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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االثنين
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العوضي يطالب بإحالة
الشركات المخالفة
في المشاريع
اإلسكانية للنيابة

التعليمية :خلل
إداري يستلزم إعادة
االختبارات اإلشرافية
في التربية

صباح الخالد يبحث
سبل تعزيز
العالقات الثنائية
مع منغوليا

رفضت منح مجلس الوزراء الحق في رفعها بقرار وأرجأت مناقشة وثيقة اإلصالح االقتصادي

المالية تغلق الباب أمام تفرد
الحكومة بزيادة رسوم الخدمات
أغلقت اللجنة املالية الباب امام
أي ت��وج��ه حكومي للتفرد بقرار
زي��ادة أي رسوم مقابل االنتفاع
بالخدمات العامة ورفضت خالل
اجتماعها أمس مشروع الحكومة
بشأن تعديل احكام القانون رقم
 79ل �س �ن��ة  1995ب �ش��أن ال��رس��وم
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع
باملرافق والخدمات العامة والتي
ط ��ال � �ب ��ت م � ��ن خ�ل��ال� ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب � ��أن ي �ح ��ق ل� �ه ��ا زي� � � ��ادة ال ��رس ��وم
وال � �ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف امل� ��ال � �ي� ��ة ال � ��واج � ��ب
اداؤه ��ا مقابل االن�ت�ف��اع باملرافق
وال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة االخ ��رى التي
ت �ق��دم �ه��ا ال� ��دول� ��ة وي� �ك ��ون ت�ق��ري��ر
ال� ��زي� ��ادة ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ك��ل رس� ��م او
ت�ك�ل�ي��ف م��ال��ي وت �ح��دي��د ال �ف �ئ��ات
الذين تشملهم ال��زي��ادة بقرار من
مجلس الوزراء.
وق� � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة االب � �ق ��اء ع�ل��ى
ن ��ص امل � ��ادة دون ت �ع��دي��ل وال ��ذي
ينص على أال يجوز اال بقانون ان

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

ت��زي��د ال��رس��وم والتكاليف املالية
ال��واج��ب اداؤه� ��ا م�ق��اب��ل االن�ت�ف��اع
باملرافق والخدمات العامة التي
تقدمها ال��دول��ة على قيمتها في
 31ديسمبر سنة .1994
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب

التشريعية تقر تنظيم الخبرة
وترفع الحصانة عن دشتي
واف� � �ق � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ع �ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال�ح�ك��وم��ي
بخصوص ق��ان��ون تنظيم الخبرة
ب� �م ��ا ي �ق �ض ��ي ب � ��إع � ��ادة امل �س �م �ي��ات
ب� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �خ � �ب� ��رة إل � � ��ى ج ��ان ��ب
ت �ن �ظ �ي �م ��ات إج� ��رائ � �ي� ��ة ف� �ض�ل�ا ع��ن
امل�س��اء ل��ة ف��ي ح��ال رف��ع قضية ضد
أحد الخبراء.
واض � ��اف ال�ق�ض�ي�ب��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
أوص� � � � � ��ت ب � ��امل � ��واف� � �ق � ��ة ع� � �ل � ��ى رف � ��ع
الحصانة ع��ن النائب عبدالحميد

دش �ت��ي ف��ي ال�ق�ض�ي��ة امل��رف��وع��ة من
ح �ك��وم��ة ال �ب �ح��ري��ن ض � ��ده ت�ن�ف�ي��ذا
الت � �ف� ��اق � �ي� ��ة األح� � � �ك � � ��ام واإلن � � ��اب � � ��ات
واالعالنات القضائية لدول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال � �ص � ��ادرة
بالقانون  1998/44كما وافقت على
رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب دشتي
في القضية رقم  2015/9196جنح
عادية رقم  2013 /423الصالحية.
تفاصيل (ص)03

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان المحاسبة:ضعف أداء وزارة الشؤون
في تنفيذ مشاريع خطة التنمية
تفاصيل (ص)14-09

فيصل الشايع إن اللجنة رفضت
ب ��اإلج� �م ��اع امل � �ش� ��روع ال �ح �ك��وم��ي
وذل� � ��ك ات� �س ��اق ��ا م ��ع رأي ال�ل�ج�ن��ة
ال � �ت � �ش ��ري � �ع � �ي ��ة ب� � ��وج� � ��ود ش �ب �ه��ة
دستورية مضيفا أن اللجنة أقرت
التعديل املقدم على القانون رقم

حوار «الدستور»

 69لسنة  2015ف��ي ش��أن العمالة
امل �ن��زل �ي��ة م��وض �ح��ا أن ال �ت �ع��دي��ل
ت��م ع�ل��ى ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل��ادة
االولى ونص على أن تنشأ شركة
م �س��اه �م��ة م �ق �ف �ل��ة ش ��ري� �ط ��ة ع ��دم
تقاضي أرب��اح تزيد على  10في

 استجوابات قادمةإلزاحة الوزراء غير
القادرين على مواكبة
إنجاز المجلس
تفاصيل (ص)07-06

تفاصيل (ص)03

استجواب ثنائي للوزير العلي
اليوم أو غدا
أعلن النائب أحمد القضيبي في
ت �ص��ري��ح خ� ��اص ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» أن��ه
سيقدم اليوم أو غدا على أبعد تقدير
استجوابا لوزير التجارة والصناعة
ي ��وس ��ف ال� �ع� �ل ��ي ف � ��ور االن � �ت � �ه ��اء م��ن
صياغة صحيفة االس�ت�ج��واب وذل��ك
على خلفية مجموعة من التجاوزات

مبارك الحريص:

املئة من صافي التكلفة االجمالية
الس �ت �ق��دام ال �ع��ام��ل امل �ن��زل��ي ب��دال
م ��ن ال �ن��ص ال �ح��ال��ي وه� ��و ش��رك��ة
م �س��اه �م��ة م �ق �ف �ل��ة ش ��ري� �ط ��ة ع ��دم
تقاضي أرب��اح تزيد على  10في
املئة من رأسمال املساهم به.
وفيما يتعلق بوثيقة اإلصالح
امل� � ��ال� � ��ي واإلق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي وال � �ت� ��ي
ك ��ان م �ق��ررا أن ت�س�ت�ك�م��ل اللجنة
مناقشتها قال الشايع إن اللجنة
ل� ��م ت �ن �ت��ه م� ��ن دراس� � � ��ة امل ��وض ��وع
ك� �م ��ا ل� ��م ي �ص �ل �ن��ا م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
مشروعها في ش��أن زي��ادة رسوم
اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ولذلك
ت �ق��رر ت��أج�ي��ل ه ��ذا امل��وض��وع إل��ى
اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ق �ب �ل��ة م��رج �ح��ا أن
يناقش مجلس األمة هذه الوثيقة
في جلسة  12ابريل املقبل.

م�ن�ه��ا ال �ق �س��ائ��م ال �ت��ي ت��م ذك��ره��ا في
تقارير عدد من اللجان املختصة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م �ب��ارك
ال � � �ح � ��ري � ��ص ان � � � ��ه ج � � � ��ار ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
م� ��ع ال� �ن ��ائ ��ب ال �ق �ض �ي �ب��ي الن ي �ك��ون
استجوابهما للوزير العلي موحدا
من عدة محاور.

الحريجي :ال عالقة لزيارة
جزر القمر بقضية البدون
اكد رئيس وفد الصداقة االولى
النائب سعود الحريجي ان زيادة
الوفد البرملاني الى جزر القمر هي
زي� ��ارة ب��روت��وك��ول �ي��ة الع�ل�اق��ة لها
بملف البدون خاصة وان املجلس
ل� �ي ��س ج� �ه ��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة والي �م �ل ��ك

م �ن��اق �ش��ة ه� ��ذه االم� � ��ور م ��ع ال� ��دول
االخ��رى الفتا ال��ى ان ه��ذه الزيارة
ك��ان��ت م�ع��دة ف��ي وق��ت س��اب��ق قبل
عام.
تفاصيل (ص)05

المرافق تؤجل تغليظ
عقوبات مخالفات البناء
ارج� � ��أت ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق العامة
البت في مشروع القانون الحكومي
ب � �ش� ��أن ت �غ �ل �ي ��ظ ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ع �ل��ى
مخالفات البناء في السكن مطالبة
ب��ال �ث��ري��ث وم �ن �ح �ه��ا ال� ��وق� ��ت مل��زي��د
م ��ن ال ��دراس ��ة ك �م��ا ن��اق �ش��ت ال�ل�ج�ن��ة
م� ��وض� ��وع ادراج ب� �ع ��ض امل �ن��اط��ق
السكنية ال �ج��دي��دة ح�س��ب املخطط
ال �ج �غ��راف��ي إل ��ى ك �ش��وف ان�ت�خ��اب��ات
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي الف �ت ��ة ال� ��ى انها
س �ت��رف��ع ت �ق��ري��ره��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
ملجلس االمة.
تفاصيل (ص)04

تسجيل اسم الزوجة في
وثيقة البيت الحكومي
أعلن رئيس لجنة امل��رأة واألس��رة
ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور أن ال�ل�ج�ن��ة
ب� �ص ��دد ت �ع ��دي ��ل ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �خ��اص��ة
ب��امل��ؤس �س��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ح �ي��ث ي�ح��ق
للزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب
مع زوجها الكويتي أن تسجل اسمها
مع الزوج في وثيقة البيت وبالتالي
في حالة حصول خالف بني الزوجني
يبقى حقها في السكن محفوظا.
تفاصيل (ص)04

توزيع  11447قسيمة
في جنوب المطالع
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية عن أن القسائم الحكومية
التي تم توزيعها في مشروع جنوب
امل�ط�لاع اإلس�ك��ان��ي حتى ال�ي��وم بلغ
 11447قسيمة بنسبة  94ف��ي املئة
م��ن ال �ع��دد اإلج �م��ال��ي وه ��و 12177
وحدة سكنية للسنة املالية الحالية
استكماال للخطة اإلسكانية قصيرة
األجل للسنة املالية .2016/2015
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األمير استقبل ولي العهد ورئيسي مجلسي
األمة والوزراء ووزير خارجية منغوليا

األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد حفظه الله ورعاه بقصر
السيف ص�ب��اح ام��س سمو ولي

 ..ومستقبال وزير خارجية منغوليا

العهد الشيخ نواف األحمد .كما
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م.واس�ت�ق�ب��ل سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س

مجلس الوزراء.
كما استقبل ح�ض��رة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س

مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ووزي� ��ر
خارجية منغوليا بوروفسورين
ل��ون��دي��ق وال ��وف ��د امل ��راف ��ق وذل ��ك

بمناسبة زيارته للبالد.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
علي الجراح.

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك ووزراء
الخارجية والداخلية والدفاع واإلعالم

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ح�ف�ظ��ه
الله بقصر السيف صباح امس
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � ��رزوق

 ..ومستقبال النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ال�غ��ان��م .واس�ت�ق�ب��ل ال�ش�ي��خ جابر
امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ال �ن��ائ��ب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر

الخارجية الشيخ صباح الخالد
كما استقبل نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د واس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب

رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل س � �م� ��وه وزي� ��ر
اإلع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون

الشباب الشيخ سلمان الحمود
ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
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وافقت على قانون تنظيم الخبرة

برلمان

رفضت زيادة الرسوم مقابل االنتفاع بالخدمات

التشريعية :تطبيق اتفاقية االنابات
واالعالنات القضائية بحق دشتي

المالية :تأجيل وثيقة اإلصالح
إلى جلسة  12أبريل

واف �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية بإجماع الحضور
على رف��ع الحصانة البرملانية
ع � ��ن ال � �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش� � � �ت � � ��ي ف� � � ��ي ال� � �ق� � �ض� � �ي � ��ة رق � ��م
 721502343ت�ن�ف�ي��ذا الت�ف��اق�ي��ة
األح�ك��ام واالنابات واالعالنات
ال � �ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ة ل� � � � � ��دول م �ج �ل��س
ال�ت�ع��اون الخليجية ال �ص��ادرة
بقانون .1998 /44
وق� ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل � �ل � �ص � �ح� ��اف � �ي�ي��ن أم � � � � ��س ع� �ق ��ب
اجتماع اللجنة انه تم كذلك رفع
ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ن��ائ��ب دش�ت��ي
ف��ي ال�ج�ن�ح��ة رق ��م 2015/9196
ج �ن��ح ع ��ادي ��ة رق� ��م 2013/423
الصالحية وتم التصويت برفع
الحصانة بأغلبية الحضور.
واضاف القضيبي ان اللجنة
وافقت باالغلبية على مشروع
ق ��ان ��ون ال �ح �ك��وم��ة بخصوص

رف�ض��ت اللجنة املالية البرملانية
خ �ل ��ال اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا ام� � ��س م� �ش ��روع
ال �ح �ك��وم��ة ب ��زي ��ادة ال ��رس ��وم م�ق��اب��ل
االن� �ت� �ف ��اع ب ��ال� �خ ��دم ��ات ف �ي �م��ا اق� ��رت
تعديال على قانون العمالة املنزلية.
وذك � � ��ر رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
فيصل الشايع في تصريح صحافي
أن اللجنة رفضت باإلجماع مشروع
ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رقم  79لسنة  1995في شأن
ال ��رس ��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال �ي��ة م�ق��اب��ل
االن� �ت� �ف ��اع ب ��امل ��راف ��ق ال� �ع ��ام ��ة وذل� ��ك
ات�س��اق��ا م��ع رأي اللجنة التشريعية
بوجود شبهة دستورية.
وأضاف أن اللجنة أقرت التعديل
امل �ق��دم ع�ل��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  69لسنة
 2015ف ��ي ش � ��أن ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة
موضحا أن التعديل تم على الفقرة
األول� � ��ى م ��ن امل� � ��ادة االول� � ��ى ل�ت�ص�ب��ح
كالتالي تنشأ شركة مساهمة مقفلة
ش��ري �ط��ة ع ��دم ت �ق��اض��ي أرب � ��اح ت��زي��د
على  10في املئة من صافي التكلفة

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

قانون تنظيم الخبرة مع األخذ
باملقترح ال��راب��ع ال��ذي ت�ق��دم به
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران
والذي بنص على تعديل بعض
اح �ك��ام امل ��رس ��وم رق ��م  40لسنة
 1980ب ��إص ��دار ق ��ان ��ون تنظيم
الخبرة.
وذك � � � ��ر ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ان اه� ��م
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ط � ��رأت ع�ل��ى

قانون الخبرة تتضمن مادتني
االول ��ى تشمل اعادة املسميات
بوظائف الخبرة سواء للرئيس
او ب �ق �ي��ة األع� �ض ��اء ال� ��ى ج��ان��ب
ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ات اج � ��رائ� � �ي � ��ة اخ � ��رى
وامل��ادة الثانية بشأن املساءلة
ف��ي ح��ال��ة رف��ع قضية ض��د احد
الخبراء.

أغلب الشكاوى عن قصور المتقدمين للتغلب على مشكلة استخدام الكمبيوتر

التعليمية :خلل فني إداري يستلزم إعادة
االختبارات اإلشرافية في وزارة التربية
ق� ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ع � � ��ودة
ال��روي�ع��ي إن االخ�ت�ب��ارات االشرافية
ب��ال �ت��رب �ي��ة ي �ج��ب ان ت �ع��اد الس �ب��اب
ف �ن �ي��ة واج ��رائ� �ي ��ة ل �ت �ف��ادي االخ �ط��اء
التنسيقية ف��ي تطبيق االخ�ت�ب��ارات
مضيفا أن ��ه ي�ج��ب م��راع��اة ع ��دد من
املالحظات عند االع��ادة منها انه تم
استخدام االختبار االلكتروني هذا
العام ولكن واض��ح أن هناك اخطاء
فنية وتقنية بالتطبيق بغض النظر
عن محتوى االختبارات.
وتابع :يفترض أن تؤخذ عينة من
الذين اجتازوا االختبارات االشرافية
س��اب�ق��ا وت�ط�ب��ق االخ �ت �ب��ارات عليهم
اوال -Pilot Study-وق �ي��اس مؤشرات
الصدق والثبات الفتا إلى أنه ايضا
ك ��ان ي �ف �ت��رض ب ��أن ي �ت��م م �ع��رف��ة أث��ر
الوقت ومدة االختبار وحجم الخط
وق� � ��درة امل �س �ت �خ��دم ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر وم �ه��ارت��ه ق �ب��ل تطبيق
االختبار الفعلي.
وأوضح أن محتوى االخ�ت�ب��ارات

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

لم يختلف عن االختبارات السابقة
ول��ذل��ك ل��م تكن املشكلة مقيدة على
محتوى االختبار بقدر ماهي مشكلة
ت�ق�ن�ي��ة وف �ن �ي��ة وق �ص��ور بالتنسيق
م �س �ت �ط��ردا  :ب �ع��د ان ت��ؤخ��ذ ن�ت��ائ��ج
ع�ي�ن��ة ال�ت�ط�ب�ي��ق االول � ��ى وتحليلها
ي �ت��م م��راج�ع�ت�ه��ا وع �م��ل ال�ت�ع��دي�لات
ال�ل�ازم��ة واخ ��ذ امل�لاح �ظ��ات وب�ع��ده��ا
يتم اعتماد التطبيق النهائي.
وأردف :ب �ع��د اع �ت �م��اد ال�ت�ط�ب�ي��ق

ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل�ل�اخ� �ت� �ب ��ارات ي� �ت ��م ع�م��ل
م ��ذك ��رات ل�ل�م�ت�ق��دم�ين ل�لاخ �ت �ب��ارات
االش��راف �ي��ة ب��وق��ت م�ي�س��ر وع �م��ل ام��ا
دورات او ورش ع �م ��ل مل� ��ن ي��رغ��ب
ويخطر جميع املتقدمني والراغبني
بالوظائف االش��راف�ي��ة بهذه ال��ورش
او ال ��دورات التأهيلية بفترة كافية
وتوفير الفريق التدريبي املناسب
لذلك.
وأض� � � ��اف ال� ��روي � �ع� ��ي :الشكاوى
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التي وصلتني شخصيا اغلبها عن
قصور في تأهيل املتقدمني للتغلب
على مشكلة استخدام الكمبيوتر في
مثل هذه االختبارات.
وزاد ال� � ��روي � � �ع� � ��ي :ه� � �ن � ��اك خ �ل��ل
ت�ن�س�ي�ق��ي ف �ن��ي اداري ف ��ي ال� � ��وزارة
حول تسريب النتائج التي يفترض
ان تكون سرية ولوجود هذا الخلل
ال� ��ذي ب ��دأ ق �ب��ل ال �ن �ت��ائ��ج ل ��زم اع ��ادة
االختبارات.
وتابع الرويعي :ملعالجة مشكلة
االخ� � �ت� � �ب � ��ارات االش � ��راف� � �ي � ��ة ت �ع �ت �م��د
نتيجة من اجتاز االختبارات واعادة
االخ �ت �ب ��ارات مل��ن ي��رغ��ب م��ع م��راع��اة
املالحظات التي سبق ذكرها.
وكشف عن ان اللجنة التعليمية
س �ت �ع �ق��د اج �ت �م ��اع ��ا ال � �ي� ��وم االث �ن�ي�ن
مل � �ن � ��اق � �ش � ��ة ق� � � ��وان � �ي ��ن ال � �ج � ��ام � �ع � ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة و ال �ت �ع �ل �ي ��م ال� �خ ��اص
وح �ق��وق امل��ؤل��ف و امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
وما يستجد من أعمال.

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

االجمالية الستقدام العامل املنزلي
ب��دال م��ن ال�ن��ص ال�ح��ال��ي وه��و شركة
مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي
أرب � ��اح ت��زي��د ع �ل��ى  10ف ��ي امل �ئ��ة من
رأسمال املساهم به.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��وث�ي�ق��ة اإلص�ل�اح
امل� ��ال� ��ي واإلق � �ت � �ص � ��ادي وال � �ت� ��ي ك ��ان
مقررا أن تستكمل اللجنة مناقشتها
ق��ال ال�ش��اي��ع إن اللجنة ل��م تنته من

دراس��ة امل��وض��وع كما لم يصلنا من
الحكومة مشروعها في ش��أن زي��ادة
رس � ��وم اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
ول��ذل��ك ت �ق��رر ت��أج�ي��ل ه ��ذا امل��وض��وع
إل ��ى اج �ت �م��اع��ات م�ق�ب�ل��ة م��رج �ح��ا أن
ي�ن��اق��ش مجلس األم ��ة ه��ذه الوثيقة
في جلسة  12ابريل املقبل.

 4لجان تعقد اجتماعاتها
ت�ع�ق��د  4ل �ج��ان اج�ت�م��اع��ات�ه��ا
اليوم اذ تناقش لجنة امليزانيات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي م�ي��زان�ي��ة
الهيئة العامة للعناية بطباعة
ون �ش��ر ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة
ال� �ن� �ب ��وي ��ة وع� �ل ��وم� �ه� �م ��ا ل �ل �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  0017 / 2016بحضور
ممثلني عن وزارة املالية وجهاز
املراقبني املاليني وديوان الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة ودي � � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
والهيئة العامة للعناية بطباعة
ون �ش��ر ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال �س �ن��ة
ال�ن�ب��وي��ة وع�ل��وم�ه�م��ا وك��ذل��ك ما
يستجد من اعمال.
ك �م��ا ت �ب �ح��ث ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى االق � �ت ��راح ��ات
بقوانني ف��ي ش��أن التعديل على
ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ص�ي��دل��ة
وم� �ن ��اق� �ش ��ة م� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ف ��ي ش ��أن ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى بعض
احكام قانون العمل في القطاع
األه �ل��ي واالق� �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
ف ��ي ش ��أن ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى بعض
احكام قانون العمل في القطاع
األهلي بحضور وزيرة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ووزي � ��رة
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة او م ��ن ي �ن ��وب ع�ن�ه��ا
ورئ�ي��س لجنة ح�ق��وق العاملني

ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال�ق�ط��اع��ال�خ��اص
ورئ �ي��س االت� �ح ��اد ال �ع��ام ل�ع�م��ال
ال �ك��وي��ت ورئ �ي ��س غ��رف��ة ت �ج��ارة
وصناعة الكويت باالضافة الى
ما يستجد من اعمال.
وم � � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ � � � � ��رى ت� �ش ��رع
لجنة ش��ؤون التعليم والثقافة
واالرش ��اد ف��ي مناقشة امل�ش��روع
بقانون ف��ي ش��أن حقوق املؤلف
وال �ح �ق��وق امل� �ج ��اورة واالق �ت ��راح
ب � � �ق� � ��ان� � ��ون ف� � � ��ي ش � � � � ��أن ح � �ق� ��وق
امللكية الفكرية وادارة الحقوق
ال �ج �م��اع �ي��ة واالق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ف� ��ي ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال �ج ��ام �ع ��ات
وال�ك�ل�ي��ات املجتمعية وامل�ع��اه��د
ال �ح �ك��وم �ي��ة واالق � �ت� ��راح ب�ق��ان��ون
ف��ي ش��أن التعليم ال �خ��اص وم��ا
يستجد من أعمال.
وعلى صعيد متصل تناقش
ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة
مسودة اللجنة (بصفتها لجنة
ت �ح �ق �ي��ق) ح� ��ول ك ��ل م ��ا ق� ��دم من
ات �ه��ام��ات للمختصني بالهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ب� �ش ��أن
امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي ش��اب��ت األس�ه��م
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
الوطنية للخدمات العقارية وما
يستجد من اعمال.
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برلمان

aldostoor

االثنين  19جمادى اآلخر  28 . 1437مارس 2016

توفير  2640شقة لحل مشكلة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي

لجنة المرأة :تسجيل اسم الكويتية في وثيقة
البيت الحكومي
أع�ل��ن رئ�ي��س لجنة امل ��رأة واألس��رة
ال �ن��ائ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور أن ال�ل�ج�ن��ة
ب� �ص ��دد ت �ع ��دي ��ل ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �خ��اص��ة
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية
بحيث يحق للزوجة الكويتية التي
تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي أن
تسجل اس�م�ه��ا م��ع ال ��زوج ف��ي وثيقة
ال �ب �ي��ت وب��ال �ت��ال��ي ف��ي ح��ال��ة ح�ص��ول
خ�لاف ب�ين ال��زوج�ين يبقى حقها في
السكن محفوظا.
وقال عاشور في تصريح صحافي
عقب اجتماع اللجنة أم��س بحضور
وزي � � � ��ر اإلس � � �ك� � ��ان وم � ��دي � ��ر م��ؤس �س��ة
الرعاية السكنية ومدير بنك اإلئتمان
 :م��ن ال��واض��ح أن ال�ح�ك��وم��ة ل��م تنته
ب �ع��د م ��ن رؤي �ت �ه��ا اإلس �ك��ان �ي��ة ح�ت��ى
اآلن وك��ذل��ك م��وض��وع مفهوم األس��رة
الس �ي �م��ا ف�ي�م��ا ي �خ��ص ق �ض��اي��ا امل ��رأة
الكويتية وسكنها موضحا أن املرأة
الكويتية امل�ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر كويتي
حتى اآلن ليس لها الحق ف��ي تقديم

ط �ل��ب ال ��رع ��اي ��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ف ��ي ح�ين
يتم النظر في طلبات املرأة الكويتية
األرملة أو املطلقة س��واء بتخصيص
بيوت منخفضة التكاليف أو تقديم
ال� �ق ��رض اإلس� �ك ��ان ��ي ب �ق �ي �م��ة  70أل��ف
دينار لشراء شقة سكنية بمساحة ال
تقل عن  100متر.
وأضاف :هناك اجتماعات متعددة
مع املؤسسة السكنية لتغيير مفهوم
األس � � ��رة وإي � �ج� ��اد ال �ح �ل ��ول مل�ن��اس�ب��ة
ل�ل�م��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة م��ن غير
ك��وي �ت��ي م �س �ت �ط��ردا :وم� ��ن امل �ش��اري��ع
امل�ق�ب�ل��ة ه �ن��اك  2000ش�ق��ة ف��ي مدينة
صباح األحمد و 640شقة في مشروع
ج��اب��ر األح �م��د ل�ح��ل ج��زء م��ن مشكلة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات امل � �ت � ��زوج � ��ات م � ��ن غ �ي��ر
ك��وي�ت��ي ول �ك��ن ه ��ذه األع � ��داد ال تكفي
ل �س��د ال �ط �ل �ب��ات امل �ط��روح��ة س� ��واء في
املؤسسة السكنية أو بنك االئتمان.
وق��ال :نحتاج لتسريع وت�ي��رة حل
ه��ذه القضية وحتى اآلن أعتقد أننا

المرافق :ناقشت إدراج المناطق
الجديدة بكشوف انتخابات البلدي

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة

ن��اق �ش��ت ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة
أمس مشروع قانون بتعديل بعض
أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2005
ف��ي ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت بحضور
وزي � ��ر امل� ��واص �ل�ات ووزي� � ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود
الحريجي في تصريح للصحافيني
عقب ان�ت�ه��اء االج�ت�م��اع ان اللجنة
ب �ح �ث��ت م ��وض ��وع ال� �ع� �ق ��وب ��ات ف��ي
قانون البلدية في ش��أن مخالفات
البناء في السكن الخاص موضحا
بأن اللجنة طلبت التريث للوصول
إل ��ى ص�ي�غ��ة ت��واف �ق �ي��ة ب �م��ا الي�ض��ر
باملواطنني.

