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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير تسلم دعوة خادم الحرمين لحضور
قمة القادة الخليجيين وأوباما
تسلم سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة خطية من أخيه
خ��ادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تضمنت
دعوة سموه لحضور القمة التي ستعقد بني قادة دول الخليج والرئيس
األمريكي باراك أوباما بمدينة الرياض الشهر املقبل.

تفاصيل (ص)02

أحال في جلسة سرية أوضاع مكتب لندن والعقارات المملوكة لهيئة االستثمار إلى الحكومة

المجلس يعيد قانون المناقصات
العامة إلى اللجنة المالية
واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
التكميلية امس على إعادة مشروع
ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال � �ع ��ام ��ة إل ��ى
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
البرملانية ملزيد من الدراسة على أن
ترفع تقريرها للمجلس في م��دة ال
تجاوز شهرين.
ج � � ��اء ذل � � ��ك إث � � ��ر ش� �ب ��ه االج � �م� ��اع
ال�ن�ي��اب��ي ع�ل��ى ض� ��رورة ال �ت��ري��ث في
اق� ��رار ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال ��ذى رأى غير
نائب انه يحتاج الى مراجعة دقيقة
خ��اص��ة ان ��ه ل��م ي�ح�ق��ق م �ب��دأ ت�ك��اف��ؤ
ال �ف��رص ب�ين ال �ش��رك��ات م��ؤك��دي��ن ان
هناك مخالفة دستورية في القانون
بإعطاء األولوية للشركات املدرجة
ف ��ي ال� �ب ��ورص ��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ال �ت��ي
تزيد على  20مليون دينار.
ك �م��ا واف� ��ق امل �ج �ل��س ف ��ي جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ام� ��س ب ��اإلج� �م ��اع ع�ل��ى
املرسوم بقانون رقم  119لسنة 2013
ف ��ي ش ��أن ت��أج �ي��ل ت�ش�ك�ي��ل امل�ج�ل��س
البلدي وأحاله إلى الحكومة.
وم � ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ح � ��ول امل�ج�ل��س
ال�ج�ل�س��ة إل ��ى س��ري��ة ب �ن��اء ع �ل��ى طلب
ال �ح �ك��وم��ة مل �ن��اق �ش��ة ت� �ق ��ري ��ري ل�ج�ن��ة
التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
ف��ي ل �ن��دن ول�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل ��ال ال�ع��ام
ب �ش��أن امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ب�ي��ع
العقارات اململوكة لهيئة االستثمار.

العبد اهلل :نطالب بتشريعات
رادعة للمقاولين المتالعبين
أك��د وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله قيام
ال�ح�ك��وم��ة ب��ات�خ��اذ ق � ��رارات حاسمة
م��ع امل�ق��اول�ين املخالفني واملقصرين
ف��ي أك �ث��ر م��ن م ��رة وت ��م ات �خ��اذ ق��رار
شطب بعضهم م��ن قائمة املقاولني
امل�ع�ت�م��دي��ن ل ��دى ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
اال أن امل�ح�ك�م��ة ق�ض��ت ب �ع��دم صحة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

وأع� � �ل � ��ن رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
مرزوق الغانم إن املجلس وافق على
إحالة التقريرين وما تضمنهما من
توصيات إلى الحكومة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير املالية ووزير
ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان � ��س ال �ص��ال��ح
ان� ��ه س �ي �ت��م ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة تحقيق
ل��دراس��ة م� ��اورد ف��ي ت�ق��ري��ري لجنة
التحقيق وأض��اف ال��وزي��ر الصالح

الشايع :تسلمنا شرائح الكهرباء
وسنجري تعديالت عليها
أعلن رئيس اللجنة املالية النائب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ع ��ن ت�س�ل��م ال�ل�ج�ن��ة
م� �ش ��روع ال �ح �ك��وم��ة ب �ش ��أن ش��رائ��ح
الكهرباء الجديدة مؤكدا ان اللجنة
س� ��وف ت �ج �ت �م��ع ي� ��وم االح � ��د امل�ق�ب��ل
ملناقشته.
وأض� � � ��اف ال� �ش ��اي ��ع ان امل� �ش ��روع
الحكومي ليس نهائيا وان اللجنة
سوف تجري تعديالت كثيرة عليه
م��ؤك��دا ان ف �ك��رة امل� �ش ��روع ي �ج��ب ان
ت � �ك ��ون ح� � ��ول ت ��رش� �ي ��د االس� �ت� �ه�ل�اك
وليس جباية االموال.

وأوض ��ح ان ل��دى اللجنة العديد
م ��ن ال� �ت� �ص ��ورات ال �ب��دي �ل��ة ع ��ن ه��ذا
امل�ش��روع م��ن خ�لال مقترحات تقدم
بها بعض النواب ولن تكون هناك
اعباء على كاهل املواطن مشيرا الى
انه من هذه التصورات ان تكون كلفة
االستهالك فلسني حتى  6000كيلو
وات ب��اع�ت�ب��ار ان��ه امل �ع��دل الطبيعي
لالستهالك طبقا للدراسات املعدة
بهذا الشأن.
تفاصيل (ص)6

عقب انتهاء الجلسة ان��ه شخصيا
م��ن خ�ل�ال اط�لاع��ه ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ري��ن
ال �ب ��رمل ��ان �ي�ي�ن ل� ��م ي �ت �ب�ي�ن ل� ��ه ش�ب�ه��ة
اع �ت��داء ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام م��ؤك��دا في
ال��وق��ت ذات ��ه أن��ه إذا ث�ب��ت م��ن خ�لال
لجنة التحقيق اي تجاوز على املال
ال �ع��ام ف��إن��ه س�ي�ح�ي��ل امل�ت�س�ب��ب إل��ى
السلطات القضائية.
وأعرب عن شكره للجان املجلس
ع�ل��ى م��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ج�ه��د م��ؤك��دا

ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال� �ل� �ج ��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ب� �ك ��ل م� ��اي � �ل� ��زم م � ��ع ال � �ح � �ف� ��اظ ع �ل��ى
س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت داخ�ل�ي��ا وخ��ارج�ي��ا
خ � �ص� ��وص� ��ا ف� � ��ي إدارة أم� ��وال � �ه� ��ا
واستثماراتها مشيرًا إل��ى أن جزء
ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ت��وص �ي��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة
س � � � ��وف ت � �س � �ه ��م ف � � ��ي رف � � � ��ع ك � �ف� ��اءة
الحوكمة وكفاءة العمل.
تفاصيل (ص )08 - 03

حوار «الدستور»

اإلج � ��راء ال�ح�ك��وم��ي ب�ش�ط��ب امل �ق��اول
بعد انتهاء مراحل التقاضي الثالث
وألزمت الحكومة بإعادة وضعه في
قوائم املقاولني داعيا أعضاء مجلس
األمة الى توفير نصوص تشريعية
رادعة للمقاولني املتالعبني.
تفاصيل (ص )05

أبل :معاقبة المسؤولين
عن التشطيبات السيئة
أكد وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ياسر أبل أن املشاريع اإلسكانية في
الكويت تعتبر رائدة وال تضاهيها
دول ع ��دة ف��ي ال �ع��ال��م م �ش��ددا على
س �ل��ام � ��ة امل � � �ش� � ��اري� � ��ع اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة
ال�ح��ال�ي��ة وس �ي��ره��ا وف �ق��ا ل�ل�ش��روط
التعاقدية م��ع املقاولني م��ؤك��دا في
ال ��وق ��ت ذات� ��ه ات �خ ��اذ ال �ح �ك��وم��ة كل
اإلجراءات القانونية ضد الشركات

املخالفة للمشاريع اإلسكانية.
وأوضح أن ما ظهر من مالحظات
ف� ��ي ب� �ع ��ض امل � �ش� ��اري� ��ع اإلس �ك ��ان �ي ��ة
ون� � �ش � ��رت� � �ه � ��ا وس � � ��ائ � � ��ل ال� � �ت � ��واص � ��ل
االجتماعي هي مالحظات لها عالقة
ب��ال�ت�ش�ط�ي�ب��ات وت ��م ال�ت�ع��ام��ل معها
منذ اليوم األول في مكاتب الصيانة.
تفاصيل (ص )05

البترول 2.9 :مليار دوالر
تكلفة الغاز المسال في الزور

فارس العتيبي:
 البديل االستراتيجيفخ حكومي ينسف
العدالة والمساواة
تفاصيل (ص)13 - 12

ملف :مالحظات ديوان المحاسبة على األوقاف

تفاصيل (ص)11 - 09

أع �ل ��ن ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف��ي
شركة البترول الوطنية الكويتية
محمد غ��ازي املطيري أن التكلفة
اإلج�م��ال�ي��ة مل �ش��روع إن �ش��اء م��راف��ق
استيراد الغاز الطبيعي املسال في
منطقة الزور تبلغ نحو  2.9مليار
دوالر أمريكي الفتا الى ان التكلفة
اإلجمالية للمشروع تتضمن 142
مليون دوالر للمرحلة الهندسية
و 965مليون دوالر للتوريد و1.67
مليار دوالر ملرحلة اإلنشاء.

وأض � � ��اف أن امل � �ش� ��روع ي�ش�م��ل
إن� � �ش � ��اء م � ��راف � ��ق دائ� � �م � ��ة واس� �ع ��ة
ال� �ن� �ط ��اق ت �س �م��ح ب� �ت ��وري ��د 3000
م�ل�ي��ار وح ��دة ح��راري��ة بريطانية
يوميا من الغاز الطبيعي لتصل
عبر الشبكة الوطنية إلى مختلف
املستهلكني وذل��ك لتلبية الطلب
امل� �ح� �ل ��ي امل � �ت� ��زاي� ��د ع� �ل ��ى ال �ط ��اق ��ة
مشيرا إل��ى أن��ه من املقرر تشغيل
املشروع بالكامل في الربع األول
من عام .2021
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استقبل ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء وتلقى رسالة من رئيس االتحاد السويسري

األمير تسلم دعوة خادم الحرمين لحضور
قمة القادة الخليجيين وأوباما الشهر المقبل

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ب �ق �ص��ر ب �ي��ان
ص � �ب� ��اح ام� � ��س س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد.
ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� � �م � ��وه رئ� �ي ��س
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه النائب األول

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة

ل ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وم��ن ناحية اخ��رى تسلم حضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د رس ��ال ��ة خ�ط�ي��ة من
أخيه خادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
ت �ض �م �ن��ت دع � � ��وة س� �م ��وه ل �ح �ض��ور
ال�ق�م��ة ال �ت��ي ستعقد ب�ين ق ��ادة دول

م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية ورئ�ي��س ال��والي��ات املتحدة
األم��ري �ك �ي��ة ب� � ��اراك أوب ��ام ��ا ب�م��دي�ن��ة
الرياض الشهر املقبل.
وق� ��ام ب�ت�س�ل�ي��م ال��رس��ال��ة ل�س�م��وه
س�ف�ي��ر امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
الشقيقة لدى الكويت د .عبدالعزيز
بن إبراهيم الفايز .كما تلقى حضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د رس ��ال ��ة خ�ط�ي��ة من

الرئيس يوهان شنايدر امان رئيس
االت � � �ح� � ��اد ال � �س� ��وي � �س� ��ري ال� �ص ��دي ��ق
ت �ت �ع �ل��ق ب ��ال �ع�ل�اق ��ات ال �ط �ي �ب��ة ال �ت��ي
تربط البلدين والشعبني الصديقني
وس � �ب ��ل ت� �ع ��زي ��ز م� �س� �ي ��رة ال� �ت� �ع ��اون
بينهما في كافة املجاالت والقضايا
ذات االه� �ت� �م ��ام امل� �ش� �ت ��رك.وق ��د ق��ام
ب �ت �س �ل �ي��م ال� ��رس� ��ال� ��ة ل� �ن ��ائ ��ب وزي � ��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
ال�ج��راح سفير االت�ح��اد السويسري

لدى دولة الكويت الدو دي لوكا.
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ك�ل�ا م ��ن ك ��وث ��ر ال� �ج ��وع ��ان وأن �ي �س��ة
ج�ع�ف��ر ول�ي�ل��ى ال�ع�ث�م��ان ود .س�ه��ام
القبندي حيث قدمن لسموه وثيقة
عهد ووفاء من معهد املرأة للتنمية
والسالم.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه رئ �ي �س��ة
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة الخ� �ت�ل�اف ��ات

التعلم (كالد) آمال الساير ورئيسة
لجنة علمني ص��ح ه�ن��ادي الدعيج
وأع � � �ض� � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة ح� �ي ��ث ق ��دم ��وا
لسموه الوثيقة الوطنية للخدمات
التعليمية املتكاملة ل��ذوي اإلع��اق��ة
التعليمية.

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك ووزراء
الخارجية والداخلية والدفاع

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ
ن��واف األح�م��د حفظه الله بقصر بيان
ص � �ب ��اح ام� � ��س رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة
مرزوق الغانم.واستقبل سموه الشيخ

ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء.
واستقبل النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد كما استقبل سموه نائب رئيس

 ..ومستقبال الشيخ صباح الخالد

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
محمد ال�خ��ال��د واستقبل س�م��وه نائب
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح.

ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه وزي� ��ر ال �ع��دل
ووزي��ر األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع ح �ي��ث ق ��دم ل�س�م��وه
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد

املستشار عبدالرحمن النمش ونائب
رئ � �ي� ��س ال �ه �ي �ئ ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ري � ��اض
ال � �ه ��اج� ��ري وأع� � �ض � ��اء ال �ه �ي �ئ��ة وه� ��م:
م � �ش� ��اري امل� �ط� �ي ��ري وداود ال � �ج ��راح

وم� �ح� �م ��د ال �س �ب �ي �ع��ي وع� �ب ��دال ��وه ��اب
املزيني ولؤي الصالح وذلك بمناسبة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
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كلف اللجنة أن تقدم تقريرها خالل مدة ال تتجاوز الشهرين

المجلس يوافق على إعادة قانون المناقصات
إلى المالية لمزيد من الدراسة

أحال مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس
قانون المناقصات العامة إلى اللجنة المالية لمزيد
من الدراسة وتقدم تقريرها خالل شهرين كما
أقر مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي وكلف
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبداهلل توزيع تقرير ديوان المحاسبة بشأن
األنابيب النفطية على النواب وقرر المجلس تحويل
الجلسة الى سرية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في
مكتب االستثمار وتقرير حماية المال العام بشأن
تجاوزات بيع بعض العقارات المملوكة لهيئة
االستثمار إلى الحكومة .وفيما يلي التفاصيل:

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م الجلسة التكميلية
أم ��س األرب� �ع ��اء  30م� ��ارس ال�س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة وال �ن �ص��ف ص �ب��اح��ا بعد
أن ك � ��ان ق� ��د رف �ع �ه ��ا ن �ص ��ف س��اع��ة
ل�ع��دم اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب وت�لا األم�ين
ال �ع��ام أس �م��اء األع �ض��اء الحاضرين
واملعتذرين والغائبني من دون إذن
أو إخطار.
 -ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه��ذه

الجلسة امتداد لجلسة أمس وتتلى
الفقرة التالية:
قانون المناقصات العامة
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س مل �ن��اق �ش��ة ت �ق��ري��ر
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ب� �ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة.
 الشيخ محمد العبدالله :استأذناملجلس بدخول الفريق الفني.
 -ال ��رئ� �ي ��س م� � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م :ه��ل

يوافق املجلس؟ (موافقة عامة).
 فيصل الشايع (عن مقرر اللجنةامل��ال�ي��ة) :أح�ي��ل ال�ق��ان��ون ف��ي  13مايو
 2010وق��دم��ت ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا في
دور االن �ع �ق ��اد امل ��اض ��ي وب� �ن ��اء ع�ل��ى
م ��واف� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س س �ح �ب��ت ال �ل �ج �ن��ة
تقريرها ملزيد من الدراسة وقدمت 5
اق�ت��راح��ات لتعديل ال�ق��ان��ون ويتكون
من  97مادة و 47مادة اضيفت جديدة
وأش �ب��ع ن�ق��اش��ا م��ع ال �ج �ه��ات املعنية

وال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي .وض �ع �ن ��ا ق��ان��ون��ا
ي �م �ن��ع وي �ع��ال��ج ك ��ل ث� �غ ��رات ال �ق��ان��ون
السابق م��ن التالعب وي�س��د ويغطي
احتياجات لجنة املناقصات.
 عادل الخرافي :هذا القانون مهمج� ��دا وأش� �ك ��ر ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ج�ه��ده��ا
ون �ق��اش ال �ق��ان��ون ون �ش �ك��ر ال�ح�ك��وم��ة
على تطوير القانون بحيث ان كثيرا
من املناقصات الكبرى يتم التشكيك
ف �ي �ه��ا واالرخ � � � ��ص ي� �ك ��ون س �ي �ئ��ا م��ن

حيث الجودة والكفاءة وعلى سبيل
املثال مناقصات اإلسكان فأساسيات
أس� �ل ��وب ال �ت �ع��اق��د ق ��اص ��رة ون �ع �ي��ده
مرة اخ��رى واملقاول يخالف الشروط
وال�ل��وائ��ح فليس األرخ��ص دائ�م��ا هو
األف� �ض ��ل وال ��وق ��ت ه ��و امل � ��ال ول��دي �ن��ا
دراس ��ة ب �ش��أن كيفية ت�ح��وي��ل ال��وق��ت
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الغانم من ديوان اللغيصم :حل المجلس إشاعة
أك� � ��د رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ان ال �ح��دي��ث
ع� ��ن ح� ��ل م �ج �ل��س األم � � ��ة ل�ي��س
إال إش��اع��ات .وق��ال ال�غ��ان��م بعد
انتهاء حفل العشاء الذي أقامه
النائب سلطان اللغيصم على
ش��رف أع�ض��اء السلطتني أمس
ان ��ه ل ��م ت �ك��ن خ�ل�ال ال �ع �ش��اء اي
محادثات رسمية.
من جانبه ،قال وزير الدولة
ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س األم� ��ة ووزي ��ر
األش � �غ� ��ال د.ع � �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ان��ه
مهما حصل من توتر سياسي
ب� �ي ��ن ال � �س � �ل � �ط � �ت �ي�ن أو ت� �ق ��دي ��م

اس�ت�ج��واب��ات ف�ه��ذا ال يعني ان
ه� �ن ��اك ع� � ��داء ش �خ �ص �ي��ا .وق� ��ال
ال �ل �غ �ي �ص��م ف ��ي خ� �ت ��ام ال ��دع ��وة
ال� �ت ��ي ح �ض��ره��ا  6وزراء و12
ن��ائ �ب��ا ان ال� ��دع� ��وة اج �ت �م��اع �ي��ة
بعيدة عن األج��واء السياسية،
مؤكدا ان السلطتني التشريعية
والتنفيذية متعاونتان.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متوسطا أعضاء السلطتني في ديوان سلطان اللغيصم

الشايع :قانون
المناقصات أشبع
نقاشا مع الجهات
المعنية والبنك
الدولي
الخرافي :نشكر
الحكومة على
تطوير القانون
ويجب االعتماد
على المنتج المحلي
في المواد الخام
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مطالبات نيابية بمعالجة األوامر التغييرية
في المناقصات والحد من هدر المال العام
تتمة المنشور ص03
الى أموال .وسياسة اإلغراق أصبحت
كثيرة ف��ي البلد وامل ��واد ال�خ��ام تأتي
م��ن ال �خ��ارج وت �ك��ون تكلفتها اع�ل��ى.
ف��امل �ط �ل��وب م ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة ان
ت ��داف ��ع ع ��ن امل �ن �ت��ج ال��وط �ن��ي وأش �ي��د
بدور الحكومة ودور اللجنة وأتمنى
أن ن�غ�ي��ر ت�غ�ي�ي��رات ج��ذري��ة لتساعد
لجنة املناقصات لتكون ديناميكية
وال تعتمد على األرخ��ص وأرج��و أن
ي�ك��ون للفكر الكويتي ال�خ��ال��ص دور
في لجنة املناقصات.
 ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع (ع ��ن امل �ق ��رر) :تمتحديد املواقيت كلها بالكامل حتى ال
نأخذ فترات طويلة وتم تحديد األيام
ب �ع��د ف �ت��ح امل �ظ��اري��ف وأق� ��ل األس �ع��ار
ل��م تعد م��وج��ودة ألن��ه سيكون هناك
ظرف فني وظ��رف مالي فمن يخالف
املواصفات ُيستبعد قبل فتح الظرف
وع��ال�ج�ن��ا م��وض��وع امل �ق��اول املخالف
ف��ي ال�ش��روط ول��ن يتم اس�ت��دع��اؤه في
مناقصات اخ��رى وعالجنا التالعب
في االنسحابات وإذا كررها ُيستبعد
ويصل ال��ى إلغاء تسجيله في لجنة
املناقصات.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :أري ��د تنبيهالحكومة بأن هذا القانون صار له 6
سنوات بني اللجنة واملجلس نتيجة
ل �خ�ل�اف ح �ك��وم��ي  -ح �ك��وم��ي ول�ي��س
خالفا نيابيا حكوميا .وهناك خالف
ح�ك��وم��ي  -ح�ك��وم��ي ع�ل��ى م��ا ورد من
م ��واد وي �ظ��ل ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب��ه نقص
ش��دي��د ج��دا وه �ن��اك أخ �ط��اء واض�ح��ة.
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات وب �ش �ه��ادة البنك
ال ��دول ��ي م ��ن أس � ��وأ ال �ق ��وان�ي�ن ف�ي�ق��ول
إن ال�ق��ان��ون على مستوى العالم هو
األس � ��وأ ن�ت�ي�ج��ة ل�ن�ق��ص أم� ��ور ك�ث�ي��رة
منها مبدأ الشفافية ومبدأ االختيار
وتقاعس الشركات واج��راءات تفادي
ذل��ك .ك��ل ال� ��وزارات م��ن دون استثناء
ك��ان��وا يتكلمون ع��ن ال�ف�ت��رة الطويلة
ف ��ي اج� � � ��راءات امل �ن��اق �ص��ات وخ��اص��ة
ع� �ن ��دم ��ا ن� ��أت� ��ي مل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ال� ��دول� ��ة
ع �ل��ى امل� �ش ��اري ��ع اذ ال ي� �ص ��رف ف�ل��س
واح � ��د ع �ل��ى امل �ش��اري��ع ألن اج � ��راءات
امل �ن ��اق �ص ��ات ل �ي �س��ت ع �ل��ى امل �س �ت��وى
املطلوب .فنحن في حاجة الى تغيير
ج��ذري ف��ي مصلحة م�ش��اري��ع ال��دول��ة
وال نملك إال سرعة االجراءات .بعض
م�ش��اري��ع ال��دول��ة ت��وض��ع ف��ي ميزانية
 6س �ن��وات ول ��م ي �ص��رف ف �ل��س واح��د
ع �ل��ى امل �ش��اري��ع وي �ق��ول��ون ان دي ��وان
املحاسبة هو ال��ذي يعرقل ألن��ه يلزم
ال��وزارات ببعض االج��راءات الصعبة.
ف��أت �م �ن��ى ع �ن ��دم ��ا ن �ن ��اق ��ش ال �ق ��ان ��ون
بمواده نقف بالفعل على امل��واد التي
تحتاج ال��ى تعديل .عندما نأتي الى
اقل االسعار رئيس اللجنة يقول إنهم
ح�ل��وا ه��ذه املشكلة ف�لا ب��د م��ن وضع

الزلزلة :قانون
المناقصات من
أسوأ القوانين
بشهادة البنك
الدولي

د .يوسف الزلزلة

آلية واضحة بناء على ما قاله البنك
ال��دول��ي ول��دي��ه ان �ج ��ازات ف��ي ق��وان�ين
دول ال �ع��ال��م وع �ل �ي��ه ال ب ��د أن ن��أخ��ذ
بكل ما قاله البنك الدولي 3 .خطوات
رئيسية يجب اتباعها ه��ي :الجهات
الحكومية بال استثناء لديها تجارب
سيئة وك��ان م��ن املفترض اخ��ذ رأيها
ف��ي ال �ق��ان��ون .وه �ن��اك تفاصيل يجب
وضعها في االعتبار.
وث��ان�ي��ا :ت�ج��ارب دول ال�ع��ال��م التي
ات� � ��ى ب� �ه ��ا ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي وع � ��رض
مشاكل ال��دول في قضايا املشتريات
الحكومية وعرض اقتراحات متميزة
وفوجئت بتجاهلها من قبل اللجنة.
وثالثا :منذ  6سنوات لم ننجز هذا
ال�ق��ان��ون وال�ح�ين ات�م�ن��ى م��ن االخ ��وان
ف��ي ال�ل�ج�ن��ة او ال�ح�ك��وم��ة ان ��ه ع�ن��دم��ا
نأتي للتصويت على املواد يعاد مرة
اخرى الى اللجنة املالية وتأخذ مهلة
ش �ه��ر ل ��دراس� �ت ��ه دراس� � ��ة م�س�ت�ف�ي�ض��ة
ويستدعون النواب مقدمي التعديالت

متابعة نيابية حكومية ملناقشة قانون املناقصات

عاشور :المشكلة
األكبر هي األوامر
التغييرية التي
وصلت إلى 40
و% 50

فيصل الشايع على منصة مقرر اللجنة

ح �ت��ى ن��أت��ي ب �ش��يء م �ت �ك��ام��ل .وك��ذل��ك
هناك جهات خاصة كالشركات التي
تعاني م��ن ال�ق��ان��ون ال�س��اب��ق ال ب��د أن
ي��ؤخ��ذ رأي�ه��ا وإال م��ا معنى أن أغلب
قوانني الحكومة تتأخر .نعم نناقش
القانون اآلن ونقدم التعديالت ونعيد
القانون الى اللجنة.
 فيصل ال�ش��اي��ع (ع��ن امل �ق��رر) :كلم�ل�اح �ظ��ات ال ��زل ��زل ��ة اخ ��ذن ��اه ��ا بعني
االع� �ت� �ب ��ار م� ��ن ال� �ج� �ل ��وس م� ��ع ال �ب �ن��ك
الدولي والشركات والجهات املعنية
م �ث��ل امل �ن��اق �ص��ات ووزارة ال �ك �ه��رب��اء
وال�ق�ط��اع النفطي ودي ��وان املحاسبة
وامل� � �ق � ��اول �ي��ن واص � � �ح� � ��اب ال� �ش ��رك ��ات
واخ ��ذن ��ا رأي �ه��م ف��ي امل �ش��اك��ل .وت�ق��دم
النواب بمالحظاتهم وعلى ضوء كل
ذلك انجزنا هذا القانون وهو يغطي
ك��ل مالحظات ال�ن��واب وتلك الجهات
واذا ت ��ري ��دون م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�لات
م ��رة اخ� ��رى ف�ل�ا ب��د م��ن م�ه�ل��ة ك�ب�ي��رة
لدراستها.

 ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور :ال� �ق ��ان ��ون ط��الانتظاره ولكن هناك مالحظات منها
ان ال �ج �ه ��ات ال� �ت ��ي ت ��م اس �ت��دع��اؤه��ا
ل��م ي �ت��م ذك��ره��ا وأن امل �ق��اول�ي�ن اي�ض��ا
ل��دي �ه��م م�ل�اح �ظ��ات ورأي � �ه� ��م الي� ��دون
بالتقرير وبالتالي الجهات املعنية
واملتخصصة غير م��دون��ة بالتقرير.
امل�ش�ك�ل��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ت�ق��ع ف��ي االوام� ��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة ال �ت��ي وص �ل��ت ف��ي بعض
امل�ش��اري��ع ال��ى  40و  ٪50وامل�ف��روض
ان تكون نسبتها  ٪100فقط وقدمت
مقترحا بإلغائها.
واملادة الخامسة مخالفة للدستور
ومبدأ تكافؤ الفرص فاللجنة اعطت
اول��وي��ة للترسية ل�ل�ش��رك��ات امل��درج��ة
ف ��ي االوراق امل ��ال� �ي ��ة ف �م��ن ي� �ق ��ول إن
الشركات املدرجة أفضل من الشركات
غ �ي��ر امل ��درج ��ة .وه� ��ذا ظ �ل��م ل�ل�ش��رك��ات
وم �ب��دأ ال ن��رض��اه وأع�ط�ي�ت�ه��م ك��ذل��ك
 ٪5ألفضلية العرض وبذلك حرمنا
ال � �ش ��رك ��ات االج �ن �ب �ي ��ة ذات ال �خ �ب��رة

وال � �ت� ��ي ن ��ري ��ده ��ا ل �ب �ع��ض امل �ش ��اري ��ع
الكبرى وبالتالي واضح كأننا نعطي
املناقصات لبعض الشركات املعنية
وه ��ي  3ش��رك��ات االول� ��ى ي�م�ل��ك .٪48
ف �ه��ل ت ��ري ��د ح ��رم ��ان ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م��ن
دخ ��ول امل�ن��اق�ص��ات وي�ج��ب ان يدخل
امل �ن��اق �ص��ة ال �ش��رك��ات ال �خ��ارج �ي��ة ألن
ال� �ش ��رك ��ات امل� ��درج� ��ة وض �ع �ه��ا س�ي��ئ
ف �ن��ري��د امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى إل � �غ ��اء ال �ب �ن��د
الخامس من امل��ادة  53وأي مناقصة
ف��وق العشرين مليونا ان��ت حرمتهم
من الدخول فيها .وكذلك تمت زيادة
ال �ت��وري��دات امل�ب��اش��رة م��ن  5آالف ال��ى
 75ال��ف دينار وه��ذا يحتاج التدقيق
عليها حتى ال يتعدد الشراء املباشر
وال بد ان يكون هناك تأكيد على دور
امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ف��ي ال� ��وزارات حتى
ال تكون هناك عقود مباشرة متكررة
في الوزارات.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع (ع � ��ن امل � �ق� ��رر):االوام��ر التغييرية عالجناها بحيث
ال تزيد على  ٪5ويكون هناك سبب
ح� �ق� �ي� �ق ��ي .وب � �خ � �ص� ��وص ال � �ش ��رك ��ات
امل � ��درج � ��ة ف� ��ي ال� �ب ��ورص ��ة ف �ل�ا ي �ج��وز
اح �ت �ك��ار امل �ن��اق �ص��ات ح ��ق ال �ش��رك��ات
امل��درج��ة في البورصة وه��ذا فيه ظلم
ألكثر من  170شركة واذا طبقت هذه
الفقرة فيكون هناك ظلم وقطع ارزاق.
وزيادة العقود املباشرة رفضناها
من  5آالف دينار الى  75الفا واخذنا
رأي دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وال ي �ج��وز
تجزئة الصفقة الى صفقات متعددة
حتى ال تقل قيمتها.
 ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي��رال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء:
ال � �ق � ��ان � ��ون م� �ه ��م وي� �ع� �ت� �ب ��ر ال ��رك� �ي ��زة
االس� ��اس � �ي� ��ة ل� �ك ��ل م � �ش ��اري ��ع ال� ��دول� ��ة
ون �ش �ك��ر ج �ه��د االخ� � ��وان ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة.
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العبداهلل :قانون
المناقصات مهم
ويعتبر الركيزة
األساسية لكل
مشاريع الدولة
العمر :القانون
بحاجة إلى
مراجعة دقيقة
خصوصا حول ترك
المنافسة للجميع
حمدان العازمي:
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الحكومة تطالب بنصوص تشريعية
رادعة للمقاولين المتالعبين
تتمة المنشور ص04
امل � ��ادة  19م��ن امل �ق �ت��رح امل �ق��دم وال ��ذي
ح��دد ال�ن�ص��اب امل�ب��اش��ر ل�ل�ش��راء ب�ـ 75
الف دينار فعندما صدر القانون في
ع ��ام  64ك ��ان  5آالف دي �ن��ار ي�ش�ت��ري
ارض��ا  2000متر في سلوى وحينما
يتم تحديد مبلغ يتم رب��ط الجهات
بهذا املبلغ ومشروع الحكومة يعطي
م��رون��ة بتحديد امل�ب��ال��غ ف��ي الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وت �ك��ون امل �س��اء ل��ة ل�ل��وزي��ر
امل�خ�ت��ص الس �ت �غ�لال ه ��ذا ال�ت�ف��وي��ض
ب�ش�ك��ل س�ي��ئ وان� ��وه ال ��ى ان ال�ق��ان��ون
سيستمر الى  50سنة اخرى.
 صالح عاشور 5 :آالف الى  75الفارق��م كبير خصوصا اذا ت�ع��دد املبلغ
ومن باب اولى ال ينبغي حرمان 170
ش��رك��ة م ��ن ال ��دخ ��ول ف ��ي امل �ن��اق �ص��ات
وينبغي الغاؤها.
 جمال العمر :هذا القانون موادهب�ه��ا س�ل�ب�ي��ات واي �ج��اب �ي��ات وال�ل�ج�ن��ة
ت �ع �ت��رف ب ��أن ��ه ب �ح��اج��ة ل ��وق ��ت ك��اف
إلقراره .بخصوص البند ( )5بشأن الـ
 ٪5ال أعرف ملاذا التعديل؟ الشركات
امل� ��درج� ��ة ف ��ي س� ��وق االوراق امل��ال �ي��ة
ممكن ان يكون مالكها غير كويتيني
ورب� ��ح امل� �ق ��اول ال ي �ت �ع��دى  ٪5وه�ن��ا
يفتح مجال التحايل وإعانة املقاولني
ان يلتفوا على القانون واخ��ذ فرص
امل �ق��اول�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وب��ذل��ك سنحد
م ��ن امل �ن��اف �س��ة وس �ن �ك �ل��ف امل� ��ال ال �ع��ام
ونحرض باالحتيال على املال العام.
وم��ن ي�ق��ول ان ال�ش��رك��ات امل��درج��ة في
ال �ب��ورص��ة م�لاك�ه��ا ك��وي �ت �ي��ون؟ ه�ن��اك
تحالفات دولية .املنتج اذا لم يستطع
امل� �ن ��اف� �س ��ة ب ��أس� �ع ��ار ت �ن��اف �س �ي��ة ف ��إن
امل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة ف�ق��ط اس ��م ول�ي��س
منتجا فالقانون بحاجة الى مراجعة
ح �ق �ي �ق �ي��ة م� ��ن ح� �ي ��ث ت � ��رك امل �ن��اف �س��ة
ل� �ل� �ج� �م� �ي ��ع وب� � �خ� � �ص � ��وص ال� �ع� �م ��ال ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة تستطيع إل� ��زام ال�ش��رك��ات
بنسبة معينة م��ن الكويتيني .هناك
ت ��أخ� �ي ��ر م � ��ن ت � ��اري � ��خ ال� �ت ��أه� �ي ��ل ال ��ى
الترسية ويؤثر على سعر املناقصة
ل��ذل��ك يجب معالجة ه��ذا الخلل وكل
م�خ��اط��ره ف��ي امل��واص �ف��ات ستنعكس
على سعر املقاول واملال العام هو من
يدفع ثمن هذا الخلل والبيروقراطية
وه�ن��اك م�لاح�ظ��ات اخ��رى ليست بها
مجاملة وينبغي اخذ آراء مختصني
واالط� � �ل � ��اع ع� �ل ��ي ق � ��وان �ي��ن اإلم � � � ��ارات
والسعودية .وهذا القانون سيف ذو
حدين.
 فيصل ال�ش��اي��ع (ع��ن امل �ق��رر) :كلم�ل�اح �ظ��ات ال� �ن ��واب ت �م��ت م��راع��ات �ه��ا
في القانون الجديد الذي بني ايديكم
وهناك املادة  32تخص التأهيل.
 جمال العمر :حتى فترة السماحم��ن ال �ت��أه �ي��ل ال �ت��رس �ي��ة ف �ت��رة ط��وي�ل��ة
ف� �ض�ل�ا ع � ��ن ع �م �ل �ي��ة ت ��دق� �ي ��ق دي� � ��وان

مضبطة

05

ياسر أبل:
المشروعات
اإلسكانية سليمة
وتتم وفق
العقود المبرمة

الشيخ محمد العبدالله

املحاسبة وه��ذا يكلف ال��دول��ة ام��واال.
واي� �ض ��ا ل ��م ي �ن �ج��ز امل� �ق ��اول وان� �ظ ��روا
ال ��ى ال�ح�ص��ى ف��ي ال� �ش ��وارع وت��أخ�ي��ر
مشاريع االسكان وغيرها.
 فيصل ال�ش��اي��ع (ع��ن امل �ق��رر) :منأي��ن أتيت بهذه امل��دد؟ امل��دد موجودة
 30يوما او  60يوما وال يوجد شيء
اس �م��ه  6اش �ه��ر اك �ث��ر ش ��يء  60ي��وم��ا
واملواد املخصصة  38و  49و  63و 65
و  69وال توجد بها  6أشهر.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :ح�ت��ى ال �ـ  60يومال ��دراس ��ة امل ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة ك�ث�ي��رة
دراس��ة ال�ع��روض  60يوما واج��راءات
الترسية فترتها طويلة وكلها تكلفة
على سعر املواد الخام.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :أش�ك��ر اع�ض��اءاللجنة على الجهد .لكن مقرر اللجنة
يقول تمت معالجحة السلبيات في
القانون السابق لكن كنت أتمنى ان
ت�ع��ال��ج مل�ص�ل�ح��ة ال �ب �ل��د .ن�ش�ك��ره على
رأي��ه بالغاء البند الخامس لكن رأي
اللجنة باالغلبية .ال يجوز حصرها
على الشركات املدرجة في البورصة
ألك� �ث ��ر م� ��ن  20م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ف �ه��ذا

ياسر أبل

يوضح ان القانون مفصل على بعض
الشركات املوجودة .الشركات املدرجة
ل� �ه ��ا س� ��واب� ��ق م �ن �ه��ا ك� ��ارث� ��ة م �ش��رف
وال �ي��وم ك��أن�ن��ا ن�ف�ص��ل ال �ق��ان��ون على
ش��رك��ات معينة ف�ل�م��اذا ال ن��أخ��ذ اق��ل
االس �ع��ار .ال�ع�ل��ة ليست ب��ال�ق��ان��ون بل
في تطبيقه وع��دم احالة أي متجاوز
ال��ى ال�ن�ي��اب��ة .ال�ح�ك��وم��ة ال ت�ت�ج��رأ في
ت�ط�ب�ي�ق��ه ع�ل��ى ال�ب�ع��ض ه ��ذا م�ش��روع
ب�ل��د وت�ص�ي��ر ض�غ��وط��ات ع�ل�ي��ه .ال بد
ان يكون اق��ل االس�ع��ار مثلما ك��ان في
السابق .ال توجد شركة اليوم تشتغل
بعمالتها فمشكلة املناقصات تكمن
ف��ي ال�ع�ق��ود بالباطن فهناك شركات
ت��أخ��ذ مناقصات وليست لديها أيد
عاملة .دراسة البنك الدولي في 2010
و  2014تقول إن العائق الرئيسي في
التنمية في الكويت هو الفساد وحدد
ف��ي االش �غ��ال وال�ك�ه��رب��اء .التمني من
ال �ن��واب ارج� ��اع ال �ق��ان��ون ال ��ى اللجنة
لدراسته دراسة جيدة.
 فيصل الشايع (عن املقرر) :هناكاق� �ت ��راح م �ق��دم اآلن ب��إل �غ��اء م��وض��وع
ال� �ش ��رك ��ات امل � ��درج � ��ة .ق �ص ��ة ال��وك �ي��ل

ف��ال �ق��ان��ون امل� �ع ��دل س �م��ح ل �ل �ش��رك��ات
االجنبية الدخول من دون وكيل ولم
نحتكر ذلك بل تم السماح للشركات
ل �ل��دخ��ول م ��ن دون وك �ي ��ل .ق �ص��ة اق��ل
االس� �ع ��ار ف ��االم ��ر م �ع ��روف ان بعض
ال� �ش ��رك ��ات ت �خ �ف��ض االس � �ع� ��ار ح�ت��ى
ت ��رس ��ى ع �ل �ي �ه��ا امل �ن ��اق �ص ��ة وت �ح ��دث
امل �ش��اك��ل ب�ع��د ذل� ��ك .وس��وي �ن��ا ظ��رف�ين
ظ��رف للمواصفات ف��إذا ك��ان مطابقا
ل � �ل � �م� ��واص � �ف� ��ات ف� �ي� �ن� �ظ ��ر ف� � ��ي ظ ��رف ��ه
وب��ال�ت��ال��ي ن�ح��د م��ن خ�ف��ض االس �ع��ار
ح � �ت� ��ى ت� � �ك � ��ون االس � � � �ع � � ��ار م �ن �ط �ق �ي��ة
ومعقولة.
 حمدان العازمي :انت تقول اقل من 20مليونا للشركات االجنبية وأكثر
من  20مليونا للشركات املدرجة فهل
ه �ن��اك م �ش��روع ح �ك��وم��ي اق ��ل م��ن 20
م�ل�ي��ون��ا؟ ال ال�ل�ج�ن��ة ف�ص�ل��ت ال�ق��ان��ون
واحتكرت االم��ر في  3ش��رك��ات .العلة
في تطبيق القانون ،وبيوت االسكان
أليست املناقصة م��أخ��وذة بالباطن؟
ف �ل �م��اذا ال ن� ��رى م �ح��اس �ب��ة وم�ع��اق�ب��ة
وال�ن��اس تشتكي ف��ي الصليبيخات؟
ملاذا ال تطبق عليه القانون؟

العدواني يقترح فتح فرع لبنك
الدم في الفروانية
ق� � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
العدواني اقتراحا لفتح فرع
ل�ب�ن��ك ال� ��دم ي �خ��دم م�ح��اف�ظ��ة
الفروانية يلحق باملستشفى
التابع للمحافظة.
وق � � ��ال ال� � �ع � ��دوان � ��ي :ن �ظ��را
أله �م �ي��ة وج� ��ود ف� ��روع لبنك
ال � ��دم ب�م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال��دول��ة
لتقديم خدماتها للمرضى

ع �ن��د ال �ح��اج��ة ال �ي �ه��ا ون �ظ��را
أله� � �م� � �ي � ��ة ت � ��وف� � �ي � ��ر ك� �م� �ي ��ات
وف� �ص ��ائ ��ل ال � � ��دم ب��ال �ط��ري �ق��ة
السليمة وبالسرعة املطلوبة
ووجود العديد من املتبرعني
ال��ذي��ن ي��رغ �ب��ون ف��ي ال�ت�ب��رع
ب� �ع ��دد م� ��ن م� �ن ��اط ��ق ال ��دول ��ة
ل��ذا ف��إن�ن��ي أت �ق��دم ب��االق�ت��راح
برغبة إلنشاء فرع لبنك الدم

ت��اب��ع م�س�ت�ش�ف��ى ال �ف��روان �ي��ة
م��ع ت�ج�ه�ي��زه ب�ك��اف��ة امل�ع��دات
وال� �ك ��وادر ال�ب�ش��ري��ة ال�لازم��ة
لتسهيل عمله.

 وزي ��ر اإلس �ك��ان ي��اس��ر أب ��ل :أؤك��دس�لام��ة امل �ش��روع��ات اإلس�ك��ان�ي��ة التي
ت �ت ��م وف � ��ق ال � �ش � ��روط وال � �ل� ��وائ� ��ح ام ��ا
املالحظات فهي تخص التشطيبات
ون�ح��ن نعالجها ونسبتها ضعيفة
م �ق��ارن��ة ب �ـ  150م��ن اص ��ل  4000بيت
وس �ب��ق ان ات �خ��ذن��ا االج� � ��راءات بحق
ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات وال �ح �ك��وم��ة ت�م�ل��ك
محاسبة الشركات املخالفة.
 وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��دال�ع�ب��دال�ل��ه :ال�ح�ك��وم��ة ق��ام��ت ب��ات�خ��اذ
قرارات حاسمة مع مقاولني مخالفني
ومقصرين في أحد املشاريع الحيوية
وت� ��م ال ��وص ��ول ف ��ي ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال ��ى ات �خ��اذ ق� ��رار ب�ش�ط�ب��ه م��ن ق��ائ�م��ة
املقاولني املعتمدين إال انه بعد مراحل
ال �ت �ق��اض��ي ال� �ث�ل�اث ال �ق �ض ��اء أل��زم �ن��ا
ب��إع��ادت��ه ال ��ى ال �ق��ائ �م��ة ون��أم��ل منكم
ال �ف��زع��ة ب �ج��ان��ب ال �ح �ك��وم��ة ل�ح�م��اي��ة
املجتمع م��ن ه��ؤالء ال��ذي��ن يستغلون
النصوص استغالال سيئا واستغالل
النصوص غير املحكمة.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ك � ��ان ال �ي ��ومال �ح �ك��وم��ة ت �ع �ت��رف ب��أن �ه��ا ل ��م ت�ت�ج��رأ
إال ع�ل��ى ش��رك��ة واح � ��دة .وع �ل��ى وزي��ر
االس � �ك ��ان ات� �خ ��اذ اج� � ��راء ق� ��وي ت�ج��اه
املخالفني في بيوت الصليبيخات.
 ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي��رالدولة لشؤون مجلس الوزراء :النص
الذي انتهت اليه اللجنة يحتوي على
 97م� ��ادة أي ض�ع��ف امل � ��واد االص�ل�ي��ة
وعندما يتم االتهام ب��أن هناك طرفا
ف �ص��ل ل �ط��رف اخ ��ر ف ��أرج ��و ان ي�ك��ون
االت � �ه� ��ام م � �ح� ��ددا .وال �ح �ك ��وم ��ة ل�ي��س
لديها إال أن تطبق القانون ووجهت
ل� �ك ��م ال� � �ن � ��داء ل �ل� �ف ��زع ��ة وض � �ع � ��وا ل �ن��ا
ت�ش��ري�ع��ات ت�س��اع��دن��ا ع�ل��ى التطبيق
وات� �خ ��اذ االج� � � ��راءات وت �ب��ون��ا نطبق
س��وال��ف ت�ش��ري�ع��ات م��ا ت�ب��ون��ا نطبق
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تأكيد نيابي على ضرورة القضاء على ظاهرة
مقاول الباطن وإلغائه في القانون الجديد
تتمة المنشور ص05
وتسيبوا االمور سايبة فاألمر لكم.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :العلة ف��ي عدمتطبيق القانون على شخص متنفذ
وبالرغم من انهم شيوخ والشخص
متنفذ ومنصب.
 ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي��رال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء:
أتمنى على الجميع ان يلتزم باآلداب
العامة والشيم االسالمية والالئحة
ال��داخ�ل�ي��ة وال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى االت�ي��ان
ب��االت �ه��ام وف��ق ح�ك��م ق�ض��ائ��ي نهائي
ت��ام والشيخ ه��ذا ه��و م��واط��ن واس��رة
ك ��ري �م ��ة وال ن �ع ��اي ��ر ف� ��ي وض � ��ع اح ��د
وارج� � ��و أال ن ��دغ ��دغ م �ش��اع��ر ال �ن��اس
ب��إط�لاق االت �ه��ام��ات واس ��رة ال�ص�ب��اح
ب�ه��ا م �ئ��ات االش �خ ��اص واك �ي��د ه�ن��اك
منهم م��ن خ��ال��ف ال�ق��ان��ون ومثلما ال
اقبل ان تتهم اسرة كاملة بجريرة فرد
ال اقبل ان تتهم قبيلة كاملة بجريرة
ف ��رد وأت �م �ن��ى ع �ل��ى امل �ج �ل��س تطبيق
الالئحة.
 س� � �ع � ��دون ح� � �م � ��اد :ن� �ح ��ن ن �ض��عال�ل��وم على املجلس ول�ي��س الحكومة
ألن � �ن� ��ا ن� �ح ��ن ال � ��ذي � ��ن ن� �ق ��ر ال� �ق ��ان ��ون
واملفترض ان الرئاسة توجه النواب
ب��ال�ح��دي��ث ع��ن امل� ��واد .امل� ��ادة  32ه��ذه
امل� ��ادة ال ب��د م��ن ال�غ��ائ�ه��ا ألن �ن��ا ال بد
م ��ن اع� �ط ��اء أق� ��ل االس � �ع� ��ار ف �ق��ط وإال
مل ��اذا ن �س��وي م�ن��اق�ص��ات؟ وامل� ��ادة 59
نريد امل��واد ان تكون واضحة وليس
ب�ه��ا م��رون��ة وإال ان�ت�ف��ى ال �غ��رض من
ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات .ف� ��ي امل � � ��ادة 72
ه ��ذه م��رف��وض��ة ف��االن �س �ح��اب يصير
ب��االت�ف��اق ب�ين ال �ش��رك��ات .ي�ج��ب ال�غ��اء
الوكيل والسماح للشركات االجنبية
ال��دخ��ول مباشرة وترسية املناقصة
ع �ل��ى اق ��ل االس �ع ��ار وال ب��د م��ن ال �غ��اء
ال� ��وك� ��االت خ �ص��وص��ا ع �ل��ى ال � � ��وزراء
وال �ن��واب وي��وج��د لدينا ن��ائ��ب حالي
وكيل إلح��دى الشركات وأخ��ذ عمولة
ال تقل عن  50مليونا فيجب ان نتبع
النظم التي في قطر ودبي وخير دليل
على التعدي على املال العام مشروع
امل �ط��ار واآلن يبحثون ل��ه م�خ��رج عن
طريق مجلس الوزراء.
 أحمد مطيع :النائب حماد ذكرب��أن ه �ن��اك ن��ائ�ب��ا ح��ال�ي��ا اس�ت�ف��اد من
عمولة كونه وكيال إلح��دى الشركات
ح �ت��ى ال ت� �ك ��ون س �ب��ة ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
فأرجو ذكر اسم هذا النائب.
 سعدون حماد :اح��ب ان أؤك��د أنالنائب ليس احمد مطيع وانا ذكرت
ب� ��أن ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ال ي �ح��د م ��ن ه��ذه
الظاهرة.
 فيصل الشايع :القانون الحالييشمل ك��ل ه��ذه امل�لاح�ظ��ات وعالجنا
م�ش�ك�ل��ة االن �س �ح ��اب ف � ��إذا ك� ��ان ال ��ذي
ي ��أت ��ي ب��امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ق��ري �ب��ا م��ن

