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جريـدة برلمانيـة يوميـة

غير مخصص للبيع

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

عالم علي الكندري

الغانم يهنئ نظيريه في باكستان
بالعيد الوطني
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بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من
رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان االسالمية س��اردار
أياز صادق ورئيس مجلس الشيوخ ميان رضا رباني بمناسبة العيد
الوطني لبلدهما.

رئيس التحرير

الري لـ«الدستور» 20 :مليون دينار متوفرة للقانون ضمن ميزانية العام الحالي

التأمين الصحي للمتقاعدين يدخل
حيز التنفيذ خالل  3أشهر
ك� �ش ��ف ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د الري
ع��ن أن��ه ت��م ح��ل معضلة ميزانية
ق � � � ��ان � � � ��ون ال� � � �ت � � ��أم� �ي ��ن ال � �ص � �ح� ��ي
للمتقاعدين الفتا ال��ى ان دي��وان
املحاسبة كان لديه تحفظ بعدم
وجود ميزانية لتطبيق القانون.
وقال الري في تصريح خاص
ل � �ـ«ال� ��دس � �ت� ��ور» إن � ��ه ت� �ح ��دث ه��و
ورئيس لجنة امليزانيات النائب
ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ال� � ��ذي اك��د
ب ��دوره وج ��ود  20م�ل�ي��ون دي�ن��ار
م� �ت ��وف ��رة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ق ��ان ��ون وال
داعي لترحيله للميزانية القادمة
.2017/2016
وت��وق��ع الري ان تتم املباشرة
في تنفيذ القانون خالل االشهر
ال �ث�ل�اث��ة ال �ق��ادم��ة ب �ع��د أن اك ��دت

وزارة املالية بالفعل وج��ود هذا
امل� �ب� �ل ��غ امل� ��رخ� ��ص ل� �ل� �ق ��ان ��ون ف��ي
امليزانية الحالية وكذلك اعتماد
ال�ش��رك��ة ال�ف��ائ��زة وب�ع��د أن قامت
وزارة امل��ال �ي��ة ب�م�خ��اط�ب��ة وزارة
الصحة بهذا الشأن.
وأض ��اف الري أن��ه ق��اب��ل أم��س
م � �س� ��ؤول� ��ي دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وب��دوره��م اك��دوا انهم سيعطون
االول ��وي ��ة ل �ه��ذا امل ��وض ��وع ط��امل��ا
ت� � ��واف� � ��رت امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة وب � �ع� ��د ان
يصلهم كتاب وزارة املالية بذلك
ف �س��وف ت�س�ي��ر االج� � � ��راءات وف��ق
امل�ع�ت��اد م�ش�ي��دا ب�ج�ه��ود وزارت ��ي
الصحة واملالية من اجـل االسـراع
في تنفيذ القانون.

األمير كرم الفائزين
في مسابقة التميز واإلبداع

التميمي لـ «الدستور» :طلب
طرح الثقة بالوزير الصالح جاهز
ص� � �ع � ��د ع � � � � ��دد م� � � ��ن ال� � � �ن � � ��واب
ض ��د وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أنس الصالح ملوحني
بتقديم استجواب إليه في حال
ت�ط�ب�ي��ق ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
على منتسبي القطاع النفطي أو
ال�ت��وج��ه ال��ى خصخصة القطاع
وش � ��ددوا ع�ل��ى رف ��ض أي ت��وج��ه
في هذا الشأن وعدم تمريره في
مجلس األمة.
إل ��ى ذل ��ك ق ��ال م��راق��ب مجلس

االم ��ة ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» ان
ك� � �ت � ��اب ط � � ��رح ال � �ث � �ق� ��ة ب� ��ال� ��وزي� ��ر
ال �ص ��ال ��ح ج ��اه ��ز م �خ��اط �ب��ا اي ��اه
ب��ال�ق��ول :ال�ح�ك��وم��ة وض�ع�ت��ك في
وج � ��ه امل ��دف ��ع وم � ��ن االف � �ض ��ل ل��ك
اال ت ��واج ��ه واال ف �س��وف ت��واج��ه
عاصفة لن ترحمك ابدا.
تفاصيل (ص)07

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان المحاسبة:

 تدني معدل تسوية األرصدة المتراكمةمن سنوات سابقة في وزارة الصحة

تفاصيل (ص)12-08

سمو األمير يتلقى هدية من وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ووكيلة الوزارة الشيخة الزين الصباح

تفاصيل (ص)03

الميزانيات :السكنية التزمت بتوزيع
 12ألف وحدة سنويا
أك��دت لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي ان املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ح�ق�ق��ت ال �ت��وزي �ع��ات امل�ت�ف��ق
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب �ي��ن امل � �ج � �ل� ��س وال� �ح� �ك ��وم ��ة
وال� �ب ��ال� �غ ��ة  12أل� � ��ف وح � � ��دة س�ك�ن�ي��ة
سنويا.
وأض ��اف ��ت :وإن ك ��ان ه ��ذا ال�ت��وزي��ع
ع�ل��ى امل�خ�ط��ط إال ان امل��ؤس�س��ة أف��ادت
بأن عقود البنية التحتية والخدمات
تم ترسية وتوقيع بعضها والبعض
اآلخ � ��ر ف ��ي ط� ��ور ال� �ط ��رح وال �ت��رس �ي��ة.
ولفتت اللجنة الى أن ديوان املحاسبة

قيم املؤسسة بالجدية إلى حد ما في
تـســوية مالحظاته.
وت�ب�ين ت�س��وي��ة م��ا ي �ع��ادل  % 52من
امل�لاح�ظ��ات اال ان��ه م��ازال��ت  40مالحظة
لم يتم تسويتها من اص��ل  81مالحظة
ورغ � ��م إف� � ��ادة امل��ؤس �س��ة ان اغ �ل��ب ه��ذه
امل�لاح �ظ��ات ت�ت�ع�ل��ق ب �ش��ؤون التوظف
وس� �ي� �ت ��م ح �ل �ه��ا م� ��ع اص � � � ��دار ال�ل�ائ �ح��ة
االدارية الجديدة والتي ستصدر خالل
شهرين.
وش � � � � ��ددت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل ��ى ض � � ��رورة
االنتهاء من اصدار هذه الالئحة حيث

ان اف� ��ادة امل �س��ؤول�ين ف��ي امل��ؤس �س��ة في
السنة السابقة تضمنت نفس الرد وهو
ان الالئحة ستصدر خالل شهرين وهو
مالم يحصل حتى اآلن.
وعن آلية اختيار املكاتب االستشارية
تبني للجنة ان املؤسسة ال تأخذ موافقة
لجنة البيوت االستشارية بحجة انها
م�ع�ف��اة م��ن ه��ذا االم ��ر وه��و م��ا ع��ارض��ه
ديوان املحاسبة وجهاز املراقبني.

تفاصيل (ص)05

الشايع :وثيقة
اإلصالح المالي
على جلسة الثالثاء
ت �ج �ت �م��ع ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال �ي ��ة
ال � �ي� ��وم الس �ت �ك �م ��ال م �ن��اق �ش��ة
وثيقة اإلصالح املالي وأعرب
رئ � � �ي� � ��س ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب
ف� �ي� �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع ع � ��ن ام� �ل ��ه
أن ت � �ن � �ت � �ه� ��ي ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ف ��ي
اجتماعها ي��وم األح��د املقبل
م��ن إن�ج��از تقريرها ف��ي شأن
دراس � ��ة ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي
وت ��وص� �ي ��ات� �ه ��ا ح � ��ول وث �ي �ق��ة
اإلص� � �ل� � ��اح امل� � ��ال� � ��ي ل ��رف �ع �ه ��ا
ل �ل �م �ج �ل��س وم �ن��اق �ش �ت �ه��ا ف��ي
جلسة الثالثاء املقبل.
واض��اف ان وضعنا املالي
ال �ح��ال��ي ج �ي��د ب�س�ب��ب وج��ود
اح �ت �ي��اط��ات �ن��ا امل ��ال� �ي ��ة ول �ك��ن
إذا طالت م��دة هبوط اسعار
النفط فعلينا وض��ع الحلول
م��ن اآلن أف �ض��ل م��ن وضعها
في املستقبل.
تفاصيل (ص)06

النائب العام
يصدر أمرا بضبط
وإحضار دشتي
أص� � � � � ��در ال � � �ن � ��ائ � ��ب ال� � �ع � ��ام
املستشار ضرار العسعوسي
أم � � � � � ��را ب � �ض � �ب� ��ط وإح � � �ض� � ��ار
ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د.ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د
دش� �ت ��ي وذل� � ��ك ف ��ي ق�ض�ي�ت��ي
اإلس� � ��اءة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية واالساءة للقضاء
في قضية «خلية العبدلي»
ب�ع��د ان واف� ��ق م�ج�ل��س االم��ة
على رف��ع الحصانة عنه في
القضيتني.
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هنا رئيس باكستان بالعيد الوطني ووزير التربية بتخريج دفعة جديدة من جامعة الكويت

األمير استقبل ولي العهد والغانم
والمبارك ورئيس برلمان جورجيا

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح االحمد
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ب �ق �ص��ر ب �ي��ان
ص � �ب� ��اح ام� � ��س س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف االح�م��د .كما استقبل
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
مجلس ال� ��وزراء واس�ت�ق�ب��ل النائب
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

 ..ومستقبال الغانم ورئيس برملان جورجيا

واستقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
ح �ي ��ث اط� �ل ��ع س � �م� ��وه ع �ل ��ى ن �ت��ائ��ج
م��ؤت�م��ر االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ال � � � �ـ 134ال� � ��ذي ع �ق��د ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة
زامبيا.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� � �م � ��وه رئ �ي ��س
مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس

ب��رمل��ان ج�م�ه��وري��ة ج��ورج �ي��ا داف�ي��د
اوس��وب��اش �ف �ي �ل ��ي وال� ��وف� ��د امل ��راف ��ق
وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي� ��ارت� ��ه ل �ل �ب�ل�اد.
وب � �ع� ��ث ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس ممنون
حسني رئ�ي��س جمهورية باكستان
اإلس �ل�ام � �ي ��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف�ي�ه��ا
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة

ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
ك� � �م � ��ا ب� � �ع � ��ث ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
السمو أم�ي��ر ال �ب�لاد ببرقية تهنئة
إل��ى وزي��ر التربية ووزي ��ر التعليم
ال�ع��ال��ي ال��رئ�ي��س األع�ل��ى للجامعـــــة
د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ع �ب��ر ف�ي�ه��ا س�م��وه
عن خالص تهانيه ملعاليه والبنائه

وب�ن��ات��ه خ��ري�ج��ي ال��دف�ع��ة الخامسة
واألرب �ع�ين للعام الجامعي - 2015
 2016وألولياء أمورهم واساتذتهم
م �ع��رب��ا س� �م ��وه ع ��ن ب ��ال ��غ س �ع��ادت��ه
بتخرج ه��ذه الكوكبة ال�ج��دي��دة من
طالب وطالبات جامعة الكويت.
س��ائ�لا س�م��وه امل��ول��ى تعالى لهم
كل التوفيق والنجاح في مستقبل
حياتهم واملساهمة بكل جد وتفان

في خدمة الوطن العزيز واملشاركة
ال � � �ب � � �ن� � ��اءة ف� � ��ي ب � �ن� ��ائ� ��ه وت �ن �م �ي �ت ��ه
ونهضته .مبتهال سموه إلى الباري
ج��ل وع�لا أن يحفظ ال��وط��ن الغالي
وي��دي��م ع�ل�ي��ه ن�ع�م��ة األم ��ن وال��رخ��اء
واالزدهار

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والخالد والجراح

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب�ق�ص��ر
ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح ام � ��س س� �م ��و ال �ش �ي��خ

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة

 ..ومستقبال الشيخ صباح الخالد

ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د واس �ت �ق �ب��ل
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد كما

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف

األح�م��د ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
م �م �ن��ون ح �س�ي�ن رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
ب ��اك� �س� �ت ��ان اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ال �ص��دي �ق��ة

ض �م �ن �ه��ا س � �م� ��وه 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
متمنيا له موفور الصحة والعافية.
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بحضور ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء وكبار الشيوخ ورجال الدولة

األمير يشهد تكريم الفائزين في مسابقة
التميز واإلبداع

سمو األمير وسمو ولي العهد والغانم وكبار الشيوخ خالل االفتتاح أمس

ت�ح��ت رع��اي��ة وح �ض��ور ح�ض��رة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص�ب��اح االح�م��د حفظه ال�ل��ه ورع��اه
اق� �ي ��م ص� �ب ��اح ام � ��س ح �ف ��ل ت �ك��ري��م
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ف� ��ي م �س��اب �ق��ة ال �ك��وي��ت
للتميز واالب � ��داع ال�ش�ب��اب��ي وذل��ك
بقصر بيان.
وشهد الحفل سمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ورئ� �ي ��س
مجلس االمة مرزوق الغانم وكبار
ال� �ش� �ي ��وخ وس� �م ��و ال �ش �ي ��خ ن��اص��ر
املحمد وسمو الشيخ جابر املبارك
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال �ن��ائ��ب
االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ون � ��ائ � ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال� ��دف� ��اع
ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال � � �ج� � ��راح ون ��ائ ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
املالية ووزير النفط بالوكالة انس
الصالح والوزراء وكبار املسؤولني
بالدولة.
وب ��دأ ال�ح�ف��ل ب��ال �س�لام ال��وط�ن��ي
ث��م ت�ل�اوة آي ��ات م��ن ال �ق��ران الكريم
بعدها ال�ق��ى وزي��ر االع�ل�ام ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان الحمود كلمة قال فيها :
م�ن��ذ ث�ل�اث س �ن��وات عملنا على
ارب � �ع� ��ة م� �س� �ت ��وي ��ات ب � �ه� ��دف ب �ن��اء
ق �ط��اع ت�ن�م��وي ش�ب��اب��ي ج�ن�ب��ا ال��ى
جنب مع قطاعات ال��دول��ة االخ��رى
حيث اطلقنا على مستوى العمل
ال�ش�ب��اب��ي م�ج�م��وع��ة م��ن امل�ش��اري��ع
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة وال � �ق � �ي � �م � �ي� ��ة ل �ت �ع ��زي ��ز
االيجابية والوسطية ونبذ العنف
وال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة واس �ت �ث �م��ار
ط��اق��ات �ه��م ك� �م� �ش ��روع واث� � ��ق ال ��ذي

يرسخ القيم الوطنية وقيم ديننا
الحنيف ليشمل م��ا ي �ق��ارب امل��ائ��ة
مدرسة ومشروع (مباراتنا) الذي
ن� �ج ��ح خ� �ل ��ال ث� �ل ��اث س� � �ن � ��وات ف��ى
استقطاب ث�لاث��ة م�لاي�ين مستفيد
م � ��ارس � ��وا ل �ع �ب��ة ك � ��رة ال � �ق� ��دم ع�ل��ى
مائة وعشرين ملعبا موزعة على
ك��ل م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت وم �ش��روع
ال � ��دول � ��ة ال� �ت ��دري� �ب ��ي ال � � ��ذي س��اه��م
ف ��ى ت ��دري ��ب اك� �ث ��ر م ��ن س�ب�ع�م��ائ��ة
وعشرين موظفا شابا من وزارات
ومؤسسات الدولة املختلفة.
ك �م ��ا ت �ب �ن��ت ال� � � � ��وزارة اك� �ث ��ر م��ن
ث�ل��اث � �م� ��ائ� ��ة وخ � �م � �س�ي��ن م� � �ب � ��ادرة
وم � �ش� ��روع� ��ا ش� �ب ��اب� �ي ��ا ب� �م� �ج ��االت
ع� � � ��دي� � � ��دة ك � ��ال� � �ع� � �م � ��ل ال � �ت � �ط� ��وع� ��ي
واالبحاث العلمية وغيرها ساعني
في الوقت ذات��ه لنشر ثقافة ريادة

سمو األمير متوسطا املكرمني

سمو األمير يكرم أحد الفائزين

االع �م��ال ف��ى امل� ��دارس وب�ي�ن ط�لاب
مرحلتي املتوسطة والثانوية وفي
املجتمع بشكل عام.
وع� � �ل � ��ى م � �س � �ت� ��وى ال � �خ� ��دم� ��ات
ال�ت�ن�م��وي��ة ل�ل�ش�ب��اب ق�م�ن��ا ب��إط�لاق
م� �ن� �ص ��ات ال� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة
م� ��ع ال� �ش� �ب ��اب ت �س �ت �ق �ب��ل ع� �ش ��رات
ال�ت�ف��اع�لات ي��وم�ي��ا وبنينا ق��واع��د
بيانات وفقا ملواهبهم وطاقاتهم
االب � ��داع� � �ي � ��ة ب � �ه� ��دف ال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
ت� �ط ��وي ��ر ق� ��درات � �ه� ��م وام �ك ��ان ��ات �ه ��م
وب �ه��دف ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ك �ف��اءات
الشبابية الوطنية وب�ن��اء جسور
ال �ت �ع��ارف ب�ي�ن�ه��م وم�ع �ه��م اطلقنا
م �ش��روع ك�ف��و وه��و اح��د امل�ش��اري��ع
التي يتبناها الديوان االميري كما
اطلقنا قبل اي��ام م�ه��رج��ان عدسة
ب�ه��دف خلق بيئة تفاعلية ون��واة

اول� � ��ى الط �ل ��اق ص �ن��اع��ة ش �ب��اب �ي��ة
اب� ��داع � �ي� ��ة ف � ��ى م � �ج � ��االت ال �ث �ق��اف��ة
وال�ف�ن��ون ال��ى ج��ان��ب امل�ش��ارك��ة فى
م �ئ��ات ال �ف �ع��ال �ي��ات وورش ال�ع�م��ل
وامللتقيات واملؤتمرات واملنتديات
ال�ش�ب��اب�ي��ة ع�ل��ى امل �س �ت��وى املحلي
والخليجي والعربي والدولي.
وفيما يخص مستوى تطوير
البيئة املؤسسية الشبابية اطلقنا
امل �س��ح ال��وط �ن��ي االول الس�ت�ط�لاع
آراء النشء والشباب واالهل كأول
دراس ��ة علمية ف��ى ت��اري��خ الكويت
ل� �ن� �ص ��ل م � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا الك � �ث� ��ر م��ن
ارب �ع��ة آالف ش ��اب واس� ��رة ف��ى كل
محافظات الدولة سعيا للوصول
ال� � � ��ى ص � �ي� ��اغ� ��ة اف� � �ض � ��ل س� �ي ��اس ��ة
وط � �ن � �ي� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب وب� �م� �ش ��ارك ��ة
ال � �ش � �ب ��اب ان� �ف� �س� �ه ��م وم ��ؤس� �س ��ات

ال��دول��ة واملجتمع املدني والقطاع
ك�م��ا ص ��در ق��ان��ون ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للرياضة وق��ان��ون الهيئة العامة
ل�ل�ش�ب��اب ب �ه��دف ض �م��ان ال��وص��ول
ل �ل �ش �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي واس �ت �ث �م ��ار
طاقاتهم وتقديم افضل الخدمات
التنموية لهم.
ثم القى املتحدث الرسمي باسم
وزارة ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
ناصر العرفج كلمة قال فيها :
اننا نعمل فى مؤسسة حكومية
ه��ي االول � ��ى م��ن ن��وع �ه��ا باملنطقة
من خالل فريق ال تتعدى متوسط
اعمارنا الـ  30عاما ومنا من تحمل
مسؤولية إدارة وه��و في الثالثني
وأردنا أن نبرهن على أحقيتنا في
ه��ذا االستثناء وه��ذا الحفل وال �ـ 3
سنوات إنما هي دليل أن األوان قد

آن ليأخذ الشباب زمام املبادرة في
كويت املستقبل
بعدها تم ع��رض فيلم وثائقي
عن وزارة ال��دول��ة لشؤون الشباب
وأل �ق ��ى اح �م��د ال �ع �ل��ي ك�ل�م��ة ن�ي��اب��ة
ع � ��ن ال � �ف� ��ائ� ��زي� ��ن ب� ��ال � �ج� ��ائ� ��زة اك� ��د
ف�ي�ه��ا ان ج ��ائ ��زة ال �ك��وي��ت للتميز
واالب� ��داع ال�ش�ب��اب��ي تعتبر األول��ى
م��ن ن��وع �ه��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى ال��وط��ن
ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ت �ن��اف��س ع� �ل ��ى ع �ش��رة
م� �ج ��االت م�خ�ت�ل�ف��ة وه � ��ي :ال �ع �ل��وم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا  -ري � ��ادة األع �م��ال
 ال �ت �ع �ل �ي��م  -اإلع � �ل� ��ام  -ال �ث �ق��اف��ةوالفنون واآلداب  -العمل التطوعي
 ال ��ري ��اض ��ة  -ت� �ع ��زي ��ز ال� �ص� �ح ��ة -ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ع �م��ران��ي واالس� �ك ��ان
وال �ع �ل��وم ال�ش��رع�ي��ة ل�ف�ئ��ة ال�ش�ب��اب
م��اب�ين ع �م��ر ال��راب �ع��ة ع �ش��رة حتى
ال ��راب� �ع ��ة وال� �ث�ل�اث�ي�ن س �ن��ة وت��أت��ي
ك �ج��زء م ��ن اح �ت �ف��ال ال ��دول ��ة ب�ي��وم
الشباب الكويتي الذي تم تسميته
ف��ي ال�ي��وم الثالث عشر م��ن م��ارس
م��ن ك��ل ع��ام وان ه��ذه ال �ج��ائ��زة قد
شكلت حافزا للشباب وأكدت ابراز
ال��دول��ة إلب ��داع أب�ن��ائ�ه��ا محتضنة
ل� �ه ��م م� �س� �ت� �ث� �م ��رة ب� �ه ��م وم� �ح� �ف ��زة
ل ��دوره ��م ال ��ري ��ادي ف ��ي مجتمعنا
الكويتي ثم تم عرض فيلم وثائقي
عن الفائزين.
بعدها تفضل ح�ض��رة صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االح � �م � ��د ب� �ت� �ك ��ري ��م ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ف��ي
مسابقة الكويت للتميز واالب��داع
ال �ش �ب��اب��ي وف� ��ي ن �ه��اي��ة ال �ح �ف��ل تم
ت� �ق ��دي ��م ه ��دي ��ة ت� ��ذك� ��اري� ��ة ل �س �م��وه
وسمو ولي العهد.
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الحريجي :حريصون على تعزيز التعاون
بين الكويت والكاميرون
ق � ��ال رئ� �ي ��س ال� ��وف� ��د ال �ب��رمل��ان��ي
الكويتي النائب سعود الحريجي
ان الهدف من زيارة الوفد البرملاني
الكويتي ه��و تعزيز ال�ت�ع��اون بني
البلدين م��ؤك��دا ال�ح��رص املشترك
ع� �ل ��ى دع� � ��م ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
واالستفادة من االمكانات املتاحة
لديهما.
وب �ح��ث ال�ج��ان�ب��ان خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
ت� � �ط � ��ورات االوض� � � � ��اع ب� ��االراض� ��ي
الفلسطينية واملحتلة وع��ددا من
ال�ق�ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك
وفي مقدمتها ظاهرة االرهاب.
وت�ط��رق الحريجي ال��ى عالقات
ال �ت �ع��اون ال��ري��اض��ي ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
م��وض �ح��ا ان ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
الكويتي تم ايقافه من قبل اللجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة بشكل تعسفي
وظالم.
ودعا في هذا الصدد الكاميرون
الى التصويت لصالح رفع االيقاف
عن النشاط الرياضي الكويتي في
كرة القدم خالل اجتماع الجمعية
العمومية ل�لات�ح��اد ال��دول��ي لكرة
القدم املقرر عقده بمدينة زي��ورخ
في مايو املقبل.
من جهته اشاد رئيس الجمعية
الوطنية في الكاميرون (البرملان)

وفد الصداقة البرملانية الكويتية خالل لقائهم رئيس البرملان الكاميروني

ج � �ب� ��ري� ��ل ك � � ��اف � � ��اي ي� � �غ � ��وي أم� ��س
االرب� � �ع � ��اء ب� ��ال� ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال� ��ذي
ت��ؤدي��ه دول��ة الكويت ف��ي مساندة
ال � � ��دول االف ��ري� �ق� �ي ��ة والس� �ي� �م ��ا ف��ي
الكاميرون.
واك� ��د ي �غ��وي خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه وف��د
م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� ��ذي ي� ��زور ال�ع��اص�م��ة
ي � ��اون � ��دي ح ��ال� �ي ��ا ع� �م ��ق ع�ل�اق ��ات
التعاون املتميزة والروابط القوية
التي تجمع البلدين مشيرا الى ان
الكويت مولت العديد من املشاريع
التنموية في بالده.
ورح � � � � ��ب ب � ��ال � ��وف � ��د ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي
ال �ك��وي �ت��ي ال ��زائ ��ر م��ؤك��دا ان ه��ذه

الزيارة من شأنها تعزيز العالقات
الثنائية وتقويتها.
ودع� � � � � � � ��ا ي � � � �غ� � � ��وي ال� � �ج � ��ان� � �ب �ي��ن
البرملانيني الكاميروني والكويتي
الى مزيد من العمل لرفع مستوى
التعاون على االصعدة واملجاالت
كافة.
وق � ��ال ان ال� �ك ��ام� �ي ��رون ت �ج�ت��از
مرحلة صعبة في تاريخها مشيرا
الى تضرر ميزانية الدولة بسبب
التوتر ف��ي املناطق الشمالية من
البالد ج��راء الهجمات التي تقوم
بها حركة بوكوحرام.
واض ��اف ان القطاعني ال��زراع��ي
وال �ت �ج��اري ل �ل �ب�لاد ت ��أث ��را نتيجة

ه�ج��ر امل��زارع�ي�ن أراض �ي �ه��م بسبب
االع � �م� ��ال االره ��اب� �ي ��ة م �ش �ي��را ال��ى
ان� � ��ه ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن امل� �ع ��ون ��ات
االغاثية التي يتلقاها الالجئون
م��ن ح�ك��وم��ة ال�ك��ام�ي��رون ووك ��االت
االغاثة الدولية فان الوضع اليزال
غير مرض.
وذك��ر ان العالقات االقتصادية
ال� �ق ��وي ��ة ل �ل �ك ��ام �ي ��رون م� ��ع ت �ش��اد
واف ��ري� �ق� �ي ��ا ال ��وس � �ط ��ى وال �ن �ي �ج��ر
ونيجيريا تأثرت بسبب االرهاب.
وردا على تساؤالت من الجانب
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب� � �ش � ��أن ال� � �ت � ��أخ � ��ر ف��ي
االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ق��روض امل�ي�س��رة
ل�ت�م��وي��ل امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة في
ال �ك��ام �ي��رون ق ��ال رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
الكاميروني ان ذل��ك التأخر ربما
ي �ك��ون راج� �ع ��ا ل�ل�اس �ب��اب االم �ن �ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ع ��ان ��ي م �ن �ه��ا ال � �ب �ل�اد ب�ي��د
ان��ه تعهد ب�ع��رض امل��وض��وع على
ال �ح �ك��وم��ة وال� �ب ��رمل ��ان م �ش �ي��را ال��ى
ان ه� �ن ��اك ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل �ش��اري��ع
ال �ت �ن �م��وي��ة امل �ق �ت��رح��ة ال �ت��ي يمكن
ان يجري تمويلها م��ن خ�لال تلك
القروض.

