى توضيح
اآللية بشكل مفصل ان وجد؟
 كم حالة تقدمت لطلب العالجف��ي ال �خ��ارج وت��م اس�ت�ب�ع��اده��ا وم��ا
اسباب االستبعاد؟
 ه��ل ت��م ارس ��ال م��رض��ى للعالجفي الخارج وعالج امراضهم متوفر
ف��ي ال �ك��وي��ت؟ وك ��م اع ��داده ��م؟ وم��ا
امراضهم كل على حدة؟

أحمد القضيبي

ملف

aldostoor
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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 . 2015/2014

مآخذ شابت متحصالت وزارة الداخلية
من إيرادات المخالفات المرورية
تمديد عقدين
أبرمتهما الوزارة
مع شركتي
اتصاالت من دون
الحصول على
موافقة ديوان
المحاسبة

في الحلقة التاسعة من مالحظات ديوان المحاسبة
على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ ميزانيات
الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية  2015/2014تنشر «الدستور» بيانات
الحساب الختامي لوزارة الداخلية والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014
صورة ملبنى وزارة الداخلية

وزارة الداخلية
اورد ديوان املحاسبة اهم بيانات
الحساب الختامي واملالحظات التي
اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
ل� �ب� �ي ��ان ��ات وح � �س� ��اب� ��ات وس� �ج�ل�ات
وش��ؤون التوظف ل ��وزارة الداخلية
وكذلك الرقابة املسبقة واملخالفات
امل��ال�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2015 /2014
ح �ي��ث ب �ل �غ��ت امل� �ص ��روف ��ات امل� �ق ��درة
 1.168.113.111م�ل�ي��ار دي �ن��ار فيما
بلغت االي��رادات  81.700.000مليون
دينار.
أوال بيانات الحساب الختامي:
وي �ت �ض��ح م ��ن ب �ي��ان��ات ال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل� �ل ��وزارة م��ا ي �ل��ي :زي ��ادة
االي� � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015 /2014عن املقدر بما جملته
 32.983.620 /000دي �ن��ارا كويتيا
وب�ن�س�ب��ة  ٪ 40وزي� � ��ادة االي � ��رادات
املحصلة للسنة املالية 2015 /2014
عن السنتني املاليتني 2013 /2012
و 2014 / 2013وب �ن �س �ب��ة ٪ 51.8
و ٪ 32.3على ال�ت��وال��ي وبلغ الوفر
باملصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015 /2014عن املعتمد ما جملته
 50.782.156 /000دي �ن��ارا كويتيا
وبنسبة  ٪ 4.3وزي��ادة مصروفات
ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015 /2014ع��ن
م � �ص � ��روف � ��ات ال� �س� �ن� �ت�ي�ن امل ��ال �ي �ت�ي�ن
 2013 /2012و 2014 /2013وبنسبة
 ٪ 11.4و ٪ 9.0على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للوزارة
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ح �س��اب ال�ع�ه��د -مبالغ تحت التحصيل وم��ن بينها

ت��دن نسبة تحصيل املبالغ املقيدة
ع �ل��ى امل ��وظ� �ف�ي�ن ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د -
مبالغ تحت التحصيل واملدورة من
س�ن��وات مالية سابقة وال�ت��ي بلغت
ج�م�ل�ت�ه��ا  1.803.339 /745دي �ن��ارا
ك��وي �ت �ي��ا ح �ي��ث ب �ل��غ ق�ي�م��ة امل�ح�ص��ل
م �ن �ه��ا م ��ا ج �م �ل �ت��ه 137.887 /931
دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا وب�ن�س�ب��ة تحصيل
 ٪ 7.6ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ع�م�ي��م رق ��م 6
لسنة  1998بشأن تحصيل املبالغ
املستحقة للجهات الحكومية على
م��وظ�ف�ي�ه��ا ح�ي��ث ت�ب�ين ل ��دى فحص
ال�ن�م��وذج ( 15 /3ح خ  -حسابات)
عهد  -مبالغ تحت التحصيـــــــل ان
الرصيد املدور لحســــــــاب العهد
 مبالــــــغ تحـــــــت التحصيــــــــــلبلـــــــغ في  2014 /3 /31ما جملتــــــــــه
 1.803.339 / 745دي �ن ��ارا كويتيا
حيث قامت الوزارة بتحصيل مبلغ
 137.887 /931دي �ن��ارا كويتيا عن
امل �ب��ال��غ امل� � ��دورة م �ن��ذ ع ��دة س �ن��وات
ماليـــة سابقــــــة بنسبـــــة تحصيــــــل
 ٪ 7.6رغ��م ان معظمها مستحقات
ع � �ل� ��ى م� ��وظ � �ف�ي��ن وم � � � ��ن ال� �س� �ه ��ول ��ة
تحصيلها م�ن�ه��م ت�ق�ي��دا بالتعميم
املشار اليه.
 عدم احكام الرقابة على عملياتال� �ص ��رف م �م��ا أدى ال � ��ى ص � ��رف م��ا
ج �م �ل �ت��ه  1.393.884 /000دي �ن ��ارا
كويتيا عن مرتبات املوظفني خالل
السنوات املالية  2010 /2009حتى
 2015 /2014مبالغ دون وجه حق.
 عدم تضمني املذكرة االيضاحيةاسباب عدم تحصيل الرصيد املدور
ال �خ ��اص ب�م�ب��ال��غ م�خ�ت�ل�س��ة بقيمة
 258.890 /400دي �ن��ار ك��وي�ت��ي منذ
السنة املالية  2011 /2010باملخالفة

للتعميم رقم  4لسنة .2000
ثالثا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الوزارة
 ع��دم ال��رد على بعض مكاتباتال� ��دي� ��وان ب� �ش ��أن ع �م �ل �ي��ات ال�ف�ح��ص
وال� �ت ��دق� �ي ��ق خ �ل��ال ال �س �ن ��ة امل��ال �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ة
 2015 /2014باملخالفة ل�ل�م��ادة رقم
 52م��ن ق��ان��ون انشائه رق��م  30لسنة
 1964وتعديالته حيث افادت الوزارة
بأن السيارات التابعة للشركات كان
يتم استخدامها داخل مواقع العمل
امل �خ �ت �ل �ف��ة وب �م �ع �ي��ة ت �ل��ك ال �ش��رك��ات
وب �م �ش��ارك��ة ج �ه��از االش � ��راف ال�ت��اب��ع
ل � � �ل � ��وزارة وب � �ع ��د ورود م�ل�اح �ظ��ات
ال��دي��وان تم االي�ع��از لجهاز االش��راف
الهندسي بعدم استخدامها تنفيذا
لتعليمات ال��دي��وان ون��وه��ت ال��ى انه
حاليا ليس لديها اي سيارات تابعة
للشركات بعد ان ت��م االستغناء عن
استخدامها من قبل جهاز االشراف
الهندسي بالوزارة.
 م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت م� �ت� �ح� �ص�ل�اتال� � � � ��وزارة م� ��ن اي� � � � ��رادات امل �خ��ال �ف��ات
املرورية ومنها عدم تحصيل قيمة
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل� ��روري� ��ة
املتراكمة التي يعود تاريخ بعضها
ال� ��ى س �ن��ة  2007وال �ب��ال��غ جملتها
 56.360.500دينار كويتي باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية حيث افادت
ال ��وزارة ب��أن االدارة العامة للمرور
ت �ع �م��ل ب ��اس� �ت� �م ��رار ع �ل ��ى ت�ح�ص�ي��ل
ام ��وال ال��دول��ة واملحافظة على امل��ال
ال� �ع ��ام ب �ك��ل ال� �ط ��رق وت � ��م م�خ��اط�ب��ة
االدارة العامة للشؤون املالية للعمل
ع� �ل ��ى ت �ح �ص �ي��ل ق �ي �م��ة امل �خ ��ال �ف ��ات
امل � ��روري � ��ة امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ال �ج �ه��ات

الحكومية وت��م ت��زوي��ده��م بكشوف
تفصيلية بتلك املخالفات وتم عمل
(ق �ف��ل) ب�ج�ه��از ال�ح��اس��ب اآلل ��ي على
ال�س�ف��ارات والهيئات الدبلوماسية
وك��ذل��ك ت��م توجيه ك�ت��اب ال��ى وزارة
الخارجية لحثهم على تسديد قيمة
املخالفات امل��روري��ة املسجلة عليهم
وتم ايقاف تجديد اعتماد التوقيع
للشركات واملؤسسات التجارية اال
بعد دف��ع قيمة امل�خ��ال�ف��ات امل��روري��ة
وي��وج��د ال �ع��دي��د م��ن ت�ل��ك ال�ش��رك��ات
م �ت��وق��ف ن �ش��اط �ه��ا وال ي ��وج ��د ل�ه��ا
بيانات واضحة لدى وزارة التجارة
والصناعة وب��ذل��ك تبقى املخالفات
املسجلة عليهم معلقة بالجهاز.
وت��م التنسيق م��ع االدارة العامة
ل �ل �ه �ج��رة ل �ع��دم ان� �ج ��از م �ع��ام �ل��ة اي
مقيم يرغب بمغادرة البالد نهائيا
اال ب� �ع ��د اح � �ض� ��ار ب� � � ��راءة ذم � ��ة م��ن
املرور بأنه ال توجد عليه مخالفات
مرورية.
ع ��دم ق �ي��ام ال � � ��وزارة ب��وض��ع آل�ي��ة
محددة لقيد املبالغ املستحقة نظير
املخالفات امل��روري��ة (غ�ي��ر مباشرة)
وامل� �س� �ج� �ل ��ة ع� �ل ��ى س� � �ي � ��ارات وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �ن��ذ س �ن��ة  2007ح�ت��ى
تاريخ  2015 /3 /31مما ترتب عليه
اس�ت�م��رار تضخمها دون تحصيل
وب �ل��غ اج�م��ال�ي�ه��ا 2.037.210 /000
دن��ان�ي��ر كويتية ب��امل�خ��ال�ف��ة لقواعد
تنفيذ امليزانية حيث افادت الوزارة
ب ��أن االدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور ق��ام��ت
بعدة اجراءات لقيد قيمة املخالفات
امل � ��روري � ��ة ع� �ل ��ى م��رت �ك �ب �ي �ه��ا اال ان
ال �ن �ت��ائ��ج م ��ا زال � ��ت ح �ت��ى اآلن دون
املستوى املطلوب.
حرمان الخزانة العامة من قيمة

م �خ��ال �ف��ات م� ��روري� ��ة ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن
حصـــــره منهـــا ما جملتـــه 1.978.230
دي� � � �ن � � ��ارا ك ��وي� �ت� �ي ��ا ل� � �ع � ��دد 97821
م �خ��ال �ف��ة ت� ��م اس� �ق ��اط� �ه ��ا الن �ق �ض��اء
امل��دة استنادا الى نصوص امل��واد 6
و 8م��ن ق��ان��ون رق��م  16ل�س�ن��ة 1960
ن�ت�ي�ج��ة ت�ب��اط��ؤ ال� � ��وزارة ف��ي ات�خ��اذ
ك��اف��ة االج � ��راءات ال�لازم��ة اوال ب��أول
ل�ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا واف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن
ع��دم تحصيل قيمة تلك املخالفات
او احالتها الى محاكم املرور يعود
ال��ى ع��دم اس�ت�ط��اع��ة االدارة ال�ع��ام��ة
ل�ل�م��رور ال��وص��ول ال��ى مرتكبي تلك
املخالفات حيث ان بعضها مسجلة
ع �ل��ى اش �خ��اص م �ت��وف�ين وب�ع�ض�ه��ا
على مقيمني غ��ادروا البالد نهائيا
وب �ع �ض �ه��ا ع �ل��ى م ��واط �ن ��ي م�ج�ل��س
التعاون وبعضها على شركات لم
ت�ع��د ت �م��ارس نشاطها ول��م يستدل
ع �ل �ي �ه��ا وب� �ع� �ض� �ه ��ا م �س �ج �ل��ة ع �ل��ى
الجيش االمريكي اثناء حرب العراق
وي�ص�ع��ب م�ع��رف��ة اس��م ق��ائ��د املركبة
ون�ظ��را الرت�ب��اط ال��دع��اوى الجزائية
ب �م��دد م �ح ��ددة ض �م��ن ال �ط ��رق ال�ت��ي
رس�م�ه��ا ال �ق��ان��ون ف�ق��د اص�ب��ح ل��زام��ا
رف �ع �ه��ا م ��ن ج �ه��از ال �ح��اس��ب اآلل ��ي
بسبب انقضاء الدعوى الجزائية.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت عقد امل��زاي��دة رقم 2011 / 8ب �ش��أن خ��دم��ات الطباعة
وت � �ص� ��وي� ��ر امل � �س � �ت � �ن ��دات وت ��رج� �م ��ة
ال��وث��ائ��ق م��ن اللغة االنجليزية الى
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب�ق�ي�م��ة 2.013.975
دينــــــــارا كويتيـــــــــا اعتبــــــــــارا من
 2011 /6 /15م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ت�م��دي��د
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اإلدارة العامة للمرور تعمل باستمرار
على تحصيل أموال الدولة
تتمة المنشور ص07
ع�ق��د امل��زاي��دة خمسة ش�ه��ور بقيمة
 279.719دينارا كويتيا واالستمرار
بتنفيذ اع�م��ال العقد بعد التمديد
دون ال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة دي��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
للمادتني رقمي  13و 14م��ن قانون
انشائه رقم  30لسنة .1964
ح �ي��ث اف � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ق��د
ت��م اج� ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق م��ع املتسببني
وت ��م اخ �ط��ار ال ��دي ��وان بنتيجة ه��ذا
التحقيق.
مآخذ شابت استغالل املستثمر
مل ��واق ��ع ت ��أدي ��ة ال� �خ ��دم ��ات ال � � ��واردة
ب�ع�ق��د امل ��زاي ��دة ب �ع��د ان �ت �ه��اء ت��اري��خ
التمديد ودون غطاء قانوني تتمثل
ف ��ي م �خ��ال �ف��ة ت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال�ي��ة
رق��م  4لسنة  1997ب�ش��أن امل��زاي��دات
الحكومية حيث افادت الوزارة بأنه
ل��م ي �ك��ن م��ن امل �ت��وق��ع ت �م��دي��د ال�ع�ق��د
رقم  2011 / 8حيث طرحت الوزارة
املزايدة الجديدة رقم  2014 /4لذات
ال �خ��دم��ة ق �ب��ل ان �ت �ه��اء ال �ع �ق��د ب��أك�ث��ر
م� ��ن ث�ل�اث ��ة اش� �ه ��ر اال ان اج � � ��راءات
اخ ��ذ م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة قد
استغرقت وقتا كبيرا هذا وستلتزم
ال��وزارة بمراعاة ما ج��اء باملالحظة
مستقبال.
 ع��دم ات�خ��اذ االج� ��راءات ال�لازم��ةل� �ح� �ف ��ظ ح � ��ق ال� � � � � � ��وزارة ل �ل �ح �ص��ول
ع � �ل ��ى االي � � �ج� � ��ار ال � �ش � �ه� ��ري ال� �ب ��ال ��غ
قيمته  165.203دنانيــــــــــر كويتيــــة
م ��ن ت ��اري ��خ  2015 /1 /1ول �غ��اي��ة
ت��اري��خ  2015 /3 /26املستحقة من
املستثمر م�م��ا ق��د يتسبب ذل��ك في
تعريض تلك املستحقات للضياع
والتعدي.
واف��ادت ال��وزارة بأنه تم مخاطبة
الشركة بتاريخ  2015 /6 /3لسداد
م �ق��اب��ل اس �ت �غ�ل�ال م ��واق ��ع ال�ط�ب��اع��ة
والتصوير خ�لال تلك الفترة اال ان
الشركة ادعت بأنها لم تباشر العمل
بكافة املواقع على التفصيل ال��وارد
بكتابها املؤرخ  2015 /6 /11وجار
مخاطبة االدارات املعنية للتأكد من
صحة ادع��اء الشركة وسيتم اتخاذ
االجراء الالزم وموافاة الديوان به.
 ع��دم تطبيق غ��رام��ات التأخيرال ��واج � �ب ��ة ن �ظ �ي��ر ت ��أخ ��ر امل �س �ت �ث �م��ر
ف��ي س� ��داد م�س�ت�ح�ق��ات ال� � ��وزارة في
امل��وع��د امل�ح��دد طبقا للمادة  16من
ال �ع �ق��د ،ب�ل��غ م��ا ت��م ح �ص��ره م��ن تلك
ال �غ��رام��ات م��ا قيمته 90.800 /000

صورة من احدى جلسات مجلس األمة

دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي واف� � � � ��ادت ال � � � ��وزارة
ب��أن�ه��ا س�ت�ق��وم ب��ال�ن�ظ��ر ف��ي مسألة
ال �غ��رام��ة ع�ل��ى ض ��وء م��ا ي�س�ف��ر عنه
قيام الشركة بسداد مقابل استغالل
م��واق��ع ال�ط�ب��اع��ة وال �ت �ص��وي��ر خ�لال
الفترة من  2015 /1 /1وحتى /26
.2015 /3
ق � �ي � ��ام ال � � � � � � ��وزارة ب � �ط � ��رح ح� �ق ��وق
االن �ت �ف��اع ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات الطباعة
وت � �ص� ��وي� ��ر امل � �س � �ت � �ن ��دات وت ��رج� �م ��ة
ال��وث��ائ��ق م��ن اللغة االنجليزية الى
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة اس �ت �ن��ادا ال��ى اس��س
غ �ي��ر اق �ت �ص��ادي��ة م �م��ا ت ��رت ��ب ع�ل�ي��ه
ت �خ �ف �ي ��ض ال � �ع� ��ائ� ��د ب �ق �ي �م ��ة /000
 493.975دينارا كويتيا.
ح�ي��ث اف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن م��واق��ع
الطباعة والتصوير قابلة للتغيير
ن� � �ظ � ��را ل � �ق � �ي� ��ام ال � � � � � � ��وزارة ب �ت �ط��وي��ر
وتحديث مواقعها لتقديم خدماتها
ل� �ل� �م ��راج� �ع�ي�ن ب� �ش� �ك ��ل اف � �ض� ��ل م �م��ا
يضطرها ال��ى اغ�ل�اق بعض امل��راك��ز
الع� � ��ادة ص �ي��ان �ت �ه��ا وت �ط��وي��ره��ا او
ن�ق�ل�ه��ا مل��واق��ع ج��دي��دة م �م��ا ي�ت��رت��ب
ع�ل�ي��ه تغيير م�س��اح��ات�ه��ا ب��ال��زي��ادة
او النقصان وبالتالي اعمال احكام
ال�ع�ق��د وب �ن��وده وب �ن��اء ع�ل��ى طلبكم
ن��رف��ق ل �ك��م ت �ق��ري��ر ب�ن�ت�ي�ج��ة اع �م��ال
ال �ل �ج �ن �ت�ي�ن  2015 /821 ،822م��ع
االح ��اط ��ة ع �ل �م��ا ب ��أن ت �ق �ي��د ال � ��وزارة
بعدم تغيير القيمة التعاقدية بعد
ال �ت��رس �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ت�غ�ي�ي��ر امل �س��اح��ة
ي�ج�ع��ل ال�ع�ق��د ج��ام��د وال ي�ص��ب في
صالح ايرادات الوزارة (حال افتتاح
مواقع جديدة) والتي وضعت خطة
طموحة للتوسع ف��ي ان�ش��اء مراكز
خ��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ون �ق��ل ادارات� �ه ��ا
م��ن مواقعها امل��ؤج��رة ال��ى مبانيها

