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الصحية أقرت
التعديالت على
قانون تنظيم
مهنة الصيدلة

ناصر المحمد:
افتتاح فرع جديد
لجامعة السوربون
في الكويت قريبا

الحمود :معرض
العمارة الحديثة
يوثق النهضة
العمرانية بالكويت

أكد أن أي حديث عن وجود مساواة وعدل في القضية الفلسطينية كالم ساقط

الغانم :اإلرهاب التقليدي واالنتهاكات
الصهيونية وجهان لعملة واحدة
عزام األحمد :كلمة رئيس مجلس األمة عبرت عن الضمير العربي تجاه فلسطين
ج��دد رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
ال � �غ ��ان ��م اس � �ت � �ن � �ك ��اره ل �ل �م �م ��ارس ��ات
الوحشية والقمعية التي يمارسها
ال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ض ��د ال �ش �ع��ب
الفلسطيني االع��زل مشددا على انه
ال يمكن أن نستوعب وجود كيانات
ت�م��ارس ك��ل أش�ك��ال القمع والتنكيل
واالق � � �ص� � ��اء ض � ��د االن � � �س � ��ان ب �ح �ج��ة
ان ت �ل��ك ال �ك �ي��ان��ات ت�ت�م�ت��ع بشكلها
الديمقراطي.
واك ��د ال�غ��ان��م خ�ل�ال كلمته ام��ام
مؤتمر االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ال�ـ  ١٣٤املنعقد في عاصمة زامبيا
ل ��وس ��اك ��ا :ان االره � � ��اب ال �ت�ق �ل �ي��دي
واره � � � ��اب ال� ��دول� ��ة ال� � ��ذي ت �م��ارس��ه
اس ��رائ �ي ��ل وج� �ه ��ان ل�ع�م�ل��ة واح� ��دة
ي�ت�ع�ي�ش��ان ع �ل��ى ب�ع�ض�ه��ا ال�ب�ع��ض
وك�ل�اه �م��ا ي �س �ت �خ��دم اآلخ � ��ر لخلق
االع � � � � ��ذار وال � �ت � �ب � ��ري � ��رات ال ��واه� �ي ��ة
ل� �ش ��رع� �ن ��ة االره � � � � ��اب م �س �ت �ع��رض��ا
ع� ��ددا م ��ن االن �ت �ه��اك��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة
ال � �ت ��ي ص � � ��ادق ع �ل �ي �ه��ا ال �ك �ن �ي �س��ت

االس ��رائ � �ي� �ل ��ي وم� �ح� �م�ل�ا امل �ج �ت �م��ع
ال � ��دول � ��ي امل � �س ��ؤول � �ي ��ة االخ�ل�اق� �ي ��ة
ف ��ي ال� �ت� �ص ��دي ل �ت �ل��ك االن �ت �ه��اك��ات
ووض� � ��ع ح ��د ل� �ه ��ا .ول� �ف ��ت ال �غ��ان��م
ال��ى ان ما يحز في النفس ويبعث
ع �ل��ى ال� �ق� �ن ��وط وي� ��دف� ��ع ب��ال �ش �ع��ور
ح��ول عبثية ك��ل دع ��وات التجديد
ال��دي�م�ق��راط��ي ه��و م�ج��رد اس�ت��ذك��ار
ع� ��اب� ��ر مل � ��ا ي � �ح� ��دث ف � ��ي االراض � � � ��ي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة م�س�ت�ط��ردا
بالقول :نتحدث ع��ن الديمقراطية
وتجديدها وع��ن ان�خ��راط الشباب
ون�ن �س��ى ان امل �ف �ه��وم ال��دي�م�ق��راط��ي
ه��و مفهوم حقوقي قبل ك��ل شيء
ومفهوم يتعلق بالعدل واملساواة
وت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص وح��ري��ة املختلف
واألقليات وغيرها من مفاهيم.
واض � � � � ��اف :ان أي ح� ��دي� ��ث ع��ن
م � �س� ��اواة وع� � ��دل وح � �ق� ��وق ان �س ��ان
ه��و ك�لام ساقط ومنقوض عندما
ن �س �ت ��دع ��ي امل� �ش� �ه ��د امل� �ن� �ك ��وب ف��ي
األراض� � � ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة امل �ح�ت�ل��ة

الغانم ملقيا كلمته أمام مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي الـ  134في زامبيا

متسائال :هل توجد ندية ومساواة
وت �ع ��ادل ف��ي م�ش�ه��د ي��وم��ي ل�ش��اب
فلسطيني يحمل حجرا أو سالحا
أبيض ليدافع عن بيته أو بستانه
أو م��درس�ت��ه أم��ام ج�ن��ود مدججني

تعيين رئيس ونائب ومجلس أمناء
هيئة مكافحة الفساد
أع�ل��ن وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ان
م�ج�ل��س ال � ��وزراء اع�ت�م��د أم��س م�ش��روع
مرسوم بتعيني املستشار عبدالرحمن
النمش رئيسا للهيئة العامة ملكافحة
الفساد .وق��ال الشيخ محمد العبدالله

ان مجلس الوزراء اعتمد كذلك مشروع
م� ��رس� ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن امل �س �ت �ش ��ار ري� ��اض
الهاجري نائبا لرئيس الهيئة العامة
ملكافحة الفساد.
واض � ��اف ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء واف��ق
ع�ل��ى م �ش��روع م��رس��وم بتعيني ك��ل من

اص � � ��در رئ� �ي ��س دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية عبدالعزيز الزبن أمس قرارا
ب �ش��أن تشكيل ف��ري��ق ع�م��ل يختص
بوضع ضوابط لصرف املكافآت من
ال�ب��اب االول ف��ي امليزانية للعاملني
ف��ي مختلف االج �ه��زة وامل��ؤس�س��ات

تلفزيون المجلس

مشاري املطيري وداود الجراح ومحمد
السبيعي وعبدالوهاب املزيني ولؤي
الصالح اعضاء ملجلس االمناء بالهيئة
العامة ملكافحة الفساد.
تفاصيل (ص)06

ديوان الخدمة :ضوابط لصرف المكافآت
ال �ح �ك��وم �ي��ة ووض � ��ع ض ��واب ��ط مل��دى
ال �ح��اج��ة ل�ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان او ف��رق
العمل من عدمه.
واض � � � ��اف ان ال� � �ق � ��رار ن� ��ص ع�ل��ى
ت� �ش� �ك� �ي ��ل ف � ��ري � ��ق ع � �م� ��ل ي � �ض� ��م ف��ي
ع �ض ��وي �ت ��ه م �خ �ت �ص�ي�ن م� ��ن دي� � ��وان

بأسلحة القتل اآلل�ي��ة .وأوض��ح ان
املفارقة ان ه��ذا الجندي املغتصب
تتم شرعنة افعاله االجرامية عبر
ب ��رمل ��ان م�ن�ت�خ��ب ف�ي�ص�ب��ح م��داف�ع��ا
شرعيا أمام هذا الفلسطيني الذي

الخدمة املدنية ووزارة املالية كما
حدد القرار مدة عمل الفريق بثالثة
اش�ه��ر كحد اق�ص��ى ي�ق��وم ف��ي نهاية
عمله بتقديم توصياته الى مجلس
الخدمة املدنية بهذا الشأن.

خليل أبل:

 البديل االستراتيجيمنظومة إصالحية
لمعالجة اختالل
الهيكل الوظيفي

تفاصيل (ص)14

يتم تصويره على انه ارهابي فهل
توجد صورة ومعادلة أكثر عبثية
من هذه التي أتحدث عنها؟
واعتبر الغانم ان التسلح بالشكل
ال��دي�م�ق��راط��ي ل�ف�ع��ل م��ا ه��و مناقض
ل�ف�ل�س�ف��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة أم ��ر ي�ن��م عن
سقوط مفاهيمي وأخ�لاق��ي وثقافي
م�ب�ي�ن��ا ان ال �ج �م �ي��ع ول�ل�أس ��ف ي��ري��د
أن ي �ط �م��س ح�ق�ي�ق��ة ان ه� ��ذا ال �ش��اب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �س �ل��وب م ��ن س�لاح��ه
اآلل� ��ي ل �ك��ن امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ينسى
ان ه � ��ذا ال � �ش� ��اب م �س �ل��ح ب �ح �ق��ه ف��ي
ال��دف��اع عن بيته وارض��ه وممتلكاته
وأه�ل��ه ومسلح ب �ق��رارات م��ن مجلس
األم � ��ن م �ض��ى ع �ل��ى ص ��دوره ��ا أك �ث��ر
م ��ن خ�م�س�ين ع��ام��ا وم �س �ل��ح ب�م�ئ��ات
م��ن ق� ��رارات الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
امل �ت �ح��دة وم �س �ل��ح ب �ب �ي��ان��ات األن� ��روا
وال � � �ف� � ��او وال� �ي ��ون� �ي� �س� �ي ��ف وم �س �ل��ح
ب �ك��ل ات �ف��اق �ي��ات ج �ن �ي��ف ال �ح �ق��وق �ي��ة
االنسانية التي تكفل حقه الطبيعي
وال �ف �ط��ري ف��ي ال�ع�ي��ش ب �س�لام وأم��ن

على أرضه وأرض أجداده وحقه في
اقامة دولته وتقرير مصيره.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ع �ض��و امل �ج �ل��س
الوطني الفلسطيني ع��زام األحمد ان
ك�ل�م��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي
م��رزوق الغانم خ�لال مؤتمر االتحاد
البرملاني الدولي املنعقد في جمهورية
زامبيا أمس االثنني كانت كلمة عربية
فلسطينية بامتياز عبرت عن ضمائر
ال �ش��رف��اء ف��ي أم�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ال
يمكن ان تبخل بالعطاء والتضحية
من أجل فلسطني.
إل � � ��ى ذل � � ��ك غ� � � ��ادر ال � �غ� ��ان� ��م ووف � ��د
الشعبة البرملانية الكويتية عاصمة
ج �م �ه��وري��ة زام �ب �ي��ا (ل��وس��اك��ا) عقب
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي اإلج �ت �م��اع ،وك ��ان في
وداع� � � ��ه ع� �ل ��ى أرض امل � �ط� ��ار ال �ق��ائ��م
ب��األع �م��ال ف��ي س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ل��دى
زيمبابوي محمد النعيمي.
تفاصيل (ص)05-03

وزير اإلسكان :لجنة محايدة
لمعاينة المشاريع اإلسكانية
أك��د وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون اإلس�ك��ان
ي ��اس ��ر أب� ��ل أن ال � � � ��وزارة ش �ك �ل��ت ل�ج�ن��ة
م � �ح� ��اي� ��دة ب� ��رئ� ��اس� ��ة م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
ل�لأب�ح��اث العلمية وت�ض��م ممثلني عن
وزارة الكهرباء واملاء والبلدية وجمعية
امل �ه �ن��دس�ين ال �ك��وي �ت �ي��ة وم� ��ن اإلس �ك��ان
ملعاينة كل املشاريع والبيوت والشقق
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ب �ه��دف م�ع��رف��ة

العيوب واألخ�ط��اء وج��وان��ب التقصير
ف �ي �ه��ا .وق� ��ال ال ��وزي ��ر أب ��ل ع �ل��ى ه��ام��ش
ح�ف��ل ت��دش�ين م �ش��روع امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د
لبنك االئتمان إن املبنى الجديد يقام
وف ��ق ش ��روط ال�ب�ي�ئ��ة وق ��د ح�ص��ل على
جائزة أفضل املشروعات الذكية.
تفاصيل (ص)15

داخل العدد

مالحظات ديوان المحاسبة

 عدم الصرف على مشاريع التربية المدرجةضمن خطة التنمية
تفاصيل (ص)13-09
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الخالد يسلم رئيس اإلمارات رسالة خطية من صاحب السمو

األمير يشيد بدور المركز اإلسالمي بكندا
في نشر تعاليم الدين الحنيف

سمو األمير مستقبال الشيخة اوراد الجابر ورئيس وأعضاء املركز االسالمي في كندا

اح� �ت� �ف ��ل ف� ��ي ق� �ص ��ر ب� �ي ��ان ص �ب��اح
ام��س بتسلم حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
حفظه الله ورع��اه اوراق اعتماد كل
م ��ن ال �س �ف �ي��ر غ �ل�ام دس �ت �غ �ي��ر س�ف�ي��را
ل �ج �م �ه��وري��ة ب ��اك �س �ت ��ان االس�ل�ام �ي ��ة
وال �س �ف �ي ��ر ال � �خ� ��ان ق� �ه ��رم ��ان س �ف �ي��را
ل �ج �م �ه��وري��ة اذرب � �ي � �ج� ��ان وال �س �ف �ي��ر
ب ��وب� ��ان� ��ي ل �ي �ب �ي �س��ا س� �ف� �ي ��را مل �م �ل �ك��ة
ليسوتو والسفير استاجيو اسينو
سفيرا لجمهورية غينيا االستوائية
وال�س�ف�ي��ر بيكا ف��اوت�ي�لاي�ن�ين سفيرا
لجمهورية فنلندا والسفير تتيانا
م � �ي � �ش � �ك ��وف ��ا س � �ف � �ي� ��را ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة

س � �ل� ��وف � �ي � �ن � �ي� ��ا وال� � �س� � �ف� � �ي � ��ر دراك � � � � ��و
اسكوكوفج سفيرا لجمهورية الجبل
االس��ود وذل��ك كسفراء لبالدهم لدى
دولة الكويت.
وح�ض��ر م��راس��م االح�ت�ف��ال النائب
االول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
وامل � �س � �ت � �ش� ��ار ب � ��ال � ��دي � ��وان االم � �ي� ��ري
الفريق خالد ب��ودي ووك�ي��ل ال��دي��وان
األم � �ي� ��ري إب ��راه� �ي ��م ال �ش �ط��ي وم��دي��ر
م�ك�ت��ب ص��اح��ب ال�س�م��و أح �م��د الفهد
وامل �س �ت �ش ��ار ف ��ي ال � ��دي � ��وان األم� �ي ��ري
محمد أب��و الحسن ورئ�ي��س امل��راس��م
والتشريفات األم�ي��ري��ة الشيخ خالد

الشيخ محمد بن زايد خالل استقباله الشيخ محمد الخالد

العبدالله ومساعد وزي��ر الخارجية
ل � �ش� ��ؤون امل � ��راس � ��م ال �س �ف �ي ��ر ض� ��اري
ال � �ع � �ج ��ران وآم � � ��ر ال � �ح� ��رس األم� �ي ��ري
العميد ركن فهد الزيد.
كما بعث حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ب�ب��رق�ي��ة تهنئة إل ��ى ال��رئ �ي��س هاجي
جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع��ن
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده 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�ص��دي��ق
دوام ال �ت �ق��دم واالزده � � � ��ار واس�ت�ق�ب��ل
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو ام�ي��ر البالد

الشيخ صباح االح�م��د سفير مملكة
ك�م�ب��ودي��ا ل��دى ال�ك��وي��ت س�م��ان منان
وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة ان �ت �ه��اء ف �ت��رة م�ه��ام
عمله سفيرا لبالده.
كما استقبل سموه الشيخة أوراد
الجابر ورئيس مجلس ادارة جمعية
ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال � �ن ��وري ال �خ �ي��ري��ة
امل� �ه� �ن ��دس ج� �م ��ال ال � �ن� ��وري ورئ �ي��س
امل��رك��ز االس�ل�ام��ي ف��ي ك�ن��دا املهندس
محمد ابو شحادة واعضاء املركز.
وق� � � ��د اش� � � � ��اد س� � �م � ��وه ب ��ال� �ج� �ه ��ود
الخيرية واالنسانية الرائدة للمركز
االسل��ام��ي ف��ي ك�ن��دا م��ؤك��دا االه ��داف
ال � �س ��ام � �ي ��ة الع � � �م � ��ال ال � �خ � �ي ��ر وال � �ب ��ر

واالحسان التي يقومون بها لتنمية
ال �ق �ي��م االن �س��ان �ي��ة ون �ش��ر ال��وس�ط�ي��ة
وال �س �م��اح��ة ال �ت��ي دع ��ا ال �ي �ه��ا دي�ن�ن��ا
االس�ل�ام ��ي ال�ح�ن�ي��ف م�ت�م�ن�ي��ا س�م��وه
لهم دوام التوفيق والسداد.
وم��ن ناحية اخ��رى وص��ل مبعوث
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د إل � ��ى دول� ��ة
اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة الشقيقة
ع �ص��ر ام ��س ل�ت�س�ل�ي��م رس��ال��ة خطية
من سموه ال��ى اخيه صاحب السمو
ال �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د ال ن�ه�ي��ان

استقبل نائب رئيس األسرة الحاكمة ورئيس األمن الوطني وأوراد الجابر

رئيس دولة االمارات العربية املتحدة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ،ت�ض�م�ن��ت ت �ح �ي��ات س�م��وه
رع��اه ال�ل��ه ال��ى اخ�ي��ه ص��اح��ب السمو
ال �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د آل ن�ه�ي��ان
رئيس دولة االمارات العربية املتحدة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ك �م��ا ت �ض �م �ن��ت ال �ع�ل�اق��ات
االخ��وي��ة الطيبة التي تربط البلدين
والشعبني الشقيقني والقضايا ذات
االهتمام املشترك.
وقد قام باستالم الرسالة صاحب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن زاي � ��د آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
االعلى للقوات املسلحة.

ولي العهد يشهد حفل التخرج السنوي لجامعة الكويت
يشمل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد برعايته وحضوره
ح �ف��ل ال� �ت� �خ ��رج ال� �س� �ن ��وي امل��وح��د
لجامعة الكويت للعام األكاديمي
 2015 - 2014الذي سيقام الساعة
ال �س��ادس��ة وال�ن�ص��ف م �س��اء ال�ي��وم
ال �ث�لاث��اء ع�ل��ى االس �ت��اد ال��ري��اض��ي
للجامعة في الشويخ.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ � � ��ر ب � �ع ��ث س �م��و
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ببرقية تهنئة إلى الرئيس هاجي
ج� �ي� �ن� �ج ��وب رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
ناميبيا الصديقة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور

الصحة والعافية واستقبل سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األس � � ��رة
ال� �ح ��اك� �م ��ة ال� �ش� �ي ��خ د .إب ��راه� �ي ��م
الدعيج.
واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه رئ�ي��س جهاز
األم��ن الوطني الشيخ ثامر العلي
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
ال� �ب� �ل ��دي م �ه �ل �ه��ل ن ��اص ��ر ال �خ��ال��د
حيث اهدى سموه كتابا يتضمن
إن� �ج ��ازات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ل ��دور
االنعقاد الحادي عشر عن الفترة
من  2013/10/21الى 2015/4/30
وق� � ��د ش � �ك ��ره س � �م ��وه م �ت �م �ن �ي��ا ل��ه
التوفيق والنجاح.

واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د ال�ش�ي�خ��ة
أوراد ال �ج��اب��ر ورئ �ي ��س وأع �ض��اء
املركز االسالمي في كندا.
وقد ثمن سموه الدور االنساني
ل�ل�ق��ائ�م�ين ع �ل��ى امل ��رك ��ز االس�ل�ام��ي
ف ��ي ك �ن��دا وج �ه ��وده ��م ف ��ي امل �ج��ال
ال��دع��وي وال �خ �ي��ري م��ؤك��دا اهمية
العمل االنساني والتطوعي ونشر
ال �ث �ق��اف��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�ه�ت��م
ب��ال �ت��وع �ي��ة وال �ت �ع��ري��ف ال�ص�ح�ي��ح
لتعاليم الدين االسالمي الحنيف.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ د .إبراهيم الدعيج
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ألقى كلمة أمام مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ  ١٣٤في زامبيا

الغانم :إسرائيل تشرعن أعمالها
االجرامية بحجة الديمقراطية

اك��د رئ�ي��س مجلس االم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م أم� ��س االث� �ن�ي�ن ان� ��ه ال يمكن
للعالم ان يستوعب وج��ود كيانات
ك��ال �ك �ي��ان االس��رائ �ي �ل��ي ت� �م ��ارس كل
أش �ك��ال ال�ق�م��ع وال�ت�ن�ك�ي��ل واالق �ص��اء
ضد االنسان بحجة ان تلك الكيانات
تتمتع بشكلها الديمقراطي.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة ل�ل�غ��ان��م ام��ام
م��ؤت�م��ر االت �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ال � �ـ 134امل�ن�ع�ق��د ف��ي ع��اص�م��ة زام�ب�ي��ا
ل� ��وس� ��اك� ��ا ت� �ح ��ت ع� � �ن � ��وان ت �ج��دي��د
الديمقراطية  -منح صوت للشباب.
وفيما يلي ال�ن��ص ال�ك��ام��ل لكلمة
رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم:
ل� �س ��ت ب� � � � ��وارد أن أس� �ت� �غ ��ل ه ��ذه
الدقائق املعدودة ألبحث بالتفصيل
ال� �ج ��وان ��ب ال� �ت ��ي ن � ��رى ض� � � ��رورة ان
ي �ش �م �ل �ه��ا ال �ت �ج ��دي ��د ال��دي �م �ق��راط��ي
وال� �ع� �ن ��اص ��ر ال� �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ب��ث
روح ج ��دي ��دة ف ��ي م �ف��اه �ي��م ال �ح �ك��م
الديمقراطي.
وحتى أك��ون صريحا فانا اليوم
لست معنيا بالتحدث عن الجوانب
املتعلقة بالشكل الديمقراطي طرق
الحكم وس��ائ��ل امل�ش��ارك��ة مؤسسات
ال� �ح� �ك ��م وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي
آل�ي��ات االق �ت��راع وأش �ك��ال البرملانات
وصالحيات النواب.
ب��ل أج��د نفسي م�ل��زم��ا بالتحدث
ع � ��ن امل � �ض � �م� ��ون ال ��دي � �م � �ق ��راط ��ي ع��ن
ت�ل��ك ال �ج��وان��ب امل�ف��اه�ي�م�ي��ة املتعلقة
بالديمقراطية عن مخرجات الحكم
ال ��دي �م �ق ��راط ��ي ك �ط��ري �ق��ة ع �ي��ش ه��ي
األقرب الى املبادئ االنسانية العامة.
ان م� � ��ا ي� �خ� �ي� �ف� �ن ��ي ل � �ي� ��س ت �ع �ث��ر
التجارب الديمقراطية أو جمودها
أو ع� �ج ��زه ��ا ع� ��ن م ��واك� �ب ��ة ال �ت �ط��ور
اإلنساني.
ان ما يقلق أيها ال�س��ادة هو ذلك
االس �ت �ق��رار ال�ج�م�ع��ي ع�ل��ى ف �ك��رة ان��ه
ط ��امل ��ا ك � ��ان ه� �ن ��اك ش �ك ��ل م��ؤس �س��ي
راس ��خ للحكم ال��دي�م�ق��راط��ي ف��ان أي
م� �م ��ارس ��ة ل �ت �ل��ك امل ��ؤس� �س ��ة  -ح�ت��ى
ل� ��و ك ��ان ��ت م �ن��اق �ض��ة ل �ك ��ل م �ف��اه �ي��م
ال ��دي � �م � �ق ��راط � �ي ��ة  -ه � ��و أم � � ��ر ي �م �ك��ن
التعايش معه وشرعنته.
وهنا تكمن املعضلة وامل�ف��ارق��ة..
ان تلك املؤسسات التي نسعى الى
ح �م��اي �ت �ه��ا وص ��ون� �ه ��ا وت �ج��دي��ده��ا
خ� �ل� �ق ��ت ل� �ت ��رس� �ي ��خ ج� ��وه� ��ر ال �ح �ك��م
الديمقراطي وفلسفته القائمة على
التسامح واملساواة والعدل وصيانة
حقوق االنسان ..ومتى ما تحولت او
حادت عن تلك األهداف فان خطرها
يصبح اكبر وأعظم.
ال ي �م �ك��ن ل �ن��ا ون� �ح ��ن ف� ��ي ال �ق��رن

الجندي المغتصب
تحول لمدافع
شرعي أمام
فلسطيني يتم
تصويره إرهابيا

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ملقيا كلمته أمام مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي في زامبيا

ال� �ح ��ادي وال �ع �ش��ري��ن أن ن�س�ت��وع��ب
وج ��ود ك �ي��ان��ات ت �م��ارس ك��ل أش�ك��ال
ال �ق �م��ع وال �ت �ن �ك �ي��ل واإلق� � �ص � ��اء ض��د
االن� �س ��ان ب�ح�ج��ة ان ت �ل��ك ال �ك �ي��ان��ات
تتمتع بشكلها الديمقراطي
وح � � �ت � ��ى أب � �ت � �ع� ��د ع � � ��ن امل � � ��وارب � � ��ة
وأع� �ف� �ي� �ك ��م م �ش �ق ��ة ال� �ت� �خ� �م�ي�ن ع �م��ن
أتحدث فسأقول بشكل مباشر انني
أتحدث عن إسرائيل.
ان ما يحز في النفس ويبعث على
القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية
كل دعوات التجديد الديمقراطي هو
مجرد استذكار عابر ملا يحدث في
االراضي الفلسطينية املحتلة.
ن� � �ت� � �ح � ��دث ع � � ��ن ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة
وت�ج��دي��ده��ا وع ��ن ان �خ��راط ال�ش�ب��اب
وننسى ان املفهوم الديمقراطي هو
مفهوم حقوقي قبل كل شيء مفهوم
يتعلق ب��ال�ع��دل وامل� �س ��اواة وت�ك��اف��ؤ
ال�ف��رص وح��ري��ة املختلف واألقليات
وغيرها من مفاهيم.
أين تلك العناوين مما يحدث في
األراضي الفلسطينية املحتلة ؟
أن � ��ا ال أت � �ح� ��دث ه �ن ��ا ع� ��ن ص� ��راع
مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتية
أنا أتحدث عن ظلم مستمر ألكثر
من سبعني عاما.
ان أي ح��دي��ث ع��ن م �س��اواة وع��دل
وح � �ق� ��وق ان � �س� ��ان ه� ��و ك �ل��ام س��اق��ط
ومنقوض عندما نستدعي املشهد
امل�ن�ك��وب ف��ي األراض ��ي الفلسطينية
املحتلة ب��دءا م��ن العناوين الكبرى
املتعلقة بحق تقرير املصير وطمس
ال� �ه ��وي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال �ت �ش��وي��ه
الديمغرافي ومسخ جغرافية األرض
واالس� �ت� �ي� �ط ��ان وال�ل�اج� �ئ�ي�ن ان �ت �ه��اء
ب ��امل� �ش ��اه ��د ال� �ي ��وم� �ي ��ة وال� �ع� �ن ��اوي ��ن
ال �ف��رع �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م �ش��اه��د ال�ق�ت��ل

واالي��ذاء اليومي ..فنحن أم��ام كل ما
يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم
الديمقراطي.
وان� ��ي أت� �س ��اءل أي �ه��ا ال� �س ��ادة هل
ت��وج��د ن��دي��ة وم �س��اواة وت �ع��ادل في
م �ش �ه��د ي ��وم ��ي ل � �ش ��اب ف�ل�س�ط�ي�ن��ي

ي �ح �م��ل ح � �ج ��را أو س �ل�اح ��ا أب �ي��ض
ل� �ي ��داف ��ع ع� ��ن ب �ي �ت��ه أو ب �س �ت��ان��ه أو
م� ��درس � �ت� ��ه أم� � � ��ام ج � �ن� ��ود م��دج �ج�ي�ن
بأسلحة القتل اآللية.
أألن ه��ذا الجندي املغتصب تمت
شرعنة افعاله االجرامية عبر برملان

...ويهنئ نظيريه
في ناميبيا بالعيد الوطني
ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق الغانم ببرقيتي تهنئة
إل��ى كل من رئيس مجلس األمة
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ن��ام �ي �ب �ي��ا ب�ي�ت��ر
ك��ات �ي��ا ف �ي �ف��ي ورئ �ي �س��ة م�ج�ل��س

الدولة مارغريت منساه ويليامز
وذل ��ك بمناسبة ال�ع�ي��د الوطني
لبلدهما.

