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العنصر النسائي أصبح يشكل حوالي  50بالمائة من موظفي االمانة العامة للمجلس

الغانم :قضايا المرأة على قائمة
األولويات التشريعية
شواهد التاريخ الكويتي تؤكد مشاركة المرأة
في مسيرة البناء الوطني
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م أم��س ان مجلس
االم� � ��ة ي �ض��ع ق �ض��اي��ا امل � � ��رأة م��ن
ضمن أولوياته التشريعية وذلك
الس �ت �ك �م��ال ال �ع��دي��د م��ن ج��وان��ب
ال�ن�ق��ص امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ق��وق امل ��رأة
على االصعدة وامليادين كافة.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ب �م �ن��اس �ب��ة ي � ��وم امل � ��رأة
ال �ع��امل��ي ان م ��ا ح� ��دث ف ��ي م��اي��و
ع ��ام  2005ع�ن��دم��ا ت��وج��ت امل ��رأة
الكويتية نضالها الطويل بنيل
ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة ك��ام �ل��ة لم
تكن اال محطة انطالق الستكمال
ن �ي��ل امل � ��رأة ك��اف��ة ح �ق��وق �ه��ا على
ك� ��اف� ��ة االص � � �ع � ��دة االج �ت �م ��اع �ي ��ة
والوظيفية واالسرية والقانونية
واالقتصادية م��ؤك��دا ان مجلس
االم��ة ل��ن يدخر جهدا ف��ي العمل
ع� �ل ��ى ق� �ض ��اي ��ا وم � �ل � �ف� ��ات امل � � ��رأة
وهمومها.
وأض� � ��اف ال �غ��ان��م ان اح �ت �ف��ال

ال� �ع ��ال ��م ب� ��أس� ��ره ب � �ي� ��وم ال �ث��ام��ن
م� ��ن م � � ��ارس ك� �ي ��وم ل� �ل� �م ��رأة ه��و
مناسبة لنا لكي نحيي بإجالل
وت � �ق� ��دي� ��ر ك� �ب� �ي ��ري ��ن ت �ض �ح �ي��ات
املرأة الكويتية في كافة امليادين
وف��رص��ة لنثمن عاليا مسيرتها
ال�ح�ق��وق�ي��ة ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي بنتها
بتلك الطاقة االنسانية القائمة
ع�ل��ى ال��وع��ي وال�ص�ب��ر وال�ش�ع��ور
العالي باملسؤولية تجاه الوطن
واملجتمع.
وق� ��ال ال �غ��ان��م  :ل �ق��د اص�ب�ح��ت
امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��رق��م ال�ص�ع��ب
واملهم في اي معادلة مجتمعية
في الكويت فهي الشريكة الفاعلة
ف��ي م�ي��ادي��ن التنمية والتطوير
االداري واالس �ت �ث �م��ار والتعليم
وال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي وال�ح�ق��وق��ي
والتطوعي اضافة الى اسهامات
املرأة في مجاالت الثقافة والفكر
واالداب والفنون.
وأض � � � ��اف :ن� �ح ��ن ف� ��ي م�ج�ل��س

االم� � ��ة ف � �خ� ��ورون ب � ��أن ال �ع �ن �ص��ر
ال�ن�س��ائ��ي اص�ب��ح يشكل ح��وال��ي
 50ب��امل��ائ��ة م��ن م��وظ�ف��ي االم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س وان ن�ص��ف
امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة ف��ي االم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة م� ��ن ام � �ن� ��اء م �س��اع��دي��ن
ومديرين ورؤس��اء مكاتب لجان
وغ � �ي� ��ره� ��ا اص � �ب� ��ح م � ��ن ن �ص �ي��ب
املرأة وهذا االمر لم يأت من باب
املحاصصة بل الن امل��رأة اثبتت
ك�ف��اء ت�ه��ا وج��دارت �ه��ا لشغل تلك
املناصب الوظيفية العالية.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �غ ��ان ��م ت �ص��ري �ح��ه
قائال  :نحن مستمرون في دعم
امل ��رأة الن�ن��ا ن��ؤم��ن ب�ه��ا كشريكة
والع � �ب� ��ة اس ��اس� �ي ��ة ف� ��ي م �س �ي��رة
البناء الوطني وقد أثبت التاريخ
الكويتي ذلك بشواهد ال تعد وال
تحصى.

سمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما أحد الضباط الخريجني من الدفعة 43

األمير يرعى تخريج ضباط الجيش
تحت رع��اي��ة وح�ض��ور حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح

حفظه ال�ل��ه ورع��اه القائد األعلى
للقوات املسلحة أقيم صباح امس
حفل تخريج الطلبة الضباط من

زيادة أعضاء البلدي إلى  26عضوا

ملف «الدستور»

مالحظات ديوان المحاسبة
  139مليون دينار ديون مستحقة على الحكومةلم يتم تسويتها
 ضعف إجراءات الرقابة على متحصالت لجنةالمناقصات المركزية
 عدم تحقيق األهداف المرجوة بالخطةاإلنمائية الخاصة بالعمالة والتوظيف
 الحكومة لم تبدأ في تنفيذ معظم مشاريعخطة التنمية

تفاصيل (ص)12-07

تعديل قانوني الرعاية السكنية
ومكافأة الطلبة
ف�ي�م��ا واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
ع �ل��ى االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ب �ش��أن
ت �ع��دي��ل ق� ��ان ��ون ال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
وق� � ��ان� � ��ون م � �ك� ��اف� ��أة ال� �ط� �ل� �ب ��ة ن �ق �ل��ت
م � �س � �ت � �ش� ��ارة ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون امل � � ��رأة
واالس � � ��رة ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ة د.ف� ��رح
ص ��ادق ع��ن وزارة ال�ص�ح��ة تأكيدها
م�ج��ان�ي��ة ال �ع�ل�اج ألب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات
مدى الحياة.
وق ��ال م �ق��رر ل�ج�ن��ة االس� ��رة محمد

ط �ن��ا ان ج �م �ي��ع أب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات
س��وف يعاملون معاملة الكويتيني
ف��ي االس�ت�ف��ادة م��ن الخدمات الطبية
في وزارة الصحة مدى الحياة.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د اخ ��ر ان�ت�ه��ت لجنة
املرافق العامة من التصويت على 25
مادة من مشروع قانون البلدية رقم
 5لسنة  2005بينما تم ارجاء مادتني
ملزيد من الدراسة .وقال مقرراللجنة
س�ع��ود الحريجي ان اللجنة وافقت

ع �ل��ى ت �ع��دي��ل امل � ��ادة ال �خ��اص��ة ب�ع��دد
اعضاء املجلس البلدية لتصبح 20
عضوا منتخبا و 6اعضاء معينني.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى أل��زم��ت اللجنة
التعليمية الهيئة العامة للتطبيقي
ب��االن �ت �ه��اء م ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م�ل��ف
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات م�ط�ل��ع اب��ري��ل امل�ق�ب��ل أم��ا
البعثات ففي نهاية الشهر نفسه.

تفاصيل (ص 04و )05

ال��دف �ع��ة ( )43وذل � ��ك ب�ك�ل�ي��ة علي
الصباح العسكرية.
تفاصيل (ص)02

تلفزيون المجلس

محمد طنا:

إصرار الحكومة على
رفع الدعم سيضر
عالقتها بالمجلس

تفاصيل (ص)13

02

محليات

aldostoor

الثالثاء  29جمادى األولى  08 . 1437مارس 2016

سمو األمير يوقع باملوافقة على تخريج الدفعة  43ضباط

سمو األمير وولي العهد ورئيس مجلس األمة وكبار رجال الدولة خالل االحتفال

بحضور ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء ورئيس مجلس القضاء األعلى وكبار رجال الدولة

األمير يشهد حفل تخريج الطلبة الضباط
الدفعة  43بكلية علي الصباح العسكرية
ت �ح ��ت رع� ��اي� ��ة وح � �ض� ��ور ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه
القائد األع�ل��ى للقوات املسلحة أقيم
ص �ب��اح ام ��س ح �ف��ل ت �خ��ري��ج ال�ط�ل�ب��ة
الضباط من الدفعة ( )43وذلك بكلية
علي الصباح العسكرية.
وش�ه��د ح�ف��ل ال�ت�خ��رج س�م��و ول��ي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د حفظه
ال �ل��ه ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م وك� � �ب � ��ار ال � �ش � �ي� ��وخ وس �م ��و
الشيخ ناصر املحمد وسمو الشيخ
جابر امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
ورئ� �ي ��س امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ق�ض��اء
رئ � �ي� ��س م �ح �ك �م ��ة ال� �ت� �م �ي� �ي ��ز رئ �ي ��س
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل �س �ت �ش��ار
ي ��وس ��ف امل � �ط� ��اوع� ��ة ووزي� � � ��ر ش� ��ؤون
ال� � ��دي� � ��وان األم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن��اص��ر
صباح األحمد والنائب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي��ر
النفط بالوكالة أنس الصالح وكبار
املسؤولني بالدولة وجمع غفير من
أهالي الطلبة الخريجني واملواطنني.
وب��دأ الحفل ب��ال�س�لام ال��وط�ن��ي ثم
ق� ��ام أح� ��د ال �ط �ل �ب��ة ال �ض �ب��اط ب �ت�ل�اوة
م ��ا ت �ي �س��ر م ��ن آي� � ��ات ال ��ذك ��ر ال �ك��ري��م
بعدها ألقى آم��ر كلية علي الصباح
العسكرية العميد رك��ن خالد ناصر
الجطيلي كلمة ق��ال ف�ي�ه��ا :إن��ه ليوم
م�ب��ارك وش��رف عظيم أن نلتقي بكل
ال�ف�خ��ر واالع� �ت ��زاز ب��وال��دن��ا وق��ائ��دن��ا
األع � �ل� ��ى وق� ��ائ� ��د م �س �ي��رت �ن��ا أم �ي��رن��ا
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه وأط ��ال ف��ي عمره
ف��ي ل�ق��اء يتجدد ونترقبه ع��ام��ا بعد
ع��ام بكلية علي ال�ص�ب��اح العسكرية
مصنع الرجال وميدان العز والشرف
ل�ت�خ��ري��ج ن�خ�ب��ة م��ن ال�ض�ب��اط (دف�ع��ة

 )43وهم مسلحون بالعلم واإليمان
وال�ث�ق��ة بالنفس وال ��والء واإلخ�ل�اص
ل�ل��ه ول�ل��وط��ن واألم �ي��ر ب�ع��د أن تلقوا
وت �ع �ل �م��وا أح � ��دث ال �ع �ل ��وم ال �ق �ت��ال �ي��ة
والعسكرية وامل �ه��ارات التخصصية
وال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ج ��اه ��زي ��ن ل�لان �ض �م��ام
ل� �ج� �ي� �ش� �ن ��ا ال� � �ب � ��اس � ��ل وم� �س� �ت� �ع ��دي ��ن
ل�ل�ت�ض�ح�ي��ة ب ��أرواح� �ه ��م ل �ل��دف��اع ع��ن
أرض الوطن وترابه الغالي وقيادته
الحكيمة.
وق ��ال ال�ج�ط�ي�ل��ي :م�ن��ذ أي ��ام قليلة
اح �ت �ف �ل��ت دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب ��ال ��ذك ��رى
الخامسة والخمسني للعيد الوطني
وال��ذك��رى الخامسة والعشرين لعيد
ال �ت �ح��ري��ر وال �س �ن��ة ال �ع��اش��رة ل�ت��ول��ي
س �م��وك��م م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م وك��وي �ت �ن��ا
ك��وي��ت ال �ع��زة وال �ك��رام��ة راف�ع��ة راي��ات
ال� �ن� �ص ��ر وال � �ح� ��ري� ��ة راي � � � ��ات ال �ت �ق ��دم

سموه يصافح عددا من الضباط

واالزده � � � ��ار .وإن م ��ن ح �س��ن ال �ط��ال��ع
أن م��ن ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ع�ل�ي�ن��ا ب�ق�ي��ادة
س �م��وك��م ال �ح �ك �ي �م��ة ل�س�ف�ي�ن��ة ال �ب�ل�اد
وال� �ت ��ي ت �م �ي��زت ب��ال �ح �ن �ك��ة وال �خ �ب��رة
السياسية العريقة وحضوركم الدائم
والبارز على كافة االصعدة اإلقليمية
وال��دول �ي��ة وإدراك س �م��وك��م العميق
لكافة األخطار والتحديات املحيطة
بالوطن وال��وص��ول بالكويت إل��ى بر
األمان وتحقيق الرفاهية واالستقرار
لشعب الكويت.
واض� ��اف ق��ائ�ل ً�ا :ل�ق��د واك �ب��ت كلية
ع � �ل� ��ي ال � �ص � �ب � ��اح ال � �ع � �س � �ك ��ري ��ة ه� ��ذه
املتغيرات وواج�ه��ت ه��ذه التحديات
م ��ن خ�ل�ال ت �ع��دي��ل امل �ن��اه��ج ال�ع�ل�م�ي��ة
وال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري � ��ة واالع� � � �ت� � � �م � � ��اد ع �ل��ى
االستغالل األمثل للوقت واإلمكانات
واس� � �ت� � �ح � ��داث ال � �ع � �ل� ��وم ال �ع �س �ك��ري��ة

ال� �ج ��دي ��دة وس � �ل ��وك ال �ن �ه��ج ال ��واع ��ي
املستنير ل�ب�ن��اء أج�ي��ال م��ن الضباط
والقادة ،مشيرا إلى أن الكلية تستقبل
ش�ب��اب ال��وط��ن ال�ط�م��وح ل�ت�غ��رس في
نفوسهم التقاليد األصيلة والعلوم
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة وت��أه �ي �ل �ه��م
علميا وعمليا واضعني في االعتبار
ال�ت�ط��ور العلمي وال�ت�ق�ن��ي لألسلحة
وامل� � �ع � ��دات وط� � ��رق أس ��ال� �ي ��ب ال �ق �ت��ال
وغ��رس االن�ض�ب��اط ف��ي نفوسهم بال
تعسف أو قسوة مع التقيد باألوامر
والتعليمات العسكرية إي�م��ان��ا منا
ب� ��أن االن �ض �ب ��اط ه ��و ح �ج��ر ال ��زاوي ��ة
ل�ب�ن��اء ال�ج�ي��ش ال �ق��وي.واش��ار ال��ى ان
الكلية ق��د اس�ت�ض��اف��ت طلبة ضباط
م � ��ن امل �م �ل �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
الشقيقة دول��ة قطر الشقيقة اململكة
األردنية الهاشمية الشقيقة.

فرحة األهل بأبنائهم الخريجني

ث ��م وج � ��ه آم � ��ر ال �ك �ل �ي��ة ف ��ي ك�ل�م�ت��ه
توجيهات ال��ى الخريجني ق��ال فيها:
أوص �ي �ك ��م ب ��اإلي� �م ��ان ب��ال �ل��ه وال � ��والء
للكويت وأميرها حفظه الله ورع��اه
حافظوا على األم��ان��ة والعهد لسمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ح��اف �ظ��وا ع �ل��ى األم��ان��ة
وال� �ع� �ه ��د ل �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد دون
االن�ت�م��اء لطائفة أو مذهب أو قبيلة
وأن ت �ت �ح��اب��وا وت� � �ت � ��آزروا ل�ل�ك��وي��ت
اح �م �ل��وا األم ��ان ��ة وح ��اف� �ظ ��وا ع�ل�ي�ه��ا
كما حافظ عليها آب��اؤك��م وأج��دادك��م
م��ن قبلكم ط�ب�ق��وا م��ا تعلمتموه في
ال �ك �ل �ي��ة وط � � ��وروا أن �ف �س �ك��م ح��اف �ظ��وا
ع�ل��ى ال �ك �ف��اءة وال �ج��اه��زي��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة
ل��وح��دات �ك��م ح��اف �ظ��وا ع �ل��ى م�ع��دات�ك��م
وأسلحتكم اهتموا باألفراد وأعملوا
ع �ل��ى ت��دري �ب �ه��م ورف � ��ع م�ع�ن��وي��ات�ه��م
واحرصوا على االنضباط العسكري.

ث� � ��م ق� � � ��ام آم� � � ��ر ط� � ��اب� � ��ور ال � �ع� ��رض
ب��االس �ت �ئ��ذان م��ن س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ب �ب��دء م��راس��م ال �ت �خ��رج ب�ع��د ذل ��ك ب��دأ
ط ��اب ��ور ال � �ع ��رض ال �ع �س �ك��ري أع �ق �ب��ه
تسليم وتسلم علم كلية علي الصباح
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ب �ي��ن دف � �ع � �ت ��ي ال �ط �ل �ب��ة
ال �ض �ب��اط ( )44 - 43ت �ل�اه ان �ص��راف
الخريجني وع��رض للمغاوير ثم قام
الطلبة الضباط الخريجون بدخول
س��اح��ة الكلية واإلع�ل�ان ع��ن النتائج
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل��دف �ع��ة ال �ط �ل �ب��ة ال �ض �ب��اط
الخريجني أل�ق��اه��ا مساعد آم��ر كلية
ع �ل��ي ال �ص �ب��اح ال�ع�س�ك��ري��ة ب �ع��د ذل��ك
ت� �ف� �ض ��ل ح� � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال �س �م ��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
بتوزيع الجوائز على الطلبة األوائل
وامل �ت �ف��وق�ين م��ن ك�ل�ي��ة ع�ل��ي ال�ص�ب��اح
العسكرية.
وق� ��ام م �س��اع��د آم ��ر ق �ي ��ادة ش ��ؤون
ال� �ط� �ل� �ب ��ة ال � �ض � �ب� ��اط امل � � �ق� � ��دم ال� ��رك� ��ن
ط � �ل� ��ال خ � �ل � ��ف ال � �خ � ��ري � �ن � ��ج ب � �ت �ل��اوة
ال�ي�م�ين ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ل�ت�خ��رج وم��ن ثم
االس�ت�ئ��ذان بانتهاء ط��اب��ور العرض
ال �ع �س �ك��ري وع � ��زف ال� �س�ل�ام ال��وط �ن��ي
إيذانا بانتهاء الحفل.
ب�ع��ده��ا ق��ام ص��اح��ب ال�س�م��و رع��اه
ال �ل��ه ب��ال�ت��وج��ه إل ��ى ال �ق��اع��ة األم�ي��ري��ة
حيث قام ضباط الكلية بالسالم على
سموه كما ت��م تقديم هدية تذكارية
لسموه ولسمو ولي العهد حفظهما
الله بهذه املناسبة.
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ولي العهد استقبل
رئيس جهاز األمن الوطني
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد حفظه الله بقصر بيان صباح امس رئيس
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

مجلس الوزراء أثنى على جهود تنظيم مهرجان كويت العطاء

إشادة دولية واسعة بدور سمو األمير
ومواقفه اإلنسانية
عقد مجلس ال��وزراء اجتماعه
األس �ب��وع��ي ب�ع��د ظ�ه��ر أم ��س في
ق��اع��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي قصر
ال �س �ي��ف ب��رئ��اس��ة س �م��و ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وب �ع��د االج �ت �م��اع ص��رح
ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الخارجية ووزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
بالنيابة الشيخ ص�ب��اح الخالد
بما يلي:
اطلع م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف��ي
مستهل اجتماعه على الرسالة
املوجهة لحضرة صاحب السمو
األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه م��ن
ال��رئ �ي��س ع�ب��د ال �ف �ت��اح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
الشقيقة والتي تأتي ضمن إطار
ال� �ت� �ش ��اور امل �س �ت �م��ر وال �ع�ل�اق ��ات

األخ ��وي ��ة امل�ت�م�ي��زة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال �ش �ق �ي �ق�ين وف� ��ي إط � ��ار اإلش � ��ادة
ال��دول�ي��ة ال��واس�ع��ة ب��دور حضرة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه وم��واق�ف��ه اإلنسانية
ف�ق��د اط�ل��ع مجلس ال � ��وزراء على
ال � ��رس � ��ائ � ��ل امل� ��وج � �ه� ��ة ل �ح �ض��رة
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورعاه من كل من ديفيد كاميرون
رئ �ي ��س وزراء امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
الصديقة وب��ان ك��ي م��ون األم�ين
ال � �ع ��ام ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة وول� �ي ��ام
الس � � ��ي س ��وي � �ن ��غ امل � ��دي � ��ر ال � �ع ��ام
ملنظمة الهجرة الدولية وأيرينا
ب ��وك ��وف ��ا امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل�ن�ظ�م��ة
ال� �ي ��ون� �س� �ك ��و وال� � �ت � ��ي ت �ض �م �ن��ت
ال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
لحضرة ص��اح��ب السمو األمير
حفظه الله ورعاه على استضافة

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

مؤتمرات املانحني لدعم الوضع
اإلنساني في سوريا والتبرعات
التي قدمتها دولة الكويت والتي
ك��ان آخ��ره��ا م�ش��ارك��ة س�م��وه في
ال� ��رئ� ��اس� ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة ل �ل �م��ؤت �م��ر
ال��دول��ي ال��راب��ع للمانحني ال��ذي

عقد في لندن في فبراير املاضي.
وم� ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ف �ق��د أش ��اد
مجلس الوزراء بالجهود الطيبة
ال �ت ��ي ب��ذل �ه��ا ال� ��دي� ��وان األم �ي ��ري
ل �ت �ن �ظ �ي��م االح � �ت � �ف� ��ال ب ��األل� �ع ��اب
ال �ن��اري��ة (ك��وي��ت ال �ع �ط��اء) وال�ت��ي

أق� �ي� �م ��ت ي� � ��وم ال� �س� �ب ��ت امل ��اض ��ي
ب �م �ن��اس �ب��ة ال � ��ذك � ��رى ال �خ��ام �س��ة
والخمسني لالستقالل والذكرى
ال�خ��ام�س��ة وال�ع�ش��ري��ن للتحرير
والذكرى العاشرة لتولي حضرة
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورع ��اه مقاليد ال�ح�ك��م وال��ذك��رى
العاشرة لتولي سمو ولي العهد
منصبه وال �ت��ي ظ �ه��رت ب�ص��ورة
ج �م �ي �ل��ة ورائ� � �ع � ��ة س ��اه� �م ��ت ف��ي
إدخال مشاعر البهجة والسعادة
والفرح على املواطنني واملقيمني
ك��اف��ة كما أع��رب مجلس ال��وزراء
عن شكره وتقديره للجهود التي
ب��ذل �ه��ا ال �ق��ائ �م��ون ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م
ه � ��ذا االح� �ت� �ف ��ال ال� ��رائ� ��ع م �ن��وه��ا
ب��ال��دور االي �ج��اب��ي ال ��ذي ق ��ام به
رجال األمن في إعداد الترتيبات
األمنية وكذلك الجهات األخ��رى

ال �ت��ي س��اه �م��ت ف��ي إن �ج��اح ه��ذه
ال �ف �ع ��ال �ي ��ات س ��ائ�ل�ا امل� ��ول� ��ى ع��ز
وجل أن يديم على وطننا العزيز
األفراح ونعمة األمن واألمان.
كما ب�ح��ث امل�ج�ل��س ال �ش��ؤون
ال �س �ي��اس�ي��ة ف ��ي ض ��وء ال�ت�ق��اري��ر
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ج �م��ل ال� �ت� �ط ��ورات
ال��راه�ن��ة ف��ي ال�س��اح��ة السياسية
ع� � �ل � ��ى ال � �ص � �ع � �ي � ��دي � ��ن ال � �ع� ��رب� ��ي
والدولي.

04

برلمان
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منح هذه الفئة استثناءات لدى مراجعتهم العيادات الخارجية

المرأة واألسرة :العالج ألبناء الكويتيات
مجانا مدى الحياة
نقلت مستشارة لجنة شؤون
امل��رأة واالس ��رة ف��ي مجلس االم��ة
د.ف��رح ص��ادق عن وزارة الصحة
تأكيدها مجانية ال�ع�لاج ألبناء
ال�ك��وي�ت�ي��ات م ��دى ال �ح �ي��اة وذل��ك
اس� �ت� �ن ��ادا إل � ��ى ال � �ق� ��رار ال � � ��وزاري
رق��م  146لسنة  2010كاشفة عن
ام �ت �ي��ازات ع ��دة ل �ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة
ج ��ار دراس �ت �ه��ا م��ن ق�ب��ل ال� ��وزارة
التي أعطت موافقة مبدئية خالل
اجتماع اللجنة أم��س على هذه
االمتيازات.
وأض � ��اف � ��ت ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح إل ��ى
ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن أن� � �ه � ��ا اق� �ت ��رح ��ت
ع�ل��ى وزارة ال�ص�ح��ة م�ن��ح أب�ن��اء
الكويتيات بطاقة ضمان صحي
خاصة بهذه الشريحة تميزهم
عن اآلخرين وتكفل لهم امتيازات
معينة في مرافق الوزارة مشيرة
إل� ��ى أن ال � � � ��وزارة اب � ��دت م��واف �ق��ة
م � �ب� ��دئ � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى م� �ن� �ح� �ه ��م ه� ��ذه
البطاقة.