وذك� � � ��ر أن م � ��ن ال � �ع � �ق ��وب ��ات ف��ي
مخالفات البناء بالسكن الخاص
ق�ط��ع ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ع��ن امل��واط��ن
امل�خ��ال��ف ف��ي ب�ن��اء السكن الخاص
موضحا أن اللجنة طلبت التريث
م��ن الحكومة وم��زي��دا م��ن ال��دراس��ة
في هذا الشأن.
وأض� ��اف ال�ح��ري�ج��ي ان اللجنة
ن ��اق� �ش ��ت اي � �ض ��ا م� ��وض� ��وع ادراج
بعض املناطق السكنية الجديدة
ح �س ��ب امل �خ �ط ��ط ال� �ج� �غ ��راف ��ي إل ��ى
كشوف انتخابات املجلس البلدي
م� ��وض � �ح� ��ا أن ال � �ل � �ج � �ن ��ة س� �ت ��رف ��ع
ت �ق��ري��ره��ا ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ملجلس
االمة.

جانب من اجتماع لجنة املرأة واألسرة

بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الحكومة
وس � ��رع � ��ة ال � �ب� ��ت ف � ��ي ه� � ��ذه ال �ط �ل �ب��ات
وب��ال�ن�ه��اي��ة أع�ت�ق��د أن�ن��ا ب�ع�ي��دون عن
ح��ل امل�ش�ك�ل��ة بشكل ج ��ذري ونحتاج
إل��ى م�ت��اب�ع��ة ال�ق�ض�ي��ة وت �ع��اون وزي��ر
اإلسكان.
ول � � �ف� � ��ت إل� � � � ��ى أن ه � � �ن� � ��اك ح ��اج ��ة
لتعديالت على قانون اإلسكان وهو
م ��ا س ��وف ن �ق��دم��ه خ�ل�ال األس �ب��وع�ين

امل �ق �ب �ل�ي�ن ب �ح �ي��ث ن �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة م��ن
ج�م�ي��ع ال �ج��وان��ب ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال�ج��ان��ب
القانوني.
وف� � ��ي س � �ي ��اق آخ� � ��ر ق� � ��ال ع ��اش ��ور:
استمعنا أخ�ي��را ال��ى تصريحات من
امل �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال ��دول ��ة الس �ي �م��ا في
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص ب�ع��ض
املنشآت وال�ش��رك��ات اململوكة للدولة
م �ع �ت �ب ��را أن ذل� � ��ك ي� �ن ��اق ��ض ال� ��رؤي� ��ة

االق�ت�ص��ادي��ة واإلص�لاح�ي��ة للحكومة
ح� �ي ��ث ب� �ي� �ن ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي خ �ط��ة
التنمية االق�ت�ص��ادي��ة ب��وض��وح أنها
تسعى بكل ق��وة إل��ى زي��ادة اإلي��رادات
غير النفطية بالنسبة للحكومة وتلك
ال� ��زي� ��ادة ت ��أت ��ي م ��ن خ�ل��ال ال �ش��رك��ات
ال��راب �ح��ة م�ث��ل االت �ص ��االت وامل��واش��ي
والنقل والشركات األخرى.
وأش� ��ار إل ��ى أن ت�ل��ك ال�ت�ص��ري�ح��ات

مغايرة لهذا التوجه حيث سمعنا ان
ه�ن��اك توجها لتخصيص الشركات
امل �م �ل ��وك ��ة ل� �ل ��دول ��ة ب �م �ع �ن��ى أن ه ��ذه
اإلي��رادات التي تدخل اآلن في خزينة
ال� ��دول� ��ة س � ��وف ت ��ذه ��ب إل � ��ى ال �ق �ط��اع
ال� �خ ��اص وب ��ال �ت ��ال ��ي ال �ح �ك��وم��ة اآلن
تناقض نفسها ألن��ه ل��ن ت�ك��ون هناك
إي� � � ��رادات غ �ي��ر ن �ف �ط �ي��ة إال إذا ك��ان��ت
ل ��دى ال�ح�ك��وم��ة ن�ي��ة ب �ف��رض ض��رائ��ب
ع�ل��ى دخ ��ول امل��واط �ن�ين أو ال�خ��دم��ات
ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال ��دول ��ة م� �ش ��ددا ع�ل��ى
رفض توجه الحكومة بالخصخصة
وب��ال �ت��ال��ي ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة أن
ت� �ح ��اف ��ظ ع� �ل ��ى ال � �ش� ��رك� ��ات ال ��راب� �ح ��ة
م �ع �ت �ب��را أن ف �ك ��رة ال �ت �خ �ص �ي��ص ه��ي
ت��وج��ه س �ي��اس��ي واق �ت �ص��ادي خطير
م��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة وي �ج��ب أن ي�ك��ون
ألع �ض��اء امل�ج�ل��س ك�ل�م��ة واض �ح��ة في
هذا االتجاه.

الميزانيات :صرف  % 70لتأهيل البيئة
دون إنجاز ملموس
اج �ت �م �ع��ت ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال�ح�س��اب الختامي البرملانية
ملناقشة تقرير دي��وان املحاسبة
ع � ��ن أع � � �م � ��ال ن� �ق� �ط ��ة االرت � � �ب � ��اط
الكويتية للمشاريع البيئة.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
عدنان عبدالصمد في تصريح
ص�ح��اف��ي أم��س إن��ه رغ��م إع�ط��اء
اإلدارة الجديدة لنقطة االرتباط
في العام املاضي فرصة لتسوية
مالحظات ديوان املحاسبة إال أن
وتيرة تصويب تلك املالحظات
ما زالت بطيئة جدا ويتطلب من
الحكومة تذليل ك��اف��ة العقبات
لها وتعجيل تنفيذ مشاريعها
لرفع وتيرة إنجاز فيها.
واوض � ��ح ان أع �م ��ال اإلدارات
ال �س��اب �ق��ة ش��اب �ت �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
امل��آخ��ذ م��ن إب��رام �ه��ا ل�ت�ع��اق��دات
ل��م ي�ت��م االس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا وع��دم
نجاحها م��رات ع��دة في تحقيق
متطلبات األم��م امل�ت�ح��دة إلق��رار
الخطة الخاصة بتأهيل البيئة
الكويتية من آثار الغزو العراقي
الغاشم ولم تقر هذه الخطة إال
مؤخرا في سنة . 2013

لقطة من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

وذك � ��ر ان ت �ع��وي �ض��ات إع� ��ادة
تأهيل البيئة الستصالح التربة
امل �ل��وث��ة ب��ال �ب �ت��رول وال �ب �ح �ي��رات
النفطية ق��درت بثالثة مليارات
دوالر ت� �ق ��ري� �ب ��ا وح � ��ول � ��ت ه ��ذه
املبالغ في حساب خاص لدولة
الكويت وال�ص��رف منه مشروط
وف ��ق م�ت�ط�ل�ب��ات األم� ��م امل�ت�ح��دة
ح �ي��ث ت� ��م ت �خ �ص �ي��ص ن �س �ب��ة 3
ف��ي امل �ئ��ة م��ن ت�ل��ك ال�ت�ع��وي�ض��ات
( 25مليون دي �ن��ار) كمصاريف
إداري ��ة إلن�ج��از امل�ش��اري��ع إال أنه
ت��م ص ��رف  70ف��ي امل �ئ��ة م��ن تلك
املبالغ من دون إنجاز ملموس.

وش � � � � ��دد ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د ع �ل��ى
ض � � ��رورة أن ت �ع��ال��ج ال �ح �ك��وم��ة
ض �ع��ف ق��درت �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة في
إن �ج��از م �ش��اري��ع ت��أه�ي��ل البيئة
خ� ��اص� ��ة وأن � � � ��ه ب � �ع ��د أك � �ث� ��ر م��ن
 26س �ن��ة ع �ل��ى ال� �غ ��زو ال �ع��راق��ي
و 11س � �ن� ��ة ع � �ل� ��ى إق� � � � � ��رار ت �ل��ك
ال �ت �ع��وي �ض��ات ل ��م ت �ت �ع��د ن�س�ب��ة
اإلنجاز 6ر 5في املئة ما يتطلب
اإلس��راع في تنفيذها إذ أن دور
نقطة االرتباط إشرافي في حني
التنفيذ يقع على عاتق الجهات
الحكومية .واض ��اف ان اللجنة
اكدت ضرورة وجود آلية تالقي

ما بني نقطة االرتباط والجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ن �ف��ذة ل�ل�م�ش��اري��ع
م��ن جهة وم��ع دي ��وان املحاسبة
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ل �ل��وص��ول إل��ى
تعاون ورؤي��ة مشتركة لتسوية
امل�لاح �ظ��ات ال � ��واردة ع�ل��ى نقطة
االرتباط على أن يوافي الديوان
اللجنة بتقرير محدث عن نتائج
فحصه خالل شهر.
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ليعرف الجميع أن حقوق المواطنين الذين طال انتظارهم ليست لعبة

العوضي يطالب بإحالة الشركات المخالفة
في المشاريع اإلسكانية على النيابة
استنكر النائب كامل العوضي
ت�ع�ل�ي��ق وزي� ��ر اإلس� �ك ��ان ي��اس��ر اب��ل
بخصوص تشكيل لجان خارجية
ملعاينة األخطاء اإلنشائية الواقعة
بالبيوت السكنية في مدينة جابر
األحمد ورفع تقرير عنها للوزارة
م��ؤك��دا أن ال �ف �ي��دي��وه��ات امل �ص��ورة
التي انتشرت على مواقع التواصل
االجتماعي هي خير دليل وبرهان
ع �ل��ى وج� � ��ود أخ � �ط ��اء ك ��ارث� �ي ��ة ف��ي
األع� � � �م � � ��ال اإلن� � �ش � ��ائ� � �ي � ��ة ل �ل �ب �ي ��وت
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �م��دي �ن��ة ج��اب ��ر األح �م��د
السكنية.
وأض ��اف ال�ع��وض��ي ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي أن ��ه م ��ن غ �ي��ر امل �ع �ق��ول أن
ي �ظ��ل امل� ��واط� ��ن ال �ك��وي �ت��ي م�ن�ت�ظ��را
ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى بيته س� �ن ��وات
طويلة ث��م ي�ح��دث أن يحصل على
س� �ك ��ن ال ي� �ص� �ل ��ح ح� �ت ��ى ل �ل �ع �ي��ش
اآلدم� � ��ي ك �م��ا ورد ب��ال �ف �ي��دي��وه��ات
امل� �ش ��ار إل �ي �ه��ا م �ع �ت �ب��را أن م ��ا ورد
بتلك ال�ف�ي��دي��وه��ات ج��ري�م��ة تشكل
إهدارا للمال العام وامتهانا لكرامة
امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي وت �ق��اع �س��ا م��ن
املشرفني من قبل وزارة االسكان.
وق � � ��ال ال� �ع ��وض ��ي إن � ��ه ب � ��دال م��ن
اإلع�لان عن تشكيل لجان وغيرها
م ��ن اإلج� � � � ��راءات ال��روت �ي �ن �ي��ة ال �ت��ي

ال ت �ح��ل م �ش �ك �ل��ة الب� ��د م ��ن ال �ج ��زاء
ال� � �س � ��ري � ��ع وال� � � �ع � � ��دال � � ��ة ال � �ن � ��اج � ��زة
وم � �ح� ��اس � �ب� ��ة امل � �خ � �ط� ��ئ أي � � � ��ا ك� ��ان
متسائال :م��اذا استفدنا نحن من
ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان ع �ل��ى م ��ر ال�س�ن�ين
غ �ي��ر وق ��ت ط��وي��ل ض��ائ��ع م��ن دون
معاقبة املخطئ م��ؤك��دا ان ال��وزي��ر
يملك ك��ل األوراق ال�ت��ي تمكنه من
تجنب الخلل والتصدي للمشاكل
من هذا النوع حيث إنه يملك ملف
ال �ك �ف��االت ال�ب�ن�ك�ي��ة ال �ت��ي يستطيع
تسييلها ض��د أي م �ق��اول مخالف
ليكون عبرة لغيره وتسييل منها
قيمة ما ي��وازي ما اه��دره في هذه
امل �ش��اري��ع واع �ط��اء ه��ا مل �ق��اول آخ��ر
ي �ق��وم ب��أع �م��ال ال �ص �ي��ان��ة ك �م��ا أن��ه
يستطيع مخالفة أي طرف مشارك
في هذه العملية من خالل اإلحالة
إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ل�ي�ع��رف ال�ج�م�ي��ع ب��أن
ح � �ق � ��وق امل � ��واط� � �ن �ي��ن ال � ��ذي � ��ن ط� ��ال
ان�ت�ظ��اره��م ل�ي�س��ت ل�ع�ب��ة ب�ي��د ف�لان
أو ف�ل��ان م �ش �ي��را إل� ��ى أن امل�ش�ك�ل��ة
اإلس�ك��ان�ي��ة ه��ي أول مشكلة ت��ؤرق
املواطن الكويتي ومن غير املعقول
أب � ��دا أن ي �ت��م ال �ت �ع��ام��ل م ��ع أح�ل�ام
ومشاكل الكويتيني بهذه الصورة.
وب�ين العوضي ان تعليق وزي��ر
االسكان يعتبر استخفافا بعقول

كامل العوضي

ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��االخ � �ط� ��اء واض� �ح ��ة
وك � � ��ارث � � �ي � � ��ة وش � � ��اه � � ��ده � � ��ا ج �م �ي��ع
الكويتيني عن طريق احد البرامج
التلفزيونية وعلى مواقع التواصل
االجتماعي ولقد التقيت ع��ددا من
اصحاب هذه البيوت وفي قلوبهم
املرارة نتيجة هذه الصدمة معتبرا
ذلك عبثا بأحالم الكويتيني.
وش� ��دد ال �ع��وض��ي ع �ل��ى ان ��ه مع
اق � � � ��رار ال � ��وزي � ��ر ب � ��وج � ��ود ع ��وائ ��ق
ومخالفات ف��ي ع��دد م��ن املشاريع
ال �س �ك �ن �ي��ة ك� � ��ان ي� �ج ��ب ان ت �ك��ون
ال �خ �ط ��وة ال �ت��ال �ي��ة ه ��ي م�ح��اس�ب��ة
املخطئ ب�ص��ورة سريعة ب��دال من

االعالن عن تشكيل لجنة خارجية
!! ثم ملاذا لجنة خارجية اال يوجد
موظفون اكفاء يقيمون املوقف من
داخ��ل ال��وزارة؟ اال تعلم يا سيادة
ال��وزي��ر ان العدالة البطيئة ظلم ؟
ان� ��ت ل��دي��ك االدوات واالج � � ��راءات
ال�ت��ي ذك��رت�ه��ا س��اب�ق��ا استخدمها
واردع ك� ��ل م� ��ن ت� �س ��ول ل� ��ه ن�ف�س��ه
العبث باملشاريع الحكومية.
واك � ��د ال �ع��وض��ي ان دور وزي ��ر
االس� � �ك � ��ان اق� �ت� �ص ��ر ع� �ل ��ى ت ��وزي ��ع
اوراق القسائم السكنية التي بدأ
ال �ع �م��ل ب �ه��ا ق �ب��ل ع �ه��ده ف��ي ت��ول��ي
ال ��وزارة اي ان��ه ل��م ي�ق��دم اي جديد
الى اآلن بل بالعكس حتى االعمال
االن� �ش ��ائ� �ي ��ة ل �ل �ب �ي��وت ال� �ت ��ي ظ�ل��ت
ممتدة حتى عهده شابها الكثير
م��ن امل�ه��ازل م�ش��ددا على ان��ه يجب
ع�ل�ي��ه ان ي �ت��رك ب�ص�م��ة ف��ي ع�ه��ده
ح � �ت ��ى ي � ��ذك � ��ره ال� � �ن � ��اس ب��ال �خ �ي��ر
ق ��ائ�ل�ا :ي �ج��ب م �ح��اس �ب��ة امل �س��ؤول
واالستعانة بالكفاءات في الوزارة
واب � � �ع� � ��اد امل� �ت� �ق ��اع� �س�ي�ن ب � � ��دال م��ن
االستعانة بلجان خارجية الفتا
إل ��ى أن امل��واط �ن�ي�ن اص� �ح ��اب ه��ذه
البيوت يشتكون ويوجد بطء في
االج � � � ��راءات وال يوجد بصيص
م ��ن ام� ��ل ل��دي �ه��م ن �ت �ي �ج��ة س�ي��اس��ة

الكندري يسأل الصالح عن تعيين القياديين
في مؤسسة البترول
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري
س ��ؤاال ال��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل ��ال � �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان� ��س ال �ص��ال��ح
ج� � ��اء ف � �ي ��ه :ب� �خ� �ص ��وص ت�ش�ك�ي��ل
مجالس ادارات الشركات التابعة
ال �ت��ي ص��اح �ب��ت ت�ع�ي�ين ال��رؤس��اء
التنفيذيني واالع �ض��اء املنتدبني
في مؤسسة البترول والشركات
التابعة ي��رج��ى ت��زوي��دي بجميع
ت�ف��اص�ي��ل امل �ف��اض�لات ال �ت��ي تمت
ب �ه��ذا ال �ش��أن ون�ت��ائ�ج�ه��ا م��دع�م��ة
ب �ن �س��خ م ��ن االج � � � ��راءات امل �ت �خ��ذة
وما تم االستناد عليه من قوانني
وس �ي��اس��ات ال �ع��ام �ل�ين وم ��ن ه��ذه
امل �س �ت �ن��دات ول� �ي ��س ع �ل��ى س�ب�ي��ل
الحصر:
 -اج� � � � � ��راء ح � �ص� ��ر امل ��رش� �ح�ي�ن

وتوزيع النقاط.
 اس� � �ب � ��اب اس� �ت� �ب� �ع ��اد ب �ع��ضامل��رش�ح�ين م��دع�م��ة ال�ق��وان�ين ذات
الصلة.
 اسماء من تمت مقابلتهم. اسماء اعضاء لجنة ترشيحاعضاء املجالس.
 ج � �م � �ي� ��ع م� � �ح � ��اض � ��ر ل� �ج� �ن ��ةال �ت��رش �ي��ح ب �م��ا ف �ي �ه��ا امل �ق��اب�ل�ات
للمرشحني.
 سند تشكيل اللجنة املذكورة. ج � � � ��دول ن � �ت ��ائ ��ج م � �ب �ي�ن ف �ي��هترتيب املرشحني.
 ق � � � � � ��رارات ت� �ش� �ك� �ي ��ل م �ج ��ال ��ساالدارات وماسبقها من مراسالت.
 دور م�ع��ال��ي ال��وزي��ر ف��ي ه��ذاال �خ �ص��وص وج �م �ي��ع امل ��راس�ل�ات
والتعاميم.

فيصل الكندري

 دورد مجلس ادارة املؤسسةمع جميع املحاضر والقرارات.
القوانني والسياسات التي تم
االستناد عليها فيما سبق بـ:
 -ك �ي �ف �ي��ة ت � ��وزي � ��ع امل ��رش� �ح�ي�ن

ع�ل��ى امل�ن��اص��ب امل�ت��وف��رة وه��ل تم
االخ��ذ باالعتبار عنصر تضارب
املصالح وخاصة من هم معينون
ب��ال �ق �ط��اع او ب�ي�ن�ه��م ق �ض��اي��ا في
املحاكم مع املؤسسة او شركاتها
التابعة.
 ن�س�خ��ة م��ن ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ةل� �ك ��ل م� ��رش� ��ح ت � ��م اخ � �ت � �ي � ��اره م��ع
ال��وظ��ائ��ف ال �ح��ال �ي��ة ون �س �خ��ة من
عقود التوظيف.
 ن�س�خ��ة م ��ن ج�م�ي��ع م�ح��اض��روق� � � � ��رارات اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ج��ال��س
ادارات امل ��ؤس � �س ��ة وش ��رك ��ات� �ه ��ا
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة خ � �ل ��ال ال � � � �ـ  12ش� �ه ��را
املاضية.

وزارة االسكان العقيمة و االع��داد
امل� �ط ��ال� �ب ��ة ب �ح �ق ��وق �ه ��م ال �س �ك �ن �ي��ة
تتزايد.
وأض� � ��اف ال �ع��وض��ي أن مجلس
األم��ة ك��ان مثاال للتعاون مع وزير
اإلسكان بشكل خاص وق��دم له كل
ال�ت�س�ه�ي�لات ال�ت��ي طلبها م��ن أج��ل
التسريع في عملية اإلنجاز والبناء
وت� �خ� �ف� �ي ��ف ال� � �ع � ��بء ع � ��ن امل� ��واط� ��ن
الكويتي مشيرا إلى توقيع مجلس
األم � � ��ة ل� �ل ��وزي ��ر ل �ت �ج �ن��ب ال ��رق ��اب ��ة
السابقة من ديوان املحاسبة مثال
ع��ن ذل��ك وت�ح�م��ل ك��اف��ة االن�ت�ق��ادات
بسبب ذلك حتى يعطي الوزير كل
ال �ص�لاح �ي��ات ل�ي�ق��وم ب�م��ا يتوجب
ع�ل�ي��ه ف��ي ح��ل ال�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ولو بشكل جزئي مقبول.
واختتم ال �ع��وض��ي ت�ص��ري�ح��ه
مطالبا وزي ��ر اإلس �ك��ان ب��أن يكون
ع �ل��ى ق � ��در امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وان ي �ق��در
طموحات املواطنني الذين يأملون
في سكن وعيش يليق بهم خاصة
بعد الدعم الواضح لك من مجلس
االم ��ة والحكومة وب��ال�ت��ال��ي يجب
ع�ل�ي��ك ي��ا وزي ��ر اإلس �ك��ان أن تكون
ع� �ل ��ى ق � ��در امل� �س� �ت ��وى م� ��ن ال �ح �س��م
واالنجاز.

برلمان
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الحريجي :ال عالقة
لزيارة جزر القمر
بملف البدون

سعود الحريجي

أوض � � � � ��ح ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ع ��ود
ال � � �ح � ��ري � � �ج � ��ي ان ال � �ت � �ب� ��اط� ��ؤ
الحكومي بحل قضية البدون
ادى ال ��ى ت�ف��اق�م�ه��ا واوص �ل �ه��ا
ال ��ى م ��ا وص �ل��ت ال �ي��ه االن من
م�ع��ان��اة مبينا ان م��ا ي�ث��ار من
قبل البعض بشأن تجنيسهم
م� ��ن ق� �ب ��ل دول اخ � � ��رى ك �ج��زر
ال � �ق � �م� ��ر ف � �ه� ��و أم� � � ��ر م� ��رف� ��وض
والي�م�ك��ن ال�ق�ب��ول ب��ه ب��أي حال
من االحوال.
ون � � ��وه ال� �ح ��ري� �ج ��ي ال� � ��ى ان
زي� ��ارة ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي ل�ج��زر
ال �ق �م��ر ك ��ان ��ت م �ع ��دة ف ��ي وق��ت
س��اب��ق ق �ب��ل ع� ��ام وه� ��ي زي� ��ارة
ب� ��روت� ��وك� ��ول � �ي� ��ة الع �ل��اق � ��ة ل �ه��ا
ب �م �ل��ف ال� � �ب � ��دون خ ��اص ��ة وأن
امل�ج�ل��س ل�ي��س ج�ه��ة تنفيذية
والي�م�ل��ك مناقشة ه��ذه االم��ور
مع الدول االخرى.