الخرينج يدين تفجيرات
تركيا وبلجيكا
أدان ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم � � � � � � ��ة م� � � � �ب � � � ��ارك ال � �خ � ��ري � �ن � ��ج
ال �ت �ف �ج �ي��رات ال �ت ��ي ح��دث ��ت ف��ي
ت ��رك� �ي ��ا وب �ل �ج �ي �ك��ا ال � �ت� ��ي راح
ضحيتها العديد من األبرياء.
واعتبر الخرينج أن اإلرهاب
ال � ��ذي يضرب ال �ع ��ال ��م ح��ال�ي��ا
وخصوصا في منطقة الشرق
األوسط وأوروب��ا ال دين له وال
مذهب وال ينتمي إل��ى شعوب
العالم التي تسعى إل��ى الوئام
وال � �ت � �ع� ��اي� ��ش ال� �س� �ل� �م ��ي ف �ي �م��ا
بينهما.
وط� ��ال� ��ب ال� �خ ��ري� �ن ��ج ال �ع��ال��م
ب� �ت� �ك� �ث� �ي ��ف ال� � �ج� � �ه � ��ود ل �ل �ع �م��ل
ع�ل��ى تجفيف م�ن��اب��ع وأس�ب��اب
اإلره� � � � � � ��اب ال� � �ع � ��امل � ��ي م �ط ��ال �ب ��ا
بالعمل على دراس��ة ومعالجة
أس � �ب� ��اب اإلره � � � ��اب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة
واالح �ت �ق��ان ال��دي�ن��ي والطائفي
ال� � ��ذي ي �ج �ع��ل م� ��ن إن � �س� ��ان ف��ي
ري �ع��ان ش �ب��اب��ه ي �ق��وم بتفجير
نفسه وقتل األب��ري��اء معه دون
أن ي �ك��ون ه �ن��اك س�ب��ب حقيقي
ل � �ه� ��ذا األم � � � ��ر أو ي � �ق� ��وم ب � ��زرع
املتفجرات ف��ي األم��اك��ن العامة
لقتل األبرياء.
وأك ��د ال�خ��ري�ن��ج أن اإلره ��اب
س �ي �ع �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ط ��ور

مبارك الخرينج

ل �ب �ل ��دان امل �ن �ط �ق��ة وال� �ع ��ال ��م إذا
ل ��م ي �ت��م م�ك��اف�ح�ت��ه وم �ح��ارب �ت��ه
ب� �ش� �ك ��ل ج � � ��دي وال � �ع � �م� ��ل ع �ل��ى
ت �ف �ت �ي��ت ج �ه��ود دع� ��م وت �م��وي��ل
اإلرهابيني.
م � ��ؤك � ��دا أن ت ��وس� �ي ��ع رق �ع��ة
اإلره ��اب ف��ي ال�ع��ال��م ي��وم��ا بعد
ي��وم ه��و الهاجس الكبير لدى
شعوب العالم.

إحالة بعض المسؤولين إلى التحقيق لتقاعسهم عن متابعة شركات لم تنفذ عقودها

المال العام :إحالة السعد والزومان
إلى النيابة لبيعهما عقارات خاسرة في لندن
ان �ت �ه��ت ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
العامة خ�لال اجتماعها امس إلى
ض� � ��رورة إح ��ال ��ة ب �ع��ض م �س��ؤول��ي
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة إل� ��ى ج �ه��ات
التحقيق لتقاعسهم ع��ن متابعة
ش��رك��ات ل��م تنفذ ع�ق��وده��ا املبرمة
م ��ع ب �ع��ض ال� � � ��وزارات ك �م��ا أوص ��ت
ب ��إح ��ال ��ة ال �ع �ض��و امل �ن �ت ��دب ل�ه�ي�ئ��ة
االستثمار ورئيس مكتب الهيئة
امل�س��ؤول ع��ن بيع ع�ق��ارات خاسرة
في لندن إلى النيابة العامة.
وذك� � ��ر رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
د.ع�ب��د الله الطريجي ف��ي تصريح
إل ��ى ال�ص�ح��اف�ي�ين ع�ق��ب االج�ت�م��اع
أن اللجنة بحثت بحضور ممثلي
بعض ال��وزارات ودي��وان املحاسبة

ع �ق��ود ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات امل�خ��ال�ف��ة
وامل�ت�ج��اوزة على امل��ال ال�ع��ام وذل��ك
ت �ن �ف �ي��ذا ل � �ق ��رار م �ج �ل��س األم� � ��ة ف��ي
ال�ج�ل�س��ة ال �س��اب �ق��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن
اللجنة تحققت من وجود تقصير
ح �ك��وم��ي م��ن ق �ب��ل ب �ع��ض ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ع��دم
ات �خ ��اذ اإلج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ح�ي��ال
الشركات املقصرة في تنفيذ بنود
العقود املبرمة معها.
وأض ��اف أن اللجنة ان�ت�ه��ت إل��ى
العديد من التوصيات ومن أهمها
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ح �ك��وم �ي��ة الت �خ��اذ
اإلج � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب ��إح ��ال ��ة
م �س��ؤول�ين ح�ك��وم�ي�ين إل ��ى ج�ه��ات
ال �ت �ح �ق �ي��ق وذل� � ��ك ل �ت �ق��اع �س �ه��م ع��ن

جانب من اجتماع لجنة املال العام أمس

ات� �خ ��اذ اإلج � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة بحق
الشركات املخالفة لشروط العقود
كما أوص��ت بضبط وت�ط��وي��ر آلية
ال�ت�ع��اق��د املستقبلي م��ع ال�ش��رك��ات

املنفذة ملشاريع الحاسب اآللي في
الوزارات.
وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك
بيع بعض العقارات في لندن ودول

أوروبية أخرى مشيرا إلى أنه تبني
للجنة أن شركة سان مارتن حققت
خ �س��ائ��ر ك �ث �ي��رة ب �ع��د ب�ي�ع�ه��ا ع��ددا
كبيرا من عقارات املحفظة العقارية
يبلغ  54ع�ق��ارا تمثل نحو  77في
املئة من إجمالي املحفظة العقارية
األوروب� �ي ��ة وب�خ�س��ائ��ر ت �ق��در ب �ـ 68
م�ل�ي��ون��ا و 791أل �ف��ا و 474جنيها
استرلينيا.
وب� �ي ��ن ال� �ط ��ري� �ج ��ي أن ال �ل �ج �ن��ة
استعرضت تقرير ديوان املحاسبة
وتبني لها أن املسؤول املباشر عن
هذه العقارات في لندن تعمد عدم
ال�ت�ع��اون م��ع دي��وان املحاسبة كما
أخفى مستندات مطلوبة للتحقيق
الف� �ت ��ا إل� ��ى وج � ��ود ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق

ب ��رمل ��ان� �ي ��ة رف � �ع� ��ت ت� �ق ��ري ��ره ��ا إل ��ى
امل�ج�ل��س متضمنا إح��ال��ة العضو
امل � �ن � �ت� ��دب ف � ��ي ه� �ي� �ئ ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار
ب ��در ال�س�ع��د وك��ذل��ك رئ �ي��س مكتب
االستثمار في لندن إلى النيابة.
وأضاف أن لجنة حماية األموال
ال �ع��ام��ة أوص ��ت ام ��س ب��إح��ال��ة ب��در
ال�س�ع��د ورئ �ي��س امل�ك�ت��ب ال ��ذي ق��ام
ب�ب�ي��ع ال �ع �ق ��ارات ف ��ي ل �ن��دن ص��ال��ح
الزومان إلى النيابة العامة مشيرا
إلى أنه سيتم إحالة تقرير اللجنة
إل ��ى م�ج�ل��س األم ��ة وم�ن��اق�ش�ت��ه مع
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي مكتب
استثمارات لندن واملقرر في جلسة
 29الجاري.
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الميزانيات :الرعاية السكنية نفذت توزيع
 12ألف وحدة سكنية سنويا
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع � ��دن � ��ان ع �ب��د
ال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت ملناقشة
م �ي��زان �ي��ة امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية للسنة امل��ال�ي��ة 2016/2017
بحضور وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ياسر أبل وتبني لها ما يلي:
أوال  :ت �ن �ف �ي��ذ امل ��ؤس� �س ��ة االل � �ت� ��زام
ال �ح �ك ��وم ��ي ب� �ت ��وزي ��ع  12ال � ��ف وح� ��دة
سكنية سنويا
ت �ب�ين ال �ل �ج �ن��ة أن امل��ؤس �س��ة حققت
التوزيعات املتفق عليها بني املجلس
وال �ح �ك��وم��ة وال �ب��ال �غ��ة  12ال ��ف وح ��دة
سكنية سنويا وأن ك��ان ه��ذا التوزيع
ع�ل��ى امل�خ�ط��ط إال أن امل��ؤس �س��ة أف ��ادت
ان ع�ق��ود البنية التحتية وال�خ��دم��ات
ت��م ترسية وتوقيع بعضها والبعض
اآلخر في طور الطرح والترسية.
ث��ان�ي��ا :ج��دي��ة امل��ؤس�س��ة ف��ي تسوية
امل�ل�اح �ظ��ات امل�س�ج�ل��ة م��ن قبل دي ��وان
املحاسبة وف �ع��ال �ي��ة م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق
الداخلي.
ح �س��ب ت �ق��ري��ر ال �ج��دي��ة ال � � ��وارد م��ن
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة أن
الديوان قيم املؤسسة بالجدية إلى حد
ما حيث تم تسوية ما يعادل  % 52من
املالحظات اال ان��ه مازالت  40مالحظة
لم يتم تسويتها من اصل  81مالحظة
ورغ� ��م إف � ��ادة امل��ؤس �س��ة ان اغ �ل��ب ه��ذه
امل�لاح�ظ��ات تتعلق ب �ش��ؤون التوظف
وس �ي �ت ��م ح �ل �ه��ا م� ��ع اص� � � ��دار ال�ل�ائ �ح��ة
االدارية الجديدة والتي ستصدر خالل
شهرين.
وش � � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع� �ل ��ى ض � ��رورة
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن اص � � ��دار ه � ��ذه الالئحة
حيث ان افادة املسؤولني في املؤسسة
ف ��ي ال �س �ن��ة ال �س��اب �ق��ة ت �ض �م �ن��ت ن�ف��س
ال ��رد وه��و ان ال�لائ�ح��ة س�ت�ص��در خ�لال
شهرين وهو مالم يحصل حتى اآلن.
ام � � ��ا م � ��ا ي� �خ ��ص وح� � � ��دة ال �ت ��دق �ي ��ق
الداخلي فرغم وجودها في الهيكل إال
أنها غير فعالة حيث لم يرصد الديوان
اي تقرير لهذه ال��وح��دة خ�لال فحصه
ملستندات املؤسسة وهو ما ينافي دور
وح ��دة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي ال �ت��ي يجب
ان تفحص وتقيم اج� ��راءات املؤسسة
وت��رس�ل�ه��ا إل ��ى اع �ل��ى س�ل�ط��ة إش��راف�ي��ة
التخاذ االج��راءات املناسبة على ضوء
ما يذكر في هذه التقارير.
ثالثا  :التعاون مع الجهات الرقابية
وااللتزام بتوجيهات املراقبني املاليني.
ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن ��ة أن امل� ��ؤس � �س� ��ة رغ ��م
تكليفها مسؤوال لتنسيق بني طلبات
ال��دي��وان واالدارات التابعة للمؤسسة
اال ان ال��ردود ع��ادة ما تكون بطيئة او
منقوصة كما تبني للجنة ان امل��راق��ب
امل��ال��ي س�ج��ل  103ح ��االت ام �ت �ن��اع عن

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ص ��رف االس �ت �م��ارة وت ��م ت �م��ري��ره��ا من
قبل امل��دي��ر ال�ع��ام وه��و ع��دد كبير جدا
ن�س�ب��ة ال ��ى ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة وك��ان��ت
اغ � �ل � ��ب االم � �ت � �ن � ��اع � ��ات ت � �خ ��ص ص ��رف
مكافآت أو زي��ادات في عقود املوظفني
غير الكويتيني دون ال��رج��وع للخدمة
امل��دن�ي��ة (ك ��ان ذل��ك ق�ب��ل اع �ط��اء مجلس
االدارة اختصاصات مجلس ودي��وان
الخدمة امل��دن�ي��ة) وال�ج��دي��ر بالذكر انه
ال ي��وج��د اي ض��واب��ط م��ن قبل مجلس
االدارة تخص ف��رق العمل أو صرف
املكافآت حسب افادة ديوان املحاسبة.
راب � � �ع � ��ا  :آل � �ي � ��ة اخ � �ت � �ي� ��ار امل� �ك ��ات ��ب
االستشارية وجودة اعمالها
ت�ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان امل��ؤس �س��ة ال ت��أخ��ذ
م��واف �ق��ة ل �ج �ن��ة ال �ب �ي��وت االس �ت �ش��اري��ة
بحجة انها معفاة من ه��ذا االم��ر وهو
م��ا ع��ارض��ه دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وج�ه��از
املراقبني مؤكدين ان االع�ف��اء ك��ان ملدة
خ� �م ��س س � �ن � ��وات ف� �ق ��ط وع� �ل� �ي ��ه ي�ج��ب
تجديد االعفاء من قبل مجلس الوزراء
ورغ� � ��م ذل � ��ك ف � ��أن امل ��ؤس� �س ��ة ال ت��وج��د
ل��دي �ه��ا أي ض��واب��ط الخ �ت �ي��ار ال�ب�ي��وت
االس �ت �ش��اري��ة رغ ��م ال �ق �ص��ور ال��واض��ح
ف��ي أداء امل�ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة ك�م��ا ان
امل��ؤس �س��ة ق�ب�ل��ت م�خ�ط�ط��ات غ�ي��ر آم�ن��ة
ان�ش��ائ�ي��ا واستخدمتها ف��ي مشاريع
كما ان بعض االخ�ط��اء يتم اكتشافها
م��ن ق�ب��ل م �ق��اول التنفيذ وي�ت��م اخ�ط��ار
امل ��ؤس� �س ��ة ب �ه ��ا م� ��ا ي �ج �ع��ل امل��ؤس �س��ة
تصحح هذه االخطاء عن طريق االدارة
ال�ه�ن��دس�ي��ة ب��امل��ؤس �س��ة وال �ت��ي اث�ب�ت��ت
ك�ف��اء ت�ه��ا ف��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب ك�م��ا ان ��ه ال
ي��وج��د ل� ��دى ال �ج �ه��ة الئ �ح��ة ب��امل�ك��ات��ب
ال �ت��ي ل��م ت �ق��دم اع�م��ال�ه��ا وف ��ق املعايير
امل�ه�ن�ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة ب��ل ع�ل��ى العكس
اتضح لديوان املحاسبة اسناد اعمال
اس �ت �ش��اري��ة ال ��ى م �ك��ات��ب م �ت �ع �ث��رة في
اعمال سابقة للمؤسسة.
خامسا  :ج�ه��از االش ��راف وال��رق��اب��ة
على تنفيذ املشاريع
وم � ��ن خ �ل��ال م �ن��اق �ش��ة اداء ج �ه��از
االشراف والرقابة على تنفيذ املشاريع
تبني أن الديوان سجل مالحظات على
ضعف اداء الرقابة على تنفيذ املشاريع

وه ��و م ��ا ان �ع �ك��س ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ بعض
امل �ش ��اري ��ع ال �ج ��دي ��دة م ��ن س� ��وء ج ��ودة
االعمال املنفذة للبيوت الحكومية في
ش �م��ال غ ��رب ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات وح ��وادث
االنهيار التي حدثت في مدينة صباح
االحمد وضعف اساسات بعض بيوت
مدينة جابر االحمد وهو ما استدعى
وزي � � ��ر االس� � �ك � ��ان ال� � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ه ��ذه امل��واض �ي��ع ل�ت�ح��دي��د
املسؤولية ومحاسبة املتسبب واكدت
ال�ل�ج�ن��ة ان ��ه ي�ج��ب ان ي�ت�خ��ذ اج� ��راءات
ص ��ارم ��ة م ��ن ق �ب��ل امل ��ؤس �س ��ة مل ��ا ل �ه��ذا
امل��وض��وع م��ن اه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ح�ي��ث ان��ه
يتعلق ب�س�لام��ة امل��واط �ن�ين ب��اإلض��اف��ة
الى وجوب تأهيل املكاتب االستشارية
أو امل� �ق ��اول�ي�ن ح �س��ب اف �ض ��ل امل �ع��اي �ي��ر
املهنية واستبعاد الشركات املتعثرة
بما له من انعكاس على انجاز االعمال
بالوقت والجودة املطلوبني.
وك��ان��ت اللجنة ق��د ع�ق��دت اجتماعا
أم��س األول استعرضت فيه توصيات
ديوان املحاسبة ملعالجة أبرز املخاطر
واالختالالت في امليزانية العامة لدولة
الكويت.
وق��ال رئيس اللجنة النائب عدنان
عبدالصمد في تصريح صحافي عقب
االجتماع إن اللجنة اجتمعت مع ديوان
املحاسبة الستعراض توصياته بشأن
معالجة أبرز املخاطر واالختالالت في
امليزانية لعامة لدولة الكويت.
وأض � � � ��اف ع �ب ��دال �ص �م ��د أن دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة أوض� ��ح أن أزم� ��ة ان�خ�ف��اض
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال�ح��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�م��ر بها
ال �ك��وي��ت ال ت �ع��د األول � ��ى ت��اري �خ �ي��ا بل
سبقتها أزم��ات عدة سابقة في كل من
السنوات ( )1986-1982و ()1999-1998
و (.)2009-2008
وذك ��ر أن ال �ك��وي��ت ك��ان��ت وم ��ا زال��ت
ت�ع��ان��ي أث��ر تقلبات أس �ع��ار ال�ن�ف��ط في
تمويل امليزانية العامة ألن إيراداتها
تتركز ف��ي مصدر وحيد للدخل وهي
اإلي� � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ووص� ��ل إج�م��ال��ي
العجز في تلك السنوات إلى  28مليار
دينار واضطرت الكويت لتغطية تلك
العجوزات بشتى الوسائل من قروض

خ ��ارج� �ي ��ة وداخ� �ل� �ي ��ة أو ال �س �ح ��ب م��ن
احتياطي املال العام.
وب�ي�ن أن ��ه رغ ��م م� ��رور ت �ل��ك األزم� ��ات
ال �س��اب �ق��ة وم ��ا ص��اح �ب �ه��ا م ��ن أوض ��اع
مقلقة لكن التخطيط الحكومي مازال
غ� �ي ��ر واض � � ��ح ع� ��ن إح � � � ��داث ت �غ �ي �ي��رات
ج��وه��ري��ة إلص�ل�اح اخ �ت�لاالت امليزانية
والتي ال تعد سلبياتها وليدة اللحظة
مضيفا أن التصور الحكومي لالصالح
االقتصادي اليبتدئ من حيث انتهى
اآلخرون بل ينطلق من نقطة الصفر.
وأش� � � � ��ار ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د إل � � ��ى غ �ي ��اب
ال��رؤي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل �ل�ادارة املالية
ف��ي س �ن��وات ال��وف��رة امل��ال �ي��ة ف��ي العقد
امل �ن �ص��رم وال� �ت ��ي ت �خ �ط��ى م �ع �ه��ا سعر
ال �ن �ف��ط ح ��اج ��ز  100دوالر وارت �ب �ط��ت
مصروفات امليزانية ارتباطا واضحا
بزيادة أسعار النفط وتضخمت إلى 4
أضعاف ما كانت عليه لتصل إل��ى 20
مليار دينار بعدما كانت ال تتجاوز الـ
 5مليارات دينار.
وبني أن الديوان نبه خالل السنوات
الـ  15ماضية وبشكل سنوي إلى حاجة
الدولة لتطوير أساليب إعداد وتنفيذ
امليزانية العامة وتقييم أداء الجهات
الحكومية وتعزيز قدرتها التنفيذية
وت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل ع�ب��ر إص ��دار
ال�ت�ش��ري�ع��ات امل�ن��اس�ب��ة لتهيئة البيئة
االق �ت �ص��ادي��ة ب ��دال م��ن االع �ت �م��اد على
ال�ن�ف��ط ك�م�ص��در وح�ي��د ل�ل��دخ��ل إض��اف��ة
إلى ضرورة كبح تنامي أعباء الصرف
ع�ل��ى امل��رت �ب��ات ف��ي ال �ج �ه��از ال�ح�ك��وم��ي
واالس � �ت � �ف� ��ادة م ��ن ال� ��وف� ��رة امل ��ال �ي ��ة ف��ي
تعزيز اإلنفاق الرأسمالي بما يساهم
ف��ي تحقيق ع��وائ��د م�س�ت��دام��ة وتنمية
املوارد البشرية.
وعن الوضع الراهن ملواجهة العجز
ق��ال عبدالصمد إن م��ن الصعب ع��ودة
أسعار النفط إلى ما كانت عليه سابقا
ف��ي ظ��ل ت �ن �ب��ؤات ال ��دراس ��ات النفطية
ألس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ع �ل��ى امل� ��دى امل�ت��وس��ط
والتي قد ت�ت��راوح بني  40و  60دوالرا
مما يعني استمرار العجز في امليزانية
ألن ن� �ق� �ط ��ة ال � �ت � �ع� ��ادل امل� �ت ��وق� �ع ��ة ب�ين
املصروفات واإليرادات تقدر ما بني 65

إلى  72دوالرا.
ولفت إلى أنه وفقا لدراسات الديوان
فإن االحتياطيات املالية املرتفعة التي
ت�ك��ون��ت نتيجة ارت �ف��اع أس �ع��ار النفط
سابقا ستمكن الكويت من تحمل أزمة
ان �خ �ف��اض أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ع �ل��ى امل ��دى
املتوسط وأن استخدام احتياطي املال
ال �ع��ام لتمويل ال�ع�ج��ز ي�ع��د أق��ل تكلفة
م��ن ال�ل�ج��وء إل��ى االق �ت��راض على امل��دى
املتوسط.
وتابع أن ال��دي��وان ذك��ر ب��أن الكويت
وإن ك� ��ان� ��ت م� �ه� �ي ��أة ل�ل��اق � �ت� ��راض ألن
ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا االئ �ت �م��ان��ي ق ��وي وت�ع�ت�ب��ر
م��ن أق ��ل دول ال �ع��ال��م ف��ي ن�س�ب��ة ال��دي��ن
ال�ع��ام لكن الناتج املحلي اإلجمالي ال
يتجاوز الـ  3في املئة.
وش��دد على التذكير ب��أن االقتراض
ينطوي على مخاطر وتكاليف ال يمكن
ت�ج��اه�ل�ه��ا خ��اص��ة م��ع ارت �ف ��اع أس �ع��ار
الفائدة في كل من الكويت وبعض دول
الخليج وال��والي��ات املتحدة األمريكية
في نهاية  2015بـ  25نقطة أساس.
وأوضح أن الديوان أوصى بضرورة
إع� � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال � �ج � �ه� ��از ال �ح �ك��وم��ي
املتضخم وتنمية املوارد غير النفطية
وت�ح�ص�ي��ل م��ا ل �ل��دول��ة م��ن م��دي��ون�ي��ات
وم �س �ت �ح �ق��ات وت ��رش �ي ��د امل �ص ��روف ��ات
ال� �ج ��اري ��ة وال� �ت ��رك� �ي ��ز ع �ل ��ى امل �ش ��اري ��ع
ال��رأس �م��ال �ي��ة وأن ي �ك ��ون ل�ل�ص�ن��ادي��ق
ال �س �ي��ادي��ة دور ف��ي ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��اد
الوطني وتكليف القطاع الخاص بدور
أكبر في تنمية االقتصاد الوطني وفق
ض��واب��ط ت�ض�م��ن ح��ق ال��دول��ة وال�ع�م��ل
على توظيف الكويتيني فيه وتسهيل
اإلج��راءات الحكومية ملمارسة األعمال
الستقطاب رؤوس األموال األجنبية.
وق � � ��ال إن ال � ��دي � ��وان ح� ��ث ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال �ط��اب��ع االق �ت �ص��ادي
ع�ل��ى تنمية إي��رادات �ه��ا وأن ت�ك��ون تلك
اإلي � � � � ��رادات راف � � ��دا ل �ل��إي � ��رادات ال �ع��ام��ة
للدولة واحتياطي املال العام.
وب�ح�س��ب ع�ب��دال�ص�م��د ف�ق��د أش ��ارت
اللجنة إل��ى أنها تتشارك م��ع ال��دي��وان
ف��ي رؤي �ت��ه ب �ض��رورة وض ��وح معالجة
أس �ب ��اب ال �ع �ج��ز الس �ي �م��ا أن امل �ي��زان �ي��ة
امل �ق �ت��رح��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة لم
تخفض إال بـ  279مليون دينار كويتي
فقط مما حدا إلى انتهاج آليات رقابية
ج��دي��دة ل�ت�خ�ف�ي��ض ج�م�ي��ع امل�ي��زان�ي��ات
الحكومية دون استثناء بنسبة ال تقل
ع��ن  20ف��ي امل�ئ��ة بالتنسيق م��ع وزارة
املالية.
وت � �م � �ن� ��ى ع � �ب ��دال � �ص� �م ��د أن ت ��دع ��و
ال�ح�ك��وم��ة دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ليتشارك
م �ع �ه��ا ف ��ي ت��وج �ي��ه امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
ومعالجة اختالالتها للخروج من هذه
األزمة بأنسب الحلول املتاحة.