خليل أبل :ثالثة
أرباع مشاكلنا
تكمن في قضية
المقاول من
الباطن

مبارك الخرينج مترئسا جزءا من جلسة أمس

السعر يجوز واذا ك��ان فجوة السعر
ك�ب�ي��رة بينهم ت�ل�غ��ى امل�ن��اق�ص��ة التي
ذكرت اسباب الغائها.
 محمد العبدالله :امل��ادة  131منالدستور ال يجوز للوزير او النائب
والوزير مقيد والنائب غير مقيد.
 س�ع��دون ح�م��اد :ال يجوز لعضوم� �ج� �ل ��س أم � � ��ة وال � � ��وزي � � ��ر ع� �ض ��و ف��ي
مجلس االمة.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :ي �ع �ت �ب��رق � ��ان � ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات م � ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن
املهمة وال�ق��ان��ون الحالي ي�خ��دم فقط
ش �خ �ص�ين (س او ص) ل ��ذل ��ك وج��ب
التعديل ألن اغ�ل��ب ه��ذه امل ��واد تخدم
ذات التجار ويجب اعادة هذا القانون
ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ل �ل �م��زي��د م� ��ن ال� ��دراس� ��ة
وه� ��ل ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ش �م��ل م��وض��وع
امل��زاي��دات دون عمليات البيع وهناك

د .خليل أبل

تناقض في عمليات بيع النفط وإلزام
وح ��دة ال �ش��راء ف��ي م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
فكيف سيكون ذل��ك؟ كثير م��ن امل��واد
ي�ج��ب رف�ع�ه��ا م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
خصوصا املواد 15و  18و  31و 32و
 38و  42وغيرها .اتمنى من الجميع
اخذ هذه املالحظات في عني االعتبار.
 د .خ �ل �ي��ل أب� � ��ل :ال� �ق ��ان ��ون ي�ج��بان ي�ع��ال��ج ال �ق �ص��ور ف��ي ال�ت�ش��ري��ع او
ال�ت�ط��وي��ر وه ��ذا ال �ق��ان��ون م ��اذا يمثل
ال � �ق � �ص� ��ور أم ال � �ت � �ط ��وي ��ر .وف� � ��ي ه ��ذا
القانون نريد تحويل لجنة الى جهاز
ف �ه��ل ه� ��ذه ه ��ي امل �ش �ك �ل��ة ل��دي �ن��ا خ�ي��ر
اذا ت��م ت��رس�ي��ة امل�ن��اق�ص��ات ع�ل��ى غير
م��ن ه��و متقدم ب��أق��ل االس �ع��ار فيجب
اع �ت �م��اد م ��وض ��وع امل ��واص �ف ��ات ال�ت��ي
تقدم فيجب ان تكون دقيقة وسليمة
ح �ت��ى ال ي�ض�ي��ع امل� �ق ��اول ف��ي مشكلة

املمارسة دائما تكون مرسومة على
م �ق��اس م �ق��اول ب�ع�ي�ن��ه واي �ض��ا ه�ن��اك
مشكلة كبيرة في هذا القانون بشأن
االس �ت �ش��ارات ال �ت��ي ات ��ت ف��ي امل� ��ادة 2
ف �ه �ن��اك غ �ي��اب ل�ل�ش�ف��اف�ي��ة ال��واض �ح��ة
قرارات ناقصة ومشبوهة فكيف هذا
القانون يحد من ه��ذه املشاكل ثالثة
ارب� ��اع م�ش��اك�ل�ن��ا امل �ق��اول ف��ي ال�ب��اط��ن
وال ��دل �ي ��ل م ��ا ه ��و ح��اص��ل ف ��ي ب�ي��وت
شمال غ��رب الصليبيخات فيفترض
وضع ضوابط ملقاولي الباطن ويجب
ال � ��زام م��ن ت��رس��ى ع�ل�ي��ه امل�ن��اق �ص��ة ان
يبني مدى حجم تنفيذ وتبيان نسبه
ع ��دم ق��درت��ه ح�ت��ى ي�س�ت�ط�ي��ع ال�ل�ج��وء
ملقاول الباطن.
 م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه :امل� �ق ��اول ��ونب��ال�ب��اط��ن ام ��ر م��زع��ج ل�ل�ح�ك��وم��ة وت��م
ت��واف��ق ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س في

ذلك ونتوافق مع ما ذكره النائب.
 وزي � � ��ر االس � � �ك � ��ان :م �س��ؤول �ي �ت �ن��ام�ع��ال�ج��ة ه ��ذه امل �ش��اك��ل وف ��ق ال�ع�ق��ود
املبرمة واذا كان النائب يريد الذهاب
معنا ف��ي ج��ول��ة ل�لاط�لاع ف�ن��رح��ب به
وال ن�ق�ب��ل ب �ه��ذا ال �ق �ص��ور وس �ب��ق ان
املؤسسة اتخذت اجراءات وتم سحب
م� �ش ��اري ��ع م� ��ن ش� ��رك� ��ات واس �ت �ب �ع��اد
ال �ب �ع��ض م�ن�ه��ا وه� ��ذه ال�س�ل�ب�ي��ات لن
تتكرر في املشاريع القادمة والنائب
يستطيع ان ي �ق��دم س ��ؤاال ح ��ول ذل��ك
وستأتيه االجابة وافية.
 فيصل الشايع :هناك لجان فنيةوامل� ��ادة  71ت�ع��ال��ج م�ش��اك��ل امل�ق��اول�ين
ب��ال�ب��اط��ن واي �ض��ا ال ي�ج��وز ان يدخل
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الشايع :سنجري تعديالت كثيرة على المشروع
الحكومي بشأن شرائح الكهرباء
أع �ل��ن رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
النائب فيصل الشايع عن تسلم
اللجنة مشروع الحكومة بشأن
شرائح الكهرباء الجديدة مؤكدا
ان ال�ل�ج�ن��ة س ��وف ت�ج�ت�م��ع ي��وم
االحد املقبل ملناقشته.
وأض��اف الشايع ف��ي تصريح
صحافي ان امل�ش��روع الحكومي
ليس نهائيا وان اللجنة سوف
ت� �ج ��ري ت �ع��دي�ل�ات ك �ث �ي��رة ع�ل�ي��ه
مؤكدا ان فكرة املشروع يجب ان
ت�ك��ون ح��ول ت��رش�ي��د االس�ت�ه�لاك
وليس جباية االموال.
وأوض � � � � ��ح ان ل � � ��دى ال �ل �ج �ن��ة
ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �ص��ورات البديلة

ع � ��ن ه � � ��ذا امل � � �ش� � ��روع م � ��ن خ �ل�ال
م� �ق� �ت ��رح ��ات ت � �ق� ��دم ب� �ه ��ا ب �ع��ض
ال �ن��واب ول��ن ت�ك��ون ه�ن��اك اع�ب��اء
ع�ل��ى ك��اه��ل امل��واط��ن م�ش�ي��را ال��ى
انه من هذه التصورات ان تكون
ك �ل �ف��ة االس �ت �ه�ل�اك ف �ل �س�ين حتى
 6000ك �ي �ل��و وات ب��اع �ت �ب��ار ان��ه
امل � �ع ��دل ال �ط �ب �ي �ع��ي ل�لاس �ت �ه�لاك
ط �ب �ق��ا ل� �ل ��دراس ��ات امل� �ع ��دة ل �ه��ذا
الشأن.
وأض��اف الشايع ان املتوسط
ال� �ع ��ام ل�ل�اس �ت �ه�ل�اك ف ��ي امل� �ن ��ازل
ه� ��و  9000ك �ي �ل��و وات ش �ه��ري��ا
ك��اش �ف��ا ع ��ن ان� ��ه ب� �ص ��دد ت�ق��دي��م
اق �ت��راح ب��دي��ل مل�ش��روع الحكومة

وي �ت �ض �م��ن ف ��روق ��ات ك �ب �ي��رة في
كلفة االستهالك.
وق ��ال ان��ه يتبني م��ن ال��دراس��ة
ان الكثير من املنازل تستهلك 12
ألف كيلو وات بالشهر بكلفة 24
دي �ن��ارا فيما م �ش��روع الحكومة
ي�ق�ض��ي ب��أن ي��دف��ع امل��واط��ن 120
دينارا لهذا االستهالك.
وت� ��وق� ��ع ال� �ش ��اي ��ع ان ت�ن�ت�ه��ي
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن م �ن��اق �ش��ة امل� �ش ��روع
ال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ي االح � � � � � � ��د امل � �ق � �ب� ��ل
وق � � ��د ت� �ض� �ط ��ر ل� �ع� �ق ��د اج� �ت� �م ��اع
آخ� � ��ر االرب � � �ع� � ��اء ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م�ن��ه
وم� � ��ن وث� �ي� �ق ��ة االص � �ل� ��اح امل ��ال ��ي
واالق � �ت � �ص� ��ادي ال� �ت ��ي ن��اق�ش�ت�ه��ا

اللجنة مع الجهات املعنية.
وب � �س ��ؤال ��ه ع� ��ن ت ��أك� �ي ��د وزي� ��ر
امل��ال�ي��ة أن ال��وث�ي�ق��ة ن��اف��ذة اج��اب
ال �ش��اي��ع ان وزي � ��ر امل��ال �ي��ة رح��ب
ب �ت �ص��ورات وم�لاح �ظ��ات ال�ن��واب
في االجتماعات السابقة للجنة
وقال ان الحكومة سوف تأخذها
ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار وت �ض �م �ه��ا ال��ى
ال��وث�ي�ق��ة م�ش�ي��را ال ��ى ان ال��وزي��ر
ال� �ص ��ال ��ح ي �ق �ص��د ب � ��أن ال��وث �ي �ق��ة
ن��اف��ذة س ��واء ب�ت��وص�ي��ات أو من
دون توصيات.

العبداهلل :مقاولو
الباطن أمر مزعج
للحكومة ونحاول
التوافق مع
المجلس لمعالجته
ياسر أبل :ال نقبل
بأي قصور وهناك
مشروعات سحبت
من شركات
الرويعي :نطالب
بإرجاع القانون
إلى اللجنة المالية
لمزيد من الدراسة
الحويلة :ننتظر هذا
القانون لمعالجة
الخلل والحد من
هدر المال العام
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إقرار مرسوم تشكيل المجلس البلدي
وإحالته إلى الحكومة
تتمة المنشور ص06
شخص في شركتني .القانون الحالي
ي�خ�ت�ل��ف ع ��ن ال �ق ��ان ��ون ال �س��اب��ق وت��م
اضافة  47مادة جديدة وفيه شفافية
وع ��دال ��ة واذا ل��دي �ك��م اي م�لاح �ظ��ات
ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ات ��م االس �ت �ع��داد ال�ن�ظ��ر
فيها.
 ع ��ودة ال��روي �ع��ي :امل�ش�ك��ة ت�ك��ررتمع املقاولني بالباطن وايضا لالسف
ان� �ظ ��ر ل �ل �ق��اع��ة دون وج� � ��ود ن �ص��اب
الت � �خ� ��اذ ق � � ��رار وم �ع ��ال �ج ��ة م �ث ��ل ه ��ذا
القانون املهم انا افضل عودة القانون
دون ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
وهناك املادة  5تتطلب تفرغ الرئيس
واي � �ض� ��ا ال ب� ��د م� �ع ��رف ��ة امل ��واص� �ف ��ات
ب��دق��ة ول��دي�ن��ا الكثير م��ن امل�لاح�ظ��ات
للمعالجة.
 محمد العبدالله :من املهم توافرم ��وض ��وع امل ��واص� �ف ��ات ف ��ي ال �ق��ان��ون
وذلك الحكام نص القانون.
 عودة الرويعي :املادة  70تحتاجالى تعديل جوهري النها مادة مهمة.
 م �ح �م��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة :ن �ن �ت �ظ��ر ه��ذاالقانون ملعالجة الخلل في املوضوع
ال� � �ح � ��ال � ��ي وي � �ح � �ف� ��ظ ح� � ��ق ال � �ج � �ه ��ات
ومعالجة اي ض��رر وال�ه��در الحقيقي
ل�ل�م��ال ال �ع��ام ه��و االوام � ��ر التغييرية
ال�ت��ي ت�ك��ون ف��ي بعض االح �ي��ان ٪60
م� ��ن ق �ي �م��ة امل� � �ش � ��روع وت �ت �س �ب ��ب ف��ي
تعطيل امل�ش��روع وامل ��ادة  76ن��أم��ل ان
ت �ع��ال��ج ه ��ذا ال �خ �ل��ل ب ��زي ��ادة ال�ت�ك�ل�ف��ة
وي �ج��ب أال ت �ك��ون ال ��زي ��ادة  ٪5فقط
ليس اكثر م��ن ذل��ك ونتمنى معالجة
ت��أخ��ر امل �ش��اري��ع ل �ع��دم ال �ت��زام الجهة
املنفذة.
 د.خ�ل�ي��ل أب��ل :قضية آل�ي��ة تأجيلاملقاولني والخلل في لجنة املناقصات
وم ��ن امل �س �ت �غ��رب ال�ت�غ�ي�ي��ر م ��ن لجنة
ال��ى هيئة .يجب اع ��ادة ه��ذا القانون
ال��ى اللجنة مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة واخ��ذ
م�لاح�ظ��ات دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة واي�ض��ا
املالحظات لدى النواب واملادة  70من
القانون ال�خ��اص بمصادرة التأ|مني
ال �ن �ه��ائ��ي ب �ع��د اخ �ف��اق �ه��م ف ��ي تنفيذ
املشروع وهل هذا التأمني يذهب الى
املشروع أم اين يذهب؟ وايضا البند
الرابع من ال�ج��زاءات تحرم كل شركة
ت �ع �ث��رت م ��ن ال� ��دخ� ��ول ف ��ي م�ن��اق�ص��ة
ث��ان �ي��ة ح �ت��ى االن �ت �ه��اء م ��ن ال�ت�س��وي��ة
للمناقصة االول ��ى ف�م��ن يتحمل ه��ذا
التأخير لذلك نريد ج ��زاءات شديدة
حتى ال يتجرأ امل �ق��اول على امل��واط��ن
ال�ب�س�ي��ط ف��أرج��و اع� ��ادة ال�ت�ق��ري��ر ال��ى
اللجنة خصوصا موضوع الشركات
املدرجة في البورصة عليها عالمات
استفهام.
 فيصل الشايع :دي��وان املحاسبةحضر ف��ي اجتماعات اللجنة وبعث
رس� ��ال� ��ة وض� �ع ��ت ف� ��ي ه � ��ذا ال �ق ��ان ��ون
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مطيع :بعض
المشروعات تم
ترسيتها على
أشخاص بعينها
من دون النظر
ألقل األسعار

مراقب املجلس عبدالله التميمي مترئسا جزءا من الجلسة

وايدوا مالحظات على مناقصات في
وزارات ال��دف��اع وال �ح��رس والداخلية
ع �ل ��ى ان ت �ش �ك��ل ل �ج �ن��ة ف� ��ي م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء ول� �ي ��س ل �ج �ن��ة داخ �ل �ي ��ة ف��ي
ك��ل وزارة على ح��دة وه��ذا مثبت في
القانون والعديد من املالحظات التي
ذك� ��رت ت��م م�ع��ال�ج�ت�ه��ا ف��ي م� ��واد ه��ذا
القانون ونحن ليس لدينا مانع في
النظر ب��أي مالحظة يبديها ال�ن��واب
والحكومة.
 أح�م��د م�ط�ي��ع :ال�ق��ان��ون ال ب��د منعودته الى اللجنة ملزيد من الدراسة
وأي م � �ش� ��روع ي � �ع ��رض ع� �ل ��ى ل�ج�ن��ة
امل�ن��اق�ص��ات ال ب��د م��ن أن ت��أخ��ذ بعني
االع �ت �ب ��ار امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��وط��ن
واآلن ن ��رى امل �ش��اري��ع ي�ت��م ترسيتها
ع�ل��ى اس �م��اء اش �خ��اص بعينهم دون
النظر الى أقل االسعار .يجب احترام
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وال ن��ري��د ت�ك��رار ما
ح ��دث ف ��ي م �ش ��روع امل� �ط ��ار .ال �ق��ان��ون
الحالي ال يمنع دخول وكيل نائب او

وزي��ر كما ذكر الزميل حمادة ويجب
ال � �غ� ��اء م� ��وض� ��وع ال ��وك� �ي ��ل واالوام� � � ��ر
التغييرية ال بد أالتتعدى .٪5
 م� �ح� �م ��د ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :االوام� � � � ��رالتغييرية محكومة بإجراءات ووفق
ال�ش��روط واس�ت�ن��ادا للقانون الحالي
تذهب الترسية ألقل االسعار ومن ثم
هناك توصية من ديوان املحاسبة في
حالة عدم الترسية على اقل االسعار
 أحمد مطيع :مثل مشروع املطاره �ن��اك ش�ب�ه��ات منطقية ث��م الضغط
على اعضاء اللجنة إلعادة التصويت
وه � ��ذا االم � ��ر م �ث �ب��ت وم �س �ج��ل .ن�ح��ن
نريد الجودة والتأكد من أي مشروع
ف�ن�ح��ن نتطلع ل�ل�م�ش��اري��ع التنموية
العاملية.
 ح �م��ود ال �ح �م��دان :دائ �م��ا اع �م��الال � �ب � �ش� ��ر ع � ��رض � ��ة ل� �ل� �ت� �ع ��دي ��ل ق ��دم ��ت
م�لاح�ظ�ت�ين ع�ل��ى امل ��ادة  85ال�خ��اص��ة
ب��ال �ع �ق��وب��ات .ال �ش��رك��ة امل �ت �ع �ث��رة في
م �ش ��روع ي �ج��ب اس �ت �ب �ع��اده��ا وي�ج��ب

الهدية والحريجي على منصة مقرر لجنة املرافق العامة

عدنان عبدالصمد

ان ي�س�ت�ف�ي��د امل ��واط ��ن م ��ن ال �ش��رك��ات
امل��درج��ة في البورصة والتي رؤوس
اموالها تتجاوز  20مليونا.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :اق �ت��راح ال�ن��ائ��بي � � �ل � ��زم ال � � �ش� � ��رك� � ��ات ب� � ��ال� � ��دخ� � ��ول ف��ي
البورصة ولدينا اكثر من  600شركة
ق��د ال ت �ت��واف��ر ف�ي�ه��ا ش� ��روط االدراج
لذلك حرمان املقاولني يسبب مشاكل
عديدة.
 الغانم :ترفع الجلسة ملدة نصفساعة للصالة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم الساعة
الواحدة والنصف بعد الظهر.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ك �ث �ي��ر م��نامل�لاح�ظ��ات نناقشها ف��ي امليزانيات
ت�ت�ع�ل��ق ب��امل �ن��اق �ص��ات وه �ن��اك ك�ت��اب
م��ن ال ��دي ��وان ب �ه��ذه امل�لاح �ظ��ات على
القانون باملوافقة على تقرير اللجنة
املالية.
وال� � �ق � ��ان � ��ون ي� �ح� �ت ��اج ال � � ��ى اع � � ��ادة

ال � �ت� ��دق � �ي� ��ق ف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �خ� ��روج
امل �ن��اق��ص االول وان �س �ح��اب��ه ودي ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل ��دي ��ه دراس� � � ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة
باملبالغ التي تتحملها الدولة نتيجة
ان�س�ح��اب امل�ن��اق��ص االول وق��د يكون
ه� �ن ��اك ت �ب��اط��ؤ او ت ��واط ��ؤ م ��ن ج�ه��ة
املسؤولني بالدولة.
وب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ي� ��رس � �ل� ��ون ال � � ��ى ل �ج �ن��ة
املناقصات معلومات مغلوطة بقصد
بأن هناك اعتمادات للمناقصة وبعد
امل��واف �ق��ة ي �ت��م اك �ت �ش��اف ان ��ه ال ت��وج��د
اعتمادات فمن الضروري ايجاد آلية
للتأكد من وجود اعتمادات.
وال م��ان��ع م��ن ت��أخ��ر ال�ق��ان��ون حتى
يخرج بصورة متكاملة.
 فيصل الشايع (عن املقرر) :كتابدي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ي �ق��ول ان الصيغة
النهائية للقانون الصادر عن اللجنة
امل��ال �ي��ة ت�ت�ف��ق م ��ع م ��ا اب � ��داه ال ��دي ��وان
م ��ن م�ل�اح �ظ��ات وب �خ �ص��وص وج ��ود
ميزانية مالية للمناقصة فاملادة 39
من القانون غطت هذه الجزئية بحيث
يتأكد الجهاز من وجود اعتماد مالي
لدى الجهة صاحبة الشأن.
 الرئيس مرزوق الغانم :بناء علىمالحظات ال�ن��واب اقترح رد القانون
ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة ل�ت�ب�ح��ث ك��ل ال�ت�ع��دي�لات
واالق � �ت ��راح ��ات وت� �ق ��دم ت �ق��ري��ره��ا م��ع
االح �ت �ف��اظ ب � ��دوره ع �ل��ى ال �ج ��دول في
مدة ال تجاوز شهرين.
(موافقة عامة).
وت�ل�ا االم�ي��ن ال �ع ��ام ط�ل�ب��ا ب�ت�ق��دي��م
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م�ك�ت��ب
اس�ت�ث�م��ارات ل�ن��دن وامل�ك��ات��ب االخ��رى
حول العالم.
واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت �ق ��دي �م ��ه
وم �ن ��اق �ش �ت ��ه ع� �ق ��ب ق� ��ان� ��ون امل �ج �ل��س
البلدي.

التتمة ص08

عبدالصمد :ال مانع
من تأخر قانون
المناقصات حتى
يخرج بصورة
متكاملة
الشايع :ديوان
المحاسبة أكد أن
الصيغة النهائية
للقانون تتفق مع
مالحظاته
الزلزلة :نطالب
بالتصويت على
قانون تأجيل
تشكيل المجلس
البلدي من دون
نقاش
العبداهلل :ال نية
لدى الحكومة
بإخفاء معلومات
عن المجلس بشأن
تقرير األنابيب
النفطية

08

مضبطة

aldostoor

الخميس  22جمادى اآلخر  31 . 1437مارس 2016

إحالة مخالفات مكتب لندن والعقارات
المملوكة لهيئة االسثتمار إلى الحكومة
تأجيل تشكيل المجلس البلدي

تتمة المنشور ص07
المجلس البلدي
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقرير
ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال �ع��ام��ة ب �ش��أن تأجيل
تشكيل املجلس البلدي.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ه��ذا القانونمرسوم واللجنة عندما نظرته وافقت
على املرسوم وارجو التصويت عليه
من دون نقاش.
 ال ��رئ� �ي ��س م� � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م :ه��ليوافق املجلس؟
(موافقة عامة)
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
على مرسوم تشكيل املجلس البلدي
واحاله على الحكومة.
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام ط�ل�ب��ا بتكليف
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ب �ت��وزي��ع
ت � �ق� ��ري� ��ر دي � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب� �ش ��أن
األنابيب النفطية على النواب.
 الشيخ محمد العبدالله :الحكومةترحب بالطلب وال نية لدينا بإخفاء
معلومات عن املجلس إال أن الديوان
ل��م ي�ق��م ب�ت�ح��دي��د امل �س��ؤول�ين ع��ن ه��ذا
امل � ��وض � ��وع وال� �ح� �ك ��وم ��ة أح� ��ال� ��ت ف��ي
اجتماعها األخير ه��ذا امل��وض��وع الى
الفتوى والتشريع للتحقيق وتحديد
املتسببني في هذه املخالفات.
(موافقة عامة)
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقرير
لجنة التحقيق في مكتب االستثمار
في لندن.
 وزي � � ��ر امل ��ال � �ي ��ة أن� � ��س ال� �ص ��ال ��ح:لحساسية ه��ذا املوضوع أطلب وفق
املادة  69أن تكون الجلسة سرية.