الطريجي يشيد بالعبيدي لحل
مشكلة طلبة طب األسنان
في ايرلندا
أكد النائب د .عبدالله الطريجي
أن وزي��ر الصحة د.ع�ل��ي العبيدي
أن � �ه� ��ى م� �ش� �ك ��ورا م �ش �ك �ل��ة أط� �ب ��اء
ال� �ب ��ورد ال �ك��وي �ت��ي ل �ط��ب األس �ن��ان
ال��دارس�ي�ن ف��ي اي��رل �ن��دا م�ع��رب��ا عن
ش�ك��ره وت�ق��دي��ره للوزير العبيدي
ال� � � ��ذي أن � �ه� ��ى ب� �ت ��دخ� �ل ��ه امل� �ب ��اش ��ر
معاناة  28طبيبا كويتيا.
وأضاف الطريجي في تصريح
صحافي أن��ه ومنذ تلقيه شكوى
األط �ب��اء الكويتيني ف�ق��د ت��اب��ع مع
ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ب �ي��دي ح �ل �ه��ا م�ش�ي��را
إلى أنه التقى وزي��ر الصحة امس
وأب �ل �غ��ه أن� ��ه ت ��م إن� �ه ��اء م�س�ب�ب��ات
الشكوى من خالل تجديد التعاقد
م��ع الكلية امللكية ل�ل�ج��راح�ين في
ايرلندا األمر الذي سيمكن هؤالء
األطباء من استكمال دراستهم في
السنة األخيرة.
وقال الطريجي إن تفهم الوزير

د .عبدالله الطريجي

ال� �ع� �ب� �ي ��دي ل � �ه� ��ذه ال� �ش� �ك ��وى أدى
إل��ى إن �ه��اء مشكلة األط �ب��اء ال��ذي��ن
سيعودون إلى بلدهم قريبا بإذن
الله لخدمة بلدهم بعد حصولهم
ع �ل ��ى ال � �ب � ��ورد ال �ك ��وي �ت ��ي ال �ك��ام��ل
والترقية لشهادة عضوية الكلية
اإليرلندية.
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قال في حوار لـ «الدستور» إن انخفاض أسعار النفط ليس مبررا للتراخي في التنمية

الحريص :استجوابات قادمة إلزاحة الوزراء
أكد النائب مبارك الحريص
ان مجلس األمة الحالي
يؤدي دوريه الرقابي
والتشريعي على أكمل
وجه وحقق تفوقا على
المجالس السابقة سواء
في عدد التشريعات التي
اقرها أم االستجوابات
التي قدمها النواب كما
انه تطرق الى قضايا
وتشريعات كان مسكوتا
عنها لسنوات طويلة
وتصدى لها المجلس
الحالي.
وقال الحريص في حوار
خص به الدستور ان
المجلس الحالي عقد
جلسات غير مسبوقة
رسخ بها اجراءات
تتم ألول مرة وهي
مناقشة تقارير ديوان
المحاسبة في حضور
الوزراء المعنيين للرد
على المالحظات وايضا
مناقشة اسباب تأخير
اقرار اللوائح التنفيذية
للقوانين.
وتوقع ان يشهد دور
االنعقاد الحالي والمقبل
استجوابات جديدة ويتم
ازاحة الوزراء غير القادرين
على مواكبة مسيرة
المجلس.
وفيما يلي نص الحوار:

 دور االنعقاد قبل االخير من هذاالفصل التشريعي اوش��ك أن ينتهي
ك�ي��ف ت ��رون امل�ش�ه��د ال�س�ي��اس��ي اآلن
خاصة بالنسبة للمجلس؟
• ال ش ��ك ان امل �ج �ل��س ي ��ؤدي
دوره ع� � �ل � ��ى اك � � �م� � ��ل وج � � � ��ه م��ن
الناحيتني التشريعية والرقابية
فمن حيث التشريع لعلك ترى ان
االرق��ام تؤكد تفوق ه��ذا املجلس
على غيره من املجالس السابقة
رغ ��م ان �ن��ا ل��م ن�ك�م��ل ب�ع��د الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي والي� � ��زال ه �ن��اك دور
ان �ع �ق��اد ك��ام��ل وع ��دة اش �ه��ر وم��ن
حيث الرقابة تجد نفس الشيء
فعدد االس�ت�ج��واب��ات ف��ي اق��ل من
ثالث سنوات تجاوز عددها في
املجالس السابقة كافة.
واع � �ت � �ق� ��د ان اي م� �ن� �ص ��ف ال
يستطيع ان يتجاهل هذه االرقام
التي تكشف عن حقيقة ناصعة
وبيان واضح وهي استجوابات
ف� �ع� �ل� �ي ��ة ف � �ق� ��د ت � �م� ��ت ب �م��وج �ب �ه��ا
اس� �ت� �ق ��ال ��ة وزراء وت � � ��م ت �ع��دي��ل
ح�ك��وم��ي اك �ث��ر م��ن م ��رة بسببها
واعتقد ايضا ان املرحلة االخيرة
م��ن دور االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي ودور
االن �ع �ق��اد امل �ق �ب��ل رب �م��ا ي�ش�ه��دان
اس � �ت � �ج� ��واب� ��ات وس� �ي� �ت ��م ازاح � � ��ة
بعض الوزراء غير القادرين على
مواكبة مسيرة انجاز املجلس.
 هل الكثرة العددية في التشريعاو االس�ت�ج��واب��ات ه��ي م��ؤش��ر ص��ادق
لحجم االنجاز؟
• ه � � ��ذا ص� �ح� �ي ��ح ول� �ك� �ن� �ن ��ا ال
نقصد العدد وحده وانما نعني
الكم والكيف ولذلك ربطت الكثرة
ب ��اآلث ��ار ال �ت��ي ت��رت �ب��ت ع �ل��ى ه��ذه
االستجوابات على وجه التحديد
فضال عن ان االستجوابات التي
قدمت ليس هناك اجماع عليها
ف�ه�ن��اك م��ن يختلف م�ع�ه��ا ولكن
االغلبية مقتنعة فاملسألة نسبية
من استجواب آلخر.
 ك �ي��ف ت ��رى م��وق��ف امل�ج�ل��س منتقارير ديوان املحاسبة؟
• ل �ع��ل ال �ج �ل �س��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة
التي حدثت خ�لال دور االنعقاد
امل � � ��اض � � ��ي ك� � ��ان� � ��ت ج � �ل � �س� ��ة غ �ي��ر
م � �س � �ب� ��وق� ��ة ح � �ي� ��ث ت � � ��م خ�ل�ال� �ه ��ا
مناقشة تقارير الديوان بحضور
ال��وزراء واملسؤولني عن الجهات
املخالفة وامل�ت�ج��اوزة التي رصد
م �خ��ال �ف��ات �ه��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وت �ع �ه��د ال � � ��وزراء ب�م�ت��اب�ع��ة ه��ذه
امل �خ��ال �ف��ات وت�لاف �ي �ه��ا وال�ت�ع�ه��د
بعدم تكرارها وه��ذا يعد تطورا
في العملية الرقابية.
واي � �ض� ��ا ح ��دث ��ت ج �ل �س��ة غ�ي��ر
مسبوقة حول تأخر الحكومة في
اصدار اللوائح التنفيذية لبعض
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي اق ��ره ��ا امل�ج�ل��س

المجلس الحالي
رسخ إجراءات تتم
للمرة األولى في
مناقشة تقارير
المحاسبة بحضور
الوزراء

النائب مبارك الحريص

وص��درت بعدها لوائح تنفيذية
مما جعلت اهمية ل�ص��دور هذه
القوانني.
وال�ح�ق�ي�ق��ة ان ه ��ذه ال�ج�ل�س��ات
تعد من ابداعات الرئاسة ومكتب
املجلس ولجنة األولويات.
 م�ن��اورات رع��د الشمال حضرهاح�ض��رة ص��اح��ب السمو ام�ي��ر البالد
وعدد من رؤساء الدول العربية .كيف
تنظرون الى هذا الحدث في ضوء ما
يحيط باملنطقة من تحديات؟
• ال ش � � � ��ك ان ال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق
االم � �ن� ��ي وال� �ع� �س� �ك ��ري ب�ي��ن دول
م � �ج � �ل� ��س ال� � � �ت� � � �ع � � ��اون وب� �ي� �ن� �ه ��ا
وب� �ي ��ن ب� �ع ��ض ال� � � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة وال� �ص ��دي� �ق ��ة م �ط �ل��وب
وف� � � ��ي غ � ��اي � ��ة االه � �م � �ي � ��ة خ ��اص ��ة
ب� �ي� ��ن دول ال� � �خ� � �ل� � �ي � ��ج وم � �ص� ��ر
وب� ��اك � �س � �ت� ��ان وت� ��رك � �ي� ��ا وج �م �ي��ع
ال� � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل�ام � �ي� ��ة
االساسية وذل��ك ملواجهة اخطار
االره ��اب واالع �ت��داء ال�ت��ي تحدث
وال �ت ��دخ ��ل ف ��ي ج �ن��وب ال �ج��زي��رة
ال� �ع ��رب �ي ��ة .والب� � ��د م ��ن ال�ت�ن�س�ي��ق
وال �ت �ع��اون ل�ت��وف�ي��ر ال ��رد وال ��ردع
الحاسم وال�ح��ازم على مثل هذه
االع �ت��داءات .والب��د من محاصرة
ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت� �ح ��رض او ت��دع��م
االره��اب والبد للمجتمع الدولي
من مواجهة مثل هذه التصرفات.
 ك �ي��ف ت � ��رون م��واج �ه��ة االره � ��ابذاته؟
• املواجهة تحتاج الى شقني:
ش� � ��ق ام� � �ن � ��ي وش� � � ��ق ت� �ش ��ري� �ع ��ي.
ال � �ش� ��ق االم� � �ن � ��ي ك� �م ��ا ح� � ��دث ف��ي
م� �ن ��اورات رع ��د ال �ش �م��ال وال �ش��ق
التشريعي بسن قوانني لتجريم
امل�ن�ظ�م��ات االره��اب �ي��ة وامل�ن�ت�م�ين
ل �ه��ا وامل �ت �ع��اط �ف�ين م�ع�ه��ا وم �ث��ال

ذلك املوقف الخليجي املوحد من
حزب الله اللبناني ال��ذي تمادى
اكثر م��ن ال�ل�ازم والب��د م��ن ايقافه
عند حده بعد ان استغل احداث
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي وض �ع��ف االم ��ن
في بعض الدول العربية وحاول
استغالل ذل��ك والتغلغل داخلها
وال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م ��راك ��ز ال �ق ��رار
فيها كذلك رفض مجلس التعاون
الخليجي ال�ت��دخ��ل االي��ران��ي في
ش ��ؤون دول ال �ج��وار وه ��ذا االم��ر
م��رف��وض رف�ض��ا قاطعا وال احد
يقبل ب��ه م��ن ش�ع��وب ه��ذه ال��دول
او منسوبيها او حتى املقيمني
ف� �ي� �ه ��ا الن ه� � ��ذا واج� � � ��ب وط �ن��ي
وانساني الن االرهاب ال دين وال
وط ��ن ل��ه وال ي �ف��رق ب�ي�ن شخص
وآخر.
وهناك اساليب اخ��رى ثقافية
وفكرية واعالمية وكافة وسائل
ال �ت��وع �ي��ة وال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
وحزب الله هذا على سبيل املثال
لديه اع�م��ال عدائية اره��اب�ي��ة في
دول الخليج ولذلك آن االوان لكي
ت�ك��ون ه�ن��اك م��واج�ه��ة ومجابهة
شاملة مع مثل هذه التنظيمات
كداعش وغيره.
 ننتقل ال��ى ال�ج��ان��ب االق�ت�ص��اديونسأل عن التنمية في الكويت ودور
القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته
في هذا املجال؟
• ب��ال�ت��أك�ي��د ه �ن��اك دور ودور
م� �ه ��م ل� �ل� �ق� �ط ��اع ال� � �خ � ��اص ول �ك��ن
القطاع ال�خ��اص املنظم الوطني
ال��ذي له تاريخ في التنمية وفي
نهضة ال�ب�لاد وال��ذي ي�ه��دف الى
االفادة واالستفادة.
 كيف ترى ذلك؟• أن ي� �ع� �م ��ل ع � �ل ��ى ت��وظ �ي��ف

ال � �ع � �م� ��ال� ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة وي � �ل � �ت� ��زم
ب � ��ال� � �ق � ��وان �ي��ن .ق� � ��وان �ي ��ن ح� �م ��اي ��ة
امل�س�ت�ه�ل��ك ول �ي��س اول� �ئ ��ك ال��ذي��ن
ي � �ن � �ش � �ئ ��ون ش � ��رك � ��ة ب �ي ��ن ع �ش �ي��ة
وض� �ح ��اه ��ا وت �ت �س �ل��م م �ش��روع��ا
بمئات املاليني وبعدها تتالشى
ال �ش ��رك ��ة وت �ت �ب �خ��ر وك� ��ل ه��دف�ه��ا
االستغالل وهدم االقتصاد .نحن
نطالب بشركات متخصصة على
اس� ��اس  ٪ 50ل�ل�م��واط�ن�ين و 26
 ٪للمستثمر و  ٪ 24للحكومة
وتكون هذه هي التنمية الوطنية
التي تبنى االقتصاد.
 ات� �ح ��اد امل � �ص� ��ارف ي ��ؤك ��د ق ��درةال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة ع �ل��ى ت �م��وي��ل ع�ج��ز
امل�ي��زان�ي��ة ..ف�ه��ل يمكن ان ي�ق��وم بهذا
الدور؟ وكيف؟
• هذا صحيح ألنهم صرحوا
ب��ذل��ك اك �ث��ر م ��ن م ��رة واأله � ��م من
ذل��ك ان قيمة ه��ذا العجز ال تزيد
ع �ل ��ى  ٪ 5وت �س �ت �ط �ي��ع ال �ب �ن��وك
تمويلها س��واء ب�س�ن��دات خزانة
او ب �ق��روض م��ن ال�ب�ن��وك املحلية
وه � ��ذا اف� �ض ��ل م ��ن ال � �ق� ��روض م��ن
البنوك الخارجية وافضل حتى
من السحب من االحتياطي.
 إلى أي مدى تتأثر خطط التنميةسلبا بانخفاض أسعار النفط؟
• ال أع�ت�ق��د ان �ه��ا ت�ت��أث��ر سلبا
بانخفاض اسعار النفط ألن هذه
الخطط لها ميزانيات مرصودة
قبل انخفاض اسعار النفط كما
ان اس �ع��ار ال�ن�ف��ط آخ ��ذة االن في
االرت�ف��اع وال��وص��ول ال��ى املعقول
وايضا لدينا اآلن قانون الـ P.O.T
ال��ذي أصدرناه قبل سنة ويمكن
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هناك شركات
مساهمة
تسببت في
تخريب االقتصاد
بعدم تنفيذها
المشروعات
يجب إنشاء شركات
مساهمة بنسبة
 ٪ 50للمواطنين
و ٪ 26للمستثمر
و ٪ 24للحكومة
لتنفيذ المشروعات
المجلس خصص
جلسات لمتابعة
أداء الحكومة
وأسباب تأخير
اللوائح التنفيذية
للقوانين
التنسيق األمني
والعسكري بين
الدول العربية
والخليجية ضروري
لمواجهة مخاطر
اإلرهاب
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07

غير القادرين على مواكبة إنجاز المجلس
تتمة المنشور ص 06
استغالله ف��ي تنفيذ مشروعات
ت �ن �م��وي��ة ك �ث �ي��رة ف��امل�س�ت�ث�م��ر اذا
اراد ان ي �ع �م��ل ال ي� �ح� �ت ��اج ال ��ى
ت� �م ��وي ��ل ال � ��دول � ��ة مل � �ش� ��روع� ��ه م��ن
خ��زان�ت�ه��ا وان �م��ا ي��ري��د م�ش��روع��ا
معينا ع�ل��ى م�س��اح��ة م��ن االرض
وه��و ي�ق��وم بكل ش��يء وبالتالي
ف� � ��إن ان� �خ� �ف ��اض اس � �ع� ��ار ال �ن �ف��ط
ليس م�ب��ررا للتراخي ف��ي عملية
ال�ت�ن �م�ي��ة ول ��ذل ��ك ف� ��إن ك �ث �ي��را من
امل �ش��روع��ات التنموية ال�ت��ي ك��ان
م �س �ك��وت��ا ع �ن �ه��ا ق� �ب ��ل ذل � ��ك ق ��ام
املجلس الحالي بالدخول اليها.
 بعد املشاكل التي تعرضت لهاهيئة مكافحة الفساد وبعد تشكيل
م �ج �ل��س ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ج��دي��د م ��اذا
تتأملون منها؟
• نتأمل الكثير من الخطوات
االص�لاح �ي��ة ب�ع��د اع� ��ادة تشكيل
مجلس ادارة الهيئة وبعد اصدار
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل� �ق ��ان ��ون
الهيئة.
 ك �ي��ف ق ��رأت ��م خ �ب��ر االن �س �ح��ابامل �ف ��اج ��ئ ل ��روس �ي ��ا م ��ن س ��وري ��ة ه��ل
ت�ع�ت�ب��رون��ه خ�ط��وة اي�ج��اب�ي��ة ن�ح��و حل
املشكلة السورية؟
• ب � ��ال � �ت � ��أك � �ي � ��د ه� � � ��و خ � �ط� ��وة
ايجابية اسعدت الكثيرين لكننا
ن�ع�ت�ب��ره��ا ت �ح �ت��اج ال ��ى خ �ط��وات
اخ� ��رى اه �م �ه��ا ع ��دم ال �ت��دخ��ل في
الشؤون الداخلية للبالد بالذات
بالنسبة لروسيا وايران.
 ه� �ن ��اك اص � � ��وات ت �ط��ال��ب ب��وق��فامل � �س� ��اع� ��دات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة
وت��وج �ي �ه �ه��ا ال ��ى ال ��داخ ��ل خ�ص��وص��ا
م��ن قبل ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية
خاصة في انشاء الجامعات .ما رأيك
في هذه املطالبات؟
• ه� �ن ��اك ج ��ام� �ع ��ة اخ � � ��رى ف��ي
طريقها لالنتهاء من انشاءاتها
هي جامعة الشدادية.
 تمت احالة استاد جابر وجسرجابر وعقدي شل وط��ائ��رات الشحن
الى النيابة هل يعرقل ذلك املشروعات
الكبرى؟
• ه��ذا ام��ر طبيعي ف��أي شيء
اآلن فيه اي شبهات مالية ال بد
ان ي� �ح ��ال ال� ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق س ��واء
تحقيق ب��رمل��ان��ي او تحقيق في
النيابة العامة.
 ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ةك��ان��ت ق��د واف �ق��ت على تعديل قانون
االن � �ت � �خ� ��اب ��ات ال � �ق� ��ادم� ��ة ه� ��ل واف� �ق ��ت
الحكومة على رأي اللجنة أم ماذا؟
• ن� �ح ��ن ك �ل �ج �ن ��ة ت �ش��ري �ع �ي��ة
دورن� � � � � � ��ا ف� � �ح � ��ص امل � � �ق � � �ت � ��رح م��ن
الناحية ال��دس�ت��وري��ة والالئحية
ون� �ح ��ن ل ��م ن �ج��د ف �ي��ه أي ش�ب�ه��ة
دس �ت��وري��ة ول ��ذل ��ك واف �ق �ن��ا عليه

الحريص متحدثا كرئيس للجنة التشريعية في احدى الجلسات وبجواره املقرر أحمد القضيبي

وأح� �ل� �ن ��اه ال � ��ى ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع ولكن الحكومة كانت قد
طلبت تأجيل امل��وض��وع ولكننا
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة رأي� �ن ��ا ان ال �ت��أج �ي��ل
ليس مبررا ولذلك الحكومة هي
التي تتحدث مع لجنة الداخلية
والدفاع في موضوع املالءمة من
عدمه.
 بصفتك محاميا التحاد املحامنيال �ع��رب ال� ��ذي اخ �ت��ار ال �ك��وي��ت ل�ت�ك��ون
عاصمة للتدريب في عام  2016كيف
تنظر الى هذا االختيار وأهميته؟
• ال �ك��وي��ت ك �م��ا ه ��و م �ع��روف
دول � � � ��ة م� �ن� �ف� �ت� �ح ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ع ��ال ��م
وت� � �ن� � �ع � ��م ب � �ك � �ث � �ي� ��ر م� � � ��ن اج � � � � ��واء
ال� �ح ��ري ��ة وال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ال �ت��ي
يتطلع اليها كثير م��ن الشعوب

جانب من احدى جلسات املجلس

وه � ��ذا ج�ع�ل�ه��ا م �ن��ذ زم� ��ن ط��وي��ل
تحتضن ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤت�م��رات
وال �ن��دوات وامل�ش��روع��ات الفكرية
ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم االم � �ت�ي��ن ال �ع��رب �ي��ة
واالسالمية وحتى العاملية وهذا
اعطاها خبرة كبيرة في االع��داد
والتنظيم فضال عما ت��وف��ره من
امكانات وميزانيات إلنجاح مثل
ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات ول ��ذل ��ك فليس
غريبا ان يختار اتحاد املحامني
العرب الكويت كعاصمة للتدريب
ل �ه��ذا ال �ع��ام ف��دائ �م��ا ت��رح��ب ب��أي
ع�م��ل ع��رب��ي م�ش�ت��رك أو اس�لام��ي
مشترك او حتى دولي وانساني
م � �ش � �ت� ��رك وال � � �ك� � ��ل ي� � �ع � ��رف ان� �ه ��ا
اخ �ت �ي��رت م��ن ق�ب��ل م�ن�ظ�م��ة االم��م
املتحدة كمركز للعمل االنساني

ب�ع��د ان اخ�ت�ي��ر ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد املفدى قائدا
للعمل االنساني .شبابنا ينجح
ف��ي ك��ل املهمات التي تسند اليه
وي �ض �ي��ف ال� ��ى خ �ب��رات��ه خ �ب��رات
جديدة.
 ايضا كان هناك اختيار للكويتع��اص �م��ة ل �ل �ث �ق��اف��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ل �ه��ذا
ال �ع��ام اي �ض��ا  2016ك�ي��ف ت�ث�م��ن ه��ذا
االختيار؟
• اك � � � ��رر م � ��ا ق� �ل� �ت ��ه واض � �ي� ��ف
عليه ان للكويت دورا ب ��ارزا في
دع��م ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي واالس�لام��ي
اس� � � �ه � � ��م ب� � �ف � ��اع� � �ل� � �ي � ��ة ف � � � ��ي ن� �ش ��ر
ال �ث �ق��اف��ة االس�ل�ام� �ي ��ة وال �ع��رب �ي��ة
وم� �ط� �ب ��وع ��ات� �ه ��ا وم� �ن� �ش ��ورات� �ه ��ا
ال��رائ��دة تشهد ب��ذل��ك م��ن اب��رزه��ا

مجلة العربي ومجلة عالم الفكر
وم �ج �ل��ة ال� �ك ��وي ��ت وال� �ع ��دي ��د م��ن
امل�ج�لات النوعية االخ ��رى س��واء
في املسرح او الفنون التشكيلية
او امل �ط �ب ��وع ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ت��ي
تصدر في سالسل متصلة.
 لعلكم تابعتم اخ �ب��ار تفجيراتبروكسل االخيرة والتي راح ضحيتها
ع��دد م��ن االب��ري��اء م��ا دالل ��ة ذل��ك على
الصعيد املحلي واالقليمي والدولي؟
• بكل اسف تابعنا انباء هذه
التفجيرات الجبانة ال�ت��ي تؤكد
ب �م��ا ال ي ��دع م �ج��اال ل�ل�ش��ك ان ��ه ال
أح��د بعيد عن مثل ه��ذه االعمال
االجرامية االمر الذي يفرض على
ال �ع��ال��م اج �م��ع ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود
مل �ح��ارب��ة االره� � ��اب ف��ي ك��ل م�ك��ان
واذا ك��ان��ت الكويت ل��م تسلم من
ش��رور مثل ه��ذه االعمال املؤثمة
وامل � �ج� ��رم� ��ة ف ��إن� �ن ��ا ن� �ح� �م ��د ال �ل��ه
ع�ل��ى ن�ع�م��ة االم ��ن واالم � ��ان ال�ت��ي
ت�ع�ي�ش�ه��ا ال �ك��وي��ت ب�ف�ض��ل يقظة
االج �ه��زة االم�ن�ي��ة ال �ت��ي تستحق
م �ن��ا ال�ت�ح�ي��ة إال أن �ن��ا م�ط��ال�ب��ون
ب�م��زي��د م��ن ال�ي�ق�ظ��ة وال �ح��ذر وان
يعتبر ك��ل م��واط��ن ومقيم نفسه
خ� �ف� �ي ��را ع� �ل ��ى ه � ��ذا ال� ��وط� ��ن وأال
يتقاعس عن ابالغ السلطات عن
أي مالحظات تلفت نظره وتثير
ش �ك ��وك ��ه ول � ��و ب �ن �س �ب��ة ض �ئ �ي �ل��ة.
ول�ع��ل ه��ذا ي��ؤك��د م��ا قلته م��ن ان
املواجهة مع االرهاب تحتاج الى
جهود مكثفة على كافة االصعدة
بدءا من املواجهة االمنية ومرورا
ب��امل��واج �ه��ة ال �ف �ك��ري��ة وال��دي �ن �ي��ة
واالع�لام �ي��ة وال�ت�ش��ري�ع��ي اي�ض��ا.
ول �ق��د دان ��ت ال �ك��وي��ت ع�ل��ى لسان
رئ� �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ه � ��ذه االع� �م ��ال
االره��اب �ي��ة م��ن خ�ل�ال ب��رق�ي��ة ال��ى
رئيس مجلس النواب البلجيكي
عبر خاللها عن خالص التعازي
وص� � � � ��ادق امل � � ��واس � � ��اة ب �ض �ح��اي��ا
ال�ت�ف�ج�ي��رات .أم��ا دالل ��ة ذل��ك فهي
ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى س�ل�ام ��ة وج ��دي ��ة
م ��وق ��ف دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �ت ��ي دع� ��ت ص��راح��ة
ال� ��ى ض � ��روة ال �ت �ص��دي ب �ك��ل ق��وة
للمنظمات والجماعات واالف��راد
االره��اب �ي�ين وت��وج �ي��ه ال�ض��رب��ات
االس � �ت � �ب� ��اق � �ي� ��ة ل � �ه� ��م وت� �ن� �س� �ي ��ق
الجهود مع كل دول العالم التي
تصطف في خندق املواجهة مع
االره ��اب ألن�ن��ا جميعا ف��ي ق��ارب
واح � ��د وك �م��ا اوض� �ح ��ت م ��ن قبل
ان االره � ��اب ال دي ��ن ل��ه وال وط��ن
ويجب الضرب بيد من حديد.