تسوية  % 52من
مالحظات ديوان
المحاسبة على
السكنية
إجراءات صارمة
ضد سوء جودة
تنفيذ المشاريع
واستبعاد
الشركات المتعثرة
المراقب المالي
للسكنية سجل
 103حاالت امتناع
عن صرف مكافآت
وتم تمريرها من
قبل المدير العام
هناك مالحظات
على ضعف أداء
الرقابة على
تنفيذ المشاريع
االسكانية
على ديوان
المحاسبة أن
يشارك في معالجة
االختالالت للخروج
من األزمة
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الطريجي :تجديد عقد طلبة األسنان
في إيرلندا مستحق
دعا النائب د .عبد الله الطريجي
وزير الصحة د .علي العبيدي إلى
االلتقاء بأطباء «البورد الكويتي»
ل �ط��ب األس� �ن ��ان وت �ف �ه��م مشكلتهم
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن إل� �غ ��اء ال �ع �ق��د امل �ب��رم
م��ع ال�ك�ل�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة ل�ل�ج��راح�ين في
ايرلندا.
وأض��اف الطريجي ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي أن  28ط �ب �ي �ب��ا ك��وي�ت�ي��ا
ش��ارف��وا ع�ل��ى االن �ت �ه��اء م��ن دراس��ة
ط ��ب األس � �ن� ��ان ف ��ي اي ��رل� �ن ��دا وك ��ان
م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ي� �ت ��م ت�ق�ي�ي�م�ه��م
وإع ��داده ��م م��ن ق�ب��ل أط �ب��اء الكلية
امللكية اإلي��رل�ن��دي��ة للحصول على
ال �ب��ورد الكويتي ال�ك��ام��ل والترقية
ل �ش �ه��ادة ع �ض��وي��ة ه ��ذه ال�ك�ل�ي��ة إال
أن م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�خ�ص�ص��ات
الطبية رف��ض زي��ادة ال��رس��وم التي
طلبتها الكلية اإليرلندية ما يعني
عمليا إلغاء العقد املبرم مع الكلية

األم � ��ر ال � ��ذي ي �ح��ول دون تمكنهم
من استكمال الدراسة املفترض أن
تنتهي في شهر سبتمبر املقبل.
وأوض � ��ح ال �ط��ري �ج��ي أن ال�ط�ل�ب��ة
بينوا أن الكلية اإليرلندية طلبت
زي��ادة ال��رس��وم بسبب تزايد اع��داد
أط� � �ب � ��اء األس � � �ن� � ��ان امل� �ق� �ب ��ول�ي�ن ف��ي
«ال � �ب� ��ورد» وال � ��ذي ي �ح �ت��م أن ي��زي��د
عدد املمتحنني من ايرلندا مؤكدا
أن مستقبل ه��ؤالء الطلبة مرتبط
ب �ت �ج��دي��د ال �ع �ق ��د وت �م �ك �ي �ن �ه��م م��ن
استكمال الدراسة والحصول على
البورد الكامل.
وأش � � ��ار ال �ط��ري �ج��ي إل � ��ى ت�ل�ق�ي��ه
شكوى من هؤالء األطباء ورغبتهم
ف� ��ي االل� �ت� �ق ��اء ب ��ال ��وزي ��ر ال �ع �ب �ي��دي
ب �ش �ك��ل ع ��اج ��ل ل �ي �ك��ون ع ��ون ��ا ل�ه��م
في رف��ع املعاناة عنهم ال سيما أن
ط�ل�ب�ه��م م�س�ت�ح��ق ول �ي��س منطقيا
م �ن �ع �ه��م م ��ن اس �ت �ك �م��ال دراس �ت �ه��م

د .عبد الله الطريجي

التي هي في مرحلتها األخيرة بعد
خ �م��س س �ن��وات ك��ام �ل��ة م��ن دراس ��ة
طب األسنان في ايرلندا.
وذكر الطريجي أن الطلبة بينوا
ف��ي ش �ك��واه��م أن ال �ب��ورد ال�ك��وي�ت��ي
ل�ط��ب االس �ن��ان ع �ب��ارة ع��ن برنامج

م � �ح � �ل� ��ي م� � ��دت� � ��ه خ � �م � ��س س � �ن � ��وات
للتخصص ويتكون البرنامج من
ج��زأي��ن االول مل��دة سنتني يحصل
الطبيب فيهما على شهادة الجزء
االول م��ن ال�ب��ورد وترقية وشهادة
زم��ال��ة لكلية ال�ج��راح�ين امللكية في
ايرلندا بينما الجزء الثاني ومدته
ثالث سنوات يحصل فيها الطبيب
على شهادة كاملة للبورد الكويتي
وت��رق �ي��ة وش� �ه ��ادة ع �ض��وي��ة لكلية
ال�ج��راح�ين امللكية علما ب��ان هناك
عقدا يتجدد ك��ل ث�لاث س�ن��وات مع
الكلية إال أنه وبعدما تم قبولنا في
الجزء الثاني من البورد ووصولنا
ال ��ى ال �س �ن��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة وح� ��ان وق��ت
تجديد العقد طلبت الكلية زي��ادة
ف� ��ي رس � � ��وم ال �ع �ق ��د ب �س �ب��ب ت ��زاي ��د
اع��داد اطباء االسنان املقبولني في
البرنامج .

الحريص :استجواب وزير التجارة
قريبا جدا
أع� � � � �ل � � � ��ن رئ� � � � �ي � � � ��س ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة
التشريعية مبارك الحريص عن
ع��زم��ه تقديم اس �ت �ج��واب قريبا
ج� � ��دا ل� ��وزي� ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة ي�ت�ع�ل��ق
بمحور رئيسي حول عدم تنفيذ
قانون تنمية املشاريع الصغيرة
ال � ��ذي أق � ��ره امل �ج �ل��س م �ن��ذ ث�لاث
س � �ن � ��وات اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى م� �ح ��اور
اخ � ��رى ت �ت �ع �ل��ق ب �م �خ��ال �ف��ات ف��ي
وزارة التجارة.
واش��ار الحريص في تصريح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن أم � ��س ال � ��ى ان �ه��م
كنواب يفخرون بإنجازات هذا
املجلس ال��ذي اص��در تشريعات
ت�م��س اح �ت �ي��اج��ات ك��ل ال�ش��رائ��ح
باملجتمع اال ان الجميع يالحظ
ت � ��أخ � ��ر ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
وانجاز هذه القوانني التي اقرت.
واض� ��اف الحريص ان وزي��ر

ال�ت�ج��ارة دأب منذ اك�ث��ر م��ن عام
على املماطلة ف��ي تنفيذ قانون
امل� �ش ��روع ��ات الصغيرة وال� ��ذي
يهم شريحة كبيرة من املواطنني
ممن عقدوا آماال كثيرة على هذا
امل �ج �ل��س ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ب��اع �ت �ب��ار ان ��ه ص� ��ادر م �ن��ذ ث�لاث
سنوات ومن فترة طويلة ينتظر
النواب إصدار هذا القانون العام
ال ��ذي ي�ت�ض�م��ن الئحة داخلية
نافذة ويفترض تنفيذه إلعطاء
الشباب قروضهم.
وزاد بقوله :ه �ن��اك  90طلبا
ح �ت��ى اآلن ل ��م ت �ص��رف ل�ل�ش�ب��اب
ف ��ي اي م � �ش ��روع م ��ن امل �ش��اري��ع
الصغيرة التي سوف تنفع البلد
فيما يتحدث الجميع عن تنويع
م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وف� �ت ��ح امل �ج��ال
امام الشباب نجد وزير التجارة

مبارك الحريص

م�ت�خ�ل�ف��ا ع ��ن ال ��رك ��ب ب �ع �ي��دا في
ه ��ذا ال �ج��ان��ب مبينا ان هناك
م�ل �ف��ات اخ� ��رى س�ي�ت�ح��دث عنها
ف��ي االس�ت�ج��واب امل��زم��ع تقديمه
ق��ري �ب��ا ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة ال��ى

جانب محاور اخ��رى يتضمنها
االس � �ت � �ج� ��واب م� ��ن أه �م �ه��ا م�ل��ف
تنمية املشاريع الصغيرة الذي
ع�ل��ق ع�ل�ي��ه ال �ش �ب��اب ام��ال �ه��م في
تنمية دخلهم املالي.
وذك ��ر ال�ح��ري��ص ان ��ه ب ��دال من
إعطاء الفرصة للشباب فرصتهم
في العمل بالقطاع الخاص الحر
نجد وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة ق��د ح��ول
ادارة تنمبة املشاريع الصغيرة
ال ��ى م �ج��ال للتنفيع وامل�ن��اص��ب
عبر تعيني اإلدارات واملوظفني
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ال �ك �ب ��ار وم�ن�ح�ه��م
مكافآت كبيرة من دون ان يكون
للشباب نصيب من هذا االمر.

الشايع:وثيقة اإلصالح المالي
على جدول الجلسة المقبلة
أع��رب رئيس لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية البرملانية النائب فيصل
الشايع عن أمله أن تنتهي اللجنة في
اج �ت �م��اع �ه��ا االح � ��د امل �ق �ب��ل م ��ن ان �ج��از
ت �ق��ري��ره��ا ف ��ي ش� ��أن دراس � � ��ة ال��وض��ع
االقتصادي وتوصياتها حول وثيقة
االص� �ل ��اح امل ��ال ��ي ل��رف �ع �ه��ا ل�ل�م�ج�ل��س
ومناقشتها في جلسة الثالثاء املقبل.
وق � � � � � ��ال ال � � �ش� � ��اي� � ��ع ف� � � ��ي ت � �ص ��ري ��ح
للصحافيني أم��س ان ال�ل�ج�ن��ة س��وف
ت�ج�ت�م��ع الس �ت �ك �م��ال م �ن��اق �ش��ة وث�ي�ق��ة
االص � �ل ��اح امل ��ال ��ي ح �ي ��ث ت �م ��ت دع ��وة
وزي��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
التخطيط والتنمية ووزي��ر الكهرباء
واملاء وغرفة تجارة وصناعة الكويت
وال �ج �م �ع �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وج�م�ع�ي��ة
امل � �ح � ��اس � �ب �ي��ن وات � � � �ح� � � ��اد ال � �ش � ��رك � ��ات
االستثمارية واتحاد املصارف وعدد
كبير من املختصني.
واوض��ح ان م��ن املتوقع ان تنتهي
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن وث�ي�ق��ة
االص �ل��اح امل ��ال ��ي وت �ص ��وت ع�ل�ي��ه في
اجتماعها االحد املقبل حيث ستطرح
ك��اف��ة ال �ت �ص��ورات امل �ق��دم��ة وم �ن �ه��ا ما

فيصل الشايع

ي �ت �ع �ل��ق ب� �ش ��رائ ��ح ت �ع ��رف ��ة ال �ك �ه��رب��اء
وامل � ��اء ل �ل��وص��ول ال ��ى ت��واف��ق ووض��ع
التوصيات النهائية بشأنها.
وحول التصعيدات النيابية بشأن
م��ا اث �ي��ر ح��ول ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
أوض� � ��ح ال� �ش ��اي ��ع ان ق ��ان ��ون ال �ب��دي��ل
االستراتيجي ت��م تقديمه ال��ى اح��دى
اللجان البرملانية منذ أكثر م��ن سنة
وت ��م ال�ت�ع��دي��ل ع�ل�ي��ه م��ن ق�ب��ل ال �ن��واب
وأن القرار النهائي باملوافقة عليه أو
رفضه يرجع ملجلس األمة.

القضيبي يسأل عن مناقصة
األنابيب النفطية
وجه النائب أحمد القضيبي سؤاال
إل � ��ى س �م��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
الشيخ جابر املبارك قال فيه :في إطار
متابعتنا ملناقصة األنابيب النفطية
ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ش��رك��ة ن �ف��ط ال�ك��وي��ت
وت��م إل�غ��اؤه��ا وم��ن ث��م محاولة إع��ادة
ترسيتها ب �ص��ورة م�خ��ال�ف��ة للقانون
وق ��رار مجلس ال � ��وزراء ب��إح��ال��ة امللف
الى ديوان املحاسبة للتحقيق فيه.
وأض � � � ��اف ب � �ق ��ول ��ه :ن � �ظ ��را أله �م �ي��ة
ه��ذا امل��وض��وع بما يشكله م��ن قياس
األداء الحكومي في تطبيق القوانني
وال � �ت � �ع� ��ام� ��ل ب� �م� �س� �ط ��رة واح � � � � ��دة م��ع
الجميع اطلب إجابتي عن اآلتي :نمى
ال ��ى ع�ل�م��ي ان �ت �ه��اء دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
م��ن التحقيق ف��ي م�ن��اق�ص��ة األن��اب�ي��ب
ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ش��رك��ة نفط
ال � �ك� ��وي� ��ت وع� �ل� �ي ��ه ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
بنسخة ضوئية من التقرير مع بيان
اإلج� � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات� �خ ��ذه ��ا م�ج�ل��س
الوزراء فيما يتعلق بنتيجة التحقيق.

أحمد القضيبي

كما وج��ه القضيبي ال�س��ؤال نفسه
ال � ��ى وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه و
نائب رئيس الوزراء وزير املالية وزير
النفط بالوكالة ان��س الصالح لجمع
اك �ب��ر ق ��در م��ن امل �ع �ل��وم��ات ولتسليط
ال � � �ض� � ��وء ع � �ل� ��ى ال � �ق � �ض � �ي ��ة وح� �م ��اي ��ة
للمقدرات الوطنية.
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نواب أعلنوا مساءلة الوزير حال تطبيق البديل االستراتيجي أو الخصخصة

الصالح على منصة استجواب القطاع النفطي
رفع نواب مجلس
األمة سقف المساءلة
الدستورية لوزير
النفط بالوكالة أنس
الصالح الى طرح الثقة
بالوزير واسقاطه
سياسيا حال تطبيق
البديل االستراتيجي
او خصخصة القطاع
النفطي.
وشددوا على رفض
هذا القرار وعدم
تمريره في مجلس
األمة وقالوا انهم
سيذهبون الى ابعد
مدى حال التطبيق
او المساس بحقوق
ومكتسبات العاملين
في القطاع النفطي.
وقالوا للوزير :من
األفضل اال تواجه واال
فسوف تواجه عاصفة
لن ترحمك ابدا.

عبدالله التميمي

محمد طنا

فيصل الكندري

طالل الجالل

ماضي الهاجري

التميمي :اذا أراد
الصالح أن يصطدم
بنا فأهال وسهال
بالمنازلة

طنا :الحكومة
تريد خصخصة
قوت المواطن
ولن نقبل

الكندري :لن نقبل
بتطبيق البديل
االستراتيجي في
القطاع النفطي

الجالل :واثقون
من استثناء
القطاع النفطي
من البديل

الهاجري :سأتحدث
مؤيدا لالستجواب
وأحد موقعي طرح
الثقة

وفي البداية قال مراقب مجلس
االم� ��ة ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
ل �ل �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي:
م�ت�ض��ام�ن��ون م�ع�ك��م ق�ل�ب��ا وق��ال�ب��ا
ون�ح��ن معكم فيما ت��ذه�ب��ون اليه
ول� ��ن ن �س �م��ح ب ��امل �س ��اس ب �ح �ق��وق
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وسوف يكون لنا موقف مع وزير
النفط بالوكالة.
وخ � ��اط � ��ب ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي ال� ��وزي� ��ر
ال �ص��ال��ح ب �ق��ول��ه :م��ن ه ��ذا امل��وق��ع
س ��أس� �ت� �ج ��وب ��ك اذا ت ��دخ� �ل ��ت ف��ي
م� �خ� �ص� �ص ��ات ال � �ق � �ط� ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وام �ت �ي��ازات �ه ��م وح �ق��وق �ه��م ف��أن��ت
على منصة االستجواب.
واعرب عن ثقته بزمالئه النواب
وان � �ه� ��م س � ��وف ي� �ط ��رح ��ون ال �ث �ق��ة
ب��ال��وزي��ر الف�ت��ا ال��ى ان�ه��م ي��ري��دون
ان يحققوا مآربهم والوصول الى
جيوب العمال وحقوقهم ونقول
ل� �ه ��م :ان ت� �ج ��رأت ��م ف� �س ��وف ن�ق��ف
نحن النواب والعاملني بالقطاع
النفطي ض��دك��م ف��ي خ�ن��دق واح��د
ولن نتنازل ابدا.
وب �ي ��ن ال �ت �م �ي �م ��ي ان ص��اح��ب
السمو االمير يؤكد في الخطاب
ال �س��ام��ي ض� � ��رورة ع� ��دم امل �س��اس
ب� �ق ��وت امل� ��واط� ��ن واه �م �ي��ة ت��وف�ي��ر
حياة كريمة لهم.
واوض� � ��ح أن� ��ه اذا ك� ��ان ال ��وزي ��ر
ي��ري��د ان ي�ص�ط��دم ب�ن��ا وبالقطاع
النفطي ف��أه�لا وس�ه�لا للمنازلة
ونحن لها.
واض��اف التميمي ان الحكومة
وض �ع��ت وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ف ��ي وج � ��ه امل��دف��ع
مخاطبا اي��اه بقوله :من االفضل
ل��ك اال ت��واج��ه واال فسوف تواجه
عاصفة لن ترحمك ابدا.

واك��د النائب محمد طنا فشل
ت �ج��ارب الخصخصة مستشهدا
ب�خ�ص�خ�ص��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م�ض�ي�ف��ا ان ال�ح�ك��وم��ة
منذ  7سنوات لم توظف مواطنا
واح� � � � � ��دا ف� � ��ي ال� � �ق � �ط � ��اع ال �ن �ف �ط��ي
ويقتصر التوظيف على الشركات
ال� �ت ��ي ت ��أخ ��ذ ع� �ق ��ودا م ��ن ال �ق �ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي وامل� ��واط � �ن� ��ون ف� ��ي ه ��ذه
ال �ش��رك��ات ي �ع��ان��ون م��ن التعسف
والظلم وهذا ما تريد الحكومة ان
تصل اليه.
وزاد :ال� � � �ح� � � �ك � � ��وم � � ��ة ت � ��ري � ��د
خ� �ص� �خ� �ص ��ة ال � �ق � �ط � ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وخصخصة قوت املواطن ونحن
لن نقبل بذلك مخاطبا العاملني
في القطاع النفطي بقوله :اذهبوا
ال��ى آخ��ر م��دى ون�ح��ن معكم ول��ن
نصمت ح�ت��ى ت�ت��راج��ع الحكومة
عن اي قرار خاص يضر بالقطاع
ال �ن �ف �ط��ي س � ��واء ت �ط �ب �ي��ق ال �ب��دي��ل
االس � �ت ��رات � �ي� �ج ��ي او خ �ص �خ �ص��ة
ال � �ق � �ط� ��اع .واش � � � ��ار ال� � ��ى ان االم� ��ر
مخطط له منذ  10سنوات.
وب� � � ��دوره ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال� � �ك� � �ن � ��دري :ل � ��ن ن� �ق� �ب ��ل ب �ت �ط �ب �ي��ق
البديل االستراتيجي على القطاع
النفطي مؤكدا استمرار املجلس
ف��ي ال�ت�ص��دي مل�ث��ل ه��ذه ال �ق��رارات
ال �ت��ي ت �ض��ر ب��ال �ق �ط��اع م ��ؤك ��دا ان
خ� �ص ��م ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي ل �ي��س
الوزير بل بعض القياديني الذين
يحاربون العمال.
واض ��اف ان م��ا ي�ح��دث اآلن في
القطاع النفطي جريمة كبرى اذ
ان ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ح�ين تتكلم عن
التقشف وال�ت��رش�ي��د وف��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ه �ن��اك ف �ك��ر وم �خ �ط��ط آخ��ر
وه ��و ب �ي��ع ال �ب �ل��د ول�ك�ن�ن��ا ك �ن��واب

لالمة لن نقبل بذلك ابدا.
واك � ��د رف� ��ض ال� �ن ��واب لتطبيق
البديل او الخصخصة او مساومة
النقابات النفطية ونحن حصلنا
ع�ل��ى ه ��ذه االم �ت �ي��ازات وال�ح�ق��وق
ب�ج�ه��د ك�ب�ي��ر واآلن ي�س��اوم��ون�ن��ا
ع�ل�ي��ه م ��ن ت �ح��ت ال �ط��اول��ة ون�ح��ن
نقول ال انتقاص من الحقوق وال
املزايا وال بديل استراتيجيا.
وب�ي�ن ال �ك �ن��دري ان ه�ن��اك ه��درا
ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي ول�ك��ن «عمك
أص �م��خ» ول��ن نسكت ع��ن القطاع
النفطي وسيعجزون عن املساس
بحقوق العاملني.
وب� � � ��دوره أب � ��دى ال �ن ��ائ ��ب ط�ل�ال
ال �ج�ل�ال رف �ض��ه ل�ت�ط�ب�ي��ق ال�ب��دي��ل
االستراتيجي على العاملني في
القطاع النفطي جملة وتفصيال
ن �ظ��را ل�خ�ص��وص�ي��ة ه ��ذا ال�ق�ط��اع
ال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر امل � �ص� ��در ال��وح �ي��د
ل� �ل ��دخ ��ل ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ف��امل �س��اس
ب �ح �ق��وق ال �ع��ام �ل�ين ف �ي��ه س�ي�ك��ون
له تداعيات وانعكاسات خطيرة
على املدخول النفطي للدولة.
وق � � � ��ال ال� � �ج �ل��ال ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ان م� � �ش � ��روع ال� �ب ��دي ��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ج� �ي ��د ب��ال �ن �س �ب��ة
ل� � �ل� � �ق� � �ط � ��اع � ��ات االخ � � � � � � � ��رى ح� �ي ��ث
س � �ي � �ح � �ص � �ل ��ون ب � �م� ��وج � �ب� ��ه ع �ل��ى
ام� �ت� �ي ��ازات م��ال �ي��ة أم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ف��ان��ه سينقص
م��ن ح �ق��وق ال�ع��ام�ل�ين ب��ه ل ��ذا ف��إن
استثناء ه��ذا القطاع م��ن البديل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ض� ��رورة ح�ي��ث ان
ت �ط �ب �ي �ق��ه س �ي �ت �س �ب��ب ف� ��ي اب� �ع ��اد
ال � �خ � �ب� ��رات وال� �ع� �م ��ال ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء
الكويت.
واضاف الجالل نرفض املساس