النعيمي يولم
على شرف الغانم
أقام القائم بأعمال سفارة دولة
الكويت لدى جمهورية زيمبابوي
محمد النعيمي مأدبة عشاء على
شرف رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم والوفد البرملاني املرافق له
املشارك في أعمال مؤتمر االتحاد
ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي ال � �ـ 134املنعقد
حاليا في جمهورية زامبيا.
وح �ض��ر امل��أدب��ة رئ �ي��س ب��رمل��ان

جزر القمر د .عبد الحسني حماد
اض��اف��ة ال��ى وكيل الشعبة النائب
فيصل الشايع وأمني سر 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 وعضو الشعبة النائب
د .خليل ابل واألمني العام ملجلس
األمة عالم الكندري.

منتخب يصبح اذن مدافعا شرعيا
أم � ��ام ه� ��ذا ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال � ��ذي ي�ت��م
تصويره على انه ارهابي.
ه��ل ت��وج��د ص��ورة وم�ع��ادل��ة أكثر
عبثية من هذه التي أتحدث عنها؟.
ان التسلح بالشكل الديمقراطي
ل� �ف� �ع ��ل م � ��ا ه � ��و م � �ن ��اق ��ض ل �ف �ل �س �ف��ة
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة أم ��ر ي�ن��م ع��ن س�ق��وط
مفاهيمي وأخالقي وثقافي.
ان ال �ج �م �ي��ع ول �ل�أس ��ف ي ��ري ��د أن
ي� �ط� �م ��س ح �ق �ي �ق ��ة ان ه � � ��ذا ال� �ش ��اب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م �س �ل��وب م ��ن س�لاح��ه
االل� � ��ي ن �ع��م ل �ك��ن امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
ي � �ن � �س ��ى ان ه � � � ��ذا ال � � �ش� � ��اب م �س �ل��ح
بحقه ف��ي ال��دف��اع ع��ن بيته وأرض��ه
وممتلكاته وأهله.
مسلح بقرارات من مجلس األمن
م� �ض ��ى ع� �ل ��ى ص � ��دوره � ��ا أك � �ث� ��ر م��ن
خمسني عاما.
مسلح بمئات من قرارات الجمعية
العامة لألمم املتحدة.
م�س�ل��ح ب�ب�ي��ان��ات األن � ��روا وال �ف��او
واليونيسيف.
م �س �ل��ح ب� �ك ��ل ات� �ف ��اق� �ي ��ات ج�ن�ي��ف
ال �ح �ق��وق �ي��ة االن �س��ان �ي��ة ال �ت ��ي ت�ك�ف��ل
حقه الطبيعي والفطري في العيش
ب� �س�ل�ام وأم� � ��ن ع �ل ��ى أرض� � ��ه وأرض
أج� � � � ��داده وح� �ق ��ه ف� ��ي اق� ��ام� ��ة دول� �ت ��ه
وتقرير مصيره.
وأمام كل تلك األسلحة األخالقية
التي يتسلح بها الفلسطيني هناك
في املقابل ذاك الجندي االسرائيلي
امل �س �ل��ح ب �ب �ن��دق �ي��ة ي �ق ��وم ال�ك�ن�ي�س��ت
ال� �ع� �ن� �ص ��ري ك � �ب� ��رمل� ��ان دي� �م� �ق ��راط ��ي
م�ن�ت�خ��ب ب�ش��رع�ن��ة اط �ل�اق رص��اص��ه
امل � �م � �ي ��ت ع � �ل ��ى ك � ��ل ح � ��ي أو ج �م ��اد
ه ��ذا ال�ك�ن�ي�س��ت امل �ت �ش��دق ب��ال�ع�ن��وان
الديمقراطي واملوجود بيننا في هذا

املحفل الدولي الحر لألسف هو ذاته
ال��ذي يصادق الصيف املاضي على
ق��ان��ون بسجن اي فلسطيني يرمي
حجرا لفترة تصل الى  20عاما فقط
ألنه يدافع عن ارضه وبيته.
ه��و ال�ك�ن�ي�س��ت امل�ت�ل�ب��س ب��ال��رداء
ال��دي �م �ق��راط��ي ال � ��ذي ي� �ص ��ادق ع�ل��ى
ق ��ان ��ون ن� ��زع امل ��واط� �ن ��ة امل ��وج ��ه ال��ى
فلسطينيي الداخل الذين يعيشون
في غ��زة حيث توجد زوجاتهم ألنه
ال يحق لهن االلتحاق بأزواجهم في
الداخل الفلسطيني.
ه��و الكنيست ال ��ذي ي �ح��اول عبر
قانون عبثي شرعنة منع زيارة االف
السجناء واملعتقلني الفلسطينيني
في السجون االسرائيلية.
هل نتحدث هنا عن أين تصطف
املفاهيم اإلنسانية ؟
مشكلة املجتمع ال��دول��ي ان��ه يرى
بعينه أين تصطف جماعات السالم
والخضر وحماية البيئة ومنظمات
ح �ق��وق االن �س��ان وم�ت�ط��وع��و ودع ��اة
ال� �س�ل�ام ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ...ان� ��ه ي� ��رى ك��ل
هؤالء متضامنني مع حقوق الشعب
الفلسطيني.
ل � �ك ��ن ه � � ��ذا غ � �ي ��ر م � �ه ��م ط � ��امل � ��ا ان
اس ��رائ �ي ��ل ت �ق��دم ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى ان�ه��ا
ب � �ل� ��د دي� � �م� � �ق � ��راط � ��ي وب� � ��اس� � ��م ه� ��ذه
الديمقراطية يتم تقنني وشرعنة كل
األعمال االجرامية التي تناقض كل
املفاهيم الديمقراطية والحقوقية.
ال بد من عمل ما سياسي وشرعي
وحقوقي وقانوني والئحي لوضع
حد ملعاناة الشعب الفلسطيني.
ع �ل��ى ال �ع��ال��م أن ي �ب �ع��ث ب��رس��ال��ة
واض�ح��ة جلية مفادها ان الشرعية
ال��دول �ي��ة ق��ائ �م��ة وذات م �خ��ال��ب وان
ب��إم �ك��ان ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي السلمي
ال� � �ش � ��رع � ��ي ان ي � ��وق � ��ف آل� � � ��ة ال� �ق� �ت ��ل
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ع��دا ذل��ك نحن نمضي
الى املجهول ..الى املناطق املوحشة..
ونحن نهييء االرض لتسود البدائل
التي ال احد يعلم الى أين ستمضي
بنا؟
ان االره� � ��اب ال �ت �ق �ل �ي��دي وإره � ��اب
ال � ��دول � ��ة ال � � ��ذي ت� �م ��ارس ��ه اس ��رائ� �ي ��ل
وجهان لعملة واحدة يتعيشان على
بعضها البعض وكالهما يستخدم
اآلخ � ��ر ل �خ �ل��ق االع � � ��ذار وال �ت �ب��ري��رات
الواهية لشرعنة االرهاب.
أنا أضع الجميع أمام مسؤولياته
األخ�لاق�ي��ة أم�لا ف��ي ت�ح��رك م��ا ينهي
عجلة ال��دم النازفة على مدى ستني
عاما.

04

متابعات

aldostoor

الثالثاء  13جمادى اآلخر  22 . 1437مارس 2016

بارك عودة البرلمان المصري وكشف عن اعتماد البند الفرنسي الخاص باألطفال المشردين حول العالم

الشايع :جهود ومساع كويتية إلعادة
اشاد وكيل الشعبة البرملانية
الكويتية النائب فيصل الشايع
أم ��س ب �ن �ج��اح ج �ه��ود وم�س��اع��ي
دول ��ة ال �ك��وي��ت ف��ي اع� ��ادة ب��رمل��ان
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ج� � � ��زر ال � �ق � �م� ��ر ال� ��ى
ع� �ض ��وي ��ة االت � � �ح� � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
الدولي مباركا في الوقت نفسه
ع� � � ��ودة ال � �ب� ��رمل� ��ان امل� � �ص � ��ري ال ��ى
عضوية االتحاد.
وق � � ��ال ال� �ش ��اي ��ع ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش م �ش��ارك��ة
وفد الشعبة البرملانية الكويتية
في اعمال ال��دورة ال�ـ  134ملؤتمر
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ان��ه
ت ��م االس� �ت� �م ��اع إل� ��ى ال �ع��دي��د م��ن
اآلراء ومناقشتها خالل اجتماع
امل� �ج� �ل ��س ال � �ح� ��اك� ��م اث� � �م � ��رت ع��ن
املوافقة على عودة برملاني مصر
وجزر القمر الى االتحاد.
وأض��اف الشايع ان االجتماع
ت� �ن ��اول م �ن��اق �ش��ة ت �ق��ري��ر رئ �ي��س
االت � �ح� ��اد اض ��اف ��ة ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ال � � � ��وض � � � ��ع امل � � � ��ال � � � ��ي ل �ل��ات� � �ح � ��اد
واع�ت�م��اد ميزانية السنة املالية
. 2016/2015
وك � �ش � ��ف ال � �ش� ��اي� ��ع ع � ��ن ط� ��رح
ب �ن��دي��ن ط ��ارئ�ي�ن ل �ل �ن �ق��اش خ�لال
الجلسة العامة للمؤتمر من قبل
ال� �س ��ودان وف��رن �س��ا وت ��م اع�ت�م��اد
البند الفرنسي املتعلق باألطفال
املشردين حول العالم وذلك بعد
حصول على موافقة االغلبية.
وأض � � � � ��اف ال � �ش� ��اي� ��ع ان ع� ��دد
االط �ف��ال امل�ش��ردي��ن يبلغ حوالي
 230م�ل�ي��ون ط�ف��ل ي�ع�ي�ش��ون بال
ه ��وي ��ة وب �ل��ا م �ل �ج��أ وه � ��و االم� ��ر
ال ��ذي يتطلب وج ��ود تشريعات
وق��وان�ين وات �ف��اق ب��رمل��ان��ي دول��ي

د .عودة الرويعي ومشعل العنزي

هناك  230مليون
طفل مشرد
يعيشون بال هوية
وملجأ
الرويعي 50 :بندا
تتعلق بأشكال
العنف والترهيب
الذي يمارس ضد
المرأة
الغانم والشايع على هامش املؤتمر

يهتم بهذا الجانب.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه أك� � � ��د أم� �ي� ��ن س��ر
ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال�ن��ائ��ب د .ع��ودة ال��روي�ع��ي أمس
ان امل� � � ��رأة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ت�ح�ظ��ى
ب� �ح� �ق ��وق� �ه ��ا ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة ف��ي
امل� �ش ��ارك ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ف �ع��ال��ة
وه ��ي م �ص��ون��ة ش��رع��ا وق��ان��ون��ا
وال تخضع ألي شكل من اشكال
الترهيب.
وق � ��ال ال��روي �ع��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ع� �ق ��ب م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف��ي
اللجنة ال��دائ�م��ة ال�ث��ال�ث��ة املعنية
بالديمقراطية وحقوق االنسان
ع �ل ��ى ه ��ام ��ش م ��ؤت �م ��ر االت� �ح ��اد
البرملاني الدولي الـ  134املنعقد
ف��ي العاصمة ال��زام�ب�ي��ة لوساكا
ان ال �ك��وي��ت ب��ام �ت��داده��ا ال�ع��رب��ي

واالس� �ل��ام� � ��ي م �ك �ن��ت امل � � � ��رأة م��ن
م �م ��ارس ��ة ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
ل� ��وج� ��ود ت �ش��ري �ع��ات ف� ��ي ال��دي��ن
االس�لام��ي وممارسات تاريخية
تحفظ لها هذه الحقوق.
وأش � � � � � � � ��ار ال � � � � ��ى االس� � �ت� � �ب � ��ان � ��ة
ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ه��ا ال� �ق ��ائ� �م ��ون ع�ل��ى
امل��ؤت�م��ر ح��ول العنف ض��د امل��رأة
واالساليب التي تستخدم ضدها
من ترهيب وابتزاز عند رغبتها
ف� ��ي ال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي وال � ��ذي
ت �ض �م��ن ن �ح��و  50ب� �ن ��دا ت�ت�ع�ل��ق
بأشكال العنف والترهيب التي
تمارس ضدها مبينا ان اي��ا من
هذه البنود ال ينطبق على وضع
املرأة في الكويت.
وذكر ان النقاش في موضوع
ت� �م� �ك�ي�ن امل� � � � � ��رأة م� � ��ن امل � �ش� ��ارك� ��ة

السياسية الفعالة مع املسؤولية
امل �ش �ت��رك��ة ب �ي �ن �ه��ا وب�ي��ن ال��رج��ل
م � �ت � �ج� ��دد ن� � �ظ � ��را ل �ل�اخ � �ت �ل�اف� ��ات
ال � �ث � �ق ��اف � �ي ��ة وال � �ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة ب�ين
الشعوب اال ان االي�م��ان بحقوق
امل� � � ��رأة ال �س �ي ��اس �ي ��ة وت �م �ك �ي �ن �ه��ا
يختلف من شخص الى آخر.
واض� � ��اف ان امل� � ��رأة ك ��ان ��ت ف��ي
دول كثيرة عبر التاريخ تتمتع
بالكثير م��ن ال�ح�ق��وق اال ان��ه مع
مرور الوقت وحدوث الكثير من
التغيرات السياسية ب��دأت هذه
الحقوق بالتدهور والتراجع ما
دف��ع امل ��رأة ال��ى العمل م��ن جديد
للحصول على ما يتيسر لها من
حقوق سياسية واجتماعية.
وب � � ��دوره اك� ��د ع �ض��و ال�ش�ع�ب��ة
البرملانية بمجلس االمة د.خليل

د .خليل أبل

ابل أمس ضرورة العمل على اال
تؤثر العوملة على الخصوصيات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ل�لام��م املختلفة ومنع
ايجاد حالة من الذوبان الثقافي
لبعض شعوب العالم .ج��اء ذلك
خ�لال مداخلة للنائب اب��ل خالل
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
الدائمة الثانية املعنية بالتنمية
امل�س�ت��دام��ة وال�ت�م��وي��ل وال�ت�ج��ارة
ع �ل ��ى ه ��ام ��ش م ��ؤت �م ��ر االت� �ح ��اد
البرملاني الدولي الـ  134املنعقد
في العاصمة الزامبية لوساكا.
وق��ال اب��ل ان االج�ت�م��اع ناقش
م � � �ش� � ��روع ق� � � � ��رار ح� � � ��ول ض� �م ��ان
ال� �ح� �م ��اي ��ة ال� ��دائ � �م� ��ة ض� ��د دم� ��ار

التتمة ص05

المرأة الكويتية
تحظى بحقوقها
الدستورية
المصونة شرعا
وقانونا
أبل :يجب أال
تؤثر العولمة
على الخصوصيات
الثقافية لألمم
نطالب بمنع ايجاد
حالة من الذوبان
الثقافي لبعض
شعوب العالم
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برلمان جزر القمر لعضوية االتحاد الدولي
الغانم اجتمع ونائب البرلمان
االندونيسي وعضو مجلس
الوطني الفلسطيني
اج� �ت� �م ��ع رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
مرزوق الغانم امس الى نائب رئيس
مجلس النواب االندونيسي فضلي
زون وذل ��ك ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه
في اعمال مؤتمر االتحاد البرملاني
ال��دول��ي ال� �ـ  134امل�ن�ع�ق��د ح��ال�ي��ا في
جمهورية زامبيا.
وج� � � � � � � � ��رى خ � � �ل � � ��ال االج� � � �ت� � � �م � � ��اع
استعراض العالقات الثنائية التي
ت��رب��ط ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين وس�ب��ل
ت�ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ره��ا ف��ي مختلف
امل � �ج� ��االت ال س �ي �م��ا ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالجانب البرملاني.

 ..وخالل اجتماعه مع رئيس البرملاني االندونيسي

تتمة المنشور ص04
وت��ده��ور ال�ت��راث الثقافي امل��ادي
وغير املادي للبشرية الى جانب

واض� � � � � � � � ��اف ان� � � � � ��ه ب � �ي� ��ن خ� �ل��ال
االجتماع ان هناك اسبابا اخرى
ت��ؤدي الى دم��ار وتدهور التراث
الثقافي للشعوب ومنها العوملة

عدد اخر من القضايا التي تؤثر
على التنمية واالقتصاد ومنها
ال� �ن ��زاع ��ات وال � �ح� ��روب وان �ت �ش��ار
االرهاب والتغير املناخي.

رئيس المجلس يغادر زامبيا عقب مشاركته
في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ 134
غادر وفد الشعبة البرملانية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��رئ� ��اس� ��ة رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م
ع ��اص� �م ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة زام �ب �ي ��ا
(ل� � � ��وس� � � ��اك� � � ��ا) االث � � � �ن � �ي ��ن ع �ق ��ب
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي اع� �م ��ال م��ؤت�م��ر
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ال �ـ
 134الذي عقد بعنوان (تجديد
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة  :م� �ن ��ح ص ��وت
للشباب) .

وك��ان ف��ي وداع ال�غ��ان��م على
أرض امل �ط��ار ال �ق��ائ��م ب��األع�م��ال
ف��ي س �ف��ارة دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى
ج �م �ه��وري��ة زي �م �ب��اب��وي محمد
ال �ن �ع �ي �م ��ي وع� � � ��دد م � ��ن ارك � � ��ان
السفارة.
وي �ض��م وف� ��د ال �ش �ع �ب��ة ال ��ذي
ي �ت��رأس��ه ال �غ��ان��م ك�ل�ا م��ن وك�ي��ل
الشعبة النائب فيصل الشايع
وأم� �ي ��ن س� ��ر ال �ش �ع �ب ��ة ال �ن��ائ��ب

الدكتور ع��ودة الرويعي وأمني
صندوق الشعبة النائب حمود
ال� � �ح� � �م � ��دان وع� � �ض � ��و ال �ش �ع �ب��ة
النائب الدكتور خليل عبدالله
اب ��ل وأم�ي��ن ع ��ام م�ج�ل��س األم ��ة
عالم علي الكندري.

التي باتت تؤثر على خصوصية
هذه الثقافات.
وذك ��ر ان��ه اك��د اه�م�ي��ة تضمني
ال� � � �ق � � ��رارات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ع��ومل��ة
وال �ت �ك��ام��ل االق �ت �ص��ادي ال�ع��امل��ي
نوعا من الضمانات التي تحفظ
خ �ص��وص �ي��ة ث �ق ��اف ��ات ال �ش �ع��وب
وال�ح�ض��ارات املختلفة بحيث ال
ت �س��ود ث�ق��اف��ة واح� ��دة ع�ل��ى بقية
الثقافات.
وق � � ��ال الب � ��د م� ��ن ال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
ت �م �ك�ي�ن ب �ع ��ض ال� � � ��دول ال �ف �ق �ي��رة
ال � �ت� ��ي ت� �ف� �ت� �ق ��د امل� � � � � ��وارد امل ��ال� �ي ��ة
واالقتصادية من تلقي انواع من
الدعم املالي واللوجستي لحفظ
ت��راث �ه��ا ال �ث �ق��اف��ي ب �ك��اف��ة ف��روع��ه
وان � ��واع � ��ه س � � ��واء ك � ��ان ذل � ��ك ع��ن
ط��ري��ق اليونسكو او ع��ن طريق
اي كيان اممي آخر.

ون � ��اق � ��ش االج � �ت � �م� ��اع ع� � � ��ددا م��ن
امل � � ��وض � � ��وع � � ��ات وال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا ذات
االهتمام املشترك بما فيها توحيد
املواقف ووجهات النظر في املحافل
البرملانية القارية والدولية.
ك� �م ��ا اج� �ت� �م ��ع ال ��رئ � �ي ��س ال �غ��ان ��م
وع� � � � �ض � � � ��و امل � � � �ج � � � �ل � � ��س ال� � ��وط � � �ن� � ��ي
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي وع� � �ض � ��و ال �ش �ع �ب ��ة
البرملانية الفلسطينية عزام االحمد.
وبحث الجانبان اخ��ر التطورات
السياسية وامليدانية ف��ي االراض��ي
الفلسطينية املحتلة.