سيتم إحالة أي
مخالفات وشبهات
مالية سواء إلى
النيابة أو إلى لجان
التحقيق البرلمانية
ال أرى مبررا لتأجيل
إقرار التعديل على
قانون االنتخابات
نتأمل الكثير
من الخطوات
اإلصالحية بعد
إعادة تشكيل
مجلس هيئة
مكافحة الفساد
تمويل عجز
الموازنة بسندات
الخزانة أفضل
من السحب من
االحتياطي العام
للكويت دور بارز
في دعم العمل
العربي واإلسالمي
فيما يخص نشر
الثقافة اإلسالمية
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لتفعيل رأس المال العيني والنقدي للمؤسسة في إنجاز المشاريع

النصف والقضيبي يقترحان تعديل
قانون الرعاية السكنية
ق� ��دم ال �ن��ائ �ب��ان راك� � ��ان ال�ن�ص��ف
وأحمد القضيبي اقتراحا بقانون
لتعديل بعض احكام القانون رقم
 47لسنة  1993ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة م� �ش� �ف ��وع ��ا ب� �م ��ذك ��رت ��ه
اإليضاحية.
وجاء في نص االقتراح:
مادة اولى
يستبدل بنصوص امل��واد 6و7و
 11ال �ب �ن��د  6م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 47
لسنة  1993املشار اليه النصوص
التالية:
م ��ادة  :6ل�ل�م��ؤس�س��ة ان ت��ؤس��س
ب�م�ف��رده��ا او ت �ش��ارك ف��ي تأسيس
ش � ��رك � ��ات ت �ت �ص ��ل ب ��أغ ��راض � �ه ��ا او
ت�س��اع��د ع�ل��ى تحقيقها او تساهم
في رأس مالها.
وي � � �ج � ��وز ان ي� �ق� �ت� �ص ��ر ن �ص �ي��ب
امل � ��ؤس � �س � ��ة ف� � ��ي ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��ي
ت��ؤس �س �ه��ا او ت� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ع�ل��ى
ح� � �ص � ��ة ع � �ي � �ن � �ي� ��ة م� � � ��ن االراض � � � � � ��ي
املخصصة لها.
م � � � ��ادة  :7ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ق� �ي ��ام
ب �ت �م��وي��ل ال �ش ��رك ��ات امل �م �ل��وك��ة ل�ه��ا
او ل� �ل ��دول ��ة او الح � � ��دى ال �ه �ي �ئ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة ملكية كاملة
وك ��ذل ��ك ال �ش ��رك ��ات امل �س��اه �م��ة ذات
االكتتاب العام التي يدخل النشاط
العقاري في اغراضها وذلك بحصة
ن�ق��دي��ة أو ع�ي�ن�ي��ة ووف �ق��ا ل�ل�ش��روط
وال�ض��واب��ط التي يحددها مجلس
االدارة في هذا الشأن.
مادة  11بند  :6ان يضع مجلس
االدارة ف� � ��ي ش � � � � ��ؤون امل ��ؤس � �س ��ة
ال �ق��رارات ال�لازم��ة لتنظيم الشؤون
امل ��ال � �ي ��ة واالداري � � � � � ��ة ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
اللوائح الالزمة العمال االستثمار
وامل� � �ق � ��اوالت وال� �ت ��وري ��د وال �ت �ع��اق��د
ع �ل��ى امل� �ش ��روع ��ات وج �م �ي��ع اع �م��ال
املناقصات واملزايدات واالتفاقيات
االستشارية.
وللمجلس ان يضع ف��ي ش��ؤون
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ال � �ق� ��واع� ��د
واالحكام املنظمة لها وله ممارسة
الصالحيات املقررة ملجلس الخدمة
املدنية وديوان الخدمة املدنية.
مادة ثانية
ت�ض��اف ف�ق��رة ج��دي��دة ال��ى امل��واد
 26و 31وث� �ل ��اث ف � �ق� ��رات ج ��دي ��دة
ال��ى امل ��ادة  33م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 47
لسنة  1993املشار اليه نصوصها
كالتالي:
مادة  26فقرة جديدة :ويتحمل
امل �س �ت �ح ��ق م� ��ن ت� ��اري� ��خ اس �ت�ل�ام��ه

ل�ل�ش�ق��ة ال �ط��اب��ق امل�خ�ص�ص��ة ل��ه ما
ي �خ �ص �ه��ا م� ��ن ن �ف �ق ��ات ص �ي��ان �ت �ه��ا
وحفظ وصيانة االجزاء والخدمات
امل �ش �ت��رك��ة وادارت � �ه� ��ا وت �ج��دي��ده��ا
طبقا الحكام املادة .858
مادة  31فقرة جديدة وتستثنى
اج� � � � � ��راءات ال� �ح� �ج ��ز ع� �ل ��ى ال �ع �ق��ار
السكني املرهون لصالح املؤسسة
م ��ن ال �ق �ي��د ال� � ��وارد ب��امل��ادت�ي�ن 216
و 263م� � ��ن ق � � ��ان � � ��ون امل � ��راف� � �ع � ��ات
املدنية والتجارية وذل��ك ايا كانت
مساحته ويكون للمؤسسة الحق
ب��ات �خ��اذ اج � � ��راءات ال�ت�ن�ف�ي��ذ عليه
بالطريق االداري.
م� ��ادة  23ث�ل�اث ف �ق��رات ج��دي��دة:
وف � ��ي ج �م �ي��ع االح � � � ��وال ال ي�س�ق��ط
الرهن ال��ذي يضمن دين املؤسسة
او مستحقاتها اذا لم يجر تجديده
خ �ل�ال امل � ��دة او ات� �ب ��اع االج � � ��راءات
املنصوص عليها في املادتني 995
و 996من القانون املدني.
يكون لديون املؤسسة وألي من
االق �س��اد املستحقة لها م��ا لديون
ال�ح�ك��وم��ة م��ن ام �ت �ي��از ع�ل��ى ام ��وال
م��دي�ن�ي�ه��ا وي �ت��م تحصيلها ب��ذات
ال� �ط ��رق امل� �ق ��ررة ل�ت�ح�ص�ي��ل ام� ��وال
ال��دول��ة وي�ج��وز الخصم والتنفيذ
ع �ل��ى اج� � ��ور وم� �ك ��اف ��آت ال �ع��ام �ل�ين
وع � �ل� ��ى امل � �ع� ��اش� ��ات وف � � ��اء ل ��دي ��ون
املؤسسة ومستحقاتها وذل��ك في
الحدود املقررة قانونا.
ع �ل��ى ان � ��ه ع �ن��د ال� �ت ��زاح ��م ي �ق��دم
دي ��ن ال�ن�ف�ق��ة ث��م دي ��ن ال �ج �ه��ة ال�ت��ي
يتبعها املدين وظيفيا او مؤسسة
التأمينات االجتماعية او م��ن في
حكمها ث��م دي��ن امل��ؤس�س��ة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ث ��م دي� ��ن ب�ن��ك
االئتمان الكويتي.
مادة ثالثة
يلغى ك��ل ح�ك��م ي �ع��ارض أح�ك��ام
هذا القانون.
مادة رابعة
ع �ل ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ
هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

وج� ��اء ف��ي امل ��ذك ��رة اإلي�ض��اح�ي��ة
ل�لاق�ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعض
احكام القانون رقم  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
ملا كان التطبيق الفعلي لقانون
الرعاية السكنية والتعديالت التي
طرأت عليه يهدف الى تفعيل دور

راكان النصف

أحمد القضيبي

املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ف��ي ت �ق��دي��م خ��دم��ات�ه��ا ل�ل�م��واط�ن�ين
وادخال القطاع الخاص واملطورين
العقاريني كشريك فعال في تقديم
ت �ل��ك ال �خ��دم��ات م ��ع ال �ح �ف��اظ على
امل ��ال ال �ع��ام واح� ��داث ف��اع�ل�ي��ة اكثر
ل � �ه� ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ت �ل�ائ� ��م ت � �ط� ��ورات
االوضاع فقد رؤي ضرورة تعديل
ب �ع��ض اح �ك��ام��ه وم � ��واده واض��اف��ة
فقرات لبعض م��واده ل��ذا ج��اء هذا
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ع��دة تعديالت
وذلك على النحو التالي:

ال �ش��رك��ات امل�م�ل��وك��ة ل�ه��ا او ل�ل��دول��ة
او الح� ��دى ال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
ال � �ع � ��ام � ��ة م� �ل� �ك� �ي ��ة ك� ��ام � �ل� ��ة وك� ��ذل� ��ك
ال�ش��رك��ات املساهمة ذات االكتتاب
العام التي يدخل النشاط العقاري
ف��ي اغ��راض�ه��ا وذل��ك بحصة نقدية
او عينية وفقا للشروط والضوابط
ال�ت��ي ي�ح��دده��ا مجلس االدارة في
هذا الشأن.
ح � �ي� ��ث ي� � �ه � ��دف ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ال� ��ى
ان ت� �ك ��ون م �ش ��ارك ��ة امل ��ؤس �س ��ة ف��ي
ال � �ش ��رك ��ات امل � �ش� ��ار ال� �ي� �ه ��ا ب ��امل ��ادة
ب��ال �ح �ص��ة ال� �ت ��ي ت� ��راه� ��ا م �ن��اس �ب��ة
سواء كانت عينية أم نقدية على ان
تصدر شروط وضوابط تنفيذ تلك
املادة من مجلس ادارة املؤسسة.

اوال :يستبدل بنص
المادة  6النص التالي:
للمؤسسة ان تؤسس بمفردها
او ت� �ش ��ارك ف ��ي ت��أس �ي��س ش��رك��ات
تتصل بأغراضها او تساعد على
تحقيقها او تساهم في رأس مالها.
وي � � �ج � ��وز ان ي� �ق� �ت� �ص ��ر ن �ص �ي��ب
امل � ��ؤس � �س � ��ة ف� � ��ي ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��ي
ت��ؤس �س �ه��ا او ت� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ع�ل��ى
ح� � �ص � ��ة ع � �ي � �ن � �ي� ��ة م� � � ��ن االراض � � � � � ��ي
املخصصة لها.
بما ان االراض��ي التي تخصص
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ت� �ع� �ت� �ب ��ر م � � ��ن ض �م��ن
رأس �م��ال �ه��ا امل �ع �ت �ب��ر ق ��ان ��ون ��ا وف��ق
م��ا ن�ص��ت ع�ل�ي��ه امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة من
ال�ق��ان��ون  47لسنة  1993وت�م��ارس
املؤسسة حاليا الصالحيات التي
خولها لها القانون على االراض��ي
التي تخصص لها لذا فان التعديل
ي� � �ه � ��دف ال� � � ��ى ت� �ف� �ع� �ي ��ل رأس م� ��ال
امل��ؤس �س��ة ال �ع �ي �ن��ي وذل � ��ك ل�ت�ن�م�ي��ة
م ��وارده ��ا وت�ح�ق�ي��ق اه��داف �ه��ا وف��ي
ذات ال ��وق ��ت اس �ت �غ�ل�ال رأس �م��ال �ه��ا
ال� � �ن� � �ق � ��دي ف� � ��ي ان � � �ج� � ��از امل � �ش� ��اري� ��ع
االسكانية.

ثالثا :يستبدلبنص المادة 11
بند  6النص التالي:
ان ي� �ض ��ع م �ج �ل��س االدارة ف��ي
ش��ؤون امل��ؤس�س��ة ال �ق��رارات ال�لازم��ة
لتنظيم ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالداري ��ة
بما في ذلك اللوائح الالزمة العمال
االس �ت �ث �م��ار وامل� �ق ��اوالت وال �ت��وري��د
والتعاقد على املشروعات وجميع
اع� � �م � ��ال امل � �ن ��اق � �ص ��ات وامل� � ��زاي� � ��دات
واالتفاقيات االستشارية.
وللمجلس ان يضع ف��ي ش��ؤون
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ال � �ق� ��واع� ��د
واالحكام املنظمة لها وله ممارسة
الصالحيات املقررة ملجلس الخدمة
املدنية وديوان الخدمة املدنية.
امل��رح �ل��ة ال �ح��ال �ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
م��ن اع �م��ال امل��ؤس �س��ة ت�ت�ض�م��ن في
ج��ان��ب كبير م��ن اع�م��ال�ه��ا التعاقد
م� � ��ع امل � �ك� ��ات� ��ب االس� � �ت� � �ش � ��اري � ��ة ل� ��ذا
يقتضي االم ��ر اض��اف��ة االت�ف��اق�ي��ات
االستشارية لنص املادة.

ثانيا :يستبدل بنص
المادة  7النص التالي:
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ق � �ي� ��ام ب �ت �م��وي��ل

رابعا :اضافة فقرة جديدة
الى المادة  26نصها كالتالي:
وي� � �ت� � �ح� � �م � ��ل امل� � �س� � �ت� � �ح � ��ق م ��ن

ت��اري��خ اس �ت�لام��ه للشقة ال�ط��اب��ق
امل �خ �ص �ص��ة ل ��ه م ��ا ي �خ �ص �ه��ا م��ن
نفقات صيانتها وحفظ وصيانة
االج � � � ��زاء وال � �خ� ��دم� ��ات امل �ش �ت��رك��ة
وادارت � � � �ه� � � ��ا وت � �ج� ��دي� ��ده� ��ا ط �ب �ق��ا
الح �ك��ام امل� ��ادة  858م��ن ال �ق��ان��ون
املدني.
ج��اءت اضافة الفقرة الجديدة
ب �ه��دف ال � ��زام م ��ن خ�ص�ص��ت لهم
ال� �ش� �ق ��ق ك� ��أح� ��د اوج� � � ��ه ال ��رع ��اي ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ك��وي��ن
ات�ح��اد م�لاك حفاظا على الثروة
العقارية بالدولة ورفعا عن كاهل
ال ��دول ��ة الع� �ب ��اء ص �ي��ان��ة م�س��اك��ن
املواطنني بغير سند صحيح من
واقع او قانون.
خامسا :اضافة فقرة جديدة
الى المادة  231نصها كالتالي:
وت �س �ت �ث �ن��ى اج� � � ��راءات ال�ح�ج��ز
ع �ل��ى ال �ع �ق ��ار ال �س �ك �ن��ي امل ��ره ��ون
لصالح املؤسسة من القيد الوارد
ب��امل��ادت�ين  216و 263م��ن ق��ان��ون
امل ��راف � �ع ��ات امل ��دن� �ي ��ة وال �ت �ج��اري��ة
وذل��ك اي��ا كانت مساحته ويكون
للمؤسسة الحق باتخاذ اجراءات
التنفيذ عليه بالطريق االداري.
ج��اءت اضافة الفقرة الجديدة
الس �ت �ث �ن��اء امل��ؤس �س��ة م��ن ال�ح�ظ��ر
ال � � ��وارد ب ��امل ��ادة  216م ��ن ق��ان��ون
امل ��راف� �ع ��ا وم� ��ن ث ��م ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن
ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ام ��وال � �ه ��ا وال� �ت ��ي
ت � �ع� ��د ام� � � � � ��واال ع � ��ام � ��ة م� � ��ن خ �ل�ال
اتخاذ اج��راءات التنفيذ الجبري
ع�ل��ى ال�ب�ي��ت ال�ح�ك��وم��ي او الشقة
الحكومية محل الرهن اذا لم يقم
صاحب العالقة بسداد االقساط
ف��ي امل��واع �ي��د امل� �ق ��ررة واص�ب�ح��ت
ك ��اف ��ة اق� �س ��اط ال ��ره ��ن م�س�ت�ح�ق��ة
األداء.
سادسا :اضافة ثالث
فقرات جديدة الى المادة
 33نصوصها التالية:
وف��ي جميع االح ��وال ال يسقط
الرهن الذي يضمن دين املؤسسة
او م �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا اذا ل � ��م ي �ج��ر
ت� �ج ��دي ��ده خ �ل��ال امل� � ��دة او ات �ب��اع
االج ��راءات املنصوص عليها في
امل��ادت�ي�ن  995و 996م��ن ال�ق��ان��ون
املدني.
ي �ك��ون ل��دي��ون امل��ؤس �س��ة وألي
م ��ن االق� �س ��اط امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ه��ا ما
لديون الحكومة من امتياز على
ام��وال مدينيها ويتم تحصيلها
ب� ��ذات ال �ط ��رق امل� �ق ��ررة لتحصيل

ام� � ��وال ال ��دول ��ة وي� �ج ��وز ال�خ�ص��م
وال�ت�ن�ف�ي��ذ ع�ل��ى اج� ��ور وم�ك��اف��آت
ال�ع��ام�ل�ين وع�ل��ى امل �ع��اش��ات وف��اء
ل��دي��ون امل��ؤس�س��ة ومستحقاتها
وذلك في الحدود املقررة قانونا.
على انه عند التزاحم يقدم دين
النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها
امل � ��دي � ��ن وظ� �ي� �ف� �ي ��ا او م��ؤس �س��ة
التأمينات االجتماعية او من في
حكمها ثم دي��ن املؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ث ��م دي ��ن بنك
االئتمان الكويتي.
اع� �م ��اال ل �ح �ك��م امل� � ��ادة  995من
ال� �ق ��ان ��ون امل ��دن ��ي ف� ��ان ق �ي��د ره��ن
البيوت والشقق الحكومية يسقط
اذ لم تقم املؤسسة بتجديده كل
عشر س�ن��وات م��ن ت��اري��خ اج��رائ��ه
وفي ظل االعداد الكبيرة للبيوت
والشقق الحكومية ال�ت��ي تصدر
وث��ائ��ق ملكيتها محملة بالرهن
لصالح املؤسسة قد يسقط احد
هذه الرهون بسبب عدم تجديده
ف��ي امل��واع �ي��د امل �ق��ررة ق��ان��ون��ا ل��ذا
اس� �ت� �ل ��زم االم � � ��ر ض� � � ��رورة اج � ��راء
ت �ع ��دي ��ل ت �ش��ري �ع��ي أس� � ��وة ب�ب�ن��ك
االئتمان الكويتي في هذا الشأن.
ك� �م ��ا ي �ت �ع�ي�ن ان ي � �ك� ��ون ل��دي��ن
امل��ؤس �س��ة م��ا ل��دي��ون ال ��دول ��ة من
امتياز على ام��وال مدينيها وان
ي� �ت ��م ت �ح �ص �ي �ل��ه ب �ن �ف ��س ال� �ط ��رق
امل �ق��ررة لتحصيل ام� ��وال ال��دول��ة
وج � ��واز ال �خ �ص��م وال�ت�ن�ف�ي��ذ على
رواتب املستفيدين الواجبة األداء
للمؤسسة بأية صفة كانت سواء
كانت معاشات او مكافآت وف��اء
ل��دي��ون امل��ؤس�س��ة بما ال يتجاوز
ال �ح��د امل �س �م��وح ب��ه ف��ي ال�ق��وان�ين
امل �ن �ظ �م��ة ل ��ذل ��ك ع �ل��ى ان ي��وض��ع
ت ��رت� �ي ��ب ل� ��دي� ��ن امل� ��ؤس � �س� ��ة ع �ن��د
التزاخم مع الدائنني اآلخرين.
ل � � ��ذا اق � �ت � �ض� ��ى االم � � � ��ر اض� ��اف� ��ة
ال� �ف� �ق ��رات ال� �ث�ل�اث ال� �ج ��دي ��دة ال��ى
املادة.
ك �م��ا ن �ص��ت امل� ��ادت� ��ان ال �ث��ال �ث��ة
والرابعة من هذا االقتراح بقانون
ع �ل��ى م �س��ائ��ل ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال يخلو
منها اي قانون يصدر اذا نصت
ع�ل��ى ان يلغى ك��ل ح�ك��م ي�ع��ارض
احكام هذا القانون وعلى رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وال � � � � ��وزراء ك��ل
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

ديوان المحاسبة :ضعف أداء وزارة
الشؤون في تنفيذ مشاريع خطة التنمية
في الحلقة الثالثة 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 لوزارتي
الشؤون االجتماعية والعمل واالعالم والمالحظات
التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات
وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل
أورد ديوان املحاسبة أهم بيانات
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي وامل�ل�اح� �ظ ��ات
التي أسفرت عنها فحص ومراجعة
الديوان لهذه البيانات ولحسابات
وسجالت وشؤون التوظف للوزارة
وكذلك الرقابة املسبقة واملخالفات
املالية للسنة املالية :2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
ي �ت �ض��ح م� ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ل� � � � � � � � ��وزارة ال � � � �ش� � � ��ؤون،
االج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ة وال� � � �ع� � � �م � � ��ل ن ��ص
االي� � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014ع��ن امل�ق��رر بما جملته
 7.346.154/000د .ك بنسبة ٪ 68.5
م��ن امل�ق��در وانخفاض ف��ي االي��رادات
املحصلة بالسنة املالية 2015/2014
ع� ��ن اي � � � � ��رادات ال �س �ن �ت�ي�ن امل��ال �ي �ت�ي�ن
 2013/2012و  2014/2013وبنسبة
 ٪ 65.2و  ٪ 64.6على التوالي.
وبلغ الوفر باملصروفات الفعلية
للسنة املالية  2015/2014ما جملته
 104.263.090/000د .ك وب�ن�س�ب��ة
 ٪ 17.5م � ��ن امل� �ع� �ت� �م ��د ك� �م ��ا ت �ب�ين
زي ��ادة امل �ص��روف��ات الفعلية للسنة
املالية  2015/2014ع��ن مصروفات
ال�س�ن�ت�ين امل��ال �ي �ت�ين  2013/2012و
 2014/2013وبنسبة  ٪ 37.6و 22.7
على التوالي.
ثانيا  -حسابات وسجالت الوزارة:
 - 1استمرار قيام الوزارة بتقدير
اح �ت �ي��اج��ات أص� �ح ��اب األع� �م ��ال في
ال�ق�ط��اع األه �ل��ي م��ن ال�ع�م��ال��ة حسب
ال � �ت � �ق ��دي ��ر ال� � �ج � ��زاف � ��ي واالج � �ت � �ه� ��اد

ال�ش�خ�ص��ي ل�ل�م��وظ�ف�ين دون وض��ع
ض��واب��ط وم�ع��اي�ي��ر م �ح��ددة لتقدير
تلك االحتياجات.
وأف� � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب� � ��أن ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للقوى العاملة تقوم بتقدير
اح� �ت� �ي ��اج ��ات األع � �م� ��ال ف ��ي ال �ق �ط��اع
األهلي من العمالة طبقا إلج��راءات
وآل � �ي� ��ات م �ن �ظ �م��ة وف � ��ي ح � ��ال ط�ل��ب
ال� �ت� �ج ��دي ��د ألص � �ح � ��اب ال� �ع� �م ��ل ف ��إن
ال��وح��دة املختصة ي�ق��وم مفتشوها
ب � ��زي � ��ارة م� �ي ��دان� �ي ��ة مل � �ك ��ان امل �ن �ش��أة
وم� ��واق� ��ع ال �ع �م��ل م ��ع إع� � ��داد ت�ق��دي��ر
يتضمن البيانات الكافية التي تبني
حجم النشاط من عدمه.
 - 2استمرار عدم وجود ربط آلي
بني نظام امليكنة بالوزارة والنظام
اآللي ل�لإدارة العامة للمرور بوزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �ن� �ظ ��ام اآلل � ��ي ل�ب�ل��دي��ة
ال �ك ��وي ��ت م �م��ا ي �ض �ع��ف م ��ن إح �ك��ام
ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى م� �ل� �ف ��ات ال� �ش ��رك ��ات
ويسمح بالتالعب م��ن خ�لال زي��ادة
تقدير عدد العمالة وعدد املركبات.
وأف��ادت ال��وزارة بأنه يوجد ربط
آلي بني نظام امليكنة بالهيئة العامة
للقوى العاملة والنظام اآللي لإلدارة
العامة للمرور بوزارة الداخلية.
 - 3ضعف أداء الوزارة في تنفيذ
مشاريع خطة التنمية حيث أفادت
ال ��وزارة بصحة م��ا ج��اء باملالحظة
وأرج � �ع� ��ت ذل� ��ك ب �س �ب��ب ق �ص ��ور ف��ي
ال�ت�ش��ري�ع��ات وت��أخ��ر إص ��دار ق��ان��ون
رب��ط امليزانية وبأنها تمضي قدما
ببرنامج زمني محدد لكل مشروع
على ح��دة ومتابعة التنفيذ خطوة
ب � �خ � �ط� ��وة وت� ��ذل � �ي� ��ل أي م� �ع ��وق ��ات
ل�ل��وص��ول ال��ى ال �ه��دف امل��رج��و وفقا
للبرنامج الزمني.

