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الغانم :لقاؤنا مع األمير كان أبويا ومثمرا
أعلن رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم عن ادراج االستجواب املقدم
م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور ال ��ى
وزي��رة ال�ش��ؤون هند الصبيح على
ج � � ��دول اع � �م� ��ال ج �ل �س��ة  15م� ��ارس
ال �ج��اري م�ش�ي��را ال��ى ان��ه اب�ل��غ سمو
رئ �ي��س ال � � ��وزراء وال� ��وزي� ��رة ب�ت�ق��دي��م
االس � �ت � �ج� ��واب م �ض �ي �ف��ا ف� ��ي ال ��وق ��ت
ن �ف �س��ه ان م ��ن ح ��ق ال � ��وزي � ��رة ط�ل��ب
ال�ت��أج�ي��ل وت �ج��اب ال ��ى طلبها ح��ال
رغ�ب��ت ف��ي ذل��ك اذ ان ال�ف�ت��رة م��ا بني
ت �ق��دي��م االس� �ت� �ج ��واب وال �ج �ل �س��ة لن
تتجاوز  14يوما وم��ن حقها ايضا
ان تناقش االستجواب في الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة ام ��ا ب�ع��د ان �ت �ه��اء م ��دة ال� �ـ 14
ي��وم��ا ف ��اذا ك��ان ه�ن��اك ط�ل��ب تأجيل
م ��ن ال ��وزي ��رة ف �ي �ت��م ذل ��ك ب�ت�ص��وي��ت
املجلس.
واكد الغانم في تصريح صحافي
أم��س ان ع��دد االستجوابات الكبير
ل��ن ي�ض��ر ب��ال�ع�لاق��ة ب�ي�ن السلطتني
السيما بعد ان استطعنا ارجاع اداة
االستجواب الى اطارها الدستوري
ام��ا االستجوابات التي خرجت عن

اط� ��اره� ��ا ال ��دس� �ت ��وري ف �ق��د ت �ص��دى
ل �ه��ا امل �ج �ل��س ب �ع��د ان اع� ��اد ال�ع��رب��ة
ال��ى سكتها الصحيحة ومهما زاد
عدد االستجوابات الدستورية فلن
ت��زع��ج امل �ج �ل��س وس � ��وف نخصص
ل �ه��ا ج �ل �س��ات خ ��اص ��ة اض��اف �ي��ة اذا
اضطررنا لذلك.
إل��ى ذل��ك اك��د ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ان
ل� �ق ��اءه ورؤس � � ��اء ل �ج��ان امل �ي��زان �ي��ات
وامل��ال �ي��ة واألول� ��وي� ��ات ب�س�م��و ام�ي��ر
ال � �ب �ل��اد ك� � ��ان ل � �ق� ��اء م� �ث� �م ��را وودي� � ��ا
وت �خ �ل �ل �ت��ه ل �ف �ت��ة اب ��وي ��ة م� �ق ��درة م��ن
س� � �م � ��وه واح � � �ي� � ��ط ال� �ج� �م� �ي ��ع ع �ل �م��ا
بالتحديات الداخلية والخارجية.
وأم ��ا اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
ب� � �خ� � �ص � ��وص م � �ع � ��ال � �ج � ��ة ال � ��وض � ��ع
االق �ت �ص��ادي ف��اك��د ال �غ��ان��م ان االم��ر
ال ي �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى م� ��وض� ��وع دع� ��وم
ف�ق��ط ب��ل اص�ل�اح اق �ت �ص��ادي ج��ذري
ول��ذل��ك يحتاج ال��ى كثير م��ن العمل
وع��ازم��ون على م��واج�ه��ة ه��ذا امللف
بما فيه من تحديات كبيرة.
واض � ��اف ال �غ��ان��م ان ��ه ت��م االت �ف��اق
ع �ل��ى ان ي� �ك ��ون م� �ش ��روع االص �ل��اح

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

الوزيرة هند الصبيح

النائب صالح عاشور

االق� � �ت� � �ص � ��ادي ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن وث �ي �ق��ة
م �ف �ص �ل��ة ت ��رف ��ع ال � ��ى م �ج �ل��س االم ��ة
ليصادق عليها موضحا ان النقاش
في االصالح االقتصادي ال يتضمن
ال � ��دع � ��وم ف� �ق ��ط ب � ��ل ك � ��ل م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب��امل �ي��زان �ي��ة واالق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي
وكيفية ان ي�ك��ون امل��واط��ن الكويتي
شريكا اساسيا في االقتصاد.
وأك � � ��د أن ال ��وث� �ي� �ق ��ة ل� ��ن ت�ق�ت�ص��ر
ع �ل��ى رأي امل �ج �ل��س أو ال � �ن� ��واب ب��ل

ستتضمن اراء العديد من الجهات
املعنية التي سيتم استدعاؤها ومن
لديه رأي فيستطيع ان يبديه بكافة
ال��وس��ائ��ل وال �ط��رق ح�ت��ى ع��ن طريق
بوابة ساهم في التشريع.
وك� � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب ع ��اش ��ور ق ��د ق��دم
اس �ت �ج��واب��ه ال ��ى ال ��وزي ��رة الصبيح
ام��س م��ن محورين هما خصخصة
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال � �ت � �ع ��اون � �ي ��ة ووق � ��ف
م �س��اع��دات االي �ت��ام وط��ال��ب ع��اش��ور

ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق��ب ت�ق��دي��م
الصحيفة وزي��رة الشؤون بالرحيل
ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة
واملواطنني الفتا الى ان االمر وصل
ال��ى ط��ري��ق م �س��دود م��ع ال��وزي��رة اذ
ال ت��وج��د م��ؤس�س��ة ت��اب�ع��ة ل�ل�ش��ؤون
اال ول��دي�ه��ا مشكلة واش ��ار ع��اش��ور
ال� ��ى س �ي��اس��ة ال� ��وزي� ��رة امل�ت�ع�ج��رف��ة
م��ع ابنائنا االي�ت��ام وم��ا يرتكب في
حقهم من امور يندى لها الجبني.

الميزانيات :بنك االئتمان غير قادر
على توفير سكن مالئم للمرأة
فيما كشف رئيس لجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان ع�ب��د
ال�ص�م��د ع��ن ت�خ�ف�ي��ض م�ي��زان�ي��ة بنك
االئتمان بنسبة ال تقل عن  % 20أكد
أن البنك مازال غير قادر على تفعيل
ال �ب��اب ال�ث��ال��ث م��ن امل��رس��وم رق��م 324
ل�س�ن��ة  2011ال �خ��اص ب�ت��وف�ي��ر سكن
مالئم للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية
منخفضة حسب االشتراطات الواردة
في املرسوم .
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ال �ق��روض املتعثرة
اف � ��اد ال �ب �ن��ك ان ��ه ق ��ام ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال �ج �ه��ات ذات ال �ص �ل��ة ل �ت �س��وي��ة تلك
القروض املتعثرة.
وع ��ن امل �ب��ال��غ امل�ح�ص�ل��ة ب��ال��زي��ادة
م��ن امل��واط�ن�ين وال�ب��ال�غ��ة م��ا ي �ق��ارب 3
م�لاي�ين دينار بني ال�ب�ن��ك ان السبب

ال ��رئ� �ي� �س ��ي ه� ��و اس � �ت � �م� ��رار ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��اس�ت�ق�ط��اع االق �س��اط من
امل��وظ �ف�ين رغ ��م االن �ت �ه��اء م��ن ت�س��دي��د
كامل ال�ق��رض وان�ه��ا تقوم بمخاطبة
الجهات لوقف الخصم اال ان بعض
ال � �ج � �ه� ��ات ت �س �ت �م��ر ف ��ال� �خ� �ص ��م ع �ل��ى
املوظفني لصالح البنك.
وأك ��د ال�ب�ن��ك ان ��ه ب �ص��دد التنسيق
م� ��ع دي� � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة و 42
جهة حكومية للربط ببنك االئتمان
ل � �ت � �ف� ��ادي ه � � ��ذه امل� �ش� �ك� �ل ��ة م �س �ت �ق �ب�لا
وش��ددت اللجنة ان يكون ال��رب��ط بني
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وب �ن��ك االئ�ت�م��ان
ب � �ع � �ي ��دا ع � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة ال � �ت � ��ي ق ��ام ��ت
بمشروع امليكنة للجهات الحكومية
وذل ��ك ل�ك�ث��رة م�لاح �ظ��ات وم�خ��ال�ف��ات
دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ش��رك��ة

وت �ح��وي��ل ت�ل��ك امل �خ��ال �ف��ات ال ��ى لجنة
حماية املال العام.
وت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان م �ش��روع امل�ب�ن��ى
ال��رئ�ي�س��ي للبنك ل��م ينفذ حتى اآلن
رغ � ��م اع� �ت� �م ��اد م �ب ��ال ��غ م ��ال �ي ��ة ل� ��ه ف��ي
 2016/2015ب�م��ا ي �ق��ارب  15مليونا
حيث ان نسبة الصرف في الحساب
الختامي االخ�ي��ر ل��م تتعد  % 0.3من
إجمالي املعتمد ورغ��م تأكيد الجهة
ان��ه ت��م توقيع عقد التنفيذ ف��ي شهر
يناير املاضي اال أن اللجنة اكدت على
ض��رورة االس��راع بتنفيذ املشروع ملا
يعكسه ه��ذا التأخير م��ن تكلفة امل��ال
العام.