ب �ح �ق ��وق ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي أو اي توجه لخصخصة
هذا القطاع الحيوي فهذا القطاع
ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر
من تلك املوجودة نظرا لألخطار
وال� �ض� �غ ��وط ��ات ال� �ت ��ي ي�لاق��ون �ه��ا
ف��ي م�ق��ار عملهم م �ش��ددا ع�ل��ى ان
معالجة انخفاض اس�ع��ار النفط
ي�ج��ب ان ت�ك��ون ب�ع�ي��دة ك��ل البعد
ع ��ن امل� �س ��اس ب��دخ��ل وام� �ت� �ي ��ازات
املوظفني واملواطنني من أصحاب
الدخول املحدودة واملتوسطة.
وأك� � � ��د ال� � �ج �ل��ال اه� �م� �ي ��ة ف �ص��ل
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط ��ي ع� ��ن أي س�ل��م
رواتب موحد السيما أن الجميع
يعي أهمية هذا القطاع وطبيعة
ال � �ع � �م� ��ل ب� � ��ه ف � �ه� ��و ب �ل ��ا م� �ن ��اف ��س
الركيزة االساسية القتصاد البلد
وم� �ص ��در دخ �ل��ه ال��رئ �ي �س��ي ان لم
ي�ك��ن ال��وح�ي��د م�ب��دي��ا ثقته ف��ي ان
ت�ت�ف�ه��م ال �ح �ك��وم��ة ه ��ذه االس �ب��اب
ف��ي استثناء القطاع النفطي من
مشروع البديل االستراتيجي.
ومن جهته جدد النائب ماضي
ال � �ه� ��اج� ��ري ت� �ح ��ذي ��ره إل� � ��ى وزي� ��ر
املالية وزير النفط بالوكالة انس
ال� �ص ��ال ��ح م� ��ن امل � �س� ��اس ب �ح �ق��وق
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وتطبيق البديل االستراتيجي أو
خصخصة القطاع.
وق� � � ��ال ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه
خالل التجمع العمالي في نقابة
العاملني في القطاع النفطي امس
إنه في حال تم املساس بحقوقهم
ومكتسباتهم ف�س�ي��ذه��ب إل��ى ما
ذه��ب إليه زميله النائب عبدالله
التميمي من استجواب الوزير بل
وس�ي�ت�ح��دث م��ؤي��دا لالستجواب
ب��ل وأح ��د ال�ع�ش��رة امل��وق�ع�ين على

طلب طرح الثقة بالوزير اذا حاول
تطبيق البديل االستراتيجي او
خصخصة القطاع.
وأضاف الهاجري أنه سبق أن
حذر الوزير إال أنه ال يعي طبيعة
ال ��وض ��ع ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي تحديدا مشددا على عدم
ض��رورة امل�س��اس بحقوق العمال
مخاطبا الوزير بقوله  :إن البديل
االستراتيجي لن يمر مهما فعلت
ي��اوزي��ر ال�ن�ف��ط وس �ي��رج��ع ال �ق��رار
إل��ى مجلس األم��ة وقاعة عبدالله
السالم وسوف يقابل بالرفض.
وط � ��ال � ��ب ال � �ه � ��اج � ��ري ال� ��وزي� ��ر
ال� �ص ��ال ��ح ب � ��أال ي� �ض ��ع ن �ف �س��ه ف��ي
ف��ي م��وض��ع س�ي��ئ وي�ح�س��د عليه
م �ش �ي��را ال ��ى ان ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
والعاملني به من الطبقة الكادحة
والوزير لم يعمل في الحقول ولم
ي�ت�ع��رض مل��ا ي�ت�ع��رض��ون إل�ي��ه من
مخاطر .
وق� ��ال ال �ه��اج��ري إن ��ه م��ن أب�ن��اء
ال�ق�ط��اع وت�ش��رف بخدمة القطاع
مل ��دة  ٢٤ع��ام��ا وم ��ن ه ��ذا املنطلق
وم� ��ن م ��ن م �ن �ط �ل��ق م �س��ؤول �ي��ات��ي
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ال� �ي ��ة أوج � ��ه
رس� � ��ال� � ��ة ل � �ل� ��وزي� ��ر ب � � ��أن ي �ت �ح �م��ل
م�س��ؤول�ي��ات��ه ال�س�ي��اس�ي��ة وال��وع��د
في قاعة عبدالله السالم.
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

تدني معدل تسوية األرصدة المتراكمة
من سنوات سابقة في وزارة الصحة
في الحلقة الثانية عشرة من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تستكمل
«الدستور» نشر بيانات الحساب الختامي لوزارة
الصحة والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة
الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف
وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة
المالية .2015/2014
وزارة الصحة

وزارة الصحة
أورد دي��وان املحاسبة أه��م بيانات
ال�ح�س��اب الختامي وامل�لاح�ظ��ات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظف لوزارة الصحة وكذلك الرقابة
امل �س �ب �ق��ة وامل �خ ��ال �ف ��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية :2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
يتضح من بيان الحساب الختامي
ل � �ل� ��وزارة زي� � ��ادة االي � � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة
خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014عن
امل �ق��در ب�م��ا ج�م�ل�ت��ه 21.609.988/000
د.ك وبنسبة  ٪ 21.6وزيادة االيرادات
املحصلة بالسنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ع��ن السنتني املاليتني  2013/2012و
 2014/2013بنسبة  ٪ 28.9و ٪ 3.8
على التوالي.
وب�ل��غ ال��وف��ر ب��امل�ص��روف��ات الفعلية
للسنة امل��ال �ي��ة 2015/2014عن املعتمد
م� ��ا ج �م �ل �ت��ه  123.534.545/00د.ك
وب �ن �س �ب��ة  ٪ 7.0وزي� � ��ادة م �ص��روف��ات
ال � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة  2015/2014ع��ن
م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال � �س � �ن � �ت�ي��ن امل ��ال � �ي � �ت �ي�ن
 2013/2012و  2014/2013وبنسبة
 ٪ 39.6و  ٪ 26.1على التوالي.
ثانيا  -الحساب الختامي للوزارة:
ت �ض �خ ��م رص � �ي� ��د ح � �س� ��اب ام� ��ان� ��ات
 م� �ب ��ال ��غ ت� �ح ��ت ال� �ت� �س ��وي ��ة وال� �ب ��ال ��غ 25.480.933/233د.ك في 2015/3/31
نتيجة ت��دن��ي م�ع��دل تسوية األرص��دة
امل�ت��راك�م��ة م��ن ع��ام آلخ��ر وال �ت��ي يعود
ب�ع�ض�ه��ا ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2004/2003
باملخالفة للتعليمات املالية املنظمة
ل��ذل��ك بالتعميم رق ��م ( )4ل�س�ن��ة 2000
ب �ش��أن ال �ق��واع��د واالج � � � ��راءات ال�ل�ازم��ة

إلق �ف��ال ال �ح �س��اب��ات وإع � ��داد ال�ح�س��اب
الختامي وملحقاته.
ثالثا  -فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الوزارة:
 مآخذ شابت تمديد العقد املبرمم ��ع إح� ��دى ال �ش��رك��ات ب �ش��أن تسجيل
املشتركني بالضمان الصحي والتأمني
الصحي وإص ��دار البطاقات الخاصة
ب � �ه� ��م مل � � ��دة ث � �ل ��اث س � � �ن� � ��وات ب� �ت ��اري ��خ
 2010/7/28ومن تلك املآخذ:
 عدم قيام ال��وزارة بإجراء الدراسةال �ج��ادة ل�ل�إي ��رادات امل�ح�ص�ل��ة لحساب
الشركة ج��راء تمديد العقد مما ترتب
ع�ل�ي��ه منحها ع��ائ��دات م��ال�ي��ا إض��اف�ي��ا
ب��زي��ادة تقدر بقيمة 10.770.135/000
د.ك ع��ن ال�ع�ق��د األص �ل��ي رغ ��م تضمنه
آلعمال انشائية وتجهيزات وحرمان
ال �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة م ��ن ت �ل��ك امل �ب��ال��غ أو
الحصول على ما يقابلها من الخدمات
والتسهيالت.
 عدم تحري الدقة لدى تقدير قيمةالضمان امل��ال��ي ال��واج��ب تقديمه لعدم
قيام الوزارة بتحديد القيمة التقديرية
ال�س�ل�ي�م��ة ألع �م ��ال ع �ق��د ال �ت �م��دي��د مما
يخل بحفظ حقوق ال ��وزارة باملخالفة
لنص البند السادس عشر من شروط
التعاقد.
 ع� � � ��دم ق� � �ي � ��ام ال � �ش � ��رك � ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ةبتحصيل ايرادات الوزارة عن الضمان
الصحي بتنفيذ التزاماتها التعاقدية
وذل ��ك ب��رب��ط ال�ن�ظ��ام ال�ح��ال��ي للتأمني
والضمان الصحي مع قاعدة بيانات
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة
ب��امل�خ��ال�ف��ة للبند ال �س��ادس م��ن العقد
م� �م ��ا ي �ض �ع ��ف رق � ��اب � ��ة ال� � � � � ��وزارة ع �ل��ى
مستحقاتها عن الضمان الصحي.
 -تقاعس الوزارة في متابعة تنفيذ

ب �ن��ود ال�ع�ق��د م�م��ا ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ان�ت�ه��اء
فترته التعاقدية ومدتها ثالث سنوات
ف ��ي  2014/7/26دون إل � ��زام ال�ش��رك��ة
بتوريد ع��دد ( )321جهاز حاسب آلي
الستبدالها باألجهزة القديمة بمراكز
ال �ض �م��ان ال �ص �ح��ي ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ب�ن��د
التاسع من العقد.
 اس�ت�م��رار ح��رم��ان ال�خ��زان��ة العامةم� ��ن إي� � � � ��رادات ع� ��ن اس� �ت� �غ�ل�ال ال �ق �ط��اع
الخاص والعديد من الجهات املنتفعة
لعد ( )110مواقع بمرافق الوزارة لعدة
س �ن ��وات ب �م��وج��ب م��واف �ق��ات م�ب��اش��رة
ودون طرحها بمزيادة عامة أو تحرير
عقود عنها.
 إبرام عقود صيانة أجهزة االشعةباملستشفيات التابعة للوزارة شاملة
ق�ط��ع ال�غ�ي��ار بتكلفة ت�ع��اق��دي��ة ب�ل��غ ما
ت ��م ح �ص ��ره م �ن �ه��ا 10.367.588/000
د.ك على ال��رغ��م م��ن ث�ب��وت ع��دم حاجة
العديد من تلك االجهزة لهذه النوعية
م ��ن ال �ص �ي��ان��ة ل� �ع ��دم ق� �ي ��ام ال �ش��رك��ات
املتعاقدة باستبدال أية قطع غيار لها
لعدة س�ن��وات مالية سابقة مما حمل
ال ��وزارة بأعباء مالية ضخمة سنويا
دون مبرر.
 عدم توفير االحتياجات التدريبيةالالزمة من قبل الشركة املوردة لجهاز
( )SPECT/CTوملحقاته لقسم الطب
النووي بمستشفى االمراض الصدرية
وال �ب��ال �غ��ة ق�ي�م�ت��ه  238.888/000د.ك
وذل��ك لتحقيق االستفادة املرجوة من
تشغيله لحداثة تكنولوجيا التشغيل
ال � �خ� ��اص� ��ة ب � ��ه م� �م ��ا أث � � ��ر س� �ل� �ب ��ا ع �ل��ى
االس �ت �ف��ادة م�ن��ه ف��ي االغ� ��راض الطبية
امل � � ��ورد م ��ن اج �ل �ه��ا ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ب�ن��د
الثالث من العقد املبرم.
 قيام ال ��وزارة ب�ش��راء اج�ه��زة طبيةت��م اي��داع �ه��ا ب �م �خ��ازن ادارة ال�ه�ن��دس��ة

ال � �ط � �ب � �ي ��ة ل� � �ع � ��دة س � � �ن� � ��وات ول� � � ��م ي �ت��م
استخدامها ما أمكن حصره منها ما
جملته  5.236.639/000د.ك.
 ت�ض�م�ين اع �م��ال م �ش��روع تصميموان � � �ش� � ��اء وت� �ج� �ه� �ي ��ز ط � �ب ��ي وت ��أث� �ي ��ث
وصيانة تشغيلية لتوسعة مستشفى
ال� �ف ��روان� �ي ��ة اع� �م ��ال ه � ��دم م �ب��ان��ي ط��ب
االس �ن��ان ال�ح��دي�ث��ة وال �ت��ي ت��م االن�ت�ه��اء
م��ن ان �ش��ائ �ه��ا ع ��ام  2002ب�ت�ك�ل�ف��ة بلغ
م� ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م� ��ا ج�م�ل�ت��ه
 1.697.602/000د.ك م�م��ا ي�ع��د ه��درا
للمال العام بخالف نفقات تجهيزها
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ت �ح �م��ل امل� �ي ��زان� �ي ��ة ت�ك�ل�ف��ة
ان�ش��اء مبان بديلة لها بلغت قيمتها
التعاقدية  12.061.376/00د.ك.
 تدني نسبة انجاز اعمال مشروعت �ص �م �ي ��م وت� �ج� �ه� �ي ��ز ط � �ب ��ي وت ��أث� �ي ��ث
وص� � �ي � ��ان � ��ة ت� �ش� �غ� �ي� �ل� �ي ��ة ل� �ت ��وس� �ع ��ات
امل�س�ت�ش�ف��ى االم �ي��ري وامل �ق ��درة بنسبة
 ٪ 24.1م ��ن امل �خ �ط��ط ح �ت��ى ن��وف�م�ب��ر
 2014وم�س��ؤول�ي��ة ال� ��وزارة ع��ن تأخير
ال �ت �ن �ف �ي��ذ م ��ا ي �ش �ي��ر ال � ��ى ع � ��دم ات �خ��اذ
ال � ��وزارة االج� � ��راءات ال�ف��اع�ل�ي��ة لتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم ()2009/3 - 34
ب �ت��اري��خ  2009/6/29ب �ش��أن ال��رغ �ب��ة
االم �ي��ري��ة ال �س��ام �ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع
خالل خمس سنوات من تاريخه.
 ع ��دم اث �ب ��ات ح��ال��ة ال�ت�ق�ص�ي��ر منقبل احدى الجامعات االجنبية بكتاب
االن� �ه ��اء ب �ش��أن ات �ف��اق �ي��ة ن �ق��ل ال �خ �ب��رة
وال �خ��دم��ات االكلينيكية ملستشفيات
ال �ك��وي��ت م��ع ه ��ذه ال �ج��ام �ع��ة م��ا ت��رت��ب
عليه مطالبة الجامعة برسوم االنهاء
واالع � ��ادة ل�ل��وط��ن ب�م�ب�ل��غ ي �س��اوي 5.0
 ٪من القيمة السنوية للعقد البالغة
 71.000.000/00دوالر اميركي استنادا
للبند ( )4/2/4م��ن االتفاقية املبرمة.
وأفادت الوزارة بأن كتاب اإلنهاء صدر

م��ن وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال �س��اب��ق ب �ن��اء على
مذكرة قانونية انتهت بوجود تقصير
من جانب الجامعة.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت االت �ف��اق �ي��ة امل�ب��رم��ةم��ع اك��ادي�م�ي��ة ط�ب�ي��ة اج�ن�ب�ي��ة لتطوير
وتحسني الخدمات الطبية بمستشفى
ال��رازي للعظام بقيمة 46.220.756/00
يورو بما يعادل  18.030.000/000د،ك
وملدة  3سنوات ومن تلك املآخذ:
 ع ��دم ال� �ت ��زام االك��ادي �م �ي��ة ب�ت��وف�ي��رخمسة اساتذة استشاريني من جراحة
ال �ع �ظ��ام ب��ال�ت�ن��اوب واالس �ت �م��رار ط��ول
مدة االتفاقية باملخالفة للنبدين رقمي
( 5و  )6من االتفاقية مما ترتب عليه
تحميل ال �خ��زان��ة ال�ع��ام��ة اع �ب��اء مالية
صرفت دون وجه حق تمثلت برواتب
االستشاريني بلغ ما أمكن حصره منه
ما جملته  1.389.250/00يورو.
 قيام االكاديمية بتوفير ع��دد مناس�ت�ش��اري��ي ج��راح��ة ع �ظ��ام باملخالفة
ل�ل�اش �ت��راط��ات ال � � ��واردة ب��ال �ب �ن��د  6من
االتفاقية الخاص بعدد سنوات العمل
في مستشفى االكاديمية.
 عدم التزام االكاديمية بتوفير عددمن االخصائيني الطبيني ضمن فريق
املشروع بالكويت خالل فترة التنفيذ
حسب م��ا ج��اء بملحق االت�ف��اق�ي��ة مما
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ت�ح�م�ي��ل ال �خ��زان��ة ال�ع��ام��ة
اع �ب��اء م��ال�ي��ة ع��ن روات� ��ب ص��رف��ت دون
وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما
جملته  1.170.857/00يورو.
 ع ��دم ال� �ت ��زام االك��ادي �م �ي��ة بتنفيذب� ��رن� ��ام� ��ج ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال� � �ت � ��دري � ��ب ف��ي
االكاديمية ألطباء البورد الكويتي عن
طريق دورات في التخصصات الدقيقة
باملخالفة للبند  5من االتفاقية املبرمة.
 ع ��دم ال� �ت ��زام االك��ادي �م �ي��ة بتنفيذب��رن��ام��ج ال�ت�ط�ب�ي��ب ع ��ن ب �ع��د (دراس � ��ة
ال �ح��االت ع��ن ط��ري��ق ال�ف�ي��دي��و امل ��رذى)
باملخالفة للبند  5من االتفاقية املبرمة
مما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة
اع �ب ��اد م��ال �ي��ة ص��رف��ت دون وج ��ه حق
بلغ م��ا أم�ك��ن ح�ص��ره منها م��ا جملته
 450.000/00يورو.
 ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق ال �ش ��روط ال�ج��زائ�ي��ةال��واردة في البند  6من االتفاقية على
ال��رغ��م م��ن ت�ق�ص�ي��ر االك��ادي �م �ي��ة ب ��أداء
ال�ت��زام��ات�ه��ا ال�ت�ع��اق��دي��ة ح�س��ب م��ا ج��اء
ب �ت �ق��اري��ر االن � �ج ��از امل� �ع ��دة ع ��ن ط��ري��ق
اللجنة الفرعية املشكلة ملتابعة تنفيذ
بنود االتفاقية.

التتمة ص09

مآخذ شابت
تمديد العقد
الخاص بتسجيل
المشتركين في
الضمان الصحي
استمرار حرمان
الخزانة العامة من
إيرادات استغالل
 110مواقع
بمرافق الوزارات
إبرام عقود صيانة
أجهزة األشعة
بالمستشفيات
الحكومية رغم
عدم حاجة العديد
منها للصيانة
شراء أجهزة طبية
وإيداعها بالمخازن
لسنوات عدة من
دون استخدامها
تحميل الميزانية
تكاليف إنشاء
مبان طبية بديلة
ما يعد إهدارا
للمال العام

aldostoor

الخميس  15جمادى اآلخر  24 . 1437مارس 2016

مالحظات
ديوان المحاسبة

ملف

09

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

الصحة :جار االنتهاء من الربط اآللي
بين إدارة العالج بالخارج والمكاتب الصحية
تتمة المنشور ص08
 ع� � � � � ��دم األخ � � � � � � ��ذ ب� � ��اش � � �ت� � ��راط� � ��اتدي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال � � ��وادرة ف��ي ك�ت��اب��ه
رق � ��م ( )-982 43359/5/15امل � ��ؤرخ
 2014/2/17ب�ش��أن م��واف�ق�ت��ه املسبقة
على التعاقد.
 ع��دم اس�ت�خ��دام ال ��وزارة حقها فيفسخ االتفاقية باملخالفة للبند  9من
االتفاقية املبرمة حيث اف��ادت ال��وزارة
بشأن املالحظات اعاله بأنه تم تشكيل
لجنة عاجلة لدراستها بموجب القرار
االداري رقم ( )1874لسنة .2015
واف� � � � � ��ادت ال� � � � � � ��وزارة ب ��أن � �ه ��ا ق ��ام ��ت
بتشكيل لجنة بموجب القرار االداري
ق � � ��رم ( )1874ل� �س� �ن ��ة  2015امل � � ��ؤرخ
 2015/5/12لدراسة ما أورده الديوان
من مالحظات بشأن تلك االتفاقية.
 استمرار امل��آخ��ذ التي شابت عقدالتأمني الصحي للطلبة الدارسني في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة االم �ي��رك �ي��ة وك �ن��دا
ومنها:
 استمرار الوزارة في سداد تكاليفال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي للطلبة ع�ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن ان� �ت� �ه ��اء ال� �ع� �ق ��د ف� ��ي 2013/2/1
االم ��ر ال ��ذي ادى ال��ى س ��داد م��ا جملته
 24.155.047/00دوالرا ام�ي��رك�ي��ا بما
ي � �ع� ��ادل  7.173.812/000د.ك دون
تغطية قانونية ودون الحصول على
موافقات الجهات الرقابية باملخالفة
لقوانني انشائها حيث اف��ادت ال��وزارة
ب��أن��ه ج��ار ال�ت�ع��اق��د م��ع ش��رك��ة ج��دي��دة
ب�ع��د ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة ال�ج�ه��ات
ال��رق��اب�ي��ة ح�ي��ث ت��م اخ��ذ م��واف�ق��ة لجنة
املناقصات املركزية وبانتظار موافقة
كل من ادارة الفتوى والتشريع وديوان
املحاسبة.
 استمرار س��داد املطالبات ال��واردةم ��ن ال �ش��رك��ة ع ��ن م �ص ��روف ��ات ال �ع�ل�اج
الطبي للطلبة وعائالتهم دون ارف��اق
امل�س�ت�ن��دات امل��ؤي��دة ل�ل�ص��رف للتحقق
م � ��ن م � � ��دى ص �ح �ت �ه ��ا واس �ت �ح �ق ��اق �ه ��ا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
االم��ر ال��ذي يصعب معه اج��راء الرقابة
املالية والطبية للتحقق من صحة تلك
املطالبات.
وأف � ��ادت ال � ��وزارة ب ��أن ال�ع�ق��د امل�ب��رم
م��ع ال�ش��رك��ة يخولها ال�ق�ي��ام بمراجعة
الفواتير وال�ت��أك��د م��ن صحتها مقابل
مصاريف اداري��ة متفق عليها ومن ثم
سدادها تخفيفا على املكتب الصحي
ب ��واش� �ن� �ط ��ن ل� �ص� �ع ��وب ��ة ذل� � ��ك اض ��اف ��ة
لفواتير امل��رض��ى املعالجني على نفقة
وزارة الصحة والجهات االخرى.