عزام االحمد :كلمة الغانم عبرت
عن الضمير العربي تجاه فلسطين
ق � � ��ال ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
الفلسطيني ع ��زام األح �م��د ان كلمة
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ال �ك ��وي �ت ��ي
م � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م خ� �ل� ��ال م ��ؤت� �م ��ر
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي املنعقد
ف��ي جمهورية زامبيا أم��س االثنني
ك� ��ان� ��ت ك �ل �م ��ة ع ��رب� �ي ��ة ف �ل �س�ط �ي �ن �ي��ة
بامتياز عبرت عن ضمائر الشرفاء
ف ��ي أم �ت �ن��ا ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ال يمكن
ان تبخل ب��ال�ع�ط��اء والتضحية من
أج��ل فلسطني .وأض��اف االح�م��د في
ت�ص��ري��ح للصحافيني ع�ل��ى هامش
امل ��ؤت� �م ��ر ان ص� � ��وت ال� �ك ��وي ��ت ك ��ان
دائ �م��ا م��دوي��ا م��ن اج ��ل ال ��دف ��اع عن
القضية الفلسطينية وفي مجابهة

العدوان والعدو االسرائيلي مبينا
ان ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ش� �خ ��ص ف��ي
كلمته ال��واق��ع االس��رائ�ي�ل��ي كما هو
وش� �خ ��ص ال �ك �ن �ي �س��ت االس��رائ �ي �ل��ي
ع�ل��ى ح�ق�ي�ق�ت��ه ب��أن��ه ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ
م��ن املنظومة الصهيونية املعادية
للطموحات الفلسطينية والعربية.
وتابع :ال أقول شكرا لألخ مرزوق
الغانم فهو اكبر م��ن ذل��ك ونعتبره
ن ��اط� �ق ��ا ب��اس �م �ن��ا ون �ع �ت �ب��ر ك�ل�م�ت��ه
م �ق��دم��ة ل �ت �ط��وي��ر م ��واق ��ف االت �ح ��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي وع��ام��ل مساعدا
لجمع الكلمة العربية والبرملانيني
ال � �ع� ��رب وامل� �س �ل �م�ي�ن داخ � � ��ل اع �م ��ال
مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي.

الكندري :تبادل الخبرات بين أمناء
المجالس التشريعية يطور العمل البرلماني
أك ��د األم�ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س االم��ة
ع�لام ال�ك�ن��دري أم��س أهمية تبادل
ال� �خ� �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب ب�ي�ن ام �ن��اء
امل �ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال � ��ذي من
شأنه تطوير آلية العمل البرملاني
ع �م��وم��ا وت �س �ه �ي��ل م �ه �م��ة اع �ض��اء

ال �ب��رمل��ان ل�ل�ق�ي��ام بعملهم ال��رق��اب��ي
والتشريعي.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف� ��ي ع � �ق � ��ب م � �ش � ��ارك � �ت � ��ه ف��ي
اج�ت�م��اع جمعية االم �ن��اء ال�ع��ام�ين
الدولية على هامش اعمال مؤتمر

االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي ال �ـ 134
ان ه� ��ذا االج �ت �م ��اع ي�ع�ت�ب��ر ف��رص��ة
مناسبة ل�ط��رح وم�ن��اق�ش��ة العديد
من املشاكل التي يواجهها االمناء
العامون في أداء اعمالهم.
واض � � � � � � � ��اف ان � � � � ��ه ج � � � � ��رى خ �ل��ال

االج � �ت � �م� ��اع اس � �ت � �ع� ��راض ت� �ج ��ارب
ع��دد م��ن االم��ان��ات العامة الدولية
م ��ن ح �ي��ث ال� �ج ��وان ��ب ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة واالداري� ��ة لالستفادة
م �ن �ه��ا ف� ��ي ت� �ق ��دي ��م ال� ��دع� ��م ال �ف �ن��ي
واالداري لألعضاء.

ك�م��ا ت �ط��رق ال �ك �ن��دري ال ��ى م��دى
االس �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذه االج�ت�م��اع��ات
في اكتساب خبرة أكبر في مجال
العمل البرملاني خاصة أنها تأتي
ب� �م� �ش ��ارك ��ة ع� � ��دد م� ��ن ال� �ب ��رمل ��ان ��ات
العريقة.

عالم الكندري
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استهدفت تعزيز مسيرة العمل الخليجي والسالم واالستقرار في المنطقة

مجلس الوزراء :رسائل األمير إلى القادة
الخليجيين لدعم وحدة الصف
أكد مجلس الوزراء أن
رسائل األمير إلى القادة
الخليجيين استهدفت
دعم وحدة الصف
ومسيرة العمل الخليجي
والعمل من أجل تعزيز
السالم واالستقرار
في المنطقة ومتابعة
آخر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية
والدولية.
واشاد مجلس الوزراء
خالل اجتماعه
االسبوعي باداء وزير
الشئون االجتماعية
والعمل ووزير الدولة
لشئون التخطيط
والتنمية هند الصبيح
وتفنيدها لمحاور
االستجواب وشرحها
لكافة الحقائق أمام
نواب مجلس األمة
واصفا أدائها بالمتميز
وما أثمر عنه من ثقة
مستحقه للممارسة
البرلمانية الحقة التي
تتطلب التعاون المثمر
والبناء  .وإلى التفاصيل:

أداء وزيرة
الشؤون في تفنيد
االستجواب
كان متميزا
أدان األعمال
اإلرهابية في تركيا
لتنافيها مع
القيم واألعراف
اإلنسانية

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

ع�ق��د مجلس ال� ��وزراء اجتماعه
األس� �ب ��وع ��ي ب �ع��د ظ �ه��ر أم� ��س ف��ي
ق��اع��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف��ي قصــر
بيــــان برئاسة سمــو الشيخ جابر
م � �ب ��ارك ال �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وب �ع��د االج�ت�م��اع
صرح وزير الدولـة لشئون مجلس
ال � � ��وزراء ال �ش �ي �ـ��خ م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه
املبارك الصباح  -بما يلي:
اط� � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ف��ي
م�س�ت�ه��ل اج�ت�م��اع��ه ع�ل��ى ال��رس��ال��ة
املوجهــة لحضرة صاحب السمو
األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع �ـ �ـ �ـ �ـ��اه م��ن
ال ��رئ� �ي ��س ي ��وه ��ان ش� �ن ��اي ��در أم ��ان
رئ� � �ي � ��س االت� � � �ح � � ��اد ال � �س ��وي � �س ��ري
وامل �ت �ض �م �ن��ة اإلش � � ��ارة إل� ��ى ذك ��رى
م� ��رور خ�م�س�ين ع��ام��ا ع �ل��ى إق��ام��ة
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال ��دب � �ل ��وم ��اس � �ي ��ة ب�ين
البلدين مشيدًا فخامته بما يجمع
ال �ب �ل��دي��ن م� ��ن ع �ل�اق� ��ات ت��اري �خ �ي��ة
ع��ززت أوج��ه التعاون بينهما في
شتى امل�ج��االت وأع ��رب ع��ن قبوله
وترحيبه بدعوة حضرة صاحب
ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ل ��رئ �ي �س ��ة االت� � �ح � ��اد ال �س ��وي �س ��ري
ال� �س ��اب� �ق ��ة ال � �س � �ي� ��دة س �ي �م��ون �ي �ت��ا
سوماروغا للقيام بزيارة رسمية
إل � ��ى دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وت��رح �ي �ب �ه��ا
ب�ق�ب��ول ال��دع��وة وتطلعها لتلبية
الزيارة.
كما اطلع مجلس ال��وزراء كذلك
ع�ل��ى ال��رس��ال��ة امل��وج�ه�ـ�ـ��ة لحضرة
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورع�ـ�ـ�ـ�ـ��اه م��ن ارس�ي�ن��ي ياتسينوك
رئ�ي��س وزراء أوكرانيــا الصديقة
وال �ت��ي تعلقت ب��ال��رواب��ط القائمة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ي�ن وس �ب��ل
تنميتها ف��ي امل �ج��االت وامل�ي��ادي��ن
كافة.

ث��م أح ��اط س�م��و رئ�ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء امل �ج �ل��س ع �ل �م��ا ب�ن�ت��ائ��ج
ال � ��زي � ��ارة ال� �ت ��ي ق � ��ام ب �ه �ـ��ا ل �ل �ب�لاد
ف ��ي األس � �ب� ��وع امل��اض �ـ �ـ��ي ال��رئ �ي��س
ع �ب��د رب ��ه م �ن �ص��ور ه� ��ادي رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة
وب �ف �ح��وى م �ح��ادث��ات��ه م��ع حضرة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ح�ف�ظ��ه
ال �ل��ه ورع � ��اه وال �ت ��ي ت �ن��اول��ت آخ��ر
املستجدات السياسية والعسكرية
ع� �ل ��ى ال� �س ��اح ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة وس �ب��ل
ت�ع��زي��ز ال��رواب��ط ال��وث�ي�ق��ة القائمة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني وتوسيع
عالقات التعاون بينهما في كافة
املجاالت وامليادين باإلضافة إلى
ال�ق�ض��اي��ا األخ ��رى م�ح��ل االه�ت�م��ام
املشترك حيث تم التأكيد خاللها
على موقف دول��ة الكويت الثابت
ت � �ج ��اه ال� �ي� �م ��ن وش� �ع� �ب ��ه ال �ش �ق �ي��ق
وح��رص �ه��ا ع �ل��ى اس �ت �ع��ادة ال�ي�م��ن
اس� � � �ت� � � �ق � � ��راره وت� � �ع � ��زي � ��ز وح � ��دت � ��ه
وشرعيته.
كما استمع مجلس الوزراء إلى
ش��رح ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد ال�خ��ال��د أوض��ح فيه نتائج
زيارته إلى كل من اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة وم �م �ل �ك ��ة ال �ب �ح��ري��ن
ودول��ة قطر وسلطنة عمان حيث
ت��م خاللها تسليم رس��ائ��ل خطية
من حضرة صاحب السمو األمير
حفظه الله ورعاه إلى كل من خادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيــــز آل سعود وجاللة امللك
ح�م��د ب��ن عيسى آل خليفة عاهل
مملكة البحرين الشقيقة وصاحب
ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م ب��ن ح�م��د آل
ث ��ان ��ي أم �ي ��ر دول � ��ة ق �ط��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة
وص� � ��اح� � ��ب ال� � �ج �ل��ال � ��ة ال� �س� �ل� �ط ��ان

ق��اب��وس ب��ن سعيد سلطان عمان
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ت ��ي اس �ت �ه��دف��ت دع��م
وح� � ��دة ال� �ص ��ف وم� �س� �ي ��رة ال �ع �م��ل
الخليجي والعمل من أجل تعزيز
ال �س�ل�ام واالس� �ت� �ق ��رار ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
وم �ت��اب �ع��ة آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
ف��ي ض��وء ال�ق��ان��ون رق��م  2لسنة
 2016ف� ��ي ش � ��أن إن � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
العامة ملكافحة الفساد واألحكام
الخاصة بكشف الذمة املالية فقد
اع �ت �م��د م �ج �ل��س ال � � ��وزراء م �ش��روع
م ��رس ��وم ب �ت �ع �ي�ين رئ� �ي ��س ون��ائ��ب
رئ �ي��س وأع� �ض ��اء م�ج�ل��س األم �ن��اء
بالهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
ورف �ع��ه ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم�ي��ر حفظه الله ورع��اه متمنيا
ل�ه��م ال �ن �ج��اح وال�ت��وف�ي�ـ�ـ��ق ف��ي أداء
مهمتهم الوطنية .
ث��م اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
توصيات محضر لجنة ال�ش��ؤون
ال �ق��ان��ون �ي��ة وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا م �ش��روع
مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني
ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
نيوزيلندا بشأن الخدمات الجوية
وم� � � �ش � � ��روع م� � ��رس� � ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة
ع �ل��ى م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ب�ي�ن ح�ك��وم��ة
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة م�م�ل�ك��ة
إسبانيا ب�ش��أن م�ج��االت التعاون
االقتصادي.
وق ��رر م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل��واف�ق��ة
ع �ل��ى م �ش��اري��ع امل��راس �ي��م ورف�ع�ه��ا
ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر
حفظه الله ورعاه املشار إليها .
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ش�ئ��ون مجلس األم��ة واستعرض
وزير الشؤون االجتماعية والعمل
ووزي ��ر ال��دول��ة لشئون التخطيط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ه� �ن ��د ص� �ب� �ي ��ح ب � ��راك

ال�ص�ب�ي��ح م�ج�ل��س ال � ��وزراء نتائج
االس �ت �ج��واب وق ��د أش� ��اد امل�ج�ل��س
ب ��أداء ال��وزي��رة املتميز وتفنيدها
م � �ح ��اور االس � �ت � �ج ��واب وش��رح �ه��ا
لكافة الحقائق أمام نواب مجلس
األم � � � ��ة وم � � ��ا أث � �م� ��ر ع� �ن ��ه م � ��ن ث �ق��ة
م�س�ت�ح�ق��ة ل �ل �م �م��ارس��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
الحقة التي تتطلب التعاون املثمر
وال� �ب� �ن ��اء وف � ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ف ��إن
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ي�س�ج��ل بالشكر
والتقدير لألخوة رئيس وأعضاء
مجلس األم��ة بما أب��دوه من تفهم
إيجابي وتجسيد روح املسئولية
تستهدف تحقيق املصلحة العامة
وخدمة الوطن واملواطنني.
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� � �ش � ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ض ��وء
ال� � �ت� � �ق � ��اري � ��ر امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب �م �ج �م��ل
ال� �ت� �ط ��ورات ال��راه �ن��ة ف ��ي ال �س��اح��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
العربي والدولي.
وب � �ه� ��ذا ال � �ص� ��دد أدان م�ج�ل��س
ال ��وزراء ح��ادث الهجوم اإلره��اب��ي
ال� � � � ��ذي اس� � �ت� � �ه � ��دف أح� � � ��د امل � ��راك � ��ز
ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي م��دي �ن��ة اس�ط�ن�ب��ول
بالجمهورية التركية يوم السبت
امل��اض��ي وال ��ذي أس�ف��ر ع��ن سقوط
ع � ��دد م� ��ن ال �ض �ح ��اي ��ا وامل �ص ��اب�ي�ن
ومجلس ال ��وزراء إذ ي��ؤك��د موقف
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ب� ��إدان� ��ة م �ث��ل ه��ذه
األع� �م ��ال اإلره ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي ت�ن��اف��ي
املواثيق الدولية والقيم واألعـراف
اإلنسانية سائال املولى عز وجل
أن ي� �ت� �غ� �م ��د ال� �ض� �ح ��اي ��ا ب ��واس ��ع
رح �م �ت��ه وغ �ف��ران��ه وأن ي �م��ن على
املصابني بالشفاء العاجل .

تعيين النمش
رئيسا للهيئة
العامة لمكافحة
الفساد
الموافقة على
اتفاقية بين
الكويت ونيوزيلندا
بشأن الخدمات
الجوية
إقرار مذكرة
تفاهم بشأن
مجاالت التعاون
االقتصادي بين
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رئيس البرلمان االتحادي :إنشاء لجنة صداقة برلمانية قمرية  -كويتية

وفد الصداقة البرلمانية يصل إلى الكاميرون
اختتم وف��د مجموعة الصداقة
البرملانية الكويتية األول ��ى أمس
زي ��ارة ال��ى ج�م�ه��وري��ة ج��زر القمر
دام � � ��ت أرب � �ع� ��ة أي � � ��ام واس �ت �ه��دف��ت
توطيد العالقات البرملانية وبحث
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وال� �ت� �ق ��ى وف� ��د ل �ج �ن��ة ال �ص��داق��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب��رئ��اس��ة
ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي خ�لال
ال� ��زي� ��ارة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة م��ورون��ي
رئيس جمهورية جزر القمر اكليل
ظ �ن�ي�ن ال � ��ذي اك� ��د ان ال� ��زي� ��ارة م��ن
شأنها العمل على تقوية العالقات
الثنائية بني البلدين الشقيقني.
كما بحثت مجموعة الصداقة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ون�ظ�ي��رت�ه��ا
ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان االت � �ح� ��ادي ال �ق �م��ري
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ره��ا في
م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت الس �ي �م��ا ت�ل��ك
املتعلقة بالجانب البرملاني .
وكان رئيس البرملان االتحادي
ال �ق �م��ري ب��االن��اب��ة ه��اش��م ب��ام�ي��ارا
ق��د أك��د خ�ل�ال ل�ق��اء وف��د مجموعة
الصداقة البرملانية الكويتية متانة
ال �ع�ل�اق��ات وق � ��وة رواب � ��ط االس �ل�ام
وال� �ع ��روب ��ة ال �ت��ي ت �ج �م��ع ال�ب�ل��دي��ن
م �ع �ت �ب��را ال� �ل� �ق ��اء ف ��رص ��ة م �م �ت��ازة
لتعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين املؤسسات
ال �ت �ش��ري �ع �ي ��ة وال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ف��ي
ال �ب �ل��دي��ن .ك�م��ا اع �ل��ن ب��ام �ي��ارا بعد
جلسة عمل برملانية تعد االول��ى
مع اعضاء برملان عربي عن انشاء
ل �ج �ن��ة ص ��داق ��ة ب��رمل��ان �ي��ة ق �م��ري��ة -
كويتية وعن تقديم مذكرة تفاهم
بي��ن ب��رمل��ان ب�ل�اده وم�ج�ل��س االم��ة
ال�ك��وي�ت��ي ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
بني املؤسستني التشريعيتني في
البلدين.

وفد الصداقة الكويتي برئاسة سعود الحريجي خالل لقائهم رئيس برملان جزر القمر

وث �م��ن وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ووزي ��ر
الخارجية باالنابة في جمهورية
ج � � � ��زر ال� � �ق� � �م � ��ر م � �ح � �م� ��د ال � � �ه� � ��ادي
عباسي خالل لقائه وفد الصداقة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة الكويتية بشكل كبير
دعم دولة الكويت املستمر لبالده
منذ فترة ما قبل استقاللها حتى
ال� � �ي � ��وم .وض � ��م ال� ��وف� ��د ال �ب��رمل��ان��ي
الكويتي باالضافة الى الحريجي
ال �ن��واب د .اح �م��د م�ط�ي��ع وح �م��دان
العازمي ومحمد الهدية.
وم� � ��ن امل � �ق � ��رر أن ي � �ق� ��وم ال ��وف ��د
البرملاني الكويتي بزيارة مماثلة
ال ��ى ج�م�ه��وري��ة ال �ك��ام �ي��رون وذل��ك
ضمن برنامج معد من قبل مجلس
االمة ملجموعات الصداقة لتقريب
وجهات النظر مع برملانات الدول
الشقيقة والصديقة وبحث سبل
التعاون في املجاالت كافة.

من جهته أعلن رئيس البرملان
االت� �ح ��ادي ب �ج��زر ال �ق �م��ر ب��االن��اب��ة
ه��اش��م ب��ام �ب��ارا أم� ��س ع ��ن ان �ش��اء
ل �ج �ن��ة ص ��داق ��ة ب��رمل��ان �ي��ة ق �م��ري��ة -
كويتية تهدف الى تعزيز التعاون
بني البلدين.
واك� � � ��د ب� ��ام � �ب� ��ارا خ �ل ��ال ج �ل �س��ة
ع �م��ل ع �ق��ده��ا واع � �ض� ��اء ال �ب��رمل��ان
ب��ال �ع��اص �م��ة م ��ورون ��ي م ��ع رئ�ي��س
واع�ض��اء وف��د الصداقة البرملانية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ��ذي ي ��زور ج��زر القمر
حاليا اهمية تلك الزيارة لبالده.
وقدم خالل جلسة العمل شرحا
تفصيليا ع��ن الهيكل التنظيمي
ل � � �ب� � ��رمل� � ��ان ب � � �ل� � ��اده واالس� � ��ال � � �ي� � ��ب
التشريعية املتبعة فيه.
واس � �ت � �ع� ��رض م � �س� ��ودة م ��ذك ��رة
ت �ف��اه��م ب �ي�ن ال� �ب ��رمل ��ان االت � �ح� ��ادي
ال�ق�م��ري وم�ج�ل��س االم ��ة الكويتي

ل� �ي� �ت ��م دراس � � �ت � � �ه � ��ا ف� � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
وت��وق �ي �ع �ه��ا ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل مبينا
ان �ه��ا ت �ه��دف ال ��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
بني املؤسستني التشريعيتني في
البلدين وتبادل الخبرات وتنسيق
امل ��واق ��ف ف ��ي امل �ن �ت��دي��ات ال�ع��رب�ي��ة
واالقليمية والدولية.
م��ن ج�ه�ت��ه اش� ��اد رئ �ي��س ال��وف��د
النائب سعود الحريجي بالنتائج
ال�ت��ي تمضخت عنها ال��زي��ارة في
اش ��ارة ال��ى ان�ش��اء لجنة الصداقة
البرملانية القمرية الكويتية فضال
ع��ن م �س��ودة م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م بني
برملاني البلدين الشقيقني.
وعلى صعيد متصل اكد رئيس
وفد مجموعة الصداقة البرملانية
الكويتية سعود الحريجي أمس
ال��دور الكبير ال��ذي تقوم ب��ه دول��ة
الكويت ورجالها والقائمون على

اع�م��ال الخير ف��ي جمهورية جزر
القمر.
جاء ذلك في تصريح للحريجي
ل � �ـ (ك � ��ون � ��ا) ع �ل ��ى ه ��ام ��ش زي ��ارت ��ه
واع �ض��اء وف��د مجموعة الصداقة
امل� �ج� �م ��ع ال� �ت ��اب ��ع ل� �ف ��رع (ج �م �ع �ي��ة
ال � �ع� ��ون امل� �ب ��اش ��ر) ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
مدينة موروني عاصمة جمهورية
جزر القمر.
واش ��اد بمستوى املجمع ال��ذي
يحوي محالت ومخازن فضال عن
مستوصف مجهز ب��أح��دث اآلالت
الطبية واصفا اياه باملمتاز.
واث � �ن� ��ى ع �ل��ى ج� �ه ��ود ج�م�ع�ي��ة
ال� � �ع � ��ون امل � �ب� ��اش� ��ر وث � �م� ��ن ح ��رص
القائمني عليها في اكمال مسيرة
امل��رح��وم د .عبدالرحمن السميط
ف ��ي ال �ع �ن��اي��ة ب ��االي� �ت ��ام وال� �ف� �ق ��راء
ف ��ي اش� � ��ارة ال� ��ى م ��ا مل �س��ه م ��ن اث��ر

طيب وب��ال��غ ف��ي ن�ف��وس القمريني
وااليتام هناك.
وشارك في هذه الزيارة اعضاء
وفد مجموعة الصداقة البرملانية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ن��واب د.اح �م��د مطيع
وحمدان العازمي ومحمد الهدية
واملستشار بسفارة دول��ة الكويت
لدى القاهرة عبدالعزيز البشر.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،وص� � ��ل وف ��د
م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة أم� � � ��س االث � � �ن� �ي��ن إل� ��ى
ال�ع��اص�م��ة ال�ك��ام�ي��رون�ي��ة ي��اون��دي
ف � ��ي زي � � � � ��ارة رس � �م � �ي� ��ة ت �س �ت �ه��دف
توطيد العالقات البرملانية وبحث
القضايا ذات االهتمام املشترك.
وك � � � ��ان ف� � ��ي اس � �ت � �ق � �ب� ��ال ال� ��وف� ��د
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ل� � ��دى وص� ��ول� ��ه ن��ائ��ب
رئيس مجلس النواب الكاميروني
اي �ت��ون��غ ه �ي�لاري��ون وس�ف�ي��ر دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ن �ي �ج �ي��ري��ا امل �ح��ال
ال� � � ��ى ال� � �ك � ��ام� � �ي � ��رون ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
ال �ش��راح والسفير ال�س�ع��ودي لدى
الكاميرون حمد املسهر وعدد من
اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وي�ض��م ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي الكويتي
ال� � � ��ذي ي � �ت� ��رأس� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ع��ود
نشمي الحريجي ك�لا م��ن ال�ن��واب
د .أحمد مطيع وحمدان العازمي
ومحمد الهدية.
وك��ان الوفد البرملاني الكويتي
ق ��د اخ �ت �ت��م ام � ��س زي � � ��ارة م�م��اث�ل��ة
ال��ى ج�م�ه��وري��ة ج��زر ال�ق�م��ر ضمن
ب ��رن ��ام ��ج م� �ع ��د م� ��ن ق� �ب ��ل م�ج�ل��س
االمة ملجموعات الصداقة لتقريب
وجهات النظر مع برملانات الدول
الشقيقة والصديقة وبحث سبل
التعاون في املجاالت كافة.