رفض نيابي لطلب الصحة تعزيز ميزانية العالج بالخارج

تفاصيل (ص)05
تفاصيل (ص)06

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان
المحاسبة
 مآخذ شابت تطبيقنظام البعثات
واإلجازات الدراسية
لموظفي الدولة
 صرف مزايا ماليةوبدالت نتيجة
العمل في غير
مجال التخصص
 صرف مكافآتفرق عمل رغم
عدم تقديم ديوان
الخدمة تقارير إنجاز
دورية

تفاصيل (ص)14-11

ورف ��ض م��ا ت�ق��وم ب��ه ال��وزي��رة من
تقديم تسهيالت ب�ش��أن تخصيص
الجمعيات التعاونية والذي يهدف
ال��ى اس �ت �ح��واذ ب�ع��ض ال�ت�ج��ار على
ه� ��ذا ال �ك �ن��ز ت �ح��ت م � �ب� ��ررات واه �ي��ة
فضال عن تذمر النقابات وجمعيات
النفع العام من سياسة ال��وزي��رة إذ
بلغ مداه.
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا أك � � � � ��دت ال� � ��وزي� � ��رة
ال �ص �ب �ي��ح أن امل� �س ��اء ل ��ة ح� ��ق ك�ف�ل��ه
الدستور للنائب وال يملك احد منع
هذا الحق الذي يمارس بكل احترام
وس�ي�ت��م ال ��رد ع�ل�ي��ه ب ��ذات االح �ت��رام
مؤكدة ان مصلحة البلد في املقدمة.
وأع� �ل ��ن ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا ان��ه
س� �ي� �ت� �ح ��دث م � ��ؤي � ��دا ل�ل�اس� �ت� �ج ��واب
وب �خ �ص��وص اس �ت �ج��واب��ه ف��أك��د ان��ه
مازال قائما.

تفاصيل (ص 03و )10-07

المناقصات والمسنين والبدون
في الجلسة المقبلة
ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة األول � ��وي � ��ات
ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة إن� ��ه تم
االتفاق على املواضيع املدرجة على
ج ��دول األع �م��ال ف��ي الجلسة املقبلة
وه ��ي م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن رع��اي��ة
املسنني واملرسوم الخاص بالبلدية
وقانون املناقصات العامة.
وعن طلب لجنة الشؤون الصحية

واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ب��ال�ج�ل�س��ة امل��اض �ي��ة م ��ن أن تنتهي
م ��ن م ��وض ��وع م �خ �ص �ص��ات ال �ع�لاج
بالخارج أوضح أن اللجنة ابلغتهم
ب��أن �ه��ا س �ت��رس��ل ت �ق��ري��ره��ا ف ��ي ه��ذا
الشأن إلى املجلس الخميس املقبل.
تفاصيل (ص)05

الكويت تجدد رفضها التام
أي إساءة إلى السعودية
اك� ��د وزي � ��ر اإلع �ل��ام ووزي � ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال� �ح� �م ��ود رف � ��ض ال �ك ��وي ��ت ال� �ت ��ام أي
اساءة ضد اململكة العربية السعودية
واتخاذ االجراءات القانونية تجاه كل
من يتطاول على دول مجلس التعاون
الخليجي.
وقال في تصريح للصحافيني عقب

م�ش��ارك�ت��ه ف��ي اع �م��ال االج �ت �م��اع ال24
ل��وزراء اع�لام دول مجلس التعاون ان
ه��ذا االم��ر ال يمكن القبول ب��ه السيما
أن��ه ي�م��س ب��ال�ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة بشكل
ع ��ام وي �م��س ب�ش�ك��ل خ ��اص ال �ع�لاق��ات
باالشقاء في دول املجلس.
تفاصيل (ص)15
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عزى الرئيس التونسي بضحايا التفجيرات

األمير استقبل ولي العهد والبروفيسور
يونس ومجموعة من أهالي الجهراء
استقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ام� � ��س س� �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال �ش �ي��خ
ن��واف األح�م��د الجابر الصباح كما
استقبل سمو الشيخ ناصر املحمد
واس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل
رئيس املجلس البلدي مهلهل ناصر
ال�خ��ال��د ح�ي��ث ق ��دم ل �س�م��وه ت�ق��ري��را
ع��ن إن�ج��ازات املجلس البلدي ل��دور
االن �ع �ق��اد ال �ح��ادي ع�ش��ر ع��ن الفترة
من  2013/10/21حتى .2015/4/30
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
البروفيسور محمد يونس والحاصل
على ج��ائ��زة نوبل للسالم ع��ام 2006
ومؤسس بنك جراميني للفقراء.
وقال البروفيسور محمد يونس
في تصريح صحفي عقب استقبال
سمو أمير البالد له في قصر بيان
ب �م �ن��اس �ب��ة زي� ��ارت� ��ه دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
ت �ش��رف��ت ب �ع �ق��د ل �ق ��اء ط �ي��ب ل�ل�غ��اي��ة
م��ع س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ت�ن��اول�ن��ا فيه
ق�ض��اي��ا ال�ش�ب��اب وال�ف�ق��ر ف��ي العالم
والسبل التي تتيح للعالم االسالمي
اع� � ��ادة اس �ت �ك �ش��اف ن �ف �س��ه وت�ه�ي�ئ��ة
حياة جديدة له.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه ت� �ن ��اول م �ح��اور
ع �م��ل ي �س �ع��ى إل ��ى ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا أط�ل��ق
عليها مصطلح (األص �ف��ار الثالثة)
م��وض �ح��ا أن ال �ص �ف��ر األول يتعلق
بالقضاء على الفقر في العالم وأال
يكون هناك فقراء في العالم بينما
يتعلق الصفر الثاني بالقضاء على
البطالة وأال يكون هناك أي شخص
عاطل في العالم.

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

وأضاف أن الصفر الثالث يتعلق
بالقضاء على انبعاثات الكربون ما
يتيح إنشاء عالم بال كربون حتى ال
يكون هناك تهديد يحيق بالكوكب.
وأض � � ��اف أن س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
أش� � ��ار خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء إل � ��ى ال �ج �ه��ود
ال� �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م��ن
خ�لال ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ج �ه��ات
األخرى وسبل إبقاء الشباب خارج
إطار البطالة إضافة إلى سبل الحد
من الفقر عبر الصندوق الكويتي.
وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ال �ج��اب��ر ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل ��ى أخ�ي��ه
ال ��رئ �ي ��س ال �ب ��اج ��ي ق ��اي ��د ال�س�ب�س��ي
رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة
ال �ش �ق �ي �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا الهجوم املسلح على مقار

أم �ن �ي��ة وم �س �ت �ش �ف��ى ف ��ي م��دي �ن��ة بن
ق ��ردان وال ��ذي أس�ف��ر ع��ن استشهاد
عدد من قوات الجيش ورجال األمن
وم ��ن امل��واط �ن�ين واص��اب��ة ع ��دد آخ��ر
م�ن�ه��م س��ائ�لا س �م��وه امل��ول��ى تعالى
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته ويمن على
املصابني بسرعة الشفاء والعافية
ك �م��ا أك � ��د ف �ي �ه��ا س� �م ��وه رع� � ��اه ال �ل��ه
اس �ت �ن �ك��ار دول� ��ة ال �ك��وي��ت وإدان �ت �ه��ا
ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م ��ل االره� ��اب� ��ي
اآلث��م ال��ذي استهدف أرواح األبرياء
اآلم� �ن�ي�ن وزع� ��زع� ��ة أم � ��ن واس� �ت� �ق ��رار
البلد الشقيق والذي ينافي الشرائع
والقيم االنسانية كافة مشيرا سموه
إل ��ى م��وق��ف دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال�ث��اب��ت
وال ��راف ��ض ل�ل�اره��اب ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه
وصوره وسعيها واملجتمع الدولي
ل �ل �ق �ض��اء ع �ل �ي��ه وت �ج �ف �ي��ف م�ن��اب�ع��ه
مبتهال سموه إلى الباري تعالى أن

يحفظ تونس الشقيقة ويديم عليها
نعمة األمن واالستقرار.
م ��ن ج ��ان ��ب اخ� ��ر اس �ت �ق �ب��ل س�م��و
األمير محافظ الجهراء الفريق أول
متقاعد فهد أحمد األمير ومجموعة
من أهالي منطقة الجهراء.
وأل� �ق ��ى م �ح��اف��ظ ال� �ج� �ه ��راء ك�ل�م��ة
خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء ه� ��ذا ن �ص �ه��ا :س �ي��دي
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابرالصباح أمير
البالد حفظه الله ورعاه.
ي� �ت� �ش ��رف م� �ح ��اف ��ظ وم� �خ� �ت ��ارو
محافظة الجهراء وبعض وجهائها
ب��زي��ارة س�م��وك��م رع��اك��م ال�ل��ه ون��رف��ع
ملقامكم السامي شكر وتقدير وثناء
أهالي محافظة الجهراء على قراركم
وت��وج�ي�ه��ات�ك��م ال �ك��ري �م��ة ف��ي إن �ش��اء
ب �ع��ض امل� �ش ��روع ��ات ذات األول ��وي ��ة
ال� � �ض � ��روري � ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن وال� �ت ��ي
أص�ب�ح��ت م�ع��ال��م واض �ح��ة ملحافظة