الخاصة التي تقوم باقامتها.
 حرمان الخزانة العامة للدولةمن اي��رادات بلغ ما تم حصره منها
م��ا ج�م�ل�ت��ه  278.278 /000دي �ن��ارا
كويتيا نتيجة تقاعس ال��وزارة في
ات �م��ام اج � ��راءات ال�ت�ع��اق��د ل�ل�م��زاي��دة
رقم  2014 /4بشأن خدمات الطباعة
وت � �ص� ��وي� ��ر امل � �س � �ت � �ن ��دات وت ��رج� �م ��ة
ال��وث��ائ��ق م��ن اللغة االنجليزية الى
اللغة العربية.
حيث اف��ادت ال��وزارة بأنها قامت
باتخاذ اج��راءات ط��رح امل��زاي��دة رقم
( )2014/4قبل انتهاء العقد السابق
ب��أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث��ة أش �ه��ر وق ��د تمت
موافقة ك��ل م��ن وزارة املالية وادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ع �ل��ى ال�ت�ع��اق��د
م��ع امل��زاي��د ال�ف��ائ��ز وت��م ع��رض كافة
مستندات املزايدة على إدارة الرقابة
املسبقة بعد موافقة االدارات املشار
اليها ولم يتم املوافقة.
 - 5ح � ��رم � ��ان ال � �خ� ��زان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل��دول��ة م��ن إي ��رادات بلغت جملتها
 233.532/00د.ك ملدة ثالث سنوات
ن�ت�ي�ج��ة ت��راخ��ي ال� � ��وزارة ب��ال�ت�ع��اق��د
ل�ل�م��زاي��دت�ين رق �م��ي ( 6و - 2013/7
 )2014ب �ش��أن اس �ت �ث �م��ار ك��اف�ت�ي��ري��ا
بمواقع مختلفة بالوزارة باملخالفة
للتعميم رقم ( )4لسنة  1997بشأن
املزايدات الحكومية .وأفادت الوزارة
بأنه تم مخاطبة وزارة املالية بشأن
إلغاء املزايدتني املشار اليهما بكتاب
الوزارة املؤرخ  2015/7/5علما بأنه
ت��م ع��رض وث��ائ��ق امل��زاي��دة الجديدة
على لجنة املناقصات واملمارسات
بالوزارة تمهيدا الستكمال طرحها
بمزايدة عامة وسبق إجراء املزايدة
للطرح واجراء التعاقد وفق اللوائح

املالية.
 - 6االستمرار في حرمان الخزانة
العامة من اي��رادات مستحقة بلغت
ج�م�ل�ت�ه��ا  274.950/000د.ك حتى
 2015/3/31نتيجة موافقة الوزارة
ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ش��رط��ة ب��اس�ت�غ�لال ع��دد
( )6مواقع تابعة للوزارة وتأجيرها
ل � �ل � �ش� ��رك� ��ات امل� �س� �ت� �ث� �م ��رة ل �ص ��ال ��ح
الجمعية دون مقابل للوزارة وعدم
طرحها في مزايدة عامة باملخالفة
للتعميم رقم ( )4لسنة  1997بشأن
املزايدات الحكومية .وأفادت الوزارة
بأنه جاري مخاطبة جمعية الشرطة
بخصوص املالحظة .وعقب الديوان
مؤكدا طلبه السابق وموافاته بما
يتم اتخاذه من اجراءات بهذا الشأن.
 - 7ت�م��دي��د ال�ع�ق��دي��ن رق �م��ي ( 2و
 )2014/5م��ع ش��رك�ت�ين م��ن ش��رك��ات
االت� �ص ��االت ب�ق�ي�م��ة 457.200/000
د.ك الس �ت �غ�لال ع ��دد ( )127موقعا
ل�ت��رك�ي��ب م�ح�ط��ات (أب� � ��راج) لتقوية
إرس��ال واستقبال اإلش��ارة الخاصة
ب��ال �ه ��وات ��ف ال �ن �ق��ال��ة دون ح �ص��ول
الوزارة على موافقة ديوان املحاسبة
امل �س �ب �ق��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادت�ين (13
و  )14م��ن ق��ان��ون ان�ش��ائ��ه رق��م ()30
لسنة  .1964وأف� ��ادت ال � ��وزارة بأنه
سيتم أخذ املالحظة بعني االعتبار
وم �خ��اط �ب��ة ادارة ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة
بالديوان بهذا الشأن.
 - 8االرت � � � �ب� � � ��اط ض � �م� ��ن ش� � ��روط
ال�ع�ق��د رق��م ( )2009/2ع�ل��ى تركيب
م �ح �ط��ات (أب� � � ��راج) ل �ت �ق��وي��ة إرس� ��ال
واس � �ت � �ق � �ب � ��ال اإلش � � � � � � ��ارة ال� �خ ��اص ��ة
بالهواتف النقالة ل��وزارة الداخلية
مع إحدى شركات االتصاالت بقيمة
 129.500/000ق�ب��ل ال�ح�ص��ول على

م��واف �ق��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة املسبقة
على ذلك باملخالفة ألحكام املادتني
رقمي ( 13و  )14من قانون انشائه
رق��م ( )30لسنة  1964ودون غطاء
ق��ان��ون��ي .وأف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن عدد
االب��راج التي ت��م التعاقد عليها في
ح �ي �ن��ه ل �ل �ش��رك��ة امل �ع �ن �ي��ة ك� ��ان ()16
برجا ول��م يكن اجمالي قيمتها قد
ب �ل��غ ال �ن �ص��اب ال �ق��ان��ون��ي ل�ل�ع��رض
ع �ل��ى دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل �م��ا ب��أن
ال � � ��وزارة ق ��د ح �ص �ل��ت ع �ل��ى م��واف �ق��ة
كل من وزارة املالية وإدارة الفتوى
والتشريع على التعاقد مع الشركة
وسيتم دراسة توحيد تاريخ توريد
مقابل الترخيص باالنتفاع بمواقع
ال��وزارة بالرغم من اختالف تواريخ
انشاء كل برج منها.
 - 9االس � � �ت � � �م� � ��رار ف� � ��ي ت� �ج ��دي ��د
ال �ع �ق��د رق � ��م ( )688ب� �ش ��أن ص �ي��ان��ة
امل�ن�ظ��وم��ة ال ��راداري ��ة بقيمة سنوية
ق��دره��ا  651.000/000د.ك منذ عام
 2010ح �ت��ى ت ��اري �خ ��ه دون ط��رح��ه
ب�م�ن��اق�ص��ة او م �م��ارس��ة ل�ل�ح�ص��ول
على أسعار أفضل .وأف��ادت ال��وزارة
ب ��أن االس �ت �م��رار ف��ي ت �ج��دي��د ال�ع�ق��د
امل� �ش ��ار ال� �ي ��ه دون ط� ��رح امل ��وض ��وع
ف��ي م�ن��اق�ص��ة ي��رج��ع ل �ك��ون ال�ش��رك��ة
هي الوكيل الحصري للنظام وهي
امل��ال �ك��ة ل�ج�م�ي��ع ال �ب��رام��ج ال�خ��اص��ة
ب��ال�ن�ظ��ام ك�م��ا ان ع�ق��د ال�ص�ي��ان��ة مع
نفس الشركة ألنها الوكيل للشركة
ال � �ت� ��ي ق� ��ام� ��ت ب��ال �ت �ص �ن �ي��ع وت� �ق ��وم
بالتشغيل ايضا من خ�لال العمالة
الفنية االجنبية لنفس الشركة األم.
 - 10م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ال �ع �ق��د رق��م
( )2014/2013 - 618ب �ش��أن ب�ن��اء
وتوريد ( )4وح��دات عائمة حراسة
ل� �ل� ��إدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �خ �ف��ر ال �س��واح��ل
بقيمة  21.429.600/000د.ك ومل��دة
( )3سنوات:
ع� ��دم ات� �م ��ام االج � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة
ل �ل �ت �ع��اق��د ل �ل��إش � ��راف ع� �ل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ
امل �ش��روع م�م��ا ي �ح��ول دون التحقق
م ��ن ص �ح��ة ت �ن �ف �ي��ذه خ �ص��وص��ا ان��ه
خارج دولة الكويت .وأفادت الوزارة
ب ��أن ��ه ت �م ��ت امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى امل �ك �ت��ب
االس �ت �ش��اري ب �ت��اري��خ 2014/6/18
بمبلغ اجمالي ق��دره 504.892/000
د.ك مل� ��دة ( )36ش �ه��را أي ب �ع��د ()5
ش� �ه ��ور م� ��ن ت� ��اري� ��خ ال� �ت� �ع ��اق ��د وت ��م
ال �ت �ف��اوض م��ع امل�ك�ت��ب االس �ت �ش��اري
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الداخلية تحصل على موافقة الفتوى
والتشريع في اجراءات طرح المناقصات
تتمة المنشور ص 08
ل �ت �خ �ف �ي��ض ال� �س� �ع ��ر ح� �ي ��ث اص �ب��ح
 409.580/000د.ك وع � �ل � �ي� ��ه ت��م
مخاطبة البيوت االستشارية بهذا
ال�ت�خ�ف�ي��ض وال �ت��ي أف� ��ادت بكتابها
امل ��ؤرخ  2015/4/12ب��امل��واف�ق��ة على
التخفيض مع األخذ بعني االعتبار
ت �ن��اس��ب ن�س�ب��ة ال �ص ��رف م ��ع نسبة
اإلن �ج��از وس�ي�ت��م مخاطبة ال��دي��وان
بهذا الشأن.
 إدراج مبالغ احتياطية بقيمة 1.180.000/000د.ك ض�م��ن العقد
دون تفصيل لهذه املبالغ أو تحديد
ملضمونها ال�ت�ع��اق��دي ح�ي��ث أف��ادت
ال ��وزارة بأنه ت��م الطلب م��ن الشركة
امل �ص �ن �ع��ة ق �ط ��ع ال� �غ� �ي ��ار امل �ط �ل��وب��ة
وس� � ��وف ي �ت��م ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ف�ن�ي��ة
الع�ت�م��اد ال�ق�ط��ع ح�س��ب اح�ت�ي��اج��ات
االدارة ال �ف �ن �ي��ة م� ��ن ق� �ط ��ع ال �غ �ي��ار
امل � �ط � �ل ��وب ��ة ل� �ل� �ص� �ي ��ان ��ة الس � �ت � �م ��رار
تشغيل الوحدات.
 وج��ود خطأ حسابي بالزيادةب �ق �ي �م��ة  2.234.268/000د.ك ت��م
احتسابه لصالح املقاول والتعاقد
عليه ناتج عن خطأ في التجميع في
ج ��دول تفصيل األس �ع��ار وت��م نقله
ال��ى صيغة ال�ع�ط��اء بمبلغ مختلف
عن املبلغ الصحيح لسعر التعاقد.
وأف��ادت ال ��وزارة ب��أن ال�ع��رض املالي
الذي تم تسليمه للشركة وبموجبه
قامت الشركة بالتسعير هو جدول
لبيان ع��دد ( )6وح��دات عائمة فقط
م ��وض ��ح ب ��ه ال �س �ع��ر اإلف � � � ��رادي ل�ك��ل
وح � ��دة ع��ائ �م��ة وال �س �ع��ر االج �م��ال��ي
ل �ه ��ا وب �ق �ي �م��ة اج �م ��ال �ي ��ة ل�ل�س�ف�ي�ن��ة
الواحدة قدرها  5.357.400/000د.ك
هي نفس القيمة امل��ذك��ورة بالعطاء
امل��ال��ي وأن وج ��ود ف��رق ب�ين القيمة
املقدمة في العرض املالي للممارسة
وب�ين اجمالي قيمة بنود تفاصيل
ال � �س � �ع� ��ر .وأن ال� �خ� �ط ��أ ال �ح �س��اب��ي
بالتجميع وق ��دره  1.167/000د.ك
ن ��ات ��ج ع ��ن خ �ط��أ ك �ت��اب��ي ف ��ي ق�ي�م��ة
البند رقم ( )1.16الخاص بمهندس
ال �ص �ي��ان��ة ل �ل �م��اك �ي �ن��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة
وحيث ان التكلفة الصحيحة لهذا
البند هي  134.070/000د.ك وليست
 132.903/000د.ك وأن ال�ت�ح�ل�ي��ل
امل ��ال ��ي ي��وض��ح ان اج �م��ال��ي ال�س�ع��ر
التعاقدي ال��وارد في العرض املالي
للسفينة الواحدة اشتمل على السعر
ال�ف�ع�ل��ي ل�ل��وح��دة ال�ع��ائ�م��ة ال��واح��دة
وال� �ت ��ي ق �ي �م �ت �ه��ا 4.800.000/000

لقطة من جلسة سابقة

د.ك وال � �ت� ��ي ت �ش �م��ل ع �ل ��ى ال �ت �ك �ل �ف��ة
الفعلية لجميع امل�ع��دات والخامات
واألن� � �ظ� � �م � ��ة وال� � �ب� � �ن � ��اء وال� �ت ��رك� �ي ��ب
وه �ي �ئ��ة اإلش� � � ��راف وال �ت �ش �غ �ي��ل م��ن
ق�ب��ل امل�ص�ن��ع وال�ت�ص��ام�ي��م وتسليم
ال� � ��وح� � ��دات وال � �ت� ��أم �ي�ن وال� �ت� �ج ��ارب
ال� �ب� �ح ��ري ��ة وم� �ب ��ال ��غ ت� ��م ت �ح��دي��ده��ا
ف ��ي ال�ت�ح�ل�ي��ل امل��ال ��ي امل ��رف ��ق وال �ت��ي
ت �خ �ت��ص ب � � � ��األدوات وق� �ط ��ع ال �غ �ي��ار
االض � ��اف� � �ي � ��ة وال � � �ت� � ��دري� � ��ب وت �ك �ل �ف��ة
ال��زي��ارات ومهندسي الضمان علما
ب��أن ال�ب�ن��ود امل��ذك��ورة ل�ي�س��ت حجم
االع � �م ��ال ال �ك��ام �ل��ة امل �ط �ل��وب��ة ل�ب�ن��اء
ال�س�ف�ي�ن��ة ف�ق��د اض�ي�ف��ت ع�ل��ى تكلفة
االعمال االخرى التي لم يتم ذكرها
الى هامش ربح الشركة.
 - 11م��آخ��ذ ش��اب��ت العقد (- 480
 )2014/2013بشأن توريد وتسليم
وض� � �م � ��ان م� � �ع � ��دات ب� �ح ��ري ��ة ل �خ �ف��ر
ال �س��واح��ل ب�ق�ي�م��ة 5.148.085/000
د.ك املبرم مع إحدى الشركات:
 ال �ت �ع ��اق ��د امل� �ب ��اش ��ر م� ��ع ش��رك��ةل �ي �س��ت ال ��وك� �ي ��ل امل �ع �ت �م��د ل�ج�م�ي��ع
بنود املعدات امل��وردة (أنظمة الدفع
للجت وال �ب��راون��ة) وع��دم الحصول
على ع��روض الشركات املتخصصة
باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم
( )16لسنة  1995بشأن نظام الشراء
في الجهات الحكومية حيث أفادت
ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه س �ي �ت��م م� ��راع� ��اة ذل��ك
مستقبال للتأكد من أن جميع املواد
املطلوبة تتبع الوكيل املحلي.
 تزويد ديوان املحاسبة بياناتغ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة ب ��أن ال �ش��رك��ة امل ��راد
التعاقد معها وكيل حصري لجميع
املعدات وقطع الغيار الواردة بالعقد
ما استند عليها الديوان لدى إصدار

م��واف�ق�ت��ه املسبقة للتعاقد املباشر
م��ع الشركة بقيمة 5.048.085/000
د.ك باملخالفة ألح �ك��ام ال�ف�ق��رة رق��م
( )7من املادة ( )52من قانون إنشاء
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق ��م ( )30لسنة
 .1964وأف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه سيتم
ات � �خ� ��اذ االج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ن�ح��و
ض��رورة التأكد م��ن ان جميع امل��واد
امل�ط�ل��وب��ة ت�ت�ب��ع ال��وك�ي��ل امل�ح�ل��ي مع
مراعاة عدم تكرار ذلك مستقبال.
 ال� � �ت� � �ع � ��اق � ��د ع� � �ل � ��ى م � �ح� ��رك� ��اتوم�ل�ح�ق��ات�ه��ا بقيمة 154.495/000
د.ك ل��زوارق غير داخلة في الخدمة
س ��واح ��ل ( )5م �م��ا ق ��د ي � ��ؤدي ل�ع��دم
اس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا وإه � � � � � � ��دار امل � �ب ��ال� ��غ
امل�خ�ص�ص��ة ل �ش��رائ �ه��ا ح �ي��ث أف ��ادت
الوزارة بأنه تمت املوافقة على طرح
مشروع خطة التنمية والتي تشمل
ت��وري��د ع��دد ( )2سفن إن ��زال كبديل
ل �س��واح��ل ( )5ح �ي��ث ان ال �ش��رك��ة لم
تورد هذا النوع من املحركات حتى
تاريخ انتهاء العقد في 2015/3/31
ل� � � ��ذا ت� � ��م إي � � �ق� � ��اف وإل� � � �غ � � ��اء ت� ��وري� ��د
املحركات الرئيسية لسواحل (.)5
 - 12م��آخ��ذ ش��اب��ت أع �م��ال العقد
رق��م ( )2014/2013/304امل �ب��رم مع
إحدى الشركات بتاريخ 2013/8/19
ب�م�ب�ل��غ  203.619/00د.ك لتنفيذ
اعمال إنشاء وانجاز وصيانة مبنى
البحث والتحري بمحافظة حولي
منها تأخر ال ��وزارة بتسليم املوقع
للمقاول ملباشرة اع�م��ال العقد ملدة
بلغت ( )208ي��وم باملخالفة للمادة
( )41م��ن ال� �ش ��روط ال�ح�ق��وق�ي��ة أدى
الى عدم االستفادة من املشروع في
املوعد املحدد حيث وأفادت الوزارة
بأنه بعد توقيع العقد وقيام املقاول

ب��ات �خ��اذ االج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة نحو
التجهيزات املوقعية باملشروع افاد
ال �س �ي��د امل �ح��اف��ظ ب� ��أن ه� ��ذه األرض
ت �خ��ص امل �ح��اف �ظ��ة وت� ��م م�خ��اط�ب�ت��ه
ب��أن ان�ش��اء امل�ش��روع ج��اء ب�ن��اء على
طلب املحافظة ولكن احيل هذا االمر
الى مجلس ال��وزراء وأبدى املحافظ
م��واف�ق�ت��ه وت��م إص ��دار أم��ر امل�ب��اش��رة
ل�ل�م�ق��اول لقيامه ب��ال�ب��دء ف��ي تنفيذ
اعمال املشروع.
 ض� �ع ��ف ال ��رق ��اب ��ة ع� �ل ��ى ت�ن�ف�ي��ذاعمال العقد ترتب عليه عدم التزام
الشركة بتوفير العديد من املعدات
ال � � ��واردة ب��امل�س�ت�ن��د ( )6 - 1الئ�ح��ة
اآلالت وامل�ع��دات من أص��ل املناقصة
وع��دم قيام ال ��وزارة بفرض الغرامة
امل �س �ت �ح �ق ��ة ع �ل �ي �ه��ا ح� �ي ��ث أف � � ��ادت
ال � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س ��وف ت ��راع ��ي ذل��ك
مستقبال وتتقيد باملستند رقم (- 1
 )6الئحة املعدات بأصول املناقصة.
 - 13ت��أخ��ر ال � � ��وزارة ف ��ي تسليم
امل � ��وق � ��ع ال� � �خ � ��اص ب� ��أع � �م� ��ال ال �ع �ق��د
رق ��م ( )2012/2011 - 625إلن �ش��اء
تراخيص مرور محافظة حولي ملدة
تزيد عن ( )11شهرا باملخالفة للمادة
رقم ( )41من الشروط الحقوقية نتج
عنه تحمل الوزارة إيجارات شهرية
بلغت  229.900/000د.ك دون مبرر.
وأف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت ��م إص� ��دار
أم ��ر امل �ب��اش��رة ب �ع��د اس �ت �ي �ف��اء ك��اف��ة
امل�ت�ط�ل�ب��ات املتعلقة ب��ه وال�ح�ص��ول
ع �ل��ى امل ��واف� �ق ��ات م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ات
الحكومية املعنية كتسلم ال�ح��دود
م��ن ق �ب��ل ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ع�ل�م��ا ب��أن
الوزارة سوف تقوم بمراعاة إصدار
أم��ر امل�ب��اش��رة ف��ي أق��رب وق��ت ممكن
بعد تاريخ التعاقد.