النائبان فيصل الكندري وصالح عاشور

 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :تخلىالقاعة.
استؤنفت الجلسة علنية بعد ان
عقدها مجلس األمة سرية.
 ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ع�ق��دم �ج �ل��س االم � � ��ة ج �ل �س��ة س ��ري ��ة ب �ن��اء
ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة مل�ن��اق�ش��ة تقرير
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي اوض � ��اع مكتب
االس � �ت � �ث � �م� ��ار ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ف� � ��ي ل� �ن ��دن
واملكاتب االخ��رى حول العالم وكذلك
مناقشة التقرير الثاني للجنة حماية
األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ب �ش ��أن م ��ا ت�ض�م�ن��ه
دي��وان املحاسبة عن املخالفات التي
شابت بيع بعض العقارات اململوكة
للهيئة العامة لالستثمار املدرج على
جدول اعمال الجلسة.
وقد ناقش املجلس طلب الحكومة
ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة س ��ري ��ة واس �ت �م ��ع ال��ى

م� �ب ��ررات ه� ��ذا ال �ط �ل��ب وم� ��ا ي �م �ك��ن ان
تتعرض ل��ه االستثمارات الخارجية
م ��ن اض � ��رار ث ��م ص ��وت امل �ج �ل��س على
ط � �ل ��ب ال � �ح � �ك ��وم ��ة وك � ��ان � ��ت غ��ال �ب �ي��ة
االصوات باملوافقة على الطلب ووافق
املجلس على السرية.
وب � � � � ��دأت امل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ن � �ق � ��دم م� �ق ��رر
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي اوض � ��اع مكتب
االس�ت�ث�م��ار ف��ي ل�ن��دن ث��م م�ق��رر لجنة
ح �م��اي��ة امل� � ��ال ال � �ع� ��ام ت �ق��ري��ره �م��ا ث��م
ت�ح��دث ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزير املالية انس الصالح ثم تحدث
النواب الحضور وفي نهاية النقاش
واف��ق املجلس على احالة التقريرين
الى الحكومة بنتيجة تصويت  21من
 41وما تضمنها من توصيات.
وترفع الجلسة الى صباح يوم 12
ابريل .2016

توصيات لجنة المال العام بشأن
مخالفات بيع عقارات هيئة االستثمار
 ض��رورة معالجة أوج��ه الخللوال � �ق � �ص ��ور ف� ��ي ت �ش �ك �ي��ل م�ج�ل��س
االدارة والهيكل التنظيمي لتالفي
ال� �ج� �م ��ع ب �ي��ن ال� �ع� �م ��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذي
وعضوية مجلس االدارة انسجاما
م � ��ع ق � ��واع � ��د ح ��وك� �م ��ة ال� �ش ��رك ��ات
ال� �ت ��ي ت �ق �ض��ي ب � �ض� ��رورة ال �ف �ص��ل
ف��ي ال�س�ل�ط��ات وال �ص�لاح �ي��ات بني
ك ��ل م ��ن م �ج �ل��س اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.
 وض � ��ع ض� ��واب� ��ط ت �ح �ك��م م ��دةعضوية مجلس اإلدارة في شركة
س ��ان ��ت م��ارت �ن��ز ح �س �ب �م��ا ت�ق�ض��ي
ب��ه ق��واع��د ح��وك �م��ة ال �ش��رك��ات من
ض ��رورة التقييم ال� ��دوري لكفاءة

اعضاء مجلس اإلدارة في تحقيق
أهداف الشركة.
 اج��راء التنسيق ال�ل�ازم الص��دارالبيانات املالية للشركة واعتمادها
من مجلس اإلدارة في الوقت املالئم
وال ��ذي يتناسب م��ع ت��اري��خ اص��دار
الهيئة العامة لالستثمار للميزانية
املدققة الحتياطي االجيال القادمة.
 ات� � �خ � ��اذ االج � � � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ةللحصول على ث�لاث��ة تقييمات من
مقيمني معتمدين ومحايدين قبل
ات� �خ ��اذ اج � � ��راءات ال �ب �ي��ع ل �ل �ع �ق��ارات
حفاظا على اموال الهيئة.
 اص � � ��دار ال �ت��وج �ي �ه��ات ال�ل�ازم ��ةالل � � � � � ��زام م � �ج � �ل ��س ادارة ال � �ش ��رك ��ة

ب��ال �ت �ع��اون ال� �ت ��ام م ��ع ف��ري��ق دي ��وان
املحاسبة وتزويده بكافة البيانات
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �ت� ��ي ي � �ت ��م ط �ل �ب �ه��ا
بأقصى سرعة ممكنة حتى يتمكن
م ��ن ال �ق �ي ��ام ب � � ��دوره ال ��رق ��اب ��ي وف �ق��ا
لقانون انشائه رق��م  30لسنة 1964
وتعديالته.
 ض� � � � � � ��رورة ت � � ��زوي � � ��د ال � � ��دي � � ��وانب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب��امل �ك��اف��آت
وال �ح��واف��ز التشجيعية للموظفني
في الشركات التابعة للهيئة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار وع� � � ��دم وض � � ��ع ق �ي��ود
وعقبات على ممارسة الديوان دوره
الرقابي.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

6

بدر العيسى

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

43

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

عسكر العنزي

✓

✓

ممتنع
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مالحظات
ديوان المحاسبة

ملف

09

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

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

وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية
أورد ديوان املحاسبة أهم بيانات
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام��ي وامل�ل�اح� �ظ ��ات
التي أسفرت عنها فحص ومراجعة
ال � � � ��دي � � � ��وان ب � � �ي � ��ان � ��ات وح� � �س � ��اب � ��ات
وس�ج�لات وش��ؤون التوظف ل��وزارة
األوقاف والشؤون االسالمية وكذلك
ال��رق��اب��ة املسبقة وامل�خ��ال�ف��ات املالية
ل�ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014ح�ي��ث
ب�ل�غ��ت امل� �ص ��روف ��ات 238.931/000
م �ل �ي��ون د.ك ف�ي�م��ا ب�ل�غ��ت االي� � ��رادات
 2.103/000مليون د.ك.
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
ي �ت �ض��ح م � ��ن ب � �ي ��ان ��ات ال �ح �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ل �ل��وزارة زي ��ادة االي� ��رادات
املحصلة للسنة املالية 2015/2014
عن املقدر بما جملته 583.869/000
د.ك وب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪ 27.8وزي � � � ��ادة
االي � ��رادات املحصلة بالسنة املالية
 2015/2014ع��ن السنتني املاليتني
 2013/2012و  2014/2013وبنسبة
 ٪ 30.9و  ٪ 14.0على التوالي وبلغ
ال��وف��ر ب��امل�ص��روف��ات الفعلية للسنة
املالية  2015/2014عن املعتمد بما
جملته  9.310.640/000د.ك وبنسبة
 ٪ 3.9وزي� � ��ادة م �ص��روف��ات ال�س�ن��ة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ع��ن مصروفات
ال�س�ن�ت�ين امل��ال �ي �ت�ين  2013/2012و
 2014/2013وبنسبة  ٪ 10.6و 5.7
 ٪على التوالي.
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للوزارة:
ت�ض�م��ن ال �ن �م��وذج رق ��م (12/3ح خ

 /ح �س ��اب ��ات) م �ب �ل��غ 1.932.065/00
د.ك ت��م خ�ص�م��ه ع �ل��ى ح �س��اب ع �ه��د -
مصروفات تحت تسويتها على أنواع
ب� �ن ��ود م� �ص ��روف ��ات امل �ي��زان �ي��ة ل�ل�ب��اب
الخامس -مدفوعات تحويلية داخلية
في السنة املالية  2014/2013دون ان
يتم تسويته خالل نهاية السنة املالية
 2015/2014باملخالفة لتعميم وزارة
املالية رقم ( )4لسنة  2000وتعديالته
ب �ش��أن ال �ق��واع��د واالج � � ��راءات ال�لازم��ة
إلق �ف��ال ال�ح�س��اب��ات وإع� ��داد ال�ح�س��اب
الختامي للجهات الحكومية .حيث
أفادت الوزارة بأنه سوف يتم تسوية
ه��ذا الرصيد ح��ال وص��ول املستندات
املؤيدة لذلك.
ثالثا  -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الوزارة
 - 1استمرار تدني نسب الصرف
على بعض م�ش��اري��ع خطة التنمية
عن السنة املالية  2015/2014وعدم
ال� �ص ��رف ع �ل��ى ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر م�م��ا
ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ت��أخ��ر االس �ت �ف��ادة من
تلك امل�ش��اري��ع ف��ي امل��واع�ي��د امل�ح��ددة
ل �ه��ا ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى اض ��اع ��ة ف��رص
اس � �ت � �خ� ��دام ت� �ل ��ك االع� � �ت� � �م � ��ادات ف��ي
اغ��راض اخ��رى .وأف��ادت ال��وزارة بأن
ت��دن��ي ن�س��ب ال �ص��رف ي �ع��ود لنسب
االن� �ج ��از امل��وق �ع �ي��ة ل �ل �م �ق��اول وم��دى
ال �ت��زام��ه ب��ال �ج��دول ال��زم�ن��ي املعتمد
لتنفيذ االعمال كما ان تأخر بعض
امل�ش��اري��ع بسبب ال ��دورة املستندية
واج� � � ��راءات ال �ت��رس �ي��ة ع �ل��ى امل�ك��ات��ب
االستشارية املرشحة ملشاريع خطة
التنمية وترغب في موافقة الديوان
ع� �ل ��ى م �خ ��اط �ب ��ة ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة

(لجنة اختيار البيوت االستشارية)
الس� �ت� �ث� �ن ��اء ال� � � � � ��وزارة وت �ف��وي �ض �ه��ا
ف ��ي ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش ��ر م ��ع امل �ك��ات��ب
االستشارية وفقا لنص املادة  13من
الالئحة الداخلية لتنظيم عمل لجنة
اخ�ت�ي��ار ال�ب�ي��وت االس�ت�ش��اري��ة وذل��ك
لتوفير الوقت والجهد واملصاريف
ل�ل��اع � �م� ��ال امل ��رت � �ب � �ط ��ة ب ��ال� �ب ��رن ��ام ��ج
الحكومي ملشاريع خطة التنمية.
 - 2م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ع �ق��د م �ش��روع
إن � �ش� ��اء وإن� � �ج � ��از وص� �ي ��ان ��ة م�ب�ن��ى
م��رك��ز ال �ن �ش��اط ال �ن �س��ائ��ي ال�ث�ق��اف��ي
واالج �ت �م��اع��ي ال �خ ��اص ب��امل�ن��اق�ص��ة
رقم (أ ف  )2011/2010 - 22مشاريع
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة .وم � ��ن ه � ��ذه امل��آخ��ذ
ع��دم ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة دي��وان
املحاسبة املسبقة على إصدار أوامر
ت�غ�ي�ي��ري��ة ل�ل�م�ق��اول ب�ل��غ مجموعها
غ �ي ��ر ال� �ج� �ب ��ري  385863/000د.ك
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ألح� � �ك � ��ام امل� � ��ادت� �ي��ن 13
و  14م ��ن ق ��ان ��ون ان� �ش ��ائ ��ه رق � ��م 30
ل�س�ن��ة  .1964وأف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب��أن
إص��دار أوام��ر تغييرية للمقاول بلغ
مجموعها  385.863/000د .ك عبارة
عن أوامر تغييرية بالحذف قيمتها
 289.606/000د.ك وأوام��ر تغييرية
باالضافة قيمتها  96.257/000د.ك
غ �ي��ر ص �ح �ي��ح م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة
ح� �ي ��ث ي� �ج ��ب ف� �ص ��ل ن� ��ات� ��ج ال �ق �ي �م��ة
االجمالية لكل أمر تغييري عن اآلخر
ول�ي��س ج�م��ع ك��اف��ة ال�ب�ن��ود بالحسم
منفصلة وك��اف��ة ال �ب �ن��ود ب��االض��اف��ة
منفصلة لجميع بنود اوام��ر العمل
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة ف �ع �ن��دم��ا ي�ط�ل��ب تغيير
م � ��ادة واض ��اف ��ة اخ � ��رى ب��دي��ل ع�ن�ه��ا
ي�ص�ب��ح ن��ات��ج ق�ي�م��ة ام ��ر ال�ع�م��ل هو

املطلوب سواء باالضافة أو الحذف.
ع ��دم ف ��رض ال �غ��رام��ات املستحقة
ع � �ل� ��ى امل � � � �ق� � � ��اول ال� � �ب � ��ال � ��غ ق �ي �م �ت �ه��ا
 142.210/000د.ك ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة
ل� �ل� �ش ��روط ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة وذل � � ��ك ع�ل��ى
النحو التالي:
 ع ��دم ف ��رض غ��رام��ة ال �ت��أخ��ر فيتقديم البرنامج ال��زم�ن��ي للمشروع
ال� �ب ��ال ��غ ق �ي �م �ت �ه��ا  7.200/000د.ك
باملخالفة ل�ل�م��ادة رق��م  1 - 14فقرة
 1-1من الشروط الحقوقية والشروط
الخاصة باملناقصة.
 ع ��دم ف ��رض غ��رام��ة ال �ت��أخ��ر فيت� �ق ��دي ��م اس� � �م � ��اء م � �ق� ��اول� ��ي ال �ب ��اط ��ن
ل �ل��أع � �م � ��ال الع � �ت � �م � ��اده � ��م وال � �ب� ��ال� ��غ
قيمتها 114.850/000د.ك باملخالفة
للمادة رق��م  4من ال�ش��روط الخاصة
باملناقصة .وأف��ادت ال��وزارة بأنه لم
يكن ب�م�ق��دوره��ا اح�ت�س��اب وتطبيق
ه��ذه ال�غ��رام��ات بسبب تأخر اص��دار
أم � ��ر م� �ب ��اش ��رة ال �ع �م��ل ن� �ظ ��را ل �ط��ول
م��دة االج ��راءات م��ع الجهات املعنية
لتجديد رخص البناء بعد انتهائها
وإصدار تعهد االشراف بعد التعاقد
م � ��ع م� �ك� �ت ��ب االش � � � � � ��راف ال� �ه� �ن ��دس ��ي
وإزال� � � � ��ة امل � �ع ��وق� ��ات ب� �م ��وق ��ع ال �ع �م��ل
وع��دم وج��ود ك��ل م��ن ال�ج�ه��از الفني
املعتمد للمقاول لتقديم البرنامج
وال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي امل�ع�ت�م��د ل�لإش��راف
على الدراسة خالل هذه الفترة وان
ال � � ��وزارة ت ��رى ع ��دم وج� ��وب تطبيق
ال�غ��رام��ة ف�ف��ي ح��ال اع�ت�م��اد مقاولي
ال �ب��اط��ن وال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ق��اول
الرئيسي قبل موعد مباشرة العمل
اصبح للمقاول الرئيسي الحق في
املطالبة املالية نظير وجودهم حتى

تاريخ املباشرة باالعمال.
 ال� �س� �م ��اح ل �ل �م �ق ��اول ب �ت��وص �ي��لخ��ط الكهرباء ال�ل�ازم لتنفيذ اعمال
امل � �ش� ��روع ع� ��ن ط ��ري ��ق م �ب �ن��ى ادارة
ال�ت�ن�م�ي��ة االس ��ري ��ة امل� �ج ��اور ل ��ه قبل
انتهاء االعمال ودون اخذ املوافقات
وال �ت �ص��اري��ح ال�ل�ازم ��ة م ��ن ال�ج�ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ب��ال��دول��ة م �م��ا ت��رت��ب عليه
ت�ح�م��ل ال � � ��وزارة ل�ت�ك��ال�ي��ف االح �م��ال
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة ب� � ��دال م � ��ن ت�ح�م�ي�ل�ه��ا
ل� �ل� �م� �ق ��اول ودون م � ��راع � ��اة ان �ظ �م��ة
السالمة للمتلكات العامة باملخالفة
للمادتني رقمي  24و  34من الشروط
الخاصة باملناقصة .وأفادت الوزارة
ب��أن��ه ت��م توصيل التيار الكهربائي
للمكاتب بعد إزالة املولد الكهربائي
لتنظيف املوقع حسب طلب البلدية
الستالم شهادة النظافة وتقديمها
ل � � ��وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ل�ت��وص�ي��ل
التيار بناء على طلب املقاول لحني
ت��وص �ي��ل ال �ت �ي��ار ن�ظ�ي��ر م�ب�ل��غ م��ال��ي
س� �ب ��ق ت � �ح ��دي ��ده ي� �ت ��م خ �ص �م ��ه م��ن
مستحقات املقاول علما بأن الفترة
الزمنية قصيرة ولم تتجاوز الشهر.
 - 3مآخذ شابت اعمال املناقصة
رق� ��م (أ.ف )2012/201/50/ب�ش��أن
م� �ش ��روع ان� �ش ��اء وان � �ج ��از وص �ي��ان��ة
م �ب �ن��ى ادارة ال � �ش� ��ؤون ال �ه �ن��دس �ي��ة
وم �ب �ن��ى م �ن �ت��دى األئ �م ��ة وال�خ�ط�ب��اء
(مشاريع خطة التنمية) ومنها:
 تعثر امل �ق��اول ف��ي تنفيذ اعمالال � �ع � �ق� ��د وت� � ��دن� � ��ي ن� �س� �ب ��ة االن� � �ج � ��از
ل� �ل� �م� �ش ��روع وع� � � ��دم ق � �ي� ��ام ال� � � � ��وزارة
ب��ات�خ��اذ أي ��ة اج � ��راءات ح �ي��ال ال�ب��طء
ف��ي التنفيذ طبقا ل�ش��روط التعاقد.
وأفادت الوزارة بأنه تم اصدار كتب
متعددة للمقاول لحثه على تالفي
ه ��ذا ال�ت��أخ�ي��ر وت�ح�م�ي�ل��ه م��ا يترتب
عليه من آثار مستقبلية ومنها إنذار
ب �س �ح��ب ال �ع �م��ل ف ��ي 2014/11/20
ك��ذل��ك ت ��م ت��وج �ي��ه (إخ� �ط ��ار غ��رام��ة)
ل� �ل �م� �ق ��اول ع� ��ن ال� �ت ��أخ ��ر ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
االعمال وفقا للبرنامج الزمني وتم
تطبيقها بدفعة االنجاز االولى التي
ت �ق��دم ب �ه��ا امل� �ق ��اول ط �ب �ق��ا ل �ل �ش��روط
ال �ح �ق��وق �ي��ة م � ��ادة (/2-14أ) وج ��ار
اج��راءات سحب االعمال من املقاول
وفقا لشروط التعاقد وما تقتضيه
مصلحة العمل.
 عدم قيام الوزارة بخصم غرامةت �غ �ي��ب ال� �ج� �ه ��از ال �ف �ن��ي ع ��ن امل��وق��ع
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واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

صرف مكافآت بدل حضور لجان
لبعض الموظفين أثناء قيامهم بإجازات
تتمة المنشور ص09
والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما
جملته  21.190/000د.ك.
 ع��دم ف��رض غ��رام��ة ع��ن التأخيرب �ت �ق��دي��م م� �ق ��اول ��ي ال� �ب ��اط ��ن ال �ب��ال��غ
قيمتها  145.110/000د.ك .وأف��ادت
الوزارة بأنه تم اصدار كتاب (إخطار
غ��رام��ة) ل�ل�م�ق��اول ب �ه��ذا ال�خ�ص��وص
ف ��ي  2014/6/9ع�ل�م��ا ب��أن��ه ل ��م يتم
خ�ص�م�ه��ا م ��ن ش� �ه ��ادة ال ��دف ��ع حيث
انه لم يصدر له سوى شهادة الدفع
رقم  1فقد وجار إعداد شهادة الدفع
رقم  2مدرج بها كافة الغرامات وفقا
لإلخطارات الصادرة للمقاول حتى
تاريخه.
 - 4م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ع� �ق ��د ان� �ش ��اء
وانجاز وصيانة مبنى مركز الوزارة
بمحافظة االحمدي الكائن بمنطقة
الفحيحيل الخاص باملناقصة رقم
(أ.ف )2013/2012 - 27مشاريع خطة
التنمية ومن بينها:
 ت � � ��راخ � � ��ي ال � � � � � � � � ��وزارة ب� ��ات � �خ� ��اذاالج� ��راءات القانونية ت�ج��اه امل�ق��اول
ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم ج��دي�ت��ه ف��ي تنفيذ
اعمال املشروع قبل توقفها وإخالله
بالتزاماته التعاقدية مما يشير الى
ض �ع��ف ال��رق��اب��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د
ومن مظاهر ذلك ما يلي:
 ع��دم االل �ت��زام بتقديم البرنامجالزمني للمشروع باملخالفة للمادة
رق��م  1 - 14م��ن ال �ش��روط الحقوقية
وال � � �ش� � ��روط ال� �خ ��اص ��ة ب��امل �ن��اق �ص��ة
وع � � ��دم االل � � �ت � ��زام ب �ت �ق��دي��م م �ق��اول��ي
الباطن باملخالفة للمادة رق��م  4من
ال�ش��روط الخاصة باملناقصة وعدم
االلتزام بتقديم كامل الجهاز الفني
باملخالفة للمادة رقم  15من الشروط
الخاصة باملناقصة.
 ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع ك� ��ل م� ��ن امل� �ق ��اولواملكتب االستشاري بمبلغ اجمالي
قدره  3.014.646/000د.ك بالرغم من
وج ��ود ن ��زاع ق��ان��ون��ي ل��وق��ف اع�م��ال
املشروع مما أدى الى توقف االعمال
حتى تاريخه.
 تحميل امل�ي��زان�ي��ة ب�م�ص��روف��اتب � � �ل � ��غ م� � � ��ا أم� � � �ك � � ��ن ح� � � �ص � � ��ره م� �ن� �ه ��ا
 368.657/000د.ك دون االس�ت�ف��ادة
منها نتيجة التوقف الكلي ألعمال
املشروع ونقله الى مكان آخر ومنها:
 وجود مطالبات مالية للمقاولواملكتب االستشاري نتيجة التوقف
الكلي ألعمال املشروع بلغ ما أمكن
حصره منها  85.545/00د.ك .وقيمة

ما سيصدر من امر تغييري للمقاول
ب �م �ب �ل��غ  283.112/00د.ك ن�ت�ي�ج��ة
ت�غ�ي�ي��ر م��وق��ع امل� �ش ��روع ون �ق �ل��ه ال��ى
مكان آخر رغم صدور حكم ابتدائي
برفض دع��وى وق��ف تنفيذ املشروع
ب�م��وق�ع��ه ال �ح��ال��ي .وأف � ��ادت ال � ��وزارة
ان� ��ه ب �ع��د ال ��رج ��وع ال� ��ى امل �س �ت �ن��دات
ت �ب�ين ان ك��اف��ة االج� � � ��راءات ال �ت��ي تم
االشارة اليها بشأن اعتماد مقاولي
ال� �ب ��اط ��ن واع� �ت� �م ��اد ال� �ج� �ه ��از ال �ف �ن��ي
ل�ل�م�ق��اول وك��ذل��ك اع�ت�م��اد ال�ب��رن��ام��ج
الزمني للمشروع قد تمت من خالل
ممثل ال��وزارة بالتنسيق مع املكتب
االستشاري املكلف من قبل ال��وزارة
ملتابعة تنفيذ اعمال العقد.
 - 5م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ب �ع��ض ع �ق��ود
ال �ص �ي��ان��ة وال� �ج ��ذري ��ة واالن � �ش� ��اءات
ال �ص �غ �ي��رة ل�ب�ع��ض ادارات م�س��اج��د
امل�ح��اف�ظ��ات ول�ج�ن��ة ع�ق��ود الصيانة
ل � �ق � �ط� ��اع ش� � � � ��ؤون ال� � � �ق � � ��رآن ال� �ك ��ري ��م
والدراسات االسالمية ومنها:
 ع��دم ف��رض الغرامات املستحقةعلى بعض املقاولني والبالغ قيمتها
 94.725/000د.ك بالرغم من اخاللهم
بالتزاماتهم التعاقدية وذل��ك على
النحو التالي:
 ع � � ��دم ف � � ��رض غ � ��رام � ��ة ال� �ت ��أخ ��رب �ت �ق��دي��م م� �ق ��اول ��ي ال� �ب ��اط ��ن ال �ب��ال��غ
قيمتها  94.020/000د.ك باملخالفة
للمادة رق��م  4من ال�ش��روط الخاصة
ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ة وع� � � ��دم ف� � ��رض غ ��رام ��ة
اإلخالل بنقل بعض اعضاء الجهاز
ال�ف�ن��ي ع�ل��ى ك�ف��ال��ة امل�ق��اول�ين ب�ل��غ ما
أمكن حصره  705/000د.ك باملخالفة
ل �ش ��روط اص� ��ول امل �ن��اق �ص��ة -.خصم
مصروفات اع�م��ال ال��زراع��ة الخاصة
بعقود الصيانة الدورية بمحافظتي
ح ��ول ��ي واالح� � �م � ��دي وك� ��ذل� ��ك ق �ط��اع
ش� ��ؤون ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م وال ��دراس ��ات
االس�لام�ي��ة ع�ل��ى غ�ي��ر ال �ب��اب والبند
والنوع املختص بلغ جملة ما أمكن
ح �ص ��ره م �ن �ه��ا  203.892/000د.ك
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة
والتعميم رق��م  5لسنة  1998بشأن
ال��دل�ي��ل النمطي امل��وح��د للحسابات
بالجهات الحكومية.
 تحميل م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة املالية 2015/2014بمبلغ تخص سنوات
م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن حصره
منها  186.197/000د.ك باملخالفة
للبند (/4ج -ثالثا) من قواعد تنفيذ
امليزانية.
 - 6م��آخ��ذ ش��اب��ت اع�م��ال الصرف
ف � ��ي ادارة ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة

بيت الزكاة

بالوزارة ومنها:
 االس� � �ت� � �م � ��رار ب� �ت� �ح ��وي ��ل ق �ي �م��ةم� �س ��اه� �م ��ات امل � �ش� ��اري� ��ع ع� ��ن ط��ري��ق
وزارة ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة
ال �خ �ي��ري��ة االس�ل�ام �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة بلغ
م ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 3.158.953/000د.ك خ�لال السنتني
املاليتني  2014/2013و 2015/2014
بالرغم من عدم وجود أي مستندات
ت��ؤي��د ت�ح��وي��ل ت�ل��ك امل�ب��ال��غ للجهات
امل �س �ت �ف �ي ��دة او ت ��ؤي ��د ت �ن �ف �ي��ذ ت�ل��ك
املشاريع في الخارج مما يشير الى
ض �ع��ف ال��رق��اب��ة ع �ل��ى اع� �م ��ال لجنة
التعاون االسالمي.
 ق �ي��ام ال � � ��وزارة ب �ص��رف م�ك��اف��أةال� � ��دع� � ��اة ال � � �ص � � ��ادرة ض� �م ��ن ال � �ق� ��رار
ال � � � ��وزاري رق � ��م  2001/267مل��وظ��ف
م �ع�ين ل��دي �ه��ا ت �م��ت اع ��ارت ��ه ل � ��وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ب�م��رت��ب ك��ام��ل رغ ��م ع��دم
ان�ط�ب��اق ال�لائ�ح��ة ال�خ��اص��ة ب��ال��دع��اة
املبتعثني للخارج عليه بلغ مجموع
املكافأة التي صرفت له منذ ايفاده
وح � �ت� ��ى  2014/8/31م � ��ا ق �ي �م �ت��ه
 14.400/000د.ك.
 - 7م��آخ��ذ ش��اب��ت ال� �ص ��رف على
ال �ن��وع  1/9/1/5م��ؤت �م��رات محلية
ومن بني تلك املآخذ:
 ص � � � � ��رف م � � �ك � � ��اف � � ��آت ال� � �ل� � �ج � ��انالعاملة ف��ي امل��ؤت�م��رات واملسابقات
واالج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ات ال � � �ت � ��ي ع� �ق ��دت� �ه ��ا
ال � � � � � � ��وزارة ب � �ل� ��غ م� � ��ا أم� � �ك � ��ن ح� �ص ��ره
م�ن�ه��ا  215.505/000د.ك رغ ��م ع��دم
االس�ت��دالل على ما يؤيد عملهم في
غير اوقات الدوام الرسمي باملخالفة
ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء رق��م  28لسنة
.1986
 -م � � � ��آخ � � � ��ذ ش � � � ��اب � � � ��ت ال� � � �ص � � ��رف

ع � �ل� ��ى م� �س ��اب� �ق ��ة ج� � ��ائ� � ��زة ال� �ك ��وي ��ت
ال ��دول� �ي ��ة ال �خ��ام �س��ة ل �ح �ف��ظ ال� �ق ��رآن
ال �ك��ري��م وت�ل�اوت ��ه خ �ل�ال ال �ف �ت��رة من
 2014/3/31حتى  2014/4/10ومن
ذل ��ك ع ��دم وج� ��ود ق � ��رارات أو ل��وائ��ح
م �ع �ت �م��دة م�ن�ظ�م��ة ل �ص��رف م �ك��اف��آت
ال �ف��ائ��زي��ن وامل �ح �ك �م�ين ف ��ي م�س��اب�ق��ة
الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم
ب �ل��غ ق �ي �م��ة م ��ا أم �ك ��ن ح �ص ��ره م�ن�ه��ا
 151.000/000د.ك .وأف��ادت ال��وزارة
بأنها ستراعي م��ا ورد بمالحظات
ال��دي��وان م��ن ح�ي��ث إص ��دار ال �ق��رارات
وال� � �ل � ��وائ � ��ح ال �ل��ازم � ��ة ل � �ص� ��رف م �ث��ل
ه��ذه امل�ك��اف��آت وأخ ��ذ م��واف�ق��ة دي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع �ل��ى أي م �ك��اف��آت
تمنح ملوظفي الوزارة في هذا الشأن.
 - 8مآخذ شابت أعمال تخصيص
امل� �س ��اك ��ن ال ��وق� �ف� �ي ��ة ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
الوزارة ومنها:
 ت �ح �ص �ي��ل ال �ق �ي �م��ة االي� �ج ��اري ��ةللمساكن الوقفية عن طريق االدارة
غير املختصة بالوزارة ودون قيدها
وإثباتها في السجالت والحسابات
باملخالفة ل�ل�ق��رار ال� ��وزاري رق��م 359
لسنة  2008بشأن الئحة تخصيص
امل �س��اك��ن ال��وق �ف �ي��ة وت �ع �م �ي��م وزارة
املالية رقم  9لسنة  1994بخصوص
ال� � �ق� � �ي � ��ود امل � �ح� ��اس � �ب � �ي� ��ة ل� �ل� �ج� �ه ��ات
الحكومية ولقواعد تنفيذ امليزانية
بشأن االهتمام بالرقابة واملراجعة
الداخلية وذلك على النحو التالي:
 ت �س��دي��د ق�ي�م��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اعال� �ش� �ه ��ري وت ��أم�ي�ن ال �س �ك��ن خ�ص�م��ا
م��ن حسابات األئ�م��ة وامل��ؤذن�ين لدى
ال� �ب� �ن ��وك امل �ح �ل �ي��ة م ��ن غ �ي��ر االدارة
املختصة دون قيدها وإثباتها في
ال �س �ج�لات وال �ح �س��اب��ات ب��امل�خ��ال�ف��ة

ل �ل �م��ادت�ين رق �م��ي  3و  4م ��ن ال �ق��رار
ال��وزاري رقم  359لسنة  2008بشأن
الئحة تخصيص املساكن الوقفية.
 ت �ح �ص �ي��ل ال �ق �ي �م��ة االي� �ج ��اري ��ةل �ل �م �س��اك��ن ال��وق �ف �ي��ة امل ��ؤج ��رة لغير
األئ � � �م� � ��ة وامل� � � ��ؤذن � �ي ��ن دون ق �ي ��ده ��ا
وت �س �ج �ي �ل �ه��ا ف� ��ي ال� �ح� �س ��اب ��ات ع��ن
طريق ادارة الشؤون املالية.
 ع � ��دم االس� � �ت � ��دالل ع �ل ��ى ال �س �ن��دالقانوني في تأجير بعض املساكن
الوقفية إلح��دى ال�ش��رك��ات وت��راخ��ي
ال � � � � � � � ��وزارة ف � � ��ي ت� �ح� �ص� �ي ��ل امل � �ب ��ال ��غ
اإلي �ج��اري��ة امل�س�ت�ح�ق��ة عليها نظير
استغاللها لتلك املساكن.
 ع � ��دم االل� � �ت � ��زام ب ��االش� �ت ��راط ��اتامل�ن�ص��وص عليها ب��ال�ق��رار ال ��وزاري
رق ��م  359ل�س�ن��ة  2008ب �ش��أن الئحة
ت � �خ � �ص � �ي ��ص امل � � �س � ��اك � ��ن ال ��وق � �ف � �ي ��ة
للعاملني بالوزارة ومن مظاهر ذلك:
 ت �خ �ص �ي ��ص اك � �ث� ��ر م � ��ن وح � ��دةسكنية للموظف ال��واح��د باملخالفة
للمادة رقم  2من القرار املشار اليه.
 - 9ع� ��دم ك �ف��ال��ة ع� ��دد  446ع��ام��ل
م��ن قبل متعهد العقد رق��م  331عن
املناقصة رقم ( )2012/2011-2بشأن
اعمال النظافة التابعة لقطاع شؤون
القرآن الكريم والدراسات االسالمية
البالغة قيمته  2.687.379/000د.ك
منذ بدايته في  2012/9/1رغم منحه
ت �ص��اري��ح ع�م��ل م��ن وزارة ال �ش��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل ب � ��األع � ��داد
الكاملة للعقد والبالغة  1433عامال.
وأف ��ادت ال ��وزارة ب��أن��ه ن�ظ��را لتداخل
تنفيذ العقد م��ع وزارة التربية فإن
ب �ع��ض م ��دي ��ري امل � � � ��دارس وخ��اص��ة
ال �ن �س��ائ �ي��ة ي �ط �ل �ب��ون ب �ق��اء ال�ع�م��ال��ة
الخاصة ب ��وزارة التربية ف��ي العمل
امل �س��ائ��ي ك �م��ا ه ��ي وم ��ن ث ��م تضطر
الوزارة الى ابقاء هؤالء العمال على
ك �ف��ال��ة ال �ش ��رك ��ات ال �خ��اص��ة ب � ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ودف � ��ع اج ��وره ��م ع ��ن ف�ت��رة
ال�ع�م��ل امل�س��ائ�ي��ة وس�ت��راع��ي ال ��وزارة
مالحظة دي��وان املحاسبة ومحاولة
العمل على حلها مستقبال.
 - 10تأخر متعهد العقد رقم 383
م��ن امل�ن��اق�ص��ة رق ��م 2013/2012-39
وامل � �ب ��رم ف ��ي  2013/12/29ب�ق�ي�م��ة
 1.598.400/000د.ك ب �ش��أن أع�م��ال
ن�ظ��اف��ة امل �س��اج��د وامل �ب��ان��ي ال�ت��اب�ع��ة
ل �ل��وزارة ف��ي محافظة األح �م��دي في
مباشرة العمل ملدة قاربت  6شهور
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مآخذ شابت بعض عقود الصيانة لبعض
إدارات مساجد المحافظات
تتمة المنشور ص 10
من بعد فترة التجهيز دون تطبيق
ال ��وزارة غ��رام��ة التأخير عليه طبقا
ل �ش��روط ال �ت �ع��اق��د .وأف � ��ادت ال� ��وزارة
ب��أن��ه وف �ق��ا ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة فقد
رأت تمديد عقد محافظة األحمدي
السابق نظرا لتعثر املتعهد الجديد
وبناء عليه تم تمديد عقد محافظة
الفروانية من أجل تفادي عدم وجود
شركات نظافة باملحافظات املذكورة
أثناء فترة االنتقال بني العقود كما
انها حالة وحيدة تمت تحت ظروف
خاصة وستراعي الوزارة عدم تكرار
مثل هذه املالحظة مستقبال.
 - 11م��آخ��ذ ش��اب��ت أع �م��ال توفير
اختصاصيني إلدارة نظم معلومات
ومنها:
 ت� � � �ج � � ��زئ � � ��ة اع � � � � �م� � � � ��ال ت � ��وف � �ي � ��راختصاصيني إلدارة نظم املعلومات
وط ��رح� �ه ��ا ف� ��ي م �ن��اق �ص �ت�ي�ن ب�ل�غ��ت
قيمتهما  175.320/000د.ك بنفس
الفترة رغم تشابه االعمال باملخالفة
ل�ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة رق��م 37
لسنة  1964ولتعميم وزارة املالية
رقم  16لسنة  1995بشأن نظم الشراء
للجهات الحكومية وم��ن ث��م تفادي
العرض على الرقابة املسبقة لديوان
املحاسبة وتفويت فرصة الحصول
على أسعار افضل .وأف��ادت ال��وزارة
ب��أن��ه س�ي�ت��م ال�ت�ن�ب�ي��ه ع�ل��ى ال�ج�ه��ات
امل �خ �ت �ص��ة ب � ��إرس � ��ال اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا
ل � �ل � ��إدارة امل ��ال� �ي ��ة ق� �ب ��ل ب� � ��دء ال �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ل��دي�ه��ا ال��وق��ت
ال �ك��اف��ي ل�ت��وف�ي��ر ت �ل��ك االح �ت �ي��اج��ات
م��ن خ�ل�ال ط��رح امل�ن��اق�ص��ات ال�لازم��ة
وس�ي��راع��ى دم��ج االع �م��ال املتشابهة
في مناقصة واحدة حسب توصيات
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت�لاف��ي م�ث��ل تلك
املالحظات مستقبال.
 ت��أخ��ر م�ت�ع�ه��د ال �ع �ق��د رق ��م 273وال �ب ��ال ��غ ق�ي�م�ت��ه  31.500/000د.ك
واملبرم بتاريخ  2013/8/14ملدة سنة
ب �ش��أن ت��وف �ي��ر ع ��دد  2اخ�ت�ص��اص��ي
نظم آلية إلدارة مركز املعلومات في
تنفيذ العقد لفترة قاربت  3شهور
دون ت �ط �ب �ي��ق ال � �ش� ��روط ال �ج��زائ �ي��ة
عليه والبالغة  50/000د.ك على كل
اختصاصي باليوم .وأفادت الوزارة
ب��أن��ه ج� ��ار م �ت��اب �ع��ة ال �ع �ق��د وح�ص��ر
األعمال وتطبيق الشروط الجزائية.
 استمرار ال��وزارة بالتعاقد علىت��وف�ي��ر خ��دم��ة اختصاصيني إلدارة
نظم املعلومات منذ سنوات طويلة

 - 2ص� ��رف م �ك��اف��آت ب� ��دل ح�ض��ور
جلسات لجان لبعض املوظفني خالل
قيامهم بإجازات بلغ ما امكن حصره
منها  1.755/000د.ك باملخالفة لقرار
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  1لسنة
.1983
دون توفير ه��ذه الخدمة عن طريق
ال �ت��وظ �ي��ف أو االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ت�ل��ك
العقود لتدريب العاملني في االدارة
امل � ��ذك � ��ورة ون� �ق ��ل ال� �خ� �ب ��رة وت��أه �ي��ل
ك��وادر ال ��وزارة بلغ ما أمكن حصره
من تكلفة العقود السارية ما جملته
 645.100/000د.ك .وأف��ادت ال��وزارة
ب��أن �ه��ا ت �س �ع��ى دائ� �م ��ا ل �ت��وف �ي��ر ه��ذه
النوعية من العمالة الوطنية ويتم
ط�ل�ب�ه��ا م��ن دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ول �ك��ن ن �ظ��را ل �ن��درة ه ��ذا التخصص
وع��دم امكانية توفيره م��ن املعينني
الجدد فضال عن انخفاض الرواتب
ووج � � � ��ود ب� ��دي� ��ل ب � ��رات � ��ب اع � �ل� ��ى ف��ي
القطاع الخاص فإنه يصعب توفير
هذه النوعية عن طريق التوظيف.
 - 12مآخذ شابت تنفيذ املناقصة
رق ��م  2014/2013-15ب �ش��أن تأجير
وت�ش�غ�ي��ل ق��اع��ات خ �ي��ام رم�ض��ان�ي��ة
بمواقع مختلفة لشهر رمضان عن
السنتني  1435و 1436هجرية بقيمة
اجمالية ق��دره��ا  960.006/000د.ك
ومنها:
 ع ��دم ص �ح��ة ال �ت��واري��خ امل �ح��ررةعلى ال�ع�ق��ود حيث ات�ض��ح ان كتاب
ادارة الشؤون القانونية الصادر الى
ادارة الشؤون املالية بشأن االنتهاء
من مراجعة العقود تمهيدا للتعاقد
ي �ح�م��ل ت ��اري ��خ  2014/7/2امل��واف��ق
 5رم �ض��ان  1435أي ب�ع��د ال�ت��واري��خ
املحررة على العقود.
 صرف قيمة االعمال املنفذة عنك��ام��ل ش�ه��ر رم �ض��ان رغ ��م ان ��ه تبني
ع��دم اب ��رام ال�ع�ق��ود .وأف ��ادت ال ��وزارة
بأنه ت��م تحرير العقود فعليا وفقا
ل �ل �ت��واري��خ امل �ث �ب �ت��ة ع �ل �ي �ه��ا وان م��ا
ح� ��دث م ��ن ت� �ب ��ادل ل �ل �م��راس�ل�ات ب�ين
ال �ش��ؤون القانونية واالدارة املالية
كان فقط لتعديل بعض بنود العقد
ول�ي��س العقد ككل وان املتعهد قام
بالفعل بالتوريد عن كامل ايام شهر
رم �ض��ان وت ��م ص ��رف ق�ي�م��ة االع �م��ال
املنفذة.
 - 13اعمال النقليات ومنها:
 اس �ت �ئ �ج��ار س � �ي� ��ارات ب �م��وج��بال�ع�ق��دي��ن رق�م��ي  204و  315ب��أع��داد

اك �ب��ر م ��ن ال �ح��اج��ة ح �ي��ث ن �ت��ج عنه
وج��ود ع��دد  12س�ي��ارة م��ن العقدين
دون استخدام مما ترتب عليه دفع
مبالغ اجمالية قدرها 21.000/000
د.ك دون م� �ب ��رر وذل� � ��ك م �ن��ذ ب��داي��ة
العقدين وحتى آخر فحص في شهر
مارس .2015
 ت �خ �ص �ي��ص س � �ي ��ارات ب�م��وج��بالعقدين رقمي  204و  315ملوظفني
ال ت �س �ت��دع��ي ط �ب �ي �ع��ة ع �م �ل �ه��م ذل��ك
حيث انهم يقومون بأعمال مكتبية
وك � ��ذل � ��ك ص � � ��رف ب � �ط� ��اق� ��ات ت �ع �ب �ئ��ة
الوقود لهم مما ترتب عليه تحميل
ميزانية ال��وزارة بمصروفات بلغت
 119.651/000د.ك باملخالفة لتعميم
وزارة امل ��ال �ي ��ة رق � ��م  1ل �س �ن��ة 1994
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �خ��دام امل��رك �ب��ات
الحكومية.
 ع��دم ارج ��اع س �ي��ارات ال�ص��ال��ون 4س� �ل� �ن ��در امل � �س � �ت ��أج ��رة ب��ال �ع �ق��ود
ارق� ��ام  204و  315و  444ال ��ى قسم
ال �ن �ق �ل �ي��ات ب� ��ال� ��وزارة وع ��دده ��ا 287
س� �ي ��ارة وب� �ط ��اق ��ات ت �ع �ب �ئ��ة ال ��وق ��ود
ال� �خ ��اص ��ة ب� �ه ��ا وال � �ب� ��ال� ��غ ت�ك�ل�ف�ت�ه��ا
االج �م��ال �ي��ة  789.446/000د.ك من
امل��وظ �ف�ين امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م�ن�ه��ا خ�لال
ت�م�ت�ع�ه��م ب� ��اج� ��ازات دوري� � ��ة وك��ذل��ك
ع��دم تسليمها ال��ى املوظفني البدالء
عنهم خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة م�م��ا يحرم
ال� ��وزارة م��ن خ��دم��ات تلك ال�س�ي��ارات
باملخالفة للمادة رقم  11من تعميم
وزارة امل ��ال �ي ��ة رق � ��م  1ل �س �ن��ة 1994
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �خ��دام امل��رك �ب��ات
الحكومية.
 - 14ع��دم تعيني ام�ن��اء للمخازن
ارق � � ��ام  1و  2و  3و  4ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
الرقعي ومخزن السكراب في منطقة
ج �ل �ي��ب ال� �ش� �ي ��وخ م� �م ��ا ي �ن �ت��ج ع�ن��ه
ش�ي��وع امل�س��ؤول�ي��ة وض�ع��ف ال��رق��اب��ة
على محتويات تلك املخازن.
 - 15عدم ايصال التيار الكهربائي
مل � �خ� ��زن ال � � � � � ��وزارة ب �م �ن �ط �ق��ة ج �ل �ي��ب
ال �ش �ي��وخ (ارض م �س ��ورة ب�م�س��اح��ة
ت �ق��ارب 25000م )2رغ ��م م�ض��ي ع��دة
سنوات على تسلمه وتسويره حيث
تقوم ال ��وزارة باالعتماد على مولد

ك�ه��رب��اء لتوفير كمية م �ح��دودة من
الكهرباء وبالتالي ع��دم االستفادة
م ��ن االرض ال �ش��اس �ع��ة امل�خ�ص�ص��ة
ل �ل��وزارة ح�ي��ث ل��وح��ظ ان��ه يستخدم
حاليا بشكل محدود للمواد املعادة
ف �ق��ط .وأف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن��ه وف�ق��ا
للمراسالت مع بلدية الكويت تمت
إزاة امل ��وق ��ع امل �خ �ص��ص ل �ل �م �خ��ازن
وج � � � ��ار ال � �ع � �م ��ل ع � �ل ��ى ن � �ق ��ل امل ��وق ��ع
وإخالئه ومن ثم فإن االعمال توقفت
باملخزن لحني انتهاء عملية اإلزاحة
أو النقل.
 - 16عدم وجود مستندات مؤيدة
ل �ل �ق �ي��ام ب ��أع� �م ��ال ج � ��رد ال� �ع� �ه ��د م��ن
املوظفني املكلفني باإلنجاز بموجب
ال � �ق� ��رار االداري رق � ��م 2014/3128
ب�ت��اري��خ  2014/5/12ب�ش��أن تكليف
 46م��وظ �ف��ا إلن� �ج ��از اع� �م ��ال ال �ج��رد
ال �س �ن��وي ل�ل�ع�ه��د م �ق��اب��ل ب ��دل م��ال��ي
باملخالفة لتعليمات الجرد السنوي
ال�ع��ام لعهد امل ��واد ف��ي ال�ن�ظ��ام اآلل��ي
الصادر في اكتوبر لسنة  2000حيث
أفادت الوزارة بأن املستندات متاحة
ومرفق صورة منها لالطالح.
 - 17م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ح� �س ��اب ��ات
ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة ل �ع��دد م ��ن ادارات
وزارة االوقاف والشؤورن االسالمية
ارق � ��ام (ادارة ال �ع�ل�اق��ات ال�خ��ارج�ي��ة
111010008517و ادارة ش� ��ؤون
ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م  111010021068و
ادارة السراج املنير 011010614320
وادارة ال � � � ��دراس � � � ��ات االس�ل��ام � �ي� ��ة
 )011010180584ومنها:
عدم قيام ال��وزارة بإجراء القيوداملحاسبية ال�لازم��ة لصرف وتوريد
م�ك��اف��آت الطلبة وال��دع��اة املبتعثني
امل� �ش� �م ��ول�ي�ن ب ��ال� �ح� �س ��اب ��ات ال � � ��وارد
ذك��ره��ا اع�ل�اه م��ن ت��اري��خ 2014/4/1
وح �ت��ى ت��اري�خ��ه ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم
وزارة امل ��ال �ي ��ة رق � ��م  9ل �س �ن��ة 1994
ب�ش��أن ال�ق�ي��ود امل�ح��اس�ب�ي��ة للجهات
الحكومية ولقواعد تنفيذ امليزانية
وباملخالفة ملوافقة وزارة املالية رقم
(م )1/34/بتاريخ .1996/8/10
 عدم قيام الوزارة بإعداد مذكرةت �س��وي��ة ال �ب �ن��ك ب �ص �ف��ة ش �ه��ري��ة م��ن