جانب من اجتماع لجنة املرأة واألسرة أمس

وأوض � �ح� ��ت ف � ��رح أن ال �ل �ج �ن��ة
تدارست هي ووزارة الصحة في
أس �ب��اب تحصيل  50دي �ن��ارا من
أبناء الكويتيات كضمان صحي
رغ � � ��م وج � � � ��ود ق � � � ��رار ب �ت �ح �ص �ي��ل
خمسة دنانير فقط مشيرة إلى

أن وزارة الصحة وعدت بمتابعة
ه� ��ذا امل� ��وض� ��وع ل �ض �م��ان ت�ن�ف�ي��ذ
ال� � �ق � ��رار ك� �م ��ا ص� � ��در م� ��ن ال �ج �ه��ة
املختصة.
وذك � � � ��رت أن وزارة ال �ص �ح��ة
وع��دت بدراسة منح استثناءات

ألب� � � � �ن � � � ��اء ال � � �ك� � ��وي � � �ت � � �ي� � ��ات ل� � ��دى
مراجعتهم العيادات الخارجية
ف � ��ي امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات خ �ص��وص��ا
ف��ي ع �ي��ادات األس �ن��ان واملناظير
والسونار.
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ� � ��رى اج �ت �م �ع��ت

لجنة ش ��ؤون االس ��رة البرملانية
ب �ح �ض��ور وك �ي��ل وزارة ال�ص�ح��ة
د.خ � ��ال � ��د ال � �س � �ه �ل�اوي ح� �ي ��ث ت��م
م�ن��اق�ش��ة ك��ل م��ا يتعلق ب�ش��ؤون
أب� � �ن � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات س� � � ��واء م��ن
ال� �ب ��دون او غ �ي��ر ال �ك��وي�ت�ي�ين من
األجانب في وزارة الصحة لبيان
ال �ق �ض��اي��ا ذات ال �ع�لاق��ة ب �ش��ؤون
ابناء الكويتيات.
وقال مقرر اللجنة محمد طنا
ان ��ه ات �ض��ح ل�ل�ج�ن��ة وج� ��ود كثير
م��ن ال �ق��رارات ال��وزاري��ة ال�ص��ادرة
ملصلحة اإلخ ��وة ال �ب��دون لتلقي
خدمة ال�ع�لاج م��دى الحياة دون
رس � ��وم م �ب �ي �ن��ا ان ج �م �ي��ع أب �ن��اء
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات س� � ��وف ي �ع��ام �ل��ون
معاملة الكويتيني في االستفادة
م��ن ال�خ��دم��ات الطبية ف��ي وزارة
الصحة مدى الحياة.
واض � � � � � ��اف ط � �ن� ��ا ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ناقشت توظيف أبناء الكويتيات
في وزارة الصحة خاصة البدون

منهم ف��ي م��راف��ق وزارة الصحة
الس� �ي� �م ��ا األط� � �ب � ��اء وال� �ص� �ي ��ادل ��ة
وامل � �خ � �ت � �ب� ��رات ال� �ط� �ب� �ي ��ة وف �ن �ي��ي
األش � � �ع� � ��ة م� ��وض � �ح� ��ا ان وزارة
الصحة حريصة على االستعانة
بكل ه��ذه ال�ك�ف��اءات وغ�ي��ره��ا من
الكوادر.
وذك� ��ر ط�ن��ا ان وزارة الصحة
واف � � �ق� � ��ت ع � �ل� ��ى إص � � � � ��دار ب �ط ��اق ��ة
خاصة البناء الكويتيات البدون
م��وض�ح��ا ف�ي�ه��ا ج�م�ي��ع ال �ق��رارات
ال��وزاري��ة ال�ت��ي تيسر االستفادة
م� � ��ن ال � � �خ� � ��دم � ��ات امل� � �ق � ��دم � ��ة ل �ه��م
وستكون في القريب العاجل في
متناولهم للعالج ف��ي ك��ل مراكز
الصحة.

التعليمية :نتائج تحقيقات التعيينات
والبعثات بالتطبيقي أبريل المقبل

المرافق :زيادة أعضاء البلدي
إلى  20عضوا منتخبا و 6معينين

ن��اق �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
البرملانية أمس نتائج التحقيق
ف � � ��ي ت � �ع � �ي � �ي � �ن� ��ات ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي
وال � �ب � �ع � �ث� ��ات ال � ��دراس� � �ي � ��ة ح �ي��ث
ألزمت التطبيقي باالنتهاء من
التحقيق في املسارين في مطلع
اب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ل�ل�ت�ع�ي�ي�ن��ات أم��ا
نهاية ابريل فللبعثات.
وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ح �م��ود
ال � � � � �ح � � � � �م� � � � ��دان ف � � � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح
للصحافيني :اجتمعنا أمس مع
ممثلي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال �ت��دري��ب ل�لاط�لاع
ع� �ل ��ى آخ � � ��ر م � ��ا ت ��وص� �ل ��ت إل �ي��ه
ال�ه�ي�ئ��ة ب �خ �ص��وص ال�ت�ظ�ل�م��ات
في التعيينات مؤكدا أن اللجنة
اتفقت مع الهيئة على االنتهاء
م��ن التحقيقات ف��ي التعيينات
ف��ي مطلع اب��ري��ل املقبل واع�لان
ن �ت��ائ��ج ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ال�ب�ع�ث��ات
نهاية ابريل.
وذك� � � ��ر ال � �ح � �م� ��دان أن ال �ش��ق
ال �ث��ان��ي م��ن االج �ت �م��اع خصص

ناقشت لجنة امل��راف��ق العامة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة م � � �ش � ��روع ق� ��ان� ��ون
ال� �ب� �ل ��دي ��ة رق� � ��م  5ل �س �ن ��ة 2005
وانتهت من التصويت على عدد
من مواد مشروع القانون.
وق � ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
س�ع��ود ال�ح��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ان� ��ه ت��م
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى  25م � ��ادة م��ن
م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون وت� ��م ارج� ��اء
مادتني ملزيد من الدراسة.
واض � � � � ��اف ال � �ح ��ري � �ج ��ي :ك � ��ان
ه � �ن � ��اك ت� � �ف � ��اوت ف � ��ي ت �ص��وي��ت
اع � �ض � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى ب �ع��ض
مواد مشروع القانون موضحا
ان ال�ل�ج�ن��ة واف �ق��ت ع�ل��ى تعديل
امل � ��ادة ال �خ��اص��ة ب �ع��دد اع �ض��اء
امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ل �ي �ص �ب��ح 20
عضوا منتخبا كما في مشروع
ال� �ق ��ان ��ون و 6اع� �ض ��اء م�ع�ي�ن�ين
ول �ي��س  11ع �ض��وا م�ع�ي�ن��ا كما
جاء في مشروع الحكومة.
وب� � �ي � ��ن ان ع � � � � ��دد ال� � � ��دوائ� � � ��ر

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

ملناقشة رسوم املدارس الخاصة
واملعايير التي وضعتها وزارة
ال �ت��رب �ي��ة الف �ت��ا إل ��ى أن ال � ��وزارة
م�م�ث�ل��ة ب��ال��وك �ي��ل ه�ي�ث��م األث ��ري
قدموا مؤشرات إيجابية بإلزام
امل��دارس الخاصة بالرسوم من
خ �ل�ال م �ع��اي �ي��ر أب ��رزه ��ا ن��وع�ي��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م وش � �ه� ��ادات امل��درس�ي�ن

واألراض � � ��ي ال �ت��ي ت�ب�ن��ى عليها
امل� ��دارس إن ك��ان��ت ملكا خاصا
أو ملكا ل�ل��دول��ة ب�ح��ق االن�ت�ف��اع
ومعايير أخرى.

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة أمس

االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
ه��ي  10دوائ� ��ر ب�ن�ظ��ام ال�ص��وت
الواحد على ان يكون لكل دائرة
ع � �ض� ��وان م �ض �ي �ف��ا ان ال �ل �ج �ن��ة
واف� �ق ��ت ع �ل��ى ان ي �ك ��ون امل��ؤه��ل
ال �ج��ام �ع��ي ش��رط��ا ل�ل�ت��رش��ح في
انتخابات املجلس البلدي.
واوضح ان تمت تعديل املادة

رقم  19من مشروع القانون ملنع
ال �ج �م��ع ب�ي�ن ع �ض��وي��ة امل�ج�ل��س
البلدي وعضوية مجلس ادارة
شركة او وظيفة عامة.
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برلمان

التشريعية توافق على تعديل قانوني
الرعاية السكنية ومكافأة الطلبة
عقدت لجنة الشؤون التشريعية
اجتماعها أم��س ملناقشة مجموعة
م ��ن االق � �ت ��راح� ��ات ب �ق ��وان�ي�ن ي�ت�ع�ل��ق
جميعها بالرعاية السكنية إضافة
إل��ى مناقشة اق�ت��راح بقانون بشأن
قانون مكافأة الطلبة.
وق��ال مقرر اللجنة النائب احمد
القضيبي ان اللجنة ناقشت بندين
وت � �م� ��ت امل � ��واف� � �ق � ��ة ع �ل �ي �ه �م��ا األول
يتضمن مجموعة م��ن االق�ت��راح��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن ب � �ش� ��أن ت � �ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
ال��رع��اي��ة السكنية وواف �ق��ت اللجنة
عليه واحيل إلى اللجنة املختصة.
وأض � � � � � ��اف :أم � � ��ا ال � �ب � �ن� ��د ال� �ث ��ان ��ي
ف �ي �ت �ع �ل��ق ب ��اق� �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون م �ق��دم
م��ن ال�ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج بشأن
تعديل قانون مكافآة الطلبة إلدخال
مهنة التمريض ضمن التخصصات
النادرة وتمت املوافقة عليه.
ف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي أب� � � ��رز االق � �ت� ��راح� ��ات
بقوانني التي وافقت عليها اللجنة:
 في حالة وف��اة أي من الزوجنيق�ب��ل اس�ت�ك�م��ال امل ��دة امل �ق��ررة لتملك
العقار الحكومي ي��ؤول العقار الى
ال ��ورث ��ة م�ل�ك��ا ك �م �ي��راث ش��رع��ي لهم
مع حفظ حق االم ان كانت على قيد
ال�ح�ي��اة واذا ت��وف�ي��ت االم الكويتية
املتزوجة من غير كويتي واملتمتعة
ب��ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ي�ص�ب��ح ال�ع�ق��ار
ورثا شرعيا الوالدها.
 يتولى بنك التسليف واالدخاروف � �ق� ��ا ل � �ل � �ش� ��روط ال � �ت� ��ي ي �ح ��دده ��ا
امل��رس��وم توفير سكن م�لائ��م بقيمة
ايجارية منخفضة لكل م��ن الفئات
اآلتية:
 امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة منغير كويتي وليس لها اوالد ومضى
على زواجها ثالث سنوات.
 امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة منغير كويتي ولها أوالد.
 امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ط�ل�ق��ة طالقاب��ائ �ن��ا وامل � � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة االرم� �ل ��ة
ول � �ي ��س ألي م �ن �ه��ن اوالد وامل � � ��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة غ�ي��ر امل �ت��زوج��ة اذا بلغت
أي م �ن �ه��ن االرب� �ع�ي�ن س �ن��ة وب �ش��رط

صرف بدل ايجار
شهري لرب االسرة
الذي حصل على
قرض اسكاني ثم
اضطرته الظروف
لبيع منزله
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ان يكون ع��دد من يوفر لهن السكن
املالئم في السكن الواحد وفقا لهذا
البند امرأتني من ذوات القربى حتى
ال��درج��ة الثالثة واذا لم يتوافر هذا
الشرط جاز توفير الرعاية السكنية
المرأة واحدة.
 ف� ��ي ح ��ال ��ة وف � � ��اة االب ت�س�ق��طم��دي��ون �ي��ة ب �ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي
عنه وتؤول ملكية البيت الحكومي
او ال �ق �س �ي �م��ة ل ��ورث� �ت ��ه ال �ش��رع �ي�ي�ن
م�ج�ت�م�ع�ين وي �ك ��ون ل�ل�اب��ن األص �غ��ر
الحق في التمتع بالرعاية السكنية
كاملة وفقا الحكام هذا القانون.
ي � �ق� ��وم ب� �ن ��ك االئ � �ت � �م� ��ان ب �ت �ق��دي��م
ال � � � �ق� � � ��روض مل� �س� �ت� �ح� �ق ��ي ال � ��رع � ��اي � ��ة

السكنية م��ن م��واط�ن�ين وم��واط�ن��ات
ارام��ل او مطلقات او متزوجات من
غير كويتي وغ�ي��ر م�ت��زوج��ات ممن
بلغن االرب�ع�ين عاما لبناء املساكن
او ش��رائ�ه��ا او االن�ت�ف��اع بالتوسعة
او التعلية او الصالحها وترميمها.
 واذا ت ��وف� �ي ��ت االم ال �ك��وي �ت �ي��ةاملتزوجة من غير كويتي واملتمتعة
ب��ال��رع��اي��ة السكنية ي�ك��ون ألوالده��ا
ب� �ع ��د وف� ��ات � �ه� ��ا ح � ��ق وراث� � � � ��ة م �ن ��زل
وال� ��دت � �ه� ��م ان ك� ��ان� ��ت ت �م �ل ��ك م �ن��زال
س ��واء ك��ان��وا ذك� ��ورا او ان��اث��ا ش��رط
محافظتهم على االق��ام��ة ف��ي البالد
حتى سن خمسني عاما.
 -يصرف بدل ايجار شهري وفق

امل �ع �م��ول ب��ه او م��ا ت �ق��رره امل��ؤس�س��ة
العامة للرعاية السكنية لرب االسرة
الذي حصل على قرض اسكاني ثم
اضطرته ظروف اجتماعية او مالية
قاهرة لبيع منزله.
 أن ت � �ق� ��وم امل ��ؤس� �س ��ة ب �ت��وف �ي��رالرعاية السكنية للكويتية املتزوجة
م� ��ن غ� �ي ��ر ك ��وي� �ت ��ي وف� �ق ��ا ل �ل �ش��روط
والضوابط التي يصدر بها قرار من
مجلس االدارة.
 يستحق م�ق��دم ال�ط�ل��ب اع�ت�ب��ارامن اول الشهر التالي النقضاء شهر
م��ن ت��اري��خ تقديمه ط�ل��ب الحصول
ع�ل��ى ال��رع��اي��ة السكنية ب��دل اي�ج��ار
ش �ه��ري م �ق��داره م��ائ �ت��ان وخ�م�س��ون

لجنتان تجتمعان اليوم
ت� �ع� �ق ��د ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال�ح�س��اب الختامي اجتماعا
ال �ي��وم ملناقشة م�ي��زان�ي��ة وك��ال��ة
االن �ب��اء الكويتية ك��ون��ا للسنة
امل��ال �ي��ة  2017/2016ب�ح�ض��ور
ممثلني عن كل من وزارة املالية
ودي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ودي � � ��وان
الخدمة املدنية ووكالة االنباء
ال �ك��وي �ت �ي��ة وج � �ه� ��از امل ��راق �ب�ي�ن

املاليني وكذلك ما يستجد من
أعمال.
كما تبحث لجنة األولويات
في اجتماعها اليوم االولويات
التي سيتم تحديدها لعرضها
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س االم � � ��ة ف� ��ي دور
االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال� ��راب� ��ع م��ن
ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� ��راب� ��ع
ع�ش��ر ب�ح�ض��ور وزي ��ر ال �ش��ؤون

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وزي� ��ر
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء ووزير االشغال
ال �ع��ام��ة وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس االمة.

دي �ن��ارا كويتيا تدفعه ل��ه املؤسسة
شهريا حتى حصوله على الرعاية
السكنية.
 تستحق املرأة الكويتية اعتبارامن اول الشهر التالي النقضاء شهر
من تاريخ تقدمها بطلب الحصول
على القرض او على املسكن املالئم
ب�ق�ي�م��ة اي �ج��اري��ة م�ن�خ�ف�ض��ة وح�ت��ى
االس �ت �ج��اب��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ط�ل�ب�ه��ا ب��دل
اي�ج��ار ش�ه��ري ي�س��اوي م�ق��داره بدل
االي �ج��ار امل�ن�ص��وص ع�ل�ي��ه ف��ي ه��ذه
املادة وفقا للشروط الواردة بها مع
ع��دم ص��رف ف��روق مالية ع��ن الفترة
ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى ت��اري��خ ال�ع�م��ل بحكم
هذه املادة.
 في حالة طالق الزوجة الكويتيةق�ب��ل ص ��دور وث�ي�ق��ة ال�ت�م�ل��ك ت�ص��در
ال ��وث �ي �ق ��ة ب ��اس ��م ال � � ��زوج وال� ��زوج� ��ة
مقدمة الطلب قبل واقعة الطالب اذا
ك��ان ق��د م�ض��ى ع�ل��ى زواج �ه �م��ا م��دة
تجاوز الخمس سنوات ميالدية.
 يراعى عند كتابة وثائق التملكان ت �ص��در ب��اس��م ال � ��زوج وال ��زوج ��ة
وف� ��ي ح��ال��ة وف � ��اة اي م ��ن ال��زوج�ي�ن
ال�ك��وي�ت�ي�ين دون اوالد ق�ب��ل اص ��دار
وث� �ي� �ق ��ة ال� �ت� �م� �ل ��ك ت � �ص� ��در ال��وث �ي �ق��ة
باسم ال��زوج االخ��ر وتكون الوثيقة
مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى
اس �ت �م��ر ق �س��ط ال�ت�م�ل�ي��ك او ال �ق��رض
ق��ائ�م��ا ب�ع��د ت��اري��خ االص� ��دار ووف�ق��ا
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للضوابط التي يصدر بها قرار من
ال��وزي��ر ب�ع��د م��واف �ق��ة م�ج�ل��س ادارة
املؤسسة.
 ان � ��ه ف ��ي ح ��ال ��ة ط �ل��اق ال ��زوج ��ةال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ق � �ب� ��ل ص� � � � ��دور وث �ي �ق ��ة
التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج
والزوجة املقدم الطلب باسمها قبل
واقعة الطالق حفاظا على حقها في
ال��رع��اي��ة السكنية وذل��ك اذا ك��ان قد
م�ض��ى ع�ل��ى زواج �ه �م��ا م ��دة ت�ج��اوز
ال �خ �م��س س � �ن� ��وات ت ��أك� �ي ��دا ل �ج��دي��ة
ال� ��زواج واس �ت �ق��رار ال��وض��ع االس��ري
لهما خالل هذه املدة.
 وف � ��ي ح ��ال ��ة وف� � ��اة االب ت ��ؤولملكية البيت الحكومية او القسيمة
لورثته الشرعيني مجتمعني ويكون
ل�ل�اب ��ن االص� �غ ��ر ال �ح ��ق ف ��ي ال�ت�م�ت��ع
بالرعاية السكنية كاملة.
 ي � � �ع � � ��وض اص � � � �ح� � � ��اب ال� �ب� �ي ��تال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة ل �ه ��م ق�ب��ل
صدور هذا القانون بمساحات تقل
عن 400م 2وذلك عن املساحات التي
تقل هذه املساحة بواقع  750دينارا
ع ��ن ك ��ل م �ت��ر وب� �ح ��د اق� �ص ��ى 200م
ويشترط الستحقاق هذا التعويض
ان يكون البيت الحكومي على ملك
امل�خ�ص��ص ل��ه او ورث �ت��ه ف��ي ت��اري��خ
طلب التعويض او م��ن ق��ام بشرائه
قبل صدور هذا التعديل.
يؤخذ املبلغ ال�لازم لتغطية هذه
التعويضات م��ن االحتياطي العام
ل� ��دول� ��ة وي � �خ� ��ول وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ف��ي
ادائ ��ه دف�ع��ة واح ��دة او ع�ل��ى دف�ع��ات
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص
وتحديد قواعد واج��راءات وشروط
ال � �ص� ��رف وف � �ق ��ا ل �ل ��اج� � ��راءات ال �ت��ي
ي �ص��در ب�ه��ا ق ��رار م��ن م�ج�ل��س ادارة
املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
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الحريجي :آلية التعامل مع األسئلة البرلمانية تدفع النواب إلى التصعيد

المعيوف يسأل الصانع عن التكلفة
المالية لمؤتمرات وندوات األوقاف
وج��ه النائب النائب عبدالله
امل � �ع � �ي� ��وف س � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي� � ��ر
العدل وزي��ر األوق��اف والشؤون
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال �ص��ان��ع
ق��ال ف�ي��ه :ق��ام��ت وزارة األوق ��اف
وال � � �ش� � ��ؤون اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ب�ع�م��ل
العديد من املؤتمرات والندوات
وورش العمل ملختلف املواضيع
وت� �ن ��اق� �ل ��ت ه � ��ذه األع� � �م � ��ال ع�ب��ر
الصحف اليومية وعليه يرجى
تزويدي وإفادتي باآلتي:
 ت � � � �ق� � � ��ري� � � ��ر م� � � �ف� � � �ص � � ��ل ع� ��نع � � ��دد امل � ��ؤت� � �م � ��رات ال �ص �ح �ف �ي��ة
وال � �ت � �ل � �ف ��زي ��ون � �ي ��ة وال� � �ل� � �ق � ��اءات
املفتوحة وال�ت��ي تمت باإليعاز
منكم ف��ي ه��ذا ال�ص��دد م��ع بيان
الجهات املشاركة فيما ذكر.
 كم عدد املؤتمرات واللقاءاتال �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف �ي �ه��ا بصفتكم
وزي � � � � ��را ل �ل ��أوق� � ��اف وال � � �ش � ��ؤون
اإلس�لام �ي��ة وك�ن�ت��م ف�ي�ه��ا راع�ي��ا
أو م �ت �ح��دث��ا أو م �ح��اض��را منذ
ت �س �ل �م �ك��م ل �ل �ح �ق �ي �ب��ة ال� ��وزاري � ��ة
وحتى تاريخ السؤال.
 ك� � �ش � ��ف م � �ف � �ص� ��ل ب � ��أوج � ��هال�ص��رف امل��ال��ي لهذه املؤتمرات
وال� � �ن � ��دوات وال� � � ��ورش ك ��ل ع�ل��ى
حدة وتزويدي بكتب املوافقات
م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ذات

عبدالله املعيوف

سعود الحريجي

يعقوب الصانع

املسؤولية املباشرة.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ان� �ت� �ق ��د ال� �ن ��ائ ��ب
س � � �ع� � ��ود ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي ج� � � ��واب
وزي � ��ر ال� �ع ��دل ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع
ع ��ن س ��ؤال ��ه ال � ��ذي ق��دم��ه ب�ش��أن
تعيينات وكالء النيابة معتبرا
أن الرد يتضمن إس��اءة للسؤال
البرملاني لن نقبل بها.
واضاف الحريجي أنه كان قد
تقدم بسؤال إل��ى الصانع طلب
ف �ي��ه تزويده عن امل �ق �ب��ول�ين في
العمل كباحث قانوني مبتدئ
وغ �ي��ر امل �ق �ب��ول�ين م �م��ن تنطبق
عليهم ال�ش��روط وأسئلة أخ��رى
إال أن� ��ه ل ��م ي� ��رد ع �ل��ى م ��ا ح ��واه

ال� �س ��ؤال م ��ن أس �ئ �ل��ة تفصيلية
واك �ت �ف��ى ب� � ��ردود إن �ش��ائ �ي��ة ع��ن
آليات التعيني واإلعالنات.
وأوض � ��ح أن ال ��وزي ��ر ع �ل��ى ما
ي �ب��دو ل��م ي �ق��رأ ال �س��ؤال واك�ت�ف��ى
ب �ت��زوي��دي ب��إج��اب��ات ع��ن س��ؤال
ل�ل�ن��ائ��ب ال��زم �ي��ل د .خ�ل�ي��ل عبد
الله ح��ول نفس املوضوع حتى
أن الرد الذي وصلني من الوزير
مرفق معه نص سؤال عبد الله
مشيرا إل��ى أن ك��ل م��ا تضمنته
اإلج ��اب ��ة ه ��و ع �م��وم �ي��ات ت �ف��رغ
م�ض�م��ون ال �س ��ؤال م��ن م�ح�ت��واه
وتعيق تحقيق الهدف منه.
وش� � � � � ��دد ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي ع �ل��ى

أن ه� � ��ذه اآلل � �ي � ��ة ف � ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م ��ع األس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ت��دف��ع
النواب إلى التصعيد وتتنافى
م ��ع ن� �ص ��وص ال�ل�ائ� �ح ��ة وم �ب��دأ
ال�ت�ع��اون ب�ين السلطتني معربا
عن أمله في أن يصحح الصانع
ه� ��ذه ال �خ �ط��أ ال �ج �س �ي��م وي�ع�ي��د
إرس ��ال اإلج��اب��ة م��رة أخ��رى بما
يتوافق والتعاون املطلوب.

تضم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية وتعطى صالحية الضبطية القضائية

مطيع يقترح إنشاء إدارة متخصصة
في مكافحة اإلرهاب
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب د.أح �م��د مطيع
ب� � ��اق � � �ت� � ��راح ل � ��رئ � ��اس � ��ة م �ج �ل��س
األم� ��ة ي��دع��و ف �ي��ه إلن �ش��اء إدارة
م � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ة ف� � � ��ي م� �ك ��اف � �ح ��ة
اإلره� � � � ��اب ت� �ض ��م ع� �ن ��اص ��ر ذات
كفاءة عالية من وزارتي الدفاع
وال��داخ �ل �ي��ة وت �ع �ط��ى ص�لاح�ي��ة
ال�ض�ب�ط�ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة لتمكني
ال � �س � �ل � �ط� ��ات ب� �ش� �ك ��ل أك� � �ب � ��ر م��ن
مواجهة هذه التنظيمات وذلك
ل �ت �ف��اق��م األخ� �ط ��ار ال �ن��ات �ج��ة عن
ن� �ش ��اط ال� �ح ��رك ��ات وامل �ن �ظ �م��ات
اإلره � � ��اب� � � �ي � � ��ة داخ � � � � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت

وخارجها وحرصا على حماية
ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا .وج ��اء نص
االقتراح :في ظل انتشار األفكار
امل�ت�ط��رف��ة واألن �ش �ط��ة اإلره��اب�ي��ة
وال�ت�ح��رك��ات امل�ش�ب��وه��ة لجميع
امل � �ن � �ظ � �م� ��ات اإلره � ��اب � � �ي � ��ة ال� �ت ��ي
ت �س �ت �ه��دف أم � ��ن وس�ل�ام ��ة دول
وش � � �ع� � ��وب امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
وخ � ��اص � ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج وال� �ع ��رب ��ي
وحرصا على مكافحة مثل هذه
النشاطات الخطرة واإلجرامية
وال � �ح � �ي � �ل� ��ول� ��ة دون م� �م ��ارس ��ة
جرائمها داخ��ل الكويت فإنني

ات �ق��دم ب��اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة إلن�ش��اء
إدارة أو وح��دة متخصصة في
مكافحة اإلره��اب تضم عناصر
ذات ك � �ف � ��اءة ع ��ال� �ي ��ة وت� ��دري� ��ب
متقدم من الجهات التالية:
 وزارة الدفاع  -استخباراتالجيش.
 وزارة ال��داخ �ل �ي��ة  -االدارةال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ب��اح��ث ال �ج �ن��ائ �ي��ة
م��ع إع �ط��ائ �ه��م ص �ف��ة الضبطية
القضائية.
د.أحمد مطيع

النصف :ال يوجد توجه لزيادة
القرض اإلسكاني
اس � �ت � �ب � �ع� ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب راك � � � ��ان
ال �ن �ص��ف زي� � ��ادة ق �ي �م��ة ال �ق��رض
اإلسكاني بالتزامن مع التوسع
ف ��ي ت ��وزي ��ع ال �ق �س��ائ��م ف ��ي ع��دد
م ��ن امل �ش��اري��ع ال�س�ك�ن�ي��ة امل��زم��ع
تسليمها فعليا خ�لال العامني
املقبلني وق ��ال إن مجلس األم��ة
ال�ح��ال��ي ع��ال��ج ت�ل��ك القضية من
خ�ل�ال دع ��م م ��واد ال�ب�ن��اء معربا
ع��ن اع �ت �ق��اده ب��أن أي زي ��ادة في
ق �ي �م��ة ال� �ق ��روض س �ت��ؤث��ر سلبا
ع� �ل ��ى اس � �ت � �ق� ��رار أس � �ع� ��ار س ��وق
العقار.
وأكد خالل لقائه في برنامج
رأي �ه��ن ع�ل��ى ت�ل�ف��زي��ون املجلس
على متابعة املجلس الحثيثة
ملعالجة وزارة اإلسكان لقضية
العيوب الفنية في بعض املنازل
التي تسلمها أصحابها مشيرا
إلى أن وزير اإلسكان قام بدوره
وأح��ال مخالفات امل�ق��اول�ين إلى
ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة ك �م��ا أك � ��د م��ن
ج��ان��ب آخ� ��ر اس �ت �م ��رار امل��راق �ب��ة
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ل� �ج� �ه ��ود امل ��ؤس� �س ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة في
ط ��رح ك��ل ال ��وح ��دات ف��ي وق�ت�ه��ا
حتى ال يتم تأخير ف��ي تسليم
املواطن قسيمته.
وأث �ن��ى ال�ن�ص��ف ع�ل��ى ج�ه��ود
امل � ��ؤس � �س � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة

راكان النصف

ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ف� �ي� �م ��ا ت� �ح� �ق ��ق م��ن
توزيعات تخطت  24ألف خالل
ال �ع��ام�ين امل��اض �ي�ين م�ش�ي��را إل��ى
أن الطلبات اإلس�ك��ان�ي��ة شهدت
ت��راج�ع��ا ملحوظا خ�لال الفترة
السابقة.
وارج � � ��ع ال �ن �ص ��ف ان �خ �ف��اض
أس�ع��ار ال�ع�ق��ار إل��ى ع��وام��ل عدة
م�ن�ه��ا ان �خ �ف��اض أس �ع��ار النفط
وت��ذب��ذب أداء األس�ه��م العقارية
فضال عن التوزيعات السكنية
والتي تضم كل عام آالف الزبائن
املحتملني لسوق العقار.