 خلو ال �ق��رارات ال��وزاري��ة ال�ص��ادرةب �ش��أن ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج م��ن ض��واب��ط
االستعانة باالطباء م��ن املستشفيات
العامة والتخصصية ف��ي ح��ال تغيب
احد اعضاء اللجنة العليا عن حضور
اج �ت �م ��اع ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �ط �ب �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا
م� �م ��ا ي� �ت ��رب ��ت ع �ل �ي��ه م� �ش ��ارك ��ة ب�ع��ض
االط� �ب ��اء ف ��ي اص � ��دار ب �ع��ض ال� �ق ��رارات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وص��رف
ب � � ��دل ح � �ض� ��ور ج� �ل� �س ��ات ل � �ج� ��ان دون
سند ق��ان��ون��ي .وأف ��ادت ال� ��وزارة بأنها
س�ت�ع�م��ل مستقبال ع�ل��ى ع ��دم ح�ض��ور
طبيب كبديل عن عضو اللجنة الطبية
العليا دون توافر السند القانوني لهذا
االج��راء حتى يكون متفقا م��ع ق��رارات
ديوان الخدمة املدنية.
 قصور اللوائح والقرارات الوزاريةال �ص��ادرة ب�ش��أن ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج في
تحديد عدد مرات العرض على اللجان
الطبية التخصصية والعليا للحاالت
امل��رف��وض��ة م��ا يسمح ب��إع��ادة عرضها
ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة ألك �ث��ر م ��ن م ��رة وزي � ��ادة
ح ��االت االس�ت�ث�ن��اء ف��ي ت �ك��رار ال�ع��رض
م �م ��ا ي �ش �ك��ل ع �ب �ئ��ا ع �ل ��ى أع � �م� ��ال ت�ل��ك
اللجان حيث أفادت الوزارة بأن العبرة
ليس بعدد مرات العرض على اللجان
ب��ل ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��ي ت�ص��ل ال�ي�ه��ا تلك
اللجان وب��أن تكون توصياتها طبية
وفنية بحتة تتفق مع االصول الطبية
املتعارف عليها في مثل هذه الحاالت.
 ايفاد العديد من الحاالت املرضيةوت�ح�م��ل نفقاتها ع�ل��ى ح�س��اب جهات
ح� �ك ��وم� �ي ��ة اخ� � � ��رى وم � � ��ن ث � ��م ت �ح��وي��ل
عالجها على نفقة وزارة الصحة مما
يشير الى تسهيل اجراءاتها في السفر
ل�ل�ن��أي ب�ه��ا ع��ن ال �ع��رض ع�ل��ى ال�ل�ج��ان
ال�ط�ب�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة او ل �ح��االت م��وف��دة
من غير املواطنني ممن ال تنطبق عليه
ش � ��روط ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج م �م��ا ي�خ��ل
بمبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني.
وأفادت الوزارة بأن تحويل الحاالت
امل ��رض �ي ��ة امل ��رس �ل ��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ات
الحكومية الى ميزانية وزارة الصحة
يعتبر ق� ��رارا ط�ب�ي��ا وف�ن�ي��ا ورغ �ب��ة من
ال ��وزارة ب��أن ي�ك��ون ه��ذا االج ��راء ضمن
االختصاصات املخولة للجنة الطبية
العليا إلبداء الرأي في الطلب املقدم من
تلك الجهة ت��م إص ��دار ال�ق��رار ال ��وزاري
رقم  280لسنة .2013
 ال �ت ��دخ ��ل ف ��ي ع� ��رض ال �ع ��دي��د م��نال � �ح � ��االت امل ��رض� �ي ��ة امل �ت �ق ��دم ��ة ل�ط�ل��ب
ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ب ��واس �ط ��ة اع �ض��اء
مجلس االم��ة وشخصيات اخ��رى بلغ
ما امكن حصره منها  6456حالة خالل

مستشفى الصباح

ال �ف �ت��رة م��ن ي �ن��اي��ر  2014ح �ت��ى ي�ن��اي��ر
.2015
وأف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب� ��أن ق � ��رار إي �ف��اد
م��ري��ض ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ع �ل��ى نفقة
وزارة ال �ص �ح��ة ه��و ق� ��رار ط �ب��ي وف�ن��ي
بحت يخضع لتقييم الحالة املرضية
م ��ن األط � �ب ��اء ذوي االخ �ت �ص ��اص وان
القول بتدخل احد من اعضاء مجلس
االم ��ة ف��ي ت�ل��ك ال� �ق ��رارات وت��وص�ي��ات�ه��ا
غير صحيح.
 ت� �ح ��وي ��ل ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ال � �ح� ��االتاملرضية للعرض على اللجان الطبية
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ت� ��أش � �ي� ��رات ص� � � � ��ادرة ع��ن
الوزيرة ووكيل الوزارة مما يعني منح
استثناءات لبعض ال�ح��االت املرضية
دون االخ � ��رى وع� ��دم ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة
وتكافؤ الفرص بني الحاالت املرضية
املرفوضة من اللجان الطبية.
وافادت الوزارة بأن التأشيرة ليست
س ��وى اع �ط��اء ف��رص��ة ث��ان�ي��ة للمريض
لعرض طلبه على اللجنة العليا وليس
استثناء للموافقة على طلب املريض
للعالج ب��ال�خ��ارج وان ال �ق��رار النهائي
ف��ي ذل ��ك ي �ع��ود ل� ��رأي ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة
العليا فقط.
 ع� � ��دم م � ��راع � ��اة ال �ل �ج �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ةت �ح �ف �ظ��ات ب �ع��ض امل� �ك ��ات ��ب ال�ص�ح�ي��ة
بشأن التعامل مع بعض املستشفيات
ف��ي ال �خ��ارج بطلب ال��دف��ع املسبق مما
يترتب عليه ضعف اج ��راءات الرقابة
ع�ل��ى م�ص��اري��ف ال �ع�لاج امل�ق��دم��ة منها
وف� �ق ��دان ال� � � ��وزارة ال �ح��ق ف ��ي امل�ت��اب�ع��ة
والتدقيق على تلك املصاريف.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ي ��ؤخ ��ذ ف��ي
االع � �ت � �ب� ��ار اي ت �ح �ف �ظ��ات ت� �ص ��در م��ن
امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة ب ��ال� �خ ��ارج ب �ش��أن
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ب�ع��ض امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اذا
رأت ال� ��وزارة (ال�ل�ج�ن��ة الطبية العليا)

ان تلك التحفظات سوف تعود بالنفع
على الحالة الصحية للمرضى وعلى
الخدمة الطبية التي تقدم لهم.
 عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءاتج��ادة لتوفير ن�ظ��ام آل��ي متكامل يفي
ب� ��أغ� ��راض ك ��اف ��ة االدارات واالق � �س� ��ام
امل �ع �ن �ي ��ة ب �م �ت ��اب �ع��ة ان� �ش� �ط ��ة ال� �ع�ل�اج
ب��ال �خ��ارج ال�ط�ب�ي��ة واالداري � � ��ة وامل��ال�ي��ة
ويعالج الخلل والقصور في البرامج
اآللية املستخدمة بالرغم من تكرار هذا
الطلب على مدى عدة سنوات سابقة.
واف��ادت ال ��وزارة بأنها تقوم حاليا
ب��اع�ت �م��اد ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ( )t.p.pوه��و
نظام متكامل يربط بني انشطة ادارة
ال � �ع �ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج امل �خ �ت �ل �ف��ة س � ��واء
االدارية او الطبية او املالية مع الجهات
االخ � � � ��رى ذات ال� �ص� �ل ��ة م� �ث ��ل امل �ك��ات��ب
ال �ص �ح �ي��ة ب ��ال� �خ ��ارج وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات
داخ��ل الكويت وخ��ارج�ه��ا وان ال��وزارة
ف��ي انتظار ال��رد م��ن قبل وزارة املالية
ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى االع �ت �م��اد امل��ال��ي ل�ه��ذا
ال�ن�ظ��ام ث��م ال�ب��دء ب��أخ��ذ م��واف�ق��ة دي��وان
املحاسبة البرام العقد.
 ع ��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ص��رفم � � ��ا ج � �م � �ل � �ت ��ه 28.575.930 /000
دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ع ��ن ت �ك��ال �ي��ف ال �ع�لاج
وامل � �خ � �ص � �ص � ��ات امل � ��ال � �ي � ��ة ل �ل �م ��رض ��ى
املوفدين للعالج ومرافقيهم في كل من
جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا عن
السنوات املالية م��ن  2012 /2011الى
.2015 /2014
 ع � ��دم م � ��راع � ��اة ال� ��دق� ��ة ف� ��ي ت �ق��دي��راح � �ت � �ي� ��اج� ��ات م �س �ت �ش �ف ��ى االم � � � ��راض
ال�ص��دري��ة م��ن االج �ه��زة وامل �ع��دات مما
ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه ق� �ي ��ام اح� � ��دى ال �ش��رك��ات
امل � �ت � �ع� ��اق� ��د م� �ع� �ه ��ا ب � �ت � ��وري� ��د م � �ع� ��دات
وتحمل ال ��وزارة تكلفتها دون ان يتم
استخدامها.

واف � ��ادت ال � ��وزارة ب ��أن ه ��ذه امل �ع��دات
تم طلبها بمعرفة ادارة املستشفى في
ذلك الوقت الستخدامها في كافتيريا
االط� � �ب � ��اء ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ك��اف �ت �ي��ري��ا
ج ��دي ��دة ب ��ال ��درن وم �ط �ب��خ ت�ح�ض�ي��ري
ون �ظ ��را ل�ت�غ�ي��ر ادارة امل�س�ت�ش�ف��ى فقد
قامت االدارة الجديدة بالغاء االعمال
امل �ط �ل ��وب ��ة ل� �ه ��ذه ال �ك ��اف �ت �ي ��ري ��ات وت ��م
ت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى ك � ��ل م � ��ن م �س �ت �ش �ف��ى
ال �ص �ب ��اح وال� �ط ��ب ال �ن �ف �س��ي وع ��دده ��ا
 15م �ع��دة وال �ب��اق��ي م ��وج ��ود بمطبخ
مستشفى االمراض الصدرية.
 ع � ��دم ت ��وف� �ي ��ر م �ط �ب��خ مل�س�ت�ش�ف��ىالصباح وتحويل املكان املخصص له
س��اب�ق��ا م�ك��ات��ب لبعض االداري �ي��ن مما
ت��رت��ب عليه تحميل م�ي��زان�ي��ة ال ��وزارة
بأعباء مالية اضافية بلغ ما تم حصره
م�ن�ه��ا  72.053 /000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
خ�لال العقد الحالي مقابل تكلفة نقل
الوجبات الغذائية يوميا بعد اعدادها
بمطبخ مستشفى االم��راض الصدرية
ب�خ�لاف التأثير سلبا على ح��ال��ة تلك
الوجبات.
 مآخذ شابت تنفيذ اع�م��ال العقدرقم (م خ ع  10 /ب )74 /2008 /بشأن
ت�ج�ه�ي��ز وت �ق��دي��م ال��وج �ب��ات ال�غ��ذائ�ي��ة
ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� � ��راك� � ��ز ال �ص �ح �ي��ة
ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��وزارة م��ع اح ��دى ال�ش��رك��ات
ب �م �ب �ل��غ  15.445.413 /000دي� �ن ��ارا
كويتيا ملدة ثالث سنوات بدأت في /1
:2009 /5
أ  -قيام ال��وزارة باالرتباط بتمديد
العقد مل��دة ستة شهور ع��ن الفترة من
 2014 /5 /1الى  2014 /10 /31بقيمة
 2.952.990 /000دي �ن��ارا كويتيا قبل
الحصول على موافقة ديوان املحاسبة
املسبقة باملخالفة للمادتني ()14 ،13
من القانون رقم  30لسنة  1964بانشاء
ديوان املحاسبة وتعديالته.
واف ��ادت ال ��وزارة ب��أن��ه ن�ظ��را الهمية
اس �ت �م��رار ال �خ��دم��ة امل �ق��دم��ة ل�ل�م��رض��ى
وخ� � �ط � ��ورة ت ��وق �ف �ه ��ا ك� � ��ان م� ��ن ال� �ل��ازم
اس �ت �م��رار ادائ �ه��ا وع ��دم ت��وق�ف�ه��ا الخ��ذ
م ��واف� �ق ��ة ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة وس ��وف
تراعى الوزارة ذلك مستقبال.
ب  -عدم قيام الوزارة باعداد الدورة
امل�س�ت�ن��دي��ة امل�خ��زن�ي��ة ال�ل�ازم ��ة مل�ع��دات
العقد والبالغ قيمتها 765.959 /000
دينارا كويتيا باملخالفة لتعميم وزارة
املالية رقم  5لسنة  2002بشأن الدورة
املستندية لعمليات التخزين وت��داول
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

مخالفات في تنفيذ عقد الوجبات الغذائية
لمستشفيات ومراكز صحية
تتمة المنشور ص09
العهد في النظام اآللي.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س �ت��واف��ي
الديوان بالرد الحقا.
ج  -ع��دم وج��ود كافتيريا لالطباء
بمستشفى الطب الطبيعي ومستشفى
الطب النفسي رغم ادراج معدالت لها
ب�ق�ي�م��ة  60.997 /000دي �ن��ارا كويتيا
ضمن بنود املناقصة ولم يتم تسلمها
مما يعد هدرا في املال العام.
واف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت� ��م ت�س�ل��م
امل�ع��دات طبقا ل�ش��روط العقد وت��وزي��ع
م �ع ��دات ه ��ذه ال �ك��اف �ت �ي��ري��ا ع �ل��ى م��رك��ز
صباح االحمد للمسالك والكلى وذلك
ن �ظ��را الل �غ��اء ك��ل م��ن ك��اف�ت�ي��ري��ا ال�ط��ب
ال �ط �ب �ي �ع��ي ل �ض �ي��ق امل� �س ��اح ��ة وك ��ذل ��ك
ك��اف�ت�ي��ري��ا ال �ط��ب ال�ن�ف�س��ي الس �ت �خ��دام
املكان في اغراض اخرى.
د  -تأخر الشركة في تركيب معدات
مطبخ مستشفى الطب الطبيعي ملدة
 5سنوات وتأخرها في تركيب معدات
م� �ط� �ب ��خ م �س �ت �ش �ف��ى ال � �ط� ��ب ال �ن �ف �س��ي
مل ��دة س�ن��ة دون ق �ي��ام ال � ��وزارة ب��ات�خ��اذ
االجراءات القانونية الالزمة باملخالفة
ل �ل �ب �ن��د ( )5 - 6 - 4م � ��ن ال � �غ� ��رام� ��ات
وباملخالفة للبند ( )1 - 4 - 3من الباب
الثالث من شروط املناقصة.
اف� � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن �ه ��ا س �ت��واف��ي
الديوان بالرد الحقا.
 ص ��رف روات � ��ب ل �ع��دد  23م��وظ�ف��امن عمال املطبعة رغم توقف اعمالها
منذ اكثر من  4سنوات دون االستفادة
منهم في اداء اعمال اخرى بلغ ما امكن
حصره منها ما جملته 350.829 /000
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا م�م��ا ي�ع��د ه ��درا للمال
العام.
واف � � � � ��ادت ال� � � � � ��وزارة ب� � ��أن امل��وظ �ف�ي�ن
امل�ت��واج��دي��ن ف��ي املطبعة بعضهم من
ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة (ت��أه�ي��ل
م �ه �ن ��ي) وال� �ب� �ع ��ض االخ� � ��ر م� ��ن ح�م�ل��ة
امل � ��ؤه �ل��ات ال� �ف� �ن� �ي ��ة (دب � � �ل� � ��وم ط �ب��اع��ة
اوف� � �س � ��ت) االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ص �ع��ب م�ع��ه
االس�ت�ف��ادة منهم ف��ي االع�م��ال االداري��ة
وك ��ان ه �ن��اك ات �ج��اه لتشغيل املطبعة
وتزويدها بالفنيني او طرح مناقصة
ل �ص �ي��ان��ة وت �ش �غ �ي��ل وت �ج��دي��د م �ع��دات
املطبعة بالكامل او اغالقها وتحويل
امل��وظ �ف�ي�ن مل �ط��اب��ع ال ��دول ��ة ب ��ال ��وزارات
لالستفادة منهم وت��م مخاطبة وزارة
االع �ل ��م ب �ش��أن ن �ق��ل م��وظ �ف��ي وم �ع��دات
م �ط �ب �ع��ة وزارة ال �ص �ح ��ة ال � ��ى وزارة
االعالم اال ان االخيرة رفضت ذلك.
 -وج��ود كميات كبيرة م��ن االدوي��ة

م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص�لاح �ي��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات
 2012و 2013و 2014ب��امل�س�ت��ودع��ات
ال �ط �ب �ي��ة ب �ص �ب �ح��ان ب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة م��ا
ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه /000
 7.464.200دي�ن��ار كويتي دون اتخاذ
االج � � � ��راءات ال �ل�ازم ��ة ل �ل �ت �ص��رف ف�ي�ه��ا
وال�ع�م��ل على ال�ح��د منها منعا للهدر
ف ��ي امل� � ��ال ال � �ع ��ام ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م
وزارة املالية رق��م  3لسنة  2004بشأن
التصرف في املوجودات الخارجة عن
نطاق االستخدام.
وافادت الوزارة بأن ما يعادل /000
 2.756.550دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا م ��واد يتم
توفيرها بناء على طلب لجنة الوقاية
من االشعاع مادة (يوديد البوتاسيوم)
او نتيجة لتوقع حدوث انتشار مرض
وب��ائ��ي (ان �ف �ل��ون��زا ال �ط �ي��ور) وان ه��ذه
الكميات يتم ش��راؤه��ا ب�ن��اء على ق��رار
مجلس ال��وزراء تطبيقا ملبدأ الحيطة
وال� � �ح � ��ذر وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ال �ص �ح��ة
العامة وان دور ال ��وزارة يقتصر على
ت�خ��زي�ن�ه��ا ل �ح�ين االح �ت �ي��اج ل �ه��ا حني
وقوع الكوارث.
 اما باقي قيمة املبلغ خالل االعوام 2012حتى  2014تمثل ما نسبته 0.5
 ٪من اجمالي مخصص بند االدوي��ة
وه ��ي ن�س�ب��ة ض�ئ�ي�ل��ة ج ��دا ك�م��ا ان ��ه تم
ف��رض غ��رام��ات تأخير وص�لاح�ي��ة عن
ت�ل��ك االع� ��وام بمبلغ 7.840.000 /000
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وه �ن��اك اس �ب��اب اخ��رى
ادت ال��ى انتهاء صالحية تلك االدوي��ة
وع��دم استخدامها منها ظهور بدائل
دوائ � �ي ��ة اك �ث ��ر ت� �ط ��ورا ت �غ �ي��ر م �ع��دالت
ط�ل��ب ب�ع��ض امل� ��واد ب�ع��ض م ��واد قسم
ال �ت�غ��ذي��ة ذات ص�لاح �ي��ة ق �ص �ي��رة وت��م
م�خ��اط�ب��ة وزارة امل��ال�ي��ة للتنسيق مع
لجنة التخلص وج�ه��ات االختصاص
االخ��رى للعمل على التخلص من تلك
املواد بأسرع وقت ممكن.
 ض �ع��ف ن �ظ��م واج� � � ��راءات ال��رق��اب��ةال ��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى االدوي� � � ��ة وال �ع �ق��اق �ي��ر
ال �ط �ب �ي ��ة امل� �ن� �ص ��رف ��ة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات
التابعة ل ��وزارة الصحة واملعتمد لها
مبلغ  305.185.000 /000دينار كويتي
عن السنة املالية .2015 /2014
واف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه ت ��م تشكيل
ل�ج�ن��ة ال��رب��ط اآلل ��ي ب�ي�ن امل�س�ت��ودع��ات
ال �ط �ب �ي��ة وج �م �ي��ع ال �ص �ي��دل �ي��ات ب�ك��اف��ة
مرافق ال��وزارة وج��ار تنفيذ ما انتهت
اليه اللجنة بتقريرها.
 تكليف اح ��دى ال�ش��رك��ات بتوريدامل � ��واد ال� � ��واردة ب��ال�ع�ق��د رق ��م CO /31
 )914امل� �ب ��رم ب �ت��اري��خ 2013 /5 /22
والبالغ قيمتها  2.915.600 /00يورو

مستشفى مبارك الكبير

ب �م��ا ي �ع ��ادل  1.088.500 /000دي �ن��ار
كويتي وك��ذل��ك امل ��واد ال� ��واردة بالعقد
رقم  20856 - 14بتاريخ 2014 / 11 / 9
قبل الحصول على موافقات الجهات
ال��رق��اب �ي��ة وق� �ي ��ام ال � � ��وزارة ب��االس �ت�لام
امل�ب��دئ��ي ل�ل�م��واد امل� ��وردة خ�ل�ال الفترة
م��ن  2013 /4 / 30 - 1 /14قبل اب��رام
ال�ع�ق��د ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��واد  14 - 13من
ال �ق��ان��ون رق��م  30ل�س�ن��ة  1964ب��ان�ش��اء
دي��وان املحاسبة وامل��ادة الخامسة من
امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م  12لسنة 1960
بتنظيم ادارة الفتوى والتشريع.
واف ��ادت ال ��وزارة ب��أن امل ��واد وصلت
عن طريق املطار بواسطة متعهد النقل
والتخلص وتم تحرير ايصال التسلم
امل �ب��دئ��ي ب��امل �ط��ار ف�ت�س�ل�م�ه��ا وج��وب��ي
من قبل ادارة املستودعات الطبية ثم
ي �ت��م ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى امل � ��واد م��ن ن��اح�ي��ة
وج� ��ود ع �ق��د او ع��دم��ه ف� ��اذا وج ��د يتم
اكمال اجراءات التسلم وفي حالة عدم
وجود عقد يتم اعادتها للوكيل املحلي
وبالنسبة للعقد املذكور تمت موافقة
لجنة املناقصات املركزية بتاريخ /10
 2012 /10اي ق �ب��ل ت�س�ل��م امل � ��واد وت��م
تخزين امل��واد وصرفها للمستشفيات
ف��ي يوليو  2013اي بعد االن�ت�ه��اء من
م��واف�ق��ات ال�ج�ه��ات الرقابية علما بأن
الرصيد املخزني للمادة بلغ صفرا في
يناير  2013وت��وض��ح ال ��وزارة حيوية
واه�م�ي��ة تلك امل ��ادة وع��دم ت��واف��ره��ا قد
ي� �ع ��رض امل ��رض ��ى ل �ل �خ �ط��ر ع �ل �م��ا ب��أن
الوزارة تحرص على االلتزام باالنتهاء
من جميع موافقات الجهات الرقابية

قبل التعاقد.
 تسلم الوزارة ادوية ومستحضراتطبية على الرغم من مخالفتها لبعض
ال �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة ال �خ��اص��ة ب�ف�ت��رة
الصالحية ل�لادوي��ة امل��وردة بناء على
ال �ع �ق��د رق � ��م  )CO 013 /13ال �خ��اص
بتوريد ادوية ومسحضرات طبية مع
احدى املؤسسات بتاريخ 2013 /4 /24
بقيمة  8.580.000 /00دوالر امريكي.
واف ��ادت ال ��وزارة ب��أن العقد املذكور
خ��اص بمناقصات ال �ش��راء الخليجي
امل � � ��وح � � ��د ل � � � � ��دول م � �ج � �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون
الخليجي وت�ل��ك ال�ع�ق��ود يتم وضعها
م� ��ن ق� �ب ��ل م �ك �ت��ب ال� � �ش � ��راء ال �خ �ل �ي �ج��ي
املوحد بالرياض علما بأنه تم اضافة
بند ب��ال�ش��روط الجزائية يحدد نسبة
الغرامة وكيفية تطبيقها في مثل هذه
العقود منذ بداية عام  2014كما ان هذا
التعاقد يمثل مناقصة اقليمية وطبقا
ل� �ش ��روط امل �ن��اق �ص��ة ف��ان��ه ي �ت��م ت��وري��د
ال ��دف� �ع ��ة االول � � ��ى ل� � ��دول ال� �ك ��وي ��ت ب�ع��د
س�ت��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ ت�ب�ل�ي��غ املكتب
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول
مجلس التعاون الخليجي.
 ع��دم ت��واج��د م��دي��ر وس��اع��د مديرخ��دم��ة ب�م�ق��ر ادارة ال� �ط ��وارئ ال�ط�ب�ي��ة
املدرج وظائفهما ضمن العقد رقم (ص
م /خ ع  29 /د )2011 /2010 /املبرم
ب �ت��اري��خ  2011 /7 /26ب �ش��أن ت�ق��دي��م
خ��دم��ات ط�ب�ي��ة م �س��ان��دة ف�ن��ي ط ��وارئ
ط �ب �ي��ة  -م� �م ��رض ط � � ��وارئ امل �ج �م��وع��ة
ال��راب�ع��ة مل��دة ث�ل�اث س �ن��وات م��ع اح��دى
الشركات واس�ت�م��رار تواجدهما بمقر

ال �ش��رك��ة م ��ن ب ��داي ��ة ال �ع �ق��د ف ��ي /8 /1
 2012حتى تاريخ الفحص في فبراير
 2015وص��رف راتبهما عن تلك الفترة
ب �م ��ا ج �م �ل �ت��ه  72.850 /000دي� �ن ��ارا
كويتيا دون اتخاذ ال��وزارة االج��راءات
القانونية الالزمة بشأنهما.
وأف � ��ادت ال � ��وزارة ب ��أن ال�ع�ق��د امل�ب��رم
مع الشركة لم ينص على تواجد مدير
وم�س��اع��د م��دي��ر ال�خ��دم��ة بمقر االدارة
وان � �م � ��ا ن � ��ص ع� �ل ��ى (ت � ��واج � ��د م �ش��رف
الخدمة ان يكون مكان عمله في موقع
ال �ع �م��ل م ��راك ��ز االس � �ع� ��اف) وذل � ��ك ك�م��ا
ورد بنص العقد بالصفحة رق��م ()30
ال �ب��اب ال �ث��ان��ي  -ال �ق �س��م ال ��راب ��ع  -بند
رق��م ( 1/4/2و  2/4/2و  )3/4/2وان
التعامل يتم حسب ما نص عليه العقد
أم ��ا ب�خ�ص��وص ص ��رف ال ��روات ��ب ف��ان��ه
يتم حسب ما نص عليه العقد بالبند
( )8/3/2من الباب الثاني صفحة (.)26
 ع��دم ق�ي��ام ال� ��وزارة بخصم غ��رام��ةالتأخير املستحقة على متعهد العقد
رق � ��م (ص/م س)2012/2011/26/
بشأن توريد عدد ( )35سيارة اسعاف
موديل  2012بحدها االقصى البالغة
 89.999/000د.ك ب� �س� �ب ��ب اخ�ل�ال ��ه
بشروط العقد.
 ع��دم تسوية ال��رص�ي��د امل ��دور منذع��دة س �ن��وات م��ال�ي��ة ب�ح�س��اب ال�ع�ه��د -
دف �ع��ات واع �ت �م��ادات ن�ق��دي��ة ب��ال�خ��ارج
البالغ  2.323.987/000د.ك والخاص
ب �م �ص��اري��ف ال �ق �س��م ال �ص �ح��ي ل�س�ف��ارة
دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ب��اري��س ع�ل��ى ال��رغ��م
من اغالقه وافتتاح املكتب الصحي في
ب��ارس منذ السنة املالية 2007/2006
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
 اس�ت�م��رار ب�ق��اء ال�ع��دي��د م��ن املبالغامل�ق�ي��دة بحساب العهد  -مبالغ تحت
التحصيل على حساب بعض الجهات
الحكومية الخاصة بمصاريف العالج
ب ��ال� �خ ��ارج دون ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ب �ل ��غ م��ا
ام�ك��ن ح�ص��ره منها 27.883.683/000
د.ك م�ن��ذ ع��دة س�ن��وات م��ال�ي��ة .وأف ��ادت
ال��وزارة بأنها ستوافي ال��دي��وان بالرد
الحقا.
رابعا  -مالحظات
شؤون الموظفين:
 االس�ت�م��رار بصرف ع�لاوة االوالدل�ل�أب� �ن ��اء ال � ��ذك � ��ور ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ب�ل��وغ�ه��م س��ن ال��راب�ع��ة
والعشرين بلغ ما أمكن حصره منها
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قصور اللوائح
والقرارات الوزارية
بشأن العالج
بالخارج في تحديد
عدد مرات العرض
على اللجان الطبية
للحاالت المرفوضة
إيفاد حاالت مرضية
وتحمل نفقاتها
على حساب جهات
حكومية أخرى
وتحويل عالجها
على نفقة وزارة
الصحة
عدم مراعاة اللجنة
الطبية العليا
تحفظات بعض
المكاتب الصحية
بشأن التعامل
مع مستشفيات
بالخارج
الوزارة لم تقم
بخصم غرامة تأخير
على متعهد عقد
توريد  35سيارة
إسعاف