الصحية أقرت التعديالت على قانون تنظيم مهنة الصيدلة
ان �ت �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ص�ح�ي��ة من
مناقشة تعديالت قانون رقم 23
لسنة  1996بشأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول االدوية وقررت
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي �ه��ا ب��االج �ت �م��اع
امل � �ق � �ب� ��ل وب� � �ع � ��د أن ت� � ��م ن� �ق ��اش
ال�ت�ع��دي�لات ف��ي اج �ت �م��اع االم��س
لتنتهي اللجنة ب��امل��واف�ق��ة على
اس �ت �ب��دال امل � ��ادة  2م ��ن ال �ق��ان��ون
يجوز فتح صيدلة خاصة بعد
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ت ��رخ� �ي ��ص م��ن
وزارة الصحة والتي تجيز فتح
ال �ص �ي ��دل �ي ��ات ف �ق ��ط ل �ل �ص �ي��ادل��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن وامل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
ال �خ��اص��ة ال �ت��ي ال ي �ق��ل سعتها

ال �س��ري��ري��ة ع ��ن  50س ��ري ��را على
االقل والجمعيات التعاونية.
وق��ال رئيس اللجنة الصحية
ط�لال الجالل إن اللجنة سترفع
ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن ق��ان��ون تنظيم
م �ه �ن��ة ال �ص �ي��دل��ة مل �ج �ل��س االم ��ة
ليكون مدرجا على جدول اعمال
ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة ب�ع��د أن انتهت
من مناقشة ع��دد من التعديالت
املتعلقة ببعض أحكام القانون
رقم 23لسنة  1996بشأن تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول االدوية.
وب �ي ��ن ال� � �ج �ل��ال ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي عقب انتهاء االجتماع
ان ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ال� � �ت � ��ي س �ت �ق��ر

سيكون لها االثر االيجابي على
اسعار االدوية وخدمة املرضى.
م� � �ش� � �ي � ��را ال � � � ��ى ان ال� � �ق � ��ان � ��ون
ال �ج��دي��د س�ي�ح��د م��ن ال�س�ل�ب�ي��ات
ال� � �س � ��اب� � �ق � ��ة خ � � ��اص � � ��ة ان م� �ن ��ح
ت��راخ �ي��ص ال�ص�ي��دل�ي��ات اقتصر
ع � �ل� ��ى ال � �ص � �ي� ��ادل� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن
وامل � � �س � � �ت � � �ش � � �ف � � �ي� � ��ات ال� � �خ � ��اص � ��ة
وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وف �ق��ا
لشروط ومعايير محددة.
م ��ن ج�ه�ت��ة أك ��د م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة
س�ع��دون ح�م��اد ان اللجنة أق��رت
اب� ��رز ال �ت �ع��دي�لات ومنها ج��واز
ف� � �ت � ��ح ت � ��رخ� � �ي � ��ص ال � �ص � �ي ��دل � �ي ��ة
م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �ص� �ي ��دل ��ي ال �ك��وي �ت��ي

واملستشفيات ال�خ��اص��ة ال�ت��ي ال
ي �ق��ل س�ع�ت�ه��ا ال �س��ري��ري��ة ع��ن 50
س��ري��را ع�ل��ى االق ��ل وال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية وان يكون الصيدلي
ال �ع��ام��ل ف ��ي ال �ص �ي��دل �ي��ة ك��وي�ت��ي
الجنسية.
وق� ��ال ح �م��اد ف��ى تصريح ان
التعديالت اعطت وزارة الصحة
ح� � ��ق ف � �ت� ��ح اك� � �ث � ��ر م� � ��ن ص� �ي ��دل ��ة
للجمعية ال�ت�ع��اون�ي��ة ال �ت��ي لها
اك �ث��ر م��ن س ��وق م��رك��زي ع�ل��ى ان
ت �ك��ون ك ��ل ص �ي��دل �ي��ة ب�ت��رخ�ي��ص
م�س�ت�ق��ل ع��ن االخ� ��رى وان ي�ك��ون
العامل فيها صيدليا كويتيا.

الجالل وحماد خالل اجتماع اللجنة الصحية أمس
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الهاجري يسأل العيسى عن عدد
المعلمين الوافدين في الوزارة
ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب م � ��اض � ��ي ال� �ع ��اي ��د
ال � � �ه� � ��اج� � ��ري رئ � � �ي� � ��س ل � �ج � �ن� ��ة ذوي
االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة :ال ن�ق�ب��ل
اإلس � � ��اءة إل� ��ى ف �ئ��ة امل �ع��اق�ي�ن ف ��ي أي
مكان أو في أي مجال مؤكدا أنها فئة
غالية على قلوبنا جميعا وتساهم
ب��درج��ة كبيرة ف��ي رف��ع اس��م الكويت
ع��ال �ي��ا ف ��ي ك ��ل امل� �ح ��اف ��ل االق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية.
وأض � ��اف ال �ه��اج��ري ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي أن��ه ق��ام ب��االت�ص��ال بزميله
النائب روض��ان ال��روض��ان بشأن ما
ورد ع�ل��ى ل�س��ان��ه خ�ل�ال ح��دي�ث��ه في
ج�ل�س��ة م �ن��اق �ش��ة اس �ت �ج��واب وزي ��رة
ال �ش��ؤون ع�ن��دم��ا ق ��ال ال ��روض ��ان :إن
جمعية ال��دس�م��ة ال يمكن أن تخسر
ول��و أش��رف عليها معاق م��ا تخسر.
مبينا أن االخ الروضان أكد له أنه ال
يقصد اإلساءة إلى هذه الفئة اطالقا
وق ��د وع ��د ال ��روض ��ان ب��أن��ه سيعتذر
ع�ل��ى امل�ل�أ ف��ي ب��داي��ة جلسة املجلس
املقبلة.
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ماضي الهاجري

وق� � � ��ال ال � �ه� ��اج� ��ري إن ف� �ئ ��ة ذوي
االح � � �ت � � �ي� � ��اج� � ��ات ال� � �خ � ��اص � ��ة ت �ف �ع��ل
املستحيل بكل إرادة قوية لكي تضع
ال�ك��وي��ت ف��ي م�ك��ان��ة م��رم��وق��ة مشيرا
ال ��ى ان �ج��ازات �ه��ا ف ��ي ك��اف��ة امل �ج��االت
خ��اص��ة ال��ري��اض �ي��ة وم ��ا ت�ح�ق�ق��ه من
بطوالت باسم الكويت.
م ��ن ج �ه��ة آخ� ��رى وج ��ه ال �ه��اج��ري

س � ��ؤاال إل� ��ى وزي� �ـ ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي� ��ر
التعليم العالي د.بدر العيسى طالب
فيه إفادته بما إذا كانت ال��وزارة قد
رفضت تعيني خريجني وخريجات
من كلية التربية االساسية مرشحني
من قبل الديوان للتعيني في وظائف
تعليمية.
وس � � ��أل ال� �ه ��اج ��ري ال �ع �ي �س��ى ع��ن
ص �ح ��ة ت �ع �ي�ي�ن ال� � � � ��وزارة ل �خ��ري �ج�ين
م� ��ن ك �ل �ي��ة ال �ت ��رب �ي ��ة ب ��وظ ��ائ ��ف غ�ي��ر
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ط��ال �ب��ا م ��واف ��ات ��ه ب�ك�ش��ف
ب��أس�م��اء خريجي التربية املوظفني
في وظائف غير تعليمية؟ مستفسرا
ع��ن ع��دد ال��وظ��ائ��ف التعليمية التي
ي �ش �غ �ل �ه��ا امل �ع �ل �م��ون ال � ��واف � ��دون ف��ي
ت� �خ� �ص� �ص ��ات االق� � �ت� � �ص � ��اد امل� �ن ��زل ��ي
وال � � � ��دراس � � � ��ات ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة وري� � � ��اض
االط � �ف ��ال وه� ��ل ي ��وج ��د ت �ن �س �ي��ق ب�ين
ال ��وزارات وكليات التربية بالنسبة
ل�ل�اح� �ت� �ي ��اج ��ات م � ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات
املختلفة؟

موسى :لم أسحب توقيعي
من طرح الثقة بالصبيح
أوض��ح النائب ماجد موسى
أن ثبات موقفه من االستجواب
األخ� � � �ي � � ��ر ل � � � ��وزي � � � ��رة ال � � �ش� � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل وال � ��ذي
ب �ن��ي ع �ل��ى م ��ا ط��رح��ه ال �ط��رف��ان
م ��ن ح �ق��ائ��ق وع �ل �ي��ه ك �ن��ت أول
املوقعني على ورق��ة ط��رح الثقة
بالوزيرة.
وق� � ��ال م ��وس ��ى ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :غير صحيح ما يروج
ب��أن �ن��ي ق �م��ت ب�س�ح��ب توقيعي
م��ن الطلب فالكل يعلم ان عدم
اكتمال العدد املطلوب لتقديمه
ه��و م��ا ح��ال دون اع�ل�ان اسماء
م��وق�ع��ي ط ��رح ال �ث�ق��ة م��ؤك��دا ان
جميع التسريبات التي نشرت
في مواقع التواصل االجتماعي
ب� �ه ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ع� ��اري� ��ة ع��ن
الصحة.
وأض � � � � � � � ��اف :ل �ل ��أس� � ��ف ه � �ن ��اك
م ��ن ي �ت �ع�م��د ت ��روي ��ج ت �س��ري �ب��ات
وأكاذيب لغاية في نفس يعقوب

ماجد موسى

م � �ح� ��ذرا ه� ��ؤالء ب ��أن ��ه س�ي�ك�ش��ف
زيف ادعاءاتهم الباطلة وحقيقة
ت �ح��رك��ات �ه��م امل �ش �ب��وه��ة ف �ه��م ال
يملكون ال�ش�ج��اع��ة ف��ي الظهور
وي�ع�ي�ش��ون ف��ي ال �ظ�لام م��ن اج��ل
ت� �ح� �ق� �ي ��ق غ� ��اي� ��ات � �ه� ��م امل ��ري� �ض ��ة
ال�ت��ي نحن على ثقة كبيرة بأن
ج �م �ي��ع م� �ح ��اوالت� �ه ��م ل �ت �ش��وي��ه

ص � ��ورت� � �ن � ��ا س � �ت � �ب� ��وء ب ��ال� �ف� �ش ��ل
الذريع وسيردون على أعقابهم
خاسئني.
وشدد موسى على أن موقفه
من االستجواب األخير واضح
وج �ل��ى ف�ل�س�ن��ا م�م��ن ي�ن�ت�ظ��رون
م ��ن أح� ��د ال �ت �س��وي��ق االع�ل�ام ��ي
املمجوج للضحك على الذقون
ودغ��دغ��ة املشاعر ب�ه��دف خ��داع
الناخبني مبينا أن��ه ل��ن يلتفت
لهذه امل��زاي��دات الرخيصة التي
ت� ��روج م��ن ه ��ذا ال �ط��رف أو ذاك
أليماننا الراسخ بأننا بالعهد
متمسكون صونا ألم��ان��ة وثقة
ال �ن��اخ �ب�ي�ن ب� ��را ب �ق �س �م �ن��ا ال ��ذي
أقسمنا امام األمة.

المبالغة في تقديرات ميزانية الجهات الحكومية
أمام لجنة الميزانيات اليوم
تعقد لجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي اج�ت�م��اع��ا ال �ي��وم ملناقشة
اآلل � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ع� �ل ��ى اس ��اس �ه ��ا
ت �ق��دي��رات امل �ي��زان �ي��ة ل�ك��ل ج�ه��ة على
ح��دة وك�ي�ف�ي��ة ت�ع��ام��ل وزارة امل��ال�ي��ة
م ��ع ه� ��ذه ال �ت �ق��دي��رات ح �ي��ث ل��وح��ظ
اثناء دراسة امليزانيات والحسابات
الختامية للسنوات السابقة وجود
م�ب��ال�غ��ة وع� ��دم دق ��ة ف��ي اع� ��داد ه��ذه
ال �ت �ق��دي��رات ف�ض�لا ع��ن ذل ��ك ي�لاح��ظ

كثرة املناقالت التي تتم في ميزانية
بعض الجهات على ان يتم موافاة
ال �ل �ج �ن��ة ب� �ه ��ذه اآلل� �ي ��ة وف � ��ق ت �ق��ري��ر
ي� ��وض� ��ح م � ��ا س� �ب ��ق وف� � ��ق ال� �ل ��وائ ��ح
وال �ت �ع��ام �ي��م ب �ه��ذا ال �ش ��أن ب�ح�ض��ور
م�م�ث�ل�ين ع��ن وزارة امل��ال �ي��ة وج �ه��از
امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين ودي� ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية وديوان املحاسبة وكذلك ما
يستجد من اعمال.
وم� ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ت � ��درس لجنة

ال� �ع ��رائ ��ض وال� �ش� �ك ��اوى ال �ش �ك��اوى
ارقام - 159 - 127 113- - 112 - 103
220 - 217 - 2015 - 212 - 195 - 159
 229 - 228 - 225 - 224 - 223 - 221  249 - 248 - 232بحضور نائبرئيس مجلس الوزراء ووزير املالية
ووزير النفط بالوكالة او من ينوب
عنه وباالضافة الى ما يستجد من
اعمال.
وعلى صعيد متصل تبحث لجنة

االول ��وي ��ات ال �ت��ي س�ي�ت��م ت�ح��دي��ده��ا
لعرضها على مجلس االمة في دور
االنعقاد ال�ع��ادي ال��راب��ع من الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع ع �ش��ر ب�ح�ض��ور
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر االش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة.
جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات
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مالحظات
ديوان المحاسبة

ملف
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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

ديوان المحاسبة :عدم الصرف على مشاريع
التربية المدرجة ضمن خطة التنمية
الوزارة لم تمد
مدققي ديوان
المحاسبة بالبيانات
والمستندات
المطلوبة ألداء
مهامهم

في الحلقة العاشرة 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 التربية والمالحظات التي أسفر
عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014

وزارة التربية

وزارة التربية
أورد دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة أه ��م
ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وامل� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات ال � � �ت� � ��ي أس� � �ف � ��رت
ع�ن�ه��ا ف�ح��ص وم��راج �ع��ة ب�ي��ان��ات
وح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات وش� ��ؤون
ال�ت��وظ��ف ل ��وزارة التربية وكذلك
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل �س �ب �ق��ة وامل� �خ ��ال� �ف ��ات
املالية للسنة املالية 2015/2014
ح � � �ي� � ��ث ب� � �ل� � �غ � ��ت امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات
 1.843.185/000مليار د.ك فيما
بلغت اإليرادات  20.499.000د.ك.
أوال  -بيانات
الحساب الختامي:
ويتضح م��ن بيانات الحساب
ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ل � � � � �ل� � � � ��وزارة زي� � � � ��ادة
االي��رادات الحصلة للسنة املالية
 2015/2014عن املقدر بما جملته
 3.096.926/000د.ك وبنسبة 15.1
 ٪وانخفاض االيرادات املحصلة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014عن
ايرادات السنة املالية 2014/2013
ب �ن �س �ب��ة  ٪ 4.8وزي� ��ادت � �ه� ��ا ع��ن
السنة املالية  2013/2012بنسبة
 ٪ 17.4وبلغ الوفر باملصروفات
الفعلية للسنة املالية 2015/2014
ع � � � � ��ن امل � � �ع � � �ت � � �م� � ��د م � � � � ��ا ج � �م � �ل � �ت ��ه
 151.588.010/000د.ك وبنسبة
 ٪ 8.2وزي��ادة مصروفات السنة
املالية  2015/2014عن مصروفات
ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين 2013/2012
و 2014/2013وبنسبة  ٪ 6.6و
 ٪ 3.7على التوالي.

ثانيا  -فحص ومراجعة
لحسابات وسجالت الوزارة:
 - 1عدم موافاة مدققي الديوان
بالبيانات واملستندات املطلوبة
ال�ل�ازم��ة ألداء م�ه��ام�ه��م ال��رق��اب�ي��ة
وع � � ��دم ال � � ��رد ع� �ل ��ى م�لاح �ظ��ات �ه��م
باملخالفة للمادة ( )52من قانون
إنشاء دي��وان املحاسبة رقم ()30
لسنة  1964وكذلك لتعميمه رقم
( )18لسنة  2012بشأن التعاون
وت �س �ه �ي��ل م �ه �م��ة م�م�ث�ل��ي دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب��ال �ج �ه��ات امل�ش�م��ول��ة
ب��رق��اب �ت��ه ح �ي��ث أف � � ��ادت ال � � ��وزارة
بأنها متعاونة تعاونا كامال مع
مدققي الديوان من خالل التنبيه
ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ق� �ط ��اع ��ات ال � � ��وزارة
ب �ت �ق��دي��م ال ��دع ��م ال �ك ��ام ��ل مل��دق�ق��ي
دي ��وان املحاسبة وت�ق��دي��م جميع
البيانات املطلوبة لهم.
 - 2ص ��رف م�ب�ل��غ 21.648.000
د.ك ع�ل��ى أع �م��ال ص�ي��ان��ة إلح��دى
املدارس رغم إدراجها ضمن خطة
امل� � � ��دارس امل � �ق ��رر ه ��ده ��ا وإع� � ��ادة
ب� �ن ��ائ� �ه ��ا خ� �ل ��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2015/2014
 - 3ع ��دم ال �ص��رف ع�ل��ى بعض
امل � �ش� ��اري� ��ع اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة وب �ع��ض
األن � � � � ��واع ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��امل� �ش ��اري ��ع
ال � �ت � �ط� ��وي� ��ري� ��ة ال � � � � � � � ��واردة ض �م��ن
م� �ش ��اري ��ع خ �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ح�ت��ى
نهاية السنة املالية 2015/2014
وت� � ��دن� � ��ي ن � �س� ��ب ال � � �ص� � ��رف ع �ل��ى
البعض اآلخ��ر باملخالفة لقواعد

تنفيذ امليزانية وأف ��ادت ال ��وزارة
ب �خ �ص��وص ع � ��دم ال � �ص ��رف ع�ل��ى
بعض امل�ش��اري��ع الخاصة بخطة
التنمية بما يلي :جملة املعتمد
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ت �ط��وي��ري��ة ب�ل��غ
 2.825.000/000د.ك وح �س��ب
ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �م�ش��روع��ات
اإلن �م��ائ �ي��ة وف �ق��ا ل �ل �م �خ��رج اآلل ��ي
ل�ل�ن�ظ��م امل��ال �ي��ة ف ��إن امل�ع�ت�م��د بعد
التعديل للمشروعات التطويرية
بلغ  6.865.606/000د.ك وجملة
امل� �ن� �ص ��رف ح �ت ��ى ن �ه ��اي��ة ال �س �ن��ة
امل��ال�ي��ة ب�ل��غ  6.618.701/000د.ك
أي بنسبة تصل ال��ى  ٪ 96.0من
اج �م��ال��ي امل�ع�ت�م��د ب �ع��د ال�ت�ع��دي��ل
ويرجع تدني نسب الصرف حتى
تاريخ  2015/3/31للمشروعات
التطويرية الى ما يلي:
فيما يخص بند االستشارات:
ع � � � ��دم االن � � �ت � � �ه� � ��اء م � � ��ن ت �ف �ص �ي��ل
مطالبات البنك ال��دول��ي ملشروع
امل � �ن ��اه ��ج ال � ��دراس � �ي � ��ة وم � �ش� ��روع
ت�ط��وي��ر االدارات ال�ت��رب��وي��ة حتى
ذلك التاريخ وتم علية مطالبات
ال � �ب � �ن� ��ك ال � � ��دول� � � ��ي ال � � � ��ى ح� �س ��اب
االم� ��ان� ��ات وه � ��ذا م ��ا ي �ت �ض��ح ف��ي
الحساب الختامي ل�ل��وزارة .وفي
ي� �خ ��ص ب� �ن ��د أج � �ه � ��زة ال �ح ��اس ��ب
اآلل � � � ��ي :ت� ��م ت ��أج� �ي ��ل م �س �ت �ح �ق��ات
الشركة حتى نهاية السنة املالية
ح �ت��ى ي �ت �س �ن��ى ل � �ل� ��وزارة ت�ح��دي��د
الوفورات طبقا لتعليمات وزارة
املالية .وفيما يخص بند أجهزة
االت �ص��ال :ت��م تأجيل مستحقات

ال �ش��رك��ات ل�ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
ل�ل�ح��اج��ة لعمل م�ن��اق�ل��ة خارجية
الس �ت �ك �م��ال امل� �ب ��ال ��غ .ك �م��ا أف� ��ادت
ال � ��وزارة ب��أن��ه ج��ار ب�ح��ث اس�ب��اب
تدني نسبة الصرف على البعض
اآلخر من مشاريع خطة التنمية.
 - 4إت �ل ��اف وس� ��رق� ��ة امل� � ��دارس
ال� � �ج � ��دي � ��دة ب �م �ن �ط �ق ��ة ال � �خ � �ي� ��ران
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �س �ب��ب اإله� � �م � ��ال م��ن
ق� �ب ��ل ال� � � � ��وزارة األم � � ��ر ال � � ��ذي ي�ع��د
مخالفة مالية وفقا ألحكام املادة
( )52م ��ن ق ��ان ��ون إن� �ش ��اء دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة رق��م ( )30لسنة 1964
وتعديالته .وأف��ادت ال ��وزارة بأن
ذل��ك ي��رج��ع ل�ع��دم ق�ي��ام املؤسسة
العامة للرعاية السكنية بتسليم
امل � ��دارس ل� �ل ��وزارة ح �ت��ى يتسنى
ل �ل��وزارة توفير ح��راس أم��ن لتلك
املدارس.
 - 5مآخذ شابت تنفيذ العقد
رقــــــــم ( )160للمنـــــــــــــاقصــــــــة رقــــــــــم
(م ع )2010-2009/5/ألعمــــــــــــــــــــــــال
ت� �ص� �م� �ي ��م وت� ��رخ � �ي� ��ص وت �ن �ف �ي��ذ
م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة م� � � �ب � � ��ان وم � �ن � �ش� ��آت
مختلفة تشمل ف�ص��وال دراس�ي��ة
ومرافقها وصيانتها في منطقة
األح � �م� ��دي ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ب��ال��غ
ق �ي �م �ت �ه��ا  5.000.000/000د.ك
منها ع��دم ال �ت��زام ال� ��وزارة بخطة
ال � �ع � �م� ��ل االن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة وامل � �ق� ��دم� ��ة
ض�م��ن م�س�ت�ن��دات ال�ع�ق��د ل��دي��وان
املحاسبة ألخذ موافقته املسبقة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش��روط ال�ت�ع��اق��دي��ة
وعدم قيام املقاول بإيصال التيار

ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ل� �ب� �ع ��ض امل� � � ��دارس
وإي �ص ��ال ال �ت �ي��ار ل�ل�ب�ع��ض اآلخ��ر
بصفة مؤقتة م��ن داخ��ل املدرسة
وذل� � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��واص �ف��ات
ال �خ��اص��ة ل�ل�ع�ق��د وق �ي��ام ال � ��وزارة
بإصدار شهادات الدفع أرقام (13
و 14و 15و 16و 17و 18و 19و)20
عن أعمال تم انجازها بعد تاريخ
االن �ج��از ال�ت�ع��اق��دي ودون غطاء
تعاقدي.
م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ع� � � ��دم ال� � �ت � ��زام
ال � � ��وزارة ب��امل��واص �ف��ات ال �خ��اص��ة
بالعقد واملتعلقة باملستند رقم
( )2-111وذل��ك ألوام��ر عمل أرق��ام
( 8و 17و 21و )27من بينها عدم
ق� �ي ��ام امل� � �ق � ��اول ب �ص �ب��غ األس� �ق ��ف
الداخلية بما يتفق واملواصفات
الخاصة ال��واردة بالعقد وتنفيذ
امل � �ق� ��اول ل �ل��واج �ه��ات ال �خ��ارج �ي��ة
للمباني بما ال يتفق واملواصفات
ال� � � ��واردة ب��ال �ع �ق��د وت �ن �ف �ي��ذ أط�ق��م
الحمامات في بعض املدارس بما
ال ي�ت�ف��ق وامل ��واص� �ف ��ات ال�خ��اص��ة
ال ��واردة بالعقد وتنفيذ األب��واب
وال� �ش� �ب ��اب� �ي ��ك م� ��ن األمل � �ن � �ي ��وم ف��ي
ب �ع��ض امل � ��دارس ب��أمل �ن �ي��وم ع��ادي
بما ال يتفق واملواصفات الخاصة
ال� � ��واردة ب��ال�ع�ق��د وت�ن�ف�ي��ذ أع�م��ال
ال �ت �ك �س �ي��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة
للمباني ف��ي بعض امل ��دارس بما
ال ي�ت�ف��ق وامل ��واص� �ف ��ات ال�خ��اص��ة
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صرف مبالغ لصيانة
إحدى المدارس
رغم إدراجها ضمن
خطة المدارس
المقرر هدمها
إتالف وسرقة
المدارس الجديدة
بمنطقة الخيران
السكنية بسبب
إهمال الوزارة
مخالفات في
تنفيذ عقد تصميم
وتنفيذ فصول
دراسية في
منطقة األحمدي
التعليمية
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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