الكندري يسأل العبيدي
عن شركة مستشفيات
الضمان الصحي
وجه النائب فيصل الكندري
سؤاال الى وزير الصحة د .علي
العبيدي جاء فيه:
 م � � � ��ا االج � � � � � � � � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ياتبعتها ال ��وزارة لتنفيذ شركة
مستشفيات الضمان الصحي؟
 م �ت��ى ت ��م ت��رس �ي��ة ال �ش��رك��ة؟وكم يبلغ رأسمال الشركة؟
 ه��ل ت��م اص � ��دار ق� ��رار ب�ش��أنتشكيل مجلس ادارة ال�ش��رك��ة؟
وما القرارات التي اصدرت بهذا
ال �ش��أن م�ن��ذ ص ��دور ق ��رار ان�ش��اء
الشركة؟
 م �ت��ى س �ت �ب��دأ ال� �ش ��رك ��ة ف��يع� �م� �ل� �ه ��ا؟ وم � � ��ا االع � � �م� � ��ال ال �ت��ي
س� � �ت� � �ق � ��وم ب� � �ه � ��ا م � � ��ع ت� � ��زوي� � ��دي
بخارطة اعمال الشركة وهل تم
تحديد مقر الشركة وموظفيها؟
 م ��ا اس� ��م ال �ش��رك��ة ال �ف��ائ��زة؟وم� � � � � ��اذا ق � ��دم � ��ت م � �ن� ��ذ ت ��رس� �ي ��ة
املناقصة من اعمال وما خبرات
واعمال الشركة الفائزة؟
 -متى سينطلق عمل الشركة

فيصل الكندري

فعليا؟
 ما العمل واالن�ج��از املتوقعمن شركة الضمان الصحي في
السنة االول��ى م��ن عملها؟ وهل
ه �ن��اك خ �ط��ة ع �م��ل ت ��م وض�ع�ه��ا
ل�ق�ي��اس امل�س�ت��وى ال ��ذي سيقدم
من الشركة؟
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية .2015/2014

 139مليون دينار ديون مستحقة
على الحكومة لم يتم تسويتها
صرف مبالغ
للمجلس األعلى
للتخطيط من دون
إنجاز أعمال أو
تحقيق األهداف
المرجوة

في هذه الحلقة الثانية تستكمل الدستور نشر
مالحظات ديوان المحاسبة على نتائج الفحص
والمراجعة الخاصة بتنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة
المالية  2015-2014والتفاصيل في السطور التالية:

األمانة العامة ملجلس الوزراء

ه� � ��ذا ال � �ج � ��زء م � ��ن ت� �ق ��ري ��ر دي� � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ي � �ت � �ن� ��اول امل � �ص� ��روف� ��ات
واالي � � � � � � ��رادات ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ات م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء واالدارات ال �ت��اب �ع��ة ح�ي��ث
ق ��درت ت�ل��ك امل �ص��روف��ات واالي � ��رادات
ب �م��وج��ب امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 92
لسنة  2014بربط ميزانية ال��وزارات
واالدارات الحكومية للسنة املالية
 2015/2014وم ��ن ض�م�ن�ه��ا مجلس
الوزراء.
مجلس الوزراء  -األمانة العامة
أورد الديوان اهم بيانات الحساب
ال �خ �ت��ام��ي وامل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي اس�ف��ر
عنها فحص ومراجعة الديوان لهذه
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات وس �ج�ل�ات
وش ��ؤون ال�ت��وظ�ي��ف ل�لام��ان��ة ال�ع��ام��ة
مل �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وك� ��ذل� ��ك ال ��رق ��اب ��ة
امل�س�ب�ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة للسنة
 2015/2014حيث بلغت املصروفات
 153.108.750م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك�م��ا
بلغت االيرادات  5.676ماليني دينار.
اتضح من بيانات زيادة االيرادات
املحصلة للسنة امل��اي��ة 2015/2014
عن املقدر بما جملته 1.397.184/000
د .ك وبنسبة ،٪ 24.6
ان� �خ� �ف ��اض االي � � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ةب��ال �ن �س �ب��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014ع��ن
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2013بنسبة
 ٪ 26.4وزي��ادت�ه��ا ع��ن السنة املالية
 2013/2012وبنسبة  ٪ 33،1وبلغ
ال��وف��ر ب��امل�ص��روف��ات الفعلية للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع� ��ن امل �ع �ت �م��د
م� ��ا ج �م �ل �ت��ه  41.950.826/000د.
ك وب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪ 27.4ك � �م� ��ا زادت
مصروفات السنة املالية 2015/2014
ع��ن م �ص��روف��ات ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين

 2014/2013 ،2013/2012وبنسبة
 ٪ 12،2 ،٪ 16.0على التوالي.
 ث��ان �ي��ا :أه� ��م م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وانامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ل � �ل � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال � � � � � ��واردة
بالحساب الختامي ملجلس ال��وزراء:
ب� �ق ��اء ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �ب ��ال ��غ امل �ق �ي��دة
ب �ح �س��اب ال� ��دي� ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ع�ل��ى
الحكومة دون تسوية يعود بعضها
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2005/2004بلغت
جملتها  139.227/447د .ك.
وب� �ل ��غ ال ��رص �ي ��د امل � � ��دور ب�ح�س��اب
الديون املستحقة على الحكومة في
 2015/3/31ما جملته 139.227/447
د .ك ويرجع بعضه الى السنة املالية
 2005/2004دون اتخاذ اي اجراءات
ب �ش��أن��ه ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
وي �ط �ل��ب ال ��دي ��وان ب ��ذل امل��زي��د من
الجهود في طلب القوائم واملستندات
م��ن ج�ه��ات االس�ت�ح�ق��اق ل�ص��رف تلك
املبالغ واقفالها وتسويتها حتى ال
ت��دور من سنة مالية ألخ��رى التزاما
بالتعليمات املنظمة لذلك.
 ث��ال �ث��ا :اه ��م م�لاح �ظ��ات ال��دي��وانع �ل��ى ح �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات م�ج�ل��س
الوزراء.
 ض �ع��ف اج � � ��راءات ال��رق��اب��ة علىمتحصالت لجنة املناقصات املركزية
البالغ جملتها  6.188.295/000د .ك
باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم
 8ل �س �ن��ة  1973ب �ش��أن دل �ي��ل ال�ع�م��ل
بالنماذج املالية واملحاسبة.
واف � ��ادت االم ��ان��ة مل�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب� � ��أن� � ��ه س � � � ��وف ي � �ت � ��م ت � �ف � ��ري � ��غ ك ��اف ��ة
االي� � � � �ص � � � ��االت ب � �ك � �ش� ��وف ال � �ت� ��وري� ��د
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل �ل��اي� � �ص � ��االت امل� �ل� �غ ��اة
ي�ت��م االح �ت �ف��اظ ب��االص��ل ل ��دى لجنة

املناقصات لعدم وجود مبالغ مالية
للتوريد.
 ع � ��دم ال � �ب ��دء ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ م�ع�ظ��ممشاريع خطة التنمية واملخصص
ل �ه ��ا م �ب �ل��غ  4.033.000/000د .ك
بميزانية االم��ان��ة العامة ع��ن السنة
املالية  2015/2014باملخالفة لقواعد
تنفيذ امليزانية.
واف � � ��ادت االم� ��ان� ��ة ب ��ان ��ه ت ��م ال �غ��اء
م�ش��روع دع��م مشاركة املواطنني في
التعامل مع القضايا التنموية العامة
وت��رح �ي��ل ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��اري��ع ال��ى
م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2016/2015
ب�ي�ن�م��ا ت ��م ان �ج ��از م �ش ��روع ب��رن��ام��ج
االس� �ت� �ج ��اب ��ة ل� � �ط � ��وارئ ال� �ح ��اس ��وب
مل � ��واج � � �ه � ��ة ال � � � � �ك� � � � ��وارث ف � � ��ي م � �ج ��ال
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات وم �ش��روع
التراسل االلكتروني الذي تم خصمه
على امليزانية التشغيلية ولم تحمل
به اعتمادات خطة التنمية.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ال� �ع� �ق ��د رق � � ��م جم  116ب � �ش ��أن ال �ح �م �ل ��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة
ل �ل �م �ش��روع ال ��وط �ن ��ي ال� �ت ��وع ��وي ف��ي
مجال تكنولوجيا املعلومات البالغ
قيمته  995.815/000د .ك واملبرم في
:2014/1/12
أ -س��داد ما جملته 128.950/000
د .ك للشركة عن قيمة اعمال لم يتم
انجازها حتى تاريخ الصرف.
وأف� ��ادت األم��ان��ة ب��أن��ه ورد تقرير
ال �ج �ه��ة ب �ت��اري��خ  2014/9/9بطلب
ص��رف ال��دف�ع��ة الثانية وت��م الصرف
ب �م��وج �ب��ه وب �ع ��د ال �ت��دق �ي��ق ت �ب�ي�ن ان
هناك بعض االعمال لم يتم االنتهاء
م�ن�ه��ا ف�ت��م م�خ��اط�ب��ة ال�ج�ه��ة ب�ت��اري��خ
 2015/1/12ملعرفة موقف الدفعات
ل� �ل� �ع� �ق ��د ،وع � �ل � �ي� ��ه ف � �ل� ��م ي � �ت� ��م ص ��رف

ال��دف �ع �ت��ان ال �ث��ال �ث��ة وال ��راب �ع ��ة لحني
مقارنة االع�م��ال املنجزة باملنصرف
ل�ل�ش��رك��ة ع�ل�م��ا ب ��أن امل��وق��ف ال�ح��ال��ي
ل�لأع �م��ال امل �ن �ج��زة ي��زي��د ع�ل��ى م��ا تم
صرفه.
ب -ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رف م �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ج �م �ـ �ـ �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ـ��ه
 155.850/000د .ك ع��ن قيمة اعمال
غ � �ي� ��ر م� �ط ��اب� �ق ��ة ل � �ل � �ش� ��روط ال �ف �ن �ي��ة
للمناقصة.
واف ��ادت االم��ان��ة ب��أن ال�ص��رف كان
بناء على تقارير صادرة من الجهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات وفق
اع�م��ال ت��م تنفيذها بموجب الخطة
املعدلة واملعتمدة من الجهاز.
م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ال� �ع� �ق ��دي ��ن رق �م��ي
ج م  - 119ج م  120ب �ش��أن ت��وف�ي��ر
ك ��وادر فنية ف��ي م�ج��ال تكنولوجيا
امل � � �ع � � �ل � � ��وم � � ��ات ال� � � �ب � � ��ال � � ��غ ق� �ي� �م� �ت� �ه ��ا
 1.479.960/000د .ك:
ع ��دم إل � ��زام امل �س �ت �ش��اري��ن ب�ت�ق��دي��م
ت� �ق ��اري ��ر ش� �ه ��ري ��ة ب �ص �ف��ة م�ن�ت�ظ�م��ة
باملخالفة للبند خامسا من شروط
ال�ع�ق��د وع ��دم ت�ق��دي��م ت�ق��اري��ر شهرية
ع ��ن ك �ف ��اءة ال �ع �م��ل م ��ن ق �ب��ل ال�ج�ه��از
امل��رك��زي باملخالفة للبند ث��ام�ن��ا من
العقد وضعف نظام متابعة الجهاز
امل ��رك ��زي ل � ��دوام امل �س �ت �ش��اري��ن وع��دم
ال �ت��زام جميع امل�س�ت�ش��اري��ن بتدريب
اثنني من الكوادر الوطنية باملخالفة
للشروط الخاصة للمناقصة.
واف � � � � ��ادت االم � ��ان � ��ة ب� � ��أن ال �ج �ه ��از
امل��رك��زي س ��وف ي �ق��وم ب��ال��زام جميع
املستشارين بتقديم تقارير شهرية
وانه يتم االكتفاء بالتقارير ال��واردة
م � ��ن امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن واف � � � � ��ادة ب �ع��ض
االدارات ع � ��ن االداء ل � � ��دى ص ��رف
ال �ف��وات �ي��ر وي �ت��م ح��ال�ي��ا ال� ��زام جميع

املستشارين بنظام البصمة وتدريب
ال� � �ك � ��وادر ال ��وط �ن �ي ��ة ط �ب �ق��ا ل �ش ��روط
العقد.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق� ��رارال� ��وزاري رق��م  26لسنة  2014بشأن
الئحة تنظيم دعم املشاريع الشبابية
وت �ت �ض �م��ن ع � ��دم ت �ف �ع �ي��ل وت �ط �ب �ي��ق
ال �ب �ن��ود ارق � ��ام  3و 13و 18ال � ��واردة
بالالئحة باملخالفة للقرار ال��وزاري
املشار اليه.
واف� � � � � ��ادت م� �ك� �ت ��ب وزي � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب ب��أن��ه يتم تصنيف
املبادرين في مرحلة مستقبلية بعد
ان ي�ك��ون ه�ن��اك ق��اع��دة ك�ب�ي��رة منهم
وت��وج��د متابعة م��ن خ�لال التقارير
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع وه�ن��اك
ضباط اتصال باستثناء مشروعني
عند بداية تطبيق الالئحة.
م�ل�اح �ظ��ات ال� �ص ��رف ع �ل��ى اع �م��ال
م �ش��روع ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي وه��ي
اص� � ��دار م��واف �ق��ة م ��ن وك �ي��ل ال� � ��وزارة
ب� ��االن� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى م � �ش � ��روع ال �ن �س �ي��ج
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ق� �ب ��ل م� ��واف � �ق� ��ة ل �ج �ن��ة
التقييم باملخالفة للمرسوم رقم 116
لسنة 1994ب �ش ��أن التنظيم االداري
وتحديد االختصاصات والتفويض
فيها.
واف��اد مكتب وزي��ر الدولة لشؤون
الشباب بأن الكتاب جاء تنفيذا لقرار
مجلس ال� ��وزراء رق��م  /446اوال10 -
وليست موافقة وه��و ح��ث الجامعة
على تقديم املشروع وفق املادة  6من
الئحة دعم املشاريع الشبابية.
وتبني من املالحظات ايضا صرف
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ضعف إجراءات الرقابة على متحصالت
لجنة المناقصات المركزية
تتمة المنشور ص07
م �ب �ل��غ  397.600/000د .ك م�ق��دم��ا
ل�ح�س��اب ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ع��ن قيمة
اع �م��ال ل��م ي �ت��م ان �ج��ازه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال �ي��ة رق ��م  9لسنة
 1994ب� �ش ��أن ال� �ق� �ي ��ود امل �ح��اس �ب �ي��ة
للجهات الحكومية وان الصرف دون
وج��ود مستندات م��ؤي��دة باملخالفة
ل �ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة م ��ع ع��دم
وج � ��ود ع � ��روض اس� �ع ��ار ب��امل �خ��ال �ف��ة
للتعميم رق��م  16لسنة  1995بشأن
نظم الشراء للجهات الحكومية.
واف��اد مكتب وزي��ر الدولة لشؤون
ال � �ش � �ب� ��اب ان � � ��ه وف � �ق� ��ا ل�ل�ائ� �ح ��ة دع ��م
امل� �ش ��اري ��ع ال �ش �ب��اب �ي��ة م � ��ادة  6ال �ت��ي
تتيح ل �ل��وزارة ال�ت�ع��اون م��ع الجهات
وال �ق �ط��اع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي م�ج��ال
الرعاية الشبابية ومشروع النسيج
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ي� � �ن � ��درج ض� �م ��ن ه ��ذه
املشاريع وبالتالي يتم الصرف وفقا
الحكام هذه الالئحة.
ص��رف م��ا جملته 138.325/000
د .ك ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض اع� � �ض � ��اء ه �ي �ئ��ة
ال�ت��دري��س باملخالفة ل�ل��وائ��ح املالية
امل�ن�ظ�م��ة ل�ه��ا وع ��دم االس �ت ��دالل على
كيفية احتساب ع��دد الساعات التي
استغرقتها الهيئة ال�ت��دري�س�ي��ة في
اعداد املادة العلمية.
واف��اد مكتب وزي��ر الدولة لشؤون
الشباب بانه تم االت�ف��اق مع جامعة
الكويت وفق احكام الئحة املشاريع
ب �م �ب �ل��غ ال ��دع ��م ب� �ن ��اء ع �ل��ى ال �ع��رض
املقدم من الجامعة واعتماد اللجان
امل �خ �ت �ص��ة إي � ��اه وان ال � � � ��وزارة ل�ي��س
ل�ه��ا ال �ح��ق ف��ي م�ت��اب�ع��ة أس��س وآل�ي��ة
الصرف املطبقة في الجامعة.
ص� ��رف م ��ا ج�م�ل�ت��ه 39.950/000
د .ك لبعض املشاريع كملتقيات او
م��ؤت �م��رات او ام �س �ي��ات او م�ت��اح��ف
باملخالفة للقرار الوزاري املشار اليه
وأف� ��اد م�ك�ت��ب وزي ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
الشباب ب��أن مشروع مؤتمر تمويل
وت � ��دري � ��ب امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي��رة
ق��د دع ��م ج��ان��ب ال �ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل
املصاحب للمؤتمر.
ص��رف ما جملته  78.100/000د.
ك دون وج ��ه ح��ق ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��رار
ال � � ��وزاري رق� ��م  26ل �س �ن��ة  2014كما
ي �ل��ي :ص ��رف م �ب��ال��غ دون وج ��ه حق
ملبادرين تجاوزوا السن املنصوص
ع�ل�ي��ه ب��ال �ق��رار ال� � ��وزاري امل �ش��ار ال�ي��ه
ب�ل�غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا  35.000./000د .ك
وسداد جزء من مبلغ مشروع أمينة

مبنى لجنة املناقصات املركزية

بقيمة  5.600/000د .ك رغم ان فكرة
امل �ش��روع غ�ي��ر م�ب�ت�ك��رة وت �ه��دف ال��ى
ال��رب��ح وص� ��رف م�ب�ل��غ 25.000/000
دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي مل � �ش� ��روع ال��ري��اض��ة
م ��ن اج� ��ل ال �ص �ح��ة الح� ��د امل �ب ��ادري ��ن
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��رار ال � � ��وزاري امل �ش��ار
ال� �ي ��ه وص� � ��رف م �ب �ل��غ 12.500/000
دينار كويتي ملشروع جاهزين الحد
املبادرين رغم ان فكرة املشروع غير
م�ب�ت�ك��رة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��رار ال� ��وزاري
املشار اليه وافاد مكتب وزير الدولة
لشؤون الشباب باآلتي:
تم تقديم مشروع iounch on fire
ع��ن ط��ري��ق ص��اح��ب ال �ش��رك��ة وال ��ذي
قام بتنفيذه احد االشخاص وعليه
ت��م ت�ح��وي��ل امل�ب�ل��غ لحسابه ب��دال من
ح�س��اب ال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة وت��م تقديم
الدعم ملشروع اوركسترا السيمفوني
الح ��د امل� �ب ��ادري ��ن ع �ل�م��ا ب��ان��ه م��ؤه��ل
ف �ن �ي��ا وم �ن �ف ��ذ امل � �ش � ��روع وع �ل �ي ��ه ت��م
ال�ص��رف بحسابه وت��م دع��م مشروع
ام�ي�ن��ة ك��ون��ه ي�ح�ق��ق اه� ��داف ال� ��وزارة
بنشر التوعية للمفاهيم التربوية
للمجتمع الكويتي وتعزيز النسيج
االج�ت�م��اع��ي ألف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وعليه
ق� ��ام� ��ت ال � � � � � ��وزارة ب �ت �ب �ن��ي امل � �ش� ��روع
وذل��ك لفتح ب��اب املشاركة وال��دخ��ول
باملجان.
وق � ��دم اح� ��د االش � �خ� ��اص م �ش��روع
ال��ري��اض��ة م��ن اج ��ل ال�ص�ح��ة ب�ت��اري��خ
 2014/6/18وت��م قبوله م��ن اللجنة
وم � �ش � ��روع ج ��اه ��زي ��ن ت� ��م دع � ��م ه ��ذه
امل � �ب ��ادرة ن �ظ��را ل�ل�اق �ب��ال ال �ك �ب �ي��ر من
امل �ش��ارك�ي�ن وي �ت �م �ي��ز امل� �ش ��روع ل�ه��ذه
السنة باالساتذة املحاضرين كما ان
املشاركة تتم باملجان.
وان ��ه ف��ي ي ��وم امل�ل�ت�ق��ى الخليجي

ال � �ث ��ال ��ث ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ت � � ��م دع � � � ��م ال � �ش � �ب� ��اب
ك�م�ش��ارك�ين ب��ورق��ة ع�م��ل ف��ي امللتقى
امل � � �ق� � ��ام ف� � ��ي اس � �ت� ��رال � �ي� ��ا الك� �ت� �س ��اب
امل �ه��ارات واض��اف��ة لخبراتهم واث��راء
ملعلوماتهم
ك�م��ا ت��م دع��م ملتقى «م�ه�ن��دس��ون
ب�ل�ا ح � ��دود» ت �ح��ت م �س �م��ى معسكر
مهندسون ب�لا ح��دود ولكونه يقدم
ورش � ��ا ت��دري �ب �ي��ة وم� �ح ��اض ��رات ول��م
يتم تقديمه ب��اس��م امللتقى وامسية
بعنوان مبادرة ألم وامل وهو عبارة
عن محاضرات توعوية ون��دوات في
م�ج��ال ال��رع��اي��ة ال�ش�ب��اب�ي��ة بمشاركة
مختصني تحت مسمى امسية
وت��م دع��م م �ب��ادرة متحف ال�ت��راث
ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ب� � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى امل � �ض � �م ��ون
واملحتوى لكونها فكرة مميزة وفق
صياغة تفصيلية وال��ذي هو عبارة
عن عرض ملشغوالت وادوات تحاكي
ال �ت��راث ال�ك��وي�ت��ي ال�ق��دي��م وبالنسبة
ملوضوع ع��دم الدقة في تقييم بنود
مشروع امللتقى الثالث فانه نموذج
قديم وتم الغاء العمل به
 ص� ��رف م ��ا ج �م �ل �ت��ه 45500000دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ل �ب �ع��ض امل� �ش ��اري ��ع
كمسابقات باملخالفة للقرار الوزاري
املشار اليه
أورد ال ��دي ��وان ب �ي��ان ذل ��ك وط�ل��ب
بيان اسباب الصرف على هذا النحو
باملخالفة لالئحة املشار اليها
واف��اد مكتب وزي��ر الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب ب��ان��ه ت��م اع �ت �م��اد امل�ش��اري��ع
امل��ذك��ورة بناء على املضمون كونها
ت� �ق ��وم ب �ت��وع �ي��ة وت ��أه� �ي ��ل وت ��دري ��ب
ال �ش �ب��اب ف��ي اط� ��ار ت�ن��اف�س��ي ول�ي��س
ض�م��ن امل �ف�ه��وم امل�ع�ت��اد للمسابقات

وهو بفوز شخص او فريق.
 مآخذ شابت املشاريع املتشابهةذات النشاط الرياضي ومن أهم تلك
املآخذ التباين في قيمة الدعم املقدم
للمبادرين الكثر من مشروع متشابه
والتباين في تطبيق احكام الالئحة
على املشاريع الشبابية ذات الطبيعة
الواحدة وعدم استخدام املكتب حقه
في دمج املشاريع املتشابهة تطبيقا
للمادة  10من القرار ال��وزاري املشار
اليه.
واف� � ��اد م �ك �ت��ب وزي � ��ر ال ��دول ��ة ب��أن
فعالية املشي عبارة عن محاضرات
ت� ��وع� ��وي� ��ة ت �ث �ق �ي �ف �ي ��ة ف� � ��ي ال �ص �ح ��ة
والتغذية وال��ري��اض��ة ب��االض��اف��ة إلى
م �م��ارس��ة ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي داخ��ل
م��رك��ز ت �ج��اري خ�ل�ال ش �ه��ر رم �ض��ان
املبارك وان ماراثون التحدي الثاني
ه��و ع �ب��ارة ع��ن م �ش��روع ي �ه��دف ال��ى
ال�ت�ش�ج�ي��ع ع �ل��ى م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة
بإطار ترفيهي وليوم واحد وتناولت
انشطة ترفيهية واجتماعية ودم��ج
ذوي االع � ��اق � ��ة ف � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع ع �ل��ى
ه ��ام ��ش امل � ��اراث � ��ون وان م� �ش ��روع ال
ل�ل�ت��ذم��ر ي �ه��دف ال��ى تسليط ال�ض��وء
ع��ى ن�ب��ذ ال�ع�ن��ف ف��ي امل� ��دارس ب��اط��ار
ري��اض��ي ك �م��ا ان امل �ش��اري��ع تختلف
ط �ب �ق��ا اله ��داف �ه ��ا وح �ج ��م ال �ش��ري �ح��ة
املستهدفة ووج��ود رع��اة آخرين من
ع��دم��ه ل��ذل��ك م��ن املنطقي ان تختلف
مواد الالئحة التي تكيف عليها هذه
امل�ش��اري��ع وت�س�ت�خ��دم ال� ��وزارة الحق
ب��ال��دم��ج الخ �ت�لاف اه ��داف امل�ش��اري��ع
املقدمة وك��ذل��ك ال�ت�ف��اوت الزمني في
تاريخ التقديم.
 م�لاح�ظ��ات على اع�م��ال املجلساالع � �ل ��ى ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص ال� � ��ذي أن �ش��ئ