ملف
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الصحة تؤكد عدم تعيين أي موظف
قبل توثيق جميع مؤهالته العلمية
تتمة المنشور ص10
 131.800/000د.ك باملخالفة لتعميم
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م  2لسنة
 1986بشأن كيفية إحكام الرقابة على
ص��رف ال �ع�ل�اوة االج�ت�م��اع�ي��ة .وأف ��ادت
ال��وزارة بأنها ستوافي ال��دي��وان بالرد
الحقا.
 تراخي الوزارة في متابعة معادلةش� �ه ��ادات امل �ع �ي �ن �ي��ة ف ��ي امل �ه��ن ال�ف�ن�ي��ة
التخصصية مما ال يتفق ومتطلبات
ال �ج ��ودة ل�ل�خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة وال��رق��اب��ة
عليها باملخالفة لقانون رقم  25لسنة
 .1981وأف � � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه ال يتم
تعيني أي موظف إال إذا كانت جميع
مؤهالته العلمية موثقة م��ن الجهات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ف� ��ي ب� �ل ��د ال� �ت� �ع ��اق ��د وم ��ن
القنصلية الكويتية ك��إج��راء أول��ي ثم
تقوم الوزارة بعد ذلك بمخاطبة وزارة
التعليم العالي ملعادلة املؤهل العلمي
وال �ت��ي ت�ت��أخ��ر ف��ي م�ع��ادل��ة ال�ش�ه��ادات
رغ��م مخاطبتها م��رات ع��دي��دة لسرعة
موافاة وزارة الصحة بمعادلة املؤهل
العلمي للمعينني.
 م�ع��ام�ل��ة ال � ��وزارة ب�ع��ض امل��وف��دي��نل �ل �ع �م��ل ب��امل �ك��ات��ب ال �ص �ح �ي��ة م�ع��ام�ل��ة
اع � � �ض � � ��اء ال � �س � �ل � �ك �ي�ن ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
وال �ق �ن �ص �ل ��ي (ال ��دب � �ل ��وم ��اس � �ي �ي�ن) ف��ي
ن� �ف ��س ال �ب �ع �ث��ة م� �م ��ا ح� �م ��ل امل �ي��زان �ي��ة
أع �ب��اء م��ال�ي��ة اض��اف �ي��ة دون وج ��ه حق
وباملخالفة لتعليمات دي��وان الخدمة
امل��دن�ي��ة بكتابه رق��م ( )46607بتاريخ
 2007/11/11والتعميم رق��م  13لسنة
 .1998وأف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ع�ن��د
ت �ع �ي�ين امل �ل �ح �ق�ي�ن ال �ص �ح �ي�ي�ن ون � ��واب
امل�ل�ح�ق�ين ال�ص�ح�ي�ين ي�ت��م اخ��ذ موافقة
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ع�ي�ين على
اعتبار انهم موظفون يتبعون السلك
ال��دب �ل��وم��اس��ي وال�ق�ن�ص�ل��ي وي �ت��م اخ��ذ
م��واف �ق��ة دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة على
تعيينهم.
 ص � ��رف روات� � � ��ب ش �ه ��ري ��ة ل�ب�ع��ضاملوظفات دون وجه حق رغم تمتعهن
ب � � ��إج � � ��ازة خ � ��اص � ��ة م� � ��ن دون م ��رت ��ب
باملخالفة لقرار دي��وان الخدمة املدنية
رق ��م  13ل�س�ن��ة  1979وت �ع��دي�لات��ه بلغ
م� ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م� ��ا ج�م�ل�ت��ه
 41.236/000د.ك .وأف � � ��ادت ال� � ��وزارة
بأنها ستوافي الديوان بالرد الحقا.
 مآخذ شابت نظم الرقابة الداخليةبإدارة العالجح بالخارج ومنها:
 اس� �ت� �ح ��داث م �س �م��ى ن ��ائ ��ب م��دي��رادارة العالج بالخارج بموجب القرار
ال��وزاري رقم  70لسنة  2014باملخالفة

ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة رق��م
 25ل�س�ن��ة  2006ب �ش��أن ش� ��روط شغل
ال � ��وظ � ��ائ � ��ف االش � ��راف� � �ي � ��ة ب � � ��ال � � ��وزارات
واالدارات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
وامل � ��ؤس � �س � ��ات ال � �ع ��ام ��ة ال � �ت� ��ي ت �س��ري
بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة
املدنية باالضافة ال��ى تكليفه بأعمال
مقرر اللجنة الطبية العليا باملخالفة
ل�ل�ق��رار ال� ��وزاري رق��م  152لسنة 2012
بشأن الئحة العالج بالخارج .وأفادت
الوزارة بأن قرار مجلس الخدمة املدنية
رق � ��م  25ل �س �ن��ة  2006ب� �ش ��أن ش ��روط
شغل ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة ب��ال��وزارات
وال�ه�ي�ئ��ات الحكومية ال ينطبق على
اطباء ادارة العالج بالخارج وان القرار
الذي ينطبق في مثل حالة نائب مدير
ادارة العالج بالخارج هو قرار الخدمة
امل��دن �ي��ة رق� ��م  5ل �س �ن��ة  2010ال �ص��ادر
بتاريخ  2010/1/14في شأن وظائف
ومرتبات االطباء البشريني واالسنان
الكويتيني وم��وص��وف ف��ي ه��ذا ال�ق��رار
وظيفة نائب مدير ادارة فنية.
ب  -ان � � �ش � ��اء وح � � � � ��دات ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة
ج��دي��دة ق �ب��ل اج � ��راء ال ��دراس ��ة ال�ك��اف�ي��ة
لتحديد اختصاصاتها واملهام املوكلة
ل �ه��ا واج� � ��راء ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى بعض
ال��وح��دات ب ��االدارة دون اعتمادها من
ج�ه��ات االخ�ت�ص��اص .وأف ��ادت ال ��وزارة
بأن استحداث بعض الوحدات االدارية
ال�ج��دي��دة ب ��إدراج ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج تم
ب �م��واف �ق��ة م��ن دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ب �م��ا ف�ي�ه��ا اس �ت �ح��داث م��راق �ب��ة ال �ع�لاج
ب ��ال� �خ ��ارج وم ��راق� �ب ��ة ال �ل �ج��ان ال�ط�ب�ي��ة
وامل �ت��اب �ع��ة وت �ح��دي��د االق �س��ام ال�ت��اب�ع��ة
ل �ه��ات�ين امل��راق �ب �ت�ي�ن واالخ �ت �ص��اص��ات
املخولة لك ملنها.
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت ص� � ��رف ب ��دلحضور جلسات لجان:
 ص � � ��رف ب � � ��دل ح � �ض� ��ور ج �ل �س��اتال�ل�ج��ان للسكرتارية وال�ط�ب��اع�ين دون
وج��ه ح��ق وب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم دي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م  5ل �س �ن��ة 1986
بشأن بدل حضور جلسات لجان بلغ
م��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا 35.045/000
د.ك .وأفادت الوزارة بأنه سيتم مراعاة
ذلك مستقبال.
 تشكيل العديد من اللجان للقيامب��أع �م��ال ت �ن��درج ض �م��ن اخ�ت�ص��اص��ات
ب�ع��ض االدارات وامل��راق �ب��ات واالق �س��ام
االخ � � ��رى ف ��ي ال� � � � ��وزارة وف� �ق ��ا ل�ل�ه�ي�ك��ل
التنظيمي وصرف مكافآت ألعضائها
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م  3ل �س �ن��ة  2014ب �ل��غ م��ا
أم�ك��ن ح�ص��ره منها  40.635/000د.ك.
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وأف ��ادت ال ��وزارة بأنه سيتم التنسيق
ب �ي��ن االدارات امل� �ع� �ن� �ي ��ة وال � �ج � �ه� ��ات
امل �س��ؤول��ة بتشكيل ال�ل�ج��ان ب �ض��رورة
فحص ودراس ��ة االع �م��ال امل�ن��وط��ة لكل
ل�ج�ن��ة واالدارات واالق� �س ��ام املختصة
ط �ب �ق��ا ل �ل �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ل � �ل� ��وزارة
واخ�ت�ص��اص��ات االدارات بحيث يكون
عمل تلك اللجان من صلب اختصاص
هؤالء املوظفني.
 ع ��دم ت�م�ك�ين ال ��دي ��وان م ��ن ال�ق�ي��امبمهامه الرقابية امل�ق��ررة قانونا لعدم
ال��رد على مكاتباته مما يعد مخالفة
مالية وفقا لنص املادة  52من القانون
رق� ��م  30ل �س �ن��ة  1964ب��إن �ش��اء دي� ��وان
املحاسبة.
 ع��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ص��رفامل ��رت �ب ��ات ل �ل �ع��ام�ل�ين ب � � ��وزارة ال�ص�ح��ة
ل�ض�ع��ف اج � � ��راءات ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة
امل �ت �ب �ع ��ة وارت � � �ب� � ��اك االع� � �م � ��ال امل ��ال �ي ��ة
واملحاسبية واالدارية مما ترتب عليه
اع��اق��ة اع�م��ال ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة وع��دم
تمكينها م��ن اداء دوره��ا املطلوب في
الفحص واملراجعة للتحقق من صحة
املرتبات املصروفة على مدار السنة.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ص� � ��رف ال � �ب� ��دالتوالعالوات:
أ  -استمرار الوزارة بصرف العالوة
االجتماعية عن ابناء متوفني لبعض
موظفيها على الرغم من تحقق السبب
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال � � ��ذي ي �س �ت��وج��ب إي �ق ��اف
ص��رف�ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ل �ت��راخ��ي ال � ��وزارة في
ت�ع�ب�ئ��ة اق� ��رار ال �ح��ال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة كل
ستة اش�ه��ر باملخالفة لتعميم دي��وان

ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م  20ل�س�ن��ة 2001
االم ��ر ال ��ذي ت��رت��ب عليه ص��رف مبالغ
دون وج ��ه ح��ق ب�ل��غ م��ا ام �ك��ن ح�ص��ره
منها ما جملته  17.973/00د.ك.
 استمرار صرف بدل السكن وبدلالتأثيث لبعض األطباء دون وجه حق
بلغ ما أمكن حصره حتى 2015/3/31
م �ب�ل��غ  249.200/000د.ك ب��امل�خ��ال�ف��ة
لقرار مجلس الخدمة املدنية رقمي 9
لسنة  1984و  4لسنة .2008
 الجمع بني بدل نوبة وبدل خفارةل �ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق ��رار
مجلس الخدمة املدنية رق��م  12لسنة
 2012م �م��ا ت� ��رب ع �ل �ي��ه ص� ��رف م�ب��ال��غ
م��ال�ي��ة دون وج��ه ح��ق ع��ن ب��دل النوبة
بلغ ما أمكن حصره منها 19.476/000
د.ك.
 ص ��رف ب� ��دالت ال �خ �ف��ارة وطبيعةع �م��ل وامل �س �ت��وى ال��وظ �ي �ف��ي ب��ال��زي��ادة
لبعض املوظفني العاملني بالوظائف
ال�ط�ب�ي��ة دون وج ��ه ح��ق ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن
حصره منها ماجملته  5.513/000د.ك.
 اس �ت �م��رار ص ��رف م �ك��اف��آة ت��دري��بل�لاط �ب��اء ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة
وف �ق��ا ل �ق ��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
رق��م  5لسنة  2010دون بيان م��ا يفيد
ق�ي��ام�ه��م ب��ال �ت��دري��ب م �م��ا ت��رت��ب عليه
ص� � ��رف م� �ب ��ال ��غ دون وج� � ��ه ح � ��ق ب �ل��غ
م� ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م� ��ا ج�م�ل�ت��ه
 51.861/000د.ك.
 استمرار صرف بدالت السكرتاريةالطبية والخدمات الصيدالنية لبعض
املوظفني االداريني بادارة مكتب وكيل

ال � ��وزارة دون وج ��ه ح��ق ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن
ح�ص��ره منها م��ا جملته 27.130/000
د.ك باملخالفة لقرارات مجلس الخدمة
املدنية الصادرة بهذا الشأن.
 االستمرار في ص��رف ب��دل طبيعةال �ع �م��ل وم �ك��اف��آة امل �س �ت��وى ال��وظ�ي�ف��ي
وال� �ت� �ش� �ج� �ي� �ع� �ي ��ة ل� �ب� �ع ��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن
امل �ن �ت��دب�ي�ن م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ف�ن�ي��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل � �ق ��رارات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة املنظمة ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن حصره
منها  21.500/000د.ك دون وجه حق.
 ص ��رف م �ك��اف��آت وب � ��دالت لبعضامل ��وظ �ف�ي�ن امل �ن �ت��دب�ي�ن خ� � ��ارج ال � � ��وزارة
بلغ م��ا أم�ك��ن ح�ص��ره منها م��ا جملته
 14.919/000د.ك دون وج� � ��ه ح��ق
باملخالفة لقرار مجلس الخدمة املدنية
رقم  38لسنة .2006
 ع ��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ص��رفب �ع��ض ال � �ب� ��دالت ال �ت ��ي ال ت ��أخ ��ذ ح�ك��م
امل ��رت ��ب واس � �ت � �م ��رار ص��رف �ه��ا ش �ه��ري��ا
ضمن م�ف��ردات ال��رات��ب دون النظر الى
امل�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي ت��وج��ب وق��ف صرفها
م �م��ا ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ص� ��رف م �ب��ال��غ دون
وج��ه ح��ق ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن ح�ص��ره منها
 2.347/000د.ك.
 صرف بدل مؤهل بقيمة 150/000د.ك ش�ه��ري��ا ألح ��د ال�ق�ي��ادي�ين ب�ت��اري��خ
سابق على معادلة شهادة الدكتوراه
ال� �ح ��اص ��ل ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن إح � � ��دى ال � ��دول
العربية.
أورد ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان ذل � ��ك وط �ل��ب
م��واف��ات��ه ب��ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي ل�ص��رف
البدل املذكور اعاله.
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ص � ��رف امل �ك ��اف ��آتومنها:
 م��آخ��ذ ش��اب��ت م �ك��اف��آت ال�خ��دم��اتامل �م �ت��ازة ب ��ال ��زي ��ادة ل�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
بلغ م��ا أم�ك��ن ح�ص��ره منها م��ا جملته
 33.750/000د.ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��رار
م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م  9لسنة
.2010
 ص��رف مكافأة ال�خ��دم��ات املمتازةملوظفي ال �ك��ادر ال�خ��اص بلغ م��ا أمكن
ح�ص��ره منها  496.560/000د.ك دون
الحصول على موافقة دي��وان الخدمة
املدنية.
 ص � � � ��رف م� � �ك � ��اف � ��أة ع � � ��ن خ� ��دم� ��اتاالع � �م� ��ال امل� �م� �ت ��ازة ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين
املستعان بخدماتهم والبالغ جملتها
 43.980/000د.ك دون سند قانوني.
 -صرف مكافأة بلغت 118.000/000
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ديوان المحاسبة

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

تجاوزات في االستعانة بخدمات بعض
المعينين على بند األجر مقابل عمل بالصحة
تتمة المنشور ص11
د.ك لشاغلي الوظائف القيادية تحت
م�س�م��ى اع �ض��اء م�ج�ل��س ال��وك�ل�اء دون
سند ق��ان��ون��ي خ�لال السنتني  2013و
.2014
 ص � ��رف م� �ك ��اف ��أة ش �ه ��ري ��ة ب�ص�ف��ةش �خ �ص �ي��ة ل �ث�ل�اث��ة وك� �ل��اء م �س��اع��دي��ن
ب �ل �غ��ت  10.800/000دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي
دون م��واف�ق��ة م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية رقم  28لسنة .2009
 ص� � ��رف م � �ك ��اف ��آت مل �ج �م ��وع ��ة م��نامل� ��وظ � �ف�ي��ن ن� �ظ� �ي ��ر ق� �ي ��ام� �ه ��م ب �ب �ع��ض
االع � �م � ��ال او ت ��أخ ��ره ��م ب �ع ��د س ��اع ��ات
ال� �ع� �م ��ل ال ��رس� �م� �ي ��ة دون ت� �ح ��دي ��د اي
ضوابط او اس��س او معايير لصرفها
ب �م��ا ي�ت�ف��ق وق� � ��رارات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية وتعاميم ديوان الخدمة املدنية
امل �ن �ظ �م��ة ل �ص��رف ت �ل��ك االس �ت �ح �ق��اق��ات
وب �ل ��غ م ��ا ام �ك ��ن ح �ص ��ره م �ن �ه��ا /000
 63.500دينار كويتي.
 ع ��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ص��رفم �ك��اف��أة االع �م ��ال االض��اف �ي��ة ال �ت��ي بلغ
م��ا امكن حصره منها 409.617 /000
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ل �ع��دم اص � ��دار ق � ��رارات
تكليف سابقة للقيام باالعمال وعدم
اثبات ساعات العمل االضافي.
 اس �ت �م��رار ق �ي��ام ال � � ��وزارة بتعليةم �ب ��ال ��غ اج �م ��ال �ي ��ة ف� ��ي ن �ه ��اي ��ة ال �س �ن��ة
امل��ال�ي��ة ك�م�ك��اف��آت ب�ح�س��اب االم��ان��ات -
مرتجع مرتبات ومن ثم صرفها ضمن
امل��رت �ب��ات ال�ش�ه��ري��ة ب��ال�ن�ظ��م املتكاملة
ل �ل �خ��دم��ة امل ��دن� �ي ��ة ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن
دون اي ض��واب��ط تنظم ص��رف�ه��ا وفقا
للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا
ال�ش��أن مما يؤكد ان�ع��دام ال��رق��اب��ة على
صرف املكافات.
 ع��دم ق�ي��ام ال ��وزارة بخصم املبالغال��واج��ب خصمها م��ن م��رت�ب��ات بعض
املوظفني ع��ن االج ��ازات املمنوحة لهم
من دون راتب او بجزء منه مما ترتب
عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ
م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره م�ن�ه��ا 52.363 /000
دينارا كويتيا.
 مآخذ شابت االستعانة بخدماتبعض املعينني على بند املكافآت (اجر
مقابل العمل) منها:
 اس �ن��اد م �ه��ام وظ�ي�ف�ي��ة مل�ج�م��وع��ةاش � �خ ��اص واالس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �خ��دم��ات �ه��م
تحت مسمى اجر مقابل عمل وصرف
مكافأة شهرية بقيمة  200 /000دينار
كويتي خصما على بند م�ك��اف��آت عن
اعمال اخرى بلغ ما امكن حصره منها

 1.129.465 /000دي� �ن ��ارا ب��امل�خ��ال�ف��ة
لتعميم مجلس الخدمة املدنية رقم 5
لسنة  2007بشأن االستعانة بخبرات
غير الكويتيني وق ��رار دي ��وان الخدمة
امل ��دن �ي ��ة رق � ��م  28ل �س �ن��ة  2009ب �ش��أن
تقرير املزايا املالية والعينية ملوظفي
الجهات الحكومية:
 - 13ت � ��أخ � ��ر ال � � � � � � � ��وزارة ب ��ات � �خ ��اذ
االج ��راءات ال�لازم��ة بشأن وق��ف روات��ب
م ��وظ �ف�ي�ن م �ت ��وف�ي�ن م �م ��ا ت ��رت ��ب ع�ل�ي��ه
اس�ت�م��رار ص��رف روات�ب�ه��م ل�ع��دة اشهر
دون وج ��ه ح��ق ب�ل�غ��ت جملتها /000
 16.293دينارا كويتيا.
 اس �ت �م��رار ص ��رف روات � ��ب لبعضامل��وظ�ف�ين دون وج ��ه ح��ق مل ��دد طويلة
بعد انتهاء خدماتهم السباب مختلفة
وال �ت��ي ب�ل��غ م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها ما
جملته  150.522 /000دي�ن��ارا كويتيا
م �م��ا ي�ع��د ه� ��درا ل �ل �م��ال ال �ع��ام الن �ع��دام
ال� ��رق� ��اب� ��ة ال� �ف� �ع ��ال ��ة ع� �ن ��د ص� � ��رف ت �ل��ك
املرتبات.
 ع��دم اح�ك��ام ال��رق��اب��ة على حضوروان�ص��راف املنتدبني (ان�ت��داب داخلي)
خالل فترات االنتداب لبعض االدارات
م�م��ا ت��رت��ب عليه ص��رف روات ��ب بلغت
جملتها  185.572 /000دينارا كويتيا
دون وج��ود ما يفيد اثبات حضورهم
وانصرافهم بنظام البصمة باملخالفة
ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة رق��م
 41لسنة  2006ب�ش��أن ق��واع��د واح�ك��ام
وضوابط العمل الرسمي.
 ص� � ��رف رات� � � ��ب اس � ��اس � ��ي الط� �ب ��اءكويتيني ب��ال��زي��ادة ع��ن ال�ح��د االقصى
ال ��وارد ب �ق��رار مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
رق � ��م  5ل �س �ن��ة  2010ب� �ش ��أن وظ ��ائ ��ف
ومرتبات االطباء البشريني واالسنان
الكويتيني بلغ م��ا امكن حصره منها
 15.099 /000دينارا كويتيا.
 ص � ��رف روات � � ��ب ب �ع��ض امل��وظ �ف�ينالكويتيني املعينني من سنوات مالية
سابقة على االعتماد التكميلي االول
ب ��دال م��ن م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارة ب�ل��غ جملة
م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015 /2014ما جملته 200.478 /000
دينارا كويتيا باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية.
 وج��ود بعض الحسابات البنكيةال �ش �خ �ص �ي��ة مل ��وظ� �ف�ي�ن ض� �م ��ن ق��ائ �م��ة
ال �ح �س��اب��ات ال�ب�ن�ك�ي��ة ل � ��وزارة ال�ص�ح��ة
بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية والتي
يتم تحويل استقطاعات املوظفني لها
االم ��ر ال ��ذي ي�ش�ي��ر ال ��ى س�ه��ول��ة اج ��راء
ت �ح ��وي�ل�ات ب �ن �ك �ي��ة ل �ت �ل��ك ال �ح �س��اب��ات
وي��ؤك��د ال�خ�ل��ل ف��ي ن�ظ��م ال��رق��اب��ة على

على صرف تلك املستحقات.
 - 25ع� ��دم اس �ت �ح �ق��اق ال �ع��دي��د م��ن
امل ��وظ �ف�ي�ن ب� � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ل �ل �ب��دالت
واملكافآت املصروفة لهم والتي بلغت
ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا ال �ش �ه��ري��ة 158.511 /000
دي �ن��ارا كويتيا بتكلفة س�ن��وي��ة /000
 1.902.133دي�ن��ارا كويتيا مما يتبني
معه ضرورة مراجعة البيانات املدخلة
بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية لوقف
صرف تلك البدالت دون وجه حق.