ال�ج�ه��راء فها ه��و املستشفى يشيد
ومبنى املحاكم شارف على االنتهاء
وص ��ال ��ة امل �ن��اس �ب��ات ت ��م اف�ت�ت��اح�ه��ا
ف �ل �ك��م ي ��ا ص ��اح ��ب ال �س �م��و ح�ف�ظ�ك��م
الله ورع��اك��م عالي التقدير وعظيم
االم�ت�ن��ان ف��إن ك��ان ال�ش�ك��ر لسموكم
الكريم على ك��ل ل�س��ان ف��ال��دع��اء لكم
ب� �م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال� �ع� �م ��ر امل��دي��د
حديث عام بني الناس.
س �ي��دي ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��رال �ب�ل�اد ح�ف�ظ�ك��م ال �ل��ه ورع��اك��م
ل�ق��د ع�ب��رت��م ب �ع �ب��ارات ص��ادق��ة وم��ن
ال�ق�ل��ب (ك�ل�ه��م ع�ي��ال��ي) وق��رن�ت��م ذل��ك
ب��ال�ع�م��ل ف��ي ق �ي��ادة س�ف�ي�ن��ة ال��وط��ن
بحكمتكم ودرايتكم بتقوية وحدة
الصف والنأي بالقرار الوطني إلى
طريق عامر بالخير واألمن واألمان
ل� �ل� �ك ��وي ��ت وأه � �ل � �ه� ��ا وم ��واط� �ن� �ي� �ك ��م
بمحافظة ال �ج �ه��راء وه��م يعيشون
ه � ��ذه األج� � � ��واء ال��وط �ن �ي��ة وال �ع �ط��اء
األب � � ��وي م ��ن ل � ��دن س �م��وك��م ال �ك��ري��م
ي �ض �ع ��ون أم ��ام� �ك ��م رؤي� � ��ا مل �ش��اري��ع
مستقبلية تعود بالنماء وتحقيق
ال � �غ� ��اي� ��ات ج � � ��اءت ث� �م ��رة ال� �ت� �ش ��اور
م��ع األه ��ال ��ي ه ��ذه امل �ش��اري��ع أخ��ذت
خطواتها األول��ى في بلدية الكويت
وأم� �ل� �ن ��ا ب �ت��وج �ي �ه��ات �ك��م ل�ل�ح�ك��وم��ة
امل��وق��رة لطرحها م��ن خ�لال برنامج
الشراكة مع القطاع الخاص.
س �ي��دي ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد حفظكم الله والله أسأل
أن ي�ح�ف�ظ�ك��م وي �ح �ف��ظ ال ��وط ��ن بكم
وبولي عهدكم األمني.
وقد أعرب عدد من اهالي منطقة
ال �ج �ه ��راء ع �ق��ب ال �ل �ق��اء ع ��ن خ��ال��ص
شكرهم وعظيم امتنانهم للرعاية
السامية لسمو امير ال�ب�لاد الشيخ

ولي العهد استقبل المحمد
والخالد والصرعاوي
اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس سمو الشيخ ناصر
امل�ح�م��د واس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب األول
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س دي � ��وان

امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ب � � ��اإلن � � ��اب � � ��ة ع� � � ��ادل
ال� �ص ��رع ��اوي وب� �ع ��ث س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس
ال �ب��اج��ي ق��اي��د ال �س �ب �س��ي رئ�ي��س
الجمهورية التونسية الشقيقة
ضمنها س �م��وه خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وص � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه ب �ض �ح��اي��ا

ال � �ه � �ج � ��وم امل � �س � �ل� ��ح ع � �ل� ��ى م� �ق ��ار
أمنية ومستشفى ف��ي مدينة بن
ق��ردان مبتهال سموه إل��ى املولى
ت� �ع ��ال ��ى أن ي �ت �غ �م��د ال �ض �ح��اي��ا
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وم �غ �ف��رت��ه وأن
يسكنهم فسيح جناته وأن ينعم
ع �ل��ى امل �ص��اب�ي�ن ب �س��رع��ة ال�ش�ف��اء
والعافية.

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

ص �ب��اح االح �م��د مل�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء
واهتمام سموه بإقامة املشروعات
التنموية والحيوية فيها.
م��ن جهته اع��رب مختار منطقة
ال�ع�ي��ون م�ل��وح ال�ح��رب��ي ع��ن تشرفه
وال� �ح � �ض ��ور ب �م �ق��اب �ل��ة س �م ��و ام �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ل �ت �ق��دي��م ال �ش �ك��ر ال ��ى س�م��وه
على املشاريع التي تقام في الجهراء
ومنها ص��ال��ة الشيخ اح�م��د صباح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وم�ش��روع
مجمع املحاكم ومشروع مستشفى
الجهراء.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ع � ��دوان ال �ط��وال��ة
ان��ه خ�لال تشرفنا بلقاء سمو امير
البالد وجدنا كل السماحة والعفو
واملحبة والطيبة والتفهم ملشاريع
م �ح ��اف �ظ ��ة ال � �ج � �ه� ��راء وم �ش �ك�ل�ات �ه��ا
م� �ض� �ي� �ف ��ا ان س � �م� ��و ام� � �ي � ��ر ال � �ب �ل�اد
اش��اد ب��ال��دور ال��ذي ت��ؤدي��ه الجهات
الحكومية املعنية وبجهود محافظ
الجهراء والقائمني على املحافظة.
من جهته قال د .محمد البصيري
ان ال �ل �ق��اء ج� ��اء ل�ل�اع ��راب ع ��ن شكر
وت �ق��دي��ر اب� �ن ��اء م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
ل�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ع �ل��ى اه�ت�م��ام��ه
ب��ال �ك��وي��ت ب �ش �ك��ل ع � ��ام واه �ت �م��ام��ه
بالجهراء بشكل خاص فيما يتعلق
ب��امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ي�ن�ف��ذه��ا ال��دي��وان
االميري في محافظة الجهراء.
واك� � � ��د ال� �ب� �ص� �ي ��ري اه� �م� �ي ��ة ه ��ذه
املشاريع التنموية والحيوية البناء
م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء م �ع��رب��ا ب��اس��م
اهالي الجهراء وباسم اهل الكويت
ع��ن ب��ال��غ الشكر لسمو ام�ي��ر البالد
على اهتمامه ورعايته البالغني.
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أعلن عن ادراج استجواب عاشور للصبيح في الجلسة المقبلة

الغانم :لقاؤنا ورؤساء اللجان مع األمير
كان أبويا ومثمرا
رئيس مجلس األمة يدين الهجمات اإلرهابية المسلحة في مدينة قردان بتونس

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم عن إدراج استجواب النائب
صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزي��رة الدولة
ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية هند
الصبيح على جدول أعمال جلسة
 15م��ارس ال�ج��اري مشيرا إل��ى أنه
أبلغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة
الصبيح بتقديم االستجواب طبقا
للمادة  135من الالئحة الداخلية.
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي أمس أن من حق الوزيرة
الصبيح طلب التأجيل ويجاب إلى
طلبها في ح��ال رغبت في ذل��ك ألن
ال�ف�ت��رة م��اب�ين ت�ق��دي��م االس�ت�ج��واب
والجلسة لن تتجاوز  14يوما ومن
حقها أيضا أن تناقش االستجواب
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة وه � ��ذا األم ��ر
م �ت��روك ل �ل��وزي��رة م ��ردف ��ا :أم ��ا بعد
ان�ت�ه��اء م ��دة ال �ـ  14ي��وم��ا ف ��إذا ك��ان
ه �ن ��اك ط �ل��ب ت��أج �ي��ل م ��ن ال ��وزي ��رة
فيتم ذلك بتصويت املجلس.
من جانب آخ��ر وردا على سؤال
في شأن ما وصلت إليه اجتماعات
اللجنة املالية الرامية إلى التوصل
التفاق مع الحكومة بشأن معالجة
الوضع االقتصادي قال الغانم إنه
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ق��ائ��ي ورؤس � ��اء ل�ج��ان
املالية وامليزانيات واألولويات مع
س�م��و األم �ي��ر ف�ق��د ك��ان ل�ق��اء مثمرا
واس �ت �م �ع �ن��ا خ�ل�ال ��ه إل � ��ى م��رئ �ي��ات
سموه وكانت هناك فرصة لتبادل
األحاديث والحوار مع سموه وكان
ال�ل�ق��اء ودي ��ا وتخللته لفتة أب��وي��ة
مقدرة من سموه وأحيط الجميع
علما ب��ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجهنا
سواء داخليا أو خارجيا.
أضاف :وبالنسبة للجنة املالية
وأع� �م ��ال� �ه ��ا ف ��إن �ن ��ا ع � ��ازم � ��ون ع�ل��ى
م��واج �ه��ة ه� ��ذا امل �ل��ف ب �م��ا ف �ي��ه من
تحديات كبيرة ألن األمر ال يقتصر
على م��وض��وع دعوم فقط ب��ل هي
ق �ص��ة إص �ل��اح اق� �ت� �ص ��ادي ج ��ذري
ولذلك يحتاج إلى كثير من العمل
و حتى ال يكون األم��ر مجرد كالم
مكرر دون قرار متابعا :فما اتفقنا
عليه هو أن يكون مشروع اإلصالح
االق � �ت � �ص� ��ادي ع � �ب� ��ارة ع� ��ن وث �ي �ق��ة
م�ف�ص�ل��ة ت��رف��ع إل� ��ى م �ج �ل��س األم ��ة
ل �ي �ص��ادق ع�ل�ي�ه��ا وم ��ن ث��م يتحول
دور ال� � �ن � ��واب مل ��راق� �ب ��ة ال �ح �ك��وم��ة
ومتابعتها لتنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح أن النقاش في اإلصالح