 ع� � � ��دم ال � � �ص� � ��رف ع � �ل� ��ى م �ع �ظ��مامل�ش��اري��ع الخاصة وامل��درج��ة ضمن
خطة التنمية للسنة املالية /2014
 2015وانخفاض نسبة الصرف على
بعض آخ��ر بشكل ملحوظ واف��ادت
ال� � � ��وزارة ب� ��أن ع� ��دم ال� �ص ��رف ي��رج��ع
ل��وج��ود م�ع��وق��ات لبعض امل�ش��اري��ع
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع ل� �ج� �ن ��ة ال� �ب� �ي ��وت
االستشارية واملكاتب االستشارية
الهندسية ووجود معوقات تحاول
ال��وزارة جاهدة تذليلها والتنسيق
ال� �ك ��ام ��ل م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل��رت �ب �ط��ة ب ��امل� �ش ��اري ��ع وان� � ��ه خ�ل�ال
الخطة الخمسية القادمة تم اع��ادة
دراسة احتياجات املشاريع الفعلية
واع� � � ��داد ن � �م ��اذج واض � �ح ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ال� �خ� �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة وف� � ��ق ب ��رن ��ام ��ج
زمني يوضح الخطوات التفصيلية
ل�ل�م�ش��اري��ع وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع االم��ان��ة
ال�ع��ام��ة للتخطيط والتنمية بشأن
م �ع��ال �ج��ة ك ��اف ��ة امل� �ش ��اك ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب � �م� ��واف � �ق� ��ات ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
للتعاقد.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت اس�ت�ئ�ج��ار م�ب��انل�ب�ع��ض االدارات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��وزارة
منها االستمرار في تحميل الخزانة
العامة بمبالغ مالية كبيرة بسبب
اس �ت �ئ �ج��ار م �خ ��ازن وم �ب ��ان لبعض
االدارات تتجاوز سنويا م��ا قيمته
 4.000.000 /000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
االمر الذي يستلزم اتخاذ االجراءات
الالزمة النشاء مقار دائمة لها عمال
بما ورد ب�ق��رار مجلس ال ��وزراء رقم
 / 666سابعا املتخذ بجلسة - 32
 2008 /3بتاريخ .2008 /6/23
واف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ان� �ه ��ا ت�س�ع��ى
ج ��اه ��دة ل�ل�ع�م��ل م ��ع ك��اف��ة ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة الن �ج��از ك��اف��ة امل�ش��اري��ع
ال ��دائ �م ��ة واالس �ت �غ �ن��اء ع ��ن امل �ب��ان��ي
امل � ��ؤج � ��رة ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى امل �ص �ل �ح��ة
العامة.
تأخر ال��وزارة بتنفيذ مشاريعها
النشاء مبان لبعض االدارات بالرغم
م ��ن وج� ��ود اع �ت �م ��ادات م��ال �ي��ة لتلك
امل �ش��اري��ع م �ن��ذ ع ��دة س �ن ��وات االم ��ر
ال��ذي ادى ال��ى االس�ت�م��رار بتحميل
الخزانة العامة اعباء مالية اضافية
سنويا بسبب استئجار مبان لتلك
االدارات.
واف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ان� �ه ��ا ت�س�ع��ى
جاهدة إلى العمل مع كافة الجهات
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الوزارة تسعى إلنجاز المشاريع الدائمة
واالستغناء عن المباني المؤجرة
تتمة المنشور ص09
ال�ح�ك��وم�ي��ة الن �ج��از ك��اف��ة امل�ش��اري��ع
ال ��دائ �م ��ة واالس �ت �غ �ن��اء ع ��ن امل �ب��ان��ي
امل � ��ؤج � ��رة ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى امل �ص �ل �ح��ة
العامة والصالح العام للدولة.
عدم وج��ود خطة لالستغناء عن
املباني امل��ؤج��رة وذل��ك لعدم ش��روع
ال � ��وزارة بتصميم وان �ش��اء وتنفيذ
م � �ش� ��اري� ��ع خ� ��اص� ��ة ب� �ت� �ل ��ك امل� �ب ��ان ��ي
املستأجرة وعدم ادراجها بمشاريع
خ�ط��ة التنمية ال �ص��ادرة ب��ال�ق��ان��ون
رقم  9لسنة  2010او مشاريع الخطة
ال�س�ن��وي��ة  2015 /2014ع�ل��ى ال�ب��اب
ال� ��راب� ��ع ل � �ل � ��وزارة واف� � � ��ادت ال � � ��وزارة
بأنها سوف تلتزم بادراج كافة هذه
املشاريع ضمن خططها املستقبلية.
استمرار تحميل ميزانية الوزارة
بأعباء مالية بلغ م��ا ام�ك��ن حصره
م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه 3.161.080 /000
دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا خ�ل��ال ال �ف �ت��رة م��ن
ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2002 / 2001حتى
ن�ه��اي��ة س�ن��ة  2014وه��ي ع �ب��ارة عن
اجمالي قيمة ضرائب تذاكر السفر
ال �خ��اص��ة ل �ض �ب��اط واف � � ��راد ح�م��اي��ة
الطائرات املكلفني بحماية طائرات
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
باملخالفة ملحضر اجتماع املنعقد
بني ممثلي وزارة الداخلية ومؤسسة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية امل��ؤرخ
ف� ��ي  1995/3/25ب � �ش� ��أن ت �ح��دي��د
م�ص��روف��ات ادارة حماية الطائرات
الكويتية حيث اف ��ادت ال ��وزارة بأن
ع �م �ل �ي��ة ال � �ص � ��رف ت� �ت ��م ع � ��ن ط��ري��ق
محاضر االجتماعات املعتمدة من
ادارة ح�م��اي��ة ال �ط��ائ��رات وم��ؤس�س��ة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وه��ي
ت�ن��ص ع�ل��ى آل �ي��ة ال �ص��رف ل�ض��رائ��ب
ال �ت��ذاك��ر ع�ل�م��ا ب ��أن ه ��ذه ال�ض��ري�ب��ة
م �ف��روض��ة م ��ن ال �ط �ي��ران امل��دن��ي في
جميع دول العالم وتتحملها وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ن��اء ع �ل��ى ق� ��رار مجلس
ال � � � � � ��وزراء ب �ج �ل �س �ت��ه رق� � ��م 88 /24
بتاريخ  1988 /5 /1بالبندين رقمي
 4و 6هذا وقد تم عمل اجتماعات مع
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
لرفع تلك املبالغ عن وزارة الداخلية
وذل� � � ��ك ب� ��اض� ��اف� ��ة اف� � � � ��راد ال �ح �م��اي��ة
امل��راف�ق��ة للتصريح ال�ع��ام  gdوعليه
فانه ب��دءا من ع��ام  2015لم تتحمل
ال ��وزارة بتلك املبالغ بحسب م��ا تم
االتفاق عليه بمحاضر االجتماعات
وسيتم مخاطبة الجهات املختصة
السترجاع ما تم صرفه سابقا على

الضرائب.
م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ق� � �ي � ��ام ال � � � � ��وزارة
ب�ت�ك�ل�ي��ف اح� ��دى ال �ش��رك��ات بتنفيذ
اع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي
ب�م��وج��ب ع ��دد  7اوام� ��ر ع�م��ل بلغت
ق �ي �م �ت �ه��ا  177.945 /000دي� �ن ��ارا
ك��وي�ت�ي��ا ب�ع��د ت��اري��خ ان �ت �ه��اء العقد
وامللحق  1ومنها:
ت �ك �ل �ي��ف ال� �ش ��رك ��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذ ت�ل��ك
االع �م��ال دون طرحها ف��ي مناقصة
عامة للحصول على موافقة لجنة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل� ��رك� ��زي� ��ة ب��ال �ت �ع��اق��د
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��ان��ون رق ��م  37لسنة
 1964ف��ي ش��أن امل�ن��اق�ص��ات العامة
وتعديالته.
عدم الحصول على موافقة ديوان
املحاسبة املسبقة على تنفيذ تلك
االع�م��ال باملخالفة الح�ك��ام امل��ادت�ين
رقمي  13و 14من قانون انشائه رقم
 30لسنة  1964وتعديالته.
ص� � ��رف م� �ب� �ل ��غ 177.946 /000
دي �ن��ارا كويتيا للشركة دون غطاء
ق��ان��ون��ي ل�ع��دم ق�ي��ام ال� ��وزارة ب��اب��رام
ع �ق��د م��ع ال �ش��رك��ة ي�ض�م��ن ح�ق��وق�ه��ا
وي� � �ح � ��دد ال � �ت ��زام ��ات � �ه ��ا ب��امل �خ��ال �ف��ة
للشروط الحقوقية واف��ادت ال��وزارة
بأنه تم اخذ موافقة ديوان املحاسبة
املسبقة بتاريخ  2012 /8 /16وتم
ال �ت �ن �ب �ي��ه ع� �ل ��ى االدارة امل �خ �ت �ص��ة
بضرورة ابرام عقد.
 ع ��دم م ��راع ��اة ال � � ��وزارة ل �ش��روطنظام الوقاية من الحريق الصادرة
م��ن االدارة ال �ع��ام��ة ل�لاط �ف��اء وع��دم
ال�ت��أك��د م��ن ن�ظ��ام الصيانة ال��دوري��ة
مل �ع��دات ال �ح��ري��ق واالن� � ��ذار باملبنى
امل�س�ت��أج��ر ك�م��رك��ز لنظم املعلومات
بقيمة ايجارية سنوية بلغت /000
 576.000دينارا كويتيا ترتب عليه
ح � � ��دوث ح ��ري ��ق ب ��امل �ب �ن ��ى ب �ت��اري��خ
.2015/4/7
واف��ادت ال��وزارة بأنه تم مخاطبة
االدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات
بالتقيد بما ج��اء بمالحظة دي��وان
املحاسبة بموجب الكتاب رقم 2643
بتاريخ .2015 /6 /8
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت اع � �م� ��ال ال �ع �ق��درق ��م (ه� �ـ م خ  )99 /ان �ش��اء وان �ج��از
وص � �ي� ��ان� ��ة م� �ب� �ن ��ى ك� �ل� �ي ��ة ال� �ش ��رط ��ة
ال�ج��دي��دة بمطنقة ال�ج�ي��وان بتكلفة
اجمالية  45.549.494 / 000دينارا
كويتيا منها قيام ال��وزارة باستالم
امل �ش��روع ب�م��وج��ب م�ح�ض��ر اس�ت�لام
اب � �ت � ��دائ � ��ي م � � � ��ؤرخ 2014 /6 /26
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع وزارة االش � �غ� ��ال

شعار وزارة الداخلية

العامة على الرغم من عدم الحصول
على موافقة االدارة العامة لالطفاء
(ملبنى املكتبة) حتى تاريخه االمر
الذي يعيق االستفادة منه باملخالفة
للشروط الحقوقية واف��ادت ال��وزارة
بأن املشروع موضوع العقد يشمل
عدة مبان منها مبان املكتبة وقد تم
االش ��ارة ال�ي��ه ف��ي محضر االس�ت�لام
بأنه معلق اي انه لم يسلم وبالتالي
ال ت�س��ري ف�ت��رة الضمان والصيانة
له اال بعد استيفاء وان�ج��از شروط
ومتطلبات االدارة العامة لالطفاء
علما بأن مبنى املكتبة قامت وزارة
االش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذه ط�ب�ق��ا
لتعليمات وش ��روط االدارة العامة
ل �ل�اط � �ف ��اء وال� �ت� �ق� �ي ��د ب ��امل ��واص� �ف ��ات
وال �ش��روط امل�ع��دل��ة ح��دي�ث��ا (ح��ال�ي��ا)
ام��ا املباني االخ��رى والتي ال يوجد
ع�ل�ي�ه��ا م�لاح �ظ��ات ت�ع�ي��ق االس �ت�لام
ف �ق��د ت�س�ل�م�ه��ا م ��ع ت �ك �ل �ي��ف امل �ق ��اول
ب ��ان� �ج ��از اي م�ل�اح� �ظ ��ات ت�س�ت�ج��د
خالل فترة الضمان والصيانة وان
ال� ��وزارة تتخذ االج� ��راءات الخاصة
للتنسيق بني كافة الجهات املعنية
للتغلب على املعوقات والصعوبات
لتحقيق االستفادة من املشروع.
ع��دم االس�ت�ف��ادة م��ن امل �ش��روع في
الوقت املحدد وضياع حق ال��وزارة
ف��ي االس �ت �ف��ادة م��ن ف �ت��رة ال�ص�ي��ان��ة
امل�ج��ان�ي��ة مل��دة ت��زي��د ع�ل��ى  10أشهر
بسبب وجود العديد من املالحظات
والنواقص التي تعيق استخدامه.
واف��ادت ال��وزارة بأن املباني التي
فيها ن��واق��ص او عليها مالحظات
ت �ع �ي��ق االس � �ت �ل�ام واالس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
هذه املباني فقد تم مخاطبة وزارة
االش � � �غ� � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة ب �خ �ص��وص �ه��ا

وج ��اري التنسيق ب�ه��ذا ال�ش��أن وان
اي مبان عليها مالحظات تعاقدية
تعيق االستالم فال يتم تسلمها اال
بعد ان�ج��از امل�لاح�ظ��ات التي عليها
وت �ك��ون ج��اه��زة ل�لاس �ت�لام وم ��ن ثم
تبدأ فترة الضمان والصيانة بعد
ذل� ��ك ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى ح �ق��وق ال� � ��وزارة
ام��ا امل�ب��ان��ي ال�ت��ي عليها مالحظات
ال ت �ع �ي��ق االس � �ت �ل�ام ي �ت��م االس� �ت�ل�ام
ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ه � ��ذه امل� �ب ��ان ��ي م��ع
ت� �ك� �ل� �ي ��ف امل� � � �ق � � ��اول ب � ��ان� � �ج � ��از ه� ��ذه
املالحظات.
 ع � ��دم وج� � ��ود م �ك �ت��ب ل�ل�ت��دق�ي��قالداخلي بالوزارة باملخالفة الحكام
قرار مجلس الوزراء رقم  283املتخذ
باجتماعه رق��م  2011 /11واف ��ادت
الوزارة بأنه سيتم عرض املوضوع
ع �ل ��ى امل� �س ��ؤول�ي�ن ودراس � � � ��ة ان �ش ��اء
مكتب تدقيق واحد بالوزارة للقيام
باملهام واالخ�ت�ص��اص��ات الوظيفية
املطلوبة.
 توسع ال��وزارة بايفاد مرضاهاللعالج خارج دولة الكويت بدال من
عالجهم ف��ي املستشفيات الخاصة
بدولة الكويت طبقا للقرار الوزاري
رق � � ��م  395ل� �س� �ن ��ة  2010م � ��ا ح �م��ل
ميزانية الوزارة اعباء مالية متمثلة
ف� ��ي ت� ��ذاك� ��ر ال �س �ف ��ر وامل �خ �ص �ص��ات
املالية للمرضى ومرافقيهم وكذلك
تكاليف املهمات الرسمية لالطباء
وامل � �م� ��رض �ي�ن امل� ��راف � �ق �ي�ن ل �ل �م��رض��ى
باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم
 5لسنة  2001بشأن ق��رارات مجلس
ال� ��وزراء املتعلقة بمعالجة م��واط��ن
الهدر في االنفاق الحكومي.
واف� � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت ��م ن�ق��ل
امل�ل��اح � �ظ� ��ة ال � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ة

امل �خ �ت �ص��ة ال �ت ��ي م ��ن اخ�ت�ص��اص�ه��ا
االيفاد داخل البلد او خارجه.
 ع� � � � ��دم ق � � �ي� � ��ام ادارة ال� � �ع �ل��اجب��ال �خ��ارج ب� ��ال� ��وزارة ب �ك��ام��ل امل �ه��ام
واالختصاصات املنصوص عليها
ب ��ال� �ق ��رار ال� � � ��وزاري رق� ��م  509ل�س�ن��ة
 2007الخاص بانشاء ادارة العالج
ب��ال �خ��ارج واالك �ت �ف��اء ب��اس �ن��اد ه��ذه
املسؤولية الدارة التدقيق التابعة
ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ال ي�م�ك�ن�ه��ا
ال� �ق� �ي ��ام ب� �ه ��ذه امل � �ه� ��ام ع �ل��ى ال��وج��ه
االكمل لعدم وج��ود ملفات مكتملة
لديها مما ينتج عنه ضعف احكام
ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى م� �ص ��اري ��ف ال� �ع�ل�اج
بالخارج والتأخر في تسويتها اوال
ب��أول وع��دم تحميل ك��ل سنة مالية
بما يخصها من مصروفات وافادت
ال��وزارة بأنها تقوم بالتدقيق على
ت �س��وي��ة امل �س �ت �ح �ق��ات وامل �ط��ال �ب��ات
املالية للمرضى واملرافقني ال��واردة
م��ن م�ك��ات��ب وزارة ال��دف��اع (امل�لاح��ق
العسكرية) الجهة املشرفة وارسالها
الى الجهات املعنية بعد التأكد من
صحة التسوية املالية.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ن� �ظ ��م ال ��رق ��اب ��ةالداخلية على ايفاد املرضى للعالج
بالخارج على نفقة ال��وزارة ومنها:
ع � ��دم ق � � ��درة ال � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ال ��وف ��اء
بالتزاماتها ت�ج��اه امل�ط��ال�ب��ات التي
ت ��رده ��ا م ��ن وزارة ال� ��دف� ��اع ن�ت�ي�ج��ة
االع��داد الكبيرة للمرضى املوفدين
ع �ل ��ى ح �س��اب �ه��ا وب ��ال� �ت ��ال ��ي زي � ��ادة
االع �ب��اء امل��ال�ي��ة املترتبة عليها وما
ي �ت��رت��ب ع�ل�ي��ه م ��ن ارب � ��اك الع�م��ال�ه��ا
املالية واملحاسبية.
 ض� �ع ��ف ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي��ن ادارةال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وق �ط��اع ال �ش��ؤون
املالية ب��ال��وزارة وق��د تمثل ذل��ك في
ت �ج��اوز ال � ��وزارة ف��ي اي �ف��اد امل��رض��ى
للعالج بالخارج باعداد كبيرة دون
االخ ��ذ ب��االع�ت�ب��ار وج ��ود اع�ت�م��ادات
م ��ال� �ي ��ة ك ��اف� �ي ��ة ل �ت �غ �ط �ي��ة ت �ك��ال �ي��ف
سفرهم مما ادى ال��ى ص��رف مبالغ
تفوق املعتمد بميزانية الوزارة.
 ع ��دم وج� ��ود ن �ظ��ام آل ��ي مطبقبادارة العالج بالخارج او بالشؤون
املالية ب��ال��وزارة لتسجيل ومتابعة
م � � �ص� � ��اري� � ��ف ال � � � �ع � �ل ��اج ب � ��ال� � �خ � ��ارج
وال��داخ ��ل م��ن ف��وات�ي��ر املستشفيات
وامل� �خ� �ص� �ص ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م��رض��ى
واملرافقني وتذاكر السفر االمر الذي