املستشفى األميري

الحسابات البنكية للوزارة.
 ش �غ��ل س �ب �ع��ة م��وظ �ف�ين ل��وظ��ائ��فاش ��راف � �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل � �ق� ��رار م�ج�ل��س
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م  25ل�س�ن��ة 2006
ب � �ش ��أن ش� �غ ��ل ال� ��وظ� ��ائ� ��ف االش ��راف� �ي ��ة
ب ��ال ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة مما
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ص ��رف م �ب��ال��غ دون وج��ه
حق بلغت جملتها  8.310 /000دينار
كويتي.
 - 20ص � � ��رف ب� � � ��دالت (ال � � �ع � � ��دوى -
ال �خ �ط��ر  -ال �ت �ل��وث) ل�ب�ع��ض امل�س�ت�ع��ان
بخبراتهم ممن بلغوا س��ن الخامسة
وال�س�ت�ين دون ال�ح�ص��ول على موافقة
دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�ل��غ م��ا ام�ك��ن
ح�ص��ره منها م��ا جملته 7.036 /000
دينارا كويتيا باملخالفة لقرار مجلس
الخدمة املدنية رقم  5لسنة .2007
 - 21ع� � � ��دم اث � � �ب� � ��ات امل� ��دي� ��ون � �ي� ��ات
امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى م��وظ �ف��ي ال� � ��وزارة عن
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ص��رف��ت دون وج ��ه حق
السباب مختلفة بلغت جملتها /000
 1.248.494دينارا كويتيا وعدم اظهار
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ح�ص�ل��ت م�ن�ه��ا وال �ب��ال��غ
جملتها  767.660 /000دينارا كويتيا
ب��ال�ح�س��اب امل�خ�ت��ص ن�ت�ي�ج��ة الرت �ب��اك
االعمال املالية واالدارية وضعف االداء
املهني واملراجعة والتدقيق مما يؤدي
النعدام الرقابة على تلك املبالغ سواء
املحصلة او املستحقة.
 - 22ت��راخ��ي ال ��وزارة ب��اث�ب��ات وقيد
ومتابعة املديونيات لبعض املوظفني
وال � �ب� ��ال� ��غ ج �م �ل �ت �ه��ا 224.259 /000
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا م�م��ا ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ع��دم
احكام الرقابة على مستحقات الدولة
الواجبة االسترداد.
 - 23ع��دم ق�ي��د واث �ب��ات امل��دي��ون�ي��ات
املستحقة على بعض املوظفني والبالغ
ج �م �ل �ت �ه��ا  1.350.461 /000دي� �ن ��ارا

ك��وي �ت �ي��ا ب �ح �س��اب ال ��دي ��ون امل�س�ت�ح�ق��ة
للحكومة بالرغم من تحصيل بعضها
بالكامل مما يؤكد ضعف الرقابة على
تلك الحسابات.
 - 24تراخي ال��وزارة في تفعيل دور
التدقيق ال��داخ�ل��ي وات �خ��اذ االج ��راءات
الالزمة لضبط وانتظام االعمال املالية
واملحاسبية الخاصة بصرف املرتبات
م�م��ا ت��رت��ب عليه ض�ع��ف ال��رق��اب��ة على
صرفها ومن مظاهر ذلك:
 اس�ت�خ��دام الصالحيات املمنوحةللمستخدم ال��واح��د م��ن ق�ب��ل اك�ث��ر من
موظف من مستخدمي النظم املتكاملة
للخدمة املدنية الجراء عمليات حساب
واع�ت�م��اد وص��رف امل��رت�ب��ات باالضافة
ال ��ى م �ن��ح ت �ل��ك ال �ص�لاح �ي��ات مل��وظ�ف�ين
من غير ذوي االختصاص مما يترتب
عليه ع��دم اح�ك��ام ال��رق��اب��ة على صرف
امل� ��رت � �ب� ��ات وش � �ي� ��وع امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب�ين
املستخدمني.
 إل �غ��اء اع �ت �م��اد وم��راج �ع��ة روات ��ببعض املوظفني من قبل مراجعي قسم
ال��روات��ب ب��ال��وزارة بعد ت��اري��خ اص��دار
ام � ��ر ت �ح��وي��ل ال � ��روات � ��ب ل �ل �ب �ن��وك م�م��ا
يتعارض والقواعد املعمول بها.
 عدم تناسب اعداد مدققي املرتباتف��ي ك��اف��ة ق �ط��اع��ات ال � ��وزارة م��ع اع ��داد
موظفي الوزارة مما يؤدي الى ارتباك
وعدم دقة اعمال املراجعة.
 صرف العديد من مبالغ املكافآتالتي سبق تعليتها بحساب االمانات
 مرتجع مرتبات ضمن قوائم صرفامل��رت �ب��ات ال�ش�ه��ري��ة ب��ال�ن�ظ��م املتكاملة
ل�ل�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة الج ��راءات
الصرف املحددة بتعميم وزارة املالية
رق��م  8لسنة  1973ب�ش��أن دل�ي��ل العمل
ب��ال �ن �م��اذج امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة مما
ت��رت��ب عليه صعوبة امكانية الرقابة

خامسا :مالحظات
الرقابة المسبقة:
 عدم التقيد بأحكام املادتني  13و14من القانون رقم  30لسنة  1964بانشاء
دي ��وان املحاسبة وتعديالته الرت�ب��اط
الوزارة على عدد  4موضوعات بقيمة
 3.803.759 /000دي �ن��ارا كويتيا قبل
العرض على الديوان.
 ال� ��وف� ��ورات امل��ال �ي��ة ال �ت��ي تحققتنتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
اس � �ف� ��رت اع � �م� ��ال ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة
ل��دى دراس ��ة  21م��وض��وع ع��ن تحقيق
وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت
 2.544.303 /000دنانير كويتية منها
م �ب �ل��غ  75.000 / 000دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
ع ��ن اخ � �ط ��اء ح �س��اب �ي��ة وم �ب �ل��غ /000
 2.469.303دنانير كويتية عن الدراسة
بالديوان.
 رد اوراق بعض املوضوعات.ت� ��م خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة /2014
 2015رد اوراق ع ��دد  163م��وض��وع��ا
ل �ل��وزارة ي�ع��ود اس�ب��اب معظمها لعدم
ت�ق�ي��د ال � ��وزارة ب��أح �ك��ام ت�ع�م�ي��م دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة رق ��م  9ل�س�ن��ة  2010ب�ش��أن
التقيد بدليل اع��داد اوراق املناقصات
وم� �ش ��روع ��ات ال �ع �ق ��ود واالرت� �ب ��اط ��ات
واالتفاقات الخاضعة للرقابة املسبقة
قبل عرضها عليه.
 مالحظات وتوجيهات ذات اهميةخاصة ومنها:
أ  -امل��واف�ق��ة على االم��ر امل�ب��اش��ر رقم
(ص /م أ م )2014 / 2013 - 224 /بشأن
مشروع خدمة االسعاف الجوي.
ب  -امل��واف�ق��ة على املناقصة رق��م (م
خ ع  10 /أ )2014 /لتجهيز وتقديم
ال ��وج� �ب ��ات ال �غ ��ذائ �ي ��ة ل�ل�م�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل� ��راك� ��ز ال �ص �ح �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل� �ل ��وزارة
(املجموعة األولى).
امل ��واف � �ق ��ة ع �ل ��ى امل �ن ��اق �ص ��ة رق � ��م (م
خ ع10/د )2014/ل�ت�ج�ه�ي��ز وت �ق��دي��م
ال ��وج� �ب ��ات ال �غ ��ذائ �ي ��ة ل�ل�م�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل� ��راك� ��ز ال �ص �ح �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل� �ل ��وزارة
(املجموعة الرابعة).

 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االم ��ر امل �ب��اش��ر رق��م(ص/م أ م )2015/2014 - 201/بشأن
تصميم وان�ش��اء مبنى لتقديم خدمة
االسعاف الجوي.
 - 5ع� � � ��دم امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى ب �ع��ض
املوضوعات:
تم خ�لال السنة املالية 2015/1214
ع��دم امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ع��دد  14موضوعا
ومن امثلة ذلك:
 عدم املوافقة على العقد رقم (/14 )CO591لوازم طبية  -دعامات حيوية
ل�لأوع�ي��ة ال��دم��وي��ة قابلة لالمتصاص
لحاجة مستشفى الصدري.
 ع� � ��دم امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى امل �ن��اق �ص��ةرق ��م (ص/م خ ع)2014/2013 - 42/
بشأن تصميم وان�ش��اء وتجهيز طبي
وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة تشغيلية مل�ش��روع
توسعة مستشفى العدان.
 ع��دم التقيد بأحكام امل��ادة  43منال �ق��ان��ون رق ��م  37ل �س �ن��ة  1964ب�ش��أن
ت��وف �ي��ر االع � �ت � �م ��ادات امل ��ال �ي ��ة ال�ل�ازم ��ة
لتغطية قيمة السعر ال��ذي ت��رس��ى به
املناقصة مما ساهم في تأخر اجراءات
التعاقد ألح��د املوضوعات مل��دة ()200
يوم.
 ع� ��دم ال � �ت� ��زام ال � � � ��وزارة ب ��ال ��دراس ��ةوال�ت��وص�ي��ة ل�ع��دد  57م��وض��وع��ا خالل
املدة املحددة لها من لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ع�م�لا ب�ن��ص امل� ��ادة ( )38من
ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة  1964ف��ي شأن
املناقصات العامة.
 طول مدة بقاء عدد  192موضوعاب � � ��ال � � ��وزارة ب� �ع ��د ص � � ��دور ق � � ��رار ل�ج�ن��ة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة بالترسية وقبل
ع ��رض �ه ��ا ع �ل ��ى ال � ��دي � ��وان االم� � ��ر ال� ��ذي
يستلزم دراسة االجراءات والسياسات
االدارية املتبعة داخل الوزارة.
سادسا  -المخالفات المالية:
ع��دم ال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة دي��وان
املحاسبة املسبقة قبل االرتباط وذلك
باملخالفة ألح�ك��ام امل��ادت�ين ( 13و )14
م��ن ق��ان��ون ان �ش��اء ال ��دي ��وان رق ��م ()30
ل �س �ن��ة  1964وت �ع��دي�ل�ات��ه االم � ��ر ال ��ذي
ي�ش�ك��ل م�خ��ال�ف��ة م��ال�ي��ة ط�ب�ق��ا ل�ل�ب�ن��د 6
من املادة  52من ذات القانون وذلك في
املوضوع التالي:
امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة امل� � ��ال � � �ي� � ��ة رق� � � � ��م (- 34
 )2015/2014ب� �ش ��أن اع � �م� ��ال ع �ق��دي
التأمني الصحي على الطلبة الدارسني
بلندن للعالج العام وعالج االسنان.
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وزير العدل يبحث في أرمينيا
مكافحة اإلرهاب
أك � � � ��د وزي � � � � ��ر ال� � � �ع � � ��دل ووزي � � � ��ر
األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
يعقوب ال�ص��ان��ع ح��رص الكويت
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال�ق��ان��ون��ي
وال� �ق� �ض ��ائ ��ي م � ��ع ارم� �ي� �ن� �ي ��ا ب �م��ا
يساهم في اتخاذ اجراءات فعالة
مل��واج �ه��ة ك��ل االف� �ع ��ال االج��رام �ي��ة
والسيما االرهاب.
وق��ال��ت وزارة ال �ع��دل ف��ي بيان
صحافي امس إن الوزير الصانع
أكد خالل ترؤسه الوفد الكويتي
ال ��ذي ي�ق��وم ب��زي��ارة ع�م��ل رسمية
إل ��ى ارم�ي�ن�ي��ا تستمر ث�لاث��ة اي��ام
س �ع��ي ح �ك��وم��ة ال� �ك ��وي ��ت ال ��دائ ��م
التباع كل السبل لتعزيز التعاون
في املجالني القانوني والقضائي
مع الجانب االرميني.
واض � � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان ال ��وزي ��ر
ال �ص��ان��ع اس �ت �ع��رض م��ع نظيرته
االرم �ي �ن �ي��ة ارب �ي �ن ��ه ه��وف �ن �س �ي��ان
س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع ��اون امل �ش �ت��رك
مبينا ان��ه يمثل ض��رورة واقعية
الت�خ��اذ اج� ��راءات فعالة ملكافحة
االف� �ع ��ال االج ��رام �ي ��ة وخ�ص��وص��ا
مكافحة االره��اب الذي يمس أمن

جانب من املباحثات بني الطرفني الكويتي واألرمني

واستقرار املجتمع الدولي.
وب� � �ي� ��ن ال � � �ص� � ��ان� � ��ع ل� �ن� �ظ� �ي ��رت ��ه
االرم �ي �ن �ي��ة ك ��ل ال �ج �ه��ود ال�ف��اع�ل��ة
واآلل � �ي� ��ات ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا دول ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة االع� �م ��ال
االره��اب�ي��ة وتمويلها مشيرا الى
ال � �ت ��واص ��ل امل� �ث� �م ��ر ب�ي��ن وزارت � � ��ي

عدل البلدين في صياغة اتفاقية
ث �ن��ائ �ي��ة ل �ل �م �س��اع��دة ال �ق��ان��ون �ي��ة
باملسائل الجزائية.
وال �ت �ق��ى ال��وزي��ر ال �ص��ان��ع على
ه��ام��ش ال��زي��ارة م��ع ن��ائ��ب رئيس
املجلس الوطني االرميني ادوارد
شارمازانوف حيث تناول اللقاء

اهم املواضيع املشتركة وتوطيد
العالقات في كل املجاالت السيما
الجانب القانوني واالقتصادي.

أك� � � ��د وك� � �ي � ��ل وزارة األوق� � � � ��اف
والشؤون االسالمية فريد عمادي
ض � ��رورة رف� ��ع م �س �ت��وى ال�ف��اع�ل�ي��ة
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب� �ي��ن دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي.
وقال عمادي في تصريح لكونا
اثر مشاركته في االجتماع الثاني
مل�س��اع��دي ال � ��وزراء امل �س��ؤول�ين عن
ش� � ��ؤون األوق � � � ��اف ب� � ��دول م�ج�ل��س
التعاون لدول الخليج العربية ان
ثمة حاجة الى مزيد من التنسيق
وت �ع��زي��ز ال �ج �ه��ود امل �ش �ت��رك��ة بني
دول امل�ج�ل��س خ��اص��ة ف��ي وزارات
االوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام �ي ��ة
باعتبارها وزارات التوجيه.
واضاف ان االجتماع شهد اقرار
ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ن��ود وامل��وض��وع��ات
م �ن �ه��ا (ال� �خ� �ط ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة ل� � � � � � � ��وزارات األوق� � � � ��اف
وال� � �ش � ��ؤون اإلس �ل�ام � �ي ��ة ف� ��ي دول
امل� �ج� �ل ��س) ال � �ت ��ي ك �ل �ف��ت ال �ك��وي��ت

فريد عمادي في اجتماع مساعدي الوزراء الخليجيني

الراسخني في العلم وتسخير هذا
الدور ازاء املجتمعات الخليجية.
وق��ال ان من بني االه��داف كذلك
ه ��دف ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ش �ب��اب وادارة
م ��واه� �ب� �ه ��م وض � � � ��رورة ت �ن��وي��ره��م
وت�ج�ن�ي�ب�ه��م ك��ل م��واط��ن ال�ت�ط��رف
واالن � �ح� ��راف ال �ف �ك��ري اض ��اف ��ة ال��ى

ه��دف يختص باملشاريع الوقفية
ووض ��ع خ�ط��ة اع�لام �ي��ة تسويقية
للمشروعات الوقفية هدف يعنى
بتفعيل ال��دور التوجيهي للمرأة
في املجتمع الخليجي.
وق ��ال ع �م��ادي ان��ه ج ��رى كذلك
م � �ن ��اق � �ش ��ة ع� � � ��دد م� � ��ن امل� ��واض � �ي� ��ع
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التطبيقي :أبحاث
ودراسات الهيئة
يمكن تطبيقها عمليا
أكد املدير العام للهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
د .اح� �م ��د االث� � � ��ري ان االب� �ح ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا اع �ض��اء
هيئة التدريس يمكن تطبيقها
على ارض الواقع ويحتاج اليها
املجتمع.
وق� ��ال د .األث� ��ري ف��ي تصريح
للصحافيني على هامش رعايته
امس افتتاح يوم النشر وامللصق
ال�ع�ل�م��ي ل �ل �ع��ام ال ��دراس ��ي 2015
  2016بمبنى كلية ال��دراس��اتال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ان اب �ح��اث كلية
ال �ع �ل ��وم ال �ص �ح �ي��ة ت �ن ��اول ��ت ف��ي
ج��ان��ب منها االم ��راض املختلفة
وك �ي �ف �ي��ة ال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا م�ن��وه��ا
ب �م �ش��ارك��ة ك �ل �ي��ة ال �ت �م��ري��ض في
ت�ط�ب�ي��ق ال �ع �ل��وم وامل � �ع ��ارف بما
يحتاجه امل��ري��ض بالكويت الى
جانب الكليات املختلفة بالهيئة
ال�ت��ي ال تقل اهمية ع��ن الكليات
الطبية.
واوض� � � � ��ح أن ال� � �ت� � �ع � ��اون ب�ين
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ووزارات ال� ��دول� ��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة ت �خ��ول �ه��ا االس �ت �ف ��ادة
م��ن ه ��ذه االب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة في
ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ع �ل��ى ارض ال� ��واق� ��ع.

الكويت أعدت الخطة االستراتيجية المشتركة
لوزارات األوقاف في دول المجلس
ب ��اع ��داده ��ا ت �م �ه �ي��دا ل��رف �ع �ه��ا ال��ى
ال � ��وزراء امل�ع�ن�ي�ين الع �ت �م��اده��ا من
عدمه.
وذك� ��ر ان دول� ��ة ال �ك��وي��ت كلفت
ب � � ��إع � � ��داد ه� � � ��ذا االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
بالتنسيق مع سائر دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ح �ي��ث ت �ض �م �ن��ت س�ب�ع��ة
اه� ��داف اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة االول منها
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ه��وي��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وت �ح �ق �ي��ق امل ��واط� �ن ��ة
الصالحة.
واوض � � � � � ��ح ان ث� � ��ان� � ��ي اه � � � ��داف
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ي �ت �ن��اول م��واج�ه��ة
االفكار املتطرفة وتعزيز الوسطية
ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج واش ��ار ع�م��ادي
ال � ��ى ال � �ه ��دف ال� �ث ��ال ��ث ف ��ي ال �خ �ط��ة
االستراتيجية واملتعلق بدور أئمة
املساجد وض��رورة تطوير أدائهم
ب �ش �ك��ل اي �ج��اب��ي ف ��ي امل�ج�ت�م�ع��ات
الخليجية في حني تمحور الهدف
ال��راب��ع ح��ول ت�ع��زي��ز دور العلماء

محليات

املتعلقة بمسيرة العمل الخليجي
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ف � ��ي امل� � �ج � ��ال ال ��وق� �ف ��ي
واوضح ان من التوصيات التي تم
رفعها ل ��وزراء االوق ��اف وال�ش��ؤون
االسالمية انشاء مركز للدراسات
وال � �ب � �ح� ��وث ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال��وق �ف��ي
ووض��ع خطة ل�ل��دورات التدريبية
امل �ش �ت��رك��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل �ج��ال
الوقفي بدول املجلس.
وذك��ر انه تم االتفاق كذلك على
انطالق االسبوع الوقفي الخليجي
بشكل سنوي اعتبارا من االسبوع
ال �ث��ان��ي م��ن ش �ه��ر رم �ض��ان امل�ق�ب��ل
مبينا ان اس �ب��وع رم �ض��ان املقبل
سيحمل شعار (وقفك  ..ذخرك)

د .احمد االثري

وم��ن جانبها قالت م��دي��رة ادارة
ال�ب�ح��وث ف��ي التطبيقي فاطمة
ال� � �ن� � �ج � ��ار ان ع� � � ��دد امل � �ش� ��ارك �ي�ن
ب �ل��غ  67م �ش��ارك��ا ت ��م ت �ك��ري��م 30
منهم حصلوا على اع�ل��ى نسب
ب��ال �ن �ش��ر ال �ع �ل �م��ي ف� ��ي امل �ج�ل�ات
العلمية العاملية الى جانب اكبر
ع ��دد اق �ت �ب��اس��ات واس �ت �ف��ادة من
التجارب العلمية املقدمة.

قنصليتنا
في فرانكفورت
تحذر المواطنين
أه � � � ��اب � � � ��ت ال � �ق � �ن � �ص � �ل � �ي� ��ة
ال�ع��ام��ة للكويت ف��ي مدينة
(ف � ��ران� � �ك� � �ف � ��ورت) األمل ��ان� �ي ��ة
ب� � ��ال� � ��رع� � ��اي� � ��ا ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن
امل�ت��واج��دي��ن على االراض��ي
األمل� � ��ان � � �ي� � ��ة او ال � ��راغ� � �ب �ي��ن
ب� ��زي� ��ارت � �ه� ��ا ت� ��وخ� ��ي اع �ل ��ى
درج� � ��ات ال �ح �ي �ط��ة وال �ح��ذر
ع � �ل� ��ى خ� �ل� �ف� �ي ��ة ال� �ه� �ج� �م ��ات
االره � � ��اب� � � �ي � � ��ة ال � � �ت� � ��ي ه � ��زت
أوروبا.
ودع � � � � � � � ��ت ال � �ق � �ن � �ص � �ل � �ي� ��ة
ال� ��رع� ��اي� ��ا ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ال ��ى
ح �م ��ل ال ��وث ��ائ ��ق ال��رس �م �ي��ة
وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ال �س �ل �ط��ات
االم � � �ن � � �ي� � ��ة ف � � ��ي امل� � � �ط � � ��ارات
وم� � � �ح� � � �ط � � ��ات ال� � � �ق� � � �ط � � ��ارات
واالم� � � � ��اك� � � � ��ن ال � � �ع� � ��ام� � ��ة م ��ن
ج ��وازات السفر وصالحية
تأشيرات الدخول.
ك� �م ��ا ن � ��اش � ��دت ال ��رع ��اي ��ا
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن االت � � � �ص � � ��ال
ب��ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ف � ��ي ح � ��االت
ال� � � � � �ض � � � � ��رورة ع � � �ل � ��ى م� � � ��دار
الساعة.
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دعا إلى بذل المزيد من الجهد لتفعيل آليات عمل المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

الصرعاوي :رؤية جديدة وطموح عال في العمل الرقابي
قال رئيس ديوان املحاسبة باالنابة
ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمنظمة
العربية (االرابوساي) عادل الصرعاوي
ان ه�ن��اك رؤي��ة ج��دي��دة وط�م��وح��ا عاليا
في دعم مسيرة العمل الرقابي.
وق � � ��ال ان ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال � �ت ��ي ت�م��ت
امل � �ص � ��ادق � ��ة ع �ل �ي �ه ��ا خ� �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
ال � � �ـ  52ل �ل �م �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ن�ظ�م��ة
العربية لالجهزة العليا للرقابة املالية
وامل �ح��اس �ب��ة ت��رت�ك��ز ع�ل��ى رؤي ��ة ج��دي��دة
وط �م ��وح ع ��ال ف ��ي دع ��م م �س �ي��رة ال�ع�م��ل
ال��رق��اب��ي م�ه�ن�ي��ا وت��دري �ب �ي��ا وم ��ن حيث
امل �ع��اي �ي��ر امل �س �ت �خ��دم��ة ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
النهج االستراتيجي.
واش ��ار ال��ى ان ع ��ددا م��ن التوصيات
املعتمدة تهدف الى وضع رؤية متكاملة
ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن امل �ن��ح ال �ت��ي ت �ق��دم لدعم
بعض املشروعات على مستوى املنظمة
وال � � ��دول االع � �ض ��اء م �ض �ي �ف��ا ان� ��ه ت ��م ت��م
التركيز على مجموعة من القضايا التي
ت�ع�ك��س ه ��ذه ال ��رؤي ��ة وض �م��ان ال �ج��ودة
واالس� � �ت� � �ف � ��ادة م� ��ن ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات
والتعليم االلكتروني.
وك � � ��ان ال � �ص� ��رع� ��اوي ق� ��د دع � ��ا خ�ل�ال
الجلسة االفتتاحية لهذا االجتماع الى

ب ��ذل م��زي��د م ��ن ال �ج �ه��د ل�ت�ف�ع�ي��ل آل �ي��ات
عمل املنظمة العربية ل�لاج�ه��زة العليا
ل�ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب��ة واالرت �ق ��اء
ب�ه��ا وت�ط��وي��ر اس��ال�ي��ب ادائ �ه��ا ملهامها
بما يحقق التطور املأمول مشددا على
املهام الجسام امللقاة على عاتق املجلس
التنفيذي للمنظمة ودوره املحوري في
تنفيذ سياساتها وبرامجها استشرافا
الحداث املستقبل.
واض � � � � ��اف ان االج � �ت � �م � ��اع ي �ت �ض �م��ن
م �ن��اق �ش��ة ام � � ��ور م �ه �م��ة وم ��وض ��وع ��ات
ح � �ي � ��وي � ��ة ل � �ل � �ت� ��وص� ��ل ال � � � ��ى ال � � � �ق� � � ��رارات
وال�ت��وص�ي��ات العملية ال�ت��ي ت�س�ه��م في
دفع مسيرة التعاون والعطاء وتحقيق
اآلم� � ��ال امل �ن �ش ��ودة ال �ت ��ي ي �ت �ط �ل��ع ال�ي�ه��ا
جميع اعضاء املنظمة وتسهم في دعم
ق��درات وام�ك��ان��ات املنظمة واداء دوره��ا
ال��رائ��د بني املنظمات االقليمية الزميلة
وت��وف�ي��ر اف�ض��ل السبل الج�ه��زة الرقابة
الداء دورها على احسن وجه بكل كفاءة
وفعالية وفقا الحدث املمارسات املهنية
واالساليب العلمية.
يذكر ان��ه على هامش ه��ذا االجتماع
نظم دي ��وان املحاسبة م�ع��رض الكويت
ع��اص�م��ة ال�ث�ق��اف��ة االس�لام �ي��ة وال� ��ذي تم

عادل الصرعاوي

خ�لال��ه تقديم مجموعة م��ن االص ��دارات
ال�ت��ي ت�ع��رف ب��امل��وروث ال�ث�ق��اف��ي امل��ادي
وغير املادي للكويت.
ك�م��ا ت��م اي �ض��ا ع ��رض ف�ي��دي��و لنظام
ادارة امل � �ش� ��اري� ��ع ك � ��إه � ��داء م� ��ن دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة الع� �ض ��اء امل �ن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
وذلك لتسهيل التواصل وسرعة االنجاز
في اعمال اللجان والفرق التابعة لها.
وت �ض �م��ن ج � ��دول اع� �م ��ال االج �ت �م��اع
دراس ��ة ت�ق��اري��ر لكل م��ن رئ�ي��س املجلس
التنفيذي ع��ن نشاطه ون�ش��اط املجلس