بموجب القانون رقم  37لسنة 2010
ومن أهم تلك املالحظات ما يلي:
 ع � � ��دم ال� �ت� �ف� �ع� �ي ��ل واالس � �ت � �ف � ��ادةم� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون امل � �ش� ��ار ال � �ي ��ه ل �ت��أخ��ر
اص � � ��دار ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ت��ي
ت�ض��ع ال�ض��واب��ط وال �ش��روط ال�لازم��ة
للتخصيص الى تاريخ .2015/2/15
 تحميل م�ي��زان�ي��ة االم��ان��ة خ�لال 3س �ن ��وات م��ال �ي��ة ب �م �ب��ال��غ جملتها
 899.989.000د .ك ق �ي �م��ة م �ك��اف��آت
س �ن��وي��ة وروات� � ��ب م �ص��روف��ة ل�ث�لاث��ة
م ��ن االع � �ض ��اء امل �ت �ف��رغ�ي�ن ب��امل�ج�ل��س
على ال��رغ��م م��ن ع��دم ص��دور الالئحة
التنفيذية ل��ه االم��ر ال��ذي يشير الى
صرف تلك املبالغ دون انجاز اعمال
او تحقيق االهداف املرجوة منها:
واف� � � ��ادت االم� ��ان� ��ة ب �ت �ك ��رار اع � ��ادة
تشكيل املجلس االعلى للتخصيص
خ�ل��ال ال �ف �ت��رة م ��ن ص � ��دور ال �ق��ان��ون
رق��م  37لسنة  2010في ش��أن تنظيم
ب� � ��رام� � ��ج وع � �م � �ل � �ي� ��ات ال �ت �خ �ص �ي��ص
ح �ت��ى ت��اري��خ  2015/2/15ل �ص��دور
الالئحة التنفيذية واع ��داد اكثر من
م � �ش ��روع م ��رس ��وم الئ� �ح ��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة
واح � � ��دة ل �ق ��ان ��ون ال �ت �خ �ص �ي��ص وان
اع ��داد املتطلبات التأسيسية س��واء
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة او امل��ؤس�س��ات�ي��ة حسب
ال ��دورة املستندية املعتمدة يتطلب
م��واف�ق��ة ج �ه��ات اخ ��رى غ�ي��ر املجلس
االعلى للتخصيص.
وتابعت االم��ان��ة ان��ه وبخصوص
امل �ك��اف��أة ال�ش�ه��ري��ة ال �ت��ي يتقاضاها
االع�ض��اء املتفرغون فهي ف��ي ح��دود
ق �ي �م��ة امل � �ك ��اف ��آت ال� �ت ��ي ي �ت �ق��اض��اه��ا
امل � �خ � �ت � �ص� ��ون م� � ��ن ذوي ال � �ك � �ف� ��اءة
واالخ� �ت� �ص ��اص ال �ع��ام �ل�ين ب��ال�ق�ط��اع
ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي ال �ج �ه��ات امل�ت�ش��اب�ه��ة
ذات العالقة وان مجموعة املكافآت
الشهرية وامل�ك��اف��أة السنوية لثالثة
اع� �ض ��اء م �ت �ف��رغ�ين الع� �م ��ال امل�ج�ل��س
االعلى للتخصيص خالل فترة ثالث
سنوات مالية ابتداء من 2013/2012
ال��ى  2015/2014وليس لسنة مالية
واح� � ��دة ه ��ي  2015/2014ف ��ي ح�ين
ان ن��ص امل�لاح�ظ��ة امل��ذك��ورة يتطرق
لقيمة مكافآتهم السنوية فقط وهذا
ي�ع�ن��ي ان امل�ب�ل��غ امل��ذك��ور اع�ل�اه غير
دقيق وال يعكس واقع الحال.
 مآخذ شابت املستندات الخاصةباملهمات الرسمية الخاصة بسمو
رئيس مجلس ال ��وزراء خ�لال السنة
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عدم تحقيق األهداف المرجوة بالخطة
اإلنمائية الخاصة بالعمالة والتوظيف
تتمة المنشور ص 08
املالية  2012/2011وتلك املالحظات
هي:
 ع ��دم ارف� ��اق امل �س �ت �ن��دات امل��ؤي��دةلصرف العديد من املبالغ باملخالفة
ل �ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي ��زان �ي ��ة وص ��رف
م��ا جملته  129.663.000د .ك قيمة
م �ك��رم��ات م ��ن س �م��و رئ �ي��س مجلس
الوزراء من دون وجود سند قانوني.
واف��اد دي��وان سمو رئيس مجلس
ال� ��وزراء ان��ه ق��د س�ب��ق ال ��رد ع�ل��ى تلك
امل�ل�اح� �ظ ��ة ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي وت��م
ع � ��رض االم � � ��ر ع �ل ��ى م �ع ��ال ��ي رئ �ي��س
دي��وان املحاسبة واطلع على جميع
امل�س�ت�ن��دات امل��ؤي��دة ل�ل�ص��رف وال�ت��ي
وردت من وزارة الخارجية وكان ذلك
قبل ص��دور تقرير دي��وان املحاسبة
النهائي عن العام املاضي.
 ع � � � ��دم اخ � � � ��ذ م � ��واف� � �ق � ��ة دي � � � ��وانامل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر م��واص �ف��ات
عدد  111سيارة صالون  8سلندرات
ال��ى جيب  8سلندرات بعد الترسية
ضمن العقد رقم  3188البالغ قيمته
 2.023.488.000د .ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
للقانون رقم  30لسنة  1964بإنشاء
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت �ع �م �ي��م دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة رق��م  2لسنة  1989بشأن
االوام��ر التغييرية التي تصدر على
مختلف انواع االرتباطات.
واف � � ��ادت االم ��ان ��ة ب��أن �ه��ا حصلت
ع� �ل ��ى م� ��واف � �ق� ��ة ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية وان��ه لم يترتب عليه تغيير
في القيمة.
 تحميل ميزانية االم��ان��ة العامةب�م��ا جملته  67.320.000د .ك قيمة
اس �ت �ئ �ج��ار س� �ي ��ارات وت�خ�ص�ي�ص�ه��ا
للقياديني واملديرين دون وج��ه حق
باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم 1
لسنة  1994بشأن تنظيم استخدام
امل ��رك� �ب ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وب��امل �خ��ال �ف��ة
لقواعد تنفيذ امليزانية للسنة املالية
.2015/2014
 االس� � �ت� � �م � ��رار ف � ��ي ش � � � ��راء م � ��وادم� �ت� �ش ��اب� �ه ��ة خ� �ل ��ال ف � � �ت � ��رات زم �ن �ي��ة
متقاربة بلغ م��ا امكن حصره منها
مبلغ  47.599.000د .ك باالمر املباشر
دون تجميعها وطرحها في ممارسة
او م�ن��اق�ص��ة ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى اف�ض��ل
االس � �ع� ��ار وامل� ��واص � �ف� ��ات ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل�ل�ق��ان��ون رق��م  37لسنة  1964بشأن
امل � �ن ��اق � �ص ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه
وتعميم وزارة املالية رق��م  16لسنة
 1995ب �ش��أن ن �ظ��م ال� �ش ��راء للجهات

مبنى األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

الحكومية.
واف� � ��ادت االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
ال � � � � � � � ��وزراء ب� � � ��أن ع � �م � �ل � �ي ��ات ال� � �ش � ��راء
لجهات مختلفة يصعب تجميعها
وتوفيرها وطرحها في ممارسة او
مناقصة وان ذلك ال يخالف التعميم
املشار اليه.
 ص � � � � � ��رف م� � � �ب � � ��ال � � ��غ ج� �م� �ل� �ت� �ه ��ا 2.310.756.000د .ك خ �ص �م��ا
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال� �ع� �ه ��د م� �ص ��روف ��ات
ت �ح��ت ت�س��وي�ت�ه��ا ع �ل��ى أن � ��واع ب�ن��ود
م� � �ص � ��روف � ��ات امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة م ��رت� �ب ��ات
االع�ت�م��اد التكميلي ع��ن روات ��ب 201
موظف من املعينني الكويتيني خالل
ال �ف �ت��رة م��ن ش �ه��ر م��اي��و  2013حتى
شهر مارس  2014باملخالفة لقواعد
تنفيذ امليزانية.
واف� � � � ��ادت االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب��أن��ه
ت ��م اص� � ��دار ق � ��رار رق� ��م  173ب �ت��اري��خ
 2015/4/18ب �ن �ق��ل امل ��وظ� �ف�ي�ن م��ن
االعتماد التكميلي.
 ظ�ه��ور ارص ��دة بحساب أم��ان��اتم��رت�ج��ع م��رت �ب��ات ب �ص��ورة اج�م��ال�ي��ة
ب�ل�غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا  3.974.328.000د.
ك دون تفاصيل باملخالفة لتعميم
وزارة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م  8ل �س �ن��ة 1973
بشأن دليل العمل بالنماذج املالية
واملحاسبة.
واف� ��ادت االم��ان��ة ان امل�ب�ل��غ خ��اص
باللجان املكلفة من قبل املجلس ولم
يبت مجلس ال��وزراء بتحديد مبالغ
اعضاء تلك اللجان.
رابعا :مالحظات شؤون
التوظيف:
 مآخذ شابت االستعانة ببعضاالشخاص في لجنة متابعة القرارات

االمنية وص��رف مكافآت لهم بلغ ما
ام�ك��ن ح�ص��ره منها 3.732.514.000
د .ك باملخالفة لالئحة التعويضات
ومزايا الخدمة للعاملني في االمانة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال �ج �ه��ات
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ه� ��ا ال � � � �ص � � ��ادرة ب �ك �ت��اب
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م م.خ.م
 2012/19/356 /وم � ��ن أه � ��م ت�ل��ك
امل��آخ��ذ :االس�ت�ع��ان��ة ب�خ��دم��ات بعض
االش � � �خ� � ��اص دون ب � �ي� ��ان م �س �ت��وى
التأهيل والخبرة املسمى الوظيفي
والدرجة الوظيفية وع��دم بيان عدد
مساعدات العمل الفعلية للمستعان
ب �خ��دم��ات �ه��م وع � � ��دم وج � � ��ود م �ع �ي��ار
يحدد قيمة املكافأة لكل شخص ما
ادى الى تفاوت املكافآت للمستعان
بهم واالستعانة ببعض االشخاص
م �م��ن ي �ع �م �ل��ون ب��ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة
واملتقاعدين والعسكريني العاملني
في القطاع النفطي واالم��ان��ة العامة
مل �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��رار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء رق ��م  85/29ب�ش��أن
ت��وص�ي��ات االج �ت �م��اع ال�ث��ان��ي للجنة
العليا ل�ش��ؤون االم��ن وع��دم تحديد
وظ��ائ��ف للمستعان بخدماتهم في
كشوف الصرف كما انهم ال يشغلون
وظ � � ��ائ � � ��ف ق� � �ي � ��ادي � ��ة واالس � �ت � �ع � ��ان � ��ة
باشخاص يعملون بجهات لم ينص
ع �ل �ي �ه��ا ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء رق��م
 85/29وت�ك�ل�ي��ف ب�ع��ض االش �خ��اص
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ف ��رق ال�ع�م��ل املشكلة
ب �ل �ج �ن��ة م �ت��اب �ع��ة ال� � �ق � ��رارات االم �ن �ي��ة
وص� � ��رف م �ب ��ال ��غ ل �ه ��م ب �ل ��غ م� ��ا م�ك��ن
ح�ص��ره منها  1.314.986/000د .ك
وتجاوز الحد االقصى لفئات صرف
م� �ك ��اف ��آت ف � ��رق ال �ع �م��ل ال� � � � ��واردة ف��ي
الئحة التعويضات وم��زاي��ا الخدمة

للعاملني في االمانة العامة ملجلس
الوزراء واالستعانة بأشخاص ذوي
قرابة الدرجة االولى الدرجة الثانية
م� ��ع ب �ع �ض �ه��م وت �ض �م �ي �ن �ه��م ض�م��ن
كشوف مكافآت ف��رق العمل وصرف
مكافآت لهم بلغت  229.885/000د.
ك ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�لائ �ح��ة ال�ت�ع��وي�ض��ات
س ��ال� �ف ��ة ال � ��ذك � ��ر وامل � �ب� ��ال� ��غ ف � ��ي ع ��دد
املشاركني بفرق العمل للجنة متابعة
القرارات االمنية.
 -2ض� �ع ��ف ال � ��رق � ��اب � ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ع�ل��ى ص ��رف م�ك��اف��آت ل�ج�ن��ة متابعة
ال �ق��رارات االمنية وم��ن أهمها تكرار
ص ��رف امل �ك��اف��آت ل�ن�ف��س االش �خ��اص
عن فترة زمنية واحدة من دون مبرر
حيث اف��ادت لجنة متابعة ال�ق��رارات
االمنية بانه ال يوجد تكرار بالصرف
وم�ب��ال��غ امل�ك��اف��آت امل�ن��وه عنها لعدم
مهام او مشاريع بمهمة معينة.
ادراج ك� �ش ��وف غ� �ي ��ر م �س �ت��وف �ي��ة
ال �ب �ي��ان��ات وغ� �ي ��ر م �ط��اب �ق��ة واف � ��ادت
لجنة متابعة ال�ق��رارات االمنية بانه
ت��م ت � ��دارك ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ات وان� ��ه تم
اصدار قرارات من قبل رئيس اللجنة
لتفادي تلك االخطاء مستقبال.
 -3صرف مكافآت حضور جلسات
لجان باملخالفة لالئحة التعويضات
رقم م خ م 2012/19/3 - 56/الصادرة
ب �ت��اري��خ  2012/8/14وم� ��ن اه�م�ه��ا
عدم وج��ود بيان بعدد اللجان التي
اشترك فيها االعضاء شهريا كما هو
م�ن�ص��وص عليها ب��ال�لائ�ح��ة امل�ش��ار
اليها اعاله وصرف املكافآت بحسب
ال��درج��ة الوظيفية بخالف ما نصت
عليه الالئحة والتي تقضي ان يكون
الصرف بحسب عدد اللجان التي تم
اشتراكه بها فعليا وصرف مكافآت

الشخاص دون بيان عدد الجلسات
ل �ل �ج��ان ال �ت ��ي ش � ��ارك ب �ه��ا االع �ض ��اء
وعدم تحري الدقة في كشوف صرف
املكافآت حيث تم الصرف لعدد كبير
م��ن م��وظ�ف��ي االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
الوزراء بحسب االدارة.
وص ��رف م �ك��اف��آت ب�ل�غ��ت جملتها
 12.400/00د.ك ح �ض ��ور ج�ل�س��ات
لجان للعمال واملستخدمني من دون
سند قانوني.
وأفادت األمانة العامة بأنه سيتم
إرف� ��اق ب �ي��ان ت�ف�ص�ي�ل��ي ل�ك��ل م�ش��ارك
باللجان مستقبال.
 - 4م��آخ��ذ ش��اب��ت أع �م��ال املجلس
األعلى لشؤون املحافظات ومن أهم
تلك املآخذ:
 اس �ت �م��رار ع ��دم م��واف��اة ال��دي��وانب�ب�ع��ض ال �ب �ي��ان��ات ب��امل�خ��ال�ف��ة للبند
ال �س��اب��ع م��ن امل � ��ادة ( )52م��ن ق��ان��ون
إن �ش ��اء دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق ��م ()30
لسنة  1964وتعديالته .حيث افادت
األم ��ان ��ة ب��أن��ه ج� ��اري وض ��ع اآلل �ي��ات
لتالفي ذلك مستقبال.
 اس � �ت � �م� ��رار ع � ��دم ت �ف �ع �ي��ل ن �ظ��امال� � �ب� � �ص� � �م � ��ة ك � � ��إث� � � �ب � � ��ات ل � �ل � �ح � �ض ��ور
واالن � � �ص� � ��راف ف� ��ي امل �ج �ل ��س األع �ل ��ى
لشؤون املحافظات باملخالفة لقرار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ()41
لسنة  2006وتعميم دي��وان الخدمة
املدنية رق��م ( )42لسنة  2007بشأن
اس �ت �خ ��دام ن �ظ ��ام ال �ب �ص �م��ة ك��إث �ب��ات
وحيد للحضور واالنصراف.
وأف��ادت األم��ان��ة بأنه تم مخاطبة
امل�ح��اف�ظ�ين لتطبيق ن �ظ��ام البصمة
في الديوان العام لكل محافظة على
م��وظ �ف��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجلس
األعلى لشؤون املحافظات وبالنسبة
لألمانة العامة للمجلس األعلى جار
اتخاذ إجراءات بناء مقر دائم لها.
 - 5م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت االس� �ت� �ع ��ان ��ة
ب �ب �ع��ض األش � �خ� ��اص ب��امل �ح��اف �ظ��ات
وص � ��رف م �ب��ال��غ ل �ه��م ب �ل��غ م ��ا أم �ك��ن
حصره منها  19.200/000د.ك شهريا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ع��وي �ض��ات
ومزايا الخدمة للعاملني في األمانة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال �ج �ه��ات
التابعة ومنها االستعانة بخدمات
ب� � �ع � ��ض األش� � � � �خ � � � ��اص دون ب � �ي� ��ان
مستوى التأهيل والخبرة (املسمى
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي وال� � ��درج� � ��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة)
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ع��وي �ض��ات

التتمة ص10

مآخذ شابت عقود
الحملة اإلعالمية
للمشروع الوطني
التوعوي
بقاء قياديين
على رأس عملهم
بالمخالفة ألحكام
القانون وقرارات
مجلس الوزراء
قصور في تنفيذ
مناقصة توريد
وتركيب مرشات
مكافحة الحريق
والرغوة لألمانة
العامة للتخطيط
استمرار عدم
صرف اإلدارة
المركزية لإلحصاء
على مشاريع خطة
التنمية
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

الحكومة لم تبدأ في تنفيذ معظم
مشاريع خطة التنمية
تتمة المنشور ص09
وم��زاي��ا ال�خ��دم��ة للعاملني ال�ص��ادرة
بكتاب ديوان الخدمة املدنية رقم (م
خ م )2012/19/9356وع ��دم وج��ود
م �ع �ي��ار ي� �ح ��دد ق �ي �م��ة امل� �ك ��اف ��أة ل�ك��ل
شخص مما أدى الى تفاوت املكافآت
بالنسبة للمستعان بهم.
وأفادت األمانة العامة بأنه سيتم
العمل على تالفي تلك املالحظة عند
ج��دي��د ل�ك��اف��ة امل�س�ت�ع��ان بخدماتهم
املذكورين ببنود املالحظة.
واالستعانة بأشخاص ومنحهم
م�س�م�ي��ات إش��راف �ي��ة دون اع�ت�م��اده��ا
في الهيكل التنظيمي لقرار مجلس
الوزراء رقم ( )666لسنة  2001وقرار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ()25
ل �س �ن��ة  2006ب� �ش ��أن ش � � ��روط ش�غ��ل
الوظائف اإلشرافية.
وأف� � � � � ��ادت األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ب ��أن
ال� � �ق � ��رارات امل� �ن ��وه ع �ن �ه��ا ب��امل�لاح �ظ��ة
ه ��ي ق� � � ��رارات م��ؤق �ت��ة ل �ض �م��ان س�ي��ر
املرفق العام بانتظام وسيتم انتهاء
ال� �غ ��رض م �ن �ه��ا ح � ��ال وج � ��ود ه�ي�ك��ل
تنظيمي معتمد.
 - 6اس � �ت � �م� ��رار ص � � ��رف م� �ك ��اف ��آت
ألع � �ض � ��اء م �ج �ل ��س إدارة ال �ج �ه ��ات
امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض � ��اع امل�ق�ي�م�ين
ب� � � �ص � � ��ورة غ � �ي � ��ر ق � ��ان � ��ون � �ي � ��ة ب �ل �غ��ت
 43.112/903د.ك باملخالفة لتعميم
ديوان الخدمة املدنية رقم ( )10لسنة
 1984وتعميم ديوان الخدمة املدنية
رق��م ( )28لسنة  2009ب�ش��أن تقرير
امل� ��زاي� ��ا امل ��ال� �ي ��ة وال �ع �ي �ن �ي��ة مل��وظ �ف��ي
الجهات الحكومية.
وأف��ادت األم��ان��ة بأنه تم مخاطبة
دي��وان الخدمة املدنية ل�لإف��ادة بهذا
الشأن بتاريخ .2015/7/16
دي� � � � � ��وان س � �م� ��و رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء للسنة املالية 2015/2014
 - 7اس � �ت � �م� ��رار ت �ض �خ��م ال �ه �ي �ك��ل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ل � ��دي � ��وان س �م ��و رئ �ي��س
مجلس الوزراء باملخالفة للمادة ()2
م��ن ق��رار مجلس ال ��وزراء رق��م ()666
لسنة  2001بشأن ضبط نمو الهيكل
التنظيمي من بينها وج��ود وحدات
تنظيمية شاغرة في اليكل التنظيمي
ال� �ب� �ع ��ض م �ن �ه��ا م� �ن ��ذ اع � �ت � �م ��اده ف��ي
 2010ح �ت��ى ت��اري �خ��ه وع� ��دم ارت �ق��اء
بعض الوحدات التنظيمية ملستوى
ق �ط ��اع ع� ��دم ت �ن��اس��ب ح �ج��م ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي وع��دد امل��وظ�ف�ين ووج��ود
وح��دات تنظيمية إشرافية ال يوجد
فيها م��وظ�ف��ون تنفيذيون وت��داخ��ل

بعض االختصاصات ف��ي ال��وح��دات
التنظيمية وتضخم قطاع الشؤون
العام.
وأفاد ديوان سمو رئيس مجلس
ال � ��وزراء ب��أن��ه ق ��ام ب�م�خ��اط�ب��ة دي ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة بالعديد م��ن الكتب
ل �ل �ق �ي��ام ب � ��اإلج � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ن�ح��و
ت�ح��دي��ث ال�ه�ي�ك��ل ل �ي�ك��ون م �ع �ب��را عن
االح�ت�ي��اج��ات الفعلية ل��دي��وان سمو
الرئيس.
 - 8م �م��ارس��ة وك �ي��ل دي� ��وان سمو
رئيس مجلس ال ��وزراء بعض املهام
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )116ل�س�ن��ة  1992ب �ش��أن التنظيم
اإلداري وت �ح ��دي ��د االخ �ت �ص��اص��ات
وال�ت�ف��وي��ض فيها وم��ن بينها إب��رام
وت��وق�ي��ع وك �ي��ل دي� ��وان س�م��و رئيس
مجلس ال ��وزراء على عقود التوريد
وت �ح ��وي ��ل ال ��دف� �ع ��ات ل �ل �ش��رك��ات ع��ن
ط ��ري ��ق ال �ب �ن ��ك امل� ��رك� ��زي ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل� �ل� �ق ��رار ال� � � � � ��وزاري رق� � ��م ()2007/9
ومخالفة املرسوم بقانون رقم ()116
لسنة  1992ب�ش��أن التنظيم اإلداري
وتحديد االختصاصات والتفويض
فيها.
وأف� ��اد دي� ��وان س�م��و ال��رئ�ي��س ب��أن
وك �ي��ل دي � ��وان س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء ب��رت�ب��ة وزي ��ر وم��ن ث��م يكون
ل��ه ك��اف��ة ص�لاح�ي��ات ال��وزي��ر وف�ق��ا ملا
ج��اء م��ن امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم ( )116لسنة  1992وإنه
سيتم إص��دار تفويض جديد ينص
صراحة على ذلك.
خ ��ام� �س ��ا  -م �ل�اح � �ظ� ��ات ال ��رق ��اب ��ة
املسبقة:
 ال��وف��ورات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تحققتنتيجة الرقابة املسبقة والفنية حيث
أس�ف��رت اع�م��ال الرقابة املسبقة لدى
دراس � � ��ة م ��وض ��وع�ي�ن ب ��ال ��دي ��وان ع��ن
تحقيق وف � ��ورات م �ب��اش��رة للخزانة
العامة بلغت  57.600.000د.ك.
 رد أوراق ب �ع��ض امل��وض��وع��اتح � �ي� ��ث ت� � ��م خ � �ل� ��ال ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال � �ي ��ة
 2015/2014رد أوراق ع � ��دد ()8
موضوعات للجهة.
 م�ل�اح� �ظ ��ات وت ��وج� �ي� �ه ��ات ذاتأه�م�ي��ة خ��اص��ة ح�ي��ث ت�م��ت امل��واف�ق��ة
على املمارسة رقم ()2014/2013-34
ب� �ش ��أن ت� ��وري� ��د وت ��رك� �ي ��ب وت �ش �غ �ي��ل
وص �ي��ان��ة ن �ظ ��ام ت �ع �ق��ب امل �س �ت �ن��دات
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ل �ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
امل ��رك ��زي ��ة ش��ري �ط��ة ان ي� �ك ��ون ك �ت��اب
امل �م ��ارس امل��وص��ي ب��ال�ت��رس�ي��ة عليه
ب� �ت ��اري ��خ  2014/2/10ب �خ �ص��وص

جسر جابر

ال �ض �م��ان مل� ��دة ( )3س� �ن ��وات ج� ��زء ال
يتجزأ من مستندات التعاقد.
 طول مدة بقاء أحد املوضوعاتب��ال �ج �ه��ة ب �ع ��د ص � � ��دور ق � � ��رار ل�ج�ن��ة
اخ� � �ت� � �ي � ��ار ال� � �ب� � �ي � ��وت االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة
باملوافقة وقبل عرضه على الديوان
االمر الذي يستلزم دراسة االجراءات
وال�س�ي��اس��ات االداري ��ة املتبعة داخ��ل
الجهة.
مجلس الوزراء -
إدارة الفتوى والتشريع
أورد الديوان أهم بيانات الحساب
الختامي وامل�لاح�ظ��ات التي أسفرت
عنها فحص ومراجعة الديوان لهذه
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات وس �ج�ل�ات
وش � � ��ؤون ال �ت ��وظ ��ف إلدارة ال �ف �ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة املسبقة
وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014حيث بلغت املصروفات
 29.905.919مليون دينار كما بلغت
االيرادات  68.000الف دينار.
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
اتضح من بيانات زيادة االيرادات
املحصلة للسنة املالية 2015/2014
ع��ن امل �ق��در ب�م��ا جملته 88.709.000
د.ك وب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪ 130.0وزي� � � ��ادة
االي � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة ب��ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014ع��ن السنتني املاليتني
 2013/2012و 2014/2013بنسبة
 ٪ 29.2و ٪ 65.3على التوالي وبلغ
ال��وف��ر ب��امل�ص��روف��ات الفعلية للسنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ع��ن امل�ع�ت�م��د ما
جملته  1.410.623/000د.ك وبنسبة
 ٪ 4.7وزي � � ��ادة م �ص ��روف ��ات ال�س�ن��ة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ع��ن م�ص��روف��ات
ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين  2013/20125و