االق � � �ت � � �ص� � ��ادي ال ي� �ت� �ض� �م ��ن ف �ق��ط
ال��دع��وم ب��ل يتضمن ك��ل م��ا يتعلق
ف��ي امليزانية واالق�ت�ص��اد الكويتي
ب � �ح � �ي ��ث ن � �ن � �ظ ��ر إل� � � ��ى اإلي � � � � � � ��رادات
واملصروفات وإلى كيفية أن يكون
امل��واط��ن الكويتي شريكا أساسيا
في االقتصاد الكويتي وننظر إلى
كيفية إص�ل�اح ب�ع��ض االخ �ت�لاالت
السابقة.
وزاد :وك�م��ا تعلمون أن اللجنة
املالية في اجتماع دائ��م وكثير من
النواب يحضرون هذه االجتماعات
بمن فيهم رئيس املجلس ملا لهذا
امل��وض��وع من أهمية كبيرة مؤكدا
أن ال��وث�ي�ق��ة ل��ن ت�ق�ت�ص��ر ع�ل��ى رأي
امل�ج�ل��س أو ال �ن��واب ب��ل ستتضمن
آراء ال �ع��دي��د م��ن ال �ج �ه��ات املعنية
التي سيتم استدعاؤها ومن لديه
رأي ف�ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي �ب��دي��ه ب�ك��اف��ة
الوسائل وال�ط��رق حتى عن طريق
ب��واب��ة «س��اه��م ف��ي ال�ت�ش��ري��ع» عبر
ال �ب��واب��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م �ع �ت �ب��را أن
هذه التحديات تواجه الجميع وال
ت��واج��ه ال �ن��واب ف�ق��ط دون س��واه��م
ون �ت �م �ن��ى أن ن �س �م��ع ج �م �ي��ع اآلراء
الوجيهة وأن نترجمها إل��ى واق��ع
عملي ملموس حتى ال يتكرر األمر
ويكون فقط دراس��ات كما ك��ان في
السابق.
وق � ��ال ان اآلل� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة اآلن
أن �ه��ا س �ت �ك��ون وث �ي �ق��ة أو م �ش��روع
ل�لإص�لاح ي��رف��ع إل��ى مجلس األم��ة
وي �ت��م مناقشتها وت�ح��دي��د جميع

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

التفاصيل فيه وب�ع��د ذل��ك يتحول
دور امل �ج �ل��س إل � ��ى م �ت��اب �ع��ة ع�م��ل
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي إن �ج ��ازه ��ا وأت �م �ن��ى
م��ن ال�ح�ك��وم��ة أن ت�ق��وم بتنفيذ ما
يتضمنه هذا املشروع.
وبسؤاله عن عدد االستجوابات
الكبير ال�ت��ي شهدها ه��ذا املجلس
وهل تضر بالعالقة بني السلطتني
أف ��اد ال �غ��ان��م  :ال أب ��دا ول �ل��ه الحمد
ألن� �ن ��ا ب �ع��د أن اس �ت �ط �ع �ن��ا إرج� ��اع

الرئيس الغانم مستقبال البروفيسور محمد يونس

أداة االس � �ت � �ج� ��واب إل� � ��ى إط� ��اره� ��ا
ال��دس�ت��وري فليس ه�ن��اك أي مانع
م � ��ن ت � �ق ��دي ��م االس� � �ت� � �ج � ��واب ط ��امل ��ا
ك ��ان ف��ي اإلط � ��ار ال��دس �ت��وري وأم��ا
االس �ت �ج ��واب ��ات ال �ت��ي خ��رج��ت عن
اإلط��ار الدستوري فقد تصدى لها
امل�ج�ل��س ب�ع��د أن أع ��اد ال�ع��رب��ة إل��ى
س�ك�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي�ح��ة  ,وم �ه �م��ا زاد
ع� ��دد االس� �ت� �ج ��واب ��ات ال��دس �ت��وري��ة
فلن تزعج املجلس وإذا اضطررنا

فسوف نخصص جلسات إضافية
ل�ت�غ�ط�ي��ة امل ��وض ��وع ��ات امل ��وج ��ودة
ف��ي ج ��دول األع �م��ال ك�م��ا ح��دث في
السابق.
وف ��ي رده ع�ل��ى س ��ؤال إن ك��ان��ت
هناك لقاءات مقبلة مع سمو األمير
ق��ال ال�غ��ان��م :إن مثل ه��ذه اللقاءات
ت �ح ��دد ف ��ي وق �ت �ه��ا وأب � � ��واب س�م��و
األمير مفتوحة دائما للجميع.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر استقبل الغانم
ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم� � ��س ال� �ب ��روف� �ي� �س ��ور
ال� �ب� �ن� �غ�ل�ادي� �ش ��ي ال � �ح� ��اص� ��ل ع �ل��ى
جائزة  نوبل ل �ل �س�لام ع ��ام 2006
م �ح �م��د ي ��ون ��س وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته للبالد.
وح � �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء رئ � �ي ��س ل�ج�ن��ة
االول � � ��وي � � ��ات ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة ورئ �ي ��س لجنة
ش ��ؤون امل� ��رأة واألس � ��رة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور واألم �ي��ن
العام ملجلس األمة عالم الكندري.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �غ ��ان ��م رئ �ي��س
ات � �ح � ��اد ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
د .س �ع��د ال �ش �ب��و ي��راف �ق��ه ع� ��دد من
اعضاء االتحاد.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى أع� � ��رب رئ �ي��س
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي رئيس
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
ع ��ن ادان � �ت� ��ه ال� �ش ��دي ��دة ل�ل�ه�ج�م��ات
االره ��اب� �ي ��ة امل �س �ل �ح��ة ال �ت��ي وق�ع��ت
ف ��ي م��دي �ن��ة ب ��ن ق� � ��ردان ال�ت��ون�س�ي��ة
واس � � �ف� � ��رت ع � ��ن س � �ق� ��وط ع � � ��دد م��ن
الضحايا من بينهم رجال أمن.
وق � ��ال ال �غ ��ان ��م ف ��ي ب��رق �ي��ة ب�ع��ث
ب�ه��ا ال ��ى ن�ظ�ي��ره ال�ت��ون�س��ي محمد
ال � �ن� ��اص� ��ر :ن� ��ؤك� ��د ل� �ك ��م ول �ل �ش �ع��ب
ال� �ت ��ون� �س ��ي ال� �ش� �ق� �ي ��ق ت �ض��ام �ن �ن��ا
ال�ك��ام��ل م��ع ت��ون��س ق�ي��ادة وبرملانا
وش�ع�ب��ا ف��ي م��واج�ه��ة ت�ل��ك االع�م��ال
االجرامية التي تستهدف استقرار
وامن تونس.
وعبر الغانم عن خالص العزاء
وص � � � � � ��ادق امل � � � ��واس � � � ��اة ب� �ض� �ح ��اي ��ا
الهجمات االره��اب�ي��ة داع�ي��ا املولى
ج�ل��ت ق��درت��ه ان يتغمدهم ب��واس��ع
رح�م�ت��ه وان ي�ل�ه��م ذوي �ه��م الصبر
وال� �س� �ل ��وان وان ي �ع �ج��ل ف ��ي ش�ف��اء
املصابني.

مهما زاد عدد
االستجوابات
الدستورية فلن
تزعج المجلس
االستجوابات التي
خرجت عن اإلطار
الدستوري تصدى
لها المجلس بعد
أن أعاد العربة إلى
سكتها الصحيحة
اإلصالح االقتصادي
ال يتضمن فقط
الدعوم بل
يتضمن كل ما
يتعلق بالميزانية
واالقتصاد
مشروع اإلصالح
االقتصادي عبارة
عن وثيقة مفصلة
سترفع إلى مجلس
األمة ليصادق
عليها