التربية :نراعي عدم اإلسراف في إصدار
األوامر التغييرية في العقود والمناقصات
تتمة المنشور ص09
ال� � � � ��واردة ب��ال �ع �ق��د وع� � ��دم ت�ن�ف�ي��ذ
امل �ق��اول مل�ن��اه�ي��ل ص ��رف األم �ط��ار
ف ��ي ب �ع��ض امل� � ��دارس ب �م��ا ال تفق
وامل ��واص� �ف ��ات ال �خ��اص��ة ال � ��واردة
بالعقد ووج��ود ش��روخ بحوائط
امل � �م � ��رات وال � �ق� ��اع� ��ات وال �ف �ص ��ول
ف��ي ب�ع��ض امل� ��دارس ب�م��ا ال يتفق
وامل ��واص� �ف ��ات ال �خ��اص��ة ال � ��واردة
بالعقد وتنفيذ أبواب املختبرات
ل �ل �م �ب��ان��ي ف � ��ي ب� �ع ��ض امل� � � ��دارس
بارتفاع بلغ (2.20م) بما با يتفق
وامل��واص �ف��ات ال�خ��اغ�ص��ة ال ��واردة
بالعقد وعدم قيام املقاول بتنفيذ
ح� �م ��ام ��ات ل �ل �م �ع��اق�ي�ن ب��امل �ب��ان��ي
ف��ي ب�ع��ض امل� ��دارس ب�م��ا ال يتفق
وامل ��واص� �ف ��ات ال �خ��اص��ة ال � ��واردة
بالعقد.
وج��ود بعض املالحظات على
تنفيذ مبنى الصالة البدنية في
م��درس��ة محمود شوقي األيوبي
االبتدائية  -بنني وذلك باملخالفة
ل �ل �ب �ن��د ( )5-8م ��ن أع� �م ��ال ص��ال��ة
ال�ت��رب�ي��ة ال�ب��دن�ي��ة م��ن امل��واص�ف��ات
ال� �خ ��اص ��ة ل �ل �ع �ق��د وع � � ��دم خ�ص��م
قيمة غرامات التأخير املستحقة
ع �ل��ى م� �ق ��اول ال �ع �ق��د ع ��ن ال �ت��أخ��ر
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ب �ع��ض اوام � ��ر ال�ع�م��ل
وال�ب��ال��غ جملتها 207.891/000
د.ك باملخالفة للشروط الخاصة
ل �ل �ع �ق��د وع� � � ��دم ت� �ق ��دي ��م امل �ت �ع �ه��د
ل �ل �م��واف �ق��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال�ل�ازم��ة
بخصوص املخططات املعمارية
واالن � � �ش� � ��ائ � � �ي� � ��ة وال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ � �ي� ��ة
وامليكانيكية (التكييف) واالطفاء
وال�ت��راخ�ي��ص ال�لازم��ة لكل مبنى
ان� �ش ��ائ ��ي ل �ج �م �ي��ع اوام � � ��ر ال �ع �م��ل
الصادرة من الوزارة للمقاول كل
على حدة وذلك باملخالفة للمادة
رقم ( )5-36من الشروط الخاصة
ل �ل �ع �ق��د وع� � ��دم ف � ��رض ال� �غ ��رام ��ات
ال� �خ ��اص ��ة ب �ه��ا واالرت� � �ب � ��اط ع�ل��ى
األم ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري وال �ب��ال��غ قيمته
 1.500.000/000د.ك وتمديده ملدة
سنتني ق�ب��ل ق�ب��ل ال�ح�ص��ول على
املوافقة املسبقة لديوان املحاسبة
باملخالفة ألحكام املادتني ( 13و
 )14من القانون رق��م ( )30لسنة
 1964بإنشاء ديوان املحاسبة.
ع� � ��دم زي � � � ��ادة ك� �ف ��ال ��ة االن � �ج� ��از
ب�ن�س�ب��ة  ٪ 10.0م��ن ق�ي�م��ة األم��ر
التغييري باملخالفة للمادة رقم
( )10م� ��ن ال� � �ش � ��روط ال �ح �ق��وق �ي��ة

صورة من احدى مدارس التربية

للعقود .وأفادت الوزارة بأنه جار
بحث تلك املالحظات.
 - 6ض �ع��ف إج � � ��راءات ال � ��وزارة
ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة م� ��ا ت� ��م ص ��رف ��ه م��ن
أعمال الصيانة الشاملة ملنطقتي
األحمدي والفروانية التعليميتني
والبالغة ما جملته 543.628/000
د.ك .وأف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن��ه ج��ار
بحث تلك املالحظات.
 - 7استمرار املآخذ التي شابت
ال�ع�ق��د رق ��م ( )254ع��ن امل�ن��اق�ص��ة
رقم (م.ع )2011/-2010 36/بشأن
ت �ص �م �ي��م وت��رخ �ي��ص ( )2ص��ال��ة
بولينغ في منطقة مبارك الكبير
وامل� �ب ��رم ب �ت��اري��خ 2011/11/30
م� � ��ع إح � � � ��دى ال� � �ش � ��رك � ��ات ب �ق �ي �م��ة
اج �م��ال �ي��ة  1.270.786/000د.ك
ومل��دة ( )365ي��وم منها استمرار
امل �ل�اح � �ظ� ��ات وال � �ع � �ي� ��وب ال �ف �ن �ي��ة
امل �ك �ت �ش �ف��ة خ �ل��ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2014/2013ل��دى معاينة املوقع
بتاريخ  .2014/10/30واستمرار
ع��دم تسلم اعمال العقد ابتدائيا
حتى تاريخ املعاينة املوقعية في
 2014/10/30بالرغم من انتهاء
ت��اري��خ االن�ج��از التعاقدي للعقد
ب �ع��د ال �ت �م��دي��د ف ��ي 2013/3/27
م��ن دون االس� �ت ��دالل ع�ل��ى خصم
غرامات التأخير بحدها االقصى.
وأف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ج��ار بحث
تلك املالحظات.
 - 8م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت م �ت��اب �ع��ة
أعمال العقد رقم ( )314املناقصة

(م ع )2009/2008/64/ب �ش��أن
مشروع توريد وتركيب كاميرات
امل ��راق� �ب ��ة وم �ل �ح �ق��ات �ه��ا ب �م ��دارس
وزارة ال �ت��رب �ي��ة وم �ن �ه��ا :إس �ن��اد
تنفيذ م �ش��روع ت��وري��د وت��رك�ي��ب
ك ��ام� �ي ��رات امل ��راق� �ب ��ة وم�ل�ح�ق��ات�ه��ا
بمدارس وزارة التربية للمتعهد
ابتداء من تاريخ  2014/1/19من
دون إب ��رام عقد ج��دي��د أو ملحق
للعقد حتى تاريخه حيث أفادت
ال � � ��وزارة ب��أن��ه ت ��م ال� �ب ��دء بتنفيذ
مشروع توريد وتركيب كاميرات
امل ��راق� �ب ��ة وم �ل �ح �ق��ات �ه��ا ب �م ��دارس
وزارة التربية بناء على استمارة
امل�ت��اب�ع��ة رق��م ()201300363707
املؤرخة  2014/12/30واملوجهة
ال� ��ى ال �ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة ل�ل�م�ش��روع
للتنسيق مع ادارة نظم املعلومات
الس�ت�ك�م��ال تنفيذ امل �ش��روع وان��ه
تم احالة تلك املالحظة للشؤون
القانونية إلجراء التحقيق الالزم
فيها وبانتظار نتيجة التحقيق.
واس �ت �م��رار ال � ��وزارة ب �ع��دم خصم
غرامات التأخير بحدها االقصى
ع��ن ال �ت��أخ��ر ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع
ال �ب ��ال �غ ��ة  1.002.300/000د.ك
املبلغة للوزارة بتقريره عن السنة
امل ��ال� �ي ��ة  .2012/2011وأف � � ��ادت
ال � � ��وزارة ب��أن��ه ل��م ي �ت��م ص ��رف أي
مبالغ مستحقة للشركة املنفذة
عن هذا املشروع منذ بدء تنفيذه
في  2014/1/19حتى تاريخه.
ت��وري��د اج �ه��زة ق��دي�م��ة مل��دارس

ال��وزارة مخزنة بمخازن املتعهد
منذ عام  2011وانتهاء خدممات
ال��دع��م ال�ف�ن��ي وال�ص�ي��ان��ة ل�ه��ا من
ق� �ب ��ل ال � �ش� ��رك� ��ة امل� �ص� �ن� �ع ��ة خ�ل�ال
ع ��ام  2013ح�ي��ث اف� ��ادت ال� ��وزارة
ب ��أن ��ه ت� ��م ت� ��وري� ��د ه � ��ذه االح� �ه ��زة
بناء على طلب م��ن رئيس فريق
م �ش��روع تطبيق االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الوطنية الستخدام تكنولوجيا
املعلومات في العملية التعليمية
ال� ��ى ال �ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة ل�ل�م�ش��روع
ب �ت �ق��دي��م م ��ا ي �ف �ي��د م ��ن ال �ش��رك��ات
امل� �ص� �ن� �ع ��ة ب ��اس� �ت� �م ��رار خ ��دم ��ات
ال��دع��م ال�ف�ن��ي وال�ص�ي��ان��ة ال�لازم��ة
خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل � �ح� ��ددة ب��ال�ع�ق��د
ب �خ �ص ��وص ب �ن ��د االج � �ه� ��زة وق ��د
تعهدت الشركة بتقديم ما يفيد
من الشركات املصنعة باستمرار
خ��دم��ات ال��دع��م الفني والصيانة
بتاريخ .2014/3/30
 - 9إص � � ��دار أوام � � ��ر ت �غ �ي �ي��ري��ة
ل �ل �ع �ق��د رق� ��م ـ )203امل �ن��اق �ص��ة (م
ع )2011/2010/16/بشأن توريد
وت� ��رك � �ي� ��ب وت� �ش� �غ� �ي ��ل وص� �ي ��ان ��ة
ال� �ف� �ص ��ل امل� �ت� �ك ��ام ��ل وم �ل �ح �ق��ات��ه
بمدارس وزارة التربية بالزيادة
وال� � �ن� � �ق � ��ص ب � �م � �ب� ��ال� ��غ ج �م �ل �ت �ه��ا
 720.000/00د.ك دون الحصول
ع �ل��ى م��واف �ق��ة دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل � �س � �ب � �ق� ��ة ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
ل �ل �م��ادت�ين رق �م��ي ( 13و )14من
ق��ان��ون ان�ش��ائ�ي��ة رق��م ( )30لسنة
 1964وتعديالته .وأفادت الوزارة

ب��أن��ه س�ي�ت��م ال�ع�م��ل ع�ل��ى م��راع��اة
ذلك مستقبال.
 - 10ت�ض�م�ين ب �ي��ان��ات ملحق
العقد رق��م ( )133للمناقصة رقم
(م ع )2009/2009/43/بشــــــــــــــــــــــأن
اس �ت �ئ �ج ��ار وت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة
البنية التحتية ألج�ه��زة الخدمة
الضخمة ببيانات غير صحيحة
ت �ف �ي ��د ب� �ح� �ص ��ول ال� � � � � ��وزارة ع �ل��ى
موافقة ال��دي��وان املسبقة بالرغم
م ��ن ع � ��دم ح� � ��دوث ذل� � ��ك .وأف� � ��ادت
الوزارة بأنه جار بحث املوضوع.
 - 11ق � �ي� ��ام ال � � � � � ��وزارة ب �ك �ش��ط
وإخفاء تاريخي نموذجي إق��رار
فحص وإحصاء «م��واد مقبولة»
وط �ل��ب ال �ص��رف ل �ل �م��واد امل� ��وردة
ب �م �ب �ل��غ  4.883.626/000د.ك
للعقد رق��م ( )21للمناقصة رق��م
(م ع )2011/2010/15/ب �ش��أن
اس� �ت� �ئ� �ج ��ار وت � ��وري � ��د وت �ش �غ �ي��ل
وص � �ي ��ان ��ة ش� �ب� �ك ��ات ح��اس��وب �ي��ة
وم �ل �ح �ق��ات �ه��ا (م � ��ع ال �ت �م �ل��ك) ف��ي
املدارس واملواقع الجديدة التابعة
ل �ل��وزارة .وأف ��ادت ال� ��وزارة أن��ه تم
اح ��ال ��ة ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ ��ة ل �ل �ش��ؤون
القانونية إلج��راء التحقيق فيها
وبانتظار نتيجة ذلك.
 - 12م��آخ��ذ ش��اب��ت امل�ن��اق�ص��ة
رق� � � ��م (م ع)2011/2010/1/
ب �ش��أن إع� ��داد وت �ق��دي��م ال��وج �ب��ات
ال �غ��ذائ �ي��ة ل��ري��اض��ة االط� �ف ��ال في
امل �ن��اط �ق��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وامل �س��اك��ن
ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات
والبالغ قيمتها 4.271.870/000
د.ك م� �ن� �ه ��ا ال� �ع� �ق ��د رق � � ��م ()302
ب �ش��أن إع� ��داد وت �ق��دي��م ال��وج �ب��ات
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ل � ��ري � ��اض اط � �ف � ��ال ف��ي
م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ع��اص �م��ة التعليمية
وح� ��ول� ��ي ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ح� �ي ��ث ت��م
وض��ع ال��وج�ب��ة ف��ي علبة مخالفة
ل �ل �م ��واص �ف ��ات امل � �ح� ��ددة ب ��امل ��ادة
( )3/4م� ��ن ال� � �ش � ��روط ال �خ��اص��ة
وع ��دم ف ��رض ال �غ��رام��ة املستحقة
ع �ل��ى امل �ت �ع �ه��د .وأف� � ��ادت ال � ��وزارة
ب��أن��ه ج� ��ار ال �ب �ح��ث ع �م��ا اذا ك��ان
ه�ن��اك أي مستند يفيد باعتماد
العينة وف��ي ح��ال ع��دم الحصول
ع �ل ��ى ه � ��ذا امل �س �ت �ن��د س � ��وف ي�ت��م
ت�ط�ب�ي��ق ال �غ��رام��ة وت��وف �ي��ر س�لال
غ �ي��ر ن �ظ �ي �ف��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة
( )3/4م� ��ن ال � �ش� ��روط ال �خ��اص��ة.
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ببيانات غير صحيحة
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عدم استغالل الوحدات السكنية المملوكة
للوزارة واستئجار مبان لسكن المعلمات
تتمة المنشور ص ص10
وأف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ل��م ي��رد أي
م�ل�اح� �ظ ��ات م� ��ن ال � ��روض � ��ة ت�ف�ي��د
بوجود مخالفات.
توفير العصير بحجم مخالف
للحجم املطلوب باملخالفة للمادة
( )17/4م ��ن ال � �ش ��روط ال �خ��اص��ة
وع ��دم ف ��رض ال �غ��رام��ة املستحقة
على املتعهد والبالغة 1.148/000
د.ك على ضوء البند رقم ( )62من
جدول الغرامات .وأفادت الوزارة
ب ��أن م��واص �ف��ات امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
م��ن ال�ش��روط الخاصة ب��أن تكون
س �ع��ة ال� �ع� �ب ��وة م� ��ن (200 - 125
م��ل) لرياض االط�ف��ال .كما اف��ادت
ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه س �ي �ت��م م �خ��اط �ب��ة
ال �ش��رك��ة ل�ت�غ�ل�ي��ف ك��ام��ل ال��وج�ب��ة
ومراعاة ذلك من قبلهم.
كما أفادت الوزارة بأنه لم يرد
كتب ببعض امل�خ��ال�ف��ات االخ��رى
وف ��ي ح��ال��ة ال �ت��أك��د م��ن وج��وده��ا
س�ي�ت��م خ�ص�م�ه��ا م��ن مستحقات
الشركة.
 االخ �ل ��ال ب��ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ةللوجبة باملخالفة للمادة  5/4من
الشروط الخاصة للعقد رقم 303
ب �ش��أن إع� ��داد وت �ق��دي��م ال��وج �ب��ات
ال �غ��ذائ �ي��ة ل ��ري ��اض االط � �ف� ��ال ف��ي
م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ف��روان �ي��ة وال �ج �ه��راء
التعليميتني حيث افادت الوزارة
بأنه لم يرد كتب بهذه املخالفات
وف ��ي ح��ال��ة ال �ت��أك��د م��ن وج��وده��ا
س�ي�ت��م خ�ص�م�ه��ا م��ن مستحقات
الشركة.
 ت�ق��دي��م وج �ب��ات ن��اق�ص��ة ج��زءواح��د فقط باملخالفة ملواصفات
امل� ��واد ال �غ��ذائ�ي��ة للعقد رق ��م 304
ب �ش��أن اع � ��داد وت �ق��دي��م ال��وج �ب��ات
ال �غ��ذائ �ي��ة ل ��ري ��اض االط � �ف� ��ال ف��ي
منطقتي االحمدي ومبارك الكبير
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي �ت�ين م� �م ��ا ي �س �ت��وج��ب
ف��رض غ��رام��ة ق��دره��ا 3.199/000
دينار.
ح�ي��ث اف� ��ادت ال� � ��وزارة ب��ان��ه لم
ي ��رد ك�ت��ب ب �ه��ذه امل �خ��ال �ف��ات وف��ي
حالة التأكد من وج��وده��ا سيتم
خصمها من مستحقات الشركة.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��درق� ��م  305ب �ش��أن اع� � ��داد وت �ق��دي��م
ال ��وج� �ب ��ات ال �غ ��ذائ �ي ��ة ل�ل�م�س��اك��ن
الداخلية طلبة وطالبات ومنها
ق � �ي� ��ام م� �ت� �ع� �ه ��د ال � �ع � �ق ��د ب� ��اع� ��داد
الطعام خ��ارج املطبخ املعد لذلك

مبنى إدارة منطقة الجهراء التعليمية

باملخالفة لشروط التعاقد.
 مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم/379م ع )2011 - 2010/2/بشأن
تنفيذ أع�م��ال الضيافة بوحدات
ديوان عام الوزارة وبعض املواقع
التابعة لها منها :تفريط الوزارة
في حقوقها املبينة بالبند رقم 3
من العقد املذكور مما تسبب في
اه��دار مبلغ  96.525/000دينارا
ك��وي �ت �ي��ا م� ��ن امل � � ��ال ال � �ع� ��ام ح�ي��ث
واف ��ادت ال� ��وزارة ب��ان��ه ج��ار بحث
املوضوع.
 ت��وف �ي��ر ع �م��ال��ة ل �ي �س��ت ع�ل��ىك �ف ��ال ��ة ال� �ش ��رك ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ اع �م ��ال
ال � �ع � �ق� ��د ب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ل � �ل � �ش� ��روط
الخاصة بالبند رق��م  4من امل��ادة
 1مما يوجب فرض غرامة بلغت
ق �ي �م �ت �ه��ا  18.250/000دي� �ن ��ار
كويتي وافادت الوزارة بانه جار
بحث املوضوع.
 رد غ � � � � � ��رام � � � � � ��ات ب � �م � �ب � �ل� ��غ 343.275/000دي � �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
باملخالفة ل�ش��روط العقد ول��رأي
ادارة ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش ��ري ��ع م�م��ا
ي�ع��د تفريطا ف��ي ح�ق��وق ال ��وزارة
واض��رارا بايراداتها حيث افادت
الوزارة بانه تم رد قيمة الغرامات
بعد موافقة معالي وزير التربية
وزير التعليم العالي انذاك وقبل
رد تلك املبالغ تم مخاطبة وزارة
امل��ال �ي��ة ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ت�ح��وي��ل
املبلغ من حساب ايرادات غرامات
ال��ى ح�س��اب ام��ان��ات مبالغ تحت

ال�ت�س��وي��ة وذل� ��ك الن ت�ل��ك امل�ب��ال��غ
ت��م تسجيلها ب�ح�س��اب اي� ��رادات
غ ��رام ��ات ب��ال �خ �ط��أ الن� ��ه ك� ��ان م��ن
امل � �ف � �ت� ��رض ان ي � �ت ��م ت �س �ج �ي �ل �ه��ا
ب �ح �س��اب ام� ��ان� ��ات م �ب��ال��غ ت�ح��ت
ال� �ت� �س ��وي ��ة ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ت��أش �ي��رة
السيدة الوكيل املساعد للشؤون
االداري � � � ��ة ان � � ��ذاك ب �خ �ص��م ن�ص��ف
م � �س � �ت � �ح � �ق� ��ات امل � �ت � �ع � �ه� ��د ل �ح�ي�ن
االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن امل� ��وض� ��وع وب �ن��اء
ع�ل��ى ذل��ك ت�م��ت امل��واف �ق��ة م��ن قبل
وزارة املالية على تحويل املبلغ
م��ن ح�س��اب اي ��رادات غ��رام��ات الى
ح �س��اب االم ��ان ��ات وع �ل �ي��ه ت ��م رد
املبلغ للشركة.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��درق � ��م  181م� ��ن امل �ن ��اق �ص ��ة رق � ��م م
ب� �ش ��أن
ع16/ج2008-2007/
تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف
وال� � �خ � ��دم � ��ات مل � � � ��دارس وم� �ب ��ان ��ي
ال � � � � � � � ��وزارة ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ح ��ول ��ي
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ب��ال��غ م��دت��ه سنة
واحدة بدأت في  2011/7/1بقيمة
اجمالية ق��دره��ا 2.261.124/000
دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا م �ن �ه��ا :اس �ت �ق��دام
املتعهد على العقد امل��ذك��ور عدد
 1701عامل وعاملة وترك اكثرهم
كعمالة سائبة دون اشراكهم في
تنفيذ اعمال العقد وقيامه بإيواء
ع�م��ال��ة م�ن��زل�ي��ة ه��ارب��ة ت�ع�م��ل في
تنفيذ ال�ع�ق��د امل��ذك��ور باملخالفة
للشروط التعاقدية.
 -ع� � ��دم ال� � �ت � ��زام ال� � � � � ��وزارة ب �م��ا

وع��دت به بردها على مالحظات
ال ��دي ��وان ع��ن ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين
و2011/2010
2010/2009
ب� �م ��راع ��اة ادراج ش � ��رط ج ��زائ ��ي
غرامة مالية في ح��ال ع��دم كفالة
م�ت�ع�ه��دي ت �ل��ك ال �ع �ق��ود ل�ل�ع�م��ال��ة
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��م وذل � � ��ك ب��ال �ع �ق��ود
الالحقة ورغ��م ذل��ك ابرمت العقد
رق� � � ��م  181م� � ��ع ن � �ف� ��س امل �ت �ع �ه ��د
السابق للعقد االص�ل��ي رق��م 315
وتم تمديده لثالث سنوات بذات
الشروط واملواصفات دون االخذ
باالعتبار ادراج الشرط الجزائي
امل� � ��ذك� � ��ور م � �م� ��ا ي � � ��دل ع � �ل� ��ى ع� ��دم
مصداقية ال��وزارة وتفريطها في
حقوقها واالضرار بإيراداتها.
 ال � � �ق � � �ص� � ��ور ف� � � ��ي ال � � �ش � � ��روطالتعاقدية نتيجة عدم تغطيتها
بشروط جزائية يمكن تطبيقها
ع �ل��ى امل �ت �ع �ه��دي��ن ع �ن��د اخ�لال �ه��م
ب� ��أي م ��ن ال �ش ��رط ��وط ال �ت �ع��اق��دي��ة
حيث اوج�ب��ت ال �ش��روط الخاصة
للمناقصة البند  6من امل��ادة رقم
 2ان ت �ك��ون ال�ع�م��ال��ة املستخدمة
ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ع� �ق ��د ع� �ل ��ى ك �ف��ال��ة
ومسؤولية املتعهد وفقا لقانون
العمل في القطاع االهلي وقرارات
وزارة ال � � �ش� � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة
وال � �ع � �م� ��ل ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��ذل� ��ك ول ��م
يتضمن ملحق ال�غ��رام��ات فرض
غ��رام��ة مالية عليه ف��ي ح��ال عدم
االلتزام بذلك وان الكثير من تلك
العمالة على غير كفالة املتعهد،