 2014/2013وبنسبة  ٪ 36.9و10.2
 ٪على التوالي.
ث ��ان� �ي ��ا  -أه� � ��م امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
أسفر عنها فحص ومراجعة دي��وان
املحاسبة لحسابات وسجالت ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014وأهم تلك املالحظات:
 - 1ت� ��أخ� ��ر اإلدارة ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
امل� �ش ��اري ��ع وع � ��دم ت �ح �ق �ي��ق األه � ��داف
ال � � � � � � ��واردة ف � ��ي ال � �خ � �ط� ��ة اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة
م�ت��وس�ط��ة األج� ��ل ل �ل��دول��ة ل�ل�س�ن��وات
امل� ��ال � �ي� ��ة م � ��ن  2011/2010وح �ت��ى
 2014/2013باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية.
وخلصت اإلدارة في رده��ا إلى أن
ربط االنجاز في املشاريع كاستنتاج
ون�س��ب ال�ص��رف م��ن البنود امل�ح��ددة
ل �ه��ا ل �ي��س ب��ال �ض��رورة م��ؤش��را على
ال �ت �ن �ف �ي��ذ دون اع� �ت� �ب ��ار ل �ل �م �ع��اي �ي��ر
املوضوعية لإلنجاز.
 - 2ع � ��دم ق� �ي ��ام االدارة ب��ات �خ��اذ
اجراءات التعاقد على تصميم مبنى
معهد الفتوى وقضايا الدولة حتى
تاريخه االمر الذي ترتب عليه املآخذ
ال�ت��ال�ي��ة (خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة  -ان�ش��ائ��ي)
ومن ضمنها عدم االستغالل األمثل
للموارد املالية املدرجة في ميزانية
االدارة منذ السنة املالية 2011/2010
ل �ت �ن �ف �ي��د م � �ش � ��روع م �ع �ه ��د ال �ف �ت ��وى
وق �ض ��اي ��ا ال� ��دول� ��ة وال� �ب ��ال ��غ ج�م�ل�ت��ه
 250.000/000د.ك.
وأف � ��ادت االدارة ب��أن��ه ل��م يتحقق
ت �خ �ص �ي��ص م� ��وق� ��ع إلن � �ش � ��اء م �ب �ن��ى
م � �ع � �ه ��د ال� � �ف� � �ت � ��وى وال� � �ت� � �ش � ��ري � ��ع إال
بتاريخ.2013/8/27
ك� �م ��ا ت �ض �م �ن��ت اس � �ت � �م� ��رار ت��أخ��ر
االدارة ف��ي ات�خ��اذ اج ��راءات التعاقد

ع�ل��ى تصميم م�ب�ن��ى م�ع�ه��د ال�ف�ت��وى
وقضايا الدولة حتى تاريخه.
وأف� ��ادت االدارة ب��أن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م
من وجود املوافقة املبدئية من لجنة
البيوت االستشارية املشار اليها إال
أنه قد تغير رأي رئاسة االدارة بشأن
ه��ذا املوضوع وت��م ص��رف النظر عن
بناء معهد الفتوى والتشريع في ظل
تنامي احتماالت املوافقة على طلب
االدارة ب��اس �ت �غ�لال امل �ب �ن��ى امل �ج��اور
لالدارة.
 - 3مآخذ شابت مشروع التطوير
التشريعي واملؤسسي إلدارة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع امل� � � ��درج ض �م ��ن ال �خ �ط��ة
االنمائية 2014/2013 - 2011/2010
وال� �ب ��ال ��غ ج �م �ل �ت��ه 2.000.000/000
د.ك (خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة  -ت �ط ��وي ��ري)
ح �ي��ث ي �ه��دف امل� �ش ��روع ال ��ى امل�ي�ك�ن��ة
االل�ك�ت��رون�ي��ة لجميع اع �م��ال االدارة
وإن �ش��اء ب��واب��ة ال�ك�ت��رون�ي��ة تتضمن
ج�م�ي��ع خ ��دم ��ات االدارة ل�ل�ق�ط��اع��ات
امل�س�ت�ف�ي��دة وق ��د ش ��اب ق �ي��ام االدارة
بتنفيذ اع �م��ال ه��ذا امل �ش��روع امل��آخ��ذ
التالية:
 ان �ق �ض��اء م� ��دة ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ةل �ت �ن �ف �ي��ذ امل� ��رش� ��وع وال� �ب ��ال ��غ ق�ي�م�ت��ه
 213.262/000د.ك وال �ت��ي استغرق
تنفيذها اكثر من سنتني دون انجاز
مما ترتب عليه عدم تحقق األهداف
املرجوة منه حتى تاريخه.
وخ �ل �ص��ت االدارة ف ��ي رده� ��ا ب��أن
اس �ب��اب ال�ت��أخ��ر ف��ي ان �ج��از امل�ش��روع
ت ��رج ��ع ال� � ��ى االدارة ب �س �ب��ب ت�غ�ي��ر
م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ن� �ظ ��ام ب �س �ب��ب ص ��دور
تعاميم وقرارات ادارية جديدة خالل
ف �ت��رة ت�ن�ف�ي��ذ االع� �م ��ال ت��رت��ب عليها
إح � ��داث ت�غ�ي�ي��ر ف ��ي م �ك��ون��ات ن�ط��اق

االع� �م ��ال ال��داخ �ل��ة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د
وت��ؤث��ر على ان �ج��ازه وال ي��زال العقد
قائما وج��ار تنفيذه وق��ام��ت االدارة
بإخطار الشركة بضرورة استكمال
تنفذ باقي االعمال مع عدم اإلخالل
بحقوق االدارة في تطبيق الغرامات
وان امل �ب��ال��غ امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ع�ق��د رق��م
( )2012/7ف��ي ح��وزة االدارة تعادل
( )٪ 60.0من قيمة العقد وستكشف
ش � � �ه� � ��ادة ال� � ��دف� � ��ع ال � �ن � �ه ��ائ � �ي ��ة ال� �ت ��ي
تشمل ك��اف��ة امل��دف��وع��ات وال �غ��رام��ات
وال �خ �ص��وم��ات م��ا ق��ام��ت ب��ه االدارة
في هذا الشأن وهو ما ال يتم إال بعد
إنجاز األعمال وتسلمها نهائيا.
 ع ��دم ت�ش�غ�ي��ل وت�ف�ع�ي��ل ال �ب��واب��ةاالل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن جميع
خ��دم��ات االدارة ورب �ط �ه��ا ب��ال�ب��واب��ة
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ل � ��دول � ��ة ال � �ك ��وي ��ت ح�ت��ى
تاريخه.
وأف � � ��ادت االدارة ب��أن��ه ت ��م تنفيذ
البوابة االلكترونية بكل متطلباتها
إال ان ق� �ي� �م ��ة ال � �ب � ��واب � ��ة ت� �ك� �م ��ن ف��ي
مكوناتها ومحتوياتها وهي املادة
العلمية التي تتضمنها والتي تعمل
االدارة وف��رق العمل املختلفة بشكل
دؤوب ع�ل��ى استكمالها ويستحيل
ن �ش��ره��ا ق �ب��ل اخ �ت �ب��اره��ا وت �ج��ري��ب
ك ��اف ��ة م �ك��ون��ات �ه��ا م ��ع ال �ع �ل��م ان� ��ه ق��د
ت��م ت�ف�ع�ي��ل ال �ب��واب��ة إلدارة ال �ش��ؤون
االداري � � ��ة وس �ج��ل ال��رئ �ي��س وامل�ك�ت��ب
ال �ف �ن��ي ل��رئ �ي��س ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
وذل ��ك الخ�ت�ب��ار ال � ��دورات املستندية
الخاصة به.
 ص � � � ��رف ال � �ق � �ي � �م� ��ة االج � �م� ��ال � �ي� ��ةل �ل �ع �ق��د ( )2013/11ب � �ش� ��أن ش� ��راء
أج �ه��زة م��اس�ح��ات ض��وئ�ي��ة وأج �ه��زة
ط �ب��اع��ة وق � � ��راءة ب ��ارك ��ود وال �ب��ال �غ��ة
 26.815/000د.ك ق� �ب ��ل ال �ت��رك �ي��ب
والتشغيل باملخالفة للمادة رقم ))5
من شروط العقد.
وأفادت االدارة بأنه سيتم مراعاة
االل� � � �ت � � ��زام ب � �ع� ��دم ت� � �ك � ��رار امل�ل�اح� �ظ ��ة
املذكورة مستقبال.
 - 4إص� � ��رار االدارة ع �ل��ى ت�م��دي��د
ال �ع��ق رق ��م ( )2012/2011-12بشأن
اس� � � �ت� � � �ش � � ��ارات ف � � ��ي ن � �ظ � ��م وت� �ق� �ن� �ي ��ة
امل �ع �ل��وم��ات م ��ع ذات ال �ش��رك��ة ألرب ��ع
م� ��رات م�ت�ت��ال�ي��ة م��ع ارت �ف ��اع التكلفة
السنوية للتعاقد من سنة الي اخرى
ال ��ى أن ب�ل �غ��ت ن �س�ب��ة ال ��زي ��ادة 18.7
 ٪ل �ت �ص��ل ال �ت �ك �ل �ف��ة االج �م��ال �ي��ة ال��ى
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية .2015/2014

 ٪ 80من الجهات الحكومية لم تستوف
بياناتها لنظام قياس مؤشرات األداء
تتمة المنشور ص10
 244.840/000د.ك.
وأف ��ادت االدارة ب��أن العقد املشار
ال� � �ي � ��ه م� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �ت� ��وف � �ي� ��ر خ� ��دم� ��ات
اس �ت �ش��اري��ة ل �ل�ع��ام �ل�ين ب �م��رك��ز نظم
امل�ع�ل��وم��ات ب� ��اإلدارة م��ن اج��ل تهيئة
ك��وادر وطنية ف ه��ذا امل�ج��ال للقيام
ب�ع�م�ل�ه��ا ف��ي ت �ط��وي��ر ال �ب��رام��ج ال�ت��ي
تطلب من املركز مما يتطلب وقتا لذا
ك��ان من الالزمة تجديد العقد ألكثر
م��ن م��رة ع�ل�م��ا ب��أن��ه ل��م ت�ت��م مخالفة
ق��ان��ون وق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة أما
زي� ��ادة ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�س�ن��وي��ة ف�ه��ي ب�ن��اء
ع �ل��ى ط �ل��ب االدارة ب� ��زي� ��ادة اع � ��داد
املبرمجني املطلوب توفيرهم إلنجاز
اعمال العقد.
 - 5ع � ��دم م� ��راع� ��اة ش� � ��روط االم ��ن
وال� �س�ل�ام ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل �ف �ح��ص ن �ظ��ام
الحريق باملخزن باملخالفة لتعليمات
السالمة والوقابة املخزنية الصادرة
في شهر اغسطس .2002
وأف � � � ��ادت االدارة ب ��أن ��ه ت� ��م ط ��رح
ممارسة رقم ( )2014/5بشأن األمن
والسالمة وأنظمة مكافحة الحريق
إال أن � ��ه ب �ع��د ف ��ض امل� �ظ ��اري ��ف ت�ب�ين
ان اق ��ل االس �ع ��ار ق��د ت �ج��اوز القيمة
امل��رص��ودة ب�م�ي��زان�ي��ة االدارة للسنة
املالية  2015/2014وسوف يتم اعادة
ط� ��رح امل� �م ��ارس ��ة ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2016/2015
ثالثا  -مالحظة شؤون التوظيف
و،م � � � ��ن أه � �م � �ه ��ا اس� � �ت� � �م � ��رار االدارة
ف� ��ي ص� � ��رف ال� � �ع �ل��اوة االج �ت �م��اع �ي��ة
مل �س �ت �ش ��اري االدارة ال �ف �ن �ي�ي�ن غ�ي��ر
الكويتيني باملخالفة لتعميم ديوان
الخدمة املدنية رقم ( )11لسنة 1991
بشأن تعديل تعميم الديوان رقم ()2
ل�س�ن��ة  1991ب �ش��أن ق��واع��د واح �ك��ام
التعاقد مع غير الكويتيني والبالغ
م��ا ت��م ص��رف��ه م�ن�ه��ا خ�ل�ال ال�س�ن��وات
املالية  2013/2012و  2014/2013و
 2015/2014ما جملته 13.464/000
د.ك من دون وجه حق.
وأف � � � ��ادت االدارة ب ��أن �ه ��ا أوق �ف ��ت
ص � � � � ��رف ال � � � � �ع � �ل� ��اوة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
ل�ل�م�س�ت�ش��اري��ن م��ن امل�ع�ن�ي�ين ال �ج��دد
غير الكويتيني منذ سنة  2012أما
بخصوص املستشارين الذين سبق
ال � �ص ��رف ل �ه��م ف �ق��د ت ��م رف � ��ع م��ذك��رة
لرئيس االدارة بشأن ه��ذا املوضوع
واالت� �ف ��اق ع �ل��ى آل �ي��ة إلي �ق��اف ص��رف
هذه العالوة وسيتم موافاة الديوان
بما يتم في هذا املوضوع.

البوابة االلكترونية

رابعا  -مالحظات الرقابة املسبقة
ومن ضمنها:
 - 1م�لاح �ظ��ات وت��وج �ي �ه��ات ذات
أهمية خاصة حيث تمت املوافقة على
مشروع عقد شراء وتوريد وتركيب
ن�ظ��ام ال��رص��د االل�ك�ت��رون��ي لتسجيل
انتقال امللفات واملستندات وحضور
وانصراف املوظفني وكاميرات األمن
ل �ب��رج ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ش��ري�ط��ة
االل �ت��زام ب��امل��واص�ف��ات امل�ت�ف��ق عليها
بني الشركة وإدارة الفتوى والتشريع
حسب ما ج��اء بكتاب االدارة امل��ؤرخ
 2014/11/23وأن ت� � �ك � ��ون ه� ��ذه
املواصفات تحقق املتطلبات الالزمة
لتنفيذ املشروع.
وم � ��ع م � ��راع � ��ازة ان ي� �ت ��م ت �ح��دي��د
امل� � ��واص � � �ف� � ��ات ال � �ف � �ن � �ي ��ة وال � � �ش� � ��روط
الخاصة لألنظمة املطلوبة وطرحها
بمناقصة بني الشركات املتخصصة
حتى يتم املفاضلة بينها والحصول
على أسعار تنافسية في املوضوعات
املماثلة مستقبال.
 - 2رد أوراق بعض امل��وض��وع��ات
ح� �ي ��ث ت � ��م خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��ة امل �خ��ال �ي��ة
 2015/2014رد أوراق ع � ��دد ()3
م � ��وض � ��وع � ��ات ل � � �ل� � ��إدارة وم� � � ��ن ذل� ��ك
رد م ��وض ��وع ع �ق��د اع� �م ��ال امل �ن��اول��ة
وامل ��راس �ل�ي�ن ل �ل ��ادارة ل �ع��دم االل �ت ��زام
بأحكام تعميم ديوان املحاسبة رقم
( )9لسنة  2010بشأن التقيد بدليل
إعداد أوراق املناقصات ومشروعات
ال �ع �ق��ود واالرت� �ب ��اط ��ات واالت �ف��اق��ات
ال �خ ��اض �ع ��ة ل �ل ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ق�ب��ل
عرضها عليه.
 - 3طول مدة بقاء أحد املوضوعات
ب��ال �ج �ه��ة ب �ع ��د ص � � ��دور ق � � ��رار ل�ج�ن��ة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل� ��رك� ��زي� ��ة ب��ال �ت��رس �ي��ة

وق �ب��ل ع��رض �ه��ا ع �ل��ى ال ��دي ��وان االم��ر
ال� � ��ذي ي �س �ت �ل��زم دراس � � ��ة االج� � � ��راءات
وال�س�ي��اس��ات االداري ��ة املتعبة داخ��ل
بالجهة.
األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
أورد الديوان اهم بيانات الحساب
ال �خ �ت��ام��ي وامل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي أس�ف��ر
عنها فحص ومراجعة الديوان لهذه
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات وس �ج�ل�ات
وش� ��ؤون ال �ت��وظ��ف ل �ل��إدارة امل��رك��زي��ة
لإلحصاء والتنمية وك��ذل��ك الرقابة
امل�س�ب�ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ح �ي ��ث ب�ل�غ��ت
املصروفات  17.718.000مليون د.ك
ك�م��ا ب�ل�غ��ت االي � ��رادات  376.000ال��ف
د.ك.
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
اتضح من بيانات ال��دي��وان زي��ادة
االي � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014ع��ن امل �ق��در ب�م��ا جملته
 518.744/00دك بنسبة .٪ 138.0
وزي ��ادة االي ��رادات املحصلة بالسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع� ��ن اي � � ��رادات
ال �س �ن �ت�ي�ن امل ��ال� �ي� �ت�ي�ن 2013/2012
 2014/2013وب �ن �س �ب��ة  ٪ 124.3و
 ٪ 210.6ع�ل��ى ال�ت��وال��ي وب�ل��غ ال��وف��ر
باملصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015/2014ع��ن املعتمد م��ا جملته
 6.870.774/000د.ك ب�ن�س�ب��ة 38.8
 ٪وان �خ �ف��اض امل �ص��روف��ات الفعلية
ع��ن م �ص��روف��ات ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين
 2013/2012و  2014/2013بنسبة
 ٪ 21.6و  ٪ 34.3على التوالي.
ث ��ان� �ي ��ا  -أه� � ��م امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
أسفر عنها فحص ومراجعة دي��وان

امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س األع �ل��ى
للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة للسنة املالية
:2015/2014
 - 1م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ع�ق��د
ت��وف �ي��ر خ ��دم ��ات اس �ت �ش��اري��ة ع��امل�ي��ة
مل � �ش� ��روع ادارة وم �ت ��اب �ع ��ة وت �ق �ي �ي��م
األداء ملشروعات الجهات الحكومية
وب ��رن ��ام ��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�ف�ص��ل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال� �ث ��ال ��ث ع� �ش ��ر وخ �ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب��ال��غ ت�ك�ل�ف�ت��ه م ��ع االم ��ر
التغييري  3.345.425/000د.ك وعقد
صيانة نظام متابعة االستراتيجية
التابع له البالغ قيمته 25.729/000
د.ك وم� � � ��ن اه� � � ��م ت � �ل� ��ك اآلخ� � � � ��ذ ع� ��دم
االس �ت �خ��دام ال �ك��ام��ل ل �ط��اق��ات األداء
نظام مدير االستراتيجية التنفيذية
ل�ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وع��دم
اس �ت �ي �ف ��اء م� ��ا ن �س �ب �ت��ه  ٪ 80.0م��ن
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ب �ي��ان��ات �ه��ا
امل �ط �ل��وب��ة ل �ن �ظ��ام ق� �ي ��اس م ��ؤش ��رات
األداء لديها وعدم التحقق من صحة
ال �ق �ي��م ال �ف �ع �ل �ي��ة مل� ��ؤش� ��رات ال �ق �ي��اس
املدخلة من قبل الجهات الحكومية
ل �ع��دم اس �ت �خ ��دام ال �ج �ه��ات خ��اص�ي��ة
إرفاق امللفات بالنظام وعدم تحقيق
ال�ه��دف االس��اس��ي م��ن امل�ش��روع وهو
اص ��دار ت�ق��ري��ر ش��ام��ل ي�ب�ين النتائج
الحقيقية ألداء ال�ج�ه��ات الحكومية
في االستراتيجية.
وأف � ��ادت األم��ان��ة ان ال�ت�ق��دي��ر ك��ان
م� ��ن ب� ��داي� ��ة ال �ع �ق ��د ( )60ت��رخ �ي �ص��ا
اس�ت�خ��دم��ت االم��ان��ة ( )56ترخيصا
وامل �ت �ب �ق �ي��ة وع� ��دده� ��ا ( )4م ��وج ��ودة
وستضاف للنظام بمجرد استحداث
خ��رائ��ط ج��دي��دة وم��ن دون أي تكلفة
م��ال �ي��ة وق� ��د ق ��ام��ت ع� ��دد ( )28ج�ه��ة

باستيفاء مؤشراتها بشكل جزئي
وع� ��دد ( )13ج �ه��ة ف �ق��ط ل��م ت�س�ت��وف
ب�ي��ان��ات�ه��ا ف��ي ح�ين ق��ام��ت ع��دد ()10
ج�ه��ات ب��اس�ت�ي�ف��اء ك��ام��ل مؤشراتها
ل� �ل� �س� �ن ��وات امل� ��ال � �ي� ��ة 2013-/2012
 2014/2013وت�ق��وم االم��ان��ة بإرسال
كتب للجهات الحكومية ومتابعتها
ح� �ي ��ث ي �ق �ت �ص��ر دور األم � ��ان � ��ة ع�ل��ى
التأكيد واملتابعة الستيفاء الجهات
ب� �ي ��ان ��ات� �ه ��ا ف� �ق ��ط وان ال� �ج� �ه ��ة ه��ي
املسؤولة عن ادخ��ال البيانات داخل
النظام من خ�لال كلمات امل��رور التي
ت ��م ت��زوي��ده��م ب �ه��ا م ��ن ق �ب��ل االم��ان��ة
وفيما يخص اصدار التقرير الشامل
فإن التغيير الدائم ملدخلي البيانات
داخل الجهات ولإلدارة العليا له أثر
ع �ل��ى ت��أخ��ر ال �ج �ه��ات ف ��ي اس�ت�ك�م��ال
بياناتها م�م��ا ت��رت��ب عليه التأخير
ف��ي اص� ��دار ت�ق��ري��ر االداء امل��ؤس�س��ي
وس�ي�ت��م وض ��ع ت��وص �ي��ات ب��ال�ت�ق��ري��ر
ل �ك��اف��ة امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت ��واج ��ه اع ��داد
التقرير ويرفع ملتخذ القرار.
 - 2مآخذ شابت تنفيذ املناقصة
رق��م ( )2014/2013 - 2بشأن توريد
وت��رك�ي��ب م��رش��ات م�ك��اف�ح��ة الحريق
وال� � ��رغ� � ��وة مل �ب �ن ��ى األم � ��ان � ��ة ال �ع ��ام ��ة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ال �ب��ال��غ ق�ي�م�ت�ه��ا  164.500/000د.ك
وم � ��ن أه �م �ه��ا ع � ��دم ت ��وري ��د وت�ن�ف�ي��ذ
ب �ع��ض ال �ب �ن��ود ال� � � ��واردة ف ��ي ج ��دول
الكميات واالس�ع��ار وال�ت��ي بلغت ما
أمكن حصره منها  33.106/000د.ك
دون إل ��زام ال�ش��رك��ة باستكمالها او
تخفيض هذه القيمة من العقد كأمر
تغييري طبقا للبند ( )11من شروط
ال� �ع� �ق ��د وق � �ب� ��ول االم � ��ان � ��ة مل �ض �خ��ات
ال� � �ح � ��ري � ��ق ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ � �ي� ��ة م �خ ��ال �ف ��ة
للمواصفات حسب البند رقم ()1/2
من جدول الكميات واالسعار بمبلغ
 23.100/000د.ك وعدم تحقق االمانة
م� ��ن ال� �ع� �ي� �ن ��ات امل� � � � ��وردة وامل ��رك ��زي ��ة
ف��ي امل��وق��ع ل�ب�ع��ض ال �ب �ن��ود مطابقة
للمواصفات املطلوبة في املناقصة.
ينته
وأفادت األمانة بأن العقد لم ِ
وس �ي �ت��م ات� �خ ��اذ ج �م �ي��ع االج� � � ��راءات
ال�ل��ازم� ��ة ب� �ش ��زن ال �خ �ص��م ف ��ي ح��ال��ة
عدم توريد الشركة للبنود املذكورة
وف �ي �م��ا ي �خ��ص م �ض �خ��ات ال �ح��ري��ق
ف��إن��ه ل ��م ي �ت��م ق �ب��ول �ه��ا ح �ت��ى ت��اري��خ
 2015/5/7ب�س�ب��ب ع ��دم اع�ت�م��اده��ا
م��ن قبل االدارة العامة لإلطفاء وان
االمانة تحققت من بعض املواد وتم
اعتمادها من االدارة العامة لإلطفاء
وباقي املواد جار تنفيذها وفحصها