التتمة ص11

الوزارة لم
تحصل مديونيات
مستحقة لها لدى
موظفيها منذ
سنوات مالية عدة
صرف بدل أعمال
إضافية للمهنيين
بالمخالفة لقانون
نظام قوة الشرطة
استمرار تعيين
بعض العسكريين
لدى اإلدارة العامة
للشؤون اإلدارية
بوظائف إشرافية
مدنية
صرف عالوة
اجتماعية
بالمخالفة عن
األبناء لبعض
الموظفين البالغ
أبناؤهم سن 24
والبنات المتزوجات
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حرمان الخزانة العامة من بعض اإليرادات
لتراخي الوزارة بالتعاقد في مزايدات عدة
تتمة المنشور ص10
ي �ض �ع��ف م ��ن اح� �ك ��ام ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ى
ت�ل��ك امل �ص��اري��ف وال يمكن الجهات
ال ��رق ��اب � �ي ��ة ب� ��ال� ��دول� ��ة م � ��ن م �ت��اب �ع��ة
وفحص تلك املصاريف على الوجه
االكمل.
 ع� � � ��دم وج� � � � ��ود رب� � � ��ط آل� � � ��ي ب�ينادارة ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج ب ��ال ��وزارة
وب �ي��ن ال �ج �ه��ة امل �ش ��رف ��ة ع �ل��ى ع�ل�اج
م��رض��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال�خ��ارج
وه� ��ي االق � �س� ��ام ال �ص �ح �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �م �ل �ح �ق �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ب � � ��وزارة
الدفاع بالخارج او بالشؤون املالية
ب� � ��وزارة ال ��دف ��اع م �م��ا ادى ال ��ى ع��دم
ق��درة ادارة العالج بالخارج ب��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة م��رض��اه��ا
ب� � ��ال � � �خ� � ��ارج اوال ب � � � � ��أول وض� �ع ��ف
التنسيق مع ال�ش��ؤون املالية ب��وزاة
الدفاع في متابعة مصاريف مرضى
وزارة الداخلية االم��ر ال��ذي ادى الى
تأخر تسوية مصاريف املرضى اوال
ب��أول وت�ج��اوز ال ��وزارة لالعتمادات
املخصصة بامليزانية عن مصاريف
العالج بالخارج والداخل وتحميل
س �ن ��ة م ��ال �ي ��ة ب �م �ص ��اري ��ف س �ن ��وات
مالية سابقة.
ق � � �ص � � ��ور اج � � � � � � � � � ��راءات ال � �ف � �ح ��ص
وامل��راج �ع��ة م��ن ق �ب��ل اإلدارة امل��ال�ي��ة
ب ��ال ��وزارة ل�ل�م�س�ت�ن��دات ال � ��واردة من
وزارة ال��دف��اع حيث يقتصر دوره��ا
بإعداد كشوف إجمالية ملصروفات
امل��رض��ى وامل��راج�ع��ة الحسابية فقط
دون ال� �ت ��أك ��د م� ��ن ط �ب �ي �ع��ة امل �ب��ال��غ
الواردة في املستندات.
 ع��دم وج��ود ملف مالي متكاملعن كل مريض يوضح تاريخ حالته
املرضية وعدد مرات السفر واألعباء
امل��ال �ي��ة ال �ت��ي تحملتها ال� � ��وزارة ما
ت� ��رت� ��ب ع �ل �ي��ه ع� � ��دم وج � � ��ود ق ��اع ��دة
بيانات تاريخية لكل حالة.
 خ �ل��و إدارة ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارجب��وزارة الداخلية من املدققني الذين
يقومون بأعمال التدقيق واملراجعة
ع �ل��ى ال �ف��وات �ي��ر وامل �ط��ال �ب��ات امل��ال�ي��ة
ال � �ت� ��ي ت � ��رده � ��ا م � ��ن وزارة ال� ��دف� ��اع
للتحقق من صحتها ومن البيانات
الواردة فيها واالكتفاء بإسناد هذه
املسؤولية إلدارة التدقيق التابعة
ل �ج �ه��از ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة ب ��ال ��وزارة
التي ال يمكنها القيام بهذه املهمة
ع �ل��ى ال ��وج ��ه األك� �م ��ل ل� �ع ��دم وج ��ود
ملفات مكتملة لديها.
 -ع � ��دم ق� �ي ��ام ال� � � � ��وزارة ب �ت �ح��دي��د

صورة من احدى جلسات مجلس األمة

ت � � �ك� � ��ال � � �ي� � ��ف ال� � � � � �ع� � �ل � ��اج امل� � � � �س � � � ��ددة
وامل �خ �ص �ص��ات ال�ي��وم�ي��ة امل�ص��روف��ة
وق �ي �م��ة ت ��ذاك ��ر ال �س �ف��ر ل �ك��ل م��ري��ض
وم� ��راف � �ق � �ي� ��ه وإن � � �م � ��ا ي � �ت� ��م ت �ح ��دي ��د
ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف اإلج � �م� ��ال � �ي� ��ة ف� �ق ��ط ع��ن
مجموعة املرضى مما يصعب معه
التحقق من صحة املبالغ املستحقة
واملصروفة لكل حالة مرضية.
 إع ��داد أك�ث��ر م��ن ملف للمريضالواحد بتعدد قرارات إيفاده للعالج
ب��ال �خ��ارج ف��ي ف �ت��رات مختلفة ب��دال
م��ن وج� ��ود م �ل��ف دائ� ��م ل �ك��ل م��ري��ض
يضم جميع املستندات والبيانات
والقرارات الخاصة به.
 عدم شمول قرار إيفاد املدنينيعلى املسمى الوظيفي الخاص بهم
بخالف العسكريني ما يصعب معه
التحقق من درج��ة السفر املستحقة
لهم.
 اع �ت �م��اد ص ��ور ع ��ن امل�س�ت�ن��داتاملؤيدة للصرف الخاصة باملرضى
وع � ��دم االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى امل �س �ت �ن��دات
األص� �ل� �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات
امل ��ال� �ي ��ة ال� � � � � ��واردة ب� �ق ��واع ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امل �ي��زان �ي��ة األم � ��ر ال � ��ذي ي �ض �ع��ف من
إحكام الرقابة على تلك املستندات
وي � � � � ��ؤدي ال � � ��ى اح� � �ت� � �م � ��االت ت � �ك� ��رار
ال� �خ� �ص ��م ع� �ل ��ى ب � �ن� ��ود م� �ص ��روف ��ات
امل�ي��زان�ي��ة .وأف� ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه تم
أخ��ذ امل�لاح�ظ��ات امل�ش��ار إليها بعني
االعتبار وجار العمل على تالفيها.
 - 24رد غ� � ��رام� � ��ة ال � �ع � �ق� ��د رق� ��م
( )2014 - 2013/373ب�ش��أن ت��وري��د
أسلحة وذخائر بمبلغ 46.300/000
د.ك ب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن ت� ��أخ� ��ر امل �ت �ع �ه��د

بالتوريد حيث أف��ادت ال ��وزارة بأن
رد ال �غ��رام��ة ت ��م ب �ن��اء ع �ل��ى م��واف�ق��ة
لجنة امل�ن��اق�ص��ات وامل �م��ارس��ات في
ال� � � ��وزارة ب �ع��د ع� ��رض م �س �ب �ب��ات رد
الغرامة.
 - 25تمديد العقد رقم (2013/696
  )2014ال �خ��اص ب �ت��وري��د أس�ل�ح��ةوذخ � ��ائ � ��ر (ال � �ب � �ن ��د ال� � �س � ��ادس ع ��دد
 50.000طلقة عيار  12.7ملم) بمبلغ
 52.500/000د.ك مل ��دة ( )60ي��وم��ا
ب �غ��رض إع �ف ��اء امل �ت �ع �ه��د م ��ن غ��رام��ة
ال� �ت ��أخ� �ي ��ر .وأف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب��أن��ه
س�ي�ت��م ع ��رض امل�لاح�ظ��ة ع�ل��ى لجنة
امل�ن��اق�ص��ات وامل �م��ارس��ات ب��ال��وزارة
من حيث تطبيق الغرامة علما بأنه
لم يتم صرف أية فواتير للعقد.
 - 26ع��دم ال�ت��زام ال ��وزارة بالبند
رقم ( )2من املادة رقم ( )19من العقد
رق ��م ( )2014/-2013 280ال �خ��اص
ب� �ت ��وري ��د م �ن �ظ��وم��ة أس� � � ��وار ث��اب �ت��ة
وم �ت �ح��رك��ة ل �ل ��إدارة ال �ع��ام��ة ل �ق��وات
األمن الخاصة بمبلغ 312.200/000
د.ك .وأف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ج��ار
م�خ��اط�ب��ة ال�ج�ه��ة امل�خ�ت�ص��ة للتأكد
م ��ن ت��رك �ي��ب األس� � ��وار أم ال وس ��وف
نوافيكم بالرد.
 - 27ع ��دم ت��واف��ر وس��ائ��ل األم��ن
وال� � �س �ل��ام � ��ة ال � �ك� ��اف � �ي� ��ة ف� � ��ي ب �ع��ض
امل�خ��ازن التابعة ل�ل��وزارة باملخالفة
لتعليمات األم��ن والوقاية املخزنية
ال �ص��ادرة ف��ي أغسطس  2002حيث
أف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه ت ��م م�خ��اط�ب��ة
ال�ج�ه��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ت�ل��ك امل �خ��ازن
ل �ت�ل�اف ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ة وف �ي �م ��ا ي�خ��ص
م�خ��ازن التسليم الرئيسية فقد تم

ال� �ب ��دء ب��أع �م��ال ال �ص �ي��ان��ة ل��وس��ائ��ل
األم� � � ��ن وال � �س�ل��ام� ��ة وف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
املخازن الرئيسية تم مخاطبة وزارة
املالية لتالفي املالحظة مع الشركة
املؤجرة.
 - 28ع��دم ال�ت��زام الشركة بتزويد
مطبخ االدارة ب��األج �ه��زة وامل �ع��دات
املحددة بالشروط التعاقدية للعقد
رق ��م ( )2013/2012 - 563ال�خ��اص
ب��إع��داد وت��وف �ي��ر وت�ج�ه�ي��ز وت�ق��دي��م
وج � �ب ��ات غ ��ذائ� �ي ��ة ج ��اه ��زة ل� �ل��إدارة
ال �ع��ام��ة ل �خ �ف��ر ال� �س ��واح ��ل .وأف � ��ادت
ال� � ��وزارة ب��أن��ه س�ي�ت��م ال �ت��أك �ي��د على
ال�ش��رك��ة ب�ت��زوي��د امل�ط�ب��خ ب��األج�ه��زة
وامل� �ع ��دات وس �ي �ت��م ت�ط�ب�ي��ق ش ��روط
العقد بشأن الغرامة.
 - 29ب �ق��اء ال �ع��دي��د م��ن األرص� ��دة
امل� � � � � � � ��دورة ب � �ح � �س � ��اب األم � � � ��ان � � � ��ات -
م��رت�ج��ع م��رت �ب��ات وال �ب��ال �غ��ة جملته
 4.478.157/000د.ك ت� �ع ��ود ال ��ى
س�ن��وات مالية سابقة دون صرفها
ألص � �ح� ��اب � �ه� ��ا أو ت� �س ��وي� �ت� �ه ��ا إذا
ك��ان��ت غ�ي��ر مستحقة ال �ص��رف رغ��م
ان م �ع �ظ �م �ه��ا مل ��وظ� �ف�ي�ن ب � ��ال � ��وزارة
وي �ف �ت��رض ع �ل �م �ه��م ب �ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة .وأف� ��ادت
ال � � � � � ��وزارة ب ��أن� �ه ��ا ق� ��ام� ��ت ب �ت �س��وي��ة
وص � � ��رف م �ب �ل��غ 1.853.342/000
د.ك م ��ن اج �م��ال��ي ال��رص �ي��د امل �ش��ار
ال� � �ي � ��ه ب� ��ال � �ك � �ش� ��ف امل � � ��رف � � ��ق وق � � � ��دره
 4.478.157/000د.ك وبنسبة مئوية
ت � �ع� ��ادل  ٪ 39.5وج� � � ��اري ت �س��وي��ة
املتبقي.
 - 30ع ��دم ق �ي��ام ال � ��وزارة ب��ات�خ��اذ
االجراءات الالزمة لتحصيل العديد

م� ��ن امل ��دي ��ون� �ي ��ات امل �س �ت �ح �ق��ة ع�ل��ى
املوظفني واملدورة منذ عدة سنوات
مالية بحساب العهد  -مبالغ تحت
التحصيل والبالغ ما أمكن حصره
منها ما جملته  1.155.697/000د.ك
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
وأف ��ادت ال ��وزارة ب��أن املبلغ امل��ذك��ور
ي�ت�ض�م��ن م�ب�ل��غ  258.890/000د.ك
هو عبارة عن قضية اختالس باسم
امل ��دع ��و م.ج.م وم� ��ا زال � ��ت امل�لاح �ق��ة
القضائية واألمنية مستمرة بحقه
وأن األم � � ��ر ل� ��م ي� �ت ��م ح �س �م��ه ح�ت��ى
اآلن .ك�م��ا ان �ه��ا ت �ق��وم ب��ات�خ��اذ كافة
االج��راءات وعمل املخاطبات االزمة
ل �ض �م��ان ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ امل�س�ج�ل��ة
وامل � � ��دورة ب �ه��ذا ال �ح �س��اب وخ��اص��ة
امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تحتاج تسويتها الى
ال � ��رأي ال �ق��ان��ون��ي وان � ��ه ج ��ار س ��داد
ارص ��دة ب��اق��ي امل��دي��ون�ي��ات املسجلة
ع �ل��ى االف � � � ��راد امل ��ذك� ��وري� ��ن ف� ��ي ه��ذا
الحساب.
 - 31ب �ق��اء ال �ع��دي��د م��ن األرص� ��دة
امل� � � ��دورة م �ن��ذ ع� ��دة س� �ن ��وات م��ال�ي��ة
س� ��اب � �ق� ��ة ي� � �ع � ��ود ب� �ع� �ض� �ه ��ا ل �ل �س �ن��ة
املالية  2001/2000بحساب العهد
 م � �ب ��ال ��غ ت � �ح ��ت ال � �ت � �س ��وي ��ة ت �ح��تمسمى ت��ذاك��ر سفر املبعدين بلغت
ج �م �ل �ت �ه��ا 4.797.528/000د.ك لعدد
( )48257ت��ذك��رة دون ت�ح�ص�ي��ل أو
ت �س��وي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د تنفيذ
امل �ي��زان �ي��ة .وأف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن�ه��ا
م� ��ا زال � � ��ت ب� �ص ��دد ت �ن �ف �ي��ذ ب��رن��ام��ج
ب ��واس �ط ��ة م ��رك ��ز امل �ع �ل��وم��ات اآلل ��ي
ال � �ت ��اب ��ع ل � � �ل� � ��وزارة ل �ت �ح �ص �ي��ل ت �ل��ك
ال �ت��ذاك��ر ورب �ط �ه��ا ب �م��راك��ز ال�خ��دم��ة
وإدارة الهجرة واملرور وذلك ضمانا
لسرعة استجابة املطلوبني لسداد
م ��ا ع �ل �ي �ه��م ك �م��ا ان ت �ل��ك االرص� � ��دة
ي��وج��د ب�ه��ا ع��دد كبير م��ن املتوفني
ج � ��اري ات� �خ ��اذ االج � � � ��راءات ال�ل�ازم��ة
بشأنهم م��ع وزارة امل��ال�ي��ة وأن��ه من
امل�ل�اح ��ظ زي� � ��ادة ن �س �ب��ة ال�ت�ح�ص�ي��ل
م � ��ن ال � �ك � �ف�ل��اء ف � ��ي ال � �س � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014باملقارنة مع السنوات
امل��ال�ي��ة السابقة حيث بلغ اجمالي
املبلغ املحصل  899.546/000د.ك.
 - 32مآخذ شابت حساب الديوان
املستحقة للحكومة ومنها:
 بقاء العديد من املبالغ املستحقةعلى املوظفني (مدنيني وعسكريني)
وامل �ق �ي��دة ب �ه��ذا ال �ح �س��اب م �ن��ذ ع��دة
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استمرار صرف
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