04

أخبار

aldostoor

األربعاء  30جمادى األولى  09 . 1437مارس 2016

افتتح ملتقى الكويت لالستثمار تحت عنوان «منح وفرص االستثمار» ممثال لسمو األمير

المبارك :الحكومة تتجه بإرادة صلبة
للمحافظة على متانة األداء االقتصادي

أكد ممثل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ورع� ��اه -س�م��و الشيخجابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
ان ال�ح�ك��وم��ة تتجه ب ��إرادة صلبة
إل��ى مضاعفة الجهود للمحافظة
على متانة األداء االقتصادي وهذا
األم��ر يضع الجميع أم��ام تحديات
وم� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ات م� �ه� �م ��ة ت �ن �ع �ك��س
نتائجها اإليجابية على مسارات
ال � �ن � �م� ��و االق � � �ت � � �ص� � ��ادي وارت � � �ف� � ��اع
املؤشرات املالية واالقتصادية.
كما ص��درت توجيهات واضحة
إل� � ��ى ك� ��اف� ��ة األج� � �ه � ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل � �خ � �ت � �ص� ��ة إلن� � � �ج � � ��از م� � ��زي� � ��د م��ن
اإلص �ل��اح � ��ات ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة وات� �خ ��اذ
م ��ا ي �ل��زم م ��ن إج � � ��راءات وخ �ط��وات
لتنويع م �ص��ادر ال��دخ��ل وتحسني
ب �ي �ئ��ة األع � �م � ��ال وت� �ع ��زي ��ز ال �ف ��رص
االستثمارية الواعدة في قطاعات
م�ت�ع��ددة ذات أول��وي��ة ت�ن�م��وي��ة في
ظل دور محوري للقطاع املصرفي
ال� � � � ��ذي أث� � �ب � ��ت ج � � ��دارت � � ��ه وت� �م� �ي ��زه
وب ��اع� �ت� �م ��اد ح ��زم ��ة م� ��ن ال �ت��داب �ي��ر
املعززة ملنطق الشفافية واإلصالح
اإلداري واالق �ت �ص��ادي األم ��ر ال��ذي
يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء
الكويتي املستقل.
وق� � ��ال امل� �ب ��ارك ف ��ي ك �ل �م��ة خ�لال
افتتاح ملتقى الكويت لالستثمار
امس الذي تقيمه هيئة االستثمار
امل� �ب ��اش ��ر ب ��رع ��اي ��ة س ��ام� �ي ��ة ت�ح��ت
ع �ن��وان (م�ن��ح وف ��رص االس�ت�ث�م��ار)
ع �ل ��ى م � ��دى ي ��وم�ي�ن إن ال �ح �ك��وم��ة
تسعى أيضا إلى تعزيز الشراكات
ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين امل �ح �ل��ي واألج �ن �ب��ي
م ��ن خ�ل�ال ال �ع��دي��د م ��ن اإلج� � ��راءات
والتشريعات.
وش � � � � � ��دد ع� � �ل � ��ى إي � � � �م� � � ��ان دول� � � ��ة
ال �ك ��وي ��ت م �ن��ذ ن �ش��أت �ه��ا ب�س�ي��اس��ة
االن� � �ف� � �ت � ��اح وال� � �ت � ��واص � ��ل ف �ف �ت �ح��ت
أب��واب �ه��ا ل �ل �ش��راك��ات وال �ص��داق��ات
ب�ي�ن م �ك��ون��ات �ه��ا االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص م��ن
جهة والشركاء في ال��دول الشقيقة
والصديقة من جهة أخرى.
واوضح ان الكويت اقرت حزمة
م��ن التشريعات االقتصادية التي
ص� ��درت م��ؤخ��را ل �ت��ؤك��د ال�س�ي��اس��ة
ال� � �ت � ��ي ن� �ن� �ت� �ه� �ج� �ه ��ا ف� � ��ي ت �ش �ج �ي��ع
وت� ��وط �ي�ن االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ن امل �ح �ل��ي
واألج �ن �ب��ي وت �ق��دي��م م ��ا ي�م�ك��ن من
محفزات ومزايا ترتد إيجابيا على
امل �س �ت �ث �م��ري��ن وت �ع �ط��ي م�ف��اع�ي�ل�ه��ا
ف��ي ت �ح��ري��ك ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
وت� �ع ��زي ��ز ال �ت �ن �م �ي��ة ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف
محاورها ومستوياتها.
وقال ان امللتقى الذي ينعقد في

توجيهات واضحة
إلى جميع األجهزة
الحكومية
إلنجاز مزيد
من اإلصالحات
الهيكلية وتنويع
مصادر الدخل
رئيس الوزراء خالل افتتاح أعمال ملتقى الكويت لالستثمار

ظ��ل ظ� ��روف دق �ي �ق��ة ت �س��ود منطقة
الشرق األوسط يهدف الى التركيز
ع� �ل ��ى م � �م � �ي� ��زات ال � �ك� ��وي� ��ت ك ��دول ��ة
ق��ان��ون وم��ؤس �س��ات تتمتع ببيئة
اجتماعية واق�ت�ص��ادي��ة وقانونية
م�ل�ائ� �م ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار وت �س �ل �ي��ط
الضوء على واقع االستقرار األمني
وال �س �ي��اس��ي ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر م�ح�ف��زا
رئيسيا من محفزات االستثمار.
واك ��د رئ �ي��س ال � ��وزراء ف��ي خ�ت��ام
ك �ل �م �ت��ه ال �ت �ق��دي��ر ال �ك �ب �ي��ر ل�ل�ق�ط��اع
ال � �خ� ��اص ال �ك��وي �ت��ي ال� � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر
املحرك الرئيسي لقطار التنمية.
وم ��ن ن��اح�ي�ت��ه أك ��د رئ �ي��س غرفة
ت � �ج� ��ارة وص� �ن ��اع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ي
ال �غ��ان��م أن االن �خ �ف��اض ال�ك�ب�ي��ر في
أسعار النفط يضع ضغوطا ثقيلة
ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة م�ش�ي��را إل��ى
أن ه��ذا االن�خ�ف��اض واك�ب�ت��ه تعبئة
غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ل� �ل ��رؤى وال �ج �ه��ود
اإلص�لاح�ي��ة ال�ت��ي ت�ص��ب جميعها
ف ��ي م�ص�ل�ح��ة ال �ت �خ �ص �ي��ص ودع ��م
دور ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص وت�ش�ج�ي��ع
مشاريعه.
وق � ��ال ال �غ ��ان ��م ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ام ��ام
امل �ل �ت �ق ��ى إن ه� � ��ذه ال � � � ��رؤى ت�ج�م��ع
كلها على ض��رورة تعزيز اإلن�ف��اق
ال � � �ع � ��ام االس � �ت � �ث � �م � ��اري ف � ��ي إط � ��ار
رؤي� ��ة ل�ت��وس�ي��ع وت �ن��وي��ع ال �ق��اع��دة
اإلن �ت��اج �ي��ة م�ع�ت�ب��را أن االق �ت �ص��اد
ال ��وط� �ن ��ي ي� ��واج� ��ه ت� �ح ��دي ��ات ع ��دة
وي�ع�ي��ش م��رح�ل��ة تشهد زخ�م��ا من
ال�ح��راك وه��و ي��زخ��ر ب��آف��اق واسعة
من الفرص.
وش��دد على أن العوائد املرجوة
ت ��رت� �ب ��ط ب� � �ج � ��رأة ال � � �ق � ��رار وري� � � ��ادة
االستثمار مؤكدا في الوقت ذاته أن
الكويت تحتل مواقع غير متكافئة
م� ��ع إم� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل��ؤش��رات مما يعود إل��ى أن الرقم
اإلحصائي الكويتي ال يجامل وال

يتجامل والديمقراطية الكويتية
تتيح من الشفافية ما قد يصل الى
محاسبة الذات بقسوة.
وق � � ��ال ان ال� �ك ��وي ��ت ت �م �ت �ل��ك م��ن
االح �ت �ي��اط��ات م ��ا ي��ؤه �ل �ه��ا ل�ع�ب��ور
ج � �س� ��ر اإلص � � �ل� � ��اح ب� �ث� �ق ��ة وت� �م� �ل ��ك
ق �ط��اع��ا خ ��اص ��ا م �ق �ت��درا م��ال �ي��ا ذا
خبرة وط �م��وح.وإن هناك ارتباطا
عضويا ووثيقا بني أهداف امللتقى
ودور القطاع الخاص.
ووجه الغانم في املؤتمر رسالة
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص م�ت�ض�م�ن��ة أرب ��ع
ن �ق��اط رئ �ي �س �ي��ة األول � ��ى ال�ت��رح�ي��ب
ال �ك��ام��ل واالن �ف �ت��اح ال� �ص ��ادق ف�ك��را
وثقافة واح�ت��رام��ا لالخر والثانية
ه��ي ال�ت�ط�ل��ع إل ��ى م �ش��ارك��ة طويلة
األج� � ��ل ب��اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ال� �ق ��واع ��د ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح��ة
واإلسكان والصناعة وغيرها.
وعن الرسالة الثالثة أفاد الغانم
بأن انفتاح الكويت على االستثمار
االج �ن �ب��ي ال ي�ع�ن��ي أن ت��وج��ه رأس
امل � � � ��ال ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ن � �ح� ��و ال� � �خ � ��ارج
س�ي�ت��وق��ف بينما تتمثل ال��رس��ال��ة
الرابعة في ان املستثمر األجنبي ال
يمكن أن يثق في اقتصاد أي دولة
أك�ث��ر م��ن ثقة م��واط�ن��ي تلك ال��دول��ة
باقتصاد بلدهم.
وقال املدير العام لهيئة تشجيع
االستثمار املباشر الشيخ د .مشعل
ال� �ج ��اب ��ر ف� ��ي ك �ل �م��ة ام � � ��ام امل �ل �ت �ق��ى
إن ت��وق �ي��ت ان� �ع� �ق ��اد ه � ��ذا امل�ل�ت�ق��ى
يتزامن مع م��رور الكويت بمرحلة
مهمة تشهد خطوات حثيثة نحو
ترسيخ مستقبل واعد يتبنى روح
امل�ب��ادرة وي�ق��وم على تحول نوعي
ف��ي االق�ت�ص��اد يرتكز على املعرفة
واالبتكار.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن ذل� ��ك ت �ج �س��د م��ن
خالل تناول محاور رئيسية تكمل
بعضها بعضا لتؤكد أن الكويت