من قبل االطفاء.
 - 3اس � � � �ت � � � �م� � � ��رار االس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة
ب ��امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن امل� �ن� �ف ��ذي ��ن ل �ع �ق��ود
املناقصة رقم ( )2013/-2012 2بشأن
تقديم خدمات استشارية وخدمات
الدعم الفني التخصصي في مجال
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال �ب ��ال ��غ
ج�م�ل�ت�ه��ا  59.704/000د.ك ب�ف�ت��رة
ج � ��اوزت ( )4س �ن��وات و ( )8ش�ه��ور
دون استفادة مرجودة من الخدمات
املقدمة منهم كنقل الخبرة ملوظفي
االمانة وإعدادهم كنظراء معتمدين
ملسك العمل وتسيير مهام ادارة نظم
املعلومات.
وأفادت األمانة بأنها قامت بطرح
م �ن��اق �ص��ة امل �س �ت �ش��اري��ن ع ��ن ط��ري��ق
لجنة املناقصات وتم أخذ موافقات
ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة ع �ل �ي �ه��ا وب �س��ب
ال�ن�ق��ص ال �ش��دي ف��ي ال �ك��وادر الفنية
ال��وط �ن �ي��ة وذل � ��ك ل��وق��ف ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
وع� ��دم ال��رغ �ب��ة ل�ل�ع�م��ل ل ��دى االم��ان��ة
وم � �ع � �ظ ��م ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن م � ��ن اص � �ح ��اب
شهادات الدبلوم او اقل وان االمانة
ف � ��ي ح� ��اج� ��ة ل� � �ه � ��ؤالء امل �س �ت �ش ��اري ��ن
مل�ت��اب�ع��ة ت�ف�ن�ي��ذ امل �ش��اري��ع امل�س�ت�م��رة
وامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي اع � � � ��ادة ال �ت �ص �م �ي��م
وت�ط��وي��ر االن�ظ�م��ة ال�ج��دي��دة بجهود
ذاتية ودون االعتماد على الشركات
املحلية مما يوفر الكثير من الجهد
والوقت واملال.
 - 4ع � � � ��دم االس � � �ت � � �غ� �ل��ال األم � �ث� ��ل
ل �ل �م �س��اح��ات امل � ��وج � ��ودة ف ��ي م�ب�ن��ى
االمانة والتي كان يمكن تخصيصها
إلدارة امل �س �ت �ش��اري��ن دون ال �ل �ج��وء
ال � ��ى االس �ت �ئ �ج ��ار ف ��ي اح � ��د امل �ب��ان��ي
ال �ت �ج��اري��ة م�م�خ��ا ادى ال ��ى تحميل
امليزانية اعباد مالية بلغت جملتها
 335.845/000د.ك.
حيث افادت االمانة العامة انه تم
الغاء عقد ايجار مبنى برج الحمراء
وذلك بموجب كتاب وزارة املالية رقم
( )24477بتاريخ .2015 /6 /9
 - 5عدم تغطية الشروط التعاقدية
ب�ب�ن��ود ج��زائ�ي��ة تطبق ع�ل��ى الشركة
امل �ن �ف��ذة ف ��ي ح� ��ال االخ� �ل��ال ب �ش��روط
ال �ع �ق��د رق � ��م ()2014 / 2013 - 24
وال � �خ � ��اص ب��اس �ت �ئ �ج��ار ع � ��دد ()13
مركبة مع سائق ملدة سنتني من 7 /1
 2013 /بمبلغ اجمالي 87.086 /000
دي�ن��ارا كويتيا مما يعد قصورا في
ال �ع��دد وت�ف��ري�ط��ا ف��ي ح�ق��وق االم��ان��ة
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مالحظات
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الفتوى والتشريع تأخرت في تنفيذ
المشاريع ولم تحقق أهداف خطة التنمية
تتمة المنشور ص11
ح �ي��ث اف� � ��ادت االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ب��أن��ه
سيتم تالفي ذلك مستقبال.
 - 6عدم قيام االمانة بفرض غرامة
على الشركة املنفذة للعقد رق��م (21
  )2014 /2013بشأن ام��ن وحراسةم �ب �ن��ى االم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�م�ج�ل��س
األع�ل��ى للتخطيط والتنمية بسبب
ع� � ��دم ت ��وف� �ي ��ر ع� � ��دد ( )12ف� � ��رد ام ��ن
وال� �ب ��ال ��غ ق�ي�م�ت�ه��ا  20 /000دي �ن��ار
كويتي باليوم عن كل فرد باملخالفة
لشروط التعاقد.
واف � ��ادت االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ب��أن��ه تم
توفير العدد الكامل من قبل الشركة
وتم تالفي تلك املالحظة.
 - 7وجود مواد «خارجة عن نطاق
االس � �ت � �خ� ��دام» ف ��ي س � � ��رداب م��واق��ف
السيارات لالمانة العامة للتخطيط
ل ��م ي �ت��م ال �ت �ص��رف ف �ي �ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�ت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال �ي��ة رق ��م  3لسنة
 2004بشأن التصرف في املوجودات
ال � �خ ��ارج� ��ة ع� ��ن ن� �ط ��اق االس� �ت� �خ ��دام
وتعليمات شؤون التخزين الصادرة
في يناير  2003ولتعليمات السالمة
وال ��وق ��اي ��ة امل �خ��زن �ي��ة ال � �ص� ��ادرة ف��ي
اغسطس  2002حيث اف��ادت االمانة
العامة بأنه تمت املزايدة على املواد
ال�خ��ارج��ة ع��ن ن�ط��اق االس�ت�خ��دام في
ت��اري��خ  2015 /6 /15وت��م ال�غ��اؤه��ا
ل� �ت ��دن ��ي امل� �ب� �ل ��غ امل� � �ع � ��روض وس �ي �ت��م
تحديد موعد اخر في اقرب وقت.
ثالثا :مالحظة شؤون التوظف:
 اص ��دار ق� ��رارات اداري� ��ة بتكليفبعض فرق العمل الداء اعمال ومهام
ب��ال��رغ��م م��ن ان �ه��ا م��ن ص�م�ي��م اع�م��ال
ب�ع��ض االدارات باملخالفة للتعميم
رق� ��م  5ل �س �ن��ة  2001ب� �ش ��أن ق � ��رارات
م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل�ت�ع�ل�ق��ة بمعالجة
ال�ه��در ف��ي االن �ف��اق الحكومي وسبل
تنمية االي � ��رادات ف��ي امل��ال�ي��ة العامة
كذلك تعميم دي��وان الخدمة املدنية
رق � ��م  3ل �س �ن��ة  2014ب� �ش ��أن ال�ت�ق�ي��د
ب ��اح� �ك ��ام ال � � �ق � � ��رارات ال � � �ص� � ��ادرة م��ن
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة م �م��ا حمل
االمانة مبلغ  20.361دينارا كويتيا
كان يمكن توفيرها.
حيث اف ��ادت االم��ان��ة ال�ع��ام��ة بأنه
سيتم مراعاة ذلك مستقبال.
رابعا :مالحظات الرقابة املسبقة
ومن أهمها:
 - 1رد أوراق بعض املوضوعات.
تم خالل السنة املالية 2015 /2014
رد اوراق موضوعني للجهة ومن ذلك:

 رد م ��وض ��وع ت ��وري ��د وص �ي��ان��ةوت �ش �غ �ي ��ل ج � �ه ��از ت �غ �ل �ي��ف مل�ط�ب�ع��ة
االم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س األع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ح �ي��ث ت�ب�ين
ان ال�ج�ه��ة ل��م ت�ل�ت��زم ب��أح�ك��ام تعميم
دي ��وان املحاسبة رق��م  9لسنة 2010
ب �ش��أن ال �ت �ق �ي��د ب��دل �ي��ل اع � ��داد اوراق
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وم � �ش ��روع ��ات ال �ع �ق��ود
واالرت�ب��اط��ات واالتفاقات الخاضعة
للرقابة املسبقة قبل عرضه عليه.
 - 2ع��دم ال �ت��زام ال�ج�ه��ة ب��ال��دراس��ة
وال�ت��وص�ي��ة خ�لال امل��دة امل �ح��ددة لها
م��ن لجنة املناقصات امل��رك��زي��ة عمال
بنص امل��ادة  38م��ن القانون رق��م 37
ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش� ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة.
وتكررت تلك الظاهرة بعدد ثالث
م��وض��وع��ات االم ��ر ال ��ذي ي ��ؤدي ال��ى
ان�ت�ه��اء ال�ت��أم�ين االول ��ي للمناقصني
قبل االنتهاء من اجراءات التعاقد.
االدارة المركزية لالحصاء
اورد الديوان اهم بيانات الحساب
ال �خ �ت��ام��ي وامل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي اس�ف��ر
عنها فحص ومراجعة الديوان لهذه
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات وس �ج�ل�ات
وش� ��ؤون ال �ت��وظ��ف ل �ل��ادارة امل��رك��زي��ة
لالحصاء والتنمية وك��ذل��ك الرقابة
امل�س�ب�ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة للسنة
امل��ال �ي ��ة  2015 /2014ح �ي��ث ب�ل�غ��ت
املصروفات  7.521.000ماليني دينار
فيما بلغت االي ��رادات  101.000ألف
دينار.
أوال :بيانات الحساب الختامي:
وات � �ض� ��ح م� ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال� ��دي� ��وان
انخفاض االي��رادات املحصلة للسنة
امل��ال�ي��ة  2015 /2014ع��ن امل �ق��در بما
جملته  68.867 /000دينارا كويتيا
بنسبة .٪ 68.2
وان �خ �ف��اض االي� � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015 /2014ع��ن
اي � ��رادات ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين /2012
 2014 /2013 2013بنسبة ٪ 32.5
 ٪ 46.3ع �ل��ى ال �ت��وال��ي وب �ل��غ ال��وف��ر
باملصروفات الفعلية للسنة املالية
 2015 /2014عن املعتمد بما جملته
 1.458.009 /000دن��ان �ي��ر ك��وي�ت�ي��ة
وبنسبة  ٪ 19.4وزيادة املصروفات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ع ��ن م� �ص ��روف ��ات ال�س�ن�ت�ين
املاليتني 2014 /2013 2013 /2012
وبنسبة  ٪ 3.9 ٪ 26.9على التوالي.
ثانيا :اه��م املالحظات التي اسفر
ع� �ن� �ه ��ا ف � �ح ��ص وم � ��راج� � �ع � ��ة دي � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات

مبنى إدارة الفتوى والتشريع

االدارة امل��رك��زي��ة ل�ل�اح �ص��اء للسنة
امل��ال �ي��ة  2015 /2014وم ��ن اه ��م تلك
املالحظات:
 - 1اس �ت �م��رار ع ��دم ال �ص��رف على
بعض املشاريع املدرجة ضمن خطة
التنمية للسنة املالية 2015 /2014
ح �ي��ث اف � ��ادت االدارة امل��رك��زي��ة ب��أن��ه
ب��ال �ف �ع��ل ي ��وج ��د م� �ش ��روع ��ان ب�ق�ي�م��ة
 200.000 /000دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ول��م
ت�ك��ن م�لاح�ظ��ة ال��دي��وان واض �ح��ة في
ه ��ذا ال �ش��أن ح �ي��ث ت��م ال �ت��رك �ي��ز على
م �ش��روع ال �ت �ح��دي��ث امل��ؤس �س��ي فقط
وف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص م� � �ش � ��روع ت �ص �م �ي��م
امل�ب�ن��ى ف��ان��ه ال ي�م�ك��ن ال �ص��رف عليه
م��ا ل��م ي�ت��م تخصيص ارض ل�ل�ادارة
املركزية واك��دت م��راع��اة االس��راع في
تنفيذ مشاريع خطة التنمية باتخاذ
االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�لاس �ت �ف��ادة من
االعتمادات املدرجة بامليزانية.
 - 2مآخذ شابت اعمال املمارسة
رق � ��م ( )2013 / 2012 - 10ب �ش��أن
ت� �ح ��دي ��ث ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة اآلل� �ي ��ة
ب � ��االدارة امل��رك��زي��ة ل�لاح�ص��اء ال�ب��ال��غ
قيمتها  319.700 /000دينار كويتي
ومن بينها التأخر في توريد معظم
االج�ه��زة ع��ن م��وع��د التسليم املحدد
ف� ��ي ال� �ع� �ق ��د وع � � ��دم ت �ط �ب �ي��ق غ ��رام ��ة
التأخير على ال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة طبقا
ل �ن ��ص ال �ب �ن ��د ال� �ع ��اش ��ر م �ن ��ه وق �ي ��ام
االدارة ب��دف��ع ك��ام��ل ال��دف �ع��ة االول ��ى
ال �خ ��اص ��ة ب ��ان �ج ��از امل ��رح �ل ��ة االول� ��ى
م ��ن ال �ع �ق��د ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ع� ��دم ت�س�ل��م

مجموعة م��ن االج�ه��زة ك��ان يفترض
توريدها في هذه املرحلة.
وع��دم تركيب كامل االج�ه��زة بعد
ان�ت�ه��اء امل��رح�ل�ت�ين ال�ث��ان�ي��ة والثالثة
م��ن ال�ع�ق��د ع�ل�م��ا ب ��أن االدارة اف ��ادت
ف��ي رده��ا على استفسارات ال��دي��وان
ب��ات�م��ام عملية ال�ت��رك�ي��ب والتشغيل
قبل الزيارة امليدانية في .2015 /4 /1
واف� � � � ��ادت االدارة امل� ��رك� ��زي� ��ة ب ��أن
الشركة قامت بارسال كتاب بتاريخ
 2014 /8 /5م� ��وض � �ح� ��ة اس � �ب� ��اب
التأخير الخارجة عن ارادتها وورد
رأي ق�ط��اع االس �ن��اد امل��ال��ي واالداري
ب� �ع ��دم امل� �ض ��ي ب � ��اج � ��راءات غ ��رام ��ات
التأخير حيث ان الشركة بينت انها
غير مسؤولة عن ذلك.
 - 3ت� ��أخ� ��ر ال � �ش ��رك ��ة ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
امل�ن��اق�ص��ة رق ��م ()2012 / 2011 - 7
ب �ش ��أن ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات اس �ت �ش��اري��ة
وخ��دم��ات ال��دع��م الفني التخصصي
ف��ي م�ج��ال تقنية امل�ع�ل��وم��ات ال�ب��ال��غ
ق �ي �م �ت �ه��ا  123.960 /000دي � �ن� ��ارا
كويتيا وعدم تطبيق الجزاءات طبقا
ل�ل�م��ادة رق��م  10م��ن ال �ش��روط العامة
للمناقصة .حيث اف��ادت االدارة إنه
سيتم تطبيق الغرامة املستحقة على
الشركة.
 - 4مآخذ شابت اعمال املمارسة
رق � � ��م ( )2014 /2013 - 2ب �ش ��أن
استئجار م��رك�ب��ات مختلفة ل�ل�ادارة
ال � �ب ��ال ��غ ق �ي �م �ت �ه��ا 121.545 /000
دي �ن��ارا كويتيا ومنها ع��دم االل�ت��زام

ب ��ال �ت �ع ��دي�ل�ات ال� � � � ��واردة ف� ��ي وث ��ائ ��ق
املمارسة ال�ص��ادرة من وزارة املالية
ادارة ن�ظ��م ال �ش��راء ب�م��واف�ق�ت�ه��ا على
اس �ت �ئ �ج��ار امل ��رك� �ب ��ات وف� ��ق االع � ��داد
واالنواع املطلوبة وذلك فيما يخص
سعة املحرك.
حيث اف��ادت االدارة بأن تعديالت
وزارة املالية سقطت سهوا ول��م يتم
اض��اف�ت�ه��ا ال��ى م��واص �ف��ات امل�م��ارس��ة
وان ال�ش��رك��ات ق��دم��ت س �ي��ارات سعة
( )2200س��ي س��ي للصالون ()3400
س ��ي س ��ي ل �ل �ج �ي �ب��ات ك �م��ا ه ��و وارد
باملمارسة واك��دت االدارة ان��ه سيتم
تدارك ذلك مستقبال.
ومن بني املآخذ االخرى عدم التزام
ال �ش��رك��ة ب �ب �ع��ض ال � �ش ��روط واغ �ف ��ال
االدارة ف ��رض ال �غ��رام��ات املستحقة
عليها مما يعد تفريطا ف��ي حقوق
االدارة ح �ي��ث اف � � ��ادت االدارة ب��أن��ه
سيتم دراسة العقد ومتطلباته وفي
ح ��ال ع ��دم ت��وف �ي��ره��ا س�ي�ت��م تطبيق
الغرامة املستحقة من الدفعات املالية
في حال ثبوت املخالفة.
 - 5وج � � � ��ود م � � � ��واد خ � ��ارج � ��ة ع��ن
ن �ط��اق االس �ت �خ��دام م�ك��دس��ة ب�ص��ورة
غ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة ف��ي س � ��رداب م��واق��ف
ال� �س� �ي ��ارات ل ��م ي �ت��م ال �ت �ص��رف ف�ي�ه��ا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م وزارة امل��ال �ي��ة
رق ��م  3ل�س�ن��ة  2014ب �ش��أن ال�ت�ص��رف
ف��ي امل��وج��ودات ال�خ��ارج��ة ع��ن نطاق
االس� � �ت� � �خ � ��دام وت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات ش � ��ؤون
ال�ت�خ��زي��ن ال �ص��ادرة ف��ي ش�ه��ر يناير
 2003ولتعليمات السالمة والوقاية
املخزنية الصادرة في شهر اغسطس
.2002
واف � ��ادت االدارة ب��أن��ه ت��م تشكيل
لجنة للتخلص م��ن امل��واد الخارجة
عن نطاق االستخدام وسيتم اتخاذ
ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��ا ك �م��ا ان��ه
ال ي��وج��د ل ��دى االدارة م �خ��زن اث��اث
واج�ه��زة حيث ان امل�خ��زن املستخدم
في الوقت الحالي هو يخص االمانة
ال�ع��ام��ة للمجلس االع�ل��ى للتخطيط
وال � �ت � �ن � �م � �ي ��ة ل� �ل� �ق ��رط ��اس� �ي ��ة وت� �م ��ت
مخاطبة وزارة املالية لتوفير مكان
مناسب ل�ل�ادارة امل��رك��زي��ة لالحصاء
وح �ت��ى ت��اري �خ��ه ل��م ي �ت��م تخصيص
مخزن لالدارة.
ثالثا :مالحظات شؤون التوظف:
 - 1م �ن��ح امل� �ك ��اف ��أة ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة
للموظفني الكويتيني العاملني على
الشاشات باالدارة املركزية لالحصاء
وامل � � �ق� � ��ررة ب � �ق� ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة رق��م  28لسنة  2006رغ��م ان

اخ �ت �ص��اص��ات ادارات � �ه� ��م ال تتطلب
ع �م �ل �ه��م ع� �ل ��ى ال � �ش ��اش ��ات امل �ت �ص �ل��ة
باالنظمة اآللية طوال ساعات الدوام
ال ��رس� �م ��ي م �م��ا ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه ص��رف
م�ب��ال��غ دون وج��ه ح��ق ب�ل��غ م��ا امكن
حصره منها ما جملته 25.652 /000
دينارا كويتيا.
وافادت االدارة املركزية بأن جميع
امل ��وظ� �ف�ي�ن امل � �ش� ��ار ال� �ي� �ه ��م ي �ع �م �ل��ون
على انظمة آل�ي��ة ب ��ادارة املطبوعات
وال �ن �ش��ر اخ�ت�ص��اص�ه��م ن �ش��ر جميع
االح �ص��ائ �ي��ات وال �ن �ش��رات ال �ص��ادرة
ع ��ن ق� �ط ��اع االح � �ص� ��اء وامل �ع �ل��وم��ات
على موقع االدارة املركزية لالحصاء
وفيما يخص املكتب الفني يتطلب
العمل وج��ود املوظفني على الشبكة
العنكبوتية بصورة دائمة للتواصل
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي وادارة
االحصاءات التجارية تعمل بصورة
دائمة على االجهزة العداد النشرات
االحصائية عبر نظام االوراكل.
 - 2ال �ج �م��ع ب�ي�ن امل �ك ��اف ��أة امل��ال �ي��ة
الشهرية  1000 /000دي�ن��ار كويتي
وب�ين املكافأة املخصصة للموظفني
الكويتيني شاغلي وظائف االحصاء
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م  11ل�س�ن��ة  2011ب�ش��أن
م �ن��ح ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
م� � �ك � ��اف � ��أة م� ��ال � �ي� ��ة ش � �ه� ��ري� ��ة ب� ��واق� ��ع
 100/000دينار كويتي حيث افادت
االدارة املركزية بأنه جار بحث وضع
امل ��وظ �ف�ي�ن امل� ��ذك� ��ورة اس� �م ��اؤه ��م ف��ي
املالحظة وسيتم تأكيد املديونية في
حال ثبوتها.
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طنا :إصرار الحكومة على رفع الدعم
سيضر عالقتها بالمجلس
اس �ت �ض��اف ب��رن��ام��ج م ��ن اآلخ ��ر
ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون امل �ج �ل��س ال �ن��ائ��ب
م�ح�م��د ط�ن��ا ال ��ذي ت �ن��اول ال�ع�لاق��ة
ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ف ��ي ظ ��ل ال �ت��وج��ه
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ل � ��رف � ��ع ال � � ��دع � � ��وم أو
ترشيده حيث أع��رب النائب طنا
ع��ن اع �ت �ق��اده ب ��أن ق�ض�ي��ة ال��دع��وم
س � �ت � �خ � �ل� ��ق أزم� � � � � ��ة ب� �ي ��ن امل� �ج� �ل ��س
والحكومة في األيام املقبلة نتيجة
لتمسك ال�ح�ك��وم��ة ب��رأي�ه��ا كاشفا
ع ��دم اق �ت �ن��اع ال� �ن ��واب ب �م��ا ق��دم�ت��ه
الحكومة خالل االجتماعات التي
ت �ت��م ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة م �ش��ددا
ع�ل��ى أن ن ��واب امل�ج�ل��س ي��رف�ض��ون
امل�س��اس بجيب امل��واط��ن تحت أي
مسمى وأنهم لن ي�م��رروا الخطط
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ه��ذا ال �ص��دد حتى
ل��و كلفهم ذل��ك ح��ل امل�ج�ل��س بحد
تعبير النائب طنا.
وق��ال ال�ن��ائ��ب طنا إن الحكومة
ت �م �ت �ل��ك ال� �ع ��دي ��د م� ��ن اإلج � � � ��راءات
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي م��ن شأنها س��د عجز
امليزانية منها التوجه للصناعات
ال � �ن � �ف � �ط � �ي� ��ة وت � � �ك � ��ري � ��ر ال� � �ب� � �ت � ��رول
وامل �ش �ت �ق��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة وت�ح�ص�ي��ل
ال��دوي��ن املستحقة للدولة ووض��ع
س� �ع ��ر ع� � � ��ادل ل� �ت ��أج� �ي ��ر ال �ق �س��ائ��م
الصناعية مشيرا إلى عدم اقتناع
غ��ال�ب�ي��ة ال� �ن ��واب ب �ط��رح ال�ح�ك��وم��ة
ح � ��ول ت �ع��وي��ض امل� ��واط� ��ن ب �ن �ظ��ام
ال� �ك ��وب ��ون ��ات م �ع �ت �ب��را أن ح��دي��ث
الحكومة عن العجز ليس واقعيا
وأنه عجز على ال��ورق فقط وتابع
معلقا :عندما كانت أسعار النفط
م��رت �ف �ع��ة مل � ��اذا ل ��م ي �ت��أث��ر امل��واط��ن
حتى تلجأ إليه الحكومة في حالة
االن �خ �ف��اض م ��ؤك ��دا اس�ت�ط��اع�ت�ه��ا
ت � �ع� ��وي� ��ض ال � �ع � �ج� ��ز م� � ��ن ج� ��وان� ��ب
عديدة بما تمتلكه من مستشارين
واق�ت�ص��ادي�ين الف�ت��ا إل��ى ان إق�ن��اع
امل� ��واط � �ن�ي��ن ب� �س� �ي ��اس ��ة ال �ت��رش �ي��د
ب��اإلم �ك��ان ت�ن�ف�ي��ذه��ا دون ال�ل�ج��وء
لرفع األسعار عليهم.
واستبعد طنا وج��ود ما يشير
إلى عدم استكمال املجلس الحالي
مل ��دت ��ه ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة إال إذا ت�ب�ن��ت
الحكومة سياسة تصادمية فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب �ق �ض �ي��ة ال� ��دع� ��وم م�ش�ي��را
إل � ��ى ان ذل � ��ك ل� ��ن ي �ث �ن��ي امل �ج �ل��س
ع ��ن ت �ص��دي��ه ألي م �س��اس بجيب
امل��واط��ن م �ح��ذرا ال�ح�ك��وم��ة م��ن أن
ع� ��دم ت �ع��اون �ه��ا ف ��ي ت �ل��ك ال�ق�ض�ي��ة
ل ��ن ي �ك��ون ف ��ي م�ص�ل�ح��ة اس �ت �م��رار
التعاون بينها وبني مجلس األمة.
ومن جانب آخر شدد طنا على
أن امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ال ي�ع��ان��ي من
ض �ع��ف رق ��اب ��ي ك �م��ا ي� � ��روج ل��ذل��ك

ال �ب �ع��ض وإن� �م ��ا ال� ��واق� ��ع ي��دح��ض
ت� �ل ��ك امل � ��زاع � ��م ح� �ي ��ث إن امل �ج �ل��س
ي � ��ؤدي دورا رق��اب �ي��ا وت�ش��ري�ع�ي��ا
متميزا وعلى قدر كبير من الوعي
ك �م��ا ان� ��ه أك �ث ��ر امل �ج��ال��س ت�ق��دي�م��ا
ل�ل��اس � �ت � �ج� ��واب� ��ات وال � � �ت � ��ي وص� ��ل
ع��دده��ا إل��ى  19استجوابا مؤكدا
ان ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ص� ��درت عن
بعض االستجوابات وتم االلتزام
ب�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ق��د حققت
إصالحا للخلل الذي قدم بموجبه
وق� ��د ن �ف��ذت ال �ح �ك��وم��ة ت��وص �ي��ات
استجواب وزير الكهرباء السابق
بنسبة  99باملئة كما ان استجوابه
ل� ��وزي� ��رة ال � �ش� ��ؤون ت ��م ت �ن �ف �ي��ذ 50
ب��امل�ئ��ة ح�ت��ى اآلن م��ن ال�ت��وص�ي��ات
التي ص��درت بموجبه كما توجد
م � �ت ��اب � �ع ��ة م � �ن� ��ه ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ج �م �ي��ع
التوصيات.
وأع � ��رب ط �ن��ا ع ��ن اع �ت �ق��اده ب��أن
املجلس مستهدف م��ن سياسيني
وم� � � ��ن ل � �ه� ��م م � �ص� ��ال� ��ح ش �خ �ص �ي��ة
يعارضها ن�ج��اح املجلس الكبير
ف��ي التشريع وال��رق��اب��ة حيث مثل
ل� �ه ��م اس � �ت � �م� ��رار امل� �ج� �ل ��س ص��دم��ة
ك �ب �ي��رة خ��ال �ف��ت ت��وق�ع��ات �ه��م بحله
كاشفا ع��ن وج��ود ن��دم كبير لدى
امل�ق��اط�ع�ين م��ن ع ��دم امل �ش��ارك��ة في
االن�ت�خ��اب��ات امل��اض�ي��ة م�ت��وق�ع��ا ان
تشهد االنتخابات املقبلة مشاركة
كثيفة من الغالبية العظمى منهم
وق� ��ال م�ع�ل�ق��ا إن �ه��م أخ� �ط ��أوا خطأ
ف��ادح��ا ع �ن��دم��ا رف �ض��وا امل �ش��ارك��ة
ب �ع��د ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
وال ��ذي أظ�ه��ره��م ف��ي ص��ورة م��ن ال
ي�ح�ت��رم االح �ك��ام القضائية وك��ان
عليهم االنصياع للحكم القضائي.
رؤية الحكومة
وأم� � � ��ا ت �ق �ي �ي �م��ه أداء ال �س �ل �ط��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف �ق��د أوض� � ��ح ط �ن��ا أن
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ب� � ��داي� � ��ة ال� �ف� �ص ��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ك��ان��ت م �ت �ع��اون��ة هي
وامل�ج�ل��س إل��ى أب�ع��د ال �ح��دود وق��د
أف � ��رز ه� ��ذا ال �ت �ع ��اون ح ��ل امل�ش�ك�ل��ة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وال � �ت � �ق� ��دم ف� ��ي امل �ل��ف
ال�ص�ح��ي غ�ي��ر أن ت�ب�ن��ي الحكومة
ل �ب �ع��ض اآلراء غ �ي ��ر امل ��وف� �ق ��ة ف��ي
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل� �ل ��ف ال �ص �ح��ي ق��د
ادى إل� ��ى ت��راج �ع��ه ب �ع��د م ��ا شهد
تقدما ملحوظا مستشهدا في هذا
ال�ص��دد بما اعتبره تعامال سيئا
مع ملف العالج بالخارج معتبرا
ان توجهات الحكومة غير منطقية
أو م�ق�ب��ول��ة وأن األخ �ط��اء الطبية
امل �ت ��زاي ��دة ه ��ي ال �س �ب��ب ف ��ي ت��وج��ه
املواطن إلى العالج بالخارج وأنه

وزارات التربية واألوقاف واالعالم
ف �ض�لا ع��ن أول� �ي ��اء األم � ��ور وال ��ذي
يأتي دورهم قبل كل تلك الجهات.
وأش � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب ط �ن��ا ف ��ي ه��ذا
ال �ص��دد ب�ج�ه��ود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
م��ؤك��دا دع��م مجلس األم ��ة الكامل
ل�ه��م واس �ت �ع��داده ل�س��ن امل��زي��د من
ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت��دع��م ع�م�ل�ه��م في
الحفاظ على امن البالد واستقرار
الجبهة الداخلية م�ش��ددا ف��ي هذا
ال �ج��ان��ب إل ��ى أن ق��ان��ون ال�ب�ص�م��ة
الوراثية الذي تم إقراره من مجلس
األم��ة ليس لها عالقة بازدواجية
ال�ج�ن�س�ي��ة أو ال �ع�ل�اق��ات األس��ري��ة
ودوره يقتصر على ك��ون��ه قاعدة
بيانات أمنية يقتصر دورها على
التحقق من الجرائم.