آلية جديدة إلحكام الرقابة على صرف
بدل النوبة لمستحقيه
تتمة المنشور ص11
سنوات مالية سابقة دون تحصيل
أو ت �س��وي��ة ب �ل��غ م ��ا أم� �ك ��ن ح �ص��ره
م �ن �ه��ا م� ��ا ج �م �ل �ت��ه 113.727/000
د.ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ع�م�ي��م رق� ��م ()6
لسنة  1998بشأن تحصيل املبالغ
املستحقة للجهات الحكومية على
موظفيها حيث أف��ادت ال��وزارة بأنه
س �ي �ت��م ت�ح�ص�ي��ل ه� ��ذه امل��دي��ون �ي��ات
ل�لأس �م��اء ال � ��واردة ف��ي ال�ك�ش��ف ف��ور
تقدمهم لتسوية مستحقاتهم.
 ت � � ��أخ � � ��ر ال� � � � � � � � � � ��وزارة ف� � � ��ي ق� �ي ��دامل��دي��ون �ي��ات املستحقة ع�ل��ى بعض
امل��وظ �ف�ين وال �ب��ال��غ ع��دده��م ()1081
بهذا الحساب يعود البعض منها
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2011/2010ب�ل��غ
م��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 674.509/1/000د.ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة .وأف� ��ادت
ال��وزارة بأنها قامت بتشكيل لجنة
معني باملتابعة والرقابة على هذه
امل��دي��ون �ي��ات وح �ت��ى ت �م��ام ال �س��داد
وع� � � ��دم ال � �ت� ��أخ� ��ر ف � ��ي اث� �ب ��ات� �ه ��ا ف��ي
ال �س �ج�ل�ات وج� � ��اري ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين
االدارات املعنية ب�ه��ذه امل��دي��ون�ي��ات
لحصرها ومن ثم قيدها في السجل
ال �خ��اص ب�ه��ا وم�ت��اب�ع��ة تحصيلها
م��ا ق��د ي��ؤدي ال��ى إث�ب��ات مديونيات
مستحقة منذ فترات سابقة.
رابعا  -مالحظات شؤون
التوظيف:
 - 1مآخذ شابت ص��رف البدالت
للعسكريني واملهنيني ومنها:
 اس� �ت� �م ��رار ج �م ��ع أع � �ض� ��اء ق ��وةال �ش��رط��ة ال�ع��ام�ل�ين ب�ق�س��م ال�ح�م��اي��ة
ال �ث��اب �ت��ة ف ��ي امل �ح �ط��ات ال �خ��ارج �ي��ة
ب ��إدارة حماية ال �ط��اذرات الكويتية
بني البدالت الثابتة املقررة للعاملني
في مقر االدارة وبني البدالت املقررة
ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي امل �ح �ط��ات ال�خ��ارج�ي��ة
ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل� �ل� �ق ��رار ال � � � � ��وزاري رق ��م
( )80ل�س�ن��ة  2007ب �ش��أن ال�ع��ام�ل�ين
ف� ��ي م �ك ��ات ��ب وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف��ي
ال �س �ف��ارات وال�ق�ن�ص�ل�ي��ات الكويتية
دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره
م �ن �ه��ا  640.340/000د.ك س�ن��وي��ا
حيث أف��ادت ال ��وزارة ب��أن امل��ادة ()4
من القرار الوزاري رقم ( )1537لسنة
 2000بشأن مكاتب وزارة الداخلية
في السفارات والقنصليات الكويتية
تنص على أن يحتفظ املوفد بكافة
عالواته وبدالته وأي مزايا وظيفية

أخرى كان يتقاضاها كما ولو كان
يعمل داخل الكويت.
وب��ال �ن �ظ��ر ال� ��ى ت �ل��ك امل � � ��ادة ن�ج��د
ان امل� � �ش � ��رع ق � ��د أع � �ط� ��ى ال � �ح� ��ق م��ن
خ�ل�ال� �ه ��ا ل� �ك ��اف ��ة امل� ��وف� ��دي� ��ن ل�ل�ع�م��ل
خ ��ارج دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي االح�ت�ف��اظ
ب �ك ��اف ��ة ال� � �ع �ل��اوات وال� � �ب � ��دالت وأي
م��زاي��ا وظيفية أخ ��رى .إال أن هناك
نصا ملزما ب��امل��ادة ( )63م��ن القرار
ال � � ��وزاري رق ��م ( )2004/990ب�ش��أن
ال � � �ب � � ��دالت وامل � � �ك � ��اف� � ��آت االض� ��اف � �ي� ��ة
للعسكريني يقضي بقطع ال�ب��دالت
ال�خ��اص��ة ع��ن ال�ع�س�ك��ري�ين امللحقني
بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
وم �ن �ح �ه��م ب ��دل ال �ع �م��ل االداري وال
يوجد نص ملزم بذات القرار بقطع
ال� � �ب � ��دالت ال� �خ ��اص ��ة ع� ��ن امل ��وف ��دي ��ن
للعمل باملحطات الخارجية وعليه
ف �ق��د أب �ق��ت االدارة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
قوة الشرطة على البدالت الخاصة
بهم بالرغم من قطعها عن العاملني
بالبعثات الدبلوماسية في الخارج
وذلك تطبيقا لنص املادة ( )4سالفة
الذكر وأن هذا االجراء ال يعارض ما
جاء بالقرار الوزاري رقم ( )80لسنة
 2007ح �ي��ث ال ي ��وج ��د ن ��ص م �ل��زم
ب�ه��ذا ال �ق��رار يقضي بقطع ال�ب��دالت
ال � �خ� ��اص� ��ة ع � ��ن امل � ��وف � ��دي � ��ن ل �ل �ع �م��ل
باملحطات الخارجية وعليه تؤكد
االدارة العامة لشؤون قوة الشرطة
ع �ل��ى أح �ق �ي��ة ال �ع��ام �ل�ين ب��امل�ح�ط��ات
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي االس �ت �م��رار ب�ص��رف
البدالت الخاصة وان قطعها عنهم
ي �ع��د ان� �ت� �ق ��اص م ��ن ال� �ح� �ق ��وق ال �ت��ي
م �ن �ح �ه��ا ل �ه��م ال � �ق ��رار ال� � � ��وزاري رق��م
(.)2000/1537
استمرار ص��رف ب��دل عن االعمال
االض��اف �ي��ة ل�ل�م�ه�ن�ي�ين ط�ب�ق��ا ل�ل�ق��رار
ال � � � � � ��وزاري رق� � ��م  952ل �س �ن ��ة 2006
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��ان��ون رق ��م  23لسنة
 1986بشأن نظام ق��وة الشرطة بلغ
ما امكن حصره منها 491.151.000
دينار كويتي واف��ادت ال��وزارة بانه
ت��م م�خ��اط�ب��ة وزارة امل��ال�ي��ة ب�ت��اري��خ
 2013/7/23واف� ��ادت ب��أن عمليات
ص� ��رف االض ��اف ��ي مل�ن�ت�س�ب��ي وزارة
الداخلية تخضع للوائح والتعاميم
املالية والقرارات الوزارية الصادرة
بهذا الشأن.
 مآخذ شابت البدالت واملكافآتوامل� �ص ��روف ��ات ع �ل��ى ال �ن �ظ��م امل��ال �ي��ة
املتكاملة للخدمة املدنية عن السنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وم�ن�ه��ا ص��رف
ب� ��دل ن ��وب ��ة ل �ب �ع��ض امل ��وظ �ف�ي�ن غ�ي��ر

مبنى ديوان الخدمة املدنية

ال�ع��ام�ل�ين ب�ن�ظ��ام ال�ن��وب��ة وال��ذي��ن ال
تناسب وظائفهم املعينون عليها
العمل بنظام ال�ن��وب��ة ودون وج��ود
اي اث� �ب ��ات ل ��ذل ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��رار
مجلس الخدمة املدنية رقم  12لسنة
 2012ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن ح �ص��ره منها
 454.152.000دينار كويتي.
واف� � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س��وف
ت �ق��وم ب��وض��ع آل �ي��ة ج��دي��دة الح�ك��ام
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ص� ��رف ب� ��دل ال �ن��وب��ة
مل �س �ت �ح �ق �ي��ه ف �ق��ط ب� ��إص� ��دار ت�ع�م�ي��م
يحدد اسباب العمل بنظام النوبة
ويحدد اس��م املوظف وال��رق��م املدني
وم��رك��ز ال�ع�م��ل وامل �س �م��ى ال��وظ�ي�ف��ي
وطبيعة العمل على ان يتحمل مدير
االدارة م�س��ؤول�ي��ة اس �م��اء املوظفني
الذين يعملون بنظام النوبة فعليا
ويستحقون عنها بدل النوبة.
 ص ��رف ال �ح��د االق �ص��ى م��ن ب��دلال �ط �ع��ام ل�ب�ع��ض امل��وظ �ف�ين املكلفني
ب��ال�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام ال �ن��وب��ة باملخالفة
لقرار مجلس الخدمة رقم  12لسنة
 2012ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن ح �ص��ره منها
 317.172.000دينار كويتي سنويا.
واف ��ادت ال ��وزارة بأنها س��وف تقوم
بوضع آلية جديدة الحكام الرقابة
على صرف بدل طعام للمستحقني
فقط ب��اص��دار تعميم يحدد اسباب
ال �ع �م��ل ب �ن �ظ��ام ال �ب ��دل وي �ح ��دد اس��م
امل � ��وظ � ��ف وال � ��رق � ��م امل � ��دن � ��ي وم ��رك ��ز
العمل واملسمى الوظيفي وطبيعة
العمل على ان يتحمل مدير االدارة

م�س��ؤول�ي��ة اس �م��اء امل��وظ�ف�ين اللذين
ي �ع �م �ل��ون ف�ع�ل�ي��ا وي �س �ت �ح �ق��ون عنه
البدل.
 اس� �ت� �م ��رار ص � ��رف ب � ��دل امل��وق��عاملقرر لشاغلي الوظائف الهندسية
التخصصية والهندسية املساندة
ب �ف �ئ��ات��ه ع �ل��ى االط �ل��اق ل �ل �ع��دي��د من
موظفي ال ��وزارة الذين يعملون في
مراكز عملهم االصلية ودون تحديد
مل ��واق ��ع ع�م�ل�ه��م ف�ع�ل�ي��ا ول �ع ��دد اي ��ام
العمل بها باملخالفة ل�ق��رار مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  8لسنة 2010
ب �ش��أن وظ ��ائ ��ف وب � ��دالت وم �ك��اف��آت
امل�ه�ن��دس�ين وق� ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م  13ل�س�ن��ة  2011بشأن
زيادة بدل املوقع املقرر للمهندسني
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن وش ��اغ� �ل ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
ذات الطابع الهندسي ف��ي الجهات
الحكومية وتعديالته بلغ ما امكن
ح�ص��ره منها  727.764.000دي�ن��ارا
كويتيا واف��ادت ال��وزارة بانه سوف
ي �ت��م ات� �خ ��اذ ال �ل��ازم ن �ح��و م�خ��اط�ب��ة
ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون الخدمات
املساندة لضرورة اتخاذ االجراءات
الالزمة الحكام الرقابة على صرف
ب ��دل امل��وق��ع ل�ل�م�ه�ن��دس�ين وال�ف�ن�ي�ين
املكلفني فعليا باالشراف على تنفيذ
م �ش��اري��ع ال � � ��وزارة ف ��ي ت �ل��ك امل��واق��ع
وذل� ��ك ع ��ن ط��ري��ق ك �ش��وف م�ع�ت�م��دة
م��ن ق�ب��ل ال��وك�ي��ل امل �س��اع��د املختص
باسمائهم واملواقع املكلفني بالعمل
ب� �ه ��ا وال� �ت� �ن� �ب� �ي ��ه ع� �ل ��ى امل �ه �ن��دس�ي�ن

وال�ف�ن�ي�ين ال�ت��اب�ع�ين ل �ل�ادارة العامة
ل �ل�إن � �ش� ��اء وال � �ص � �ي ��ان ��ة واالدارات
التابعة لعم ان��ه لن يتم ص��رف بدل
املوقع ألي منهم اال بعد التأكد من
تواجدهم باملواقع الخارجية املثبتة
بالكشوف.
 اس � � �ت � � �م � ��رار ت� �ح� �م� �ي ��ل روات� � � ��بال �ع��ام �ل�ين ب�ج�م�ع�ي��ة ال �ش��رط��ة على
م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارة ب��امل�خ��ال�ف��ة للقرار
ال ��وزاري رق��م  98لسنة  1996بشأن
ال�ل�ائ �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ول� �ل� �م ��ادة 14
م ��ن ق ��ان ��ون ن �ظ��ام ال �ش��رط��ة ب �ل��غ ما
ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا 160.560.000
دي�ن��ارا كويتيا خ�لال السنة املالية
.2015/2014
وافادت الوزارة بانه وفقا للفقرة
د من املادة الثانية من القرار الوزاري
رق��م  98لسنة  1996ب�ش��أن الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م��ادة  14م ��ن ق��ان��ون
نظام قوة الشرطة فانه يجوز ندب
موظفي الوزارة للمساهمة في ادارة
هذه الجمعية او النادي حيث تمت
االستعانة بموظفي الوزارة من قبل
ادارة ال�ج�م�ع�ي��ة وذل� ��ك ل�لاس�ت�ف��ادة
م ��ن خ �ب��رات �ه��م ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل��راك��ز
ال��وظ �ي �ف �ي��ة الدارة ال �ج �م �ع �ي��ة ليس
لتشغيلها وتدريب املوظفني الجدد
بما يكفل القيام بمهامهم الوظيفية
ع�ل��ى ال��وج��ه االك �م��ل وع ��دم االخ�ل�ال
ب �ح �س ��ن س� �ي ��ر ال� �ع� �م ��ل وان� �ت� �ظ ��ام ��ه
ومجلس االدارة يعمل جاهدا على
تنفيذ اف��ادة ال ��وزارة السابقة بهذا

ال � �ش� ��أن وذل � � ��ك ب� ��اح�ل��ال ت �ع �ي �ي �ن��ات
للموظفني ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة الجمعية
ب��دال من ال��وزارة وب�ص��ورة تدريبية
بحيث يتم تخفيض االعداد سنويا
وج��ار اعادتهم ملقر عملهم االصلي
بالوزارة.
 اس � � � �ت � � � �م� � � ��رار ت� � �ع� � �ي �ي��ن ب� �ع ��ضال �ع �س �ك��ري�ي�ن ل � ��دى االدارة ال �ع��ام��ة
للشؤون االداري��ة بوظائف اشرافية
م ��دن� �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة  3م��ن
امل � ��رس � ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م  15ل�س�ن��ة
 1979بشأن الخدمة املدنية ولقرار
مجلس الخدمة املدنية رقم  25لسنة
 2006بشأن شروط شغل الوظائف
االشرافية في الوزارات واملؤسسات
الحكومية وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
العامة باملخالفة للهيكل التنظيمي
ل�ل��وزارة ودون اخ��ذ موافقة مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وص� ��رف ب��دالت�ه��م
ال �ع �س �ك��ري��ة رغ� ��م ش �غ �ل �ه��م وظ��ائ��ف
اداري ��ة دون وج��ه ح��ق بلغ م��ا امكن
ح �ص ��ره م �ن �ه��ا  8.220.000دي �ن ��ارا
كويتيا سنويا.
حيث اف��ادة ال��وزاراة بأن البدالت
ال � �ت � ��ي ص � ��رف � ��ت ل� �ل� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ه��ي
بدالت عامة يستحقها العسكريون
وي� � �ت� � �س � ��اوون ف� �ي� �ه ��ا ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ال ��ى
ص �ف �ت �ه ��م ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة م� �ن� �ه ��ا ب ��دل
منصب وبدل تمثيل وبدالت خاصة
يستحقها العسكريني وفقا لطبيعة
ال�ع�م��ل ال �ت��ي ي��زاول��ون �ه��ا وه ��و ب��دل
العمل االداري ال��ذي ي��واف��ق طبيعة
ال �ع �م ��ل ب �ت �ل��ك االدارة وه � ��ي ن�ف��س
البدالت التي تصرف لكافة العاملني
ب��ال��وزارة طبقا للقرار ال ��وزاري رقم
 2004/990بشأن البدالت واملكافآت
االضافية للعسكريني كما انه سيتم
اع� � � ��ادة م �خ��اط �ب��ة دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية بشأن شروط شغل الوظائف
االشرافية للعسكريني.
 اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم ق� �ي ��ام ال � � ��وزارةبتنفيذ ال�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي ال �ص��ادر
باالستئناف واملؤيد بحكم التمييز
ب � �ش� ��أن ت �س �م �ي ��ة وظ � ��ائ � ��ف ض �ب ��اط
ال�ش��رط��ة امل�ح�ق�ق�ين ب � ��االدارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات امل � �ع� ��ادل� ��ة ل ��وظ ��ائ ��ف
امل�ح�ق�ق�ين امل��دن �ي�ين وع ��دم اس �ت��رداد
م��ا ص��رف ل�ه��م م��ن ف ��روق ال �ع�لاوات
وال � �ب� ��دالت دون وج� ��ه ح ��ق ب �ل��غ م��ا
امكن حصره منها 1.677.405.000
دنانير كويتية.
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 299ألف دينار قيمة الوفورات في الداخلية
نتيجة الرقابة المسبقة والالحقة
تتمة المنشور ص12
وافادت الوزارة بأنه قد سبق الرد
على الوكيل املساعد للشؤون املالية
واالدارية بهذا الشأن بموجب كتاب
ادارة ال �ف �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع امل� ��ؤرخ
 2009/10/22وال � ��ذي ت��م االن �ت �ه��اء
ف �ي��ه ب ��ال ��رأي ب �ع��دم ج� ��واز اس �ت��رداد
ال �ف ��روق ��ات امل��ال �ي��ة ال �ن��ات �ج��ة الل �غ��اء
ال��درج��ات السابقة االعلى للضباط
م� ��ن ح �م �ل��ة اج � � ��از ال� �ح� �ق ��وق ال ��ذي ��ن
خفضت درجاتهم الوظيفية بتاريخ
 2007/10/28نتيجة الل�غ��اء ال�ق��رار
الوزاري رقم  935لسنة .2005
 ص� ��رف ع �ل��اوة اج �ت �م��اع �ي��ة ع��ناالب � �ن� ��اء ل �ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ب��ال��غ
ابناؤهم سن  24والبنات املتزوجات
وذل� ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ن��ص امل � ��ادة رق��م
 4م��ن ق ��رار مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
رقم  1لسنة  1979بشأن منح عالوة
اجتماعية للموظفني ف��ي الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ح �ي��ث ب �ل��غ اج �م��ال��ي ما
ام � �ك� ��ن ح � �ص� ��ره م� �ن� �ه ��ا م � ��ا ج �م �ل �ت��ه
 172.800.000دينار كويتي سنويا
دون وجه حق .وافادت الوزارة بانه
جار اتخاذ االجراءات الالزمة بوقف
ص � ��رف ال � �ع�ل��اوة االج �ت �م ��اع �ي ��ة ع��ن
موظفي الوزارة الذين يبلغ ابناؤهم
 24س�ن��ة وال �ب �ن��ات امل �ت��زوج��ات عند
ظ � �ه ��ور ه� � ��ذا ال� �ب� �ي ��ان ع� �ل ��ى ش��اش��ة
ال��رات��ب وم��واف��اة ال��دي��وان ب��ذل��ك مع
االلتزام.
 اس �ت �م ��رار ص� ��رف ب� ��دل اش� ��رافل � �ب � �ع � ��ض امل� � ��وظ � � �ف �ي ��ن ال � �ش� ��اغ � �ل�ي��ن
لوظائف اشرافية في مركز التدريب
التخصصي التابع ل�ل�ادارة العامة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات رغ � � ��م ع � � ��دم اع� �ت� �م ��اد
ه ��ذه ال ��وح ��دة ب��ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
رق��م  666لسنة  2001وق��رار مجلس
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة رق � � ��م  25ل �س �ن��ة
 2006بشأن ش��ر|ط شغل الوظائف
االش ��راف� �ي ��ة ب � ��ال � ��وزارات واالدارات
الحكومية وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
العامة التي تسري بشأنها احكام
ق��ان��ون ون �ظ��ام ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة بلغ
اج�م��ال��ي م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها ما
جملته  15.820.00دي �ن��ارا كويتيا.
واف � ��ادت ال � ��وزارة ب��أن��ه ت��م مخاطبة
دي� � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ب �ت��اري��خ
 2015/3/5ب �ش ��أن اع �ت �م��اد ب�ع��ض
ال ��وح ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ف ��ي ال�ه�ي�ك��ل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ول� � ��م ي� �ت ��م ال � � ��رد ح�ت��ى
تاريخه وانها سوف توافي الديوان