ش��رع��ت أب��واب �ه��ا أم� ��ام االس�ت�ث�م��ار
وهيأت بيئتها لزيادة حصتها من
االستثمار املحلي واألجنبي.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ان
ال � � � � � ��وزارة ب � �ص� ��دد اع� � � � ��ادة ت �ع��دي��ل
ق ��ان ��ون ال �ت �خ �ص �ي��ص ال � ��ذي ص��در
في عام  2007وسيتم االنتهاء من
ال�ت�ع��دي�لات سيتم خ�لال الشهرين
امل �ق �ب �ل�ي�ن ك� �م ��ا ان ه � �ن� ��اك ت��وج �ه��ا
ل ��زي ��ادة ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ات
حيث انها تدفع حاليا حوالي 4.5
في املئة وسيتم زيادتها الى  10في
امل�ئ��ة مبينا ان�ه��ا ض��ري�ب��ة موجهة
ل � �ل � �ش� ��رك� ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م �ت �ع �ل �ق��ة
بضريبة االرباح حيث انها مازالت
م�ح��ل دراس ��ة وف�ق��ا مل �ش��روع اع��دت��ه
وزارة املالية وسيطرح قريبا على
مجلس االمة.
وأض � ��اف ال �ع �ل��ي خ�ل�ال الجلسة
االول ��ى م��ن اع �م��ال ملتقى الكويت
االول لالستثمار التي استعرضت
م � � ��رت� � � �ك � � ��زات وآف � � � � � � ��اق ال � �س � �ي� ��اس� ��ة
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة وال � �ت � �ن � �م� ��وي� ��ة ف��ي
ال �ك ��وي ��ت ان ق ��ان ��ون ال�خ�ص�خ�ص��ة
ال�ح��ال��ي ي�ت�ح��دث ع��ن الخصخصة
ب��اع �ت �ب��اره��ا ن �ق��ل م�ل�ك�ي��ة ف �ق��ط ول��م
يشمل خصخصة اإلدارة بمعنى
ن�ق��ل اإلدارة للقطاع ال �خ��اص ب��دال
من بيع املنشأة بالكامل وهذا بحد
ذاته عائق في كثير من املشاريع.
واوض� � � � � � � ��ح ان ه � � �ن � � ��اك ح� ��اج� ��ة
ل �خ �ص �خ �ص��ة اإلدارة ف� ��ي ال ��وق ��ت
العاجل لتنشيط املنافذ في الكويت
س��واء البحرية اوالجوية اوالبرية
بهدف تطوير العمل التجاري من
خ�ل�ال ت�ط��وي��ر االدارة ون�ق�ل�ه��ا ال��ى
القطاع الخاص مبينا ان التعديل
س �ي �ق��دم ل �ل �ب��رمل��ان خ �ل��ال ش �ه��ري��ن
تعديالت لقانون الخصخصة بما
يسمح بخصخصة إدارة امل��وان��ئ

واملطار دون اصولهما.
وذك ��ر ال�ع�ل��ي ان وزارة ال�ت�ج��ارة
تعمل من جهة اخرى على تسهيل
االج � ��راءات ف��ي ت��أس�ي��س ال�ش��رك��ات
الفتا ال��ى انها ب��دأت بمراجعة كل
االجراءات املتعلقة بعمل الشركات
ح �ي��ث ب � ��دأت ال � � � ��وزارة م �ن��ذ م�ط�ل��ع
م��ارس ال �ج��اري بتسجيل شركات
االشخاص اون الين.
وع� � ��ن ال � �ت ��راخ � �ي ��ص ال� �ت� �ج ��اري ��ة
اوض� � ��ح ان� �ه ��ا م �ت �ص �ل��ة ب �ت��أس �ي��س
الشركات حيث اصبح على صاحب
الترخيص ان يقوم بزيارة واحدة
فقط ل ��وزارة التجارة لتوقيع عقد
الشركة وذلك وفقا إلجراءات االون
الين التي ستطبقها التجارة على
كل انواع التراخيص.
وأش � ��ار ال ��ى ان وزارة ال �ت �ج��ارة
تبحث مع وزارة العدل التوصل الى
حل للتوقيع االلكتروني وبالتالي
ال يحتاج اصحاب االعمال ملراجعة
الوزارة نهائيا وهذا كله يصب في
تخفيف االجراءات.
وق� � ��ال ان ال � � � ��وزارة ف ��ي امل ��راح ��ل
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ف �ك ��رة ال �ن��اف��ذة
ال� � ��واح� � ��دة ال � �ت� ��ي ت� �ض ��م  3ج �ه��ات
ح �ك��وم �ي��ة ه� ��ي ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار
امل� �ب ��اش ��ر وص � �ن� ��دوق امل� �ش ��روع ��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ووزارة
التجارة مبينا انها تجربة جديدة
ي �ت��م ت �ق��دي �م �ه��ا ل �ل �م��رة االول� � ��ى ف��ي
ال �ج �ه��از ال�ح�ك��وم��ي ب��ال �ت �ع��اون مع
باقي اجهزة الدولة.

الغانم :االقتصاد
الوطني يواجه
تحديات عدة و يزخر
بآفاق واسعة من
الفرص
الجابر :الكويت
في مرحلة مهمة
تشهد خطوات
حثيثة نحو ترسيخ
مستقبل واعد
وتحول نوعي
العلي :تعديل
قانون الخصخصة
خالل شهرين
وزيادة ضريبة
الشركات إلى % 10

aldostoor

األربعاء  30جمادى األولى  09 . 1437مارس 2016

أخبار

05

أكدت عدم قدرة بنك االئتمان على توفير سكن مالئم للمرأة الكويتية بإيجار منخفض

الميزانيات :عدم تسوية المبالغ المالية
ألقساط القروض العقارية والمتعثرة
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
الصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة
ميزانية بنك االئتمان للسنة املالية
 2016/2017وتبني لها ما يلي :
أوال :مستوى الجدية للبنك في
تسوية مالحظاته وفعالية نسبية
إلدارة التدقيق الداخلي
اف ��اد دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ان هناك
ج� ��دي� ��ة ال� � ��ى ح � ��د م � ��ا ف � ��ي ت �س��وي��ة
م�لاح �ظ��ات دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ل��دى
ال� �ب� �ن ��ك م � ��ن خ� �ل ��ال سعي ال �ب �ن��ك
الت � � �خ� � ��اذ االج� � � � � � � � ��راءات امل� �ن ��اس� �ب ��ة
ل� � �ت� � �س � ��وي � ��ة م �ل ��اح � � �ظ� � ��ات دي � � � � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ك�م��ا اش ��ار ال��دي��وان إل��ى
انه بصدد متابعة تلك االجراءات
لتسوية املالحظات بشكل تام.
وف��ي م��ا يخص مكتب التدقيق
ال ��داخ �ل��ي ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان فحص
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ألع� �م ��ال م�ك�ت��ب
ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي وج��د ان��ه يقوم
ب � ��دوره ب�ف�ع��ال�ي��ة ل �ك��ن ب�ش�ك��ل غير
م �س �ت �ق��ل وذل� � � ��ك ل �ت �ب �ع �ي��ة امل �ك �ت��ب
ل� �ل� �م ��دي ��ر ال� � �ع � ��ام ول � �ي � ��س مل �ج �ل��س
اإلدارة كما اشار اليه قرار مجلس
الوزراء بهذا الشأن كما افاد ديوان

تخفيض ميزانية
بنك االئتمان
بنسبة ال تقل
عن % 20

جانب من اجتماع اللجنة سابق للجنة امليزانيات

املحاسبة ان��ه ط��رح ه��ذا امل��وض��وع
م ��ع وزي � ��ر االس� �ك ��ان وان � ��ه س�ي�ق��وم
ب�ن�ق��ل ت�ب�ع�ي��ة م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق ال��ى
مجلس االدارة.
كما أنه سيتم تخفيض ميزانية
ال �ب �ن��ك ب �ن �س �ب��ة ال ت �ق��ل ع ��ن % 20
م�ن��وه��ة أن ه��ذا ال �ق��رار ق��د اتخذته
ال �ل �ج �ن ��ة وس �ي �ط �ب ��ق ع� �ل ��ى ج�م�ي��ع
الجهات الحكومية دون استثناء.
ث��ان �ي��ا  :ت��أخ �ي��ر ت �ن �ف �ي��ذ امل �ب �ن��ى
الرئيسي لبنك االئتمان
ت�ب�ين للجنة ان م �ش��روع املبنى
ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�ب�ن��ك ل ��م ي �ن �ف��ذ حتى

اآلن رغ ��م اع�ت�م��اد م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة له
ف��ي  2016/2015م�ب�ل��غ م��ا ي�ق��ارب
15مليونا ح �ي��ث ت �ب�ين ان نسبة
ال� �ص ��رف ف ��ي ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
االخير لم تتعد  % 0.3من إجمالي
املعتمد ورغم تأكيد الجهة انه تم
توقيع عقد التنفيذ في شهر يناير
امل��اض��ي اال أن ال�ل�ج�ن��ة اك ��دت على
ض��رورة االس ��راع بتنفيذ املشروع
ملا يعكسه ه��ذا التأخير من تكلفة
امل ��ال ال �ع��ام ب�س�ب��ب االس �ت �م��رار في
ت��أج �ي��ر م �ك��ات��ب اض��اف �ي��ة إلدارات
ال� �ب� �ن ��ك ح� �ت ��ى االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن ه ��ذا

امل �ش��روع ك�م��ا ت�ب�ين للجنة تعاقد
البنك م��ع م��دي��ر للمشروع يشرف
ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش ��روع رغ ��م وج��ود
عقد لإلشراف والتصميم وهو يعد
ه��درا للمال ال�ع��ام وطلبت اللجنة
م��ن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�ت�ح�ق��ق من
ق��ان��ون�ي��ة وج ��دوى ال�ت�ع��اق��د م��ع ما
ي �س �م��ى «م ��دي ��ر امل � �ش� ��روع « ح�ي��ث
ان�ه��ا اصبحت ظ��اه��رة ل��دى بعض
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ن�ف��ذ
مشاريعها بنفسها .
ث��ال �ث��ا  :ت��وف �ي��ر ال �س �ك��ن امل�ل�ائ��م
ل� �ل� �م ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة وف� �ق ��ا ألح �ك��ام

األولويات :المسنين والبلدية
والعالج بالخارج والبدون في الجلسة المقبلة
اج � �ت � �م � �ع� ��ت ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم ��س ووزي � ��رة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح وتم االتفاق على ان يكون
ال �ن �ق��اش ف ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س االم ��ة
امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �م��واض �ي��ع امل ��درج ��ة ع�ل��ى
جدول األعمال.
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب انتهاء االجتماع
ان امل � ��واض� � �ي � ��ع ال� � �ت � ��ي س �ت �ن ��اق ��ش
ب ��ال� �ج� �ل� �س ��ة ه � ��ي م� � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
بشأن املسنني ورعايتهم ومرسوم
ال � �خ� ��اص ب ��ال �ب �ل ��دي ��ة ول � ��ن ي �ن��اق��ش
فقط تصويت ألنه مرسوم وقانون
املناقصات العامة.
وع� � � � ��ن ط� � �ل � ��ب ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م��ل

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

البرملانية بالجلسة املاضية من أن
ت�ن�ت�ه��ي م ��ن م ��وض ��وع م�خ�ص�ص��ات
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ق ��ال ب ��أن اللجنة
ابلغتهم بأنها سترسل تقريرها في
ه ��ذا ال �ش��أن إل ��ى امل�ج�ل��س الخميس
املقبل .