الوزارة تقدر
احتياجات أصحاب
األعمال في
القطاع األهلي من
العمالة جزافيا من
دون وضع معايير
وضوابط لذلك
صورة ملبنى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 - 4قصور نظام الرقابة الداخلية
ف� ��ي ال � � � � ��وزارة ن �ت �ي �ج��ة ع � ��دم ال� �ت ��زام
ال� ��وزارة ب �ق��رار مجلس ال� ��وزراء رق��م
 181ل �س �ن��ة  2009ب� �ش ��أن م�ع��ال�ج��ة
الضعف في األجهزة املالية للدولة
وب �ص �ف��ة خ��اص��ة وح � ��دات ال�ت��دق�ي��ق
واملراجعة ومنها:
 التوسع في الهيكل التنظيميإلدارة املراجعة والتدقيق باملخالفة
ل �ق��راري مجلس ال ��وزراء رق�م��ي 910
و  1181امل � ��ؤرخ �ي��ن 2006/8/28
و  2006/11/11ع� �ل ��ى ال� �ت ��وال ��ي
والنقص الشديد في الكوادر الفنية
املتخصصة في املحاسبة لدى ادارة
املراجعة والتدقيق وعدم قيام ادارة
املراجعة والتدقيق بالدور املطلوب
ل �ف �ح��ص وم ��راج �ع ��ة اع� �م ��ال االدارة
املالية وفقا للقرارات الصادرة بهذا
ال � �ش� ��أن .وأف� � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب�ص�ح��ة
م��ا ورد ب��امل�لاح�ظ��ة وان ��ه ت��م ات�خ��اذ
االج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة وت �ف �ع �ي��ل عمل
ادارة املراجعة والتدقيق وفقا لقرار
مجلس ال� ��وزراء امل��ذك��ور وستشمل
اع� � �م � ��ال ال � �ت ��دق � �ي ��ق ج� �م� �ي ��ع اع � �م ��ال
قطاعات الوزارة.
 - 5م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ال� �ع� �ق ��د رق ��م
 2011/2010 - 25اع �م��ال التشغيل
والصيانة الكاملة واالصالح وقطع
الغيار لخدمات التبريد والتكييف
واملصاعد امليكانيكية بدور الرعاية
ومنها:
 ضعف اعمال االشراف واملتابعةم��ن ق�ب��ل ال� ��وزارة ع�ل��ى تنفيذ العقد
امل �ب��رم االم ��ر ال ��ذي ت��رت��ب عليه ع��دم
االستدالل على إعداد الوزارة لنماذج
التسلم وإق��رار الفحص واإلح�ص��اء
وتشغيل األجهزة واملعدات امل��وردة

وال �ت��ي ت��م تركيبها ب�م��واق��ع العمل
وع��دم االس�ت��دالل على اعتماد إدارة
خدمات ال ��وزارة لها من خ�لال عمل
أوام ��ر تدقيق لكل ج�ه��از على حدة
والتي تقدر بقيمة 1.311.905/000
د .ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ت �ع �م �ي��م رق � ��م 5
لسنة  2002بشأن الدورة املستندية
لعمليات التخزين .وأف��ادت ال��وزارة
بأنها أع��دت ن�م��اذج التسلم وإق��رار
ال � �ف � �ح� ��ص واإلح � � � �ص � � ��اء وت �ش �غ �ي��ل
االجهزة واملعدات التي تم تركيبها
مرفقا معها جميع اعتمادات توريد
وت��رك�ي��ب ب�ن��ود ال�ت��رك�ي�ب��ات بالعقد
واع� �ت� �م ��اد ال �ت �ش �غ �ي��ل ب��امل��وق��ع ب�ع��د
الفحص من قبل جهاز اإلشراف.
ك � �م� ��ا ت � ��رت � ��ب ع � �ل� ��ى ال � �ع � �ق� ��د ع� ��دم
االستدالل على إص��دار ال��وزارة أمرا
ت�غ�ي�ي��ري��ا الس �ت �ب��دال ن �ظ��ام ال�ت��دف�ئ��ة
ب � ��دور ال ��رع ��اي ��ة وال� �خ ��اص ب �ت��وري��د
وت� ��رك � �ي� ��ب ع� � ��دد  16س � �خ� ��ان م �ي��اه
مركزيا البالغ قيمــته 48.723/000
د .ك .وأف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن��ه ن�ظ��را
لعدم توافر املعدات الخاصة بأعمال
ال �ت ��دف �ئ ��ة ب � ��األس � ��واق وق � ��ت ت�ن�ف�ي��ذ
املناقصة فقد ت��م استبدالها بعدد
 74وح � ��دة ت��دف �ئ��ة دون ان تتحمل
ال� � ��وزارة أي م �ص��اري��ف أو تكاليف
اضافية.
وت ��رت ��ب ع �ل��ى ال �ع �ق��د أي �ض��ا ع��دم
متابعة متعهد العقد لتقديم تقارير
وف� ��ق اش� �ت ��راط ��ات ال �ع �ق ��د .وأف � ��ادت
ال � ��وزارة ب��زن امل �ق��اول ق��دم ال�ت�ق��اري��ر
التي اشترطها العقد وتم اعتمادها
م��ن ق�ب��ل ج �ه��از اإلش � ��راف ول �ك��ن من
دون وضع ختم عليها وس��وف يتم
مراعاة ذلك مستقبال.
 -ع� � ��دم ت �خ �ف �ي��ض ق �ي �م��ة اع� �م ��ال

ال � �ص � �ي ��ان ��ة وذل � � � ��ك ل � �ع � ��دم ت �ش �غ �ي��ل
وصيانة مبرد مياه مركزي مسعر
ب�ج��دول ال�ك�م�ي��ات ألع�م��ال الصيانة
وص��رف مبلغ 15.867/000د .ك من
دون وجه حق .وأف��ادت ال��وزارة بأن
العدد الكلي للمبردات  9وتم اجراء
صيانة على عدد  8واملتبقي عدد 1
مبرد لم يتم اجراء صيانة عليه وان
تكلفة الصيانة لهذا املبرد الشهرية
 175/000د .ك وان م��دة ال�ع�ق��د مع
التمديد  51ش�ه��را فيكون املطلوب
خصمه مبلغ  8.925/000د .ك وهذا
ما تم خصمه فعال.
 ض �ع ��ف ال ��رق ��اب ��ة ع �ل ��ى ع�م�ل�ي��ةال � �ح � �ض� ��ور واالن � � � �ص� � � ��راف ل �ع �م��ال��ة
الشركة املنفذة حيث اف��ادت ال��وزارة
ب� ��ان� ��ه ت � ��م ت�ل��اف� ��ي ه � � ��ذه امل�ل�اح� �ظ ��ة
وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال اع� �ت� �م ��اد ن �م ��وذج
ك�ش��ف للحضور واالن �ص��راف يبني
ف �ي��ه االس� ��م ك��ام��ل ووق� ��ت ال�ح�ض��ور
واالن� � � �ص � � ��راف م � ��ع اع � �ت � �م ��اد ج �ه��از
اإلشراف.
 ع� � ��دم اص � �ل ��اح ال� � � � � ��وزارة ن �ظ��امال �ت �ح �ك��م اآلل� ��ي ال� ��ذي ي �ح��دد ام��اك��ن
االع �ط��ال ونوعيتها ع��ن ب�ع��د ب��دور
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة بالصباحية
لالستفادة منه في متابعة الشركة
واع � �م� ��ال االص� �ل ��اح وح� �ف ��اظ ��ا ع�ل��ى
االرواح واملمتكات .وأف��ادت ال��وزارة
ب ��أن ��ه ق� ��د ت� ��م خ� �ص ��م ق �ي �م��ة اع� �م ��ال
االص� �ل ��اح وال �ت �ش �غ �ي��ل ل� �ه ��ذا ال�ب�ن��د
م �ب �ل��غ  5.616/000د .ك وأرف� �ق ��ت
شهادات الخصم.
 -ت � ��أخ � ��ر ال � � � � � � � ��وزارة ف � � ��ي ال � �ب� ��دء

التتمة ص10

عدم وجود ربط آلي
بين نظام الميكنة
بالوزارة والنظام
اآللي إلدارتي المرور
والبلدية
قصور نظام
الرقابة الداخلية
في الوزارة
نتيجة عدم
معالجة ضعف
وحدات التدقيق
والمراجعة
مخالفات تنفيذ
عقد أعمال حراسة
وأمن وسالمة
المنشآت التابعة
للوزارة
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ديوان المحاسبة
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..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

مخالفات في ملفات العمالة وعدم
استنادها لمعايير واضحة لتقدير االحتياج
تتمة المنشور ص09
ب� ��إج� ��راءات ط ��رح م�ن��اق�ص��ة ج��دي��دة
م� ��ا أدى ال� � ��ى ت� �م ��دي ��د ال� �ع� �ق ��د ع ��دة
م��رات وح�ت��ى ت��اري��خ اع ��داد التقرير
ومل��دة تزيد على  14ش�ه��را .وأف��ادت
ال��وزارة بأنه تم تعديل آلية تجهيز
املناقصة الجديدة وتغيير النظام
القديم وفقا لتعديالت ال��دي��وان في
مالحظاته.
 - 6مآخذ شابت صرف املساعدات
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وم � � �ن � � �ه� � ��ا :ص � ��رف
م �س��اع��دات اج�ت�م��اع�ي��ة للكويتيات
املتزوجات من غير كويتيني بلغ ما
أمكن حصره منها 15.720.296/000
د .ك ع��ن السنة املالية 2015/2014
دون م �ط��ال �ب��ة م �ت �ل �ق��ي امل� �س ��اع ��دات
ب �ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ط �ب��ي م �ع �ت �م��د م��ن
الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج
عن القيام بالعمل في معظم الحاالت
باملخالفة للمرسوم بالقانون قرم
 54ل �س �ن��ة  1979ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح�ك��ام القانون رق��م  22لسنة 1978
في شأن املساعدات العامة .وأفادت
الوزارة بأن املادة  3من القانون رقم
 12ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن امل �س��اع��دات
العامة تضمنت ب��أن يجوز للوزير
ب�ن��اء على توصية اللجنة ان يقرر
صرف مساعدات اجتماعية لألسرة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت��ي ت �ت �ع��رض ل �ظ��روف
قهرية والتي تم اعتمادها من قبل
ال��وزي��رة ال�س��اب�ق��ة ف��إن��ه ت��م ال�ص��رف
لكل حالة بعد دراستها والتأكد من
استحقاقها.
 ص� ��رف م� �س ��اع ��دات اج�ت�م��اع�ي��ةدون وج� ��ه ح ��ق ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ب�ل��غ م��ا أم �ك��ن ح�ص��ره
منها مبلغ  34.131/000د .ك حيث
اف � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب��أن �ه��ا ح��ال �ي��ا ف��ي
مرحلة التشغيل التجريبي لنظام
ميكنة املساعدات العامة مع إصدار
الئحة ضوابط للمساعدات العامة
ب��ال�ق��رار االداري رق��م /2316أ لسنة
 2015وال� �ت ��ي ت �ض �م��ن ت�ل�اف ��ي ه��ذه
املالحظة.
 اس �ت �م��رار ع ��دم ت�ش�غ�ي��ل ال��رب��طاآلل � ��ي ل �ن �ظ��ام امل �ي �ك �ن��ة م ��ع ال �ج �ه��ات
امل�ش�م��ول��ة ب�ن�ظ��ام ال��رع��اي��ة األس��ري��ة
م�م��ا ن�ت��ج ع�ن��ه ع ��دم االس �ت �ف��ادة من
النظام بالشكل املطلوب واستمرار
سلبيات النظام القديم حيث افادت
ال� ��وزارة ب��أن�ه��ا ق��ام��ت ب��ال��رب��ط اآلل��ي
مع بعض الجهات وجار العمل على
الربط بجهات اخرى.

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

 ق�ي��ام ال � ��وزارة بقيد امل�س��اع��داتاالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب� � �ص � ��ورة اج �م��ال �ي��ة
بلغت جملتها  1.267.394/000د.
ك بحساب االم��ان��ات  -مبالغ تحت
ال� �ت� �س ��وي ��ة -االم� � ��ر ال� � ��ذي ق ��د ي ��ؤدي
ال � ��ى ص � ��رف م� �س ��اع ��دات دون وج��ه
ح ��ق .واف � ��ادت ال � ��وزارة ب��أن�ه��ا ت�ق��وم
بتحويل املبالغ التي مضى عليها
اك �ث��ر م��ن  5س �ن��وات ال ��ى االي � ��رادات
القيدية وانها قامت بعمل برنامج
مل �ي �ك �ن��ة امل � �س� ��اع� ��دات االج �ت �م��اع �ي��ة
يقوم على الربط بني االدارة املالية
وادارة الرعاية االسرية لتالفي هذه
املالحظات مستقبال.
 ع� � ��دم ق � �ي� ��ام ال� � � � � ��وزارة ب ��إث �ب ��اتامل � �ب� ��ال� ��غ ال� � �ت � ��ي ص � ��رف � ��ت م� � ��ن دون
وج � ��ه ح� ��ق ب ��ال� �س� �ج�ل�ات وال �ب��ال �غ��ة
 1.533.121/000د .ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل � �ق� ��واع� ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ي ��زان � �ي ��ة ح �ي��ث
افادت الوزارة بانه تم اصدار القرار
االداري رق ��م /1097أ ل �ن �س��ة 2015
ب�ت��اري��خ  2015/3/24ملعالجة كافة
ال�ت�س��وي��ات امل��ال�ي��ة ألرص ��دة حساب
ال� ��دي� ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة وإث � �ب� ��ات ك��اف��ة
امل� �ب ��ال ��غ ال� �ت ��ي ل� ��م ت �س �ج��ل م� ��ن ق�ب��ل
بإدارة الرعاية األسرية.
 اع� �ت� �م ��اد ال� � � � ��وزارة ل �ن �ظ ��ام آل ��يمل �ت��اب �ع��ة امل� �س ��اع ��دات االج �ت �م��اع �ي��ة
التي صرفت من دون وجه حق دون
الحصول على موافقة وزارة املالية
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
وأف ��ادت ال ��وزارة ب��أن��ه سيتم ايقاف
العمل بالنظام فور التطبيق الفعلي
لنظام ميكنة املساعدات العامة.

 - 7ض�ع��ف أداء ال � ��وزارة بتنفيذ
املشاريع االنشائية الجديدة حيث
افادت الوزارة بأن اداءها في تنفيذ
امل�ش��اري��ع ليس باملستوى املطلوب
ف��ي ب��ادئ االم��ر وب�ن��اء عليه فقد تم
ع �م��ل دراس � ��ة ش��ام �ل��ة وإع � ��داد خطة
ع �م��ل وق ��ام ��ت ال � � � ��وزارة ب� ��إج� ��راءات
ف �ع �ل �ي��ة ح �س��ب ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة
املتبعة ب��ال��دول��ة لتالفي أي تأخير
قد يحدث مستقبال.
 - 8م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د
رق ��م  2014/2013 - 2ب �ش��أن اع�م��ال
ح � ��راس � ��ة وأم� � � ��ن وس � ��امل � ��ة امل �ن �ش ��آت
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل للمناقصة رق ��م ( 12و ش
ج ع )2013/2012/7/امل� �ب ��رم ب�ين
الوزارة واحدى الشركات ومنها:
 طلب توفير عمالة مل��واق��ع غيرم��وج��ودة ع�ل��ى أرض ال��واق ��ع حيث
اف� � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن��ه ت �ب�ين وج ��ود
ع��دد  17موقعا غير م��وج��ودة على
ارض ال� � ��واق� � ��ع وم� � ��درج� � ��ة ب �ك �ش��ف
امل�ن��اق�ص��ة وم�خ�ص��ص ل�ه��ا ع ��دد 41
فرد امن ونظرا لوجود مواقع اخرى
م �س �ت �ح��دث��ة ب �ع ��د ط � ��رح امل �ن��اق �ص��ة
وه��ي غير مدرجة بكشف املناقصة
وعددها  6مواقع فقد تم تخصيص
ع� ��دد  33ض ��اب ��ط ام� ��ن ل �ه��ا ك �م��ا ت��م
زيادة اعداد ضباط االمن في عدد 3
مواقع بواقع  8أفراد أمن.
 قيام ال��وزارة بترسية املناقصةع �ل��ى إح� ��دى ال �ش��رك��ات ب��ال��رغ��م من
مخالفتها للفقرة رق��م  3م��ن امل��ادة
رق ��م  2ف��ي ال �ج��زء االول م��ن ش��روط

املناقصة .حيث اف��ادت ال ��وزارة بأن
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ق��ام��ت
بتعديل الشرط الخاص ب��أن يكون
ل ��دى امل� �ق ��اول ع �ق��ود ح �ك��وم �ي��ة آخ��ر
خ�م��س س �ن��وات ع�ل�م��ا ب��أن�ه��ا س��وف
تراعي مستقبال في املناقصات التي
س ��وف ي �ت��م ط��رح �ه��ا وض ��ع ج ��داول
تبني خبرة الشركات.
 عدم قيام ال��وزارة ممثلة ب��إدارةاالم ��ن وال �ح��راس��ة باختصاصاتها
االم � � � � ��ر ال � � � � ��ذي ت � ��رت � ��ب ع � �ل � �ي ��ه ع� ��دم
اح�ت�س��اب اي غ��رام��ات ح�ت��ى ت��اري��خ
 2014/12/14حيث اف ��ادت ال ��وزارة
ب � � � ��أن م � �ك � �ت� ��ب االم � � � � ��ن وال� � �ح � ��راس � ��ة
وال�خ��دم��ات االداري ��ة يقوم بمتابعة
تنفيذ ال�ع�ق��د وق ��ام ب�ت�ح��ري��ر بعض
املخالفات على املتعهد خالل الفترة
املشار اليها باملالحظة حسب بنود
وش � ��روط امل �ن��اق �ص��ة وق ��د ت��م خصم
ال �غ��رام��ات املستحقة م��ن الدفعتني
رقمي  16و .17
 - 9ع��دم التنسيق ب�ين قطاعات
ال � � � � ��وزارة امل �س �ت �ف �ي��دة م� ��ن خ ��دم ��ات
ال �ع �ق��دي��ن رق� �م ��ي 2014/2013 - 5
و 2014/2013 - 6ب�ش��أن استئجار
ال � � �س � � �ي� � ��ارات ع � �ن� ��د إع � � � � ��داد وث� ��ائ� ��ق
املناقصة ترتب عليه إص��دار أوام��ر
تغييرية بتخفيض ع��دد السيارات
وتخفيض القيمة االيجارية بمبلغ
 697.187/000د .ك .وأف��ادت الوزارة
بأنها ارتأت في تلك الفترة تخفيض
ال �ع��دد وف �ق��ا ل�ل�ح��اج��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة وأن
االدارة املعنية س�ت�ق��وم بالتنسيق
م��ع ال�ق�ط��اع��ات امل�س�ت�ف�ي��دة والتقيد

بتعليمات ال ��دي ��وان ب��إج��راء امل��زي��د
م ��ن ال� ��دراس� ��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط ل�ت�ق��دي��ر
اح �ت �ي��اج��ات ال � � ��وزارة امل�خ�ت�ل�ف��ة من
املركبات خالل العقود املستقبلية.
 -0 10مآخذ شابت حساب عهد -
مبالغ تحت التحصيل ومنها:
 اس � �ت � �م� ��رار ب � �ق� ��اء ال � �ع� ��دي� ��د م��ناالرص� � � ��دة امل� � � ��دورة وامل� �ق� �ي ��دة ب �ه��ذا
ال �ح �س��اب ع��ن روات � ��ب ص��رف��ت دون
وج ��ه ح��ق م�ن��ذ ع ��دة س �ن��وات مالية
دون تحصيل او تسوية باملخالفة
لتعميم وزارة امل��ال�ي��ة رق��م  6لسنة
 1998ب� � �ش � ��أن ت� �ح� �ص� �ي ��ل امل� �ب ��ال ��غ
املستحقة للجهات الحكومية على
م��وظ �ف �ي �ه��ا ب �ل ��غ م� ��ا أم� �ك ��ن ح �ص��ره
م�ن�ه��ا  30.205/000د .ك .وأف� ��ادت
ال��وزارة بأن اغلب هذه الحاالت هي
عبارة عن سلف للعاملني كما قامت
ال ��وزارة بمخاطبة الجهات املعنية
إلم ��داد ال� ��وزارة ب��ال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة
ع ��ن ه ��ذه ال� �ح ��االت وت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق
ليقوم بتحصيل هذه املديونيات.
 اس � �ت � �م� ��رار ب � �ق� ��اء ال � �ع� ��دي� ��د م��ناألرص� � � ��دة امل� � � ��دورة وامل� �ق� �ي ��دة ب �ه��ذا
ال�ح�س��اب ع��ن م�س��اع��دات اجتماعية
ص ��رف ��ت دون وج� ��ه ح ��ق م �ن��ذ ع��دة
سنوات مالية سابقة دون تحصيل
او تسوية باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية بلغ ما أمكن حصره منا ما
جملته  180.743/000د .ك .وأف��ادت
ال� � � � ��وزارة ب �ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق ب��ال �ق��رار
االداري رق ��م /1097أ ل�س�ن��ة 2015
وذل� � ��ك ل� ��دراس� ��ة ال� ��دي� ��ون وم �ت��اب �ع��ة
تحصيلها ك�م��ا ان ب�ع��ض ال�ح��االت
امل��ذك��ورة يتم تسديد اقساطها عن
طريق برنامج إعادة الهيكلة.
 - 11ع ��دم ق �ي��ام ال� � ��وزارة ب��إث�ب��ات
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �ك � �ف ��االت امل �ص��رف �ي��ة
امل�ق��دم��ة م��ن ال�ش��رك��ات ع��ن عمالتها
ض�م��ن ال�ح�س��اب��ات النظامية  -بنك
ش� �ي� �ك ��ات وخ � �ط� ��اب� ��ات ض � �م ��ان ب�ل��غ
م��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 165.690.051/000د .ك ل �ع��دد
 662760ع��ام�لا ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��واع��د
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة .وأف � ��ادت ال � ��وزارة
بأنه نظرا لكثرة خطابات الضمان
للشركات التي لديها عمالة لم تقم
ب ��إج ��راء ال �ق �ي��د ال �ن �ظ��ام��ي ل�لإث �ب��ات
واك�ت�ف��ت بأرشفتها وتوثيقها آليا
وحاليا جار نقل تلك الخطابات الى
الهيئة العامة للقوى العاملة.
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مخالفة في صرف مكافأة األعمال
الممتازة لموظفات تمتعن بإجازة طويلة
تتمة المنشور ص 10
 - 12مآخذ شابت حساب الديون
املستحقة للحكومة وم��ن ب�ين تلك
املآخذ:
 ع ��دم إث �ب��ات م��دي��ون�ي��ات بعضامل ��وظ� �ف�ي�ن وم ��دي ��ون � �ي ��ات ال ��رع ��اي ��ة
األسرية التي صرفت دون وجه حق
ب��ال�س�ج�لات م�م��ا ي�ت��رت��ب عليه ع��دم
امكانية متابعة تحصيلها وإحكام
ال��رق��اب��ة ع�ل�ي�ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��واع��د
تنفيذ امليزانية .وأفادت الوزارة بأنه
تم اصدار القرار االداري رقم /1097أ
ل�س�ن��ة  2015ب �ت��اري��خ 2015/3/24
مل �ع��ال �ج��ة ك ��اف ��ة ال �ت �س��وي��ات امل��ال �ي��ة
ألرص ��دة ح�س��اب ال��دي��ون املستحقة
وإثبات كافة املبالغ التي لم تسجل
من قبل بإدارة الرعاية األسرية.
 ع��دم ات�خ��اذ االج� ��راءات ال�لازم��ةل� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل ال � � ��دي� � � ��ون امل �س �ت �ح �ق ��ة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ال� � �ت � ��ي م � �ض� ��ى ع �ل �ي �ه��ا
خ �م��س ع� �ش ��رة س �ن��ة م �م��ا ع��رض �ه��ا
للتقادم وضياع مستحقات الوزارة
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
وأف��ادت ال��وزارة بأنه عند التطبيق
ال�ف�ع�ل��ي ل �ن �ظ��ام م�ي�ك�ن��ة امل �س��اع��دات
ال�ع��ام��ة م��ع ال�ف��ري��ق امل�ش�ك��ل ب��ال�ق��رار
رق� � ��م /1097أ س �ي �ت��م ت �ل�اف ��ي ه ��ذه
املالحظة.
ثالثا  -مالحظات شؤون التوظف:
 - 1اس �ت �ح��داث ال � ��وزارة ل��وح��دات
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة (م ��راق ��ب ورئ� �ي ��س ق�س��م)
ب �م �ك �ت��ب وك� �ي ��ل ال � � � ��وزارة وال ��وك �ل�اء
املساعدين م��ع ع��دم ادراج�ه��ا ضمن
ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل� �ل ��وزارة ودون
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة م�ج�ل��س
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��رار
مجلس الوزراء رقم  666لسنة 2001
وتعميم دي��وان الخدمة املدنية رقم
 15ل�س�ن��ة  2001ب �ش��أن ض �ب��ط نمو
ال �ه �ي��اك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ب � ��ال � ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات
وامل��ؤس�س��ات .وأف ��ادت ال ��وزارة بأنه
تم اصدار القرار االداري رقم /2289أ
لسنة  2015بنقل جميع الوظائف
اإلشرافية التي ال يوجد بها هيكل
تنظيمي الى ادارة املكتب الفني.
 - 2صرف مكافأة االعمال املمتازة
للسنة امل��ال�ي��ة  2014/2013لبعض
امل��وظ�ف��ات ال�لات��ي تمتعن ب��إج��ازات
ط ��وي � �ل ��ة خ� �ل ��ال ال � �س � �ن ��ة امل � �ي �ل�ادي ��ة
 2013م �م��ا ادى ال� ��ى ص� ��رف م�ب�ل��غ
 3.450/000د .ك من دون وج��ه حق

واخ�ط��ار لجنة املناقصات املركزية
ب�م�ب�ل��غ االم� ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري الصحيح
بعد التخفيض.
 - 4ط� � � � � ��ول م� � � � � ��دة ب� � � �ق � � ��اء اح� � ��د
امل��وض��وع��ات ب��ال��وزارة ب�ع��د ص��دور
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل��رك��زي��ة
ب ��ال� �ت ��رس� �ي ��ة وق � �ب� ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع �ل��ى
ال��دي��وان االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة
االج � � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري� � ��ة
املتبعة داخل الوزارة.

الهيئة العامة لشؤون القصر

وباملخالفة للمادة الثانية من قرار
مجلس الخدمة املدنية رقم  9لسنة
 .2010وأف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن��ه تمت
مخاطبة الوكيل املساعد للشؤون
امل��ال �ي��ة واالداري� � ��ة ب��اس �ت��رداد م��ا تم
ص��رف��ه م ��ن دون وج ��ه ح ��ق وك��ذل��ك
مخاطبة الوكيل املساعد للشؤون
القانونية بإجراء تحقيق باألسباب
التي أدت الى صرف هذه املكافأة.
 - 3م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ال � � � � � ��دورات
التدريبية امل��درج��ة بخطة التنمية
على ميزانية ال��وزارة للسنة املالية
 2015/2014ومنها:
 ق� �ي ��ام ال� � � � ��وزارة ب��ال �ت �ع��اق��د م��عإح � ��دى ال �ش ��رك ��ات ال �ت��دري �ب �ي��ة دون
اس�ت��دراج ع��روض أسعار باملخالفة
للتعليمات املالية .وأف��ادت ال��وزارة
ب � ��أن ج �م �ي��ع ال � � � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة
املذكورة مخصصة لخدمة املجتمع
وليس لتدريب املوظفني.
 ق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب��ال �ت �ع��اق��د م��عاح��دى الشركات التدريبية لتنفيذ
برنامج تدريبي بالرغم من وجود
عرض مالي أفضل مقدم من شركة
ت��دري �ب �ي��ة اخ � ��رى .وأف � ��ادت ال � ��وزارة
بأن تلك الشركة قدمت اقل االسعار
ب�ق�ي�م��ة  1.470/000د .ك ل �ع��دد 15
متدربا وت��م زي��ادة ع��دد املشاركني
ال � ��ى  25م� �ت ��درب ��ا ب �ن �ف��س ال�ت�ك�ل�ف��ة
وه�ك��ذا يصبح اف�ض��ل ع��رض سعر
م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة امل� �ن ��اف� �س ��ة ل� �ع ��دد 25
متدربا بقيمة اجمالية 1.900/000
د .ك.
 - 4ص � � ��رف م � �ك� ��اف� ��آت وب � � ��دالت

ش ��اغ � �ل ��ي وظ � ��ائ � ��ف ن � �ظ ��م وت �ق �ن �ي��ة
امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ل � �ب � �ع� ��ض امل� ��وظ � �ف �ي�ن
العاملني ب��ال��وزارة باملخالفة لقرار
مجلس الخدمة املدنية رقم  12لسنة
 2010م �م��ا أدى ال� ��ى ص� ��رف م�ب�ل��غ
 8.800/000د .ك من دون وجه حق.
وأف��ادت ال��وزارة بأنه تمت مخاطبة
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة
واالداري � � ��ة ب��إي �ق��اف ص ��رف امل �ك��اف��أة
للمذكورين واسترداد ما تم صرفه
من دون وجه حق علما بأن الوزارة
ستوافيكم الحقا بما تم اتخاذه من
اج� � ��راءات ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة لكل
حالة على حدة.
 - 5ص � � ��رف م � �ك� ��اف� ��آت ش ��اغ �ل ��ي
ال��وظ��ائ��ف امل��ال�ي��ة امل �س��ان��دة لبعض
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب� � ��ال� � ��وزارة ب ��ال ��رغ ��م م��ن
ع��دم عملهم ف��ي م�ج��ال تخصصهم
امل��ال��ي امل�س��ان��د مما ادى ال��ى صرف
م�ب�ل��غ  11.750/000د .ك م ��ن دون
وج��ه حق وباملخالفة لقرار مجلس
الخدمة املدنية رق��م  19لسنة 2012
ب�ش��أن وظ��ائ��ف وم �ك��اف��آت املوظفني
الكويتيني شاغلي الوظائف املالية
والقانونية املساندة املتدرجة فنيا
ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة .وأف � ��ادت
ال��وزارة بأنه تمت مخاطبة الوكيل
امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالداري ��ة
بإيقاف ص��رف املكافآة للمذكورين
واسترداد ما تم صرفه من دون وجه
ح��ق ع�ل�م��ا ب ��أن ال � ��وزارة ستوافيكم
الح�ق��ا بما ت��م ات�خ��اذه م��ن اج ��راءات
ال �ف �ح��ص وم��راج �ع��ة ك��ل ح��ال��ة على
حدة.