وب�ل��غ م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره ع��دد 235
م��ا ب�ين ع��ام��ل وعاملة ول��م تتخذ
ال � � ��وزارة اي اج � ��راء ق �ب��ل امل�ت�ع�ه��د
حيث افادت الوزارة بانها احالت
ت�ل��ك امل�لاح�ظ��ات ل�ق�ط��اع ال�ش��ؤون
القانونية الج��راء التحقيق فيها
واك ��د ال ��دي ��وان ض� ��رورة م��واف��ات��ه
بما تسفر عنه نتائج التحقيق
بشأن تلك املالحظات.
 ع � � ��دم اس � �ت � �غ �ل�ال ال � ��وح � ��داتال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة امل � �م � �ل� ��وك� ��ة ل � � �ل � ��وزارة
وال� �ل� �ج ��وء ال� ��ى اس �ت �ئ �ج��ار م �ب��ان
ل � �س � �ك � ��ن امل� � �ع� � �ل� � �م � ��ات ب� �م� �ن� �ط� �ق ��ة
االح � �م� ��دي ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة واف� � ��ادت
ال� � � � � ��وزارة ب ��ان� �ه ��ا ت �س �ع��ى دائ� �م ��ا
ل�لاس�ت�غ�ن��اء ع��ن امل �ب��ان��ي ال��زائ��دة
عن الحاجة بعد الدراسة الفعلية
م ��ن اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال � � � ��وزارة م�ن�ه��ا
وت �ق ��وم ب ��دراس ��ة دوري � ��ة ش�ه��ري��ة
يبني مدى الحاجة او االستغناء
عن املباني املستأجرة علما بانه
ت��م االس�ت�غ�ن��اء وال �غ��اء  11سكنا
م�س�ت��أج��را خ�ل�ال ال �ع��ام ال��دراس��ي
 2015/2014م��ن جميع املناطق
التعليمية وهو االمر الذي تسعى
له الوزارة لترشيد االنفاق العام.
ام � � � � ��ا ب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة ل� �ل� �س� �ك� �ن�ي�ن
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي �ي�ن ام ح � �ك � �ي ��م  -ث.
ال �ص �ب��اح �ي��ة ف� ��ان ال � � ��وزارة ق��ام��ت
بتقديم اك�ث��ر م��ن م�ق�ت��رح الن�ش��اء
واع ��ادة بناء املساكن الحكومية
امل� � �ل� � �ح� � �ق � ��ة ح� � �ت � ��ى ت � �ت � �م � �ك� ��ن م ��ن
استغاللها ول�ك��ن ل��م ي�ت��م توفير
م� �ي ��زان� �ي ��ة ل� �ه ��ذه ال� �ص� �ي ��ان ��ة رغ ��م
م�ط��ال�ب��ة ال� � ��وزارة امل �ت �ك��ررة علما
ب� ��ان ه� ��ذه امل �س��اك��ن ال ت�س�ت��وع��ب
االعداد التي تستوعبها املساكن
املستأجرة بسبب الطفح املتكرر
للمجاري وس��وء البنية التحتية
االم � � � ��ر ال � � � ��ذي ادى ال � � ��ى ع � ��زوف
امل � �ع � �ل � �م� ��ات ع � ��ن االق � � ��ام � � ��ة ب� �ه ��ذه
املساكن.
 -16ت�ك�ل�ي��ف م��وظ �ف��ي ال � ��وزارة
القيام بأعمال الحراسة ببعض
ال � � ��وح � � ��دات ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ال �ت ��اب �ع ��ة
ل� �ل ��وزارة واالس �ت �م��رار ف��ي ص��رف
ال ��دف � �ع ��ات ال� �ش� �ه ��ري ��ة ل �ل �ش��رك��ات
امل � �ت � �ع � �ه� ��دة ع� � ��ن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ اع � �م� ��ال
الحراسة بتلك املواقع دون وجه
حق ول��ك الكثر من ث�لاث سنوات
واف ��ادت ال� ��وزارة ب��ان��ه ج��ار بحث

التتمة ص12

مآخذ شابت
المناقصة الخاصة
بالوجبات الغذائية
لرياض األطفال
والمساكن
الداخلية للطالب
والطالبات
مخالفات في تنفيذ
العقد الخاص
بأعمال الضيافة
بوحدات ديوان
الوزارة العام
تجاوزات في
تنفيذ عقد
اعمال التنظيف
والخدمات لمدارس
ومباني الوزارة
عدم قيام لجنة
تخصيص المركبات
الحكومية بحصر
ودراسة احتياجات
الوزارة بصورة
دقيقة
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مخالفات في قرارات التكليف بالعمل
اإلضافي وصرف المقابل النقدي
تتمة المنشور ص11
املوضوع.
 ع� ��دم ق �ي ��ام ال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ةلتخصيص امل��رك�ب��ات الحكومية
ب� �ح� �ص ��ر ودراس � � � � ��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال � � � ��وزارة م ��ن امل ��رك� �ب ��ات ب �ص��ورة
دق�ي�ق��ة م�م��ا ح�م��ل ال � ��وزارة مبالغ
وصلت ال��ى  10.368/000دينارا
كويتيا وذل��ك باملخالفة لتعميم
وزارة امل��ال�ي��ة رق��م  1لسنة 1994
بشأن تنظيم استخدام املركبات
الحكومية ،واف ��ادت ال ��وزارة بان
ذلك يرجع النتقال عدد  2رئيسي
قسمني وت�ق��اع��د م�لاح��ظ نقليات
كما ان��ه يتم تخفيض السيارات
خالل اشهر الصيف  4شهور.
 ت� � ��أخ� � ��ر م � �ت � �ع � �ه� ��دي ع � �ق� ��ودامل �ن��اق �ص��ة رق� ��م م ع-2014/24/
 2015ع��ن ت��وري��د وت��رك�ي��ب اث��اث
املكتبات امل��درس�ي��ة وان�ت�ه��اء مدة
ال � �ت� ��وري� ��د امل� � �ح � ��ددة دون ف ��رض
غ� � ��رام� � ��ات ال� �ت ��أخ� �ي ��ر امل �س �ت �ح �ق��ة
واف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ل� ��م ي�ت��م
ص � ��رف م �س �ت �ح �ق��ات امل �ت �ع �ه��دي��ن
ح �ت��ى ت��اري �خ��ه وس �ي �ت��م ت�ط�ب�ي��ق
ال�غ��رام��ات املستحقة عليها بعد
التوريد.
ثالثا :مالحظات
شؤون التوظف:
 ال � �ح� ��اق م ��وظ �ف�ي�ن ب ��وح ��داتت �ن �ظ �ي �م �ي��ة غ� �ي ��ر ت �خ �ص �ص �ي��ة ال
ي � ��وج � ��د م� � �ج � ��ال ل� �ع� �م� �ل� �ه ��م وف� �ق ��ا
مل�س�م�ي��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة املعينني
ع �ل �ي �ه��ا وص� � ��رف امل� ��زاي� ��ا امل��ال �ي��ة
امل�ق��ررة لهذه املسميات لهم دون
مبرر وباملخالفة للقرارات املنظمة
ل� �ص ��رف� �ه ��ا ح� �ي ��ث ب� �ل ��غ م �ج �م��وع
امل�ع��دل السنوي مل��ا أمكن حصره
م��ن مبالغ امل��زاي��ا امل�ص��روف��ة دون
وج ��ه ح ��ق  64،320/000دي �ن��ارا
كويتيا حيث اف��ادت ال��وزارة بأن
قطاع الشؤون االدارية قام برصد
تلك امل�لاح�ظ��ات منذ ع��ام وبحث
الحلول التي تمثلت ف��ي تشكيل
لجنة تقوم حاليا بتحليل كافة
ال��وظ��ائ��ف وال �ج �ه��ات الن �ه��اء تلك
املشكالت.
 ص��رف امل��زاي��ا امل��ال�ي��ة امل�ق��ررةللموظفني الكويتيني الشاغلني
للوظائف الهندسية املساندة في
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال � ��واردة في
ق��رار مجلس الخدمة املدنية رقم

الوجبات التي تقدم في احدى مدارس وزارة التربية

 7ل�س�ن��ة  2001ل�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
ب��ال��رغ��م م��ن ان م��راك��ز عملهم في
وح��دات تنظيمية ال مجال فيها
لعملهم وف �ق��ا مل �ه��ام مسمياتهم
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة وم ��ؤه�ل�ات� �ه ��م ال �ت��ي
ع�ي�ن��وا ب�م��وج�ب�ه��ا ،ح�ي��ث ب�ل��غ ما
امكن حصره من املبالغ املصروفة
دون وج� � ��ه ح � ��ق 15.660/000
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا واف� ��ادت ال� ��وزارة
ب��ان ق�ط��اع ال �ش��ؤون االداري� ��ة ق��ام
ب��رص��د تلك امل�لاح�ظ��ات منذ عام
وب � �ح� ��ث ال� �ح� �ل ��ول ال � �ت� ��ي ت�م�ث�ل��ت
ف��ي ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت �ق��وم -ح��ال�ي��ا
بتحليل كافة الوظائف والجهات
النهاء تلك املشكالت.
 ص��رف امل��زاي��ا امل��ال�ي��ة امل�ق��ررةل �ب �ع��ض ال ��وظ ��ائ ��ف ب ��ال ��رغ ��م م��ن
ع � �م� ��ل ش ��اغ� �ل� �ي� �ه ��ا ف� � ��ي وح� � � ��دات
تنظيمية ال م �ج��ال للعمل فيها
وف � �ق� ��ا مل �س �م �ي ��ات �ه ��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وم� � ��ؤه �ل ��ات � � �ه� � ��م ال� � � �ت � � ��ي ع � �ي � �ن� ��وا
ب �م��وج �ب �ه��ا ح� �ي ��ث ب� �ل ��غ م� ��ا م�ك��ن
حصره من املبالغ املصروفة دون
وج ��ه ح ��ق  14.874/000دي �ن��ارا
ك��وي �ت �ي��ا واف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��ان
قطاع الشؤون االدارية قام برصد
تلك امل�لاح�ظ��ات منذ ع��ام وبحث
الحلول التي تمثلت ف��ي تشكيل
لجنة تقوم حاليا بتحليل كافة
ال��وظ��ائ��ف وال �ج �ه��ات الن �ه��اء تلك
املشكالت.
 م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ال� � � �ق � � ��راراتال � � �ص � ��ادرة ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ب��ال �ع �م��ل

االضافي وصرف املقابل النقدي
ع�ن��ه ح�ي��ث ب�ل��غ م��ا ام �ك��ن حصره
م��ن امل�ب��ال��غ امل�ص��روف��ة م��ا جملته
 101.068/000دينارا كويتيا.
وافادت الوزارة بانه تم اصدار
ت�ع�م�ي��م ل�ت�ح��دي��د ج �ه��ة االش� ��راف
على العمل االض��اف��ي وبعض ما
اورده ديوان املحاسبة.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ق� ��رارات ص��رفب � ��دل ح� �ض ��ور ج �ل �س ��ات ال �ل �ج��ان
باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رق��م  1لسنة  1983بشأن
ب��دل حضور جلسات اللجان في
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وت�ع��دي�لات��ه
وقرار مجلس الخدمة املدنية رقم
 7لسنة  2008حيث بلغ مجموع
م � ��ا أم � �ك� ��ن ح � �ص� ��ره م � ��ن ،م� �ب ��ال ��غ
ب � ��دل ح� �ض ��ور ج �ل �س ��ات ال �ل �ج��ان
امل�ص��روف��ة  108.850/000دي�ن��ارا
كويتيا.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب� ��ان ت��وق�ي��ع
االعضاء على محاضر الجلسات
ي �ك��ون ض �م��ن م�ض�ب�ط��ة ال�ج�ل�س��ة
التي تحفظ ل��دى امل�ق��رر وال يلزم
ارف��اق�ه��ا م��ع امل��زاول��ة وان ال�ح��وار
ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة ي �ت �ض �م��ن ب �ي��ان��ات
س ��ري ��ة ون � �ق� ��اش� ��ات خ ��اص ��ة وان
املحاضر تكون مختصرا ملا دار
في الجلسة وانه تم التعميم على
جميع رؤس ��اء ال�ل�ج��ان ب�ض��رورة
ذكر وقت وتاريخ انعقاد الجلسة
وان � � ��ه ل� �ي ��س ب� ��ال � �ض� ��رورة ارف � ��اق
ال�ت�ق��اري��ر ال�خ�ت��ام�ي��ة التفصيلية

م � ��ن ن � �ت ��ائ ��ج االج � �ت � �م � ��اع � ��ات م��ع
املزاولة وان تصنيف فئة اللجنة
يكون حسب املسمى القيادي او
االشرافي لرئيسيها.
 صرف مكافآت مالية العضاءف� � ��رق ع� �م ��ل ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن امل ��آخ ��ذ
ال � �ت� ��ي ش� ��اب� ��ت ق� � � � ��رارات ال� �ص ��رف
باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رقم  16لسنة  2011بشأن
ن �ظ ��ام ف� ��رق ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ج �ه��ات
الحكومية حيث بلغ مجموع ما
امكن حصره من مبالغ املكافآت
امل �ص��روف��ة  145.673/000دي�ن��ار
كويتي وافادت الوزارة بان بعض
ف��رق العمل تشكل ب�ه��دف انجاز
عمل معني وليس بالضرورة عقد
اجتماعات.
 ض �ع��ف ن� �ظ ��ام ال ��رق ��اب ��ة ع�ل��ىص� ��رف امل ��رت �ب ��ات ب� ��ال� ��وزارة وم��ن
م� �ظ ��اه ��ر ذل� � ��ك اس � �ت � �م� ��رار ص ��رف
م��رت �ب��ات ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين وم�ن��ح
ب� �ع� �ض� �ه ��م ال � � � ��زي � � � ��ادات ال� �خ ��اص ��ة
امل� � �م� � �ن � ��وح � ��ة ل � �ل � �م� ��وظ � �ف�ي��ن غ� �ي ��ر
الكويتيني املعينني على درج��ات
ج � ��دول امل ��رت� �ب ��ات ال� �ع ��ام وزي � ��ادة
امل�ك��اف��آت الشهرية امل �ق��ررة بصفة
شخصية لبعضهم بلغ م��ا امكن
حصره منها  42.648/000دينارا
كويتيا ب��ال��رغ��م م��ن وف��ات�ه��م منذ
ع ��دة س �ن ��وات واس �ت �م ��رار ق�ي��ده��م
ف��ي ال �ن�ظ��ام امل��رك��زي للمعلومات
االدارية سجل العاملني مما يشير
الى ضعف نظم الرقابة الداخلية.

 ضعف نظام الرقابة الداخليةفي كافة االدارات املعنية بشؤون
امل��وظ �ف�ين وال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة مما
ت� ��رت� ��ب ع� �ل� �ي ��ه اس � �ت � �م� ��رار ص ��رف
م��رت �ب��ات م��وظ �ف�ين م �ت��وف�ين منذ
عدة سنوات ومن مظاهر ذلك:
 ع� � � � � � ��دم ف� � ��اع � � �ل � � �ي� � ��ة ال� � �ن � �ظ � ��مواالج � ��راءات املتبعة خ��اص��ة بما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن ك��اف��ة
االدارات املعنية بشؤون املوظفني
مراكز العمل واالدارات التعليمية
وادارة الشؤون االدارية والشؤون
املالية مما ترتب عليه استمرار
ص ��رف م��رت �ب��ات ب�غ�ي��ر وج ��ه حق
ملوظفني متوفني مما يعد ضعفا
في الرقابة على صرف املرتبات.
 ع � ��دم ق� �ي ��ام ادارة ال� �ش ��ؤوناالداري � � � � � � � ��ة ب � �ت � �ح� ��دي� ��ث ب � �ي ��ان ��ات
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب � ��ال � ��وزارة اوال ب ��اول
باملخالفة لتعميم ديوان الخدمة
املدنية رقم  52لسنة  2008بشأن
تحديث واستخدام بيانات النظم
اآللية املتكاملة للخدمة املدنية.
 اس �ت �م��رار ص ��رف رات� ��ب اح��دامل��وظ�ف�ين امل�ت��وف��ى اث �ن��اء اج��ازت��ه
الدورية بعد انتهاء فترة االجازة
م � �م� ��ا ي� �ش� �ي ��ر ال� � � ��ى ع� � � ��دم ت �ح �ق��ق
الشؤون االداري��ة من تقديم اقرار
العودة من االجازة وعدم تحقيق
الشؤون املالية من عودة املوظف
قبل االس�ت�م��رار ف��ي ص��رف راتبه
ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء اج � ��ازت � ��ه ال� ��دوري� ��ة
وبلغت جملة ما امكن حصره من
املبالغ املصروفة له من دون وجه
ح��ق  2.648/000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي
بسبب الوفاة خالل فترة االجازة
وذل � ��ك م��ؤش��ر ع �ل��ى ض �ع��ف نظم
الرقابة الداخلية.
 تأخر الوزارة في ايقاف صرفمرتبات بعض املوظفني املتوفني
مل� ��دد ط��وي �ل��ة ب �ل �غ��ت ب�ع�ض�ه��ا 18
ش�ه��را بعد وف��اة امل��وظ��ف بلغ ما
ام �ك ��ن ح �ص ��ره م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 46.552/000دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
م�م��ا ي��ؤك��د ان �ع��دام التنسيق بني
االدارات امل�ع�ن�ي��ة ب��اع �م��ال ه��ؤالء
املتوفني ابتداء من مراكز عملهم
وان �ت �ه��اء ب� ��ادارة ال �ش��ؤون املالية
املسؤولة عن صرف مستحقاتهم
وافادت الوزارة بان املوضوع قيد
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة
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 3ماليين دينار قيمة الوفورات المالية
نتيجة الرقابة المسبقة والفنية
تتمة المنشور ص12
وس ��وف ت��واف��ي ال��دي��وان بجميع
االوراق وامل� �س� �ت� �ن ��دات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب� �ت� �ل ��ك امل �ل��اح� � �ظ � ��ات وم� �ح ��اض ��ر
التحقيق عند انتهاء التحقيق.
 ص � � � ��رف روات � � � � � ��ب ج �م �ل �ت �ه��ا 168،483/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
اس �ت �ح �ق��اق��ات ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين
ع� ��ن ش �ه��ر م ��اي ��و  2014وخ �ص��م
م �ق��اب �ل �ه��ا اس �ت �ق �ط��اع��ات ب��ال�ن�ظ��م
امل�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة دون
اجراء القيود املحاسبية الخاصة
ب �ه��ا واظ� �ه ��اره ��ا ب��ال �ن �ظ��م امل��ال�ي��ة
املتكاملة باملخالفة لقواعد تنفيذ
امل �ي��زان �ي��ة ،واف� � ��ادت ال� � ��وزارة ب��ان
ال� �ح ��ال ��ة امل � ��ذك � ��ورة ف ��ي م�لاح �ظ��ة
دي� ��وان امل �ح��اس �ب��ة مل��وظ �ف��ة ق��ام��ت
باجازة امومة بنصف راتب وتم
تخفيض رابتها بمعدل النصف
عن تلك الفترة.
 وج� � � � � � � � � ��ود ف� � � � � � � ��رق ب � �م � �ب � �ل� ��غ 1.116.065/000دي �ن��ارا كويتيا
بني جملة االستقطاعات بالنظم
املتكاملة للخدمة املدنية ال��وارد
ب �ك �ش��ف ت�ح�ل�ي��ل م �ي��زان �ي��ة ال �ب��اب
االول واستمارة تحليل الرواتب
ع ��ن ش �ه��ر م ��اي ��و  2014واف� � ��ادت
الوزارة بانه بالبحث في الكشف
ال ��وارد بتقرير دي ��وان املحاسبة
رق��م  3صفحة  53ت�ب�ين ان مبلغ
ام � � ��ان � � ��ات خ� �ص� �م� �ي ��ات ل �ح �س ��اب
امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االجتماعية تكميلي غير مطابق
للمبلغ املوجود باالستمارة.
 اس�ت�م��رار ال� ��وزارة ف��ي ص��رفروات��ب بعض املوظفني املعينني
ب�ع �ق��ود اس�ت �ع��ان��ة ب �خ �ب��رات على
ب � �ن� ��د امل� � �ك � ��اف � ��آت خ� � � � ��ارج ال �ن �ظ ��م
امل � �ت � �ك� ��ام � �ل� ��ة ل � �ل � �خ� ��دم� ��ة امل ��دن � �ي ��ة
باملخالفة ملوافقات ديوان الخدمة
امل��دن�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ع�ي�ين والتعميم
رق��م  6ل�س�ن��ة  2006ب �ش��أن النظم
املتكاملة للخدمة املدنية وافادت
ال��وزارة بانه جار بحث موضوع
صرف املكافآت لهم اسوة برواتب
املوظفني.
 ص � � � � ��رف روات � � � � � � � ��ب ل� �ب� �ع ��ضاملوظفني دون وجه حق السباب
م �خ �ت �ل �ف��ة ب �ل��غ م ��ا ام� �ك ��ن ح �ص��ره
م �ن �ه��ا م ��ا ج �م �ل �ت��ه 65.973/000
دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا م �م��ا ي�ش�ي��ر ال��ى
ض � �ع� ��ف ال � ��رق � ��اب � ��ة ع � �ل� ��ى ص� ��رف
الرواتب.

أحدى مدارس وزارة التربية

واف � � � � � ��ادت ال � � � � � � ��وزارة ب � ��أن � ��ه ت��م
ال �ت �ع �م �ي��م ع �ل��ى ج �م �ي��ع االدارات
ب��امل�ن��اط��ق التعليمية واالدارات
املختلفة بسرعة ارس��ال القرارات
الى اإلدارة املالية.
 اس �ت �ق �ط��اع م �ب��ال��غ ج�م�ل�ت�ه��ا 259.441/000دي � �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ت �ح ��ت م �س �م��ى دي� � ��ون م�س�ت�ح�ق��ة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ن روات � � � � ��ب ب �ع��ض
املوظفني سبق صرفها م��ن دون
وج� � ��ه ح � ��ق ف � ��ي س� � �ن � ��وات م��ال �ي��ة
س� ��اب � �ق� ��ة وت� �ع� �ل� �ي� �ت� �ه ��ا ب� �ح� �س ��اب
االمانات خصميات من املرتبات
ل � �ح � �س� ��اب ج� � �ه � ��ات اخ� � � � ��رى ب� ��دال
م ��ن ق �ي��ده��ا ب �ح �س��اب االي� � � ��رادات
م �ص��روف��ات م �س �ت��ردة ب��امل�خ��ال�ف��ة
للتعميم رقم  9لسنة  1994بشأن
ال � �ق � �ي� ��ود امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ل �ل �ج �ه��ات
الحكومية :حيث اف ��ادت ال ��وزارة
ب��ان��ه ت��م م�خ��اط�ب��ة وزارة امل��ال�ي��ة
ب� �ت ��اري ��خ  2015/4/21ل �ت��زوي��د
ال� � � ��وزارة ب��ال �ت��وج �ي��ه امل �ح��اس �ب��ي
ل�ت�س��وي��ة ت �ل��ك امل �ب��ال��غ ول ��م يصل
الرد حتى تاريخه.
رابعًا  -مالحظات الرقابة
المسبقة:
 ع��دم التقيد بأحكام املادتني 13و 14من القانون رقم  30لسنة
 1964ب��إن �ش��اء دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه الرت� � �ب � ��اط ال � � � ��وزارة
ع�ل��ى ع ��دد  7م��وض��وع��ات بقيمة
 2.424.667/000دي �ن��ارا كويتيا

قبل العرض على الديوان.
 ال � � � ��وف � � � ��ورات امل � ��ال� � �ي � ��ة ال� �ت ��يتحققت نتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة
وال�ف�ن�ي��ة :اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة
املسبقة لدى دراسة  22موضوعا
ع ��ن ت �ح �ق �ي��ق وف� � � ��ورات م �ب��اش��رة
ل�ل�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة ب�ل�غ��ت جملتها
 3.406.633/000دي � � �ن � ��ار ع��ن
الدراسة بالديوان.
 رد اوراق بعض املوضوعات:تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق ع � � ��دد  70م� ��وض� ��وع
ل � �ل ��وزارة وي� �ع ��ود م�ع�ظ��م اس �ب��اب
ذل��ك ل�ع��دم تقيد ال ��وزارة بتعميم
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق� ��م  9ل�س�ن��ة
 2010بشأن التقيد بدليل اع��داد
اوراق امل �ن��اق �ص��ات وم �ش��روع��ات
العقود واالرتباطات واالتفاقات
ال�خ��اض�ع��ة ل�ل��رق��اب��ة املسبقة قبل
عرضها عليه.
 مالحظات وتوجيهاتذات أهمية خاصة:
 امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ةال �خ��اص��ة ب��امل �ن��اق �ص��ة رق� ��م م ع/
 2013/2012-16ب �ش��أن م�ش��روع
تنفيذ اعمال الصيانة والترميم
واالع � � �م� � ��ال االن� �ش ��ائ� �ي ��ة مل� � ��دارس
وم � �ب � ��ان � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل � �ن � �ط � �ق ��ة االول� � � ��ى
ش ��ري� �ط ��ة ض � �م� ��ان ع � � ��دم ت ��داخ ��ل
اعمال املناقصة موضوع البحث
م ��ع اع� �م ��ال امل �ن��اق �ص��ات االخ� ��رى