ت��اري��خ  2014/4/1حتى 2014/1/1
وإع � ��داد م��ذك��رة ال�ت�س��وي��ة ل �ع��دد من
الشهور بصورة مجمعة باملخالفة
للبند ( - 7راب�ع��ا) م��ن ق��واع��د تنفيذ
امل � �ي ��زان � �ي ��ة .وأف� � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن
ج�م�ي��ع ال �ق �ي��ود امل�ح��اس�ب�ي��ة ال�لازم��ة
ت� ��م اج � ��راؤه � ��ا ب ��ال �ك ��ام ��ل ح �س ��ب م��ا
ورد ب �م��واف �ق��ات وزارة امل��ال �ي��ة علي
ف�ت��ح ت�ل��ك ال�ح�س��اب��ات وال ت��وج��د اي
ق�ي��ود محاسبية م�ط�ل��وب اج��راؤه��ا
وإدخ��ال�ه��ا ضمن ال ��دورة املستندية
ل� �ح� �س ��اب ��ات ال � � � � ��وزارة وت � ��م ت�ك�ل�ي��ف
مجموعة م��ن املحاسبني للمتابعة
واإلش� � � � ��راف ع �ل ��ى ت �ل ��ك ال �ح �س��اب��ات
وإعداد مذكرات التسوية الالزمة لها
بصفة دورية كل شهر.
رابعا -مالحظات
شؤون التوظيف:
 - 1أه� ��م امل�ل�اح �ظ ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
نظام املكلفني:
 ت �ك �ل �ي��ف  727م �ك �ل��ف م ��ن خ ��ارجقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات
االس�لام�ي��ة باملخالفة ل�ك�ت��اب مجلس
الخدمة املدنية رقم (م خ م)14/324/
ب �ت��اري��خ  2006/4/11ح �ي��ث ب �ل��غ ما
ام�ك��ن ح�ص��ره ل�ه��م م��ن م�ك��اف��آت خ�لال
السنة املالية ( 2015/2014م��ن ابريل
حتى نوفمبر 1.056.618/000 )2014
د.ك.
 إس � � �ن � ��اد وظ � �ي � �ف� ��ة م� � �ش � ��رف ع� ��امومشرف مركز لعدد  123من املكلفني
من خارج قطاع شؤون القرآن الكريم
وال� � ��دراس� � ��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل �ل �ش��روط امل �ع �ت �م��دة م ��ن ق �ب��ل دي� ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وامل � �ح� ��ددة ب��ال �ق��رار
االداري رق � ��م  2006/2128ب �ت��اري��خ
 .2006/8/9وأف � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب��أن��ه
ايماء ال��ى توصيات دي��وان املحاسبة
بوجوب الحصول على موافقة ديوان
الخدمة املدنية على هذا التكليف فقد
ت��م مخاطبة مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
بالكتاب رفم  684امل��ؤرخ 2015/5/28
حيث وافق على طلب الوزارة بموجب
ك�ت��اب��ه رق ��م (م خ م)2015/19/429/
بتاريخ .2015/7/12

خامسا -مالحظات
الرقابة المسبقة:
 - 1م�ل�اح �ظ��ات وت��وج �ي �ه��ات ذات
اهمية خاصة ومنها:
 امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى امل� �ن ��اق� �ص ��ة رق ��ماع � �م� ��ال
(أ.ف)2015/2014-10/
االن � � � � �ش� � � � ��اءات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة ب � �م ��واق ��ع
مختلفة لقطاع ش��ؤون القرآن الكريم
وال ��دراس ��ات االس�لام�ي��ة ش��ري�ط��ة ع��دم
اس �ت �خ��دام ال�ق�س��م ال �خ��اص بالعمالة
وال �ف �ن �ي�ي�ن وك� ��ذل� ��ك ق �س ��م ال� �س� �ي ��ارات
واملعدات ال��واردة في ج��داول االسعار
إال ف��ي أض�ي��ق ال �ح��دود وع ��دم ت��داخ��ل
اعمال املناقصة موضوع البحث مع
اع �م��ال ال�ع�ق��ود ال�ج��اري��ة االخ ��رى وأن
ي�ك��ون ك�ت��اب م��واف�ق��ة امل�ن��اق��ص الفائز
ب� �ت ��اري ��خ  2015/2/12ع� �ل ��ى ن�س�ب��ة
الخصم جزءا من مستندات التعاقد.
 - 2رد اوراق بعض املوضوعات.
تمد خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق عدد  5موضوعات للوزارة.
 - 3ع��دم ال �ت��زام ال� ��وزارة ب��ال��دراس��ة
والتوصية لعدد  9موضوعات خالل
امل � � ��دة امل� � �ح � ��ددة ل� �ه ��ا م� ��ن ق� �ب ��ل ل�ج�ن��ة
املناقصات املركزية عمال بنص املادة
 38من القانون رقم  37لسنة  1964في
شأن املناقصات العامة.
أفاد الديوان بكتبه الصادرة للجهة
ان يراعي مستقبال تقديم التوصيات
ال�ل�ازم ��ة خ�ل�ال امل� ��دة امل �ح ��ددة ب�ك�ت��اب
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك��زي��ة ب��إح��ال��ة
وثائق العطاءات املقبولة للمناقصة
للدراسة وتقديم التوصيات الالزمة
وذل��ك تفاديا النتهاء التأمني االول��ي
للمناقصني قبل االنتهاء من اجراءات
التعاقد.
 - 4ط� � � � ��ول م� � � � ��دة ب � � �ق� � ��اء ع� � � � ��دد 4
موضوعات بالوزارة بعد صدور قرار
لجنة املناقصات املركزية بالترسية
وق �ب ��ل ع��رض �ه��ا ع �ل��ى ال� ��دي� ��وان االم ��ر
ال � � ��ذي ي �س �ت �ل��زم دراس� � � ��ة االج� � � � ��راءات
وال �س �ي��اس��ات االداري � ��ة امل�ت�ب�ع��ة داخ��ل
الوزارة.
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أكد أن البلد بحاجة إلى وزراء مجتهدين بعيدا عن المحاصصة والمجاملة

العتيبي لـ «الدستور» :البديل االستراتيجي
شدد النائب فارس العتيبي
على رفضه مشروع
البديل االستراتيجي جملة
وتفصيال مؤكدا أنه ال
يعبر عن تطلعات الشعب
الكويتي والموظفين
الذين يعملون على خدمة
الوطن نافيا في الوقت
نفسه ما يتردد ان هذا
البديل سيسهم في
المساواة بين المواطنين.
واعتبر العتيبي في حوار
خاص لـ «الدستور» أن
البديل االستراتيجي فخ
حكومي الفتا إلى انه
بصيغته الحالية سينسف
مبدأ العدالة االجتماعية
قائال إن سلم الرواتب الذي
أعدته الحكومة ليس
فيه أي عدالة ويعد سالبا
لحقوق المواطن.
وأشار إلى أن مجلس األمة
الحالي من أكثر المجالس
وضوحا مع المواطن
مستطردا:كما يتميز
هذا المجلس من حيث
القوانين التي أصدرها
والتي تصب في صالح
الوطن والمواطن وشهد
تعاونا كبيرا بين المجلس
والحكومة.
وفيما يلي نص الحوار:

• م��ا ت�ق�ي�ي�م��ك ألداء م�ج�ل��س االم��ة
خالل دور الفصل التشريعي الحالي؟
 ي�ع��د مجلس األم ��ة ال�ح��ال��ي منأكثر املجالس وضوحا مع املواطن
ك�م��ا يتميز ه��ذا امل�ج�ل��س م��ن حيث
القوانني التي أصدرها والتي تصب
ف��ي صالح ال��وط��ن وامل��واط��ن إضافة
إل ��ى م�ع��ال�ج�ت��ه ك�ث�ي��را م��ن ال�ق�ض��اي��ا
ال �ت��ي ب�ق�ي��ت ع��ال�ق��ة ل�س�ن��وات كثيرة
ك �م��ا ش �ه��د امل �ج �ل��س ت �ع��اون��ا ك�ب�ي��را
بني املجلس والحكومة إال أن لدينا
ب �ع��ض امل�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
وأب� ��رزه� ��ا ع� ��دم اص� ��داره� ��ا ال �ل��وائ��ح
التنفيذية الخاصة بالقوانني التي
اق��ره��ا امل �ج �ل��س ع�ل�م��ا ان ال�ح�ك��وم��ة
صوتت باملوافقة عليها.
• ما الذي يمنع الحكومة من تنفيذ
هذه القوانني؟
 عدم وجود جدية لدى الحكومةف ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن وت�ف�ع�ي�ل�ه��ا
ون� �ح ��ن م� ��ن ه � ��ذا امل� �ن� �ب ��ر ن �ط��ال �ب �ه��ا
ب��ال�ع�م��ل ال �ج��اد ف��ي وض ��ع ال �ل��وائ��ح
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ق��وان�ين واف �ق��ت عليها
ع� �ل� �م ��ا ان ج� �م� �ي ��ع ه � � ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن
ت�ع��د ض� ��رورة وال ب��د م��ن تطبيقها
والشارع الكويتي ينتظرها.
• ان�ت��م ف��ي لجنة امل�ي��زان�ي��ات وردك��م
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل��ى أغ �ل��ب
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف �م��ا دورك � ��م في
اللجنة ملعالجة هذه االخطاء؟
 ن �ح��ن ن��أخ��ذ م�لاح �ظ��ات دي ��وانامل �ح��اس �ب��ة ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ون��دع��و
ال �ح �ك��وم��ة ب� ��وزارات � �ه� ��ا وه �ي �ئ��ات �ه��ا
وجميع الجهات التابعة لها التخاذ
االج � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ل �ت�ل�اف��ي ه��ذه
امل�ل�اح� �ظ ��ات وان مل �س �ن��ا ان أي� ��ا م��ن
هذه الجهات غير ج��ادة في تسوية
اوض ��اع� �ه ��ا ي� �ك ��ون م �ص �ي��ره��ا ع ��دم
املوافقة على ميزانياتهم.
محاسبة المتجاوزين
• إذا وردت� �ك ��م م�ل�اح �ظ��ات معينة
على جهة ما فما االجراءات املتبعة من
قبلكم؟
 نعم هناك اجراءات كثيرة يمكنات�ب��اع�ه��ا م��ع ال�ج�ه��ات ال�ت��ي نالحظ
انها غير متعاونة مع اللجنة ومع
ديوان املحاسبة ملعالجة املالحظات
وم �ن �ه��ا ت�ف�ع�ي��ل ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع من
ق� ��ان� ��ون دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب �ش��أن
املحاكمات التأديبية وذلك ملحاسبة
امل�خ��ال�ف�ين وامل �ت �ج��اوزي��ن ع�ل��ى امل��ال
ال� �ع ��ام وأؤك� � ��د ان ال �ل �ج �ن��ة ب��دوره ��ا
ل��ن تسكت ع��ن أي جهة يتبني انها
تمارس اعتداء على اموال الشعب.
• خ �ل ��ال دراس � �ت � �ك� ��م امل�ل�اح� �ظ ��ات
ه��ل رأي �ت��م اي ج�ه��ة تستحق احالتها
للنيابة؟
 ن� �ع ��م ه � �ن� ��اك ج � �ه� ��ات ت�س�ت�ح��قاالح��ال��ة للنيابة ون�ح��ن ل��ن نتوانى

دخول الكويت
في تحالفات
اسالمية ودولية
ومشاركتها في
عاصفة الحزم
خطوة ممتازة

النائب فارس العتيبي

بالوقوف ضد أي أمر يهدد املصالح
العليا للبلد كما اننا ايضا ننسق
مع لجنة حماية االموال العامة.
• عند االجتماع مع رئيس مجلس
ادارة الصندوق الوطني لتنمية ودعم
امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة م �ح �م��د ال��زه �ي��ر
أوردتم مجموعة كبيرة من املالحظات
ع�ل��ى ع�م��ل ال �ص �ن��دوق ف�م��ا االج� ��راءات
التي ستتخذونها معهم؟
 ط�ل�ب�ن��ا م ��ن وزارة امل��ال �ي��ة ع��دمص� ��رف أي م �ب �ل��غ ل �ل �ص �ن��دوق حتى
ن �ت��أك��د م ��ن ج ��دي ��ة ال �ق��ائ �م�ي�ن ع�ل�ي��ه
وأن �ه��م ب��ال�ف�ع��ل ج� ��ادون ف��ي تطوير
وتحسني عملهم كما أكدنا ضرورة
وض� � � ��ع دراس � � � � ��ة واض � � �ح� � ��ة ل ��وض ��ع
امل� �ش ��اري ��ع وأي ج �ه��ة ل �ي��س ل��دي�ه��ا
خ �ط��ة واض �ح ��ة ألوج� ��ه ال �ص ��رف لن
يوافق على ميزانيتها.
البديل االستراتيجي
• ع� � �ب � ��رت ع� � ��ن رف� � �ض � ��ك ال� �ب ��دي ��ل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ف�م��ا آخ ��ر امل�س�ت�ج��دات
الخاصة به؟
 ن �ع��م وم ��ا زل ��ت أرف � ��ض ال �ب��دي��لاالستراتيجي جملة وتفصيال وهذا
البديل ال يعبر عن تطلعات الشعب
الكويتي واملوظفني الذين يعملون
ع �ل��ى خ��دم��ة ال��وط��ن وم ��ا ي �ت��ردد ان
ه ��ذا ال �ب��دي��ل س�ي�س�ه��م ف��ي امل �س��اواة
بني املواطنني غير صحيح الن سلم
الرواتب الذي أتت به الحكومة ليس
ف�ي��ه أي ع��دال��ة وي�ع��د سلبا لحقوق
املواطن وأخذ تعبه وعنائه وعمله.
• ول� �ك ��ن ي� �ت� �س ��اءل ال �ب �ع��ض ك�ي��ف
توجد عدالة اجتماعية حاليا وعندما
يتخرج اثنان من نفس الكلية ويعينان
في وزارت�ين مختلفتني أحدهما يأخذ
أضعاف مرتب االخر؟
 وأن��ا أري��د ان أس��أل أي��ن العدالةف � ��ي ال � �ن � �ق� ��اط امل � �م � �ي� ��زة ف � ��ي ال �ع �م��ل

وتطابق األعمال ألن��ه توجد أعمال
ش��اق��ة وأع �م��ال ي��دوي��ة ص�ع�ب��ة وإذا
ك �ن��ت ت�ق�ص��د ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ف �ه��م ي�ع�م�ل��ون ه �ن��اك على
حساب صحتهم وجهدهم ولكن في
الجهات الحكومية األخ��رى ال تعد
م ��ن امل �ه��ن ال �ش��اق��ة وي �ك ��ون م��رت�ب�ه��ا
م �ت �س��اوي��ا م ��ع م �ق ��دار ال �ج �ه��د ال ��ذي
ي�ب��ذل��ه امل��وظ��ف وال �ب��دي��ل بصيغته
ال �ح��ال �ي��ة س �ي �ن �س��ف م� �ب ��دأ ال �ع��دال��ة
االجتماعية والرؤية التي طرحتها
أنت هذه هي فخ الحكومة على أنه
ال ت��وج��د ع ��دال ��ة وم � �س� ��اواة وأؤك� ��د
ان ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي يعد فخا
حكوميا نرفضه رفضا قاطعا.
• ول �ك �ن��ه س�ي�ط�ب��ق ع �ل��ى امل��وظ �ف�ين
الجدد كما اعلنت الحكومة؟
 ل� � ��ن ن� �ق� �ب ��ل ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ه ال ع �ل��ىاملوظفني الجدد وال على القدماء ألن
هناك أمورا ال يمكن املساومة فيها
خصوصا جهد وتعب املواطن.
منع االختالط
• كنت أحد املطالبني لوزير التربية
د.ب��در العيسى بتطبيق حكم املحكمة
الدستورية بمنع االختالط ولكن إذا لم
يطبق الوزير فهل سيتم استجوابه؟
 ن�ق��ول إذا ل��م يعر ال��وزي��ر د.ب��درالعيسى اهتماما بحكم الدستورية
ورأي �ن��ا ان��ه ال يبالي ب��األح�ك��ام فلن
ي �ق��ف األم� � ��ر ع �ن��د االس � �ت � �ج ��واب ب��ل
س�ي�ك��ون أك �ب��ر م��ن ذل ��ك وسيتسبب
ذل��ك ب��أزم��ة ب�ين املجلس والحكومة
وس � � �ت � � �ك � ��ون أك � � �ب� � ��ر م � � ��ن م � ��وض � ��وع
استجواب وطرح ثقة.
تحالفات إسالمية
• ك �ي��ف ت� ��رى دخ � ��ول ال �ك��وي��ت في
تحالفات اسالمية ودولية ومشاركتها
في عاصفة الحزم ورعد الشمال؟

 ت� �ع ��د ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة م �م �ت��ازةوم� ��ن أف �ض ��ل ال� � �ق � ��رارات ال �خ��ارج �ي��ة
التي تتخذها الكويت وه��ذا موقف
عربي اسالمي خليجي لردع شر أي
جهة تريد املساس بدول الخليجي
وباألمة االسالمية ونحن نقف صفا
واح��دا مع قيادتنا الحكيمة في أي
خ �ط��وة ت �ق��دم عليها ألن أم ��ن البلد
أول ��وي ��ة ال ي�م�ك��ن امل �س��اوم��ة عليها
كما نبارك مشاركة قواتنا املسلحة
ف��ي عاصفة ال�ح��زم ف��ي دول��ة اليمن
الشقيقة إلعادة الشرعية إليها.
• م��ا تقييمك ألداء وزارة الداخلية
من في ظل التوترات اإلقليمية؟
 ف��ي ال�ب��داي��ة نشكر ن��ائ��ب رئيسمجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
م �ح �م��د ال �خ��ال��د ع �ل��ى األداء امل�ت�م�ي��ز
ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه وع�م�ل��ه واض ��ح وب�ين
ومن «رجال» يعمل على مدار الساعة
لحفظ أم��ن وأم��ان البلد ونحن نقف
معه ونشد على ي��ده وأق��ول ل��ه نحن
م�ع��ك ب ��أي أم ��ر ت ��راه م�ن��اس�ب��ا لتبقى
الكويت واحة االمن واألمان.
سفراء الكويت
• شهدت الفترة االخيرة مقتل اكثر
م��ن م��واط��ن ف��ي ل�ب�ن��ان وط��ال�ب�ت��م النائب
األول ل��رئ�ي��س ال� ��وزراء وزي ��ر الخارجية
الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د بالتحري ملعرفة
خلفيات القضية فهل تم تزويدكم بأي
معلومات؟
 ع�ل��ى وزارة ال �خ��ارج �ي��ة تفعيلدوره� � ��ا ب �ق��وة وي �ج��ب ع �ل��ى س �ف��راء
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ان ي �ك��ون��وا
ع�ل��ى ق ��در امل�س��ؤول�ي��ة ن�ط��ال��ب وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ب��وض��ع ال��رج��ل املناسب
في املكان املناسب.
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فخ حكومي ينسف العدالة والمساواة
تتمة المنشور ص12
• ه��ل لديك انتقاد لبعض البعثات
الدبلوماسية خارج الكويت؟
 ن �ع��م ل � ��دي ان� �ت� �ق ��اد ك �ث �ي��ر ع�ل��ىال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وع� �ل ��ى ال� ��وزي� ��ر االل� �ت� �ف ��ات ل �ه ��ا ألن
ه� �ن ��اك أخ � �ط� ��اء وت ��راخ� �ي ��ا م� ��ن ق�ب��ل
ال �ب �ع �ث��ات ل��م ي �ع��د م�م�ك�ن��ا ال�س�ك��وت
ع�ن�ه��ا ون �ق��ول ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ان
ال�س�ف�ي��ر أو ال �ق��ائ��م ب��األع �م��ال ال��ذي
ال ي��ري��د ال�ع�م��ل او ال يستطيع أداء
واج �ب ��ه ع�ل�ي��ه ان ي �س �ت��ري��ح ووض ��ع
الرجال املناسب في املكان املناسب
ك� �م ��ا ان ع� �ل ��ى ال � ��وزي � ��ر ان ي �ع �ط��ي
أوام��ر للسفراء ان يقدموا املزيد من
الخدمات للمواطنني وتأمني كل ما
يحتاجونه وال�ت��واص��ل بمواطنينا
ب � ��اس� � �ت� � �م � ��رار ك� � �م � ��ا ن� � �ح � ��ث وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة على وض��ع آل�ي��ة جديدة
تزيد من الحفاظ على أمن وسالمة
املواطنني في الخارج.
الملف الرياضي
• بعد مناقشة مجلس األم��ة مللف
ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي خ � ��رج امل �ج �ل��س
ب�م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ت��وص �ي��ات م��ن أج��ل
ال �ع �م��ل ع �ل��ى إع � ��ادة ت�ف�ع�ي��ل ال��ري��اض��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� �ه ��ل ت � ��رى ان ه� �ن ��اك اي
ت �ط��ورات ب��اع�ت�ب��ارك ع�ض��وا ف��ي لجنة
الشباب والرياضة؟
 م� � ��وض� � ��وع إي � � �ق� � ��اف ال � �ن � �ش ��اطال��ري��اض��ي أرى ان ��ه ل ��ن ي �ح��ل خ�لال
ال �ف �ت��رة ال �ق��ري �ب��ة امل �ق �ب �ل��ة ألن األم ��ر
م �س��أل��ة ن �ف��وس وش� �خ ��وص ول�ي��س
مسألة نصوص.
• إذًا ال ترى انه يوجد أي حل لهذه
القضية؟
 ال إذا ب�ق�ي�ن��ا ن�ع�م��ل ع�ل��ى نفسامل � �ن� ��وال ال �ح ��ال ��ي ف �ن �ح��ن ن � ��دور ف��ي
حلقة مفرغة ألن الرياضة الكويتية
تقوم على ع��دة اعتبارات والجميع
يعرفها ولكن الحل سيكون عندما
ي�ق��ف ال�ج�م�ي��ع ع��ن ت �ح��دي بعضهم
ال�ب�ع��ض ووض� ��ع م�ص�ل�ح��ة ال�ك��وي��ت
ن �ص��ب أع�ي�ن �ه��م ب �ع �ي��دا ع ��ن ال�ن�ظ��رة
الضيقة واملصالح الشخصية.
إساءات دشتي
• ن��اق��ش امل �ج �ل��س اس � ��اءة ال�ن��ائ�ـ�ـ�ـ��ب
د.ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ل �ل �س �ع��ودي��ة
وال �ب �ح��ري��ن ف��ي س��اع�ت�ين وع� ��اود م��رة
أخ � ��رى ب �ن �ف��س االس � � ��اءات واص�ب�ح�ن��ا
نسمع مطالبات بسحب الجنسية منه
فما تعليقك؟
 ال� �ن ��ائ ��ب دش� �ت ��ي رف� �ع ��ت ع�ل�ي��هق �ض �ي �ت��ان وه �م ��ا م �ن �ظ��ورت��ان ام ��ام
القضاء ونحن نحترم رأي القضاء
في اي أمر يقوله ولكن دشتي تعدى
ال�خ�ط��وط ال �ح �م��راء وب ��دأ ب��اإلس��اءة

وع �ل ��ى ق� ��در امل �س��ؤول �ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة
إليجاد حلول ووض��ع الكويت على
ال �ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح ل�ت�ع��ود كسابق
عهدها درة الخليج.