الحقا بالرد في حال وروده.
 م� �ن ��ح ب� � ��دل ح � �ض� ��ور ج �ل �س��اتل� �ج ��ان ل �ب �ع��ض امل ��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن ال
ت�ن��اس��ب وظ��ائ�ف�ه��م ال�ل�ج��ان املشكلة
ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم دي� ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية رقم  5لسنة  1986بشأن بدل
حضور جلسات لجان في الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ل��غ م ��ا ام� �ك ��ن ح �ص��ره
منها ما جملته  25.400.000دينار
كويتي.
واف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب � ��أن ال �ل �ج��ان
بحاجة الى موظفني للقيام بمهمام
مختلفة عن طبيعة اعمالهم وعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال ال� �ط� �ب ��اع ��ون وي �ك��ون
م �س �م��اه��م ال��وظ �ي �ف��ي ط �ب��اع��ا ول�ك��ن
ي �ق��وم اع �م ��ال اخ� ��رى داخ� ��ل ال�ل�ج�ن��ة
مثل ادخ��ال الهيكل التنظيمي على
ال �ن �ظ��ام امل �ت �ك��ام��ل ل ��دي ��وان ال�خ��دم��ة
امل � ��دن� � �ي � ��ة واس � � �ت � � �خ� � ��راج ش� � �ه � ��ادات
ت� � ��درج وظ �ي �ف ��ي ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن
واالس�ت�ع�لام ع��ن التقارير السنوية
واستعالم عن بيانات اخرى تخص
املوظفني الستكمال اج��راءات اخرى
وج� � ��ار ات� �خ ��اذ ال� �ل ��ازم ن �ح��و ت�ق�ن�ين
العدد املوجود باللجان.
 صرف بدالت وعالوات لعدد منمحققي االدارة العامة للتحقيقات
خ�ل�ال ف �ت��رة ح�ص��ول�ه��م ع�ل��ى اج ��ازة
مرافق زوج/زوج ��ة باملخالفة لقرار
مجلس الخدمة املدنية رقم  9لسنة
 2011بشأن منح املوظف واملوظفة
اج � � � � ��ازة خ � ��اص � ��ة ب � �م ��رت ��ب مل ��راف� �ق ��ة
ال ��زوج امل��وظ��ف ب��ال �خ��ارج م��ا ترتب
عليه ص��رف ب ��دالت بلغت جملتها
 127.034.000دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا دون
وجه حق .وافادت الوزارة بمراجعة
االس �م��اء امل��وض�ح��ة ب��ال�ف�ت��رة امل�ش��ار
ال�ي�ه��ا ت�ب�ين اس �ت ��رداد م��ا ت��م صرفه
دون وج��ه ح��ق للبعض وت��م اتخاذ
ال� �ل��ازم ن �ح��و االس � �ت� ��رداد م ��ن ب��اق��ي
االس �م��اء وم�خ��اط�ب��ة ادارة ال��روات��ب
بذلك.
خامسا :مالحظات الرقابة
المسبقة:
 عدم التقيد باحكام املادتني 13و 14من القانون رقم  30لسنة 1960
بإنشاء ديوان املحاسبة وتعديالته
الرت � �ب � ��اط ال� � � � ��وزارة ع �ل ��ى م ��وض ��وع
العقد رق��م  2010/8لتقديم خدمات
ال� �ط� �ب ��اع ��ة ب �ق �ي �م��ة 358.380.000
دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ق �ب��ل ال �ع��رض على
دي ��وان املحاسبة وت��م اخ�ط��ار ادارة
املخالفات املالية ب��ال��دي��وان التخاذ

لقطة من جلسة سابقة

الالزم فيما يتعلق باملخالفة املبينة
اعاله.
 ال��وف��ورات املالية ال�ت��ي تحققتن�ت�ي�ج��ة ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة وال�ف�ن�ي��ة
حيث اسفرت اعمال الرقابة املسبقة
ل � � ��دى دراس� � � � ��ة  5م� ��وض� ��وع� ��ات ع��ن
تحقيق وف ��ورات م�ب��اش��رة للخزانة
ال�ع��ام��ة بلغت  299.805.000دي�ن��ار
كويتي تتمثل في مبلغ 24.602.000
دي�ن��ار كويتي ع��ن اخ�ط��اء حسابية
ومبلغ  275.203.000دنانير كويتية
عن الدراسة بالديوان.
رد اوراق بعض املوضوعات:
تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق عدد  32موضوعا للوزارة
ي�ع��ود معظمها ل�ع��دم تقيد ال��وزارة
ب�ت�ع��ام�ي��م دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق ��م 9
ل �س �ن��ة  2010ب �ش��أن ال �ت �ق �ي��د ب��دل�ي��ل
اعداد اوراق املناقصات ومشروعات
ال�ع�ق��ود واالرت �ب��اط��ات واالت�ف��اق�ي��ات
الخاضعة للرقابة املسبقة لديوان
املحاسبة.
 م�ل�اح� �ظ ��ات وت ��وج� �ي� �ه ��ات ذاتاهمية خاصة
امل��واف�ق��ة على املناقصة رق��م - 39
 2013/2012ب�ش��أن ت��وري��د بطاقات
ال �ت ��زود ب��ال��وق��ود وت�ش�غ�ي��ل وادارة
وص�ي��ان��ة م�ح�ط��ات ال��وق��ود التابعة
للوزارة شريطة ان يتم التعاقد في
ح��دود القيمة التقديرية التعاقدية
وان ت� �ت ��م امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� �ل ��ى امل �ن �ف��ذ
الفعلي من وقود وخدمات .والتزام

ال� � � � � ��وزارة ب� �م ��ا ج� � ��اء ب � ��رده � ��ا خ�ل�ال
االجتماع املنعقد بالديوان بتاريخ
 2014/4/6ب� �ع ��دم ت �ض �م�ين ال�ع�ق��د
اي��ة بطاقات خاصة مفتوحة وغير
م �ح��دد ال�ك�م�ي��ات وان ت �ك��ون جميع
ب�ط��اق��ات ال��وق��ود م �ح��ددة الكميات.
وال �ت��زام ال � ��وزارة بمنع االزدواج �ي��ة
ب��ال �ص��رف ع �ل��ى ذات اآلل �ي ��ة بنفس
الوقت وعدم التداخل بالصرف بني
تعبئة آل �ي��ات ال � ��وزارة م��ن محطات
ال � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ال� �ح� �س ��اب ال� �ج ��اري
ل � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة رق� ��م  35ب�ش��رك��ة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وب�ين
قيام الوزارة بتعبئة اآلليات بالعقد
مل��وض��وع البحث .وان ت�ك��ون جميع
شهادات تجديد صالحية املحطات
جزءا ال يتجزأ من العقد.
 املوافقة على تجديد العقد رقم 2013/2012 - 92ص �ي��ان��ة ب��رام��ج
الحكومة االلكترونية لالدارة العامة
لنظم امل�ع�ل��وم��ات ب��ال��وزارة شريطة
اخ �ط��اء ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
بموعد ب��داي��ة تجديد العقد وان ال
يتم س��داد اي مبالغ تخص الفترة
من  2014/4/1حتى تاريخ تجديد
العقد.
وس�ي�ت��م اخ �ط��ار ال��رق��اب��ة الالحقة
ملتابعة تدقيق املوضوع.
املوافقة على املناقصة رق��م - 85
 2012/2011إنشاء وانجاز وصيانة
م �ب �ن��ى ن � � ��ادي ال� �ف ��روس� �ي ��ة ل� �ل ��ادارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل��ان� � �ش � ��اءات وال� �ص� �ي ��ان ��ة

ش��ري�ط��ة ان ت�ك��ون ج ��داول الكميات
املعدلة واملقدمة من الوزارة بتاريخ
 2014/9/8ج � � ��زءا ال ي� �ت� �ج ��زأ م��ن
مستندات املناقصة .وقيام املناقص
ال �ف��ائ��ز ب��اس �ت �ك �م��ال ج � ��دول تحليل
االس� �ع ��ار ل�ج�م�ي��ع ال �ب �ن��ود ال� � ��واردة
ب � � �ج� � ��داول ال� �ك� �م� �ي ��ات ق� �ب ��ل ت��وق �ي��ع
ال �ع �ق��د .وع� ��رض ال �ب �ن��د االخ �ت �ي��اري
على ديوان املحاسبة الخذ املوافقة
املسبقة بشأنه عند حاجة ال��وزارة
لتفعيله.
 امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ة رق��م 2011/2010 - 58ت��زوري��د وتركيب
وت�ش�غ�ي��ل وص �ي��ان��ة ش�ب�ك��ة االل �ي��اف
ال �ض��وئ �ي��ة مل��واق��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ل� �ل ��ادارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ادل ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة
ل �ه �ن��دس��ة االت � �ص� ��االت ض �م��ن خ�ط��ة
ال�ت�ن�م�ي��ة ش��ري�ط��ة ان ت �ك��ون ج ��داول
االس � �ع� ��ار امل ��رف� �ق ��ة م� ��ع رد ال � � ��وزارة
ال � ��وارد ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ت��اري��خ
 2014/9/24وال� �خ ��اص ��ة ب�ت�ع��دي��ل
االخ � � �ط� � ��اء ال� �ح� �س ��اب� �ي ��ة ج � � � ��زءا م��ن
مستندات التعاقد.
وأن يكون كتاب املناقص املوصى
بالترسية عليه امل��ؤرخ 2014/9/23
والذي يتعهد فيه املناقص بتوريد
قطع غيار مل��دة عشر س�ن��وات ج��زءا
م ��ن م �س �ت �ن��دات ال �ت �ع��اق��د وان ت�ق��وم
ال� � � � � ��وزارة ق� �ب ��ل ت �ن �ف �ي��ذ اي م��رح �ل��ة
م ��ن م ��راح ��ل امل � �ش� ��روع ب ��وق ��ت ك��اف
بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية
االخ � � � ��رى وال � �ت� ��ي ي �ت �ط �ل��ب ت �ن �ف �ي��ذا

ملشروع محل البحث اخذ موافاتها
ع� �ل ��ى م � � �س� � ��ارات امل � � �ش� � ��روع امل ��زم ��ع
تنفيذه وذلك للتأكد من عدم وجود
أية عوائق قد تؤخر البدء في تنفيذ
االع �م��ال وم��ع م��راع��اة ع��دم تضمني
امل �ن��اق �ص��ات امل �ش��اه �ب��ة م��واص �ف��ات
فنية ال يمكن ألح��د م��ن املناقصني
تحقيقها ف��ي امل��وض��وع��ات املماثلة
مستقبال.
 ع� � � � ��دم امل � � ��واف� � � �ق � � ��ة ع� � �ل � ��ى اح � ��داملوضوعات.
ع��دم امل��واف�ق��ة على املناقصة رقم
 2015/2014-1بشأن توريد لوحات
م �ع��دن �ي��ة م �ق��اس اوروب � � ��ي وم �ق��اس
دراجة آلية ملصنع اللوحات املعدنية
ب ��االدارة العامة للمرور حيث تبني
ال�ت��ال��ي توفير خ��ط ان�ت��اج لتصنيع
ل ��وح ��ات امل��رك �ب��ات ب �ك��اف��ة ان��واع �ه��ا
ل��دى ال� ��وزارة وامل ��ورد بموجب عقد
امل� �ن ��اق� �ص ��ة رق� � ��م 2013/2012-34
وال� � � � ��ذي ت � ��م اس � �ت�ل��ام� ��ه وت �ش �غ �ي �ل��ه
ب �ت��اري��خ  2014/4/13ح�س��ب اف ��ادة
ال��وزارة بتاريخ  2015/2/12وقيام
ال � ��وزارة ب ��اج ��راءات ط ��رح مناقصة
ت��وري��د ال �ل��وح��ات م��وض��وع البحث
ب �ع��د ت ��اري ��خ  2014/6/16اي بعد
جاهزية املصنع وتشغيله وارتفاع
تكلفة توريد لوحات مقطعة جاهزة
عن تكلفة توريد مواد خام للمصنع
م��ا يحمل امل��ال ال�ع��ام مبالغ ناتجة
ع��ن ف��روق االس�ع��ار ب�ين تكاليف كل
منهما.
 عدم التقيد بأحكام املادة  43منال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة  1964بشأن
ت��وف�ي��ر االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة ال�لازم��ة
لتغطية قيمة السعر الذي ترسى به
املناقصة.
 ع ��دم ال �ت��زام ال � ��وزارة ب��ال��دراس��ةوال� �ت ��وص� �ي ��ة ل� �ع ��دد  18م��وض��وع��ا
خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة ل�ه��ا م��ن لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ع �م�ل�ا ب�ن��ص
امل��ادة  38من القانون رق��م  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
ط��ول م��دة بقاء ع��دد  29موضوع
ب� ��ال� ��وزارة ب �ع��د ص � ��دور ق � ��رار لجنة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ب��ال �ت��رس �ي��ة
وق �ب��ل ع��رض�ه��ا ع�ل��ى ال ��دي ��وان االم��ر
ال � ��ذي ي �س �ت �ل��زم دراس� � ��ة االج � � ��راءات
والسياسات االداري��ة املتبعة داخل
الوزارة.
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أشار في برنامج هاش تاغ إلى عدد من القوانين غير المسبوقة والداعمة لألسرة

عاشور :المجلس الحالي أعاد االستقرار
إلى الحياة السياسية واألكثر اهتماما بالمرأة

ناقش برنامج هاش تاغ على تلفزيون المجلس قضية
حقوق المرأة بحضور رئيس لجنة المرأة واألسرة
النائب صالح عاشور واستاذة علم النفس االكلينيكي
د .أمينة السماك والمحامية منى األربش.
من جهته قال النائب عاشور إنه ال وجه للمقارنة بين
أوضاع المرأة الكويتية ونظيرتها الغربية الختالف
الدين والعادات والتقاليد كما أن الديمقراطية
الكويتية حديثة نسبيا مقارنة بالدول الغربية التي ال
يوجد فيها أي مظهر من مظاهر التمييز بين الرجل
والمرأة بسبب طبيعة تلك الدول وبخالف المجتمعات
الشرقية والتي تتبع عادات وتقاليد محافظة.
صالح عاشور

وأض��اف أن الحديث عن وضع
املرأة الكويتية مقارنة بنظيرتها
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ي � �ش � �م � ��ل م ��رح� �ل� �ت�ي�ن
م �غ��اي��رت�ي�ن األول � � ��ى م �ن �ه �م��ا ق�ب��ل
ال � �غ ��زو ح �ي��ث ك � ��ان ه� �ن ��اك ب�ع��ض
ال� � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ت� �ت� �ف ��وق ع �ل��ى
ال �ك ��وي ��ت ح �ق��وق �ي��ا ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بتعليم امل��رأة ودوره��ا السياسي
واالج�ت�م��اع��ي وتقلدها املناصب
القيادية وب ��دأت امل��رح�ل��ة الثانية
بعد الغزو وه��ي مرحلة انطالقة
للمرأة الكويتية في كل املجاالت
ف��وج��دن��اه��ا ت�ت�ق�ل��د امل �ن��اص��ب في
م �خ �ت �ل��ف ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
حتى وصلت إلى درجة وزيرة ثم
الحصول على حق تمثيل الشعب
ف � ��ي م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ك� �م ��ا م �ث �ل��ت
الكويت ف��ي امل�ج��ال الدبلوماسي
وت� �ق� �ل ��دت امل� �ن ��اص ��ب ال �ج��ام �ع �ي��ة
واس �ت �ط��اع��ت أن ت�ث�ب��ت وج��وده��ا
في مختلف تلك املناصب.
واض � � � � � ��اف أن امل � � � � � ��رأة ح ��ال� �ي ��ا
ت �م �ث��ل اك �ث��ر م ��ن ن �ص��ف امل�ج�ت�م��ع
الكويتي م��ن حيث ال�ع��دد كما أن
ع��دد ال�خ��ري�ج��ات أك �ث��ر وب��ال�ت��ال��ي
ف��إن درج��ة تمثيلها ف��ي املناصب
ال�ق�ي��ادي��ة وم�ش��ارك��ة ص�ن��ع ال�ق��رار
ال ت� �ت� �ن ��اس ��ب م� � ��ع ت � �ل� ��ك ال �ن �س ��ب
وامل� � �ط� � �ل � ��وب أن ت� �ج� �ت� �ه ��د امل � � ��رأة
وت � ��واج � ��ه ال� �ت� �ح ��دي ��ات ب �ن �ف �س �ه��ا
إلقناع الشارع بكفاءتها وقدرتها
على األداء واالن�ج��از في مختلف
امل�ن��اص��ب ح�ت��ى ت�خ��رج م��ن نطاق
ح �ص��ره��ا ف ��ي م �ن��اص��ب ب�ع�ي�ن�ه��ا
إل��ى مستوى القيادة الفاعلة في
مختلف امل�ج��االت األخ��رى مؤكدا
أه �م �ي��ة دور ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي تغيير
الثقافة املجتمعية تجاه املرأة.