محمد طنا

إذا م ��ا ك ��ان ��ت ال �خ ��دم ��ة ال�ص�ح�ي��ة
متميزة داخ��ل ال�ك��وي��ت فلن يلجأ
املواطن إلى طلب العالج بالخارج.
كما أش��ار إل��ى أن إج ��راءات حل
ال �ق �ض �ي��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ت �س �ي��ر ف��ي
طريقها الصحيح ووفقا للجدول
ال��زم �ن��ي امل ��وض ��وع وامل �ت �ف��ق عليه
بني السلطتني حيث يتوقع خالل
أس �ب��وع�ي�ن ان ي �ت��م ت��وق �ي��ع ع �ق��ود
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة م ��ع  7ش��رك��ات
وأن� ��ه وف �ق��ا ل �ل �ج��دول ال��زم �ن��ي في
غضون عامني سيتمكن أصحاب
ال�ق�س��ائ��م السكنية م��ن ال�ب�ن��اء في
م �ش��روع غ��رب امل �ط�لاع م��ؤك��دا في
هذا الصدد وجود متابعة حثيثة
م � ��ن م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ل� �ل��إج� � ��راءات
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ل �ض �م��ان
االل�ت��زام بخطة التوزيع والجدول
الزمني للتسليم.
وف��ي رده على س��ؤال عن تنبيه
م ��وق� �ف ��ا ت� �ص� �ع� �ي ��دي ��ا م � ��ن وزي � � ��رة
ال �ش��ؤون ن�ف��ى ط�ن��ا وج ��ود خ�لاف
ش �خ �ص��ي م ��ع ال� ��وزي� ��رة ال�ص�ب�ي��ح
يدفعه لتبني موقف معاد لها وأن
اس �ت �ج��واب��ه ل�ه��ا ف��ي م�س�ت�ه��ل دور
االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي ج��اء ب�ع��د ت��درج
ف��ي اس�ت�خ��دام أدوات ��ه الدستورية
وصوال إلى االستجواب معربا عن
ع��دم رض��اه عن تعاملها مع امللف
ال �ت �ع ��اون ��ي ح �ي��ث أن خ�ص�خ�ص��ة
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة م�خ��ال��ف
ل� �ل ��دس� �ت ��ور وي� � �ه � ��دف إل � � ��ى ب �س��ط
سيطرة التجار عليها بما يفاقم
م��ن أزم ��ة ارت �ف��اع األس �ع��ار معربا
ع ��ن اع �ت �ق��اده أن م��واف �ق��ة أع �ض��اء

امل �ج �ل��س ع �ل��ى ق��ان��ون خصخصة
التعاونيات سيؤدي إل��ى احتراق
شعبيتهم ملساسها املباشر بقوت
املواطنني.
وك� �ش ��ف ال �ن ��ائ ��ب ط �ن��ا ف ��ي ه��ذا
ال � � �ص� � ��دد ع � �ل� ��ى وج � � � ��ود م � �ش� ��روع
استجواب يجهز لوزيرة الشؤون
مع عدد من النواب عن خصخصة
ال �ج �م �ع �ي ��ات وات� �ه ��ام� �ه ��ا ل�ب�ع��ض
النواب بالتورط في قضية تجارة
اإلق��ام��ات م��ؤك��دا أن�ه��ا ل��م ت�ق��دم ما
يمكن أخذه بعني االعتبار كجهود
م �ل �م��وس��ة ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى ت �ج��ارة
اإلق��ام��ات واع�ت�ب��ر أن االس�ت�ج��واب
امل��زم��ع ت�ق��دي�م��ه ل �ه��ا إب � ��راء ل��ذم�ت��ه
أم��ا مسألة ط��رح الثقة فإنه يعود
لقناعة ن��واب املجلس كاشفا في
ه��ذا ال �ص��دد ع��ن وج ��ود ت��ذم��ر من
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� �ن ��واب ت �ج��اه قضية
خصخصة الجمعيات معربا عن
ت��وق �ع��ات��ه ب ��وج ��ود اس �ت �ج��واب��ات
قادمة لبعض الوزراء في الحكومة
الحالية.
وم� ��ن ج��ان ��ب آخ� ��ر ق� ��ال ط �ن��ا إن
الدواعش ال يزالون منتشرين في
جميع مناطق الكويت ويجاهرون
ب �ت��أي �ي��ده��م ل �ت �ن �ظ �ي��م داع � � ��ش ف��ي
ال��دي��وان �ي��ات وأن ال�ق�ض�ي��ة كبيرة
ومتشعبة كاشفا عن وجود خاليا
إره��اب �ي��ة ن��ائ�م��ة ال ت ��زال م��وج��ودة
وحذر في هذا الصدد من استغالل
ال��دواع��ش للطب النفسي للهروب
م��ن ال�ج��ري�م��ة م�ع��رب��ا ع��ن اع�ت�ق��اده
ب��أن مشكلة ه ��ؤالء ف�ك��ري��ة باملقام
االول وت �ح �ت��اج إل ��ى م�ع��ال�ج��ة من

شرائح هاتفية
وف��ي تعليقه ع��ن س ��ؤال ل��وزي��ر
املالية بخصوص شرائح هاتفية
يتم تهريبها إلى الكويت يصعب
تعقبها من االجهزة األمنية أوضح
أن ج � ��واب ال ��وزي ��ر اك� ��د م �ص ��ادرة
ش�ح�ن��ة م�ن�ه��ا وع ��دم ال �س �م��اح لها
ب��دخ��ول ال �ب�ل�اد الف �ت��ا إل ��ى أن تلك
ال� �ش ��رائ ��ح ي �ت��م اس �ت �خ��دام �ه��ا م��ن
قبل مغردين لإلساءة إلى األف��راد
والتطاول على ال��دول��ة مع ضمان
ع� � ��دم م�ل�اح �ق �ت �ه��م وان األج � �ه� ��زة
األم� �ن� �ي ��ة ت� �ق ��وم ب� �ج� �ه ��ود ح�ث�ي�ث��ة
ل� �ل ��وص ��ل إل� � ��ى م �س �ت �خ ��دم ��ي ت �ل��ك
الشرائح ومحاسبتهم.
وب �س��ؤال��ه ع ��ن ج�ل�س��ة ال �ث�لاث��اء
امل��اض��ي وال �ت��ي ت��م ف�ي�ه��ا مناقشة
إس � � � ��اءات ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د
دشتي قال إن ما أقدم عليه النائب
دش� �ت ��ي غ �ي��ر م �ق �ب��ول ول � ��م ي��زع��ج
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ف�ح�س��ب وإن �م��ا
أزع� ��ج ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة اي�ض��ا
م ��ؤك ��دا رف� ��ض م �ج �ل��س األم � ��ة ألي
م�ح��اول��ة للنيل م��ن ق��وة العالقات
ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط ال� �ك ��وي ��ت ب��امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية وسائر ال��دول
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة الف �ت��ا إل ��ى أن مجلس
األم� � ��ة ال ي �م �ل��ك إس� �ق ��اط ع �ض��وي��ة
دشتي وأن أقصى ما تنص عليه
ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ح��رم��ان��ه م��ن
ال �ح��دي��ث أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة وم�ن�ع��ه
م ��ن ح �ض��ور اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان
البرملانية.

مجلس األمة
ال يملك إسقاط
عضوية أي نائب
وفقا لنصوص
الالئحة الداخلية
غالبية المقاطعين
ندموا على عدم
المشاركة في
االنتخابات الماضية
ومعظمهم
يتجهز للترشح
في 2017
نجهز الستجواب
وزيرة الشؤون
عن خصخصة
التعاونيات وتجارة
اإلقامات
نحذر من وجود
خاليا إرهابية
نائمة والدواعش
مازالوا موجودين
في جميع المناطق
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العبد اهلل :الكويت لن تدخر جهدا
لمساندة الشعب الفلسطيني
أك��د ممثل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح االح �م��د
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ان دول� ��ة
ال �ك��وي��ت وب �ن ��اء ع �ل��ى ال �ت��زام �ه��ا ال �ت��ام
بدعم القضية الفلسطينية لم ولن تألو
ج�ه��دا ب�م��واص�ل��ة مساندتها ودعمها
لرفع املعاناة عن الشعب الفلسطيني
ال�ش�ق�ي��ق وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق س��اه�م��ت
ف��ي معظم ال�ب��رام��ج ال�ت��ي ت��م انشاؤها
اق �ل �ي �م �ي��ا ودول � �ي� ��ا وم �ن �ه��ا ال �ب��رن��ام��ج
الفلسطيني لالصالح والتنمية الذي
يشرف عليه البنك ال��دول��ي والتزامها
ال � �س � �ن ��وي ف � ��ي اط � � ��ار ج ��ام� �ع ��ة ال� � ��دول
ال�ع��رب�ي��ة ل��دع��م امل ��وازن ��ة الفلسطينية
وصندوق األقصى وفي االطار االممي
ق��دم��ت ال�ك��وي��ت جملة م��ن املساهمات
م��ؤخ��را ل��وك��ال��ة االم� ��م امل �ت �ح��دة ل�غ��وث
وت �ش �غ �ي��ل ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
(االنروا) تقديرا لجهودها الفاعلة.
ودع � ��ا ال �ع �ب��د ال �ل��ه ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ام ��ام
ال��دورة االستثنائية الخامسة ملؤتمر
ال � �ق � �م� ��ة االس� �ل ��ام � � ��ي ح� � � ��ول ف �ل �س �ط�ي�ن
وال� �ق ��دس ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت اع �م��ال �ه��ا في
ال� �ع ��اص� �م ��ة االن ��دون � �ي � �س � �ي ��ة ج ��اك ��رت ��ا
االط � � ��راف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل� ��ى ت��وح�ي��د

جانب من مؤتمر القمة اإلسالمي

ال �ص ��ف وامل� ��واق� ��ف ت��دع �ي �م��ا ل�ل�ح�ق��وق
املشروعة للشعب الفلسطيني ودح��ر
م�ح��اوالت التفرقة والتي لن ت��ؤدي إال
إلضعاف وحدته وتماسكه.
واك ��د ث�ق�ت��ه ب �ق��درة ج�م�ي��ع االط ��راف
املعنية على ت�ج��اوز اي ع��وائ��ق يمكن
ل� �ه ��ا ال� �ت ��أث� �ي ��ر ع� �ل ��ى وح� � � ��دة ال �ش �ع��ب
الفلسطيني مطالبا املجتمع ال��دول��ي
الس� � �ي� � �م � ��ا م � �ج � �ل� ��س االم� � � � � ��ن ب �ت �ح �م��ل
م � �س ��ؤول � �ي ��ات ��ه واالض� � � �ط� �ل ��اع ب � � ��دوره

الشيخ محمد العبدالله

للضغط ع�ل��ى اس��رائ�ي��ل لحملها على
اح �ت��رام ج�م�ي��ع ق � ��رارات األم ��م امل�ت�ح��دة
ذات ال �ص �ل��ة والس �ي �م��ا ال � �ق� ��راران 465
و .478كما طالب منظمة االمم املتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)
ب��ات �خ��اذ ج�م�ي��ع ال �ت��داب �ي��ر وال �خ �ط��وات
ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ص��ون امل� � ��وروث ال�ت��اري�خ��ي
ملدينة القدس.
وق � � ��ال ان ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
وال � �ق� ��دس ال �ش ��ري ��ف ت �ظ��ل ف ��ي ط�ل�ي�ع��ة

التربية :رياض األطفال تدخل
ضمن التعليم اإللزامي
أعلنت وزارة التربية اعتزامها
اع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي منظومة ري��اض
االط� �ف ��ال وج �ع �ل �ه��ا ض �م��ن م��راح��ل
التعليم االلزامي بعد ان تجاوزت
نسبة االل �ت �ح��اق ب��ري��اض االط�ف��ال
 85في املئة.
وق� � � ��ال وك � �ي� ��ل وزارة ال �ت��رب �ي��ة
امل� � �س � ��اع � ��د ل � �ل � �ب � �ح ��وث ال � �ت ��رب ��وي ��ة
وامل �ن��اه��ج د .س �ع��ود ال �ح��رب��ي في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ق��ب اف �ت �ت��اح
امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال �ث��ان��ي ال �خ��اص
بتجربة (منهج ريجيو ايميليا في
التعليم) ان ل��دى ال��وزارة مشروعا
متكامال عن تعليم رياض االطفال
ب ��اس ��م ال �ت �ع �ل �ي��م امل� �ب� �ك ��ر وي �ش �م��ل
ال� �ح� �ض ��ان ��ة وال� �س� �ن ��ة االول � � � ��ى م��ن
التعليم االبتدائي.
واك� � � ��د اس � �ت � �ف� ��ادة ال � �ك ��وي� ��ت م��ن
تجربة ريجيو ايميليا باعتبارها
ت �ج��رب��ة ث��ري��ة ورائ � ��دة ف��ي ت �ج��ارب
م� � ��راح� � ��ل ري� � � � ��اض االط� � � �ف � � ��ال ع �ل��ى
مستوى العالم مشيرا ال��ى نجاح
التجربة التي اقيمت بعد الحرب
العاملية الثانية وب�ين ان ال ��وزارة

ت �ق��دم��ت ب�م�ق�ت��رح الن �ش��اء م��درس��ة
ف��ي ال �ك��وي��ت ع �ل��ى اس� ��اس م�ن��اه��ج
وتجربة مدارس ريجيو ايميليا.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.
ع��دن��ان ش�ه��اب ال��دي��ن ان االه��داف
التي ينشدها القائمون على هذا
املؤتمر تتالقى مع اهداف املؤسسة
من حيث العمل على تعزيز ريادة
ال �ع �ل��م واالب� �ت� �ك ��ار ون �ش ��ر ال �ث �ق��اف��ة
العلمية وتشجيع العطاء العلمي
املوجه إلى جميع شرائح املجتمع
وتشجيع البحث العلمي املتميز.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق� ��ال رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
املنظمة للمؤتمر د .علي عاشور
ان هذا املؤتمر هو االول في الشرق
االوسط اذ شارك به مختصون من
ايطاليا ليستفيد اكبر عدد ممكن
من املجتمع التربوي من التجربة
وم � �ع� ��رف� ��ة االس � ��ال� � �ي � ��ب ال � �ج� ��دي� ��دة
الخاصة برياض االطفال.
واض � ��اف ع��اش��ور ان للجمعية
ع�لاق��ات وط�ي��دة بمؤسسة ريجيو
ل�لاط�ف��ال وب�ل��دي��ة ري�ج�ي��و ايميليا

والتي تمتد الكثر من سبع سنوات
حيث عملت الجمعية على ترجمة
ك �ت ��اب (االط � �ف� ��ال ول �غ��ات �ه��م امل �ئ��ة)
وال��ذي يعد م��ن اه��م مؤلفاتهم في
العام .2010
ومن ناحية اخرى اكدت الوزارة
ف ��رض رق��اب��ة ص��ارم��ة ع�ل��ى الكتب
التي تعرض في املكتبات املدرسية
مبينة ان جميع ال�ك�ت��ب وم�ص��ادر
املعلومات ال ت��وزع على املكتبات
اال ب �ع��د ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة
اللجان املختصة بالوزارة.
وق ��ال م��دي��ر ادارة امل�ك�ت�ب��ات في
وزارة التربية اح�م��د ال�ك�ن��دري في
تصريح للصحافيني عقب افتتاحه
م �ع ��رض ال �ق �ب��ول وال �ت �س �ج �ي��ل ف��ي
الجامعات وال ��ذي نظمته مدرسة
جابر العلي في منطقة العدان انه
على الرغم من فرض الرقابة اال ان
ضخامة اع ��داد الكتب ال�ت��ي ت��وزع
على املكتبات قد تؤدي الى وصول
احد الكتب ال��ذي يحوي ص��ورة او
رواي��ة او غزال فاحشا فيتم سحب
الكتاب فورا.

القضايا التي تؤرقنا بسبب استمرار
س �ل �ط��ات االح � �ت �ل�ال االس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي
خ��رق ال�ق��وان�ين وال�ت�ش��ري�ع��ات ال��دول�ي��ة
وامعانها في اقتناص فرصة انشغال
امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��ال��م ب ��األزم ��ات ال�ط��اح�ن��ة
التي نشهدها اليوم لتحقيق مآربها
ال� �ع ��دوان� �ي ��ة ب ��اس �ت �م ��رار اع �ت ��داءات �ه ��ا
ع�ل��ى ال�ش�ع��ب الفلسطيني وم��واص�ل��ة
ع��دوان �ه��ا ع �ل��ى امل �ق��دس��ات االس�لام �ي��ة
واملسيحية في مدينة القدس الشريف

وما حولها وتدنيس املسجد االقصى
املبارك باقتحامه واغالقه أمام املصلني
وت� �ه ��دي ��د ك �ي ��ان ��ه ب ��االن� �ه� �ي ��ار ن�ت�ي�ج��ة
ل�ح�ف��ري��ات ت�ح�ت��ه وح��ول��ه وت��داب�ي��ره��ا
غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة وغ �ي��ر ال�ش��رع�ي��ة التي
تهدف الى تغيير وضع مدينة القدس
وطابعها العربي واالسالمي وخاصة
م ��ن خ �ل�ال امل� �م ��ارس ��ات االس �ت �ع �م��اري��ة
االجرامية.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق نطالب املجتمع

الدولي وخاصة مجلس األمن بتحمل
م � �س ��ؤول � �ي ��ات ��ه واالض� � � �ط� �ل ��اع ب � � ��دوره
للضغط ع�ل��ى اس��رائ�ي��ل لحملها على
اح �ت��رام ج�م�ي��ع ق � ��رارات األم ��م امل�ت�ح��دة
ذات ال �ص �ل��ة وخ��اص��ة ق � ��راري مجلس
األم� ��ن  465و 478ك �م��ا ن��دع��و منظمة
االم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل �ل �ت ��رب �ي ��ة وال� �ع� �ل ��وم
وال�ث�ق��اف��ة (ال�ي��ون�ي�س�ك��و) الت �خ��اذ كافة
ال�ت��داب�ي��ر وال �خ �ط��وات الكفيلة بصون
املوروث التاريخي ملدينة القدس.

وقف تخصيص األراضي للجهات
الحكومية داخل العاصمة
ق � � ��رر امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي وق ��ف
تخصيص االراض ��ي للمؤسسات
والهيئات الحكومية داخل الكويت
العاصمة.
وي��أت��ي ه ��ذا ال� �ق ��رار م�ت�س�ق��ا مع
ت��وص �ي��ة ل�ج�ن��ة امل �خ �ط��ط الهيكلي
ال� �ت ��ي دع � ��ت إل � ��ى ض � � ��رورة ت�ف�ع�ي��ل
س � �ي� ��اس� ��ة ال �ل��ام � ��رك � ��زي � ��ة مل� �ب ��ان ��ي
ال � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
واب �ع��اده��ا ق ��در االم �ك��ان ع��ن مركز
امل��دي �ن��ة للتقليل او ال �ح �ف��اظ على
املستويات املرورية الحالية.
وواف� � ��ق امل �ج �ل��س ف ��ي اج�ت�م��اع��ه
ال � � �ع � ��ادي ام� � ��س ب� ��رئ� ��اس� ��ة م �ش �ع��ل
الجويسري على تأجيل ع��دد من
االق� �ت ��راح ��ات امل �ق��دم��ة وم �ن �ه��ا نقل
امل � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي امل �ن��اط��ق
ال�س�ك�ن�ي��ة واالق� �ت ��راح ��ات ال�خ��اص��ة
ب ��االع�ل�ان ��ات ف �ي �م��ا اح� � ��ال اق� �ت ��راح
انشاء جهاز اداري ملكافحة الفساد
الى اللجنة القانونية البداء الرأي.
كما احال عدد من ردود االسئلة
ال� ��ى ال �ل �ج��ان ل�ب�ح�ث �ه��ا وم �ن �ه��ا م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب � �ش� ��أن م � �ش� ��روع االدارة

امل ��روري ��ة مل�ن�ط�ق��ة ح��ول��ي وظ��اه��رة
ارتفاع مباني السكن الخاص التي
ت�ش�ك��ل م�خ��ال�ف��ة ص��ري �ح��ة الن�ظ�م��ة
ال �ب �ن��اء ال ��ى ج��ان��ب ردود متصلة
ب� ��ال� ��رم� ��ال امل � �ت ��راك � �م ��ة ف � ��ي ط��ري��ق
الساملي والوفرة وتدوير النفايات
االنشائية وعقود شركات النظافة.
وردا ع� �ل ��ى ك � �ت� ��اب م� ��دي� ��ر ع ��ام
البلدية بشأن ازالة املخالفات على
ام�ل�اك ال��دول��ة (امل �ق��اه��ي وال�ك�ب��ائ��ن
غ �ي��ر امل ��رخ� �ص ��ة) ط ��ال ��ب االع �ض ��اء
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ه��ذا
ال� �ش ��أن م �ش �ي��ري��ن ال ��ى ان ال�ت�ق��ري��ر
ال � � � ��ذي اع � ��دت � ��ه ال � �ب � �ل ��دي ��ة ل � ��م ي �ك��ن
متكامال وثمن االعضاء في املقابل
دور ف��ري��ق ب�ل��دي��ة ال�ع��اص�م��ة على
الجهود املبذولة وتصديهم لتلك
الظاهرة.
وص��ادق املجلس على محاضر
اج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
وامل��ال �ي��ة ول �ج �ن��ة م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي
ول�ج�ن��ة امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي اض��اف��ة
ملصادقته ملحضر اجتماع ورش��ة
ع �م��ل ل �ج �ن��ة االص �ل ��اح وال �ت �ط��وي��ر

وم�ح�ض��ر ل�ج�ن��ة ت�ق�ص��ي ال�ح�ق��ائ��ق
بشأن ابراج االتصاالت.
من ناحية أخرى أكد املدير العام
لبلدية الكويت م .أحمد املنفوحي
ان ال�ك��وي��ت ت��ؤم��ن وب�ش�ك��ل مطلق
ب ��أن ال�ع�م��ل ال�ن�ق��اب��ي ه��و األس ��اس
ف��ي التعامل ب�ين العمل الحكومي
وال �ع �م��ل امل�ج�ت�م�ع��ي ل �ق��درت��ه على
ت �ص �ح �ي��ح أوض � � � ��اع ق� ��د ال ي ��راه ��ا
ال �ق��ائ �م��ون ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي
مبينا أنه عمل ديمقراطي أصيل.
وق � ��ال امل �ن �ف��وح��ي ف ��ي ك �ل �م��ة له
بعد استقباله وفدا نقابيا بلغاريا
امس برئاسة رئيس االتحاد العام
لنقابات العمال في بلغاريا رينمار
م��ان��ول��وف ان ال�ك��وي��ت وم ��ن خ�لال
م��ؤس�س��ات�ه��ا ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وم�ن��ذ
استقاللها عملت على ترسيخ هذا
العمل الذي أسهم وبشكل فاعل في
سن كثير من التشريعات املنظمة
لكافة م�ج��االت العمل موضحا ان
بلدية الكويت ن�م��وذج لذلك حيث
كان لنقابة العاملني دور كبير في
االرتقاء بالعمل.
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الكويت تؤكد التزامها االتفاقيات
الدولية لحماية البيئة والحياة البرية
أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة
ل � � �ل� � ��زراع� � ��ة وال� � � � �ث � � � ��روة ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة
م .ف �ي �ص��ل ال� �ح� �س ��اوي أن ال�ه�ي�ئ��ة
أن�ش��أت محمية خاصة بالنباتات
املهددة باالنقراض تبلغ مساحتها
 650مترا مربعا وتضم عددا كبيرا
من النباتات النادرة والغرض من
ذل� ��ك إك �ث ��اره ��ا وامل �ح��اف �ظ��ة عليها
تنفيذا التفاقية (س��اي�ت��س) .وق��ال
ال �ح �س ��اوي ف ��ي ل �ق��اء م ��ع ك��ون��ا إن
ال �ه �ي �ئ��ة ح ��ري �ص ��ة ع �ل ��ى ال �ت �ع ��اون
الدائم مع برنامج مراقبة التجارة
واالت � �ح� ��اد ال �ع ��امل ��ي ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة م��ن
خ�ل�ال م��رك��ز رص ��د ح�م��اي��ة ال�ح�ي��اة
ال�ف�ط��ري��ة وب��رن��ام��ج األم ��م امل�ت�ح��دة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة (ي��ون �ي��ب) ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
األمانة العامة التفاقية (سايتس)
أو م ��ا ي �ع��رف ب �م �ع��اه��دة ال �ت �ج��ارة
العاملية ألصناف الحيوان والنبات
البرية املهددة باالنقراض.
وأوض� � � � ��ح أن االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ت �ل��زم
ال� � � � ��دول امل� ��وق � �ع� ��ة ع �ل �ي �ه ��ا ب ��وض ��ع
ن�ظ��ام ل�ت��رخ�ي��ص وض�ب��ط عمليات
تصدير وإع��ادة تصدير واستيراد
ال� �ح� �ي ��وان ��ات ال �ح �ي��ة أو امل �ي �ت��ة أو
ال �ن �ب��ات��ات أو األج� � ��زاء وامل�ش�ت�ق��ات
النباتية والحيوانية الوارد ذكرها
ف��ي م�لاح��ق االت �ف��اق �ي��ة م��ا يصعب
عملية استيراد وتصدير.
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال أش� ��ار إل��ى
أن ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ت �ص �ن��ف ال �ع��ود
وده � � ��ن ال � �ع� ��ود ك� �م ��ادت�ي�ن م �م �ن��وع