رابعا  -مالحظات
الرقابة المسبقة:
 - 1الوفورات املالية التي تحققت
نتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة املسبقة
ل � � ��دى دراس � � � � ��ة اح � � ��د امل� ��وض� ��وع� ��ات
ب� ��ال� ��دي� ��وان ع� ��ن ت �ح �ق �ي��ق وف � � ��ورات
م� �ب ��اش ��رة ل �ل �خ��زان��ة ال� �ع ��ام ��ة ب�ل�غ��ت
قيمتها  11.353/000د .ك.
 - 2رد أوراق بعض املوضوعات.
تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد أوراق عدد  3موضوعات للوزارة.
 - 3م�لاح�ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ذات
اهمية خاصة ومنها:
 املوافقة على استئجار باصاتمتنوعة لوزارة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل بالتعاقد امل�ب��اش��ر شريطة
ان ي � �ك ��ون ك � �ت ��اب ال� �ش ��رك ��ة امل� � ��ؤرخ
 2014/1/29ب �ش��أن ت�خ�ف�ي��ض ع��دد
ال� � �س� � �ي � ��ارات ج � � � ��زءا ال ي� �ت� �ج ��زأ م��ن
مستندات التعاقد.
 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى األم ��ر التغييريللعقد رق��م  2015/2011 - 21اعمال
ت��وري��د وتركيب وتشغيل وصيانة
اج � �ه� ��زة ال �ش �ب �ك ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل � � ��وزارة
ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع � �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
ش��ري �ط��ة ان ي� �ك ��ون ك� �ت ��اب ال �ش��رك��ة
امل� ��ؤرخ  2015/2/9ب �ش��أن ال�ت��وري��د
قبل  2105/3/31جزءا ال يتجزأ من
م�س�ت�ن��دات إص ��دار األم ��ر التغييري
وأن ت �ك��ون ج � ��داول ال �ك �م �ي��ات وف�ق��ا
ل � �ل � �ت � �ع� ��دي �ل�ات ال � � � � � � � ��واردة ب � �ت ��اري ��خ
 215/2/15ج � � ��زءا ال ي� �ت� �ج ��زأ م��ن
م�س�ت�ن��دات إص ��دار االم ��ر التغييري

خامسا  -المخالفات المالية:
 ع��دم االل �ت��زام بأحكام امل ��ادة 52م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  30ل �س �ن��ة 1964
وذلك في املوضوعني التاليني:
 - 1امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال � �ي ��ة رق� � ��م - 5
 2015/2014بشأن تالعب موظفات
ف��ي ادارة ع�م��ل م�ح��اف�ظ��ة االح �م��دي
ف � ��ي ب � �ي� ��ان� ��ات اح � � ��د م� �ل� �ف ��ات ن �ظ ��ام
امل�ي�ك�ن��ة وي��رج��ع ذل ��ك ل �ع��دم تحديد
ال � �ص �ل��اح � �ي � ��ات وف� � �ق � ��ا ل �ل �ت �س �ل �س��ل
الوظيفي واالختصاص في النظام
اآلل � � ��ي .وأف� � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ال ��دي ��وان
بمحاضر التحقيق والقرار االداري
ال � �ص� ��ادر ب ��ال� �ت� �ص ��رف .ك �م��ا اف � ��ادت
ال� ��وزارة ال��دي��وان ب�ش��أن ن�ق��ل تبعية
ادارة ع�م��ل م�ح��اف�ظ��ة االح �م��دي ال��ى
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ق ��وى ب �م��وج��ب
ال �ق��ان��ون رق��م  2013/109ال �ص��ادرة
ف��ي  2013/3/12ب �ض��رورة اإلف ��ادة
ب ��ال � �ن � �ظ ��ر ف� � ��ي ت � �ش� ��دي� ��د ال� �ع� �ق ��وب ��ة
ال�ت��أدي�ب�ي��ة امل��وق �ع��ة ع�ل��ى امل�خ��ال�ف�ين
وت � � �ص� � ��رف ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ف��ي
املوضوع.
 - 2امل �خ��ال �ف��ة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م - 26
 2015/2014ب �ش ��أن امل �ل �ف��ات ال �ت��ي
ت��م رف��ع تقدير االح�ت�ي��اج لعمالتها
ب� �ص ��ورة ك �ب �ي��رة ف ��ي ع� ��ام  2010تم
ت �خ �ف �ي �ض �ه��ا ب �ش �ك��ل واض � � ��ح خ�ل�ال
ع ��ام  2012وم ��ن ث��م ت��م رف ��ع ت�ق��دي��ر
االح �ت �ي��اج خ �ل�ال اي � ��ام ب�س�ي�ط��ة من
تاريخ التخفيض االم��ر ال��ذي يؤكد
عدم سالمة تلك االجراءات املتذبذبة
وعدم استناد اجراءات تقييم تقدير
االح �ت �ي��اج ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن امل�ل�ف��ات
ملعايير واض�ح��ة لتقدير االحتياج.
وأف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت� ��م اح��ال��ة
املوضوع للنيابة العامة.

التتمة ص12

عدم قيام الوزارة
بإثبات كفاالت
مصرفية عدة
مقدمة من
الشركات عن
عمالتها ضمن
الحسابات النظامية
أخطاء في حساب
الديون المستحقة
للحكومة بسبب
عدم إثبات
مديونيات صرفت
من دون وجه حق
تجاوزات الدورات
التدريبية المدرجة
بخطة التنمية على
ميزانية الوزارة
صرف مكافآت
وبدالت شاغلي
وظائف
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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

تدني صرف وزارة اإلعالم على المشاريع
مقارنة بالمبالغ المعتمدة في ميزانيتها
تتمة المنشور ص11
وزارة اإلعالم
اورد دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة اه ��م
ب � � �ي � ��ان � ��ات ال � � �ح � � �س � ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي
وامل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي اس� �ف ��رت عنها
ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة ال� ��دي� ��وان ل �ه��ذه
ال �ب �ي��ان��ات ول �ح �س��اب��ات وس �ج�لات
وش ��ؤون ال�ت��وظ��ف ل �ل��وزارة وك��ذل��ك
الرقابة املسبقة واملخالفات املالية
للسنة املالية :2015 /2014
اوال :بيانات الحساب الختامي
وي �ت �ض��ح م��ن ب �ي��ان��ات ال�ح�س��اب
الختامي ل��وزارة اإلع�لام انخفاض
االي � ��رادات املحصلة للسنة املالية
 2015/2014عن املقدر بما جملته
 3.244.230/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
وب � �ن � �س � �ب� ��ة  ٪ 53.7م � � ��ن امل � �ق � ��در
وان� �خ� �ف ��اض االي � � � � ��رادات امل �ح �ص �ل��ة
ب��ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015 /2014عن
ال �س �ن �ت�ي�ن امل��ال �ي �ت�ي�ن 2013/2012
و 2014/2013وبنسبـــــــــــــــــة ٪ 46.1
و ٪ 22.7على التوالي وبلغ الوفر
باملصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015/2014عن املعتمد بما جملته
 22.992.818/000دينــــارا كويتـيــــــــــــا
وبنسبة  ٪ 10.6وزيادة مصروفات
ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع��ن
م � �ص� ��روف� ��ات ال� �س� �ن� �ت�ي�ن امل��ال �ي �ت�ي�ن
 2013/2012و 2014 /2013وبنسبة
 ٪ 16.6و ٪ 9.7على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للوزارة.
 بند شيكات وخطابات ضمان:ح �ي��ث اظ� �ه ��ر ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
رص �ي��دا م��دي�ن��ا ل�ح�س��اب خ�ط��اب��ات
ال �ض �م��ان ف ��ي  2015/3/31بنحو
 11.783.251/368دي �ن��ارا كويتيا
وب � �ف � �ح ��ص وم � ��راج� � �ع � ��ة ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي وال �ن �م ��اذج االي�ض��اح�ي��ة
املرفقة به تبني ما يلي:
 - 1ع ��دم ارف� ��اق ش �ه��ادات تأييد
خ� �ط ��اب ��ات ال� �ض� �م ��ان م� ��ن ال �ب �ن��وك
امل�ح�ل�ي��ة واالج �ن �ب �ي��ة امل� �ص ��درة لها
بالحساب الختامي مما ترتب عليه
ع��دم التمكن م��ن مطابقة الرصيد
الدفتري لخطابات الضمان الواردة
في النموذج  26 /3ح خ حسابات)
تأمينات شيكات وخطابات ضمان
مع الشهــــــــادات املؤيـــــــدة لهـــــا في
.2015 /3 /31
 -ظهور بعض خطابات الضمان

بالنموذج  26/3ح خ  -حسابات)
ال �ح �س��اب��ات ال�ن�ظ��ام�ي��ة  -ت��أم�ي�ن��ات
شيكات وخطابات ضمان منتهية
ال �ص�لاح �ي��ة ف��ي  2015/3/31دون
امل �ط��ال �ب��ة ب �ت �ج��دي��ده��ا ق �ب��ل ان�ت�ه��اء
مدة سريانها في حالة عدم انتهاء
ال �غ��رض ال� ��ذي ق��دم��ت م��ن اج �ل��ه او
ال�غ��اؤه��ا ف��ي ح��ال��ة ان�ت�ه��اء الغرض
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ل �ب �ن��د ( - 23راب� �ع ��ا
 /ح � �س ��اب ��ات) م� ��ن ق� ��واع� ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امليزانية.
ثالثا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الوزارة
 - 1ع � ��دم ال � � ��رد ع �ل ��ى م �ك��ات �ب��ات
ال� ��دي� ��وان او ال �ت��أخ��ر ف ��ي ال � ��رد ع��ن
املوعد املحدد وفقا لقانون انشائه
رق� ��م  30ل �س �ن��ة  1964وت �ع��دي�لات��ه
ول ��م ت�ق��م ال � ��وزارة ب��ال��رد ع�ل��ى ه��ذه
املالحظة.
 - 2اس �ت �م��رار ت��راك��م مستحقات
الوزارة من االيرادات غير املحصلة
لدى املنتفعني بخدماتها االعالمية
بلغ ما امكن حصره منها ما جملته
 4.112.540/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
وافادت الوزارة بأنه تم مخاطبة
وزارة امل��ال �ي��ة ب��امل��دي��ون �ي��ات ال�ت��ي
ت �ج��اوزت  15ع��ام��ا وت�ق��ل مبالغها
ع� ��ن  5.000/000دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي
وب� � �ع � ��د م � ��واف � �ق � ��ة ادارة ال� �ف� �ت ��وى
وال �ت �ش��ري��ع ت��م اس �ق��اط م��دي��ون�ي��ات
بمبلغ  60.919/000دينارا كويتيا
ب�م��وج��ب اس �ت �م��ارة ق�ي��د رق ��م 8326
امل� � ��ؤرخ� � ��ة  2015/4/13ك � �م ��ا ت��م
مخاطبة مجلس ال� ��وزراء الس�ق��اط
امل��دي��ون �ي��ات ال �ت��ي ت��زي��د م�ب��ال�غ�ه��ا
ع��ن  5.000/000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ام��ا
امل��دي��ون�ي��ات املتبقية ج��ار مراسلة
ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة وق ��د ت ��م ت�س��وي��ة
بعض منها.
 - 3عدم اتخاذ الوزارة االجراءات
ال�ل�ازم ��ة ل �ل �ت �ع��وي��ض ع ��ن االض � ��رار
ال �ت��ي ل �ح �ق��ت ب �ه��ا ب �م��وج��ب ال�ع�ق��د
رق � ��م  19291ب� �ش ��أن امل � ��زاي � ��دة رق��م
 2011/2010/8الخاصة باستغالل
ال �ت��ردد رق��م  98.4نتيجة الترسية
ع�ل��ى امل��زاي��دة ال�ت��ال��ي وال �ت��ي بلغت
 627.500/000دي�ن��ار كويتي كحد
ادن� � ��ى ب �ع��د خ �ص��م ق �ي �م��ة ال �ت��أم�ين
االب � �ت ��دائ ��ي امل � �ص� ��ادر م ��ن ال �ش��رك��ة
وب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل � �ل � �م� ��ادة  3/12م��ن
ال� �ش ��روط ال �ع��ام��ة امل��رف �ق��ة ب��وث�ي�ق��ة
العقد.

مبنى وزارة اإلعالم

واف��ادت ال��وزارة بأنه جار اتخاذ
االجراءات القانونية ضد الشركة.
 - 4ت� � � ��دن� � � ��ي ال� � � � �ص � � � ��رف ع� �ل ��ى
م �ش��اري��ع خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة امل ��درج ��ة
بميزانية ال��وزارة عن السنة املالية
 2015/2014وذل� � ��ك ع �ل��ى ال �ن �ح��و
التالي ومنها:
 ع� ��دم ال� �ص ��رف ع �ل��ى امل �ش��اري��عالتطويرية لخطة التنمية للسنة
املالية  2015/2014لبعض العقود
وان �خ �ف��اض ال �ص��رف ع�ل��ى البعض
اآلخ � ��ر م �ق��ارن��ة ب��امل �ب��ال��غ امل�ع�ت�م��دة
بميزانية ال��وزارة االمر الذي يشير
الى ضعف اجراءات الوزارة لتنفيذ
تلك املشاريع.
 ع� � � ��دم ال � � �ص� � ��رف ع � �ل� ��ى ب �ع��ضاملشاريع االنشائية لخطة التنمية
للسنة املالية  2015/2014وتدني
ال �ص��رف على البعض اآلخ��ر األم��ر
ال� ��ذي ي�ش�ي��ر ال ��ى ض �ع��ف اج � ��راءات
الوزارة لتنفيذ تلك املشاريع.
واف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن ��ه س�ي�ت��م
م��واف��اة ال��دي��وان بالنسبة النهائية
الن � �ج� ��از امل � �ش� ��اري� ��ع ب� �ع ��د اع �ت �م��اد
الحساب الختامي للوزارة.
 - 5م��آخ��ذ ش��اب��ت ال �ص��رف على
ب �ع��ض م �ش��روع��ات خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ومن هذه املآخذ:
 ال �ع �ق ��د رق � ��م  19280ال �خ ��اصباملناقصة  2011/2010/ 67بشأن
م� �ش ��روع ان� �ش ��اء وان� �ج ��از وض �م��ان
وصيانة مبنى ادارة تطوير البث

االذاعي بمحطة ارسال املقوع:
 عدم االستفادة من املشروع فيالوقت املحدد لتنفيذه نتيجة تأخر
امل� �ق ��اول ف��ي ان �ج��از االع� �م ��ال الك�ث��ر
من  13شهرا وع��دم خصم غرامات
التأخير ال��واج�ب��ة بحدها االقصى
وال �ب��ال �غ��ة  213.507/000دن��ان �ي��ر
كويتية وبنسبة  ٪ 30.0م��ن قيمة
ال�ع�ق��د ك�م��ا ل��م ي�ت��م ف�س��خ ال�ع�ق��د او
مطالبة املقاول بالتعويض الالزمة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة  13م ��ن وث�ي�ق��ة
العقد.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س��وف
ت � � �ق� � ��وم ب � �خ � �ص� ��م ال� � � �غ � � ��رام � � ��ات م��ن
مستحقات ال�ش��رك��ة ب�ع��د االن�ت�ه��اء
من جميع اعمال العقد.
 منح املقاول تمديدات متكررةع� �ل ��ى ال� �ع� �ق ��د ت� � �ج � ��اوزت  600ي ��وم
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادت�ين  28 - 24من
وثيقة العقد.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن �ه��ا س��وف
تلتزم بمالحظة الديوان.
 ال �ع �ق��دان رقمـــا (و أ)19254 /و(أ  )19255النشاء وتجهيز محطة
ارس� � � ��ال اذاع� � � ��ي اف ام رق� �م ��ي ف��ي
جنوب الصباحية والصبية:
 ع� � ��دم ق � �ي ��ام ال� � � � � ��وزارة ب ��اع ��دادال� � � ��دراس� � � ��ات ال � �ك ��اف � �ي ��ة او ات � �خ ��اذ
االج� ��راءات ال�لازم��ة ل�لاس�ت�ف��ادة من
م�ش��روع��ي ان�ش��اء املحطتني املشار
اليهما االمر الذي ادى لعدم تفعيل
اس� �ت� �خ ��دام ن �ظ ��ام ( )dab+رغ� ��م م��ا

تكلفه هذا املشروع من مبلغ تجاوز
 2.000.000/000دينار كويتي.
واف� � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب��أن �ه��ا ق��ام��ت
بمخاطبة غرفة التجارة والصناعة
وات �ح��اد وك�ل�اء ال �س �ي��ارات وات�ح��اد
وكالء االجهزة الكهربائية بتوفير
اج �ه��زة االس �ت �ق �ب��ال ال� � � �ـ( )dab+وت��م
ع � �م� ��ل ت � �س� ��وي� ��ق ل � �ه� ��ا ف� � ��ي م� ��واق� ��ع
التواصل االجتماعي كما ان تكلفة
اجهزة الـ ( )dab+في املواقع الثالثة
(ج� �ن ��وب ال �ص �ب��اح �ي��ة  -وال �ص �ب �ي��ة
 ب� ��رج ال �ت �ح ��ري ��ر) ب ��االض ��اف ��ة ال��ىاج�ه��زة التشفير وال�ت��زام��ن ال�لازم��ة
ل �ل �ن �ظ��ام ت �م �ث��ل ن �س �ب��ة ق �ل �ي �ل��ة م��ن
تكلفة مشروعي الصبية وجنوب
الصباحية.
 ق� � �ي � ��ام ال � �ش� ��رك� ��ة ب ��اس �ت �ك �م ��الاع �م��ال امل�ح�ط�ت�ين رغ��م ان�ت�ه��اء م��دة
ال �ت�ن�ف �ي��ذ ال �ت �ع��اق��دي��ة ودون غ�ط��اء
ق ��ان ��ون ��ي االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �س �ت��وج��ب
خ�ص��م غ��رام��ات ال�ت��أخ�ي��ر ال��واج�ب��ة
وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  8م ��ن وث �ي �ق��ة ال�ع�ق��د
حيث اف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ت��م عمل
م �ح �ض��ر ت �س �ل��م ل �ل �م �ش ��روع�ي�ن م��ع
وجود مالحظات ال تعيق التشغيل
والشركة مستمرة باعمال الصيانة
والتشغيل حسب شروط العقد.
 - 6م��آخ��ذ ش��اب��ت ال �ص��رف على
برامج االذاعة والتلفزيون ومنها:
 زيـــــــــــادة قيمـــــــة العقـــــد رقــــم( )2015/2014 - 5الخاص بانتاج
ال �ع �م��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي (غ ��ري ��ب ب�ين
اه�ل��ه) م��ع الشركة املتعهدة بمبلغ
 25.000/000دي �ن��ار ك��وي �ت��ي دون
وج� � ��ه ح� ��ق ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل �ن �ص��وص
العقد والقرار الوزاري رقم  60لسنة
 2012بشأن الئحة املنتج املنفذ.
وافادت الوزارة بأن اصدار االمر
ال �ت �غ �ي �ي��ري س �ب �ب��ه زي � ��ادة ف ��ي ع��دد
الكاميرات املستخدمة في التصوير
حيث كان من املتفق عليه استخدام
كاميرا واحدة اال ان الشركة تقدمت
ب�ك�ت��اب�ـ�ـ�ـ�ه�ـ�ـ�ـ�ـ��ا امل �ـ �ـ �ـ��ؤرخ 2015/5/15
تفيد اس�ت�ع��داده��ا الس�ت�خ��دام ع��دد
ث �ل ��اث ك� ��ام � �ي� ��رات وب� � �ج � ��ودة ف �ن �ي��ة
ع��ال �ي��ة وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل� ��ك ت ��م ال� ��زام
الشركة بتنفيذ االعمال وفقا لالمر
التغييري مع التزامها باستخدام
احدث التقنيات في التصوير.
 مآخذ شابت اعمال العقد رقم 2015/2014 - 24ال�خ��اص بانتاج
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

تجاوزات في الصرف على بعض البرامج
اإلذاعية والتلفزيونية
تتمة المنشور ص12
ال� �ع� �م ��ل ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ي (ال� �ح ��ائ ��ط)
ك �م �ن �ت��ج م �ن �ف��ذ وامل � �ب ��رم م ��ع اح ��دى
ال� �ش ��رك ��ات ب �م �ب �ل��غ 350.000/000
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي وال� � ��ذي ت ��م ع��رض��ه
خالل شهر رمضان  2014ومنها:
 ق �ب��ول ال � ��وزارة ع��رض�ين لسعرانتاج البرنامج التلفزيوني املشار
ال� �ي ��ه وال� �ت� �ع ��اق ��د ب��ال �س �ع��ر االع �ل��ى
ب��زي��ادة بلغت  50.000/000دي�ن��ار
ك��وي�ت��ي دون ب �ي��ان اس �ب��اب ذل��ك او
م� �ب ��ررات ال � � ��وزارة ب��ال �ت �ع��اق��د وف�ق��ا
للسعر االعلى رغ��م ص��دور موافقة
ل�ج�ن��ة امل�ن �ت��ج امل �ن�ف��ذ ع�ل��ى ال�ع��رض
االقل سعر لصالح الوزارة.
حيث افادت ال��وزارة بأن العرض
ال� ��ذي ت �ق��دم��ت ب ��ه ال �ش��رك��ة ب�ت��اري��خ
 2014/3/31ك��ان عرضا مبدئيا ال
يشمل ك��اف��ة التفاصيل ك�م��ا ان��ه لم
يتضمن البند الخاص باستئجار
االستوديو ولذلك تم تكليف الشركة
بتقديم ع��رض سعر اخ��ر تفصيلي
ب�ت��اري��خ  2014/6/17تضمن كافة
ع �ن��اص��ر ال �ع �م��ل ب �م��ا ف�ي�ه��ا االت �ف��اق
على التزام الطرف الثاني بأجهزة
االستوديو وهذا ما تم اخذ موافقة
الجهات الرقابية على اساسه.
 ع� � � ��دم خ � �ص� ��م ت� �ك� �ل� �ف ��ة اي � �ج� ��اراالس �ت��ودي��و  600وال �ت��ي ت��زي��د عن
مبلغ  261.000/000دي�ن��ار كويتي
وف �ق��ا ل�ل�ق�ي�م��ة االي� �ج ��اري ��ة ال� � ��واردة
ب�ل��ائ � �ح� ��ة ال � � �خ� � ��دم� � ��ات االع�ل��ام � �ي� ��ة
االذاع � �ي ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة وامل��رف �ق��ة
بالقرار الوزاري رقم  36لسنة 2010
وباملخالفة ملا ورد (باملادة  )12من
وثيقة العقد واف ��ادت ال ��وزارة بأنه
واس�ت�ن��ادا ال��ى ع��رض السعر ق��د تم
ادراج ش��رط ال �ت��زام ال �ط��رف الثاني
بسداد قيمة استئجار االستوديو
وتم االتفاق بأن تدفع الشركة مبلغ
 75.000 /000دي�ن��ار كويتي بينما
بالرجوع الى الالئحة تبني ان تكلفة
اس �ت �ئ �ج��ار االس� �ت ��ودي ��و ع ��ن ال �ي��وم
الواحد هو مبلغ  9.000/000دينار
ك��وي�ت��ي ول�ي��س ك�م��ا ت��م االت �ف��اق مع
ال�ش��رك��ة م��ن قبل م�س��ؤول��ي ال ��وزارة
وام � � ��ام ه � ��ذا ال� �ت� �ع ��ارض ت� ��م اح ��ال ��ة
امل��وض��وع ال ��ى ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
التي قامت بدورها بمخاطبة ادارة
الفتوى والتشريع وتم وقف صرف
مستحقات الشركة وتمديد الكفالة
امل�ص��رف�ي��ة ول ��م ي�ت��م ال ��رد م��ن ادارة
الفتوى حتى هذا التاريخ.

 - 7ع��دم اع ��داد ال��دراس��ة الكافية
للتأكد م��ن ج ��دوى تطبيق النظام
قبل البدء في تنفيذ مشروع انشاء
ع � ��دد  3م� �ح� �ط ��ات ب� ��ث ت �ل �ف��زي��ون��ي
ارض � � � ��ي ب� �ك ��ل م � ��ن م� �ح� �ط ��ة امل� �ق ��وع
وال �ج �ل �ي �ع��ة وامل� �ط�ل�اع ن�ت�ي�ج��ة ع��دم
وج� ��ود اج �ه��زة اس �ت �ق �ب��ال ل�ل�ق�ن��وات
ال �ت��ي ي�ت��م ب�ث�ه��ا ب�ن�ظ��ام ()dvb - t2
منذ ب��دء تشغيل النظام ع��ام 2013
ح�ت��ى ت��اري�خ��ه ت��رت��ب عليه تحميل
امليزانية بأعباء مالية ال مبرر لها
بلغت  589.000/000دينار كويتي.
واف� � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت ��م ع�م��ل
دراسة شاملة ملشروع البث االرضي
الرقمي قبل البدء في انجاز املرحلة
االولى وبالنسبة الجهزة االستقبال
ف � � ��ان ه� � �ن � ��اك ص � �ع� ��وب� ��ة ف � ��ي اك � �م� ��ال
التسويق قبل اكتمال البنية التحتية
للمشروع ككل وبالتوازي مع بداية
ت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�م�ش��روع
وتم تشكيل فريق للتسويق كما تم
ت�ق��دي��ر التكلفة امل�ق�ت��رح��ة للمشروع
ع�ل��ى ث�ل�اث م��راح��ل الك �ت �م��ال البنية
التحتية للمشروع.
 - 8ع��دم اع ��داد ال��دراس��ة ال�لازم��ة
باحتياجات ال ��وزارة م��ن الخدمات
املرتبطة بتجهيز االدوار املستأجرة
ب��أح��د االب� � ��راج ال �ع �ق��اري��ة وت��رت �ي��ب
اول ��وي ��ات اح�ت�ي��اج ال � ��وزارة ل�ه��ا مع
الشركة املتعاقدة معها االم��ر الذي
ادى الى تأخر توفير تلك الخدمات
وعدم االستفادة من االدوار املؤجرة
ح �ت��ى  2014 /12 /31وه� ��در امل��ال
ال�ع��ام املمثل ف��ي القيمة االي�ج��اري��ة
ع � ��ن ت� �ل ��ك االدوار وال� � �ت � ��ي ب �ل �غ��ت
 515.317/000دينارا كويتيا.
ل��م ت�ق��م ال� ��وزارة ب��ال��رد ع�ل��ى ه��ذه
املالحظة.
 - 9ت� �خ� �ص� �ي ��ص ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
الهواتف النقالة لعدد من موظفي
وق�ي��ادي��ي ال� ��وزارة م�م��ا ت��رت��ب عليه
تحميل ميزانية ال� ��وزارة مصريف
مكاملات تلك الهواتف بلغ ما امكن
حصره منها ما جملته 64.463/000
دي �ن��ارا كويتيا ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم
وزارة امل��ال �ي��ة رق ��م  13ل�س�ن��ة 1990
بشأن تخصيص هواتف السيارات
للجهات الحكومية.
واف � � � � ��ادت ال � � � � � ��وزارة ب� ��أن� ��ه ن �ظ��را
لطبيعة العمل الذي تقوم به الوزارة
وم � ��ا ت �م �ل �ي��ه ض� � � � ��رورات امل �ص �ل �ح��ة
ال �ع��ام��ة وال �ل �ت�ي�ن ت �ف��رض��ان وج ��ود
وض �ع �ي��ة خ ��اص ��ة وظ� � ��روف ع�م�ل�ي��ة
استثنائية.