وذك � � � ��ر أن ال� � �ج � ��زء األخ� � �ي � ��ر ه��و
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ت��وص�ي��ات ال �ب��دون
ح�ي��ث ل��م ي �ص��وت ع�ل�ي�ه��ا بالجلسة
املاضية لعدم وجود نصاب كاف.
وع � � ��ن االس� � �ت� � �ج � ��واب امل� � �ق � ��دم م��ن
ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ل� ��وزي� ��رة ال� �ش ��ؤون

االجتماعية هند الصبيح ق��ال هو
ح��ق دس �ت ��وري ل�ل�ن��ائ��ب م�س�ت�ط��ردا:
ولكن بشأن جمعية الدسمة وكرأي
شخصي كمتخصص في االقتصاد
ليس هناك خصخصة في جمعية
ال� ��دس � �م� ��ة إن � �م� ��ا م� �ش� �غ ��ل ح� �ي ��ث إن
وظيفته هو تشغيل السوق املركزي
ثم يلتزم بمجموعة من االشتراطات
تضعها الجمعية العمومية بمراقبة
الشؤون وإذا لم يلتزم يفسخ العقد
م��ردف��ا :وق��د ي�ك��ون ل��دى املستجوب
معلومات جديدة قد يقنع املجلس
ونحن كقضاة نسمع الطرفني.

القانون رقم ( )2لسنة 2011
الح�ظ��ت اللجنة أن البنك م��ازال
غير قادر على تفعيل الباب الثالث
من املرسوم رقم ( )324لسنة 2011
الخاص بتوفير سكن مالئم للمرأة
الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة
ح �س��ب االش� �ت ��راط ��ات ال� � � ��واردة في
املرسوم كما شرح البنك املعوقات
ال�ت��ي واجهها البنك ح�ي��ال تفعيل
هذا الباب وتم شرح تلك املعوقات
أمام لجنة شؤون املرأة في مجلس
األم� ��ة وب �ص ��دد ات �خ ��اذ االج� � ��راءات
امل �ن ��اس �ب ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ل�ج�ن��ة
شؤون املرآة ومجلس الوزراء.
رابعا  :عدم تسوية املبالغ املالية
الخاصة بأقساط ق��روض عقارية
محصلة ب��ال��زي��ادة ب��االض��اف��ة ال��ى
القروض متعثرة السداد.
في ما يخص القروض املتعثرة
اف��اد البنك ان��ه ق��ام بالتنسيق مع
ال�ج�ه��ات ذات الصلة لتسوية تلك
القروض املتعثرة.
ام ��ا امل �ب��ال��غ امل�ح�ص�ل��ة ب��ال��زي��ادة
م��ن امل��واط�ن�ين وال�ب��ال�غ��ة م��ا يقارب
 3م�ل�اي�ي�ن دينار فأفاد ال �ب �ن��ك ان
ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي ه ��و اس �ت �م��رار

ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��اس�ت�ق�ط��اع
االقساط من املوظفني رغم االنتهاء
م ��ن ت �س��دي��د ك��ام��ل ال� �ق ��رض وان �ه��ا
ت �ق��وم ب �م �خ��اط �ب��ة ال �ج �ه��ات ل��وق��ف
ال� �خ� �ص ��م اال ان ب �ع ��ض ال �ج �ه��ات
ت�س�ت�م��ر ف��ال�خ�ص��م ع �ل��ى امل��وظ�ف�ين
ل�ص��ال��ح ال�ب�ن��ك وع�ل�ي��ه اف ��اد البنك
ان� ��ه ب �ص ��دد ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع دي� ��وان
الخدمة املدنية و  42جهة حكومية
ل�ل��رب��ط م��ع ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ل�ت�ف��ادي
ه� ��ذه امل �ش �ك �ل��ة م�س�ت�ق�ب�لا وش� ��ددت
اللجنة ان يكون الربط بني الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وب �ن��ك االئ �ت �م��ان بعيدا
ع��ن ال�ش��رك��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب�م�ش��روع
امليكنة للجهات الحكومية وذل��ك
ل � �ك � �ث ��رة م�ل��اح � �ظ� ��ات وم� �خ ��ال� �ف ��ات
دي��وان املحاسبة على تلك الشركة
وتحويل تلك املخالفات الى لجنة
حماية املال العام.

الموارد البشرية تبحث
البديل االستراتيجي اليوم
ت � �ع � �ق� ��د  3ل � � �ج � ��ان ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
اجتماعاتها اليوم حيث تبحث
ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب
الختامي ميزانية الهيئة العامة
ل �ل �ط��رق وال �ن �ق ��ل ال� �ب ��ري ل�ل�س�ن��ة
امل��ال�ي��ة  2017 /2016وم�ي��زان�ي��ة
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل�ات � �ص ��االت
وتقنية املعلومات للسنة املالية
 2017 /2016ب�ح�ض��ور ممثلني
عن كل من وزارة املالية وديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ودي� � � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة
امل��دن�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للطرق
وال �ن �ق��ل ال �ب��ري وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لات�ص��االت وتقنية املعلومات
وجهاز املراقبني املاليني وكذلك
ما يستجد من اعمال.
ك �م��ا ت�س�ت�ك�م��ل ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة
امل� � � � � � ��وارد ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
م �ن��اق �ش��ة ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام

امل� � ��رس� � ��وم ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م 15
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة (ال�ب��دي��ل االستراتيجي)
ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وزير املالية وزير النفط
بالوكالة وما يستجد من اعمال.
ومن جهة اخرى تشرع لجنة
الشؤون املالية واالقتصادية في
استكمال مناقشة دراسة الوضع
االق� � �ت� � �ص � ��ادي ب� �ح� �ض ��ور ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ورئ�ي��س غ��رف��ة ت�ج��ارة وصناعة
الكويت ووزير التخطيط ووزير
الدولة لشؤون التنمية االداري��ة
االس � � �ب� � ��ق ب � ��االض � ��اف � ��ة ال� � � ��ى م��ا
يستجد من اعمال.
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رفض نيابي لطلب الصحة تعزيز ميزانية
العالج بالخارج
رفض عدد من النواب طلب وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ت� �ع ��زي ��ز م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع�ل�اج
ب��ال�خ��ارج م�ش�ي��را ال��ى أن��ه دل�ي��ل على
سياسة التخبط في مجلس ال��وزراء
مؤكدين أن ذلك يحول قضية العالج
بالخارج من محطة العالج السياحي
الى السياسي.
وان �ت �ق��د ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية
العالج بالخارج مشيرا الى أنه دليل
ع �ل��ى س �ي��اس��ة ال �ت �خ �ب��ط ف ��ي مجلس
الوزراء .
وق � � � ��ال ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ط��ال�ع�ت�ن��ا اح � ��دى ال�ص�ح��ف
ب �خ �ب ��ر ان ال� �ص� �ح ��ة ط �ل �ب ��ت ت �ع��زي��ز
م �ي��زان �ي��ة ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ب�م�ب�ل��غ
يصل الى مئات املاليني من الدنانير
م ��وض� �ح ��ا أن ال� �خ� �ب ��ر اك� � ��د ان ه ��ذه
امليزانية تأتي على طريق ترضيات
االستجواب .
واض � � � � ��اف ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ق � ��ائ �ل��ا ان
ال �خ �ب��ر امل� �ن� �ش ��ور ب �ت �ع��زي��ز م �ي��زان �ي��ة
العالج بالخارج يؤكد تحول قضية
ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج م��ن محطة ال�ع�لاج
السياحي ال��ى السياسي منوها الى
ان ه��ذا االم��ر يأتي ف��ي ض��وء وص��ول
اللجنة املالية البرملانية الجتماعها
السابع حول مناقشة قضية الدعوم
واالص � � �ل � ��اح االق� � �ت� � �ص � ��ادي امل ��رت� �ق ��ب
وتخفيض امل�ص��اري��ف وب�ع��د اق��ل من
يومني على اجتماعنا مع سمو امير
البالد حول القضية نفسها الفتا الى
خبر تعزيز ميزانية العالج بالخارج
نسف لقاءنا مع سمو االمير ونظرته