قوانين المرأة
وفيما يتعلق بقوانني املرأة اعتبر
عاشور أن هناك الكثير من املواد في
قوانني املرأة يمكن اعتبارها تمييزا
صارخا ضدها معربا عن اعتقاده
ب � ��أن م ��ا ي �ح �ت��اج إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر م�ل��ح
ه��و ثقافة املجتمع ونظرته للمرأة
ف�ت�غ�ي�ي��ر ن �ص��وص ال �ق��ان��ون سهلة
وممكنة أم��ا تغيير ثقافة املجتمع
فهو يحتاج إل��ى جهد كبير لفترة
طويلة من الزمن الفتا إل��ى أن أبرز
القوانني التي يوجد بها تمييز ضد
امل ��رأة ق��ان��ون الجنسية ال ��ذي يتيح
للمواطن تجنيس زوجته األجنبية
فيما ال تستطيع املواطنة تجنيس
زوج �ه��ا غ �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي وأش� ��ار إل��ى
أن ��ه ال ب��د م��ن ت�ع��دي��ل ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ل�ل�م�س��اواة ب�ين ال�ط��رف�ين ف��ي مسألة
التجنيس باعتبار أن امل��ادة  29من
الدستور تساوي بني الرجل واملرأة
ف��ي ال�ح�ق��وق وال��واج �ب��ات ك�م��ا نجد
ه ��ذا ال�ت�م�ي�ي��ز م ��وج ��ودا ف ��ي قضية
اإلس � �ك� ��ان ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ق��رض
ال� �س� �ك� �ن ��ي وال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ب �ي��ت
لغير امل�ت��زوج��ة واألرم �ل��ة واملطلقة.
واس �ت �ط��رد ق��ائ�لا :إن ت�ل��ك ال�ق��وان�ين
وض�ع��ت ف��ي الستينيات م��ن ال�ق��رن
امل��اض��ي حيث ك��ان��ت االوض ��اع غير
ما نعيشه في الوقت املعاصر ومن
ث ��م ف� ��إن م �ع �ظ��م ال� �ق ��وان�ي�ن امل�ت�ع�ل�ق��ة
باملرأة تحتاج إلى تعديل.
هيمنة ذكورية
وع��ن رؤيته لطرق ع�لاج الهيمنة
ال��ذك��وري��ة ف��ي املجتمع الكويتي قال
عاشور إن قضية الهيمنة الذكورية
موجودة في جميع املجتمعات حتى
ف��ي أوروب ��ا فحتى السبعينيات من

ال�ق��رن امل��اض��ي ل��م يكن للمرأة تمثيل
في البرملانات األوروب�ي��ة وق��د لجأت
ال� � � ��دول إل � ��ى ن� �ظ ��ام امل� �ح ��اص� �ص ��ة أو
م ��ا ي� �ع ��رف ب �ن �ظ��ام ال �ك ��وت ��ة ل�ض�م��ان
تمثيل جميع فئات املجتمع في تلك
ال �ب��رمل��ان��ات ف��اس �ت �خ��دم ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
لتمثيل املرأة وتمثيل األقليات والقى
ه��ذا النظام نجاحا اختصر سنوات
ك� �ث� �ي ��رة ي �ت �ط �ل �ب �ه��ا ب ��رن ��ام ��ج إع� � ��داد
املجتمع لتقبل ف�ك��رة ان�ت�خ��اب امل��رأة
وتمثيلها للشعب وض�م��ن ال�ق��ان��ون
ت �م �ث �ي��ل امل � � ��رأة ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ج��ال��س
الالحقة منذ تطبيقه وقال إن الكويت
تحتاج بدورها إلى مثل تلك األفكار
التي تلغي التمييز وتساهم بدور في
تغيير النظرة الذكورية من املجتمع
إل��ى امل��رأة بأنها غير مؤهلة للقيادة
أو أن ت �ك ��ون ص��اح �ب��ة ق � ��رار م�ش�ي��را
إل��ى أن ن�ج��اح ف�ك��رة امل�ح��اص�ص��ة في
أوروب � ��ا س��اه��م ف��ي ن �ق��ل ال �ف �ك��رة إل��ى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة وال�ت��ي
وج ��دت ف��ي ن�ظ��ام ال�ك��وت��ة ح�لا ع��ادال
ل�ت�م�ث�ي��ل أص �ح��اب ال �ب �ش��رة ال �س �م��راء
واألق �ل �ي��ات ال�ع��رق�ي��ة ف��ي الكونجرس
ومجلس الشيوخ.
أما فيما يتعلق بما قدمه املجلس
ال�ح��ال��ي ل�ل�م��رأة ف��أوض��ح ع��اش��ور أن
ال � �ص� ��راع ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ش�ه��دت��ه
ال�ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة خ�ل�ال ال�س�ن��وات
الست املاضية تراجع بقضايا املرأة
وأخ ��ر االه �ت �م��ام ال�ن�ي��اب��ي ب�ه��ا خ�لال
ال �ف �ت��رة ال �ب��رمل��ان �ي��ة األخ � �ي ��رة ف�ض�لا
ع��ن ح��ال��ة ع ��دم االس �ت �ق��رار املتعلقة
بقصر عمر املجالس السابقة وعدم
استكمال مدتها الطبيعية بخالف
الحاصل مع املجلس الحالي والذي
نجح بداية في منح االهتمام لقضايا
امل� � ��رأة وغ �ي��ره��ا م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال�ت��ي

كانت مهمشة في السابق من خالل
قدرته على إعادة الهدوء واالستقرار
ل�ل�س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ت��ي تعتبر
األرضية املناسبة للنظر في مختلف
ال�ق�ض��اي��ا امل�س�ت�ح�ق��ة وب �ع��د ذل ��ك ق��ام
املجلس بإنشاء لجنة خاصة باملرأة
واألسرة خرج من خاللها العديد من
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت��دع��م األس ��رة وامل��رأة
باعتبارها أس��اس تلك األس��رة منها
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي أق��ره��ا م�ج�ل��س األم��ة
بهذا الخصوص مثل ق��ان��ون الطفل
ومحكمة األسرة فضال عن تعديالت
ق ��ان ��ون اإلس� �ك ��ان وال� �ت ��ي ت �ص��ب في
ص��ال��ح امل ��رأة وت��دع��م األس ��رة مشيرا
إلى وجود عدد من القضايا الخاصة
باملرأة والتي تدرسها اللجنة تحتاج
إلى وقت إلقرارها مطالبا السلطتني
في هذا الصدد بإيجاد حلول ناجزة
مل�ش�ك�ل��ة أب �ن��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات ل��دع��م ما
ات � �خ ��ذ م� ��ن إج � � � � ��راءات م� �ث ��ل ال� �ع�ل�اج
والتعليم املجاني حيث ان املوضوع
يتعلق ح��ال�ي��ا بمنحهم أول��وي��ة في
ال �ت��وظ �ي��ف ب �ع��د ال �ك��وي �ت �ي�ين م�ش�ي��را
إلى أن ذلك يستوجب تعديل قانون
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ك �م��ا ط ��ال ��ب ب�ح��ل
املشاكل القانونية املعرقلة لتفعيل
م� ��رس� ��وم امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل�ل�أس ��رة
وال � ��ذي ي �ض��م م�م�ث�ل�ين م ��ن ع� ��دد من
ال � � ��وزارات وي �ع �ن��ى ب�ق�ض��اي��ا األس ��رة
مؤكدا أن هذا املجلس سيقوم بدور
إي �ج��اب��ي ك�ب�ي��ر ح ��ول ك��ل م��ا يتعلق
بقضايا األسرة.
الدورات الزوجية
وت� � �ح � ��دث ال � �ن ��ائ ��ب ع � ��اش � ��ور ع��ن
م �ق �ت��رح��ه ب �ش��أن إل ��زام �ي ��ة ال� � ��دورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ل�ل�م�ق��دم�ين ع�ل��ى ال ��زواج
وال ��ذي ت��م رف�ض��ه م��ن مجلس األم��ة

وي�ت�ع�ل��ق امل �ق �ت��رح ب��اش �ت��راط تقديم
الصحيفة الجنائية ل�ل��زوج وإل��زام
ال �ط��رف�ين ب �ح �ض��ور دورة ت��دري�ب�ي��ة
ح �ي ��ث ق � ��ال إن ج� � ��زءا م� ��ن م�ه�م�ت�ن��ا
ك�م�ش��رع�ين يتعلق بتلمس مشاكل
املجتمع ودراس �ت �ه��ا ووض ��ع حلول
م �ن��اس �ب��ة ل �ه��ا ون� �ح ��ن ف ��ي ال �ك��وي��ت
ن �ع��ان��ي م ��ن م �ش �ك �ل��ة وج � ��ود ن�س�ب��ة
ك�ب�ي��رة م��ن ال�ط�لاق ت�ق��ع ف��ي غضون
الخمس س�ن��وات األول��ى م��ن ال��زواج
وق � ��د أث �ب �ت ��ت ال� � ��دراس� � ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة
املعتبرة أن ذلك يعود لسبب رئيسي
يتعلق بعدم وضوح مفهوم الزواج
ع �ن��د ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ب��اب ال � ��ذي ال
ي �ن �ظ��ر إل� ��ى األع� �ب ��اء وامل �س��ؤول �ي��ات
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ال � ��زواج م��ن ال�ط��رف�ين
واق�ت�ص��ار ف�ك��رة ال ��زواج لديهم على
ال�ج��وان��ب العاطفية ف�ق��ط وم��ن ه��ذا
امل �ن �ط �ل��ق وم� ��ن واق � ��ع م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا
لحماية األسرة قمت بتقديم املقترح
وس�ح�ب��ت م�ن��ه م��وض��وع الصحيف
الجنائية من أجل تمريره مع األخذ
في االعتبار أن هناك دوال إسالمية
قامت بتطبيق الفكرة ونجحت في
تقليل ن�س��ب ال �ط�لاق م�ث��ل ماليزيا
كما أن للمقترح جوانب اقتصادية
يوفر للدولة مع األخ��ذ في االعتبار
أن تلك ال��دورات ال يوجد بها نجاح
ورس� ��وب وأن منحها متعلق فقط
ب��االل�ت��زام بالحضور وق��ال عاشور
إن رفض املقترح ليس نهاية املطاف
وإن � � ��ه ع� �ل ��ى اق� �ت� �ن ��اع ت� � ��ام ب� �ج ��دوى
امل �ق �ت��رح وم ��ن ث��م س �ي �ع��اود تقديمه
مرة أخرى.
مناصب قضائية
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أوض��ح عاشور
ع � ��دم وج � � ��ود م �ش �ك �ل��ة دس� �ت ��وري ��ة
او ق��ان��ون�ي��ة تتعلق ب�ت��ول��ي امل ��رأة
منصبا قضائيا وأنه من الجانب
ال� �ش ��رع ��ي ال ي ��وج ��د إج � �م� ��اع ب�ين
امل � ��راج � ��ع ال ��دي� �ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى أن ت�ل��ك
ال � �ق� ��اع� ��دة م �ح �س��وم��ة وأن ه �ن��اك
استثناءات.
وإلى ذلك فقد شارك في الحلقة
اس �ت��اذة ع�ل��م ال�ن�ف��س االكلينيكي
د .أمينة السماك واملحامية منى
االرب ��ش ال�ل�ت��ان أك��دت��ا ق ��درة امل��رأة
على أداء دور قيادي في مختلف
امل �ج��االت ال�ت��ي يحتكرها ال��ذك��ور
م�ط��ال�ب�ين امل ��رأة بالتسلح بالعلم
واملعرفة ملواجهة األفكار السلبية
ف� � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع وامل � �س� ��اه � �م� ��ة ف��ي
تغييرها.
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تطبيق نظام
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االجتماعية
واالقتصادية
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المرأة الكويتية
أثبتت ذاتها في
جميع المناصب
القيادية التي
تقلدتها

aldostoor

االثنين  12جمادى اآلخر  21 . 1437مارس 2016

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يشيد بمنتدى
االتصال الحكومي بالشارقة
أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال � � � � � ��وزراء ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
عبدالله املبارك الصباح أمس بمنتدى
(االتصال الحكومي) الذي تستضيفه
امارة الشارقة برعاية وحضور عضو
امل �ج �ل��س االت � �ح � ��ادي ح ��اك ��م ال �ش��ارق��ة
ال �ش �ي��خ ال��دك �ت��ور س �ل �ط��ان ب ��ن محمد
القاسمي.
وق � � ��ال ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
مشاركته في اعمال ال��دورة الخامسة
ل �ل �م �ن �ت��دى ان امل �ن �ت ��دى ش �ه��د ت �ط��ورا
ت��راك�م�ي��ا م�ن��ذ ان �ط�ل�اق دورت� ��ه االول ��ى
ليصل الى الدورة الحالية وهو محمل
بكم من البرامج واالنشطة الثرية التي
تمثل قيمة مضافة لجميع املشاركني.
وأض ��اف ان اهمية امل�ن�ت��دى ال تعد
محلية او خليجية فحسب بل يحظى
أي �ض��ا ب��أه�م�ي��ة دول �ي��ة واق�ل�ي�م�ي��ة عبر
عنها املحاور التي يتناولها املنتدى
وق �ي �م ��ة وخ � �ب ��رة امل� �ش ��ارك�ي�ن ف �ي��ه م��ن
مختلف دول العالم اذ يعد موردا ثريا
ل�ل�م��زي��د م��ن امل�ع��رف��ة لجميع املعنيني

بشؤون االتصال الحكومي.
وأوض ��ح ان «امل�ش��ارك��ة ف��ي املنتدى
ت �م �ن �ح �ن��ا م � �ج � ��االت ت� �ع ��ام ��ل ج ��دي ��دة
ف ��ي ال� �ي ��ات ال� �ت ��واص ��ل ال �ح �ك��وم��ي م��ع
امل �ج �ت �م �ع��ات» م��ؤك��دا ان ��ه ي �ع��د ف��رص��ة
ل� �ت� �ب ��ادل ال� �خ� �ب ��رات واالس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
ال�ت�ج��ارب ال��ري��ادي��ة ال�ن��اج�ح��ة ف��ي ه��ذا
امليدان.
وأش� � � ��ار ال � ��ى ان م� ��ن اه � ��م م �ح ��اور
املنتدى ما ركز عليه حاكم الشارقة في
كلمته ح��ول تجنب ان ي�ك��ون الجهاز
االعالمي الحكومي موجها وان يكون
ق��ائ �م��ا ع �ل��ى ب�ي�ن ال �ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ي
وم�خ�ت�ل��ف ش��رائ��ح امل�ت�ل�ق�ين م��ن اف ��راد
املجتمع.
وأعرب الشيخ محمد العبدالله عن
شكره وتقديره لجهود امارة الشارقة
ف � ��ي ت �ن �ظ �ي��م ه � � ��ذا امل � �ن � �ت� ��دى ال� ��دول� ��ي
متمنيا لها املزيد من التقدم والتطور
واالزدهار.
وت�ت�ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل�ن�ت��دى التي
ي �ح �ض��ره��ا أك� �ث ��ر م� ��ن  3000م �ش ��ارك

واع �ل��ام � ��ي م� ��ن امل �ه �ت �م�ي�ن ب ��االت �ص ��ال
ال �ح �ك��وم��ي ع� ��ددا م��ن ج �ل �س��ات ال�ع�م��ل
ال� � �ت � ��ي ت � �ن� ��اق� ��ش اب � � � ��رز م � � �ح� � ��اور رف� ��ع
ك � �ف� ��اءة االت � �ص� ��ال ال �ح �ك ��وم ��ي وس �ب��ل
ت�ف�ع�ي��ل دوره ف ��ي وض ��ع ال �س �ي��اس��ات
واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات امل��رح�ل �ي��ة وخ�ط��ط
العمل للحكومات.
وي � � �ض� � ��م امل � � �ن � � �ت � ��دى ال � � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال �ف �ع��ال �ي��ات م �ن �ه��ا (م �ن �ص��ة االب �ت �ك��ار
امل �ج �ت �م �ع ��ي) ال � �ت ��ي س� �ي� �ع ��رض ف�ي�ه��ا
ث� �م ��ان� �ي ��ة م � ��ن ال� � �ط �ل��اب وامل� �ب� �ت� �ك ��ري ��ن
وأص � �ح� ��اب اإلن � � �ج � ��ازات ال �ف �ع ��ال ��ة ف��ي
امل� �ج� �ت� �م ��ع اإلم � � � ��ارات � � � ��ي م �ش ��اري �ع �ه ��م
وم�ب��ادرات�ه��م على م��دار ي��وم�ين ضمن
أرب � ��ع ج �ل �س��ات م�ت �خ�ص�ص��ة ب �ع �ن��وان
(انعكاسات مضيئة).
وت� �ت� �ن ��اول ال � � � ��دورة ال �خ��ام �س ��ة م��ن
امل�ن�ت��دى ال��دول��ي ل�لات�ص��ال الحكومي
أف� � �ض � ��ل امل � � �م� � ��ارس� � ��ات ف� � ��ي االت� � �ص � ��ال
ال� �ح� �ك ��وم ��ي وال � �ع �ل�اق� ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
االت �ص��ال الحكومي وامل��واط��ن اضافة
ال� ��ى ال� � ��دور ال � ��ذي ي �ق ��وم ب ��ه االت �ص ��ال

الوزير محمد العبدالله

الحكومي في خدمة اإلنسان بصورة
عامة.
وي �ت��رأس ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي امل �ش��ارك
ف ��ي ف �ع��ال �ي��ات امل �ن �ت��دى وزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك ال�ص�ب��اح فيما يضم
ال��وف��د ق�ن�ص��ل ع ��ام دول ��ة ال �ك��وي��ت في
دبي واالم��ارات الشمالية ذي��اب ماجد
الرشيدي.

العنزي مفتتحا فعاليات املعرض

بالخارج مثل وزارة الصحة ووزارة
الدفاع وشركة نفط الكويت.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س ال��راب �ط��ة
الكويتية للطب النووي والتصوير
الجزيئي ورئيس املؤتمر الخامس
ل��راب�ط��ة ال�ط��ب ال �ن��ووي والتصوير
الجزيئي الكويتية د .فهد معرفي
ان الطب النووي بالكويت ب��دأ في
اواخر الستينيات من القرن املاضي
م �م��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا م ��ن ال� � ��دول ال ��رائ ��دة
ف � ��ي ه� � ��ذا امل � �ج � ��ال ع� �ل ��ى امل �س �ت ��وى
العاملي ويوجد في الكويت حاليا
 11ق�س�م��ا ف��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات وزارة
الصحة توفر احدث ما توصل إليه

ال �ع �ل��م م ��ن ف �ح��وص��ات ت �ص��وي��ري��ة
ب��اس�ت�خ��دام ال��دوائ �ي��ات املشعة عن
ط��ري��ق ت�ق�ن�ي��ات ح��دي�ث��ة وم�ت�ط��ورة
جدا.
من جهتها قالت رئيس مجلس
اق� �س ��ام ال �ط ��ب ال � �ن ��ووي ف ��ي وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة ورئ � � �ي� � ��س ق � �س� ��م ال� �ط ��ب
ال �ن ��ووي ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع ��دان د.
ايمان الشمري ان املؤتمر يركز هذه
السنة على التصوير البوزيتروني
واملستجدات في ه��ذا املجال وذلك
الن م �ع �ظ��م م �س�ت �ش �ف �ي��ات ال �ك��وي��ت
ب� �ه ��ا اج � �ه � ��زة ح ��دي� �ث ��ة ل �ل �ت �ص��وي��ر
البوزيتروني.
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الكويت تدين
تفجير اسطنبول

العبيدي يرعى معرض كويت ميديكا
السابع ومؤتمر رابطة الطب النووي
ب � ��دأت ام� ��س ف �ع��ال �ي��ات م �ع��رض
ص �ح��ة ال �ك��وي��ت (ك ��وي ��ت م�ي��دي�ك��ا)
السابع واملؤتمر الخامس لرابطة
الطب النووي والتصوير الجزيئي
الكويتية برعاية وزي��ر الصحة د.
علي العبيدي.
وق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة
ل �ل �م �ع��رض د .ن ��اص ��ر ال� �ع� �ن ��زي ان
املعرض يأتي في فترة تزدهر بها
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
من خ�لال انشاء تسع مستشفيات
وعدة مراكز صحية.
ول � �ف� ��ت ال � � ��ى ان امل� � �ع � ��رض ي �ع��د
فرصة للجمهور لاللتقاء باالطباء
ع � �ل� ��ى م � � � ��دار ث �ل��اث � ��ة اي � � � ��ام وط� � ��رح
االستفسارات عن حالة طبية يرغب
ف��ي ع�لاج�ه��ا س ��واء ف��ي ال�ك��وي��ت او
ف� ��ي ال � �خ� ��ارج وع� � ��رض ت �ق��اري��ره��م
ال �ط �ب �ي��ة وح �ج��ز امل��واع �ي��د ل�ل�ع�لاج
واالستفسار عن تكلفة العالج.
واض��اف ان��ه من ضمن فعاليات
م� �ع ��رض (ك ��وي ��ت م �ي��دي �ك��ا) اق��ام��ة
امل��ؤت �م��ر ال �خ��ام��س ل��راب �ط��ة ال �ط��ب
ال� � �ن � ��ووي وال� �ت� �ص ��وي ��ر ال �ج��زي �ئ��ي
الكويتية وملدة ثالثة ايام باالضافة
ال��ى م��ؤت�م��ر خ��اص للمستشفيات
امل�ت�م�ي��زة وال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج يعقد
ال� �ي ��وم مل� ��دة ي� ��وم واح � ��د ب�م�ش��ارك��ة
ممثلني ع��ن جهات االي�ف��اد للعالج

أخبار

ب ��دوره ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي
بالوكالة ومدير مستشفى السالم
ال� ��دول� ��ي ال� ��راع� ��ي امل ��اس ��ي مل �ع��رض
كويت ميديكا د .ايمن املطوع خالل
حفل االفتتاح ان املنظومة الصحية
الكويتية تسير في دربها الصحيح
وانها تحقق نقالت نوعية من عام
آلخر ستمكنها من الوصول خالل
السنوات القليلة املقبلة الى توطني
ال�ع�لاج وت��وف�ي��ر ع�لاج متكامل في
مختلف التخصصات الطبية.