املشابهة والجارية بنفس نطاق
اع �م��ال امل�ن�ط�ق��ة وع ��دم اس�ت�خ��دام
ك�ش��ف ال�ع�م��ال��ة وال�ف�ن�ي�ين وك��ذل��ك
ال � �س � �ي� ��ارات وامل � � �ع� � ��دات ال � � � ��واردة
ب �ج��داول االس �ع��ار اال ف��ي اضيق
الحدود.
وعدم استخدام بنود سيارات
ال � �ج � �ي ��ب وال� � �ص � ��ال � ��ون امل � ��درج � ��ة
ف ��ي ال �ق �س��م  19ج � ��داول االس �ع��ار
وان ي� �ك ��ون م �ح �ض��ر االج� �ت� �م ��اع
التمهيدي امل��ؤرخ  2012/8/8مع
ال�ت�ع��دي�لات ال� ��واردة فيه وامل�ش��ار
ال �ي �ه��ا ف ��ي ك �ت��اب وزارة ال�ت��رب�ي��ة
امل��ؤرخ  2012/9/9ج��زء ال يتجزأ
من مستندات التعاقد.
 املوافقة على املناقصة رقم مع 2014/2013 - 16/بشأن تصميم
وت� ��رخ � �ي� ��ص وت� �ن� �ف� �ي ��ذ وإن � �ش � ��اء
مجموعة مبان ومنشآت مختلفة
تشمل فصول دراسية ومرافقها
وصيانتها بنظام تسليم املفتاح
بمنطقة ح��ول��ي ال�ث��ان�ي��ة شريطة
ض � � �م � ��ان ع � � � ��دم ت � � ��داخ � � ��ل اع � �م� ��ال
امل �ن��اق �ص��ة م ��وض ��وع ال �ب �ح��ث مع
اعمال املناقصة االخرى املشابهة
وال� �ج ��اري ��ة ب�ن�ف��س ن �ط��اق اع �م��ال
املنطقة وال�ت��زام ال��وزارة بما جاء
ب��رده��ا ب�ت��اري��خ  2014/9/24من
اس�ت�خ��دام ب�ن��ود تأجير امل��ول��دات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ع�ن��د ال �ح��اج��ة اليها
وفي اضيق الحدود ومع مراعاة
ت �ح��دي��د ال �ت �ك �ل �ف��ة ل �ك��ل ام� ��ر ع�م��ل
م�ت��وق��ع اص � ��داره ف��ي امل�ن��اق�ص��ات

امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ع� �ل ��ى ح � � ��دة وب �م��ا
ي �ت �م��اش��ى م� ��ع م �ج �م ��وع ال �ق �ي �م��ة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ال �ك �ل �ي��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ة.
واخ� � � �ط � � ��ار ل � �ج � �ن ��ة امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات
املركزية بمبلغ التعاقد الصحيح.
 ع � ��دم امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ب�ع��ضاملوضوعات.
ت� � � ��م خ � �ل � ��ال ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2015/2014ع ��دم امل��واف �ق��ة على
ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش��ر ل�ل�م�ن��اق�ص��ة م
ع 2012/2011 - 18/الستئجار
وت� � ��وري� � ��د وت� ��رك � �ي� ��ب ت ��راخ� �ي ��ص
مايكروسوفت ملا تبني ان الوزارة
تطلب استئجار وتوريد وتركيب
ت ��راخ� �ي ��ص م ��اي� �ك ��روس ��وف ��ت ع��ن
ف � �ت� ��رات زم� �ن� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ة اب � �ت� ��داء
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ان � �ت � �ه� ��اء ص�ل�اح �ي��ة
التراخيص.
ع��دم ال �ت��زام ال� ��وزارة ب��ال��دراس��ة
وال �ت��وص �ي��ة ل �ع��دد  28م��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 عمال
ب� �ن ��ص امل � � � ��ادة  38م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون
رق � ��م  37ل �س �ن��ة  1964ف� ��ي ش ��أن
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وق� ��د ت��رت��ب
ع � �ل� ��ى ذل� � � ��ك اع� � � �ت � � ��ذار امل � �ن ��اق ��ص
ال �ف ��ائ ��ز ب ��أق ��ل االس � �ع� ��ار وق�ي�م�ت��ه
 35.640.000دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا عن
تجديد الكفالة االولية للمناقصة
م ع 2013/2012 - 27/ب �ش��أن
رب ��ط ال � � ��وزارة ب�ش�ب�ك��ة االن �ت��رن��ت
والترسية على ثاني اقل االسعار
وق �ي �م �ت��ه  152.469.000دي� �ن ��ارا

ك��وي�ت�ي��ا الس �ت �غ��راق ال � ��وزارة مل��دة
 295ي��وم��ا ل��دراس��ة ال�ع�ط��اءات ما
ح�م��ل امل ��ال ال �ع��ام اع �ب��اء اض��اف�ي��ة
ب� �ل� �غ ��ت  117.009.000دي � �ن� ��ار
كويتي واع�ت��ذار املناقص الفائز
ب ��أق ��ل االس � �ع ��ار ل �ل �م �ن��اق �ص��ة رق��م
م ع 2013/2012 - 18/ب �ش��أن
م �ش��روع تنفيذ اع �م��ال الصيانة
وال �ت��رم �ي��م واالع� �م ��ال االن�ش��ائ�ي��ة
ملدارس ومباني منطقة االحمدي
التعليمية املنطقة االولى والبالغ
 4.350.000.000دينار كويتي عن
تجديد الكفالة االولية والترسية
ع �ل��ى ث��ان��ي اق ��ل االس� �ع ��ار بقيمة
 4.925.000.000دينار كويتي ما
ح�م��ل امل ��ال ال �ع��ام اع �ب��اء اض��اف�ي��ة
بلغت  575.000.000دينار كويتي
الستغراق الوزارة ملدة  365يوما
لدراسة العطاءات.
 عدم التقيد باحكام املادة 43م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة 1964
ب�ش��أن توفير االع�ت�م��ادات املالية
الالزمة لتغطية قيمة السعر الذي
ترسي به املناقصة ما ساهم في
ت��أخ��ر اج� ��راءات ال�ت�ع��اق��د ل�ع��دد 3
مناقصات ملدد تراوحت من 264
وحتى  361يوما.
 ط � � � ��ول م � � � ��دة ب � � �ق� � ��اء ع � � � ��دد 6موضوعات بالوزارة بعد صدور
ق ��رار ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة
ب��ال �ت��رس �ي��ة وق �ب��ل ع��رض �ه��ا على
ال � ��دي � ��وان االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �س �ت �ل��زم
دراس� ��ة االج� � ��راءات وال�س�ي��اس��ات
االداري � � ��ة امل�ت�ب�ع��ة داخ� ��ل ال � ��وزارة
وق��د ت �ك��ررت ت�ل��ك ال�ظ��اه��رة بعدد
 13موضوعا.
خامسا :المخالفات المالية:
 عدم االلتزام باحكام املادة 52م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة 1964
وذلك في املوضوعات التالية:
 امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق ��م - 102 2015/2014بشأن اتالف وسرقة
امل� � � � � � ��دارس ال� � �ج � ��دي � ��دة ب �م �ن �ط �ق��ة
الخيران السكنية بسبب االهمال
م��ن ق�ب��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة واف ��ادت
الوزارة انه مازال التحقيق جاريا
ف� ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ق �ط��اع
القانوني وسيتم موافاة الديون
بنتيجة التحقيق ح��ال االنتهاء
منه ومع املستندات املؤيدة لذلك.
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الثالثاء  13جمادى اآلخر  22 . 1437مارس 2016

قال لبرنامج نبض اللجان إن لجنة الموارد البشرية تخضعه لدراسة متأنية

أبل :البديل االستراتيجي منظومة إصالحية
متكاملة لمعالجة اختالل الهيكل الوظيفي
أجرى برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس
لقاء مطوال مع رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية
النائب د .خليل أبل تناول شرحا تفصيليا لما تم
التوصل إليه داخل اللجنة حول مشروع قانون
البديل االستراتيجي كما استعرض النائب رؤيته
حول العديد من القضايا األخرى المطروحة أمام
مجلس األمة.

ن�ظ��ام ال �ص��وت ال��واح��د م �ش��ددا على
رفضه للمقترح في حالة اتضح له
أنه يهدف إلى الترضيات السياسية.

د .خليل أبل

وأوض��ح د .خليل أبل عدم انتهاء
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م � ��ن م� �ش ��روع
البديل االستراتيجي مؤكدا حاجته
ل ��دراس ��ة م�س�ت�ف�ي�ض��ة ت�ت�ع�ل��ق بسلم
ال��روات��ب وتقسيم الوظائف بحسب
ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا وآل� �ي ��ة ال�ت�ط�ب�ي��ق م�ش�ي��را
إلى أن املنظور ال��ذي ترى من خالله
الحكومة القانون ال يتسم بالعدالة
وي �ن �ص��ب ف �ق��ط ع �ل��ى س �ل��م ال ��روات ��ب
وهو ما رفضته لجنة تنمية املوارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ح� �ي ��ث ط ��ال� �ب ��ت ب� ��دراس� ��ة
شاملة مستفيضة تتخطى التركيز
ف�ق��ط ع�ل��ى س�ل��م ال��روات��ب م�ع��رب��ا عن
اعتقاده بأن االستعجال بإقراره لن
يحقق اإلصالح املرجو من القانون.
وق � ��ال أب � ��ل إن ال� �ص ��ورة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �م� �ش ��روع ال� �ح� �ك ��وم ��ي ت� �ق ��وم ع�ل��ى
تقسيم امل��وظ�ف�ين إل��ى ش��رائ��ح منهم
املوجود على رأس عمله وسيستفيد
م��ن تطبيق ال�ق��ان��ون ويتعلق بعدد
كبير م��ن م��وظ�ف��ي ال��دول��ة وشريحة
م � ��وج � ��ودة ع �ل ��ى رأس ع �م �ل �ه��ا ول ��ن
ت �س �ت �ف �ي��د م ��ن ت �ط �ب �ي �ق��ه وه � ��م ف �ئ��ات
معينة إضافة إلى شريحة املوظفني
ال �ج��دد ال��ذي��ن س�ي�ت��م تعيينهم بعد
إق� � ��رار ال �ق ��ان ��ون م �ش �ي��را إل� ��ى وج ��ود
توافق حكومي نيابي حول تطبيقه
ع �ل��ى امل��وظ �ف�ين ال �ج��دد أم ��ا ال �خ�لاف
فما زال قائما ح��ول كيفية التعامل
م��ع امل��وظ�ف�ين ال�ح��ال�ي�ين وم��ا تسعى
إليه اللجنة ضمان أن يأخذ جميع
املوظفني حقوقهم وامتيازاتهم طبقا
لطبيعة العمل الذي يقومون به.
وت� � � � � ��اب� � � � � ��ع م � � � �ف � � � �ص� �ل� ��ا :ع� � �ن � ��دم � ��ا
ق ��دم ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة اق� � �ت � ��راح ال �ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ك� ��ان ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
س �ل��م ال ��روات ��ب وق��دم �ن��ا رؤي �ت �ن��ا في
ل �ج �ن��ة امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة أن ي��رت�ب��ط
ال � �ق� ��ان� ��ون ب �م �ن �ظ��وم��ة ع� �م ��ل ك��ام �ل��ة
ت�ت�ع�ل��ق ب �س �ل��م ال� ��روات� ��ب وال �ت �ط��وي��ر
والتقييم الوظيفي والتقاعد عالوة

ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م ض � �م� ��ان� ��ات ل �ل �ش �ب��اب
لتحفيزهم ع�ل��ى ال�ع�م��ل ف��ي القطاع
ال �خ��اص وت ��م االت �ف��اق م��ع الحكومة
ع �ل��ى ذل� ��ك وق ��دم ��وا ت� �ص ��ورا ش��ام�لا
وال �ت �ف ��اص �ي ��ل س �ت ��أخ ��ذ وق �ت �ه ��ا أم ��ا
اإلط ��ار ال�ع��ام للبديل االستراتيجي
ال ��ذي يمكننا أن ن�ب�ش��ر ب��ه موظفي
الدولة فهو يتعلق بمنظومة كاملة
ت�ض �م��ن ح �ق��وق امل��وظ �ف�ي�ن وت �س��اه��م
ف��ي ب�ن��اء ال�ب�ل��د وتتجنب ف��ي ال��وق��ت
ذاته األخطاء الحالية للتوظيف في
العمل الحكومي.
تصور عام
وارج� � � � � ��ع ال� � �ن � ��ائ � ��ب أب� � � ��ل أس � �ب� ��اب
ت �خ��وف ال� �ش ��ارع م��ن ق��ان��ون ال�ب��دي��ل
االستراتيجي لكثرة الحديث عنه من
غير املختصني والتي اشاعت القلق
بني موظفي الدولة حول إمكانية أن
ينتقص القانون من املزايا الوظيفية
التي يحصلون عليها الفتا إل��ى أن
كل ما يشاع في الشارع الكويتي عن
قانون البديل االستراتيجي ال يعدو
ك��ون��ه ك�ل�ام دواوي� � ��ن ال ي�س�ت�ن��د إل��ى
املعلومة الدقيقة في ظل عدم امتالك
لجنة التنمية البشرية التي تدرس
امل � ��وض � ��وع غ �ي ��ر ت� �ص ��ور ع � ��ام ح�ت��ى
اآلن مشيرا إل��ى وج��ود خلل واض��ح
ف ��ي س �ل��م ال� ��روات� ��ب ح �ي��ث إن % 20
من موظفي الدولة يتقاضون % 80
م��ن مخصصات ال��روات��ب معربا عن
اعتقاده بأن مصروفات جميع أبواب
امل�ي��زان�ي��ة ت�ح�ت��اج إل ��ى م�ع��ال�ج��ة كما
أن م�ص��ادر اإلي� ��رادات أي�ض��ا بحاجة
إلى معالجة لتنمية الدخل وتنويع
م � �ص � ��ادره ح �ي ��ث ي �ش �ك��ل ان �خ �ف��اض
أسعار النفط فرصة كبيرة لتطبيق
إص �ل��اح � ��ات اق � �ت � �ص ��ادي ��ة وت �ط ��وي ��ر
امل� �ن� �ظ ��وم ��ة امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة ع�ل��اوة
على وض��ع سقف ل��روات��ب العاملني
بالقطاع الحكومي وتحديد الراتب

ب �ن��اء ع�ل��ى ع ��دة م�ع��اي�ي��ر م�ن�ه��ا بيئة
العمل وطبيعته م��ن حيث املخاطر
وك��ذل��ك ال�ج�ه��د ال ��ذي يتطلبه العمل
واألخ� � � ��ذ ب� �ع�ي�ن االع � �ت � �ب ��ار ال� ��روات� ��ب
التي يحصل عليها املوظفون وفقا
لطبيعة العمل في ال��دول الخليجية
املحيطة.
وم� ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر أش � ��ار أب� ��ل إل��ى
وج��ود خلل آخر في منظومة العمل
في مؤسسات الدولة يقوم على فكرة
ت��وف�ي��ر األم� ��وال م��ن خ�ل�ال اس�ت�خ��دام
ال ��واف ��د م �ع �ت �ب��را أن� ��ه ت�ف�ك�ي��ر خ��اط��ئ
وليس له ج��دوى اقتصادية مطالبا
ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ض
عدد الوافدين مما يصب في صالح
ال��دول��ة وص��ال��ح ال��واف��د ال��ذي يمتلك
قدرات عالية على األداء الوظيفي.
قانون القياديين
واشار أبل إلى سعي لجنة تنمية
امل� ��وارد إل��ى إق ��رار ق��ان��ون ال�ق�ي��ادي�ين
ح �ي��ث ي�ع�ت�ب��ر ال �ق��ان��ون إض ��اف ��ة إل��ى
ال� �ب ��دي ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي أول� ��وي� ��ات
اللجنة خ�لال دور االن�ع�ق��اد الحالي
ملعالجة مشكلة كبيرة بالدولة تعوق
م�س��أل��ة التنمية وال�ت�ق��دم وه��ي ع��دم
وج��ود الشخص املناسب في املكان
املناسب وانعدام الرؤية الهادفة لدى
بعض املسؤولني الحكوميني مشيرا
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد إل��ى تقدمه باقتراح
ملجلس األم ��ة ملعالجة ظ��اه��رة تقلد
امل �ن��اص��ب ال��رف �ي �ع��ة ب��ال��واس �ط��ة م��ن
خ�ل�ال إن �ش��اء دي ��وان ع��ام ت��وك��ل إليه
م �ه��ام اج�ت�م��اع�ي��ة واش��راف �ي��ه يجمع
ال�ق�ي��ادي�ين م��ن أص �ح��اب ال��واس�ط��ات
والباحثني عن الوجاهة االجتماعية
ع�ل��ى ان ي�ت��م اب �ع��اده��م ع��ن األج �ه��زة
التنفيذية للدولة والتي تحتاج إلى
رؤية في اإلدارة والتنفيذ.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� ��رؤي � �ت� ��ه ح ��ول
ال �ت �ق��اع��د امل �ب �ك��ر أوض� ��ح أب ��ل ال ��ى أن

الهدف من اإلح��االت املبكرة للتقاعد
هو خلق فرص عمل للشباب معتبرا
أن الحكومة تلجأ إلى أسهل الحلول
مطالبا بضرورة أن يتنوع التفكير
الحكومي ويخرج من الدائرة الضيقة
إلى مزيد من املشاريع التنموية التي
ت�خ�ل��ق ف��رص ع�م��ل ج��دي��دة للشباب
ول �ي��س م �ج��رد أن ت� ��دور األم � ��ور في
ف �ل��ك ال� �ف ��رص ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل ��وج ��ودة
م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ب� �ع ��ض ال ��وظ ��ائ ��ف
ب �ح��اج��ة إل� ��ى ال� �خ� �ب ��رات وال �ن �ض��وج
امل�ه�ن��ي وال�ح�ض��ور ال��ذه�ن��ي وم��ن ثم
ف ��إن ال�ت�ق��اع��د امل�ب�ك��ر ي�ج��ب أن ي�ك��ون
اختياريا وليس إجباريا مع ايجاد
ح �ل ��ول ت �ض �م��ن ال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م مل��ن
يتقاعد مشيرا ف��ي ه��ذا ال�ص��دد إلى
مقترح يقضي بتقديم دع��م العمالة
امل� �ت� �ق ��اع ��دة إل� � ��ى ال � �ق � �ط ��اع ال� �خ ��اص
م� ��ع ال� ��زام� ��ه ب �ت��وظ �ي��ف امل �ت �ق��اع��دي��ن
واالس �ت �ف��ادة م��ن خ�ب��رات�ه��م الطويلة
من دون التزامات مادية إضافية عما
ي��دف �ع��ه ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ل�ل��وظ��ائ��ف
التي سيتم تعيني املتقاعدين .
مقترح الصوتين
ومن جانب آخر اعتبر النائب أبل
أن إق ��رار اللجنة التشريعية ملقترح
ال�خ�م��س دوائ� ��ر وال �ص��وت�ين ينصب
ف �ق��ط ع �ل��ى ق��ان��ون �ي��ة امل �ق �ت��رح وع ��دم
م �خ��ال �ف �ت��ه ل �ل ��دس �ت ��ور ح �ي��ث س�ي�ت��م
إح��ال �ت��ه إل ��ى ال �ل �ج �ن��ة امل �ع �ن �ي��ة وه��ي
ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع وه� ��ي ص��اح�ب��ة
ال �ح��ق ف ��ي إق � ��رار امل �ق �ت��رح أو رف�ض��ه
مشيرا إلى أنه إذا تمت املوافقة عليه
ورف �ع��ه إل ��ى امل �ج �ل��س ف��إن��ه سيطلب
م� ��واف� ��ات� ��ه ب ��أس� �ب ��اب ط � ��رح امل �ق �ت��رح
للتصويت في ظل عدم وجود أولوية
له كما أن��ه سيطالب ب��دراس��ة علمية
مستفيضة حول أسباب اللجوء إلى
ت�ع��دي��ل ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي يتضمن
امل � �س� ��اوئ ال� �ت ��ي ارت� �ب� �ط ��ت ب�ت�ط�ب�ي��ق

أداة االستجواب
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��االس �ت �ج��واب��ات
ق��ال إن االس�ت�ج��واب أداة دقيقة البد
م ��ن أن ت �ك��ون واض� �ح ��ة االس �ت �خ��دام
والغرض هل هو مجرد وضع الوزير
على املنصة أو إجباره على اإلجابة
ع ��ن س� ��ؤال ي��رف��ض اإلج ��اب ��ة ع �ن��ه أو
توضيح الحقائق أم��ام ال��رأي العام
وصوال إلى هدف طرح الثقة بالوزير
مشيرا إلى ضرورة أن تستخدم تلك
األداة وخاصة إذا تعلق االمر بطرح
الثقة في توقيتها الصحيح واختيار
القضية املستحقة التي تجد تأييدا
ف� ��ي ال� � �ش � ��ارع ال� �ك ��وي� �ت ��ي أله �م �ي �ت �ه��ا
واس�ت�ح�ق��اق�ي�ت�ه��ا م�ع�ت�ب��را أن ت��أي�ي��د
ال �ش��ارع لقضية االس �ت �ج��واب داف�ع��ا
رئيسيا للنواب لتبني موقف مؤيد
لها من عدمه وخ�س��ارة االستجواب
ألح ��د ه��ذي��ن ال �ع��ام �ل�ين ي�ل�ع��ب دورا
كبيرا في فشله وعدم تحقيق أهدافه
م��ؤك��دا ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد وج ��ود أداة
برملانية أق��ل ح��دة وأكثر فاعلية في
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ق�ض��اي��ا وه ��ي األس�ئ�ل��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال� �ت ��ي ت ��أخ ��ذ م �ج �ه��ودا
أق��ل م��ن ال�ن��ائ��ب وت�ت�ي��ح ف��رص��ة أكبر
ملتابعة أكثر من قضية ومراقبة أكثر
من وزير كاشفا أن  % 70من أسئلته
البرملانية تم اإلجابة عليها.
كما اعرب النائب أبل عن اعتقاده
ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ج� ��ادة ف ��ي ج�ه��وده��ا
لتقليص النفقات وت�ن��وي��ع مصادر
ال��دخ��ل م��وض �ح��ا أن امل�ش�ك�ل��ة تكمن
ف��ي ع ��دم ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ من
خ�ل�ال ع ��دم وج� ��ود امل� �س ��ؤول ال �ك��فء
ال��ذي يمتلك ف�ك��را ي��وح��ي ب��أن��ه رجل
دول� ��ة وش� ��دد ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد على
أه �م �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال �خ �ط��ط اإلص�لاح �ي��ة
وإي �ج��اد م�ن�ظ��ور ش��ام��ل ل �ل��دول��ة في
مختلف املجاالت ملواكبة التحديات
ال �ت ��ي ت �ح��اص��ر ال �ك ��وي ��ت ف �م��ن ج�ه��ة
ه� �ن ��اك أوض � � ��اع س �ي��اس �ي��ة إق�ل�ي�م�ي��ة
متوترة ومن جهة أخرى فإن الكويت
تعتمد ع�ل��ى م �ص��در أح� ��ادي ال��دخ��ل
وتعاني مشكلة البطالة وبالتالي
ف �م��ا ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ف�ع�ل��ه أن
تعيد النظر في مشاريعها التنموية
وفقا ملتطلبات املرحلة وما يقتضيه
ذل��ك م��ن تنفيذ بعض تلك املشاريع
وتأجيل مشاريع أخرى.