م .فيصل الحساوي

اس�ت�ي��راده�م��ا وت�ص��دي��ره�م��ا حيث
ت� �ص ��ادر أي ك �م �ي��ة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة
وغير مطابقة التفاقية (سايتس)
ترد للبالد من العود.
وق � ��ال إن ال� �ع ��ود وده � ��ن ال �ع��ود
م � �م � �ن� ��وع اس� � �ت� � �ي � ��راده � ��ا وإع � � � � ��ادة
ت�ص��دي��ره��ا اال ب�ت��راخ�ي��ص مسبقة
م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ب�غ�ي��ة ح �م��اي��ة ال�ح�ي��اة
الفطرية حيث يتم حجز أي كمية
ت��رد إل��ى ال��دول��ة ع��ن ط��ري��ق املنافذ
املعتمدة البرية والجوية والبحرية
وت �ت��م ع�م�ل�ي��ات ال�ض�ب��ط والتحفظ
وامل � �ص� ��ادرة وف �ق��ا ل �ب �ن��ود ات�ف��اق�ي��ة
(س��اي �ت��س) ال �ت��ي ت�م�ن��ع االس�ت�ي��راد
وال� �ت� �ص ��دي ��ر م� ��ن دون ت��راخ �ي��ص
مسبقة.
وب�ين أن غ��اب��ات وأش�ج��ار العود
ت �ت �ع��رض الس� �ت� �ن ��زاف ه ��ائ ��ل ف�ي�ت��م

اق �ت�لاع أن� ��واع ن� ��ادرة م��ن األش �ج��ار
وتدمر مواطن مهمة لكائنات برية
ن � ��ادرة ال ت��وج��د ف��ي أم��اك��ن أخ��رى
م��ن ال�ع��ال��م مشيرا ال��ى أن الجهات
ال��رق��اب �ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وم�ن�ه��ا هيئة
ال ��زراع ��ة ت �ل �ت��زم ب�ض�ب��ط م �ث��ل ه��ذه
الحاالت السيما أن الكويت ملتزمة
باتفاقيات متخصصة عديدة.
وت � �ع� ��رف ات �ف ��اق �ي ��ة (س ��اي �ت ��س)
أي� �ض ��ا ب��ات �ف��اق �ي��ة واش� �ن� �ط ��ن وت ��م
توقيعها ف��ي العاصمة األمريكية
ع� ��ام  1973وب � ��دأ ال �ع �م��ل ب �ه��ا ع��ام
 1975وت� �ع ��د م ��ن أه� ��م امل �ع ��اه ��دات
ال��دول �ي��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ح �ف��اظ على
األن��واع البرية من خطر االنقراض
نظرا ألهمية هذه املعاهدة الدولية.
ون � � �ظ� � ��را إل� � � ��ى أه � �م � �ي� ��ة دوره� � � ��ا
ف � ��ي ال � �ح � �ف ��اظ ع� �ل ��ى األن � � � � ��واع ف �ق��د
ان� � �ض� � �م � ��ت دول� � � � � ��ة ال � � �ك � ��وي � ��ت إل � ��ى
ات �ف��اق �ي��ة (س ��اي� �ت ��س)  2002وب �ل��غ
ع��دد ال ��دول األع �ض��اء امل��وق�ع��ة على
ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة  169دول � ��ة ال �ت��زام
الكويت بتطبيق نصوص اتفاقية
(سايتس) الدولية للمحافظة على
البيئة ومكوناتها.
ول� �ف ��ت إل� ��ى أن م ��ن ف ��وائ ��د ه��ذه
االتفاقية تحقيق ال �ت��وازن البيئي
من خالل املحافظة على بقاء النوع
ف ��ي ال �ط �ب �ي �ع��ة وت �ن �ظ �ي��م ال �ت �ج��ارة
ال��دول�ي��ة ب�ين ال ��دول وال�ق�ض��اء على
التجارة غير املشروعة.
واس � �ت � �ع� ��رض م � ��ن ب �ي��ن أه� � ��داف

االتفاقية أيضا وق��ف االتجار غير
ال�ش��رع��ي ب��ال�ح�ي��وان��ات وال�ن�ب��ات��ات
امل�ه��ددة باالنقراض إذ إن التجارة
ال��دول �ي��ة ب��ال �ح �ي��اة ال �ف �ط��ري��ة ت�ق��در
بماليني الدوالرات سنويا.
وأض � � � ��اف ال � �ح � �س� ��اوي أن ه ��ذه
ال� �ت� �ج ��ارة ت �ت �ض �م��ن آالف األن� � ��واع
النباتية والحيوانية وه��ي تجارة
م�ت�ش�ع�ب��ة ت� �ت ��راوح ب�ي�ن ح �ي��وان��ات
ون �ب��ات��ات ح�ي��ة إل��ى ع��دد ك�ب�ي��ر من
املنتجات املشتقة منها مثل بعض
امل �ن �ت �ج��ات ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة وال �ب �ض��ائ��ع
جلدية والعاج والفراء.
وذك ��ر أن �ه��ا تشتمل أي �ض��ا على
عقاقير حيوانية ونباتية وطيور
ال��زي �ن��ة واألخ � �ش� ��اب وده � ��ن ال �ع��ود
وال � �ع� ��ود (ال� �ب� �خ ��ور) وم �ن �ت �ج��ات �ه��ا
وأدوات موسيقية خشبية وتحف
وأدوي� � � ��ة وامل �ح �ن �ط ��ات م �م��ا ي�ح�ت��م
علينا معرفة ما يسمح بتصديره
أو استيراده من وإلى أي دولة.
وأض� � � ��اف أن ل�ل�ات �ف��اق �ي��ة ث�لاث��ة
مالحق تحمي أكثر من  28ألف نوع
من النباتات وخمسة آالف نوع من
ال�ح�ي��وان��ات امل��درج��ة ف��ي مالحقها
مبينا أن إع��ادة تصدير واستيراد
أي ن � ��وع م� ��ن ه � ��ذه ال� �ك ��ائ� �ن ��ات م��ن
النباتات وال�ح�ي��وان��ات حية كانت
أو م �ي �ت��ة وأج ��زائ� �ه ��ا وم�ش�ت�ق��ات�ه��ا
خاضعة ملختلف درجات التنظيم.

أخبار
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مشاركة كويتية في تمرين
خليجي بالبحرين

قوة بحرية كويتية تشارك في التمرين البحري (اتحاد  )18بالبحرين

ت�ش��ارك ق��وة بحرية كويتية
ف��ي التمرين البحري السنوي
امل � �ش � �ت� ��رك ب �ي��ن دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي (اتحاد )18
الذي انطلقت فعالياته بمملكة
البحرين ام��س وتستمر حتى
الـ 16من الشهر الجاري.
وق � � � ��ال آم � � ��ر امل � �ه � �م� ��ة ل �ل �ق��وة
ال �ب �ح��ري��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ش��ارك��ة
في التمرين املقدم ركن صالح
ال�ع��دوان��ي لكونا ان التمرين
ي� �ه ��دف ال � ��ى ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
وال�ت�ن�س�ي��ق ب�ين ب�ح��ري��ات دول
امل� �ج� �ل ��س وت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �ع ��اون
وال �ت �ك��ام��ل وت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�م�ل�ي��ات
امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة وك� � ��ذل� � ��ك ت ��وح� �ي ��د
املفاهيم العملياتية.
واوض � � ��ح ان ه� ��ذه االه � ��داف

ت �س �ع��ى ال � ��ى ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
املشترك ملواجهة اي تحديات
ت��واج��ه دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
واض� � � ��اف ان ال � �ق� ��وة ال �ب �ح��ري��ة
الكويتية تشارك بأربعة زوارق
م �ت �ع��ددة امل� �ه ��ام ت �ض��م ط��اق�م��ا
م��ن امل �ش��اة ال �ب �ح��ري��ة وال �ق��وات
ال �خ��اص��ة م ��ن ذوي ال �ك �ف��اءات
العالية.
وأك� ��د ان ال �ت �م��ري��ن ال�س�ن��وي
ال��ذي ي�ق��ام للمرة ال �ـ  18يسهم
في رفع كفاءة القوات البحرية
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة وي � � �ع � ��زز ع �م �ل �ي��ة
التنسيق املشترك فيما بينها.

الموانئ :تطوير المخازن والمستودعات لتقديم خدمات
لوجستية على مستوى عالمي
ق � � � ��ال امل � � ��دي � � ��ر ال� � � �ع � � ��ام مل ��ؤس� �س ��ة
امل ��وان ��ئ ال �ش �ي��خ ي��وس��ف ال�ع�ب��دال�ل��ه
إن م��ن أه ��م األول ��وي ��ات ال �ت��ي تعمل
ع�ل�ي�ه��ا ح��ال �ي��ا إدارة امل��ؤس �س��ة هي
كيفية االس�ت�غ�لال االم�ث��ل لالراضي
واملخازن واملستودعات اململوكة لها
بما يناسب الغرض من استغاللها
وال �ن �ش��اط امل �خ �ص��ص ل �ه��ا وص ��وال
الى تقديم خدمات لوجستية عاملية
ل�خ��دم��ة ال�ت�ج��ارة املحلية والعاملية
وزيادة إيرادات املؤسسة.
واض ��اف العبدالله ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه ��ام ��ش االج �ت �م��اع
ال�ت�ن�س�ي�ق��ي االول ل�ل�ج�ن��ة امل�ش�ت��رك��ة
لحصر االراضي التخزينية التابعة
للمؤسسة إن املؤسسة تقوم حاليا
ب ��ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �خ � �ط ��وات ل� �ت ��دارك

لقطة جماعية للمشاركني في االجتماع التنسيقي االول للجنة املشتركة لحصر االراضي التخزينية

ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل� �ع ��وق ��ات وت��ذل �ي �ل �ه��ا
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
وأضاف أن املؤسسة خاطبت في
وق ��ت س��اب��ق مستغلي ت�ل��ك امل��واق��ع

بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية
واخ � �ت � �ي� ��ارا ل� �ك ��ي ت � �م� ��ارس امل ��وان ��ئ
دورها في تطويرها بإعادة تحسني
ه��ذه امل��واق��ع وإع ��ادة ت��أه�ي��ل البنية

التحتية مشيرا الى ان هذه املواقع
ح ��ال� �ي ��ا م �ت �ه��ال �ك��ة وت �ف �ت �ق��د أب �س��ط
وس��ائ ��ل األم� ��ن وال �س�ل�ام��ة ك��أج�ه��زة
املراقبة والكاميرات وأجهزة االطفاء

وغ� �ي ��ره ��ا ل� �ك ��ن ل� ��م ي� �ك ��ن ه � �ن ��اك اي
استجابة من مستغلي تلك املواقع.
واش� � � � ��ار إل � � ��ى دور ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف��ي
ح�ص��ر ك��ل امل�خ��ال�ف��ات وال �ت �ج��اوزات
امل � ��رت� � �ك� � �ب � ��ة م� � � ��ن ق� � �ب � ��ل ال� � �ش � ��رك � ��ات
امل �س �ت �غ �ل��ة ل� �ل� �م ��واق ��ع وامل� �س ��اح ��ات
وامل �س �ت��ودع��ات واألراض � ��ي ال�ف�ض��اء
واملخازن والشبرات بجميع املناطق
التخزينية التابعة للمؤسسة وذلك
م ��ن خ �ل��ال االن� �ت� �ق ��ال ل� �ه ��ذه امل ��واق ��ع
ومعاينتها على الطبيعة وتثبيت
ه� ��ذه امل �خ��ال �ف��ات وال � �ت � �ج ��اوزات أي��ا
ك� ��ان ن��وع �ه��ا ف ��ي م �ح��اض��ر ت�ح��ري��ر
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ل � �ث � �ب� ��وت امل� �خ ��ال� �ف ��ات
والتجاوزات.
واوض� � � � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ق��وم
بإعداد تقرير مفصل عن تجاوزات

وم �خ��ال �ف��ات ك ��ل م�ن�ط�ق��ة ت�خ��زي�ن�ي��ة
ع �ل��ى ح ��دة وم ��ن ث��م اع � ��داد ال�ت�ق��ري��ر
النهائي عن كافة اعمالها املتعلقة
ب �ح �ص��ر ال � �ت � �ج� ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات
بجميع املناطق التخزينية التابعة
ل�ل�م��ؤس�س��ة م ��ع ب �ي��ان ط�ب�ي�ع��ة ه��ذه
ال� �ت� �ج ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات وت�ح��دي��د
ال� �ش ��رك ��ات امل��رت �ك �ب��ة ل �ه��ا وت �ح��دي��د
ت��واري��خ ارت �ك��اب ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات إن
أم �ك ��ن ل �ي �ع��رض االم � ��ر ب��رم �ت��ه ع�ل��ى
اإلدارة العامة للمؤسسة.
وت� �ض ��م ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت ��رك ��ة ال ��ى
ج��ان��ب م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ الكويتية
ك �ل�ا م� ��ن اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اط �ف��اء
وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للصناعة
ووزارة الكهرباء واملاء.
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ملست تعلن المدارس
الفائزة في السومو
وجمع الكرات للبنات
أعلن املكتب اإلقليمي للمنظمة
العاملية الستثمار أوق��ات الفراغ
بالعلوم والتكنولوجيا (ملست
 اس �ي��ا) ف��وز م�ج�م��وع��ة م��دارسف��ي املرحلة املتوسطة بنات في
م �س��اب �ق �ت��ي (ال� �س ��وم ��و) و(ج �م��ع
ال � �ك� ��رات) امل�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن م�س��اب�ق��ة
ال � �ك ��وي ��ت امل� ��درس � �ي� ��ة ال �س �ن��وي��ة
ال � � �ع� � ��اش� � ��رة ل � � �ل� � ��روب� � ��وت ل� �ل� �ع ��ام
الدراسي الحالي.
وقال املدير اإلقليمي للمكتب
وم� �ق ��ره ال� �ك ��وي ��ت داود االح �م��د
ل�ك��ون��ا ان ال�ت�ص�ف�ي��ات النهائية
للمسابقة التي ينظمها املكتب
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ق� �ط ��اع ال�ت�ن�م�ي��ة
ال� �ت ��رب ��وي ��ة واالن � �ش � �ط ��ة ب � � ��وزارة
التربية أسفرت عن فوز مدارس
(ام حكيم) باملركز االول و(ماما
ان � �ي � �س� ��ة) ب ��ال� �ث ��ان ��ي و(ق � � � � ��اروه)
ب ��ال� �ث ��ال ��ث ف� ��ي م �س ��اب �ق ��ة (ج �م��ع
الكرات).

وأض � ��اف االح� �م ��د ان م��درس��ة
(ق � � � ��اروه) ف� � ��ازت اي� �ض ��ا ب��امل��رك��ز
االول ف ��ي م �س��اب �ق��ة (ال �س ��وم ��و)
فيما ف��ازت مدرسة (حذافة بنت
ال �ح��ارث) و(س�ل�م��ى بنت حمزة)
باملركزين الثاني والثالث على
التوالي.
وأوض � � � � ��ح ان م� �س ��اب� �ق ��ة ه ��ذا
ال� � �ع � ��ام ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن م �ن ��اف �س ��ات
(ال� �س ��وم ��و) وم �ن��اف �س��ات (ج �م��ع
ال� � �ك � ��رات) وك �ل �ت��اه �م��ا م �ش �م��ول��ة
ب� � �ث �ل��اث م � �ن� ��اف � �س� ��ات وم � ��راح � ��ل
ت � �ص ��اع ��دي ��ة ف � ��ي ف � ��ك وت ��رك� �ي ��ب
الروبوت وإعادة برمجته مبينا
أن  24ف��ري�ق��ا ط�لاب�ي��ا م�ك��ون��ا من
طالبتني ومعلمة من  12مدرسة
متوسطة بنات من كافة املناطق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ش��ارك��ن
بهاتني املسابقتني.

إعالن الفائزين بمسابقة
ميكانيكا السيارات 2016
أعلن النادي العلمي عن املدارس
ال �ف��ائ��زة ف��ي م �ن��اف �س��ات (ال�ت��وع�ي��ة
املرورية) ضمن مسابقة (ميكانيكا
ال �س �ي ��ارات ال� �ـ  )24ال �ه��ادف��ة لنشر
الثقافة امل��روري��ة بني الطلبة حيث
ف� � ��ازت ث ��ان ��وي ��ة (ح � �م ��ود ال �ج��اب��ر)
ل�ل�ب�ن�ين وث��ان��وي��ة (ب� �ي ��ان) ل�ل�ب�ن��ات
باملركز االول.
وق��ال رئ�ي��س اللجنة التنفيذية
للمسابقة املهندس خالد الحسن
إن ع ��دد امل �ش��ارك�ين ف��ي م�ن��اف�س��ات
م �ح��ور (ال �ت �ع ��رف ع �ل��ى ال �عل��ام��ات
املرورية) بلغ  72طالبا يمثلون 24
مدرسة ثانوية للبنني و 57طالبة
يمثلن  19مدرسة ثانوية للبنات.
وأوض� � ��ح أن اج �م��ال��ي امل � ��دارس
ال �ث��ان��وي��ة امل �س �ت �ه��دف��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة
في منافسات املسابقة لهذا العام
يبلغ  75ثانوية للبنني و 47ثانوية
ل� �ل� �ب� �ن ��ات م � ��ن م �خ �ت �ل ��ف امل � � � ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال � �خ ��اص ��ة وامل �ع �ه��د
الديني.
ول �ف��ت إل ��ى أن ث��ان��وي��ة (ح �م��ود
الجابر) التابعة ملنطقة الفروانية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ح �ص �ل��ت ع �ل��ى امل��رك��ز
األول على مستوى م��دارس البنني

امل � �ش� ��ارك� ��ة وأن ث ��ان ��وي ��ة (ب � �ي� ��ان)
التابعة ملنطقة ح��ول��ي التعليمية
ف��ازت ب��امل��رك��ز االول على مستوى
املدارس الثانوية (بنات) وحصلت
م��درس��ة (سعد العبدالله) التابعة
مل�ن�ط�ق��ة ال �ج �ه��راء ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة على
امل��رك��ز الثاني فيما ج��اءت ثانوية
(ن � ��اص � ��ر ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن ال �س �ع �ي��د)
التابعة ملنطقة ح��ول��ي التعليمية
في املركز الثالث.
وق � � � � ��ال إن ت � ��رت � �ي � ��ب امل � � � � ��دارس
ال �ث��ان��وي��ة (ب �ن ��ات) امل �ش��ارك��ة شهد
ح � � �ص� � ��ول م � � ��درس � � ��ة (ال � �ت � �ض� ��ام� ��ن
األهلية) التابعة للتعليم الخاص
على املركز الثاني بتحقيق الدرجة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ف �ي �م��ا ح �ص �ل��ت ث��ان��وي��ة
(ج�م��ان��ة بنت أب��ي ط��ال��ب) التابعة
ملنطقة العاصمة التعليمية على
املركز الثالث وذكر أن املركز الثالث
م �ك��ررا ج ��اء م��ن ن�ص�ي��ب ث��ان��وي�ت��ي
(ن��وري��ة صبيح الصبيح) التابعة
مل�ن�ط�ق��ة ال �ج �ه��راء ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة و(أم
ال�ح�ك��م ب�ن��ت أب��ي س�ف�ي��ان) التابعة
ملنطقة الفروانية التعليمية

كويتيان يحرزان ذهبية
وفضية في بطولة سمو األمير
اح � � ��رز ال� ��رام � �ي� ��ان ال �ك��وي �ت �ي��ان
عبدالله الطرقي الرشيدي ومحمد
نايف الديحاني ميداليتني ذهبية
وف� �ض� �ي ��ة ف� ��ي م �س��اب �ق��ة (س �ك �ي��ت)
ام��س االول ف��ي بطولة سمو امير
ال�ب�لاد ال��دول�ي��ة الخامسة للرماية
ال�ت��ي ت�ق��ام فعالياتها على مجمع
م� �ي ��ادي ��ن ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
االوملبي للرماية.
وج��اء ف��وز ال��رش�ي��دي ف��ي املركز
االول بعد اصابته لجميع االطباق
الـ  16في الجولة النهائية وبفارق
ط �ب �ق�ي�ن ع� ��ن وص �ي� �ف ��ه ال��دي �ح��ان��ي
بينما اح ��رز ال�ب��رون��زي��ة التشيكي
داني هيربيرغر بتفوقه بالنتيجة
ذات� �ه ��ا ع �ل��ى ال �ب��ري �ط��ان��ي ج��ري�م��ي
بيرد في منافسة تحديد املركزين
الثالث والرابع.

لقطة جماعية خالل املسابقة

وارت � �ف � �ع� ��ت ح �ص �ي �ل��ة ال ��رم ��اي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � ��ى س �ب ��ع م �ي��دال �ي��ات
ه� ��ي ث� �ل��اث ذه� �ب� �ي ��ات وف �ض �ي �ت��ان
وب ��رون ��زي� �ت ��ان ف ��ي ه� ��ذه ال �ب �ط��ول��ة

افتتاح مشروع عبدالرحمن السميط
الخيري في زنجبار
اف� �ت� �ت ��ح س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
ت �ن��زان �ي��ا ج��اس��م ال �ن��اج��م م �ش��روع
د .عبدالرحمن السميط في جزيرة
(ب �م �ب��ا) ف��ي زن �ج �ب��ار ال� ��ذي ن�ف��ذت��ه
واش � ��رف � ��ت ع �ل �ي ��ه ل �ج �ن ��ة م �س �ل �م��ي
اف��ري�ق�ي��ا ال�ت��اب�ع��ة لجمعية ال�ع��ون
املباشر.
واك ��د ال�س�ف�ي��ر ال�ن��اج��م ف��ي بيان
ت �ل �ق �ت��ه ك ��ون ��ا اس � �ت � �م ��رار ال �ك��وي��ت
بمختلف مؤسساتها وجمعياتها
االهلية في دعم االعمال االنسانية
ف��ي م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع��ال��م الس�ي�م��ا
تنزانيا مشيرا الى اهمية املشاريع
امل � �ن � �ج � ��زة م� � ��ن ق � �ب� ��ل ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف� ��ي خ��دم��ة
امل�ج�ت�م��ع ال�ت�ن��زان��ي واس�ت�ح��واذه��ا
ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��ر ال� �ش� �ع ��ب ال �ت �ن ��زان ��ي
الشقيق للكويت واهلها.
واش � ��اد ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ب��دور
الجمعيات الخيرية الكويتية في
ت �ن��زان �ي��ا ال �ت ��ي ت �س �ه��م ف ��ي ت�ع��زي��ز
ال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وخ��دم��ة اك�ب��ر
ع��دد ممكن م��ن املحتاجني واصفا
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• معاشي راج��ي املويس
امل�ط�ي��ري 82 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع)،
رج ��ال :سعد ال�ع�ب��دال�ل��ه ،ق ،3ش
 ،301م 19مقابل مسجد عثمان
ب��ن ع�ف��ان ،تلفون،66301900 :
نساء :الواحة ،ق ،4ش ،5ج ،2م21
• ك�ن��ده ي��وس��ف الجاسم
الصقر 40 ،عاما( ،شيعت)،
رج ��ال :ك�ي�ف��ان ،ق ،1ش ال�ق��دس،
م ،17تلفون ،99767722 :نساء:
ال � �س�ل��ام ،ق ،6ش  ،605م،17
تلفون60000658 :
• متعب ع�ب��دال�ل��ه ناصر
ال �س �ع��د ال�ك�ه�ي�ل��ي66 ،ع��ام��ا،
(ش� �ي ��ع) ،رج� � ��ال :ال ��دع �ي ��ة ،ق،4
ش� ��ارع اب ��ن س�ي�ن��ا /م ،1ت�ل�ف��ون:
 ،60990788نساء :العدان ،ق،7
ش  ،16م ،29تلفون99200022 :
• ع � �ب� ��دال � �غ � �ن� ��ي م �ح �م��د
ع �ب ��دال �غ �ن ��ي ال �ع �ب��دال �غ �ن��ي،
 79ع� ��ام� ��ا( ،ش� � �ي � ��ع) ،رج � ��ال:
ال �س��رة ،ق ،6ش ،10م ،2تلفون:
 ،66336333ن �س��اء :ب �ي��ان ،ق،1
ش ،3م ،29تلفون66608014 :
• م � �ح � �م� ��د س � �ع � ��د ح �م��د
ال �ح��رب��ي54 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي��ع)،
الجهراء ،النسيم ،ق ،1م ،14ش،4
تلفون99053905 :
• ح� � � � � �م � � � � ��ده م � � � ��رس � � � ��ال
ال �ف �ل �ي ��ج ال� �ف� �ض� �ل ��ي ،ارم � �ل ��ة:
ض� ��اح� ��ي ع� ��زي� ��ز ال �ف �ض �ل ��ي،
 77ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال:
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ،ق ،3ش ،2م،146
ت �ل �ف��ون ،99775693 :ن �س��اء :ام
ال�ه�ي�م��ان ،ق ،4ش ،4م ،5تلفون:
66776603
• ف ��اط� �م ��ة غ � �ل� ��وم اك� �ب ��ر،
ارم� � � �ل � � ��ة :م � �ح � �م� ��ود ع �ي �س��ى
م�ب��ارك 82 ،ع��ام��ا( ،شيعت)،
رج� � ��ال :م �س �ج��د ال � � � ��وزان ،غ��رب
م �ش��رف ،ت �ل �ف��ون،99898522 :
ن � �س� ��اء :ب � �ي� ��ان ،ق ،6ش ،4م،9
تلفون25381112 :

افتتاح مشروع عبدالرحمن السميط

امل �ش��اري��ع ال �خ �ي��ري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
افريقيا بأنها ع�لام��ة مضيئة في
تاريخ الكويت االنساني.
وق � � ��ال ال� �ن ��اج ��م ان ه � ��ذا امل ��رك ��ز
يحمل اس��م إح ��دى م �ن��ارات ورواد
ال �ع �م��ل ال� �خ� �ي ��ري ب��ال �ك��وي��ت وه��و
املرحوم عبدالرحمن السميط الذي
ك ��رس ح�ي��ات��ه ف��ي ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري
ول��ه بصمات واض�ح��ة وإسهامات
متعددة في مجال العمل التطوعي.
وأوضح ان التبرع لهذا املشروع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال�ت��ي ي�ش��ارك فيها  31دول��ة و350
رياضيا.

الوفيات

ت��م ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي
ل �ج �م �ع �ي��ة ال� � �ع � ��ون امل � �ب� ��اش� ��ر وت ��م
اس �ت �ي �ف��اء امل �ب �ل��غ امل �خ �ص��ص ل�ه��ذا
امل � �ش ��روع ف ��ي زم� ��ن ق �ي��اس��ي االم ��ر
ال� � � ��ذي ي� �ع� �ك ��س م� �ك ��ان ��ة ال �س �م �ي��ط
الكبيرة لدى الكويتيني.
وب�ي��ن ان امل � �ش� ��روع ي �ت �ك��ون م��ن
ث�ل�اث وح � ��دات م��ؤل �ف��ة م��ن مسجد
ودار لتحفيظ القرآن الكريم وبئر
ل �ل �م �ي��اه م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه س�ي�خ��دم
العديد من اهالي جزيرة (بمبا).
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