أع��رب��ت ال�ك��وي��ت ع��ن ادانتها
واس� � �ت� � �ن� � �ك � ��اره � ��ا ال � �ش� ��دي� ��دي� ��ن
لحادث التفجير االرهابي الذي
وق��ع ف��ي اس�ط�ن�ب��ول وأدى ال��ى
مقتل وجرح العشرات.
وأك� � ��د م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ف��ي
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي تصريح
م� � � �س � � ��ان � � ��دة دول � � � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت
ل� �ل ��اج � � ��راءات ال � �ت� ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
وتتخذها تركيا للحفاظ على
أم �ن �ه��ا وص� �ي ��ان ��ة اس �ت �ق��راره��ا
م � � �ش� � ��ددا ع � �ل� ��ى م � ��وق � ��ف دول� � ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت امل � �ب� ��دئ� ��ي وال� �ث ��اب ��ت
والرافض لكافة اشكال االرهاب
بكل صوره وايا كان مصدره.
واخ �ت �ت��م امل �ص��در تصريحه

ب��االع��راب عن خالص التعازي
وص� � � � � � � ��ادق امل � � � � ��واس � � � � ��اة ألس � ��ر
ال �ض �ح��اي��ا ول �ح �ك��وم��ة وش�ع��ب
ت ��رك� �ي ��ا ال� �ص ��دي� �ق ��ة وت �م �ن �ي��ات��ه
ل�ل�م�ص��اب�ين ب��ال�ش�ف��اء ال�ع��اج��ل.
وك��ان��ت اس�ط�ن�ب��ول ق��د ش�ه��دت
ت �ف �ج �ي��را ان� �ت� �ح ��اري ��ا ف� ��ي وق��ت
سابق امس االول أدى الى قتل
خمسة اشخاص واصابة ما ال
يقل عن  36آخرين.

خطط مستقبلية لتطوير
أبحاث األمن الغذائي
ن ��اق ��ش م ��ؤت �م ��ر ال� �ك ��وي ��ت ال ��راب ��ع
ل� �ل� �ك� �ي� �م� �ي ��اء (ال � �ك � �ي � �م � �ي� ��اء وال � �ع � �ل� ��وم
ال�ح�ي��ات�ي��ة) وال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه الجمعية
الكيميائية الكويتية أمس دور البحث
العلمي وت��أث�ي��ر الكيمياء على األم��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي وال �خ �ط ��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
املستقبلية ملعهد ال�ك��وي��ت لألبحاث
العلمية لتطوير األبحاث والدراسات
في مجال األمن الغذائي.
وتناولت جلسة العمل االولى التي
ق��دم �ه��ا امل ��دي ��ر ال �ع ��ام مل�ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ال��دك �ت��ورة سمير
سيد عمر بعنوان (اسهامات الكيمياء
ف ��ي ال� ��زراع� ��ة وال � �غ� ��ذاء :اآلف� � ��اق ودور
معهد الكويت لألبحاث العلمية في

تعزيز األمن الغذائي في الكويت) دور
الكيمياء ف��ي جميع م�ج��االت اإلنتاج
ال�غ��ذائ��ي ب�م��ا فيها إن �ت��اج املحاصيل
واألس� � � �م � � ��دة وامل� � �ب� � �ي � ��دات ال �ح �ش ��ري ��ة
ومبيدات األعشاب ونضج املحاصيل
والحصاد والسالمة الغذائية.
وأك � ��د أه �م �ي��ة ال �ك �ي �م �ي��اء ف ��ي حفظ
األغ��ذي��ة وت�م��دي��د ع�م��ره��ا اإلف�ت��راض��ي
مع املحافظة على جودتها وقيمتها
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ل �ض �م ��ان األم � � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي
للسكان بشكل مستدام مع املحافظة
على امل ��وارد البيئية وت ��وازن النظام
البيئي.

بدء استقبال طلبات مسابقة
األمير نايف للبحوث األمنية
أع�ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل��ادارة العامة
ل �ل �ع�لاق��ات واالع �ل ��ام االم� �ن ��ي ب � ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ع �م �ي��د ع � ��ادل ال�ح�ش��اش
ع ��ن ب ��دء اس �ت �ق �ب��ال ط �ل �ب��ات امل �ش��ارك��ة
ف� ��ي م �س��اب �ق��ة ج� ��ائ� ��زة االم � �ي� ��ر ن��اي��ف
ب� ��ن ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ل �ل �ب �ح��وث االم �ن �ي��ة
للعام  2017وموضوعها تعزيز قيم
املواطنة ودورها في تحصني األجيال
م��ن االن�ح��راف ب��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
وأوض � � ��ح ال �ع �م �ي��د ال� �ح� �ش ��اش ف��ي

ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام ��س أن م �ح��اور
ال�ج��ائ��زة ت��دور ح��ول مفهوم املواطنة
وامل��واط �ن��ة ب�ي�ن ال �ح �ق��وق وال��واج �ب��ات
والتربية الوطنية ودورها في تعزيز
ق �ي��م امل��واط �ن��ة وم��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع
امل� ��دن� ��ي ودوره� � � � ��ا ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ذل ��ك
وال �ت �ح��دي��ات امل �ع��اص��رة ل�ت�ع��زي��ز تلك
ال�ق�ي��م وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�غ�ل��ب عليها ونحو
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع �م �ل �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز ق�ي��م
املواطنة.
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المركز العلمي
يفتتح معرض
(كوكبك بحاجة اليك)
افتتح امل��رك��ز العلمي ام��س معرض
(ك��وك �ب��ك ب �ح��اج��ة ال �ي��ك) وه ��و امل �ع��رض
ال 12م��ن س�ل�س�ل��ة امل� �ع ��ارض ال�ت��رب��وي��ة
التفاعلية املتنقلة وذل��ك ب��رع��اي��ة وزي��ر
االع�ل�ام ووزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب
الشيخ سلمان صباح السالم الصباح.
وق��ال��ت وكيلة وزارة ال��دول��ة لشؤون
الشباب الشيخة الزين صباح الناصر
الصباح ممثلة لراعي الحفل في املؤتمر
ال �ص �ح��اف��ي ال� ��ذي ع �ق��د ف ��ي ب �ه��و امل��رك��ز
ان ه� ��ذا امل� �ع ��رض ال � ��ذي ي�ن�ظ�م��ه امل��رك��ز
العلمي يعتبر م��ن امل�ع��ارض التثقيفية
والتعليمية.
واوضحت الشيخة الزين ان املعرض
يمنح الزائر فرصة االطالع على البيئة
امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة وي�م�ك�ن��ه م��ن معرفة
س� �ب ��ل ح� �م ��اي ��ة ه� � ��ذه ال �ب �ي �ئ ��ة ل �ل �ت��أم�ين
م�س�ت�ق�ب��ل اف �ض ��ل وم �س �ت��دي��م ل�لأج �ي��ال
املقبلة.
من جانبه قال رئيس مجلس االدارة
ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ل �م ��رك ��ز م�ج�ب��ل
سليمان امل�ط��وع ان ه��ذا امل�ع��رض يأتي
ض�م��ن خ�ط��ة امل��رك��ز امل�س�ت�م��رة م�ن��ذ ست
سنوات من أجل التجديد والتنويع في
معروضات قاعة االستكشافات.

فريق الغوص
يؤكد انتهاء إزالة
ميناء عشيرج
أكد فريق الغوص نجاح مشروع
إزالة ميناء عشيرج وتنظيف ساحل
ع �ش �ي��رج ب �م �ن �ط �ق��ة ال� ��دوح� ��ة ش �م��ال
ال �ك��وي��ت ال� ��ذي أس �ف��ر ع��ن رف ��ع آالف
االط� �ن ��ان م��ن رم� ��ال وص �خ��ور ال ��ردم
ال �ج��اث �م��ة ف� ��ي ال� �س ��اح ��ل ال �ج �ن��وب��ي
ل �ج��ون ال �ك��وي��ت ض �م��ن ع �م��ل دق�ي��ق
ومنظم.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل
ان إزال � ��ة امل �ي �ن��اء ال �ب��ال �غ��ة م�س��اح�ت��ه
 200ال��ف متر مربع ت��م بنجاح بعد
ع �م��ل اس �ت �م��ر ن �ح��و ث �ل��اث س �ن��وات
ويعتبر أكبر مشروع بيئي بالكويت
والخليج.
واض��اف الفاضل ان ه��ذا النجاح
ال�ك�ب�ي��ر يعتبر م�ف�خ��رة ك��وي�ت�ي��ة ألن
امل �ي �ن��اء ك� ��ان ي�ت�س�ب��ب ب ��آث ��ار بيئية
سلبية على حركة ال�ت�ي��ارات املائية
بسبب تجمع املياه والطمي اآلسنة
مبينا أن انجاز هذا املشروع يعتبر
ال��رائ��د خليجيا حيث رف��ع اك�ث��ر من
 80ط�ن��ا م��ن ش �ب��اك ال�ص�ي��د املهملة
واملخلفات كما تم انتشال  70سفينة
خشبية غارقة من ساحل عشيرج.

تونس تشيد بمشاركة
الكويت في مهرجان الطفل

نظم ن��ادي االل�ع��اب الشتوية يوما
ري��اض �ي��ا م �ف �ت��وح��ا ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ف�ت�ي��ات
لعبة الهوكي على الجليد امس االول
السبت وشهد اقباال كبيرا.
ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � �ن� ��ادي خ��ال��د
امل �ط �ي��ري ان ال �ف �ع��ال �ي��ة ال �ت ��ي اق�ي�م��ت
ب��دع��م م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
م �م �ث �ل��ة ب � � � ��ادارة ال ��ري ��اض ��ة ل�ل�ج�م�ي��ع
ش �ه��دت ت�ق�س�ي��م امل �ش��ارك��ات ال ��ى ع��دة
م �ج �م ��وع ��ات ب �ح �س��ب ال �ع �م ��ر ب�ح�ي��ث
ت� �ض ��م ك � ��ل م �ج �م ��وع ��ة  25الع � �ب� ��ة ت��م
ت��دري�ب�ه��ن وف��ق م�ع��اي�ي��ر ع��امل�ي��ة تحت
اشراف مدرب املنتخب االول الصربي

م��ارك��و زي��داروف �ي �ت��ش وم� ��درب ق�ط��اع
ال �ش �ب��اب واالش� �ب ��ال ال �ص��رب��ي ب��وي��ان
زيداروفيتش.
وذك� � � ��ر ان ال � � �ن � ��ادي وف� � ��ر ل �ج �م �ي��ع
امل �ش��ارك��ات م�لاب��س ال�ه��وك��ي وأح��ذي��ة
التزلج الخاصة باللعبة باملجان لهذا
النشاط ال��ذي يأتي ضمن خطة ادارة
ال��ري��اض��ة ل�ل�ج�م�ي��ع وال �ن ��ادي لتنمية
لعبة هوكي الجليد في الكويت وجذب
ال�ش�ب��اب م��ن الجنسني نحو ممارسة
الرياضة غير التنافسية سعيا لنشر
اللعبة بني اوساط الفتيات.

الوفيات
جانب من مهرجان الطفل

أك � � ��د رئ � �ي� ��س ج �م �ع �ي ��ة ص �ف��اق��س
ل�ك�ت��اب ال�ط�ف��ل امل�ش��رف��ة ع�ل��ى معرض
الكتاب نعيم سيالة أهمية املشاركة
الكويتية في مختلف أنشطة املعرض
وم�ن�ه��ا ن ��دوة م �ج�لات األط �ف��ال وه��ي
الندوة الرئيسية إضافة إلى فعاليات
وم �ح��اض��رات أق�ي�م��ت داخ ��ل امل�ع��رض
وخ��ارج��ه الف �ت��ا إل ��ى م �ش��ارك��ة وك��ال��ة
كونا املتميزة في األنشطة.
وأض � � � � ��اف أن ال � � � � � ��دورة ال �ح ��ال �ي ��ة

للمعرض تعد استثنائية م��ن حيث
الفعاليات واألنشطة داعيا مختلف
املؤسسات الكويتية املعنية بالطفل
إل��ى امل�ش��ارك��ة ف��ي امل�ن��اس�ب��ات املقبلة
ال � �ت ��ي ت �ق �ي �م �ه��ا ال �ج �م �ع �ي��ة الس �ي �م��ا
م � �ع� ��رض ال � �ك � �ت� ��اب ال � �س � �ن� ��وي دع �م ��ا
ل�ل�اش �ع ��اع األدب � � ��ي ال �ك��وي �ت��ي خ ��ارج
حدود الوطن.
وأوض��ح أن أط�ف��ال ت��ون��س يبدون
ش �غ �ف��ا وت �ع �ل �ق��ا ب�ل�إإلن� �ت ��اج األدب � ��ي

ال�ك��وي�ت��ي امل��وج��ه للطفل وك��ان��ت لهم
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ت �س��اؤالت بريئة
عن دوري��ات كويتية كانت تصل إلى
ت��ون��س ت�ع�ل��ق ب�ه��ا ال�ك�ب��ار وال�ص�غ��ار
م � �ث ��ل م � �ج �ل��ات ال � �ع� ��رب� ��ي وال � �ع ��رب ��ي
ال�ص�غ�ي��ر وال�ع��رب��ي ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ق��دم
العلمي متمنيا ع��ودة ه��ذه املجالت
وان�ت�ش��اره��ا م��ن ج��دي��د ف��ي ك��ل أنحاء
تونس.

اختتام بطولة الكويت الثانية
للويك بورد والبادل بورد 2016
أش� ��اد أم�ي�ن س��ر ال �ن ��ادي ال�ب�ح��ري
خ��ال��د ال �ف��ودري ب��امل�ش��ارك��ة ال��واس�ع��ة
التي شهدتها بطولة الكويت الثانية
ل�ـ(ال��وي��ك ب��ورد وال �ب��ادل ب��ورد )2016
مؤكدا أن البطولة جاءت ناجحة بكل
املقاييس.
وق � ��ال ان ال �ب �ط��ول��ة ال �ت ��ي اق�ي�م��ت
ب �م �ش��ارك��ة  30م�ت�س��اب�ق��ا وم�ت�س��اب�ق��ة
م��ن ال �ك��وي��ت واالم� � ��ارات أس�ه�م��ت في
اك �ت �ش��اف م ��واه ��ب ج ��دي ��دة ف ��ي ه��ذه
الرياضة يشار الى ان بطولة الكويت
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل��وي��ك ب ��ورد وال �ب��ادل ب��ورد
 2016التي اختتمت مساء أمس االول
ت �ح��ت رع ��اي ��ة وزي � ��ر اإلع �ل ��ام ووزي� ��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود أسفرت نتائجها عن تحقيق
البطل الكويتي خالد العوضي املركز

• سامي مرزوق بالل سالم 56 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :صباح السالم ،ق،7
ش ،1ج ،14م ،15تلفون ،66497503 :نساء :الظهر ،ق ،5ش ،4م ،26تلفون:
23843039
• لولوه عبدالله العمران ،أرملة :عبدالعزيز عبدالله السند 80 ،عامًا،
(شيعت) ،رجال :كيفان ،ق ،5ش الخليل بن أحمد ،م ،4تلفون،24833974 :
نساء :كيفان ،ق ،5ش الخليل بن أحمد ،م ،6تلفون24833986 :
• محبوب ناصر ف�لاح ال�ن��ون 77 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :أشبيلية ،ق،2
ش ،225م ،24تلفون ،60639999 :نساء :الرحاب ،ق ،1ش ،20م17
• هابس غ��زاي ال��رق��اص العتيبي 80 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ب�ي��ان ،ق،6
ش ،22م ،44ج��ان��ب ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ،ت �ل �ف��ون ،66699866 :ن �س��اء:
أشبيلية ،ق ،2ش ،207م ،4تلفون60009193 - 99284443 :
• حمد عادل حسني الجريدان 26 ،عامًا( ،شيع) ،الحسينية الحيدرية
(املويل) ،القادسية ،ق ،4ش البدر ،م ،39تلفون99376060 - 55557304 :
• سارة راضي العليوي ،أرملة :براك عيد العليوي 78 ،عامًا( ،شيعت)،
رج ��ال :ال �ع��دان ،ق ،2ش ،4م ،22ت�ل�ف��ون ،55866696 :ن�س��اء :ال �ع��دان ،ق،2
ش ،76م ،4تلفون99330733 :
• بوشه علي م�ش��اري ،أرم�ل��ة :ماجد محمد املتلع 78 ،عامًا( ،شيعت)،
ال��رق��ة ،ق ،1ش ،30م ،409م�ق��اب��ل ط��ري��ق ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ال �س��ري��ع ،ت�ل�ف��ون:
55026066 - 55221818
• أديبه متعب غريب الهاجري ،زوج��ة :علي ابراهيم خلف الحسن60 ،
عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :ضاحية مبارك العبدالله( ،غ��رب م�ش��رف) ،ق،3
ش ،306م ،2تلفون ،97494446 :ن�س��اء :ال �ع��دان ،ق ،7ش ،20م ،3تلفون:
60690802
• فاطمة عبدالكريم عبدالرحمن العيد ،أرملة :أحمد سالم الخشان85 ،
عامًا( ،تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :القرين ،ق ،1ش ،8م ،2تلفون:
 ،99940024نساء :خيطان الجنوبي ،ق ،3ش ابن طفيل ،م114
• آم�ن��ة محمد علي محمد ،زوج��ة :علي مجيد ع�ب��اس ك��وت 47 ،عامًا،
(تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رج��ال :حسينية الكوت ،الرميثية ،ق،7
ش ،74م ،33تلفون ،99919921 :نساء :الساملية ،ق ،12ش أبو ذر الغفاري،
ج ،5م ،8تلفون25613114 :

تتويج الفائزين في البطولة

األول في فئة املفتوح للرجال والبطل
اإلم� � ��ارات� � ��ي س �ي ��ف س ��امل �ي�ن ف� ��ي ف�ئ��ة
ال�ن��اش�ئ�ين ل�ل��ذك��ور وم��واط�ن��ه ساملني
س ��امل�ي�ن ف ��ي ف �ئ��ة ال �ص �غ ��ار أم� ��ا ع�ل��ى
مستوى النساء فحققت الكويتيتان

aldostoor

روان ب� � ��ودي امل ��رك ��ز األول ف ��ي ف�ئ��ة
امل �ف �ت��وح وج� � ��وري ال� �ص�ل�ال ف ��ي ف�ئ��ة
الناشئني.
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