م�ن��ذ آخ ��ر اج �ت �م��اع ل��ه واالم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
عن نشاطها منذ آخر اجتماع للمجلس
ولجنة املعايير املهنية وال��رق��اب�ي��ة في
اجتماعها الثامن ولجنة تنمية القدرات
امل��ؤس �س �ي��ة ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا
التاسع.
كما ناقش االجتماع الذي شارك فيه
ممثلو االجهزة العليا للرقابة بكل من
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة واالم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة وم �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
ال��ى ج��ان��ب ال�ع��راق وفلسطني والكويت
ولبنان ومصر وت��ون��س ب��االض��اف��ة الى
اململكة املغربية نتائج تنفيذ املخطط
االس � �ت ��رات � �ي � �ج ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي ��ة
ومقترحات تفعيل آليات عمل املنظمة
العربية لالجهزة العليا للرقابة املالية
وامل �ح��اس �ب��ة واع �ت �م��اد ال �ح �س��اب لسنة
 2015وامل��وازن��ة التقديرية لسنة 2016
وعرض تقارير االجهزة عن مشاركاتها
ف��ي اع �م��ال ال�ل�ج��ان وم�ج�م��وع��ات العمل
املنبثقة عن منظمة االنتوساي.
وي � �ض� ��م ال � ��وف � ��د ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال ��وك �ي ��ل
امل �س ��اع ��د ل �ل �ش ��ؤون اإلداري � � � ��ة وامل��ال �ي��ة
ع �ص��ام امل �ط �ي��ري وم��دي��ر امل�ك�ت��ب الفني
لقطاع الشؤون االداري��ة واملالية محمد

اش �ك �ن��ان��ي وم ��دي ��ر إدارة ال��رق��اب��ة على
االس �ت �ك �ش��اف��ات وال �ت �ك��ري��ر ع �ب ��دال ��رزاق
عبدالكريم ومدير إدارة التدريب سعود
ال��زم��ان��ان ب��االض��اف��ة ال��ى اختصاصيي
منظمات دولية فاطمة القطان وحصة
االنبعي.
يذكر ان املجلس التنفيذي للمنظمة
يترأسه حاليا دي��وان املحاسبة ويضم
ف��ي ع�ض��وي�ت��ه اح ��د ع �ش��ر ج �ه��ازا اع�ل��ى
للرقابة ب��ال��دول ال�ع��رب�ي��ة .وم��ن ناحية
اخرى أكد ديوان املحاسبة أن التعديالت
التي توصلت إليها مناقشات مجموعة
العمل املعنية بتعديل ق��وان�ين املنظمة
الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية
ال �ع��ام��ة وامل �ح��اس �ب��ة (اإلن� �ت ��وس ��اي) في
اجتماعها األول بالصني ترتقي ب��أداء
أجهزة الرقابة العليا.
وقال الديوان في بيان صحافي امس
إن امل�ن��اق�ش��ات ال�ت��ي ش�ه��ده��ا االج�ت�م��اع
وش��ارك��ت ب��ه ال�ك��وي��ت ممثلة ب��ال��دي��وان
دارت ح ��ول ال �ن �ظ��ام األس��اس��ي م��ن قبل
م�م�ث�ل��ي امل�ن�ظ�م��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة واألم��ان��ة
العامة لـ(اإلنتوساي) ومكتب التدقيق
الوطني الصيني أسفرت عن مجموعة
ت ��وص � �ي ��ات س� �ت ��رف ��ع ل � �ـ(االن � �ت� ��وس� ��اي)

مل �ن��اق �ش �ت �ه��ا ف ��ي م��ؤت �م��ر أب ��وظ� �ب ��ي ف��ي
ديسمبر .2016
وف�ي�م��ا ي�خ��ص م ��ادة االن �س �ح��اب من
امل�ن�ظ�م��ة أف ��اد ب ��أن ال�ج��ان��ب ال�ن�م�س��اوي
واملتمثل باألمانة العامة لـ(اإلنتوساي)
وج ��د أن م �ث��ل ه ��ذه ال� �ح ��االت ت�س�ت�غ��رق
وقتا قبل اتخاذ ق��رار االنسحاب بشكل
نهائي ويتم مناقشتها مع املنظمة قبل
الشروع بتطبيقها.
وأض � � ��اف أن ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال �خ��اص��ة
باملسودة االستراتيجية لـ(اإلنتوساي)
 2022 - 2017لها تأثير بعيد املدى على
مستوى األداء في األجهزة الرقابية من
خالل تصوير عملية تدقيق واستحداث
أفضل اإلج��راءات الرقابية التي تواكب
ال �ن �م��و امل� �ت� �س ��ارع ل �ل �م �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة
للرقابة واملحاسبة.
وش � � � � � ��ارك دي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ف��ي
االجتماع ال��ذي عقد أم��س وأم��س األول
في مدينة نانجينغ في الصني بصفته
رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي امل �ن �ظ �م��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل�ل�أج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي ��ا ل �ل��رق��اب��ة
واملحاسبة (األرابوساي).

قال ان قوانيننا الرياضية ليست السبب وللجنة عرضت وثيقة غير حقيقية

الفيلي :أصوات في اللجنة االوليمبية تريد إيقاف
نشاطنا الرياضي
قال رئيس وفد التفاوض الحكومي
مع اللجنة األوملبية الدولية في جنيف
د .محمد الفيلي إن القوانني الرياضية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ليست ال�س�ب��ب الحقيقي في
إي�ق��اف النشاط ال��ري��اض��ي الكويتي ألن
قوانيننا الرياضية موجودة في الكثير
من دول العالم.
وأض��اف الفيلي في مؤتمر صحافي
ام ��س ب �م �ق��ر ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
أن ق��رار اإلي �ق��اف ات�خ��ذ م��ن قبل اللجنة
األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ق �ب��ل أن ت�ب�ح��ث عن
ذريعة لهذا اإليقاف.
وأوض��ح أن اللجنة األوملبية الدولية
تقوم على أهداف نبيلة ولكن إدارة هذه
املنظمة ابتعدت عن هذه األهداف داعيا
إلى وجوب إعادة النظر في هذه الهيئة
ملصلحة الرياضة الدولية.
وذكر أنه كانت ثمة مفاوضات وكان
من املمكن الوصول فيها إلى نقطة أبعد
لو لم تكن هناك عملية تصيد عكستها
وثيقة اللجنة األوملبية الدولية.
وأك� � � � � � ��د ال� � �ف� � �ي� � �ل � ��ي وج� � � � � � ��ود ت � � �ب � ��ادل
ل�لاق�ت��راح��ات وك ��ان ه�ن��اك اق �ت��راح أق��رب

إلى قناعة الوفد الكويتي وتوصلنا إلى
ص�ي�غ��ة وإن ك��ان��ت ل�ي�س��ت امل�ث��ال�ي��ة لكن
يمكن البناء عليها والوصول إلى نقطة
أبعد لكن اللجنة األوملبية تراجعت عنه
وهو ما يكشف بوضوح أن هذه اللجنة
ال ي �ح��رك �ه��ا ص� ��وت واح � ��د ب ��ل أص� ��وات
متعارضة.
وش � � � ��دد ع � �ل� ��ى أن وث � �ي � �ق ��ة ال �ل �ج �ن��ة
األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة غ�ي��ر حقيقية وت�ق��دم
معلومات مغلوطة وساذجة في الطرح
ال سيما في ادعاء أن املفاوض الكويتي
وافق لكنه منع من املوافقة واصفا إياه
ب��ال �ط��رح ال �س ��اذج ألن م��ن ال�ب��دي�ه��ي أن
ي��رج��ع امل� �ف ��اوض إل ��ى ال �ج �ه��ة امل�ف��وض��ة
الس �ي �م��ا أن ق �ن��اع��ة ال �ف ��ري ��ق ال �ك��وي �ت��ي
امل�ف��اوض ه��ي ال��وص��ول إل��ى ات�ف��اق وفق
القواعد القانونية الكويتية ونحن ما
كان لنا أن نقدم وعدا ال نملك تنفيذه إال
بعد ال��رج��وع إل��ى ال��دول��ة التي يحكمها
دستور ومؤسسات.
وقال إن وفد اللجنة األوملبية الدولية
استخدم أساليب تفاوضية إلقرار األمر
ال��واق��ع بالتوقيع منفردا على الوثيقة

الفيلي متحدثا في املؤتمر الصحافي

إيحاء منه بأنه لن يعدل عن رأيه ولكن
هذا األمر ما كان ليلزمنا بالتوقيع على
وثيقة لم تحقق هدفنا وحقنا العادل.
وأض��اف الفيلي أن اللجنة االوملبية
ح��رص��ت على الحديث ع��ن موضوعات
ل ��م ت �ك��ن م ��درج ��ة ع �ل��ى ج � ��دول األع �م��ال
مثل موضوع املجلس األوملبي وسحب
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي رف �ع �ت �ه��ا ال ��دول� ��ة ع�ل��ى
اللجنة األومل�ب�ي��ة وع��دد م��ن املؤسسات
الرياضية وفي النهاية قدموا وثيقة ال
تعبر عما اتفقنا عليه.

ولفت إلى أن الوثيقة التي وقع عليها
الجانب األوملبي كانت بمنزلة شكل من
اشكال املناورة ال تلزم الجانب الكويتي
ب �ش ��يء م ��ؤك ��دا أن ه �ن ��اك ث �م��ة م�س��ائ��ل
ك��ان��ت واض �ح��ة ل��دي �ن��ا ول��دي �ه��م أه�م�ه��ا
أن ق��رار اإلي �ق��اف ليس سببه الحقيقي
القوانني الكويتية وهو ما اجتهدنا في
اقناعهم به وأن ما تم طرحه في وثيقة
اللجنة األوملبية بعيد كل البعد عما تم
التفاوض فيه والوصول إليه.
من جانبه قال عضو الفريق الكويتي

ص �ق��ر امل �ل��ا خ �ل��ال امل ��ؤت �م ��ر إن ال �س �ب��ب
الحقيقي ل�ع��دم توقيع ال��وف��د الكويتي
ع �ل��ى ال��وث �ي �ق��ة ه ��و أن م ��ا ج� ��اء ب �ه��ا ال
يعكس ما دار في االجتماع.
وأض � � � � ��اف امل� �ل ��ا أن م � ��ا ي � ��دع � ��و إل ��ى
االس � �ت � �غ � ��راب ه � ��و أن ال � �ن � �ق ��اط ال �ت �س��ع
ال�خ��اص��ة ب��اإلي �ق��اف ل��م ت�ت��م مناقشتها
إال ب �ع��د م ��وض ��وع ��ات ل ��م ت �ك��ن م��درج��ة
ع �ل��ى ج � ��دول األع � �م� ��ال وه � ��ي م��وض��وع
اتفاقية خ��اص��ة بمقر املجلس األومل�ب��ي
اآلسيوي وسحب القضايا ثم مشاركة
الرياضيني الكويتيني في دورة األلعاب
األومل� �ب� �ي ��ة م �ب �ي �ن��ا أن ق �ض �ي��ة امل �ج �ل��س
األوملبي اآلسيوي استغرقت  6ساعات
كاملة.
وأوض � � � � � � ��ح أن م � � ��وض � � ��وع ت� �ع ��دي ��ل
ال �ق��وان�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��م ي�ت��م ب�ح�ث��ه كما
ت � ��م اس � �ت � �ع � ��راض ج � �ه� ��ود ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف��ي
تفنيد نقاط اللجنة األوملبية الخاصة
ب � ��اإلي� � �ق � ��اف ب� �ش� �ك ��ل م� �ف� �ص ��ل ودح � ��ض
املزاعم بالتدخل الحكومي في الرياضة
الكويتية أو تعارض القوانني الكويتية
والقوانني الدولية.

وأشار إلى أن قضية نادي التضامن
هي خير مثال على ذلك ولو كان هناك
ت��دخ��ل ح �ك��وم��ي ل �ح �س��م امل ��وض ��وع ف��ي
دقائق بدال من أن يستمر قرابة العامني.
وذكر املال أن هذه االيضاحات هدفها
أن يعي ال�ش��ارع ال��ري��اض��ي حقيقة عدم
وج � ��ود أي ت� �ع ��ارض ب�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
ال��ري��اض�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة وال�ن�ظ��م وال�ق��وان�ين
ال� ��دول � �ي� ��ة م� ��ؤك� ��دا ان ق �ض �ي��ة ال �ك��وي��ت
ع ��ادل ��ة وس �ت �ك��ون ه �ن��اك ب �ع��ض األم ��ور
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
إلصالح االنحراف في املجال الرياضي.
وخ ��اط ��ب امل �ل�ا ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة
بالكويت (اللجنة األوملبية واالتحادات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة) ق ��ائ�ل�ا إذا ك � ��ان ال �ش �ب��اب
الكويتي ومصلحة الرياضة الكويتية
ت �ه �م �ك��م ف��ال �ح��ل ب�ي�ن أي��دي �ك��م وي�ن�ت�ه��ي
باجتماعكم وإنهاء هذه املشكلة املفتعلة
ومخاطبتكم للجنة األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة
ب��ارت�ض��ائ�ك��م ب �ه��ذه ال �ق��وان�ين الكويتية
التي ال تعارض القوانني الدولية

مشاركة عزاء

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة
بخالص العزاء إلى

النائب حمود الحمدان
بوفاةوالده

محمد ناصر أحمد الحمدان
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله الصبر والسلوان
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الكويت تستضيف
أياما ثقافية
طاجيكية

د .زبيد الله زبيدوف

تستضيف الكويت فعاليات
األي� � ��ام ال �ث �ق��اف �ي��ة ال�ط��اج�ي�ك�ي��ة
ب��رع��اي��ة وزي� ��ر اإلع �ل��ام ووزي ��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود.
وأوض� � ��ح س �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة
ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ل� ��دى ال� �ب�ل�اد د.
زبيد الله زبيدوف أن هذه األيام
ال �ت��ي ت �ن��درج ض �م��ن اح�ت�ف��ال�ي��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ع� ��اص � �م� ��ة ال� �ث� �ق ��اف ��ة
اإلسالمية  2016ستضم عرضا
للفرقة الطاجيكية الفولكلورية
ع � �ل � ��ى م � � �س� � ��رح ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن
عبدالرضا كما ستقدم الفرقة
نفسها عرضا آخر يوم الجمعة
املقبل في مجمع األفنيوز.

رالي الكويت
ينطلق اليوم
ينطلق ال �ي��وم رال ��ي الكويت
الدولي  2016ويستمر حتى 26
مارس الجاري.
وأك � ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س االت �ح��اد
ال��دول��ي ل�ل�س�ي��ارات (ف�ي��ا) ناصر
ب��ن خليفة العطية ع��ن سعادته
ب� ��امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ال� �ن� �س� �خ ��ة 24
م ��ن ال� �س� �ب ��اق واش � � ��اد ف ��ي ب �ي��ان
صحافي امس بالسجل املشرف
ال� ��ذي ت�ت�م�ت��ع ب ��ه دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ع�ل��ى ك��اف��ة ال�ص�ع��د وخ�ص��وص��ا
رياضة السيارات قائال إن أهمية
رالي الكويت الدولي  2016الذي
يعد الجولة الثانية م��ن بطولة
ال�ش��رق األوس��ط للراليات تكمن
في ذلك السجل املشرف السيما
في مجال رياضة السيارات.

تنظمه مؤسسة البابطين برعاية رئيس الوزراء

مهرجان ربيع الشعر العربي
األحد المقبل
أع �ل �ن ��ت م ��ؤس �س ��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز
سعود البابطني الثقافية انطالق
ف �ع ��ال �ي ��ات ال � � � ��دورة ال �ت ��اس �ع ��ة م��ن
م� �ه ��رج ��ان رب� �ي ��ع ال �ش �ع��ر ال �ع��رب��ي
ت �ح��ت رع��اي��ة س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء يوم
األح��د املقبل .وقالت املؤسسة في
ب�ي��ان صحافي ام��س إن املهرجان
ال ��ذي يستمر ث�لاث��ة أي ��ام يحتفي
ه��ذا ال �ع��ام ب��ال�ش��اع��ري��ن الكبيرين
س �ل �ي �م��ان ال �ج��ارال �ل��ه م ��ن ال �ك��وي��ت
وب� ��در ش��اك��ر ال �س �ي��اب م��ن ال �ع��راق
ح�ي��ث سيستهل أع�م��ال��ه بافتتاح
م �ع��رض ل�ل�ك�ت��اب ي�ض��م إص� ��دارات
جديدة عن الشاعرين.
وأضافت أن الفعاليات تتضمن
ث �ل�اث أم �س �ي��ات ش �ع��ري��ة يحييها
شعراء من داخل الكويت وخارجها
من بينها أمسية بعنوان (في حب
الكويت) بمناسبة اختيار الكويت

عبدالعزيز البابطني

ع� ��اص � �م� ��ة ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة
 2016وت�ع�ن��ى ب�م��وض��وع ال��وح��دة
الوطنية.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س أم� �ن ��اء
املؤسسة األديب عبدالعزيز سعود
البابطني إن املؤسسة ت��واك��ب في
ه��ذا املهرجان السنوي احتفاالت

ال� �ع ��ال ��م ب� �ي ��وم ال �ش �ع��ر الف� �ت ��ا إل��ى
الحرص على التنوع في األجيال
واالت� �ج ��اه ��ات ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي ال�ش�ع��ر
ل�ك��ي نغطي أك�ب��ر م�س��اح��ة ممكنة
من النتاج الشعري املطروح على
الساحة حاليا.
وأوض � � ��ح أن� ��ه س �ت �ق��ام ن ��دوت ��ان
ع� ��ن ال� �ش ��اع ��ري ��ن امل �ح �ت �ف ��ى ب�ه�م��ا
ي �ت �ح��دث ف ��ي األول � � ��ى م �ن �ه �م��ا ع��ن
ال �ش��اع��ر ب� ��در ش ��اك ��ر ال �س �ي��اب ك��ل
م��ن د .نسيمة الغيث م��ن الكويت
وأح � �م� ��د ال� �ح ��ري� �ش ��ي م� ��ن امل� �غ ��رب
وي��دي��ر ال�ج�ل�س��ة د .س��ال��م خ ��دادة.
وأشار إلى أن الندوة الثانية التي
تتحدث عن الشاعر سليمان الجار
ال �ل��ه س�ت�ض��م ك�ل�ا م��ن ن��ائ��ب وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال �ج��ارال �ل��ه ود.
عبداملجيد فالح من سوريا وتدير
الجلسة د .سعاد عبدالوهاب.

افتتاح مركز عبدالرحمن السميط
في تنزانيا
اع �ل �ن��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ون امل�ب��اش��ر
افتتاح مركز عبدالرحمن السميط
في منطقة (كيغوما) غرب تنزانيا
وال � ��ذي ي �ع �ن��ى ب �م �س��اع��دة االط �ف��ال
املحرومني من التعليم.
وح� �ض ��ر ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح امل��دي��ر
ال � � �ع � � ��ام ل� �ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ة د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ع�ب��دال��رح�م��ن السميط والسكرتير
االول في السفارة محمد العميري
ورئ � �ي� ��س امل �ق ��اط �ع ��ة م ��واغ ��اس ��ام ��ي
ماكيتا.
واعرب ماكيتا وفق بيان لسفارة
ال�ك��وي��ت ل��دى ت�ن��زان�ي��ا تلقته كونا
عن تقدير بالده لالعمال االنسانية
والخيرية التي تقدمها الكويت في
مختلف انحاء القارة االفريقية.
واكد ان تنزانيا تعاني من نقص
الفصول الدراسية في ضوء زيادة
عدد االطفال امللتحقني في املدارس

• م��ري��م صفر حسين ع�ب��اس ،أرم �ل��ة :علم تقي غ�ل��وم أشكناني،
عاما( ،شيعت) ،رج��ال :مسجد اإلم��ام المهدي ،الرقعي ،مقابل الدائري
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ً
الخامس ،تلفون ،66559911 :نساء :الصليبخات ،ق ،1ش ،100م ،1ج ،4مقابل
مسجد جعفر بن أبي طالب ،تلفون24870812 :
عاما( ،شيع) ،رجال :الخالدية ،ق،2
• ناصر بدر عثمان أبوقماز58 ،
ً
ش صالح بوقماز ،م ،129تلفون ،97911000 :نساء :قرطبة ،ق ،4ش األول ،ج،2
م61أ ،تلفون25356995 :
• محمد إب��راه�ي��م عبدالرحمن ال�س��ال��م 65 ،ع��ام� ً�ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
عبدالله المبارك ،ق ،8ش ،،807م ،121تلفون ،96679662 :نساء :الفردوس ،ق،2
ش األول ،ج ،10م ،45تلفون97975197 :
• نهار مجبل نهار المطيري 67 ،ع��ام� ً�ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ال�ع��زاء في
المقبرة فقط ،نساء :الفروانية ،ق ،2ش ،80م23
• زه� ��رة ع �ب��دال��رض��ا ع �ل��ي ي��اس �ي��ن 70 ،ع ��ام � ً�ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال:
حسينية آل ياسين ،المنصورية ،ق ،2ش ،29م ،13تلفون ،66654895 :نساء:
المنصورية ،ق ،2ش ،29م ،12تلفون66248123 :
عاما( ،شيع) ،الفحيحيل ،ق،9
• عبدالهادي فالح تويم الهاجري89 ،
ً
ش ،23م ،7تلفون99782244 - 97540007 :
• زي�ن��ب محمد ال �خ��راز ،أرم �ل��ة :علي عبدالله الجعفر 88 ،ع��ام� ً�ا،
(شيعت) ،رجال :جنوب السرة ،السالم ،ق ،5ش ،515م ،27تلفون،55002020 :
نساء :عبدالله المبارك ،ق ،1ش ،114م ،75تلفون99606087 :
• م��ري��م ع� �ب ��دال ��رزاق م�ح�م�ي��د ال�م�ح�م�ي��د ،أرم� �ل ��ة :م�ح�م�ي��د حجي
«اعتبارا
عاما( ،شيعت) ،رجال :مسجد الوزان ،غرب مشرف،
المحميد87 ،
ً
ً
من يوم الجمعة  ،»3/25نساء :حسينية أم حنان ،المنصورية ،ق ،1ش جاسم
اعتبارا من يوم الجمعة  ،»3/25تلفون66622399 :
الوزان ،م« ،7أول أيام العزاء
ً
عاما( ،شيع) ،رج��ال :ديوانية
63
الشيتان،
سعد
• محمد عبدالله
ً
الشيتان ،الفروانية ،ق ،2ش ،143م ،9تلفون ،67797919 :نساء :العارضية،
ق ،10ش ،5ج ،3م ،24تلفون99971699 - 65554358 :
• فاطمة مصطفى علي ،أرملة :حسن محمد عبدالله القبندي90 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :غرب مشرف ،ق ،3ش ،320م ،10تلفون،99453095 :
ً
نساء :الصباحية ،ق ،1ش ،9م ،285تلفون23611919 - 65777188 :
• حليمة غلوم فتح أشكناني ،زوجة :أحمد عبدالحسين حميدي،
 42ع��ام� ً�ا( ،شيعت) ،رج��ال :الحسينية االشكنانية ،م�ي��دان ح��ول��ي ،تلفون:
 ،99631311نساء :الجابرية ،ق ،5ش ،14م ،78تلفون98011855 :
• محمد ن��اص��ر أح�م��د ال�ح�م��دان 92 ،ع��ام� ً�ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :دي��وان
الحمدان ،الفنطاس ،ق ،2ش ،13مقابل مسجد الحمدان ،تلفون- 99832065 :
 ،99035730نساء :الفنطاس ،ق ،2ش ،1م ،14تلفون99635135 - 99441545 :
• ف��اي��ز م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه م �ب��رك ال �ع �ن��زي 56 ،ع ��ام � ً�ا( ،ي�ش�ي��ع بعد
ص�لاة عصر ال�ي��وم بمقبرة ص�ب�ح��ان) ،رج��ال :ال�ع��دان ،ق ،4ش ،11م،31
تلفون ،99517157 - 65018180 :نساء :الصباحية ،ق ،1ش ،15م ،11تلفون:
99145537 - 97200099
• سكينة موسى حسين علي ،أرملة :عبدالنبي ابراهيم حسين
عاما( ،شيعت) ،رجال :حسينية العباسية ،المنصورية،
محمد علي88 ،
ً
تلفون ،99668879 :نساء :المنصورية ،ق ،1ش ،13م7
عاما( ،شيع) ،رجال :العمرية ،ق ،1ش،3
• ياسين جوهر الشعيب73 ،
ً
م ،39تلفون ،99037012 :نساء :صباح السالم ،ق ،9ش ،2ج ،7م3

جانب من االفتتاح

وذل� � ��ك ت �ل �ب �ي��ة ل �ت��وج �ي �ه��ات رئ �ي��س
تنزانيا ج��ون ماغافولي بمشروع
مجانية التعليم في عام .2016
م ��ن ج �ه �ت��ه اع� � ��رب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لجمعية ال �ع��ون امل�ب��اش��ر ان تنفيذ
ه � ��ذا امل� � �ش � ��روع س �ي �س �ه��م ف� ��ي رف ��ع

aldostoor

امل� �ع ��ان ��اة ع ��ن االط � �ف ��ال امل �ح �ت��اج�ين
وس� �ي� �ع� �م ��ل ع � �ل ��ى ت ��أه� �ي� �ل� �ه ��م ل �ك��ي
ي� �ص� �ب� �ح ��وا اع � � �ض � ��اء ف� ��اع � �ل �ي�ن ف��ي
املجتمع.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الوفيات

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

04.29
05.48
11.54

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

03.23
06.01
07.19