حديث غير
المختصين عن
البديل االستراتيجي
وعدم وضوح
المشروع
الحكومي هما
سببا تخوف الشارع
من إقراره
أتساءل عن أسباب
تغيير نظام الصوت
الواحد واستخدامه
للترضيات السياسية
مرفوض
طرح الثقة بأحد
الوزراء يحتاج إلى
دعم جماهيري
لمحاور االستجواب
إقرار قانون
القياديين من
أولويات لجنة
تنمية الموارد
خالل دور االنعقاد
الحالي
على الحكومة
مراجعة خططها
التنموية والتركيز
على المشاريع التي
تتطلبها المرحلة
الحالية
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المحمد :فرع لجامعة السوربون
في الكويت قريبا

الحمود :معرض العمارة الحديثة
يوثق النهضة العمرانية بالكويت

أع��رب سمو الشيخ ن��اص��ر املحمد
ع � ��ن س � �ع� ��ادت� ��ه ل � �ق� ��رب اف � �ت � �ت� ��اح ف ��رع
لجامعة السوربون في دولة الكويت.
وق � � ��ال امل �ح �م ��د ف� ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا
باللغة الفرنسية خالل رعايته مساء
ام ��س االول األح ��د اح�ت�ف��ال�ي��ة (ال �ي��وم
الدولي للفرانكفونية) في منزل سفير
الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى
ال �ب�ل�اد ك��ري�س�ت�ي��ان ن�خ�ل��ة إن اف�ت�ت��اح
ف��رع لجامعة ال�س��ورب��ون ف��ي الكويت
هو ح��دث ثقافي أكاديمي له أهميته
ف��ي ت�ع��زي��ز ال �ت �ق��ارب ال�ث�ق��اف��ي وإث ��راء
امل�ج��ال األك��ادي�م��ي وتطوير العالقات
الكويتية الفرنسية.
وب�ي�ن س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر املحمد
أن االح �ت �ف��ال ب��ال�ف��ران�ك��وف��ون�ي��ة ليس
م�ج��رد اح�ت�ف��ال بلغة ع��امل�ي��ة إن�م��ا هو
احتفال بالثقافة التي صنعتها تلك
اللغة ثقافة الحرية واملساواة واإلخاء
واستحضار قيم التسامح والتعاون
بني الثقافات املتعددة.
وب �ي�ن أن ذل ��ك ي��ؤه��ل ال �ك��وي��ت ألن
ت�ك��ون م��رك��زا ثقافيا ح�ي��وي��ا ونشطا
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ق ��ائ�ل�ا :وم � ��ا زل � ��ت أؤك ��د
على جميع ال ��دول الصديقة وأخ��ص
بالذكر الدول الفرانكوفونية أن تجعل
استثمارها الثقافي في املنطقة يبدأ
من الكويت فاملؤهالت التي تمتلكها
ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا ك�ف�ي�ل��ة ل�ن�ج��اح أي
اس �ت �ث �م��ار ث �ق��اف��ي ي �ق��وم ع �ل��ى ت �ب��ادل

ق��ال وزي ��ر اإلع �ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل � �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
ال��وط�ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود إن معرض
(العمارة الحديثة في الكويت -1949
 )1989وال�ك�ت��اب ال�ص��ادر عنه يوثق
اإلب� ��داع� ��ات امل �ع �م��اري��ة ل�ت�ل��ك ال�ف�ت��رة
التي ساهمت في النهضة العمرانية
للكويت.
وأض ��اف الشيخ سلمان الحمود
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا اول م ��ن ام��س
ع �ل��ى ه��ام��ش امل �ع��رض ال� ��ذي تقيمه
دار اآلث ��ار االس�لام�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي
ض �م��ن اح �ت �ف��ال �ي��ة ال �ك��وي��ت ع��اص�م��ة
ل�ل�ث�ق��اف��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ل �ع��ام  2016أن
ن�ج��اح امل �ع��رض ي��رت�ك��ز ع�ل��ى مفهوم
املسؤولية املجتمعية والدعم املقدم
من املؤسسة والدار.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي
د.ع��دن��ان شهاب الدين في كلمته إن
املعمار الكويتي القديم تميز بهوية
ت��راث �ي��ة خ��اص��ة ص�ب�غ��ت ب�ه��ا م�ن��ازل
وش ��وارع وأس ��واق وم�ب��ان��ي الكويت
ال �ق��دي �م��ة وظ� �ل ��ت م �ع��امل �ه��ا ش��اه��دة
على تلك الهوية ال�ت��ي تمثل طابعا
جماليا ذا هوية.
م � ��ن ن ��اح �ي �ت �ه ��ا ق� ��ال� ��ت امل �ش ��رف ��ة
العامة لدار اآلثار االسالمية الشيخة

الشيخ ناصر املحمد

األف � �ك � ��ار وال� �ق� �ي ��م ال � �ب � �ن ��اءة وال �ن �ت ��اج
الفكري والثقافي.
ف��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل وع �ل��ى ه��ام��ش
االحتفالية ق��ال وزي��ر التربية ووزي��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى إن
ت �ج��رب��ة إدراج ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة في
م�ن��اه��ج ال �ص��ف ال �س��اب��ع ف��ي ال�ك��وي��ت
الق� ��ت ن �ج��اح��ا الف �ت��ا وس � ��وف ت ��درس
أيضا في املستوى الثامن.
وأض � ��اف أن ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة س��وف
تساعد طلبة البعثات مستقبال في
ات� �ق ��ان ال �ل �غ��ة وت � �ج ��اوز ه� ��ذا ال �ع��ائ��ق
الس�ي�م��ا أن ع ��دد ط�ل�ب��ة ال�ب�ع�ث��ات إل��ى
ف��رن �س��ا ي� �ق ��در ب �ح ��وال ��ي  130ط��ال �ب��ا
كويتيا.
وأوض��ح أن اللغة الفرنسية سوف
ت ��درس ف��ي املستقبل ك �م��ادة إل��زام�ي��ة

وليست اخ�ت�ي��اري��ة للطلبة الف�ت��ا إلى
أن هذه التجربة أتت بفضل العالقات
ال ��وط� �ي ��دة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين
الكويت وفرنسا.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال�س�ف�ي��ر ال�ف��رن�س��ي
ل � ��دى ال � �ب�ل��اد ك ��ري �س �ت �ي ��ان ن �خ �ل��ة إن
اللغة الفرنسية هي لغة السالم ولغة
امل �ح �ب��ة وال� �ت� �ع ��ارف ب ��اآلخ ��ر م�ض�ي�ف��ا
أن دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ه ��ي ب �ل��د ص��دي��ق
للفرانكوفونية منذ زمن بعيد.
وأوض ��ح السفير نخلة أن م�ب��ادرة
ت �ع �ل��م ال �ل �غ ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ب� � ��دأت م�ن��ذ
سبتمبر  2015في املدارس الحكومية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ك� �م ��ادة اخ �ت �ي��اري��ة والق ��ت
نجاحا الفتا.

الكويت تنفي توقيع مسودة اتفاق
مع اللجنة األولمبية الدولية
أكد رئيس وفد التفاوض الحكومي
د .محمد الفيلي ان ما ب��در من نائب
امل� ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل� �ل� �ع�ل�اق ��ات ب��ال �ل �ج �ن��ة
االوملبية الدولية بير ميرو من مزاعم
ب��ان الحكومة الكويتية وافقت للمرة
الثانية على توقيع مسودة اتفاق مع
اللجنة تمت صياغته خ�لال اجتماع
جنيف ف��ي يناير امل��اض��ي ه��و مزاعم
م��زي�ف��ة وب�ي��ان��ات ك��اذب��ة ض��د الكويت
ووفدها التفاوضي مؤكدا عدم جدية
وف� ��د ال �ل �ج �ن��ة االول� �ب� �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة ف��ي
ال �ت��وص��ل ال ��ى ح��ل ل��رف��ع االي �ق��اف عن
الرياضة الكويتية.
ودع� � ��ا ال �ف �ي �ل��ي ال � ��ى اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر
ف� ��ي اس � �ل� ��وب امل � �ف� ��اوض� ��ات ال� �ج ��اري ��ة
ب�ين ال�ك��وي��ت ووف ��د ال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة
ال��دول�ي��ة ح�ي��ال رف��ع االي �ق��اف االومل�ب��ي
الظالم عن الرياضة الكويتية.
وق ��ال ال�ف�ي�ل��ي ل�ك��ون��ا ام��س ان ق��رار
ال �ل �ج �ن��ة االومل � �ب � �ي ��ة ال ��دول � �ي ��ة اي �ق ��اف
الرياضة الكويتية بني على معلومات
مضللة تزعم بأن القوانني الرياضية

تتعارض مع امليثاق األوملبي ولوائح
اتحاد الرياضة الدولي.
واضاف ان قرار االيقاف اتخذ على
اس ��اس ق�ض��اي��ا وم �س��ائ��ل ج��ان�ب�ي��ة اذ
تصر اللجنة االوملبية الدولية خالل
املفاوضات على طرح موضوع تمديد
االتفاق بني املجلس االوملبي اآلسيوي
م��ع الحكومة الكويتية وال ��ذي انهت
تعاقدها معه اخيرا.
وذك � � ��ر ان ال � � ��زج ب � �ه ��ذا امل ��وض� ��وع
يدفعنا الى االعتقاد باأن قرار االيقاف
املعلنة اسبابه رسميا لم يكن سببه
ال�ح�ق�ي�ق��ي م�ش�ك�ل��ة ق ��وان�ي�ن ال��ري��اض��ة
بل التعمد في اث��ارة قضايا ومسائل
ج��ان �ب �ي��ة ل �ي �س��ت ل �ه��ا ع�ل�اق ��ة ب�ص�ل��ب
القرار.
واضاف ان الحكومة الكويتية هي
التي تحدد مسار الفريق املفاوض في
االستمرار من عدمه بعدما اظهر وفد
اللجنة االوملبية الدولية عدم جديته
وامانته خالل املفاوضات.
وقال الفيلي ان ميرو قدم معلومات

د .محمد الفيلي

غ�ي��ر دق�ي�ق��ة وه ��و ل��م ي�ك��ن ع �ض��وا في
وفد اللجنة األوملبية الدولية املفاوض
أثناء االجتماع مع األمم املتحدة االمر
الذي يدعو الى الصدمة ان يزعم بكل
ثقة انه كان طرفا في املفاوضات.
واض ��اف ان ال��وف��د الكويتي ح��اور
ث�ل�اث��ة م ��ن م�م�ث�ل��ي ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
ال��دول�ي��ة ول��م يكن م�ي��رو واح ��دا منهم

مستدركا بالقول اما ان اللجنة تعطي
رسائل خاطئة للعالم أو ان ميرو أخذ
على عاتقه اطالق مزاعم زائفة عمدا.
وج ��دد ال�ت��أك�ي��د ان وف��د ال�ت�ف��اوض
الحكومي رفض توقيع مسودة اتفاق
مع اللجنة االوملبية الدولية وخريطة
الطريق التي قدمتها اللجنة وترغم
دول ��ة ال�ك��وي��ت ع�ل��ى تغيير قوانينها
الرياضية.
وأض � � � � � � � ��اف ان ال � � �ك � � ��وي � � ��ت دول � � � ��ة
ديمقراطية ولديها اج��راءات قانونية
ي�ج��ب اس�ت�ي�ف��اؤه��ا وف ��ي ح ��ال وج��ود
ق� ��ان� ��ون ي� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى ت� �ع ��دي ��ل ي�ج��ب
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ف ��ي م �ج �ل��س األم ��ة
ول��ذل��ك ال يملك أي وف��د كويتي الحق
في املوافقة على مثل هذه املطالب.
وأكد الفيلي انه لم يحدث ان وقعت
الحكومة الكويتية اي ات�ف��اق وبذلك
ف ��ان م ��زاع ��م م �ي��رو ان �ن��ا واف �ق �ن��ا على
مسودة اتفاق ليست صحيحة قطعا
واذا ك��ان��ت ل��دى م�ي��رو وث�ي�ق��ة موقعة
وتظهر موافقتنا عليها فليظهرها.

الحمود خالل جولة في املعرض

ح �ص��ة ال �ص �ب��اح ل �ك��ون��ا إن امل �ع��رض
ي��أت��ي اس�ت�ك�م��اال مل��ا ق��دم�ت��ه ال�ك��وي��ت
في وضع البنى التحتية في الدولة
واس� �ت� �ق� �ط ��اب أه � ��م امل� �ع� �م ��اري�ي�ن ف��ي
ال �ع ��ال ��م ل �ب �ن��اء أف �ض ��ل امل �ن �ش ��آت م��ن
مدارس أو مستشفيات أو مؤسسات
حكومية وغيرها.
ب� � � � � ��دوره أف� � � � ��اد رئ� � �ي � ��س ال �ل �ج �ن ��ة
ال �ت��أس �ي �س �ي��ة ألص� ��دق� ��اء ال � � ��دار ب��در
البعيجان بأن العمارة تشكل توجه
وتفاعل ال�ف��رد والجماعة بالتعامل
مع املحيط والبيئة واملجتمع عموما
مشيرا إلى أن هذا التوجه أخذ طريقة
م� �م� �ت ��ازة ل �ل �م �ج �ت �م��ع ال �ك ��وي �ت ��ي ف��ي
التفاعل مع بيئته بجميع أشكالها
والتكيف مع جميع ظروفها.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال وزي� ��ر األش �غ��ال

ال �ع��ام��ة األس �ب��ق خ��ال��د ال�ع�ي�س��ى إن��ه
م ��ع اك �ت �ش��اف ال �ن �ف��ط ك��ان��ت ال �ب��داي��ة
الحقيقية للمعمار الكويتي في عهد
األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم
الذي أمر بتشكيل فريق عمل لتنظيم
البناء ف��ي الكويت أم��ا وزي��ر ش��ؤون
البلدية األسبق د .إبراهيم الشاهني
ف��اس�ت�ع��رض ب�ن��اء ال�ك��وي��ت الحديثة
ال ��ذي ج��اء ع�ل��ى ف �ت��رات زم�ن�ي��ة وق��ال
إن ن�م��ط ال�ب�ن��اء ال�ح��دي��ث اب�ت�ع��د عن
النمط القديم للبناء بتواجد مكاتب
هندسية ومصممني كانت لهم حرية
تصميم املنازل مبينا أن فترة التميز
كانت سابقا ف��ي املباني الحكومية
م �ث��ل م �ب �ن��ى م �ج �ل��س األم � ��ة وأب � ��راج
ال �ك��وي��ت وم �ب �ن��ى ص �ن��دوق التنمية
ومسجد الدولة الكبير وغيرها.

لجنة لمعاينة المشاريع
اإلسكانية وتحديد جوانب
التقصير خالل  3أشهر
أك � � ��د وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل � �ش ��ؤون
اإلس� �ك ��ان ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
بنك االئتمان ياسر أبل أن الوزارة
شكلت لجنة محايدة م��ع جهات
عدة ملعاينة كل املشاريع والبيوت
وال �ش �ق��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة لها
بهدف معرفة العيوب واألخ�ط��اء
وجوانب التقصير فيها.
وق � � � � � � � ��ال ال� � � � � ��وزي� � � � � ��ر أب � � � � � ��ل ف ��ي
ت �ص��ري �ح��ات ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ام��س
على ه��ام��ش حفل ت��دش�ين أعمال
اإلنشاء بمشروع املبنى الجديد
لبنك االئتمان ف��ي جنوب السرة
إن اللجنة شكلت مع جهات عدة
برئاسة معهد الكويت لألبحاث
ال �ع �ل �م �ي ��ة وت � �ض� ��م م �م �ث �ل�ي�ن ع��ن
وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وال�ب�ل��دي��ة
وج �م �ع �ي��ة امل �ه �ن��دس�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة
وم� � ��ن اإلس � � �ك � ��ان ع� �ل ��ى أن ت��رف��ع
ت� �ق ��ري ��ره ��ا خ� �ل ��ال ث�ل��اث� ��ة أش �ه ��ر
ملعاينة جميع املشاريع والبيوت
والشقق السكنية ملعرفة العيوب

واألخ �ط ��اء وم ��ن امل�ق�ص��ر ف��ي ه��ذا
األم � � ��ر .وف � ��ي ك �ل �م �ت��ه خ �ل��ال ح�ف��ل
ال � �ت ��دش �ي�ن أك� � ��د ال � ��وزي � ��ر أب� � ��ل أن
التوزيعات الكبيرة م��ن القسائم
ت �ح �ت ��اج إل � ��ى ت ��وس �ع ��ة ل �ل �ق��اع��دة
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وإل ��ى ت�ق��دي��م خ��دم��ات
أفضل للمواطنني لذلك كان البد
م��ن خ�ط��ة ت��وس�ي��ع للبنك لتقديم
كل التسهيالت للمواطنني مشيرا
إل��ى أن املبنى الجديد يقام وفق
ش ��روط ال�ب�ي�ئ��ة وق ��د ح�ص��ل على
جائزة أفضل املشروعات الذكية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس اإلدارة واملدير العام لبنك
االئتمان صالح املضف في كلمته
خ�ل�ال ال �ح �ف��ل إن ت�ك�ل�ف��ة م �ش��روع
مبنى البنك تبلغ  40مليون دينار
كويتي وستستغرق مدة تنفيذه
ثالث سنوات مشيرا إلى أن أزمة
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط األخ �ي ��رة ل��م ت��ؤث��ر
على أعمال املشروع أو تأجيله.
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جامعة الكويت تنظم ملتقى العمل
االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني
تنظم جامعة الكويت ملتقى العمل
االجتماعي ومنظمات املجتمع املدني
ف ��ي  29ال � �ج� ��اري ال� � ��ذي ي �ق �ي �م��ه ق�س��م
االج�ت�م��اع وال�خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة في
كلية العلوم االجتماعية برعاية وزير
التربية ووزير التعليم العالي د .بدر
العيسى.
وق � � � ��ال ع� �م� �ي ��د ال� �ك� �ل� �ي ��ة د .ح �م ��ود
القشعان في مؤتمر صحافي امس ان
امللتقى يحقق سياسات البالد العليا
في ترشيد االنفاق ب��إدارة ورعاية لم
تكلف الحكومة اية مبالغ.
واوض ��ح ان امل��ؤت�م��ر ال ��ذي تستمر

فعالياته على مدى يومني يتزامن مع
عقد  20ورشة عمل تدريبية تتواصل
على م��دى ثالثة اي��ام تتناول العديد
من القضايا واملواضيع ذات العالقة
ب� ��أه� ��داف امل �ل �ت �ق��ى وت �س �ت �ه��دف اك �ث��ر
م��ن  1200م �ش��ارك محليا وخليجيا
ل�ت�ح�ق�ي��ق االس� �ت� �ف ��ادة ال �ق �ص��وى مما
تقدمه تلك الورش.
واش � � ��ار ال � ��ى ان امل ��ؤت� �م ��ر ي �ت �ن��اول
ستة محاور رئيسية تشمل الشباب
وامل � � � � �خ � � � ��درات وال� � �ع� � �م � ��ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي
وامل � �ج � �ت � �م� ��ع امل � ��دن � ��ي وامل � � � � � ��رأة ح �ي��ث
يتناول دور منظمات املجتمع املدني

التميز الصحفي تقيم ندوة
عن اإلعالم الجديد
ت �ق �ي��م ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا مل�س��اب�ق��ة
ال� �ش� �ي ��خ م � �ب� ��ارك ال� �ح� �م ��د ال �ص �ب��اح
ل �ل �ت �م �ي��ز ال �ص �ح �ف��ي ال� �ت ��ي ي��رع��اه��ا
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء اليوم الثالثاء ندوة
مصاحبة للحفل الختامي للدورة
الثامنة للمسابقة تعد األول ��ى من
نوعها منذ تأسيسها وتتحدث عن
اإلعالم الجديد.
وقالت اللجنة في بيان صحافي
إن ه � ��ذه ال� � �ن � ��دوة ال� �ت ��ي ت �ع �ق��د ف��ي
الساعة الحادية عشرة صباحا في
بهو وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية تحت
ع �ن��وان (اإلع �ل��ام ال �ج��دي��د وت�ج��رب��ة
ال�ص �ح��اف �ي�ين ال �ش �ب��اب م �ع��ه) ت��أت��ي
ضمن خطط املسابقة التطويرية.
واض � � � ��اف � � � ��ت ان ه� � � � ��ذه ال � � �ن� � ��دوة
سيتحدث فيها عدد من اإلعالميني
واالكاديميني منهم أس�ت��اذ اإلع�لام
ف� � ��ي ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت د .أح� �م ��د

الشيخ مبارك الحمد

ال �ش ��ري ��ف وم ��دي ��ر ت �ح��ري��ر ج��ري��دة
ال �ن �ه��ار ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة غ �س��ان ال�ح�ج��ار
واإلعالمي الكويتي بشار الصايغ.
وكانت اللجنة العليا للمسابقة
أع � �ل � �ن� ��ت ت� ��أج � �ي� ��ل م � ��وع � ��د ال� �ح� �ف ��ل
الختامي للدورة الثامنة للمسابقة
إل � � ��ى ي � � ��وم غ � ��د األرب � � �ع � � ��اء ال �س ��اع ��ة
السابعة مساء.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

04:31
05:50
11:55

العصر
املغرب
العشاء

03:23
06:00
07:17

ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ودوره � � � ��ا ف ��ي ال �ت �م��اس��ك
االج �ت �م��اع��ي وال��وق��اي��ة م��ن امل �خ��درات
والحد من الطالق اضافة ال��ى دوره��ا
ف � ��ي اس � �ت � �ش� ��راف ودراس � � � � ��ة امل �خ ��اط ��ر
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي دول امل�ج�ل��س ودع��م
جهود التنمية.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق � � � ��ال رئ � � �ي � ��س ق �س��م
االج�ت�م��اع وال�خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة في
الكلية د.علي الزعبي ان االعتماد على
القطاعني الحكومي والخاص لتنفيذ
الخطط التنموية غير كاف وال يمكن
ان يحقق التنمية بصورة شاملة.

د .حمود القشعان متحدثا خالل املؤتمر الصحافي

الهالل األحمر :الكويت حريصة
على مساعدة المحتاجين دون تفرقة
أك��د م��دي��ر ادارة ال�ع�لاق��ات العامة
واالع�ل�ام ف��ي جمعية ال�ه�لال االحمر
خ ��ال ��د ال ��زي ��د ان ال �ك ��وي ��ت ح��ري �ص��ة
ع�ل��ى م��د ي��د ال �ع��ون ال��ى امل�ت�ض��رري��ن
واملحتاجني بغض النظر عن اللون
أو ال��دي��ن أو ال�ج�ن��س ت�ن�ف�ي��ذا ل��رؤي��ة
س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح .
وأوضح الزيد في تصريح لكونا
ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك��ة الجمعية في
معرض ومؤتمر دبي الدولي لالغاثة
والتطوير ديهاد الذي يستمر ثالثة
اي� ��ام ان ال�ج�م�ع�ي��ة ت��أت��ي دائ �م ��ا في
م�ق��دم��ة ال�ج�م�ع�ي��ات اإلن�س��ان�ي��ة التي
ت �ق��دم ال �خ��دم��ات االغ��اث �ي��ة وت�غ�ط��ي
اكثر املناطق املنكوبة في العالم ما
ي��ؤك��د ان ال�ك��وي��ت س�ب��اق��ة دائ �م��ا ال��ى
مساعدة املحتاجني واملنكوبني حول
العالم.
وبني الزيد ان ما حققته الجمعية
م� � ��ن م � �ك� ��ان� ��ة م� �ت� �م� �ي ��زة ف� � ��ي ال �ع �م ��ل
االن �س��ان��ي ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين امل�ح�ل��ي
والدولي جعلها انموذجا في العمل
ال �ت �ط ��وع ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي م ��وض �ح ��ا ان
ج �ن��اح ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي امل �ع��رض شهد
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وفد جمعية الهالل األحمر مشاركا في مؤتمر دبي لألغاثة والتطوير

إق � �ب� ��اال وإش � � � ��ادة م� ��ن ق �ب ��ل ش��ري �ح��ة
واسعة من جمهور املعرض.
وق ��ال ان الجمعية ت�س�ع��ى دائ�م��ا
ال� ��ى ن �ش��ر ث �ق��اف��ة ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي
م��ن خ�لال االن�ش�ط��ة وامل �ع��ارض التي
تشارك فيها مشيرا الى ان عددا من
امل�س��ؤول�ين امل�ش��ارك�ين ف��ي االجتماع
زاروا ال� �ج� �ن ��اح وأش � � � ��ادوا ب �ج �ه��ود
جمعية الهالل االحمر
واش ��ار ال��ى ان امل�ع��رض ي�ق��ام هذا
ال �ع��ام ت�ح��ت ش �ع��ار أه�م�ي��ة االب�ت�ك��ار

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ف ��ي اإلغ� ��اث� ��ة وال �ت �ط ��وي ��ر م ��ؤك ��دا ان
االبتكار اصبح ركنا أساسيا وأمرا
ال ب ��د م �ن��ه ف ��ي ظ ��ل زي� � ��ادة األزم � ��ات
اإلنسانية العاملية وال�ض�غ��وط غير
املسبوقة التي تواجه املسؤولني عن
االستجابة ل�لأزم��ات وال �ط��وارئ في
العالم.
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