 - 10ق � �ي� ��ام ال � � � � � ��وزارة ب �ت �م��دي��د
ال �ع �ق��د رق� ��م  19094ب� �ش ��أن ت�ن�ف�ي��ذ
اع� �م ��ال ص �ي��ان��ة اج� �ه ��زة ال�ت�ك�ي�ي��ف
امل��وح��د مل�ج�م��ع االع�ل��ام وامل�ح�ط��ات
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة امل� � � �ب � � ��رم م � � ��ع اح � � ��دى
شركات التكييف والتبريد بمبلغ
اجمالي قدره  234.864/000دينارا
كويتيا عدة فترات بقيمة اجمالية
ب�ل�غ��ت  231.678/000دينــــــــــــــــارا
ك��وي�ت�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ب �ن �س �ب��ة  ٪ 98.6م��ن
قيمة ال�ع�ق��د ل�ل�ن��أي بعرضها على
دي��وان املحاسبة (الرقابة املسبقة)
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادت�ين  13و 14من
قانون انشائه رق��م  30لسنة 1964
وتعديالته.
واف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ت��م تمديد
ال� �ع� �ق ��د ألن ه � �ن� ��اك م �ن ��اق �ص ��ة ق�ي��د
ال �ط ��رح وال �ت��رس �ي��ة ث ��م ال �غ �ي��ت وت��م
ط � ��رح م �م ��ارس ��ة م � �ح� ��دودة ج��دي��دة
وك��ان يتم تمديد العقد العتبارات
تتعلق باحتمال ترسية املناقصة
او املمارسة.
 - 11شراء مواد رغم توفر ارصدة
م �خ��زن �ي��ة م �ن �ه��ا ت �س �م��ح ب��ال �ص��رف
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال �ي��ة
رق ��م  5ل�س�ن��ة  2002ب �ش��أن ال� ��دورة
امل �س �ت �ن ��دي ��ة ل �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �خ��زي��ن
وتداول العهد في النظام اآللي.
 - 12اس �ت �ئ �ج��ار م� �ب ��ان الع �م��ال
ال � � � � ��وزارة ب �ق �ي �م��ة 624.708 /000
دنانير كويتية للسنة املالية /2014
 2015رغم وجود اراض كبيرة غير
مستغلة تابعة ل�ل��وزارة ك��ان يمكن
االستفادة منها ودون اع��داد خطة
ملعالجة ذلك او التقليل منه.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن �ه��ا ق��ام��ت
باستحداث هيكل تنظيمي جديد

تم اعتماده في شهر يوليو 2013
وقد اسفر عنه استحداث قطاعات
وادارات ووحدات تنظيمية جديدة
وف��ق ما تفتضيه املصلحة العامة
وفي ضوء هذا تم استئجار مبان
ل �ت��وزي��ع امل��وظ �ف�ين واع � ��ادة ت��وزي��ع
ال �ق �ط��اع��ات ب �م��ا ي� �خ ��دم امل�ص�ل�ح��ة
ال� �ع ��ام ��ة وت � �ق� ��وم ال � � � � ��وزارة ح��ال �ي��ا
ب��وض��ع ت �ص��ور ش��ام��ل ل�لاس�ت�ف��ادة
م ��ن األراض� � � ��ي ال� �ش ��اغ ��رة ال �ت��اب �ع��ة
للوزارة.
 - 13ق �ي��ام ال� � ��وزارة ب �ش��راء ع��دد
 500ج � �ه� ��از ح� ��اس� ��ب آل� � ��ي ب�ق�ي �م��ة
 69.000/000دينار كويتي بتاريخ
 2014/3/6دون االس �ت �ف��ادة منها
ح� �ت ��ى اآلن ل � ��وج � ��ود ع � ��وائ � ��ق ف��ي
استخدامها منها ما يلي:
 ع��دم مطابقة الشبكة الحاليةل � �ل ��وزارة ل �ه��ذه االج� �ه ��زة وي�ت�ط�ل��ب
لتشغيلها تغيير في شبكة الوزارة.
 ي �ت �ط �ل��ب ل �ت �ش �غ �ي �ل �ه��ا وج � ��ودم��واص �ف��ات خ��اص��ة غ�ي��ر م��وج��ودة
ف��ي اج�ه��زة ال �خ��وادم ب��ال��وزارة مثل
ذاك � ��رة ع��ال �ي��ة ج ��دا وس �ع��ة ت�خ��زي��ن
كبيرة.
 ع��دم ت��واف��ر ال �خ��وادم الخاصةلهذه االجهزة.
 ع ��دم ت��واف��ر ال �ب��رام��ج ال�خ��اص��ةلتشغيل هذه االجهزة.
وافادت الوزارة بأنه تم مخاطبة
م��دي��ر ادارة امل �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي ال�ت��اب��ع
ملعالي الوزير من قبل فريق تطوير
نظم املعلومات لتحويل املوضوع
الى التحقيق بتاريخ .2015/3/4
 - 14ق� � �ي � ��ام ال� � � � � � � ��وزارة (ق � �ط� ��اع
ال�ت�ل�ف��زي��ون) ب��اس�ت�ئ�ج��ار ك��ام�ي��رات
ت �ص��وي��ر ووح � � ��دات ن �ق��ل واض � ��اءة

وش��اش��ات ع ��رض وم �ع��دات ص��وت
وك��ري��م لحمل ال�ك��ام�ي��رات لسنوات
طويلة دون شرائها رغ��م اهميتها
وح ��اج ��ة ال � � ��وزارة امل ��اس ��ة ل �ه��ا وق��د
ب � �ل� ��غ م� � ��ا ت� � ��م ح� � �ص � ��ره م� � ��ن ق �ي �م��ة
ايجارية لهذه االجهزة خالل السنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015 /2014م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 142.900/000دينار كويتي.
 - 15مآخذ شابت تنفيذ تعميم
وزارة امل��ال �ي��ة رق� ��م  3ل �س �ن��ة 1983
ب�ش��أن تحديد وتنظيم عهد امل��واد
وال �ت��ي ب�ل�غ��ت قيمتها ف��ي /3 /31
 2014م��ا جملته 25.900.847/000
دي� � � �ن � � ��ارا ك ��وي� �ت� �ي ��ا وم � �ن � �ه � ��ا :ع� ��دم
وج��ود سجالت للعهد الشخصية
والتنظيمية على مستوى كل ادارة
ب � ��ال � ��وزارة وع � ��دم وج � ��ود س �ج�لات
للعهد الشخصية التنظيمية على
م �س �ت ��وى امل � � ��ادة ب� � ��ال� � ��وزارة وع� ��دم
وج ��ود ام �ن��اء ع�ه��د ملعظم االدارات
بالوزارة.
وافادت الوزارة بأنه سيتم االخذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار م�لاح �ظ��ة ال ��دي ��وان
والعمل على انشاء وحدة تنظيمية
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق واالش � � ��راف ع �ل��ى تنفيذ
التعميم بصورة صحيحة.
 - 16اج� � � � � � ��راء ح� � �ص � ��ر ل �ل �ع �ه��د
ال �ش �خ �ص �ي��ة وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ول �ي��س
ج ��رد ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ت�ع�ل�ي�م��ات اج ��راء
ال�ج��رد ال�س�ن��وي ال�ع��ام لعهد امل��واد
ف � ��ي ال � �ن � �ظ� ��ام اآلل� � � ��ي ال � � �ص� � ��ادر ف��ي
اكتوبر  2000وم��ن ثم ع��دم التمكن
م��ن مطابقة ارص��دة امل��واد الفعلية
ب ��أرص ��دت � �ه ��ا ال ��دف � �ت ��ري ��ة واظ � �ه� ��ار
الفروقات ان وجدت.
وافادت ال��وزارة بالدراسة وعمل
الية لتنفيذ مالحظة الديوان.
 - 17وج� � ��ود ع � ��دد  9ح ��اوي ��ات
ب � �م � �ح � �ط� ��ة ك� � �ب � ��د ت� � �ح� � �ت � ��وي ع �ل ��ى
ق� �ط ��ع غ � �ي� ��ار ج � ��دي � ��دة وص ��ال� �ح ��ة
لالستعمال ت��م ت��وري��ده��ا م��ن قبل
ال�ش��رك��ة امل ��وردة ل�لاج�ه��زة منذ ما
ي��زي��د على  15سنة دون ادخالها
مستنديا املخازن االم��ر ال��ذي ادى
ال��ى ص��رف القطع امل��وج��ودة فيها
دون اي مستندات مخزنية ومن
ثم ال يوجد رقابة عليها باملخالفة
لتعميم وزارة املالية رق��م  5لسنة
 2002ب� �ش ��أن ال � � � ��دورة امل �س �ن��دي��ة
لعمليات التخزين وت��داول العهد
في النظام االلي.
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قيام الوزارة بشراء  500حاسب آلي بقيمة
 69ألف دينار دون االستفادة منها
تتمة المنشور ص13
واف��ادت ال��وزارة بأن تلك املواد
تم توريدها منذ سنة  1992ولم
ي�ك��ن ه �ن��اك آل �ي��ة للعمل بالنظام
االل � � � ��ي ل � �ل � �م � �خ� ��زون م� �ط� �ب� �ق ��ة ف��ي
ال � � ��وزارة ف ��ي ذاك ال �ح�ي�ن وس ��وف
يتم ادخال تلك املواد بالحاويات
رق ��م  1ال ��ى  5ال ��ى امل �خ��ازن وعمل
ال��دورة املستندية بها وبالنسبة
ل �ل �ح��اوي��ات رق� ��م  6ال� ��ى  9س��وف
يتم استرجاعها للمخازن وعمل
االج��راء الالزم بها كمواد خارجة
عن نطاق االستخدام.
 - 18صرف مبلغ 12.000/000
دينار كويتي من الصندوق مقابل
خدمات اعالمية لضيوف الوزارة
وع ��دم ارف� ��اق امل�س�ت�ن��دات امل��ؤي��دة
للصرف باملخالفة للتعميم رقم 1
لسنة  1989بشأن تنظيم الصرف
ال� �ن� �ق ��دي ع� ��ن ط ��ري ��ق ال� �ص� �ن ��دوق
ولقواعد تنفيذ امليزانية.
واف � � � � � � � � ��ادت ال � � � � � � � � � ��وزارة ب ��أن � �ه ��ا
مصروفات سرية ال يمكن االطالع
عليها اال عن طريق رئيس ديوان
املحاسبة.
راب���ع���ا :م�لاح��ظ��ات ش���ؤون
التوظف
 - 1اس �ت �م��رار ال� � ��وزارة ب�ص��رف
ب��دل ن��وب��ة ل�ع��دد م��ا ي�ق��ارب 2177
م��وظ�ف��ا ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى منهم
ال ي�ع�م�ل��ون ب�ن�ظ��ام ال �ن��وب��ة وذل��ك
باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة رق � � ��م  12ل� �س� �ن ��ة 2012
وب�ل��غ اج�م��ال��ي م��ا ت��م ص��رف��ه لهم
 2.593.738/000دينارا كويتيا.
واف � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن �ه��ا ق��ام��ت
باتخاذ االج ��راءات التصحيحية
حيال ذل��ك من خ�لال وق��ف صرف
ب � � ��دل ال � �ن� ��وب� ��ة ل� �ك ��اف ��ة امل ��وظ� �ف�ي�ن
وت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل � ��دراس � ��ة م ��دى
استحقاق املوظفني للبدل وتنظيم
ص��رف��ه وف �ق��ا ل�ل�ق��راري��ن االداري �ي�ن
رقمي  81لسنة  2014و 26لسنة
 2015ك �م��ا س�ي�ت��م ت�ط�ب�ي��ق ن�ظ��ام
البصمة لكافة املوظفني بالوزارة
وكذلك العاملني بنظام النوبة.
 - 2مآخذ شابت صرف مكافآت
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ج � �ه� ��ازي االذاع � � ��ة
والتلفزيون ومنها:
 اس�ن��اد وظ��ائ��ف (م�ع��د ومقدمب ��رام ��ج وم � �خ� ��رج) مل��وظ �ف�ي�ن غ�ي��ر
مختصني وصرف مكافآت مالية

لهم دون مبرر بالرغم م��ن توافر
املوظفني املختصني لدى ال��وزارة
ب �ل��غ م ��ا ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م��ا
ج �م �ل �ت��ه 226.855/000دي � � � � � �ن � � � � ��ارا
كويتيا باملخالفة ل�ش��روط شغل
ال��وظ�ي�ف��ة ال� � ��واردة ب �ق��رار مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م  27ل�س�ن��ة
.2012
واف��ادت ال��وزارة بأنه في ضوء
االج � � � ��راءات ال�ت�ص �ح �ي �ح �ي��ة ال �ت��ي
ب��دأ ب�ه��ا ال�ق�ط��اع االداري وامل��ال��ي
ب��ال��وزارة ت��م رص��د م��ا ج��اء بهذه
املالحظة ويتم حاليا اع��داد قرار
ت�ن�ظ�ي��م ي �ن �ظ��م اس� �ن ��اد ال��وظ��ائ��ف
ل �ل �م �س �ت �ع��ان ب �ه��م ط �ب �ق��ا ل�لائ �ح��ة
ب��رام��ج االذاع ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون على
ان ي �ت��م اس� �ن ��اد ال��وظ��ائ��ف ل ��ذوي
االختصاص الفعلي.
 ال�ج�م��ع ب�ي�ن امل �ك��اف��آت امل��ال�ي��ةال� � �ت � ��ي ت� � �ص � ��رف ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
جهازي االذاع��ة والتلفزيون وفق
الالئحة املالية املعتمدة والبدالت
امل� �ق ��ررة ل�ل��وظ�ي�ف��ة ب �م��وج��ب ق ��رار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 27
لسنة  2012بلغ ما امكن حصره
م �ن �ه��ا م ��ا ج �م �ل �ت��ه 89.131/000
دينارا كويتيا.
واف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ن �ظ��را
للتطور املستمر في مجال االعالم
وال� �ح ��اج ��ة ل �ل �خ �ب��رات وال � �ك� ��وادر
ال��وط �ن �ي��ة مل�ل�اح �ق��ة ه� ��ذا ال �ت �ط��ور
ك� ��ان الب� ��د م ��ن اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
ن �ظ ��ام روات� � ��ب واج� � ��ور ال �ع��ام �ل�ين
ف��ي امل�ج��ال االع�لام��ي لتشجيعهم
على التطور واالبداع والتميز لذا
كان البد من منح مزايا ومكافآت
تشجيعية تضاف على رواتبهم
وع �ل �ي��ه ت��م اق � ��رار الئ �ح��ة م�ك��اف��آت
امل �ت �ع��اون�ين م ��ع ج �ه ��ازي االذاع� ��ة
والتلفزيون وتلتزم الوزارة بعدم
الجمع بني مكافأة البرامج وبدل
ال �ع �م��ل االض� ��اف� ��ي وب � ��دل ال �ن��وب��ة
وستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ل�لاس�ت�ف�س��ار عن
م � ��دى ت �ع��ارض �ه��م ب ��ال� �ص ��رف م��ع
م�ك��اف��أة ال �ب��رام��ج واالل� �ت ��زام ب��رأي
ديوان الخدمة والتقيد بمالحظة
الديوان.
 - 3م��آخ��ذ ش��اب��ت ب��دل حضور
جلسات اللجان ومنها:
 تشكيل لجان تدخل اعمالهام��ن ض�م��ن اخ�ت�ص��اص��ات وح��دات
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ب � ��ال � ��وزارة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل�ت�ع�م�ي��م دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة

احدى سيارات البث التلفزيوني

رق ��م  3ل�س�ن��ة  2014ب�ل��غ اج�م��ال��ي
ما امكن حصره من ب��دل حضور
جلسات لجان مبلغ 47.280/000
دينارا كويتيا خالل السنة املالية
.2015/2014
واف ��ادت ال ��وزارة بأنه ت��م انهاء
جميع ال�ل�ج��ان املشكلة ب��ال��وزارة
اع�ت�ب��ارا م��ن  2015/4/1بموجب
القرار االداري رقم  42لسنة 2015
ب�غ��رض اع ��ادة النظر ف��ي اللجان
ال �ت��ي س�ي�ت��م ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا وم��راع��اة
ان ي� � �ك � ��ون ال� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل� �ح ��اج ��ة
ال�ع�م��ل وأال ي �ك��ون م �ه��ام واع �م��ال
واختصاصات اللجنة من ضمن
االختصاصات االصلية لوحدات
تنظيمية بالوزارة.
 ص��رف ب��دل ح�ض��ور جلساتلجان تجاوز الحد االقصى املقرر
للجنة الواحدة واملحدد في قرار
م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م 1
ل�س�ن��ة  1983ب �ش��أن ب ��دل ح�ض��ور
جلسات اللجان وتعديالته ودون
اخ ��ذ م��واف �ق��ة م��ن دي� ��وان ال�خ��دم��ة
امل� ��دن � �ي� ��ة ت� �ج� �ي ��ز ذل � � ��ك وق � � ��د ب �ل��غ
اجمالي ما تم صرفه 33.075/000
دينارا كويتيا.
واف��ادت ال ��وزارة بأنها ستقوم
بمخاطبة دي��وان الخدمة املدنية
للحصول على املوافقات الالزمة.
 - 4م��آخ��ذ ش��اب��ت تشكيل ف��رق
العمل ومنها:
 ت �ش �ك �ي��ل ف� � ��رق ع� �م ��ل ت��دخ��لاع� �م ��ال� �ه ��ا ض� �م ��ن اخ �ت �ص ��اص ��ات
الوحدة التنظيمية بالوزارة وذلك
ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام ق� ��رار مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م  16ل�س�ن��ة
 2011بشأن نظام فرق العمل في
الجهات الحكومية وكذلك تعميم

دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م 3
لسنة  2014بشأن التقيد بأحكام
ق��رار مجلس الخدمة املدنية مما
ادى ال ��ى ص ��رف م �ك��اف��آت ب�ل��غ ما
ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 54.924/000دي �ن��ارا كويتيا من
دون وجه حق.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ق ��د ت��م
ان � � �ه� � ��اء ج� �م� �ي ��ع ال � �ل � �ج� ��ان وف� � ��رق
العمل املشكلة ب��ال��وزارة اعتبارا
م� ��ن  2015/4/1ب� �غ ��رض اع � ��ادة
ال � �ن � �ظ ��ر ف � ��ي ف � � ��رق ال � �ع � �م ��ل ال� �ت ��ي
س �ي �ت��م ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا وم� � ��راع� � ��اة ان
ي �ك��ون ال �ت �ش �ك �ي��ل ل �ح��اج��ة ال�ع�م��ل
وان ال ت� � �ك � ��ون م� � �ه � ��ام واع� � �م � ��ال
واختصاصات الفريق من ضمن
االختصاصات االصلية لوحدات
تنظيمية بالوزارة.
 ت� �ص� �ن� �ي ��ف ف � � � ��رق ع � �م � ��ل م��نض �م��ن خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وب��رن��ام��ج
ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة وص ��رف م�ك��اف��آت
االع� �ض ��اء وف �ق��ا ل��ذل��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة
لقرار مجلس الخدمة املدنية رقم
 16لسنة  2011ب�ش��أن ن�ظ��ام فرق
العمل في الجهات الحكومية بلغ
ما امكن حصره مما تم صرفه من
مكافآت بالزيادة ما جملته /000
 16.200دينار كويتي.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه س�ي�ت��م
ب �ح��ث ال � �ق� ��رارات االداري � � ��ة امل �ش��ار
ال � �ي � �ه� ��ا ب � �م�ل��اح � �ظ� ��ات ال� � ��دي� � ��وان
وموافاته بما يتم التوصل اليه.
 - 5م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت امل� �ه� �م ��ات
الرسمية:
 اص ��دار ق� ��رارات اداري� ��ة بشأناالي� � � �ف � � ��اد ف� � ��ي م � �ه � �م� ��ات رس �م �ي ��ة
وص � � � � ��رف ن � �ف � �ق� ��ات س � �ف� ��ر ب �ل �غ��ت
ج �م �ل �ت �ه��ا  67.190/000دي� �ن ��ارا

ك��وي �ت �ي��ا دون ال� ��رج� ��وع ل ��دي ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة لل��اف��ادة ع�م��ا اذا
ك��ان االيفاد يعتبر مهمة رسمية
من عدمه وذلك باملخالفة لتعميم
ديوان الخدمة املدنية رقم  5لسنة
.2013
واف� � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن� �ه ��ا م��ن
ال� ��وزارات ذات الطبيعة الخاصة
ح�ي��ث ت�م�ث��ل ال��واج �ه��ة االس��اس�ي��ة
الفنية واالعالمية لدولة الكويت
وع� �ل� �ي ��ه ف � ��ان ب� �ع ��ض امل� �ش ��ارك ��ات
ال�خ��ارج�ي��ة تتطلب س��رع��ة اتخاذ
ال� �ق ��رار ب �ش��أن امل �ه �م��ات ال��رس�م�ي��ة
ذات ال �ط��اب��ع ال �ف �ن��ي وال �ه �ن��دس��ي
ف �س �ت �ق��وم ال � � � � ��وزارة ب �م �م �خ��اط �ب��ة
دي��وان الخدمة املدنية الخ��ذ رأيه
فيما اذا ك��ان��ت دورة تدريبية او
مهمة رسمية.
 امل � �ب� ��ال � �غ� ��ة ف � ��ي ع � � ��دد ال� ��وف� ��داالع�لام��ي املكلف لتغطية بطولة
ك��أس الخليج ف��ي ال��ري��اض حيث
وصل الى  70موفدا وقد تم صرف
ن�ف�ق��ات س�ف��ر ل�ه��م بلغت جملتها
 208.220/000دينارا كويتيا.
واف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ن �ظ��را
الن تلفزيون ال�ك��وي��ت ه��و الناقل
ال��رس �م��ي ل�ل�ب�ط��ول��ة ك ��ان يستلزم
اي �ف��اد ط��اق��م كبير م��ن املختصني
مع كامل معداتهم التي يعملون
ع � �ل � �ي � �ه� ��ا وم� � �ه� � �ن � ��دس � ��ي وف� �ن� �ي ��ي
الصيانة باالضافة ال��ى سيارات
ال� �ن� �ق ��ل ال � �خ � ��ارج � ��ي وس��ائ �ق �ي �ه��ا
ح� ��رص� ��ا ع� �ل ��ى ظ � �ه� ��ور ال �ب �ط��ول��ة
ب� �ش� �ك ��ل ج � �ي ��د م � ��ن ح � �ي ��ث ال �ن �ق��ل
والتغطية االعالمية وتلبية لذلك
كان يستدعي ايفاد هذا العدد من
امل�خ�ت�ص�ين ل�ل�ق�ي��ام ب��ال�ع�م��ل على
الوجه املطلوب.
خامسا :مالحظات
الرقابة المسبقة
 - 1ال� � ��وف� � ��ورات امل ��ال� �ي ��ة ال �ت��ي
تحققت نتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة
والفنية.
ح �ي��ث اس �ف ��رت اع �م ��ال ال��رق��اب��ة
املسبقة لدى دراسة  3موضوعات
ع� ��ن ت �ح �ق �ي��ق وف � � � ��ورات م �ب��اش��رة
ل �ل �خ��زان��ة ال �ع��ام��ة ب�ل�غ��ت قيمتها
 31.052/000دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
م�ن�ه��ا م�ب�ل��غ  3.597/000دي �ن��ارا
كويتيا عن خطأ حسابي ومبلغ
 27.455/000دي �ن��ارا كويتيا عن
الدراسة بالديوان.
 - 2رد أوراق بعض املوضوعات.