 ..ومشاركا في اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية

ل �ل �ك��وي��ت ومل �ج �ل��س االم � ��ة ول�ن�ف�س��ه
كعضو في املجلس.
• ه�ن��اك اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ق��دم��ه عدد
من مجموعة النواب إلسقاط عضوية
النائب فهل تؤيد هذا االقتراح؟
إذا ك ��ان ه ��ذا االق� �ت ��راح صحيحا
دستوريا ونوقش في قاعة عبد الله
السالم فسأصوت عليه باملوافقة.
• م � � � ��ا ت � �ع � �ل � �ي � �ق� ��ك ع � � �ل� � ��ى ك � �ث � ��رة
االس�ت�ج��واب��ات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املاضية
ه��ل ت ��رى ان �ه��ا م�ح�ق��ة ام ان �ه��ا م�ج��رد
تكسبات سياسية وانتخابية؟
ال ت��وج��د تكسبات سياسية في
ه � ��ذا امل �ج �ل��س ألن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ن��دم��ا
يرى ان وقت االستجواب حان فهو
ي �ب ��ادر ف ��ي ت �ق��دي��م اس �ت �ج��واب��ه كما
أن امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ه �م��ه ال��وح�ي��د
البحث عن العمل واالنجاز وتطوير
البلد وال�ف��ائ��دة للمواطن واالرت�ق��اء
به كما ان للنائب الحق في املساءلة
السياسية وانا بكل أمانة مستغرب
ع�ن��دم��ا ال ي �ق��وم ال �ن��ائ��ب ب��امل�س��اء ل��ة
النيابية الجميع يقول ان املجلس
ضعيف ف��ي أدائ��ه ال��رق��اب��ي وعندما
ي�ف�ع��ل ال �ن��واب امل �س��اء ل��ة السياسية
يقولون انه تكسب! وأنا اقول ان على
ال�ن��ائ��ب ال �ق�ي��ام ب��دوري�ه��ال�ت�ش��ري�ع��ي
والرقابي متى ما اتيحت له الفرصة.
• ه��ل ع�ين النائب ف��ارس العتبيبي
على الوزراء الستجوابه؟
 ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ان ك��ان��ت عينيع �ل��ى أح� ��د الس �ت �ج��وب��ه ام ال ول�ك��ن
إن رأي � � ��ت اح� � ��د ال � � � � ��وزراء ي�س�ت�ح��ق
االس �ت �ج��واب وف�ل��ن ات��وان��ى ف��ي ذل��ك
وسأتقدم الستجوابه.
قضية البدون
• ألم يحن الوقت لحل قضية البدون
خصوصا انها قضية انسانية؟
 -قضية البدون قضية مستحقة

ويجب معالجتها بأسرع وق��ت الن
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة اص �ب �ح��ت م �ث��ل ك��رة
الثلج فهي ب��ازدي��اد ف��أع��داد االخ��وة
ال �ب ��دون ك��ل س�ن��ة ن�ل�ح��ظ ازدي ��اده ��ا
ما يعني ان املشكلة تكبر يوما بعد
يوم دون معالجة حقيقية لها ولكن
إذا ب��ال �ف �ع��ل ك� ��ان ال � �ن ��واب ي ��ري ��دون
ح��ل ه��ذه القضية ي�ج��ب ان يقدموا
ق��ان��ون��ا ي �ل��زم ال �ح �ك��وم��ة بتجنيس
هذه الفئة وأعلن تأييدي ألي نائب
يتقدم بمثل هذا القانون.
التدخالت اإليرانية
• ت��م ال �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى أك �ث��ر من
خلية إره��اب�ي��ة ف��ي دول الخليج تتبع
بشكل م�ب��اش��ر إي ��ران ف�م��ا ردك على
هذه التدخالت؟
 نعم ال�ت��دخ�لات االي��ران�ي��ة باتتواضحة للعيان وهي تريد ان تسوق
اجندتها في دول الخليج ولكن هذا
مرفوض كما ان ايران تهدد أمن دول
ال�خ�ل�ي��ج ف�ك��ل ي��وم اص�ب�ح�ن��ا نسمع
ت �ص��ري �ح��ات م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ق �ي ��ادات
اي��ران �ي��ة ت �ه��دد ام ��ن واس �ت �ق��رار دول
الخليج وهذا غير مقبول والجميع
رأى ك�ي��ف اع �ت��دى االي��ران �ي��ون على
ال �ب �ع �ث��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ف��ي ط �ه��ران وه� ��ذا دل �ي��ل ع �ل��ى ان�ه��م
يضمرون الشر ل��دول الخليج كافة
وعلى قيادتنا اخذ الحيطة والحذر
منهم ومن ير غير ذلك فهو ال يفقه
ب��ال�س�ي��اس��ة وال يعيش ال��واق��ع كما
ث�ب��ت ان �ه��ا م �ت��ورط��ة ف��ي ال�ك�ث�ي��ر من
االمور االرهابية.
• كيف ترى تصنيف الكويت حزب
الله على قائمة االرهاب؟
 خ�ط��وة م�م�ت��ازة وع�ل��ى الطريقالصحيح لقطع داب��ر ه��ذه الجماعة
االره ��اب �ي ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ول ��و ك��ان��ت
ه��ذه الخطوة متأخرة كثيرا لكنها

تعد رسالة واضحة لكل من يضمر
ال�ش��ر ل�ن��ا ان��ه ل��ن ي�ت��م ال�س�ك��وت عنه
وعلى وزارة الداخلية البدء باتخاذ
االج � � � � ��راءات امل �ن��اس �ب��ة ل �ب �ت��ر اي ��دي
ح � ��زب ال� �ل ��ه ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال س�ي�م��ا
بعد التأكد بضلوعهم في عمليات
ارهابية وكان اخرها خلية العبدلي
االرهابية.
رفع الدعوم
• الحكومة تتجه لرفع ال��دع��وم عن
املحروقات والكهرباء فما الضمانات
ال �ت��ي تلقيتموها م��ن ال�ح�ك��وم��ة لعدم
مس جيب املواطن؟
 ال �ض �م��ان��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ع��دممس جيب امل��واط��ن نسمعها بشكل
يومي بأن املواطن خط احمر ولكن
ال�ف�ي�ص��ل ب�ي�ن�ن��ا ه��و ال��وث �ي �ق��ة ال�ت��ي
ي�ع�م��ل ع�ل�ي�ه��ا امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة
فهي الضامن بيننا وبني الحكومة
وس �ن �ل��زم ال �ح �ك��وم��ة م��ن خ�ل�ال ه��ذه
الوثيقة بعدم مس جيوب املواطنني.
• يقال ان الحكومة ط��وال السنوات
امل��اض �ي��ة ع�ن��د ال �ح��دي��ث ع��ن ال�ت��رش�ي��د
ت��ذه��ب م�ب��اش��رة إل��ى ج�ي��وب املوطنني
ف�ل�م��اذا ال ت�ج��د م �ص��ادر دخ��ل اخ��رى
لسد العجز في امليزانية؟
 نحن اكدنا للحكومة ان عليهاالبعد عن جيوب املواطنني وعليها
ال�ت��وج��ه ل�ل�ب��دائ��ل اخ ��رى م�ث��ل زي��ادة
الضرائب على املصانع والشاليهات
وامل� � � � ��زارع وامل� �ج� �م� �ع ��ات وال �ق �س��ائ��م
الصناعية واالستثمارات الخارجية
فكل ه��ذه االم��ور تعد ام��ورا ممتازة
جدا لسد العجز في امليزانية بعيدا
عن جيب املواطن.
• ما سبب تأخر الكويت عن غيرها
من الدول االقليمية ودول الخليج على
وجه الخصوص؟
 -ل� �ع ��دم وج � ��ود رج � ��ال ص��ادق�ي�ن

رجال دولة
• هل لوزارة التخطيط دور في هذا
التأخير؟
 ال ال أرى ان ال�س�ب��ب ه��و وزارةال �ت �خ �ط �ي��ط ول � �ك ��ن ك� �م ��ا ق� �ل ��ت ان �ن��ا
ب�ح��اج��ة ل��رج��ال دول ��ة ق��ادري��ن على
االم� �س ��اك ب��زم��ام األم � ��ور وال �ح��ل ان
تكون الحكومة واعية وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك
قال للوزراء ان الذي ال يريد ان يعمل
ع�ل�ي��ه ان ي��رح��ل وه ��و ي �ق��وم ب ��دوره
ولكن على الوزراء القيام بدورهم.
• ه� ��ل ت ��ؤي ��د ان ت� �ك ��ون ال �ح �ك��وم��ة
الكويتية حكومة تكنوقراط بعيدا عن
املحاصصات السياسية؟
 نعم هذا ما نطالب به الحكومةع � �ن� ��د ك� � ��ل ت� �ش� �ك� �ي ��ل وزاري ان� �ن ��ا
ب �ح��اج��ة ل� � ��وزراء م�ج�ت�ه��دي��ن ب�ع�ي��دا
ع��ن امل�ح��اص�ص��ة وامل�ج��ام�ل��ة ألن��ه لم
ي�ع��د م�ق�ب��وال امل�ج��ام�ل��ة ع�ل��ى حساب
ال � �ك� ��وي� ��ت ف �ل��ا ب � ��د م � ��ن وض� � ��ع آل �ي��ة
حقيقية لتشكيل الحكومة.
مخاصمة القضاء
• قانون استقالل القضاء هل ترى
أنه يجب اقراره؟
 ال� �ق ��ان ��ون م� ��ا زال ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ةال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ول � �ك� ��ن ي� �ج ��ب اق � � ��رار
مخاصمة القضاء بموازاة استقالل
القضاء.
• يقال ان دور امل��رأة تراجع مؤخرا
في املجتمع فما ردك على هذا الكالم؟
 ال ارى ذل � � ��ك ألن� � �ن � ��ا ف� � ��ي ب �ل��دديمقراطي وعلى النساء النهوض
بأنفسهن وتفعيل دوره ��ن ك�م��ا ان
املرأة نصف املجتمع واصبحنا نرى
مديرات دوائ��ر حكومية من النساء
وع �ل��ى ال �ن �س��اء اي� �ص ��ال م�م�ث�لات�ه��ن
للبرملان.
• سمو االمير عبر في وقت سابق
ع��ن رغبته ب��أن ت�ك��ون ال�ك��وي��ت مركزا
م��ال �ي��ا وت �ج��اري��ا ع��امل �ي��ا ف�م�ت��ى سيتم
تحقيق هذه الرغبة؟
 سيتم ذلك عندما تأخذ الحكومةبتوجيهات ص��اح��ب ال�س�م��و وعلى
ال� ��وزراء ان ي�ق��وم��وا ب��دوره��م بشكل
كبير وتنمية املواطن لينمي الوطن.
• كلمة اخيرة؟
 اري � ��د ت��وج �ي��ه رس ��ال ��ة ل�ل�ش�ع��بال�ك��وي�ت��ي ان ه��ذا امل�ج�ل��س للجميع
ويمثل الجميع وأه��داف��ه وقوانينه
ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب � �ع � �ي� ��دا ع��ن
التكسبات السياسية.

وثيقة اإلصالح
الضامن بيننا وبين
الحكومة في عدم
المساس بجيب
المواطن
مجلس األمة
الحالي من أكثر
المجالس وضوحا
مع المواطن
أي جهة ليس
لديها خطة واضحة
ألوجه الصرف
لن نوافق على
ميزانيتها
لن نسكت عن
أي جهة تمارس
اعتداء على اموال
الشعب
نطالب وزير
الخارجية بوضع
الدبلوماسي
المناسب في
المكان المناسب
نؤيد وزير الداخلية
في إي إجراءات
لتبقى الكويت
واحة األمن
واألمان
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علي الغانم :تطبيق وثيقة اإلصالح يتطلب تحمل
الحكومة مسؤوليتها وتعاون المجلس
ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة غ��رف��ة
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ي ال �غ��ان��م ان
الكويت تواجه تحديا اقتصاديا يعد
االصعب منذ عام .1946
واض � � � � � � � ��اف ال � � �غ � � ��ان � � ��م ف� � � ��ي ك� �ل� �م� �ت ��ه
االفتتاحـــــــــية للجمعيــــــة العــــــــامة الـ 52
ل� �غ ��رف ��ة ال � �ت � �ج� ��ارة ام � ��س االرب � � �ع � ��اء ان
التحدي ال��ذي تواجهه الكويت يفرض
على الجميع نقل املواجهة من مستوى
م �ع��ال �ج��ة ع �ج��ز م��رح �ل��ي ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ال ��ى ص�ع�ي��د ال�ب �ح��ث ع��ن رؤي��ة
ت�ن�م��وي��ة ت�ع�ي��د ه�ي�ك�ل��ة ال �ن��ات��ج املحلي
االج� �م ��ال ��ي وت �ح ��د م ��ن ه �ي �م �ن��ة ال�ن�ف��ط
ك �م �ص��در ش �ب��ه وح �ي��د ل �ل��دخ��ل ب�ص��رف
ال �ن �ظ ��ر ع� ��ن االت � �ج� ��اه� ��ات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ألسعاره.
وذكر ان غرفة التجارة أكدت مرارا
أن االصالح االقتصادي بشقيه املالي
والتنموي ال يمكن أن يتم إال في إطار
خريطة واضحة الخطوط والخطوات
ت� �ض ��م ح� ��زم� ��ة ك ��ام� �ل ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م��ن
السياسات والتشريعات واإلج��راءات
ي�ج��ري تنفيذها حسب ج��دول زمني
ي �م �ت��د إل� ��ى س� �ن ��وات ع ��دي ��دة وت�ت�س��م
بالشفافية التي تجعل املواطن يتفهم
م �ب��ررات �ه��ا وأه ��داف� �ه ��ا وي �ط �م �ئ��ن إل��ى
جدواها وعدالتها.

واوض � � � ��ح ان وث� �ي� �ق ��ة االج � � � � ��راءات
ال � ��داع� � �م � ��ة مل� � �س � ��ار االص � � �ل � ��اح امل� ��ال� ��ي
واالق � �ت � �ص� ��ادي ال� �ت ��ي أق ��ره ��ا م�ج�ل��س
الوزراء قبيل أيام ال يمكن أن تستكمل
أركانها بومضة ملهمة فليس هناك
ح� �ل ��ول س �ه �ل��ة س��ري �ع��ة األث � ��ر ول �ي��س
هناك حلول ترضي كافة األطراف.
واف ��اد ب��أن القيمة الحقيقية لهذه
ال��وث �ي �ق��ة ت �ك �م��ن ف ��ي ك��ون �ه��ا ت�ع�ب�ي��را
حكوميا رسميا وصريحا عن االلتزام
باالصالح املالي واالقتصادي وقرارا
واض �ح��ا ب�ت�ع��ري��ف ه ��ذا االص�ل��اح من
خ� �ل ��ال ع � � ��رض أس � �س� ��ه وم �ن �ط �ل �ق��ات��ه
وت � �ح� ��دي� ��د م� �ض� �م ��ون ��ه وت ��وج� �ه ��ات ��ه
واجراءاته.
وقال الغانم ان هذه الوثيقة ستبقى
آل�ي��ات�ه��ا م��وض��ع ت�ط��وي��ر وت�ع��دي��ل في
ضوء التجربة دون أن يضعف ذلك من
ق��وة االل �ت��زام ب��االص�لاح وش��ري�ط��ة أن
تتحمل الحكومة مسؤوليتها بحزم
وش�ج��اع��ة وأن ي�ب�ق��ى ت �ع��اون مجلس
األم ��ة ف��ي إط ��ار ال�ق�ن��اع��ة امل��وض��وع�ي��ة
والنظرة الوطنية.
واش � � � ��ار ال� � ��ى وج � � ��ود ف � � ��ارق ك�ب�ي��ر
ب�ين تنويع اي� ��رادات امل�ي��زان�ي��ة العامة
وب�ي�ن ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال�ن��ات��ج املحلي
اإلج �م��ال��ي م�ب�ي�ن��ا ان م ��ن ال �خ �ط��أ في

الكويت
تواجه أصعب
تحد اقتصادي
منذ عام 1946
رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم متحدثا خالل الجمعية العامة لغرفة التجارة أمس

م� �ع ��ال� �ج ��ة االوض � � � � � ��اع االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
التركيز على جانبها امل��ال��ي فقط بل
الب� ��د م ��ن أن ي �س �ي��ر االص �ل ��اح امل��ال��ي
ب ��ال� �ت ��وازي وال �ت �ك ��ام ��ل م ��ع اإلص �ل��اح
االقتصادي.
واوض ��ح ان االص�ل�اح االق�ت�ص��ادي
ي �ت �م �ث ��ل ب � ��رؤي � ��ة ت� �ن� �م ��وي ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة
م �س �ت��دام��ة ت �ض��ع ح � � ��دودا ل�لاع �ت �م��اد
امل �ط �ل��ق ع �ل��ى إي � � ��رادات ال �ن �ف��ط ورؤي ��ة
تستند إل��ى ق��وة عاملة وطنية يقود
ق��اط��رت�ه��ا ق�ط��اع خ��اص ك��فء وملتزم
ب��دوره التنموي واالجتماعي خاصة
أن ت �ع��زي��ز اإلي � � ��رادات ال �ع��ام��ة ي��رت�ب��ط
ب�ق��وة وب��ال�ض��رورة بتوسيع القاعدة
االنتاجية لالقتصاد الوطني.

ول�ف��ت ال��ى ان ال�غ��رف��ة ق��ام��ت بنشر
ورق � �ت � �ه� ��ا ب � �ش� ��أن (االص� � �ل� � ��اح امل ��ال ��ي
وال� ��رؤي� ��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
وعملت على شرح وإيضاح ما أسمته
باستراتيجية التيسير التجاري التي
أصدرت الغرفة دراسة معمقة بشأنها
أعدتها جهة بحثية عاملية مختصة.
واشار الى ان استراتيجية التيسير
التجاري تقوم على االستثمار األمثل
للمزايا التنافسية األهم في االقتصاد
ال�ك��وي�ت��ي وامل�ت�م�ث�ل��ة ب �ص��ورة خ��اص��ة
ف��ي امل��وق��ع ال�ج�غ��راف��ي وف��ي الحيوية
املجتمعية وف��ي القطاع ال�خ��اص ذي
امل�ل�اءة وال�خ�ب��رة وال �ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة
ال� �ق ��وي ��ة وذل � � ��ك م� ��ن خ� �ل��ال االرت � �ف� ��اع

اتفاقية للخدمات الجوية
بين الكويت وتنزانيا
وق � �ع� ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت وج� �م� �ه ��وري ��ة
تنزانيا اتفاقية ثنائية للخدمات
ال� � �ج � ��وي � ��ة م � � ��ن ش� ��أن � �ه� ��ا ت �س �ه �ي��ل
الرحالت الجوية بني البلدين.
وق ��ال ��ت س � �ف ��ارة دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
ف ��ي ت �ن��زان �ي��ا ان االت �ف��اق �ي��ة وق�ع�ه��ا
م��ن ال�ج��ان��ب الكويتي امل��دي��ر العام
ل�ل�ادارة ال�ع��ام��ة للطيران امل��دن��ي م.
ي��وس��ف ال� �ف ��وزان ف�ي�م��ا وق�ع�ه��ا من
ال �ج��ان��ب ال �ت �ن��زان��ي وزي ��ر األش �غ��ال
وال�ن�ق��ل واالت �ص��االت البروفيسور
ماكامي مباراوا.
وأش��ار ال��وزي��ر التنزاني إل��ى أن
االتفاقية ستجلب منافع متعددة
معربا عن أمله أن تسهم في تنشيط
التجارة بني الكويت وتنزانيا بما
ي � ��ؤدي ال� ��ى ت ��دف ��ق رج � ��ال األع �م ��ال

تبادل وثائق االتفاقية

الكويتيني والتنزانيني الى البلدين
للبحث عن مجاالت لالستثمار في
قطاعات عدة.
وق ��ال ان��ه ع�ن��دم��ا ت�ب��دأ ال��رح�لات

املباشرة نأمل أن نستقبل املزيد من
ال�س��ائ�ح�ين واملستثمرين م��ن دول
الخليج العربية ..وطبقا لالتفاقية
س�ي�ت�ع��اون خ �ب��راء ال�ط�ي��ران امل��دن��ي

في البلدين في املسائل الهندسية.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك � � ��د ال� � � �ف � � ��وزان أن
االتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة
ف��ي ك�ل�ت��ا ال��دول �ت�ين م�ش�ي��را إل ��ى أن
للكويت ع�لاق��ات ثنائية تاريخية
مع تنزانيا تعود ألكثر من مئة عام
وخ ��اص ��ة م ��ع ج ��زر زن �ج �ب��ار حيث
كانت تستورد األخشاب منها.
ورح � � � � ��ب ال� � � � �ف � � � ��وزان ب� �ت� �ص ��دي ��ر
املستثمرين التنزانيني املنتجات
الغذائية للكويت خاصة أن الكويت
ال ت � �ف� ��رض ال � �ض� ��رائ� ��ب ع� �ل ��ى ت �ل��ك
املنتجات مشيرا ال��ى أن الخطوط
الجوية الكويتية ستسعى قريبا
إلطالق رحالت مباشرة من الكويت
إلى تنزانيا.

بكفاءة البنية األساسية واللوجستية
والبيئة التنظيمية والبيئة الجمركية
واالقتصاد املعرفي.
واض��اف أن استراتيجية التيسير
التجاري هذه تستلهم النجاح الباهر
للتجربة ال�س�ن�غ��اف��وري��ة وت �ق��وم على
ال�ن�ش��اط ال�ت�ج��اري وإع� ��ادة التصدير
وت �ط��وي��ر ق �ط��اع��ات وأن �ش �ط��ة ك�ث�ي��رة
ك ��ال � �ن � �ق ��ل واالت� � � � �ص � � � ��االت وال � �ت� ��أم�ي��ن
وت�س��اه��م ف��ي ت�ط��وي��ر ال�ك��وي��ت كمركز
مالي متقدم ألن املراكز املالية العاملية
ال تنشأ أصل��ا إال ف��ي م��راك��ز تجارية
متقدمة.
ورأى ال�غ��ان��م ان ن�ظ��رة ال�غ��رف��ة إلى
االصالح املالي واالقتصادي ال تكتمل

اال من خالل اربع نقاط رئيسية اوالها
ق� ��درة االن �ظ �م��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة
للدول على االرت�ق��اء بكفاءة العنصر
البشري والثانية التأكيد ان اإلصالح
الي � �م � �ك� ��ن أن ي� �ت� �ح� �ق ��ق إذا ف ��رض ��ت
السياسة واالصطفافات االجتماعية
املختلفة أن يبقى كل شيء على حاله.
وق � ��ال ان ال �ن �ق �ط��ة ال �ث��ال �ث��ة ه ��ي ما
أكدته التقارير الدولية من أن اسواق
دول مجلس ال�ت�ع��اون ال�س��ت ستغدو
م� �ب ��اش ��رة ت ��اس ��ع أك� �ب ��ر اق� �ت� �ص ��اد ف��ي
العالم لو أصبحت سوقا واح��دا وان
إزالة العقبات البيروقراطية في وجه
التجارة واالستثمار في دول املجلس
س �ي �ع��زز ن��ات �ج �ه��ا امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي
بنحو  36مليار دوالر.
وع � ��ن ال �ن �ق �ط��ة ال ��راب� �ع ��ة اف� � ��اد ب��ان
اج� ��راءات االص�ل�اح ي�ج��ب ان يسبقها
ويواكبها إع�لام علمي صريح يضع
أم� ��ام امل��واط �ن�ي�ن ك��ل ال �ن �ق��اط ف ��وق كل
ال �ح��روف ص��ادق ال �ص��ورة واملعلومة
ي�ب�ين ال �س �ب��ب وال �ه ��دف ب �ك��ل شفافية
وي � �ش� ��رح ال � ��واق � ��ع وت �ك �ل �ف��ة ال �ت��أج �ي��ل
والتردد بال تهويل وال تهوين.

بوشهري :المرأة الكويتية
أثبتت دورها الريادي
في المجاالت كافة
أك� � ��د وك � �ي� ��ل وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء
واملاء م .محمد بوشهري ان املرأة
الكويتية اثبتت دوره ��ا ال��ري��ادي
في مختلف املجاالت.
وقال بوشهري في كلمة افتتح
ب �ه��ا ال � �ن� ��دوة ال �ش �ه��ري��ة ل � �ل� ��وزارة
بعنوان بصمة حواء ان املجاميع
الشبابية العاملة ب��ال��وزارة تؤكد
م� � ��دى ه� � ��ذا االه � �ت � �م� ��ام م � ��ن خ�ل�ال
ت �خ �ص �ي��ص ن� ��دوت � �ه� ��ا ال �ش �ه��ري��ة
ل� � �ل� � �م � ��رأة م� �ض� �ي� �ف ��ا ان امل �ج �ت �م ��ع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي� ��زخ� ��ر ب ��ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
األسماء النسائية الالمعة.
وذك��ر ان دور امل ��رأة ليس وليد
ال�ل�ح�ظ��ة ب��ل ن�ت�ي�ج��ة ك �ف��اح وع�م��ل
واص � ��رار ل�ت�ت�ب��وأ م �ك��ان��ة م��رم��وق��ة
وت�ح�ق��ق م�ع��ادل��ة ن��اج�ح��ة لتشغل
بذلك نصف املجتمع.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا ث �م �ن��ت ال �ن��ائ �ب��ة
وال ��وزي ��رة ال�س��اب�ق��ة د .معصومة

امل� �ب ��ارك م� �ب ��ادرة وزارة ال�ك�ه��رب��اء
واملاء عقد هذه الندوة التي تظهر
ال �ب �ص �م ��ة ال � �ت� ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا امل� � ��رأه
الكويتية خ�لال أع��وام طويلة من
الكفاح والعمل.
وق� ��ال� ��ت ان ع �م �ل �ه��ا ف� ��ي م �ج��ال
ح �ق ��وق امل� � ��رأة ب� ��دأ م �ن��ذ ان ك��ان��ت
ط� ��ال � �ب� ��ة ب� � �ه � ��دف ح� � �ص � ��ول امل � � ��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ع �ل��ى ك ��ام ��ل ح �ق��وق �ه��ا
ال �س �ي��اس �ي��ة م �ب �ي �ن��ة ان � ��ه ب��ال�ع�م��ل
واالص� � � ��رار وب �ت �ف �ه��م م ��ن ال �ق �ي��ادة
السياسية استطاعت ان تحصل
املرأة على هذا الحق.
واش � ��ارت ال ��ى ان ال �ت �ح��دي ك��ان
بعد ذل��ك باثبات دور امل��رأة داخل
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ون � �ج� ��اح � �ه� ��ا ف��ي
االس �ت �م ��رار وت �ح �ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات�ه��ا
ف��ي ال��دف��ع ب�م�ل�ف��ات ق�ض��اي��ا امل ��رأة
الكويتية.
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الغنيم :سخرنا كل إمكاناتنا لحشد الدعم الدولي للعمليات اإلنسانية في سورية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
يكرم الكويت
أك � � ��دت ال� �ك ��وي ��ت ان � ��ه م �ن ��ذ ب ��داي ��ة
األزم � � � � � � ��ة ال� � � �س � � ��وري � � ��ة س � � �خ� � ��رت ك ��ل
إم �ك��ان��ات �ه��ا ل �ح �ش��د ال ��دع ��م ال ��دول ��ي
للعمليات اإلن�س��ان�ي��ة ح�ي��ث أث�م��رت
دبلوماسيتها مبادرات عدة ناجحة
ت �ج��اه ال�ش�ع��ب ال �س��وري م��ن أب��رزه��ا
املؤتمرات الدولية الثالثة للمانحني
لدعم ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي ف��ي سورية
ال� � �ت � ��ي اس� �ت� �ض ��اف� �ت� �ه ��ا ع � �ل� ��ى م� ��دى
السنوات الثالث املاضية إضافة الى
امل��ؤت�م��ر ال��راب��ع للمانحني مل�س��اع��دة
سورية ودول ال�ج��وار ال��ذي عقد في
ل�ن��دن ف��ي ال��راب��ع م��ن فبراير املاضي
ب� ��رئ� ��اس� ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة ب �ي��ن ال� �ك ��وي ��ت
وأملانيا والنرويج وبريطانيا.
وق � � ��ال م � �ن� ��دوب ال� �ك ��وي ��ت ال ��دائ ��م
ل� � ��دى األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة وامل� �ن� �ظ� �م ��ات
ال��دول �ي��ة ف��ي ج�ن�ي��ف ال�س�ف�ي��ر ج�م��ال
الغنيم ام��ام مؤتمر مفوضية األم��م
امل�ت�ح��دة ل �ش��ؤون ال�لاج�ئ�ين لتقاسم
املسؤوليات العاملية لقبول الالجئني
ال �س��وري�ي�ن إن أه � ��داف ه ��ذا ال�ح�ش��د
األممي الدولي تتماشى مع األهداف
األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة

ل� �ل� �ك ��وي ��ت ال � �ت� ��ي رس� �خ� �ه ��ا ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
األحمد.
وأوض� � ��ح أن امل ��ؤت� �م ��رات األرب �ع��ة
ال� �ت ��ي دع � ��ت ال �ي �ه��ا وش� ��ارك� ��ت ف�ي�ه��ا
ال �ك��وي��ت اس�ت�ط��اع��ت ج�م��ع ت�ع�ه��دات
ت �ج ��اوزت  17م�ل�ي��ار دوالر أم��ري�ك��ي
س � ��ددت دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ن �ه��ا ح�ت��ى
اآلن مليارا و 600مليون دوالر وكان
النصيب األك�ب��ر ملفوضية الالجئني
بمبلغ  1.5مليار دوالر استفاد منها
 3.5ماليني الجئ سوري.
وف ��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه أف� ��اد ال�س�ف�ي��ر
الغنيم بأن الكويت تقدم التسهيالت
القانونية في منح االقامة للسوريني
امل� �ق� �ي� �م�ي�ن وأق � ��ارب� � �ه � ��م ت� �ح ��ت إط � ��ار
ح � ��االت ل ��م ال �ش �م��ل م��وض �ح��ا أن� ��ه ال
يتم تصنيفهم بأنهم الج�ئ��ون فهم
إخوة اشقاء يمتلكون حرية الحركة
والتنقل واالقامة والعمل والدراسة.
وأوضح ان اعداد الجالية السورية
ال�ح��ال�ي��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت م��ا يقرب
م��ن  146630ش�خ�ص��ا م��ا ي �ع��ادل 10
ف��ي املئة م��ن اجمالي ع��دد املواطنني

جمال الغنيم

الكويتيني وه��و م�ع��دل ع��ال ج��دا في
بلد يعاني اختالالت هيكلية في عدد
السكان االصليني.
وم � � � � ��ن ن � ��اح � � �ي � ��ة اخ� � � � � � ��رى اع� � � ��رب
مسؤولون في برنامج االمم املتحدة
اإلن �م��ائ��ي ع��ن اع �ت��زازه��م ب��ال�ش��راك��ة
مع دول��ة الكويت في ميادين العمل
اإلنساني واإلنمائي مثمنني الدعم
ال�س�خ��ي امل�ق��دم منها لتعزيز خطط
التنمية في البلدان النامية.
جاء ذلك في تصريحات أدلوا بها

لكونا على هامش احتفالية أقامها
ب ��رن ��ام ��ج األم� � ��م امل �ت �ح ��دة اإلن �م��ائ��ي
ف� ��ي ال �ع ��اص �م ��ة ع� �م ��ان ام � ��س االول
ال �ث�ل�اث��اء ب�م�ن��اس�ب��ة م� ��رور  50ع��ام��ا
ع �ل��ى إط �ل��اق ال �ب��رن��ام��ج و 40ع��ام��ا
على تأسيس مكتبه وشهدت تكريم
ال �ك��وي��ت ب�ص�ف�ت�ه��ا ش��ري �ك��ا رئيسيا
للبرنامج وداعما أساسيا ملشاريعه
اإلنسانية والتنموية ح��ول العالم.
واعتبر املمثل املقيم لبرنامج األمم
املتحدة اإلن�م��ائ��ي ومنسق الشؤون
اإلنسانية لألمم املتحدة في األردن
إدوارد كالون الدعم الكويتي ركيزة
أس��اس �ي��ة ف ��ي اس �ت �م ��رار اس�ت�ض��اف��ة
م �ج �ت �م �ع��ات دول ال� �ج ��وار ال �س��وري
ل �ل�اج � �ئ �ي�ن .ووص � � ��ف ال � �ش� ��راك� ��ة ب�ين
ال �ك ��وي ��ت وب ��رن ��ام ��ج األم � ��م امل �ت �ح��دة
اإلن�م��ائ��ي ب��ال��واع��دة م��ؤك��دا مواصلة
ال�ب��رن��ام��ج ال �ت �ع��اون م��ع ال�ك��وي��ت في
العمل اإلنمائي واإلنساني ال سيما
فيما يتعلق ب��ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين
في املنطقة.
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رئيس األركان :متابعة
التطورات التكنولوجية
لالستفادة منها
أك � � ��د رئ � �ي� ��س االرك� � � � � ��ان ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ج �ي��ش ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رك� ��ن م�ح�م��د
ال �خ �ض ��ر ال � �ح� ��رص ع �ل ��ى م �ت��اب �ع��ة
ك��ل ال �ت �ط��ورات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة في
مجال الدفاع واملنظومات االمنية
لالستفادة منها في تعزيز القدرات
ال �ك��وي �ت �ي��ة وت� �ط ��وي ��ر امل �ن �ظ��وم��ات
املختلفة.
واش� � � ��اد ال �خ �ض ��ر ع �ل ��ى ه��ام��ش
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي م� �ع ��رض وم��ؤت �م��ر
ال��دوح��ة ال��دول��ي ال�خ��ام��س للدفاع
ال �ب �ح��ري دي �م��دك��س  2016بتميز
امل � � �ع � ��رض ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م �ن �ط �ق��ة
ال� �خ� �ل� �ي ��ج وال � � �ش � ��رق االوس � � � ��ط ف��ي
ع � ��رض اح � � ��دث م� ��ا ت ��وص� �ل ��ت ال �ي��ه
ال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا ب ��ال � �ص � �ن ��اع ��ات
ال � ��دف � ��اع� � �ي � ��ة ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة واف � �ض� ��ل
املنظومات االمنية في هذا املجال.
وقال ان املعرض يشهد مشاركة
دول ع��دة متطورة ف��ي الصناعات

الفريق الركن محمد الخضر

ال � ��دف � ��اع � � �ي � ��ة ال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ة ل � �ع� ��رض
التجهيزات واملعدات والسفن التي
يمكن لجيوش املنطقة االستفادة
منها في تطوير قدراتها ومواكبة
النهضة العلمية امل�ت�س��ارع��ة على
صعيد القوات البحرية.

وفد الحرس الوطني
يختتم زيارة األردن

التقدم العلمي :نعمل على رفع
كفاءة هيئة التدريس بالجامعة
أكد املدير العام ملؤسسة الكويت
ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي د .ع ��دن ��ان ش�ه��اب
الدين أهمية بناء وتنمية الكفاءات
الجامعية وصقل مهارات وخبرات
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وق��ال ش�ه��اب ال��دي��ن ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ام ��س ب�م�ن��اس�ب��ة اخ�ت�ت��ام
فعاليات الورشة التدريبية التعليم
امل �ت �م �ي��ز ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�ج��ام�ع��ي
ال�ت��ي نظمت ب��ال�ت�ع��اون م��ع جامعة
كاليفورنيا األم�ي��رك�ي��ة إن ال��ورش��ة
ش � �ه� ��دت ط � � ��رح م � ��وض � ��وع � ��ات ع ��دة
ش�م�ل��ت م�خ��رج��ات ال�ت�ع�ل��م وأه��داف��ه
وت�ص�م�ي��م امل�ن��اه��ج وت�ق�ي�ي��م الطلبة
وتعزيز التفكير النقدي والجانب
األخ�لاق��ي وال�ق�ي��م التعليمية ودور
التكنولوجيا في التعليم.
وأض��اف أن الورشة التي شهدت
م �ش��ارك��ة  72أك��ادي �م �ي��ا م��ن أع�ض��اء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
ت �ض �م �ن��ت ع � � ��ددا م� ��ن امل� �ح ��اض ��رات
ق��دم�ه��ا ب��اح �ث��ون م�ت�خ�ص�ص��ون من
م��رك��ز ال�ت�م�ي��ز ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت��اب��ع

الذياب يهدي الزبن درعا تذكارية

د .شهاب متوسطا املشاركني في ورشة التعليم املميز

لجامعة كاليفورنيا بيركلي.
وأوض ��ح أن��ه سيتم اخ�ت�ي��ار عدد
م��ن امل �ش��ارك�ي�ن ب��ال��ورش��ة ل�ح�ض��ور
ورش� � ��ة م �ك �ث �ف��ة ب �ج��ام �ع��ة ب �ي��رك �ل��ي
ل �ت��أه �ي �ل �ه��م ك� �م ��درب�ي�ن ف ��ي ج��ام �ع��ة
الكويت يشكلون نواة ملركز التميز
في التعليم
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أك � ��د م ��دي ��ر ج��ام �ع��ة

ال �ك��وي��ت د .ح �س�ين األن � �ص ��اري في
تصريح مماثل إن ورشة العمل مع
جامعة كاليفورنيا تمثل الخطوة
األول ��ى ض�م��ن خ�ط��ة ت�ط��وي��ر مكثفة
ت� �س� �ع ��ى إل� �ي� �ه ��ا ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب �م �ش��ارك��ة ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج��ام �ع��ات
واملراكز العلمية العاملية.
ب� ��دوره ق ��ال ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة

الكويت للشؤون العلمية د .عصام
ال�ع��وض��ي إن ه�ن��اك دراس ��ة أجرتها
ج ��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ح ��دي �ث��ا ل�ت�ق�ي�ي��م
استراتيجيتها ركزت على ضرورة
ت�ط��وي��ر ال�ت�م�ي��ز ف��ي التعليم وب�ن��اء
قدرات أعضاء هيئة التدريس.

عقد وفد عسكري رفيع املستوى
م��ن ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ي��رأس��ه مدير
ديوان نائب رئيس الحرس الوطني
ال �ل��واء ج �م��ال ال��ذي��اب ل �ق��اءات ع��دة
مع عدد من القيادات العسكرية في
االردن لتعزيز ال�ت�ع��اون العسكري
بني البلدين الشقيقني.
وذك� ��ر ال ��وف ��د ف ��ي ب �ي��ان حصلت
ك��ون��ا ع �ل��ى ن �س �خ��ة م �ن��ه ان ال �ل��واء
الذياب التقى خالل زيارته الحالية
الى االردن مستشار العاهل االردني
ل �ل �ش��ؤون ال�ع�س�ك��ري��ة رئ �ي��س هيئة
االرك��ان املشتركة الفريق اول الركن
مشعل الزبن.
واضاف ان الجانبني بحثا سبل
تعزيز العالقات الثنائية بني القوات
امل�س�ل�ح��ة ل ��دى ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين
ف ��ي وق� ��ت رح� ��ب ال ��زب ��ن ب �م �ث��ل ه��ذه
ال��زي��ارات ملا لها من اث��ر في توطيد
اوجه التعاون العسكري بني الدول
العربية وتعزيز العالقات االخوية.

واش ��ار ال��ى ان ال�ج��ان�ب�ين ت�ب��ادال
س�ب��ل ال�ت�ع��اون ال�ع�س�ك��ري املشترك
ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن م� ��ن خ �ل��ال االت� �ف ��اق
على توقيع بروتوكوالت عسكرية
ت�ش�م��ل اج� ��راء امل� �ن ��اورات امل�ش�ت��رك��ة
وت �م ��اري ��ن ال �ق �ي ��ادة وارس � � ��اء م �ب��دأ
التعايش عبر تبادل الخبرات بني
ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة االردن �ي ��ة وق ��وات
الحرس الوطني.
وذك� � ��ر ال� �ب� �ي ��ان ان ال� ��ذي� ��اب ن�ق��ل
ال��ى ال��زب��ن ت�ح�ي��ات رئ�ي��س ال�ح��رس
الوطني سمو الشيخ س��ال��م العلي
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � �ح ��رس ال��وط �ن��ي
الشيخ مشعل األحمد ووفق البيان
فقد زار وفد الحرس الوطني كذلك
مقر قوات الدرك االردني وضم وفد
الحرس الوطني الذي اختتم زيارته
الى االردن امس كال من املقدم أحمد
ال��دع��ي وامل�ق��دم راش��د سالم واملقدم
ط�ل�ال ال�ن��وف��ل وال��رائ��د أن ��ور حسني
والنقيب وليد إسماعيل.
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الحمود :مكي القالف أحد أعمدة
الحركة الفنية والمسرحية بالمنطقة
نعى وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة
لشؤون الشباب ورئيس املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود أح ��د
أعمدة الحركة الفنية واملسرحية
بالكويت ومنطقة الخليج العربي
ال �ف �ن��ان م�ك��ي ال �ق�ل�اف ال ��ذي ت��وف��ي
مساء أمس األول الثالثاء عن عمر
يناهز  79ع��ام��ا بعد رح�ل��ة عطاء
حافلة.
وقال الحمود في بيان صحافي
إن املغفور له الفنان مكي القالف
ق �ي �م��ة ف �ن �ي��ة ك��وي �ت �ي��ة وخ�ل�ي�ج�ي��ة
كبيرة بما مثله من ث��راء التجربة
ال �ف �ن �ي��ة وامل� �س ��رح� �ي ��ة ون �ض �ج �ه��ا
وم��وه �ب��ة ب ��دأت ع�لام��ات�ه��ا مبكرة
وك � � ��ان رح � �م� ��ه ال � �ل� ��ه م � �ث� ��اال ل�ل�ج��د

واالج � �ت � �ه� ��اد وامل � �ث� ��اب� ��رة مل� ��ا ج ��اء
م� ��ن ب� �ع ��ده م� ��ن أج � �ي� ��ال ال �ف �ن��ان�ي�ن
الكويتيني.
وأثنى على دماثة الخلق والفن
الرفيع املتميز واألدب الجم الذي
تميز به الفنان القالف مع كل من
عمل معه طوال مسيرة حياته.
وأع� � � � ��رب ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ال � �ع� ��زاء
واملواساة إلى أسرة فنان الكويت
ال� �ك� �ب� �ي ��ر وإل � � � ��ى األس � � � � ��رة ال �ف �ن �ي��ة
واإلع�لام �ي��ة داع �ي��ا امل��ول��ى تعالى
أن ي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج� �ن ��ات ��ه وأن
يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر
والسلوان.
وكان الفقيد الفنان القالف بدأ
مشواره في فرقة الجيش وانطلق
ف��ي الساحة اإلعالمية عبر بوابة

بطولة ريدبول
للسيارات تبدأ
اليوم
ينظم ن��ادي باسل السالم
ال �ص �ب��اح ل �س �ب��اق ال �س �ي��ارات
وال � ��دراج � ��ات ال� �ن ��اري ��ة ال �ي��وم
ال�خ�م�ي��س ب �ط��ول��ة (ري ��دب ��ول.
ك ��ار.ب ��ارك.درف ��ت) ل�ل�س�ي��ارات
في حلبة النادي على طريق
ال� � ��دائ� � ��ري ال � �س ��اب ��ع ب��ات �ج��اه
الجهراء
وتوقع مدير النادي سيف
ع��وض امل�ط�ي��ري ف��ي تصريح
ل �ك ��ون ��ا أن ت �ش �ه��د ال �ب �ط��ول��ة
م �ن��اف �س��ات م �ح �ت��دم��ة وق��وي��ة
ب� �ي ��ن م � �خ � �ت � �ل ��ف امل� � �ش � ��ارك �ي��ن
ال � �ط� ��ام � �ح�ي��ن إل� � � ��ى ت �س �ج �ي��ل
نتائج طيبة في هذه البطولة
ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى امل� �ه ��ارة
الفنية للسائق باملقام األول.
وأوض � � � � � � � � � � ��ح أن ت � �ج � �م� ��ع
امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن وال� �ت� �ص� �ف� �ي ��ات
سيكون اليوم في الحلبة في
تمام الساعة السادسة إلقامة
ال�ت�ص�ف�ي��ات ع �ل��ى أن تنطلق
ال �ب �ط��ول��ة ف ��ي ت �م ��ام ال �س��اع��ة
الرابعة من مساء غد الجمعة.

مكي القالف

إذاعة دولة الكويت وكان من أبرز
امل �خ��رج�ي�ن وامل ��ذي �ع�ي�ن ف ��ي ن�ه��اي��ة
الخمسينيات وبداية الستينيات
من القرن املاضي ثم بدأ في الكتابة

والتأليف وقدم العديد من البرامج
اإلذاعية واألعمال الكوميدية التي
تحاكي الواقع االجتماعي وكتب
عددا من املسرحيات وكان عاشقا
للكوميديا البعيدة عن اإلسفاف.
وان� �ض ��م ال� �ق�ل�اف إل ��ى أك �ث��ر من
فرقة مسرحية منها فرقة مسرح
الخليج وف��رق��ة ال�ع��رب��ي وك��ان من
أش ��د امل�ه�ت�م�ين ب �ح��ال امل �س��رح مع
ال� �ك ��ات ��ب ص �ق ��ر ال� ��رش� ��ود وأس� ��س
م� �س ��رح ال � �ق �ل�اف ال � � ��ذي أن� �ت ��ج م��ن
خ�ل�ال��ه ع� ��ددا م��ن األع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة
وساهم أيضا في كتابة املسلسل
اإلذاعي الشهير (حبابة) الذي كان
يقدم في شهر رمضان املبارك.

فتوح الرقم تفوز بجائزة
المهندسة العربية المتميزة
م�ن��ح ات �ح��اد امل�ه�ن��دس�ين ال�ع��رب
د .ف�ت��وح ال��رق��م م��ن م�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
لالبحاث العلمية جائزة (املهندسة
العربية املتميزة) تقديرا لجهودها
وان �ج��ازات �ه��ا ف��ي م �ج��ال ال�ه�ن��دس��ة
على مدار العام املاضي.
واع ��رب ��ت د .ال ��رق ��م ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل�ك��ون��ا ع�ق��ب تسلمها ال �ج��ائ��زة عن
س �ع��ادت �ه��ا مل�ن�ح�ه��ا ال �ج��ائ��زة ال�ت��ي
ي �ط��رح �ه��ا االت � �ح ��اد ل �ل �م��رة االول� ��ى
ل� �ل� �م� �ه� �ن ��دس ��ات امل � �ت � �م � �ي� ��زات ع �ل��ى
مستوى ال��دول العربية مضيفة ان
منحها ال�ج��ائ��زة ضمن مهندسات
عربيات يعكس زيادة دور املرأة في
خدمة التنمية.
وق� � � ��ال� � � ��ت ان م � �ن � �ح� ��ي ج � ��ائ � ��زة
املهندسة املتميزة لعام  2015شرف
ل ��ي وي �ح �م �ل �ن��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه
م �س��ؤول �ي��ة ح �ف��ظ ه ��ذا ال �ل �ق��ب على
املديني القريب والبعيد ويدفعني
دائ � �م� ��ا ل � �ب ��ذل امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ع �ط��اء
للكويت والوطن العربي والعالم.
واوض � � � � �ح � � � � ��ت ان ح � �ص� ��ول� ��ي

د .فتوح الرقم تتسلم الجائزة

ع� �ل ��ى ال � �ج� ��ائ� ��زة م� �س ��ؤول� �ي ��ة ع �ل��ى
ع��ات�ق��ي ب��دف��ع زم �ي�لات��ي ف��ي املهنة
وتشجيعهن على التميز والعطاء
واملثابرة لتحقيق اهدافهن معربة
ع� ��ن ش �ك ��ره ��ا الت � �ح� ��اد امل �ه �ن��دس�ين
ال� � � �ع � � ��رب وج � �م � �ع � �ي� ��ة امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن
ال�ك��وي�ت�ي��ة وأع �ض��اء ل�ج�ن��ة اخ�ت�ي��ار
املهندسة املتميزة بدولة الكويت.
ي��ذك��ر ان د .ال��رق��م ت�ع�م��ل م��دي��رة
ب��رن��ام��ج ك �ف ��اءة ال �ط��اق��ة ب��ال��وك��ال��ة
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ب �م ��رك ��ز أب � �ح� ��اث ال� �ط ��اق ��ة وال �ب �ن ��اء
بمعهد الكويت لالبحاث العلمية
وح � ��ازت ب � ��راءة اخ �ت ��راع ف��ي ان�ت��اج
ال � ��وق � ��ود م � ��ن ال � �ط� ��اق� ��ة ال �ش �م �س �ي��ة
ب� ��اس � �ت � �خ� ��دام م� ��رك � �ب� ��ات ح ��دي ��دي ��ة
ح��راري��ة ميكانيكية مثبتة مبتكرة
اض � � ��اف � � ��ة ال � � � ��ى ن � �ش � ��ره � ��ا أب � �ح� ��اث� ��ا
متعددة ف��ي ك�ف��اءة الطاقة وان�ت��اج
ال �ه �ي��دروج�ي�ن ب��اس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ة
الشمسية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

إعالن الفائزين في مسابقة
العلوم  16أبريل
ق� ��ال� ��ت ل �ج �ن ��ة ت �ح �ك �ي��م م �س��اب �ق��ة
ال �ك��وي��ت ل �ل �ع �ل��وم وال �ه �ن��دس��ة إن�ه��ا
س�ت�ع�ل��ن أس �م��اء ال �ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز
األولى في منافسات نسختها الـ20
ف��ي  16أب��ري��ل امل�ق�ب��ل وس�ت�ت��م إق��ام��ة
حفل تكريمهم في  20الشهر نفسه.
واوض� � � � ��ح ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للمسابقة وم��دي��ر إدارة املسابقات
العلمية في النادي العلمي د .محمد
ال �ص �ف��ار ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن
اإلدارة ح� ��ددت ال �ف �ت��رة م ��ن ال�ث��ال��ث
إل � � ��ى ال � �س� ��اب� ��ع م � ��ن أب � ��ري � ��ل امل �ق �ب��ل
م��وع��دا ل�ت�س�ل��م ال �ت �ق��اري��ر ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للمشروعات املشاركة في املسابقة.
وقال إن آخر موعد لتسليم لوحة
عرض املشروعات املشاركة سيكون
ف��ي  14و 15أب��ري��ل املقبل الف�ت��ا إلى
أن ال�ن��ادي العلمي سيقيم معرضا
خ��اص��ا باملسابقة ل�ع��رض األب�ح��اث
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ص��ام �ي��م ال�ه�ن��دس�ي��ة
ال �ت��ي أن �ج��زه��ا ال �ط�ل�اب وال�ط��ال�ب��ات

د .محمد الصفار

يومي  17و 18الشهر نفسه .وتعد
مسابقة الكويت للعلوم والهندسة
أك�ب��ر مسابقة علمية على مستوى
ال �ك��وي��ت وت��أت��ي ف��ي م �س��اري��ن هما
البحث العلمي والتصميم الهندسي
وتشمل  20مجاال علميا تغطي كل
مجاالت العلوم والهندسة والعلوم
االجتماعية.
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