ت� � � ��م خ� � �ل � ��ال ال � � �س � � �ن � ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
 2015/2014رد اوراق ع ��دد 18
موضوعا للوزارة ويرجع بعض
اس �ب��اب ذل ��ك ل �ع��دم ت�ق�ي��د ال� ��وزارة
ب �ت �ع �م �ي��م دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق��م
 9ل� �س� �ن ��ة  2010ب � �ش� ��أن ال �ت �ق �ي��د
ب��دل �ي��ل اع � ��داد اوراق امل�ن��اق�ص��ات
ومشروعات العقود واالرتباطات
واالت� �ف ��اق ��ات ال �خ��اض �ع��ة ل�ل��رق��اب��ة
املسبقة قبل عرضها عليه.
 - 3مالحظات وتوجيهات ذات
اهمية خاصة:
 امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ع� �ق ��د ان� �ت ��اجال�ع�م��ل ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي  -غ��ري��ب بني
اهله  -شريطة ان يكون اإلق��راران
امل� � �ق � ��دم � ��ان م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة ب� �ش ��أن
ت�ن��ازل�ه��ا ع��ن ال�ع�م��ل التلفزيوني
ل � � � � � � ��وزارة اإلع � � �ل� � ��ام وب� �ت� �ع� �ه ��ده ��ا
بااللتزام بتطبيق القرار الوزاري
رقم  60لسنة  2012بشأن اعتماد
الئحة املنتج املنفذ في تلفزيون
دول��ة الكويت ج��زءا ال يتجزأ من
مستندات التعاقد.
 املوافقة على عقد شراء حقوقن�ق��ل وق��ائ��ع وف�ع��ال�ي��ات م�ب��اري��ات
دورة الروضان الرمضانية لكرة
ال� �ق ��دم ال � �ـ  35ش��ري �ط��ة ان ي �ك��ون
اإلق � � � ��راران امل �ق ��دم ��ان م ��ن ال �ش��رك��ة
بتاريخي  9و  2014/6/23بشأن
ت�ن��ازل�ه��ا ع��ن ال�ع�م��ل التلفزيوني
ل� � � � � ��وزارة االع � �ل � ��ام وع � � � ��دم ع ��رض
العمل إال بمحطتني خليجيتني
وت �ح �م �ل �ه��ا ال �ت �ك��ال �ي��ف ال �خ��اص��ة
ب ��ال � �ف ��ري ��ق ال � �ه � �ن� ��دي وال ��وص � �ل ��ة
ال�ص��اع��دة ( )SNGوان االع�لان��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ت ��دف ��ع ح �س ��ب الئ �ح��ة
وزارة االع�لام ج��زءا ال يتجزأ من
مستندات التعاقد.
 - 4عدم التزام الوزارة بالدراسة
وال �ت��وص �ي��ة ل �ع��دد  13م��وض��وع��ا
خالل امل��دة املحددة لها من لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة عمال بنص
املادة  38من القانون رقم  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
 - 5ط � ��ول م � ��دة ب� �ق ��اء ع � ��دد 26
م��وض��وع��ا ب ��ال ��وزارة ب�ع��د ص��دور
ق ��رار ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
ب��ال �ت��رس �ي��ة وق �ب��ل ع��رض �ه��ا على
ال� � ��دي� � ��وان االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �س �ت �ل��زم
دراس � ��ة االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات
االدارية املتبعة داخل الوزارة.
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الخالد بحث تعزيز العالقات الثنائية
مع منغوليا
اج �ت �م��ع ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء ووزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد امس ووزير
خارجية منغوليا بوريفسورين
لوندك بمناسبة زيارته الرسمية
إلى البالد.
وت� �ن ��اول االج �ت �م��اع ال� ��ذي عقد
ب� �م� �ق ��ر ال � � ��دي � � ��وان ال� � �ع � ��ام ل� � � ��وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة م� �ج� �م ��ل ال � �ع �ل�اق� ��ات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة امل� �م� �ي ��زة ال � �ت ��ي ت��رب��ط
ال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ن وس � � �ب � � ��ل ت � �ع� ��زي� ��زه� ��ا
وت �ط ��وي ��ره ��ا ف ��ي ك ��اف ��ة امل� �ج ��االت
وبحث إل��ى آخ��ر املستجدات على
ال �ص �ع �ي��دي��ن اإلق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ال �ق �ض��اي��ا م�ح��ل
االهتمام املشترك.
ح �ض��ر االج �ت �م��اع ن��ائ��ب وزي ��ر

الشيخ صباح الخالد خالل لقائه وزير خارجية منغوليا

الخارجية السفير خالد الجارالله
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
م� �ك� �ت ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ووزير الخارجية

ال �س �ف �ي��ر ال �ش �ي��خ د.أح � �م ��د ن��اص��ر
املحمد ومساعد وزي��ر الخارجية
ل � � �ش� � ��ؤون آس� � �ي � ��ا ال � �س � �ف � �ي ��ر ع �ل��ي
ال �س �ع �ي��د وس �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل��دى

منغوليا السفير خ��ال��د الفضلي
وع ��دد م��ن ك �ب��ار م �س��ؤول��ي وزارة
الخارجية.
وقد أقام الشيخ صباح الخالد
م��أدب��ة غ� ��داء رس �م �ي��ة ع �ل��ى ش��رف
وزير الخارجية املنغولي والوفد
املرافق.
وح �ض ��ر امل� ��أدب� ��ة ال �ت ��ي أق�ي�م��ت
ف ��ي م �ق��ر ال� ��دي� ��وان ال� �ع ��ام ل � ��وزارة
الخارجية نائب وزي��ر الخارجية
السفير خالد الجارالله ومساعد
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل �ش��ؤون مكتب
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة السفير
ال �ش �ي��خ د.أح � �م� ��د ن ��اص ��ر امل �ح �م��د
وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

يرعى غدا مؤتمر السياحة والتنمية في الكويت

الحمود :الدولة حريصة على دعم الشباب
وتوفير أجواء صحية لممارسة الرياضة
أك��د وزي��ر االع�ل�ام ووزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال �ح �م��ود ح ��رص ال��دول��ة ع�ل��ى دع��م
الشباب الرياضي وتوفير االجواء
الصحية امامهم ملمارسة الرياضة
في االندية واملراكز الشبابية على
حد سواء.
وق � ��ال ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ف��ي ت �ص��ري��ح ص�ح�ف��ي ع �ق��ب ل�ق��ائ��ه
رئ�ي��س مجلس ادارة ن ��ادي ب��رق��ان
ال��ري��اض��ي ه �م�لان ال�ه�م�لان وع��ددا
م� ��ن اع � �ض� ��اء ال� � �ن � ��ادي ف� ��ي م�ك�ت�ب��ه
ب ��وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب ان
االن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة ل �ه��ا دور مهم
ف ��ي اح �ت �ض��ان ال �ش �ب��اب ال��ري��اض��ي
وت �ه �ي �ئ��ة االج� � � � ��واء ل� �ه ��م مل �م��ارس��ة
ه��واي �ت �ه ��م امل �ف �ض �ل��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
االل� �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة امل �ت��اح��ة وه��و
دور تقوم به االندية الكويتية على
اكمل وجه.
وح� �ض ��ر ال �ل �ق ��اء أم�ي��ن ص �ن��دوق
ال�ن��ادي فهد بوخرما وم��دي��ر لعبة
ال�ك��ارت�ي��ه محمد ال�ش��ام��ري وم��دي��ر
ل� �ع� �ب ��ة ك � � ��رة ال � �ي� ��د ف� � � ��واز ال� ��داه� ��ش
ال��ذي��ن ق��دم��وا للشيخ سلمان درع��ا
تذكارية بهذه املناسبة
وعلى صعيد آخر التقى الشيخ
س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
الفريق الكويتي للصقور للموروث
الشعبي الخليجي يوسف الخياط

ومدير الفريق ناصر الجدعي.
واكد الحمود خالل اللقاء اهمية
تقديم الدعم للفريق بهدف تعزيز
ه��ذه ال�ه��واي��ة االص�ي�ل��ة واملحافظة
عليها كونها تراث اآلباء واالجداد.
وأع� � ��رب ع ��ن اس� �ت� �ع ��داد ال� � ��وزارة
ل �ت �س �ه �ي��ل م � �ش� ��ارك� ��ة ال � �ف� ��ري� ��ق ف��ي
االحتفاالت الوطنية وتقديم الدعم
لهذه االنشطة التراثية التي يقوم
بها الفريق بهدف غ��رس حب هذه
الهواية التراثية في نفوس الشباب
السيما من صغار السن وتعريفهم
بهذا التراث الشعبي االصيل.
م��ن جانبه ق��ال الوكيل املساعد
ل �ش��ؤون ال�س�ي��اح��ة ب� ��وزارة اإلع�ل�ام
ج��اس��م ال�ح�ب�ي��ب إن ت�ع��زي��ز م ��وارد
مالية جديدة للدولة في املستقبل
ال� �ق ��ري ��ب وال �ب �ع �ي��د ي �ل �ت �ق��ي ح��اج��ة
البالد إلرساء سياحة نشطة تشبع
الحاجات الترفيهية ألربعة ماليني
م � ��واط � ��ن وم� �ق� �ي ��م إض � ��اف � ��ة ل �ج �ع��ل
ال �ك��وي��ت وج �ه��ة س�ي��اح�ي��ة مقبولة
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ب � ��دءا
م��ن س�ي��اح��ة ال �ع��ائ�لات الخليجية
وص � ��وال إل � ��ى س �ي��اح��ة ال� � � ��زوار م��ن
رج��ال األع�م��ال ال��ذي��ن ي��وج��دون في
البالد على مدار العام.
وأض� � ��اف أن م �ث��ل ه� ��ذا ال �ت��وج��ه
ب � �ب � �ع � ��ده امل � � ��ال � � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي
واالجتماعي يدفع للتفكير بتوثيق

الشيخ سلمان الحمود

وت ��وط �ي ��د ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �س �ي��اح��ة
وبني التنمية كما يدفعنا للتعمق
ف��ي كيفية تحقيق ذل ��ك وتطبيقه
على أرض الواقع في ظل متغيرات
ال �خ��ري �ط��ة ال�س�ي��اح�ي��ة ف��ي املنطقة
والعالم إضافة للتقدم الهائل الذي
حققته صناعة السياحة في العالم.
واوض� � � ��ح ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ص�ح�ف��ي
ب �م �ن ��اس �ب ��ة االع � �ل � ��ان ع � ��ن م��ؤت �م��ر
(ال�س�ي��اح��ة والتنمية ف��ي ال�ك��وي��ت..
الواقع واملستقبل) املزمع انعقاده
غدا الثالثاء إن رعاية وزير االعالم
ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود للمؤتمر
ت ��ؤك ��د دور ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ت�ش�ج�ي��ع
م �ب ��ادرات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي كل
ما من شأنه املساعدة على التنمية

وعلى السياحة في البالد.
واض � � � ��اف ال� �ح� �ب� �ي ��ب أن � �ن� ��ا أم � ��ام
إشكالية ت��ؤرق راح��ة ال��دول عالية
االن � � �ف� � ��اق ع � �ل� ��ى ال � � ��روات � � ��ب وع� �ل ��ى
التقديمات االجتماعية والعائلية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة وال� �ت ��ي
ت �ع �ت �م��د ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ع� �ل ��ى م� ��ورد
رئيسي شبه وحيد لتوفير موارد
الخزينة.
من جهتها قالت رئيسة اللجنة
املنظمة للمؤتمر نبيلة العنجري
ان أهمية املؤتمر تكمن في السعي
ل �ل �ت��وص��ل إل � ��ى رؤى م �ش �ت��رك��ة أو
ت � � �ص� � ��ورات ج � ��دي � ��دة ت � �س ��اع ��د ف��ي
تنشيط وزي��ادة دور السياحة في
الكويت وتساهم في تعزيز مسيرة
ال �ت �ن �م �ي��ة ف �ي �ه��ا م ��ن خ�ل��ال ت�ط��وي��ر
االنشطة السياحية ككل.
وأض � ��اف � ��ت أن ش � �ع� ��ار امل ��ؤت �م ��ر
(السياحة  ..حاجة وغاية) يؤكد أن
السياحة ض��رورة داخلية وثقافية
واج �ت �م��اع �ي��ة ووط �ن �ي��ة وي �ج��ب أن
نجعل م��ن السياحة غ��اي��ة بمعنى
ب� �ن ��اء ق� �ط ��اع س �ي ��اح ��ي ق� � ��ادر ع�ل��ى
اسناد اقتصاد الكويت وتنميته.
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وزير الداخلية
يتلقى دعوة لزيارة إنجلترا

الشيخ محمد الخالد خالل استقباله سفير اململكة املتحدة لدى البالد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
الخالد عمق عالقات التعاون بني
الكويت واململكة املتحدة.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ
م �ح �م ��د ال � �خ ��ال ��د س �ف �ي ��ر امل �م �ل �ك��ة
املتحدة لدى البالد ماثيو جيمس
ل � ��ودج ورئ� �ي ��س م �ك �ت��ب االرت� �ب ��اط
ال �ب��ري �ط��ان��ي الن ��س الن � ��دزي حيث
تم بحث عدد من املوضوعات ذات
االهتمام املشترك.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��دم ال�س�ف�ي��ر ل��ودج
دع��وة رسمية م��ن وزي��ر الداخلية
ال �ب��ري �ط��ان��ي إل� ��ى ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د ل ��زي ��ارة امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
لتعزيز التنسيق والتعاون األمني

ب�ين ال�ج��ان�ب�ين ف��ي ظ��ل ال�ت�ط��ورات
األمنية باملنطقة والعالم وسيتم
تحديد موعدها في الفترة املقبلة.
وأع� � � � ��رب ع � ��ن ت � �ق� ��دي� ��ره ل ��دول ��ة
ال�ك��وي��ت ودوره ��ا ف��ي دع��م السالم
واألم � � � � � ��ن ف � � ��ي امل � �ن � �ط � �ق� ��ة م� �ش� �ي ��دا
بالتعاون بني البلدين الصديقني
وم ��ا ل�ق�ي��ه م ��ن ت ��واف ��ق ف ��ي ال ��رؤى
وامل��واق��ف مما ي��دع��م االت �ج��اه إلى
مزيد م��ن التعاون والتنسيق في
املستقبل.

العلي :افتتاح مركز التراخيص
التجارية في الجهراء مول
بالفترة المسائية قريبا
كشف وزير التجارة والصناعة
د .ي � ��وس � ��ف ال � �ع � �ل� ��ي ع� � ��ن ت ��وج ��ه
ال��وزارة الفتتاح مركز التراخيص
التجارية بالجهراء م��ول بالفترة
امل �س ��ائ �ي ��ة خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة
باإلضافة للفترة الصباحية.
ج � � ��اء ذل � � ��ك اس � �ت � �ج ��اب ��ة ل �ط �ل��ب
ال �ن��ائ��ب س �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م ال�ت��ي
نقلها ل�ل��وزي��ر م��ن اح�ت�ي��اج اب�ن��اء
امل �ن �ط �ق��ة ل �ع �م��ل امل� ��رك� ��ز ب��ال �ف �ت��رة
املسائية.
وأض � � ��اف ال �ع �ل��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي أن ال � ��وزارة ت�ت�ع��اون هي
والسلطة التشريعية م��ا ينعكس
اي �ج��اب��ا ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن وت�ق��دي��م
أفضل الخدمات الالزمة لهم.
وأع� � � ��رب ع� ��ن ش� �ك ��ره وت �ق ��دي ��ره
ل�ل�ن��ائ��ب ال�ل�غ�ي�ص��م ل �ح��رص��ه على
ت�ق��دي��م وت��وف �ي��ر أف �ض��ل ال�خ��دم��ات
البناء املنطقة وتسهيل االجراءات
على املواطنني مشيرا الى ان ذلك
ضمن استراتيجية الوزارة.
وأف � � � � ��اد ال � �ع � �ل ��ي ب � � ��أن ال � � � � ��وزارة

د .يوسف العلي

ستفتح النافذة الواحدة بمنطقة
أشبيلة ب��داي��ة م��اي��و امل�ق�ب��ل حيث
ت� �ق ��دم خ ��دم ��ات �ه ��ا ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
 3جهات اخ� ��رى ف ��ي م �ك��ان واح ��د
ما يسهل على املواطنني اجراءات
التأسيس واصدار التراخيص.
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استقبل رئيس جمعية العالقات العامة

الكندري :الغانم حريص على التعاون
مع مؤسسات المجتمع المدني
استقبل األمني العام ملجلس
األم��ة عالم الكندري في مكتبه
أم� � ��س رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ج �م��ال ال �ن �ص��ر ال�ل��ه
ي ��راف � �ق ��ه أم �ي ��ن س � ��ر ال �ج �م �ع �ي��ة
أسامة الغانم .
وج� � � � � � � � ��رى خ � � �ل � � ��ال ال � � �ل � � �ق� � ��اء
اس �ت �ع��راض أه � ��داف ال�ج�م�ع�ي��ة
وان� � �ج � ��ازات� � �ه � ��ا خ� �ل ��ال ال� �ف� �ت ��رة
امل��اض �ي��ة ك�م��ا ب�ح��ث ال�ج��ان�ب��ان
س� �ب ��ل ال � �ت � �ع� ��اون ب�ي��ن األم� ��ان� ��ة
ال �ع��ام��ة وال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي م�ج��ال

 30أبريل آخر موعد
لتحديث بيانات
المكاتب االستشارية
اع � �ل � �ن� ��ت األم � � ��ان � � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
وال�ت�ن�م�ي��ة أن  30أب��ري��ل املقبل
ه � ��و آخ � � ��ر م � ��وع � ��د الس� �ت� �ق� �ب ��ال
ت �ح��دي��ث ب �ي��ان��ات وم �ع �ل��وم��ات
املكاتب االستشارية الهندسية
امل� �ع� �ت� �م ��دة ل ��دي � �ه ��ا .وأض� ��اف� ��ت
األم��ان��ة ف��ي بيان صحفي أنها
خ��اط�ب��ت امل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة
ودعتها إلى تحديث البيانات
الخاصة بها وتسجيلها عبر
بوابة املستشارين اإللكترونية
م �ب �ي �ن��ة أن ن �س �ب ��ة اس �ت �ج��اب��ة
املكاتب االستشارية لتحديث
ال �ب �ي ��ان ��ات م ��ن خ �ل��ال ال �ب��واب��ة
بلغت ن�ح��و  30ف��ي امل�ئ��ة حتى
اآلن .وأوضحت أنه بعد تاريخ
 30أب ��ري ��ل ل ��ن ي �ت��م االخ� ��ذ ب��أي
بيانات أو تحديث للمعلومات
التي تخص املكاتب.
وأكدت أنه اعتبارا من األول
م ��ن م ��اي ��و س �ي �ك��ون االس �ت �ن��اد
في عمليات التصنيف وإعادة
التأهيل ب�ن��اء على املعلومات
ال � ��واردة ل�ل�ب��واب��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
قبل هذا املوعد.

العالقات العامة.
وأك � � � � � ��د ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري ح � ��رص
واه�ت�م��ام رئ�ي��س مجلس األم��ة
مرزوق علي الغانم على انتهاج
سياسية ال�ت�ع��اون وال�ت��واص��ل
م��ع مؤسسات املجتمع املدني
كافة في البالد لالستفادة من
ال �خ �ب��رات امل�ه�ن�ي��ة ال �ت��ي لديها
ف��ي ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ف��ي مجلس
األمة.

اخ�ت�ت��م م �ش��روع م��راك��ز ال�ت��دري��ب
ال��ري��اض��ي ل�ل�ب�ن��ات ب� ��وزارة التربية
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للرياضة اعماله أمس بمشاركة 90
ط��ال�ب��ة م��ن ث�ل�اث م�ن��اط��ق تعليمية
بالكويت.
وأك��د مدير مركز الشيخ عبدالله
ال �س��ال��م الع � ��داد ال� �ق ��ادة ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة ورئ� �ي ��س ف��ري��ق
ال �ع �م��ل ب��امل �ش��روع م �ح �م��ود اب ��ل في
ك�ل�م��ة ال �ق��اه��ا ب��امل�ه��رج��ان الختامي
ل �ل �م��وس��م االول ل �ل �م �ش��روع اه�م�ي��ة
ال��دور ال��ذي تؤديه مثل ه��ذه املراكز
م �ض �ي �ف��ا ان ال �ف �ت �ي ��ات امل� �ش ��ارك ��ات

اك�ت�س�بن خ�ل�ال ف�ت��رة امل �ش��روع التي
امتدت ستة اشهر مهارات رياضية
متميزة.
وق��ال اب��ل ان ال��ري��اض��ة النسائية
بالكويت بحاجة ماسة الى التعاون
امل �ش �ت��رك مل ��د ال �ج �س��ور واح �ت �ض��ان
امل��وه��وب��ات ال��ري��اض �ي��ات م��وض�ح��ا
ان امل�ش��روع يحظى باهتمام ودع��م
ال� �ت ��وج� �ي ��ه ال� �ف� �ن ��ي ال � �ع� ��ام ل �ل �ت��رب �ي��ة
البدنية بوزارة التربية.
ول �ف��ت ال��ى ان ه��ذا امل �ش��روع يعد
م� �ش ��روع ��ا وط �ن �ي��ا ي� �خ ��دم ال �ك��وي��ت
وال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي تحتاج
الى التنمية البشرية من الجنسني.

الوفيات
الكندري مستقبال نصرالله والغانم

الكويت تقترح توحيد فترة حظر صيد
الروبيان مع السعودية والبحرين
حصل اقتراح الكويت لتوحيد
ف �ت��رة ح�ظ��ر ص�ي��د ال��روب �ي��ان في
ك� ��ل م� ��ن ال� �ك ��وي ��ت وال� �س� �ع ��ودي ��ة
والبحرين على موافقة مبدئية
من دول الخليج وسيتم اقراره.
وقال مدير عام الهيئة العامة
ل� �ل ��زراع ��ة وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة م.
ف�ي�ص��ل ال �ح �س��اوي ف��ي ت�ص��ري��ح
ل� � �ك � ��ون � ��ا ع� � �ق � ��ب خ � � �ت� � ��ام اع� � �م � ��ال
االج �ت �م��اع ال� � �ـ 27ألع� �ض ��اء لجنة
ال�ت�ع��اون ال��زراع��ي ب��دول مجلس
التعاون الذي عقد برئاسة وزير
الزراعة السعودي م .عبدالرحمن
ال� �ف� �ض� �ل ��ي ان امل � �ق � �ت� ��رح ي �ق �ض��ي
ب�ت��وح�ي��د ح�ظ��ر ص�ي��د ال��روب �ي��ان
ف ��ي ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر م ��ن ك ��ل ع��ام
وذلك بناء على دراسة من معهد
الكويت لالبحاث العلمية.
واش � ��ار ال ��ى ان امل �ق �ت��رح ال��ذي
حظي بموافقة مبدئية م��ن قبل
امل �ش��ارك�ين ف��ي االج �ت �م��اع سيتم
عرضه على لجنة العتماده.
ك�م��ا ل�ف��ت إل ��ى أن ��ه ي �ه��دف ال��ى
املحافظة على استمرارية تكاثر

مشاركة  90طالبة في مشروع
مراكز التدريب الرياضي للبنات

م .فيصل الحساوي

ال � ��روب� � �ي � ��ان ح� �م ��اي ��ة ل �ل �م �خ��زون
م��ن ه ��ذه امل� ��ادة ال �غ��ذائ �ي��ة املهمة
خ��اص��ة وأن ف�ت��رة الحظر تعتبر
مهمة ج��دا الس�ي�م��ا ان �ه��ا موسم
الروبيان للتبويض والتكاثر.
وح � � � � ��ول أه � � � ��م امل � ��وض � ��وع � ��ات
االخ � � ��رى ال� �ت ��ي ن��اق �ش �ت �ه��ا ل�ج�ن��ة
التعاون ال��زراع��ي بني الحساوي
أن االجتماع ناقش موضوع فتح
مركز لألمن الغذائي لدول مجلس
التعاون وقد تم اختيار سلطنة
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عمان ليكون مقرا له  .كما ناقش
موضوع توحيد أسعار األدوي��ة
على أن يتم إخضاعها ملزيد من
الدراسة وكذلك موضوع مصائد
األس� �م ��اك ب��اس�ت�ف��اض��ة وم �ع��دات
ال � �ص � �ي� ��د وض� � � � � � ��رورة ان ت� �ك ��ون
ص��دي �ق��ة ل �ل�ب �ي�ئ��ة وال �ع �م��ل وف �ق��ا
ل �ل��دل �ي��ل االس � �ت� ��رش� ��ادي ل�ل�ص�ي��د
ليكون موافقا للبيئة .
ول� � �ف � ��ت ال� � �ح� � �س � ��اوي إل� � � ��ى ان
االجتماع ناقش فترة منع صيد
الجنعد (وهي من ساللة أسماك
ال �ت��ون��ة) وال �ع �م��ل ع �ل��ى تطبيقه
ف��ورا بحيث يكون منعا موحدا
في كل دول املجلس.
واش ��ار ال��ى ان االج �ت �م��اع ك��ان
ن��اج �ح��ا ب �ك��ل امل �ق��اي �ي��س وت�م�ي��ز
ب � �ن � �ق ��اش ��ات ت� �ع� �ك ��س االه � �ت � �م ��ام
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ف � ��ي ت� �ع ��زي ��ز وت� �ط ��وي ��ر
التعاون في املجال الزراعي كما
ه��و ال�ح��ال ب�ين دول املجلس في
جميع املجاالت.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• م���ع���ص���وم���ة ح���س�ي�ن ن���ص���ي���رائ���ي ،زوج��������ة :ع���ب���دال���ص���م���د ح��س�ين
البلوشي 67 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال ونساء :الحسينية الحيدرية ،الساملية،
خلف مستشفى الراشد ،تلفون99897033 - 99888476 :
• مبارك ابراهيم محمد التوره 75 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :كيفان ،ق،2
ش عمر املختار ،م ،33تلفون ،99399818 :نساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق،4
ش ،46م ،9تلفون22514184 :
• م��ن��ي��رة مشعل ي��وس��ف ال��ف��ي��ل��ك��اوي 12 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
الرميثية ،ق ،6ش ،60م ،13تلفون ،99600884 :نساء :الرميثية ،ق ،7ش ،72م7
• نعيمة سويد عبدالعزيز القالف ،أرملة :حسني علي البلوشي،
 64عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :مسجد البحارنة ،الدعية ،تلفون،60645431 :
نساء :الرميثية ،ق ،1ش اإلمام الشافعي ،ج ،12م9
• محمد ناصر املظفر 82 ،عامًا( ،شيع) ،مبارك الكبير ،ق ،6ش ،4م،37
تلفون99755297 :
• مريم م��راد كمال البلوشي 78 ،ع��ام��ًا( ،تشيع التاسعة صباح
اليوم) ،الجابرية ،ق ،11ش ،108حسينية البلوشي ،تلفون97399119 :
• شاهر حمود هاجر الرشيدي 63 ،عامًا( ،شيع) ،العارضية ،ق،7
ش ،1ج ،6م ،33تلفون65664653 :
• ليلى قلي ن��وروز حسني ،أرم��ل��ة :محمد عباس أكبر 82 ،عامًا،
(شيعت) ،رجال :الرميثية ،ق ،10ش أبوحنيفة ،ج ،101م ،16حسينية العترة
الطاهرة ،تلفون ،66071711 :نساء :الرميثية ،ق ،9ش أسامة بن زيد ،ج ،92م،3
تلفون99018841 :
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