نحو تخفيض امليزانية وان ال��دول��ة
بجميع اجهزتها ملتزمه بهذا االمر.
واوضح ان اللجنة املالية من خالل
اجتماعاتها الكثيرة التي تمتد الى
ث�م��ان��ي س��اع��ات ه��دف��ت ال��ى تخفيف
االع � � �ب� � ��اء ع � ��ن امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة وت �ط �ب �ي��ق
ال �ت��رش �ي��د وع� ��دم امل �س ��اس ب��امل��واط��ن
فيما يتعلق بعدم تحميله مصاريف
اض� ��اف � �ي� ��ه ت � �ف � ��وق ط ��اق � �ت ��ه ن �ت �ف��اج��أ
بشخطة قلم غريبة من وزارة الصحة
ب �ع �ي��دا امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ان ت�ط�ل��ب
ت �ع��زي��ز م �ي��زان �ي��ة ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
الك�ث��ر م��ن  200مليون دي�ن��ار ناهيك
ع��ن املبلغ املقر سابقا م��ا يؤكد اننا
نتحدث ع��ن مبالغ خيالية ستحمل
امليزانية العامة فوق طاقتها .
وك� �ش ��ف ان ك ��ل ه� ��ذا ي� �ح ��دث ب�ع��د
االجتماع مع رئيس الوزراء بحضور
رئيس مجلس االمة وكالمه الواضح
وال� � �ص � ��ري � ��ح ان ال � �ح � �ك ��وم ��ة ت� �ه ��دف
ال� ��ى خ �ف��ض امل� �ص ��روف ��ات وم�ع��ال�ج��ة
االخ � �ت�ل��االت االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وت �ن��وي��ع
م�ص��ادر ال��دخ��ل منوها ال��ى ان جابر
املبارك اكد انه اوصل رسالة لجميع
ال� � � ��وزراء وال �ق �ي��ادي�ي�ن ف ��ي ال�ح�ك��وم��ة
ان ال�ح�م�ي��ع يعمل م��ن خ�ل�ال الفريق
ال � � ��واح � � ��د وال اح� � � ��د ي� �ع� �م ��ل خ� � ��ارج
امل �ن �ظ��وم��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة وم ��ن الي�ل�ت��زم
ب� �ه ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �م��ات م �ك��ان��ه س �ي �ك��ون
خارج الحكومة .
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا :ل�ل�اس ��ف م��اي �ح��دث
وم��ا نشر عن تعزيز ميزانية العالج
ب ��ال� �خ ��ارج ي �ن��اق��ض م ��اق ��ال ��ه رئ �ي��س
ال � ��وزراء ع�ل��ى ه��ذا ال�ص�ع�ي��د الف�ت��ا ان

أحمد القضيبي

راكان النصف

فيصل الكندري

ه �ن��اك م�س��ؤول�ي��ة ك�ب�ي��رة م�ل�ق��اة على
عاتق وزير املالية بعدم املوافقة على
طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية
العالج بالخارج وماحدث هو خرق
ل �س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم ��ة ح � ��ول ت��رش �ي��د
املصروفات واذا اعتمد الوزير انس
ال �ص��ال��ح ه ��ذه امل �ي��زان �ي��ة وسيتحمل
املسؤولية كاملة .
وأض ��اف :ام��ا اذا ك��ان طلب تعزيز
امل�ي��زان�ي��ة ع��ن ط��ري��ق مجلس ال ��وزراء
ف�لاب��د ان ي�ك��ون االع�ت�م��اد م��ن خالله
ك��ي يتحمل ك��ل شخص مسؤولياته
على ه��ذا الصعيد وك��ي يتسنى لنا
معالجة الخلل من مكمنه .
وط � ��ال � ��ب ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب � ��اع � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ب �ت �ع��زي��ز م �ي��زان �ي��ة
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج خ��اص��ة م��ع توجه
مجلس االم��ة لتخفيض املصروفات
وال � �ت� ��رش � �ي� ��د ف � �ض �ل�ا ع � � � ��ن ان امل �ب �ل��غ
املخصص للتعزيز اليشكل ربع قيمة
التوفير ف��ي بند دع��وم��ات الكهرباء

واطلب من الحكومة ان تعي الرسالة
ج� �ي ��دا وان ال �ت �خ �ب��ط ال �ح �ك��وم��ي ل��ن
يساهم في انجاح سياسة الحكومة
على هذا الصعيد.
وف � ��ي رده ع �ل ��ى س � � ��ؤال ح � ��ول م��ا
س�ي�ق��وم ب��ه ف��ي ح��ال اق ��رت الحكومة
م �ي��زان �ي��ة ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
وام �ك��ان �ي��ة م �س��اء ل��ة اح ��د ال��وزي��ري��ن
امل��ال �ي��ة او ال �ص �ح��ة اف � ��اد ال�ق�ض�ي�ب��ي
ب� �ق ��ول ��ه اع� �ت� �ق ��د س� �ي� �ك ��ون ش� � ��يء م��ن
ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل الن �ن��ا ب��ال�ن�ه��اي��ة ن�ه��دف
للمحافظة على البلد ومايحدث في
ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج الي� �خ ��دم ال �ك��وي��ت
م��ن ق��ري��ب او ب�ع�ي��د ون �ح��ن ن�ت�ح��دث
ع��ن مصالح حاصة واملحافظة على
الكرسي بشكل خاص.
وخ �ت��م ال�ق�ض�ي�ب��ي ق��ائ�ل�ا :ت��أخ��رت
ب��االدالء بتصريحي ام�لا في صدور
نفي حكومي ملا نشر من طلب تعزيز
م �ي��زان �ي��ة ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج ل �ك��ن لم
يحدث هذا االمر.

م��ن ج �ه �ت��ه ،اع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب راك ��ان
النصف طلب وزارة الصحة ميزانية
ت�ع��زي��زي��ة ب�م�لاي�ين ال��دن��ان�ي��ر للعالج
ال �س �ي��اح��ي ج��ري �م��ة ج ��دي ��دة ت��رت�ك��ب
ب �ح��ق امل � ��ال ال� �ع ��ام ف ��ي وق� ��ت ت �ن��ادي
ف �ي��ه ال �ح �ك��وم��ة ب �خ �ف��ض ال ��دع ��م ع��ن
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين م�ش�ي��را ال��ى أن
الخلل ل��م يعد ف��ي الصحة ووزي��ره��ا
فقط بل في مجلس الوزراء الذي بات
متواطئا في عملية سرقة املال العام.
وقال النصف في تصريح صحفي
أم��س :كنا نتأمل أن يتحمل مجلس
ال ��وزراء مسؤوليته ف��ي حماية امل��ال
ال� � �ع � ��ام وت� �ن� �ف� �ي ��ذ ت ��وج� �ي� �ه ��ات س �م��و
أم � �ي � ��ر ال � � �ب �ل��اد ف� �ي� �م ��ا ي � �خ� ��ص م �ل��ف
ال �ع�لاج ال�س�ي��اح��ي وح�م��اي��ة امل��رض��ى
امل�س�ت�ح�ق�ين إال أن األي � ��ام ك�ش�ف��ت أن
ج��ري �م��ة ال �ع�ل�اج ال �س �ي��اح��ي م�ت�ع��ددة
األطراف داخل الحكومة وخارجها.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،رف � ��ض ال �ن��ائ��ب
ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ال�لائ �ح��ة ال�ج��دي��دة

ل �ل �ع�لاج ف��ي ال �خ ��ارج ق��ائ�ل�ا :ال نقبل
ب ��أي م �س��اس ب��امل��واط��ن م �ش �ي��را إل��ى
أن ال�لائ�ح��ة ال�ج��دي��دة ظلمت مرضى
العالج بالخارج.
وق ��ال :إن م��ا نحتاجه ال�ي��وم فعال
من الحكومة هو إعادة العمل بالقرار
ال�ق��دي��م ل�ل�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج وم��ن ثم
تكثيف عمل اللجان الطبية وتحسني
وتطوير إدارة العالج بالخارج حتى
ال ت�ت�ك��دس امل�ل�ف��ات وم ��ن ث��م يصعب
ع �م��ل م��وظ �ف��ي اإلدارة م��وض �ح��ا أن
املريض املستحق للعالج أخذ بعقاب
الحكومة ملن اسمتهم املتمارضني.
وأوض � � ��ح ان ال �ج �م �ي��ع ي �ع �ل��م ب��أن
امل�خ�ص�ص��ات ق�ب��ل ت�ع��دي�ل�ه��ا ل��م تكن
م�ط�م�ع��ا ل �ل �م��واط �ن�ين ح �ت��ى ي��ذه �ب��وا
ل �ل �ع�ل�اج ف� ��ي ال� � � ��دول االخ� � � ��رى وك� ��ان
امل �س �ت �ح��ق ل �ل �ع�ل�اج ه� ��و م� ��ن ي �ت �ق��دم
بالطلب ولكن اآلن وبعد قرار الالئحة
ال� �ج ��دي ��دة ف� ��إن امل �س �ت �ح��ق وامل ��ري ��ض
فعليا ل��ن يفكر ب��ال��ذه��اب ألن األص��ل
بالسفر للعالج الشفاء وليس مرارة
ش��ح امل �خ �ص �ص��ات وال�ت�ف�ك�ي��ر ب�ق��وت
ال � �ي� ��وم ب � ��دال م� ��ن ال �ت �ف �ك �ي��ر ب��ال �ع�ل�اج
واالستشفاء.
وش � � ��دد ال � �ك � �ن ��دري ع �ل ��ى ض � ��رورة
ع� � ��ودة ال �ع �م��ل ب ��ال� �ق ��رار ال� �ق ��دي ��م ألن
كثيرا من املواطنني لم يجدوا اصال
ع�لاج �ه��م ف ��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ص�ح��ة
ال � �ت� ��ي م � ��ن امل � �ف � �ت� ��رض ان ت �ت �س ��اوى
م ��ع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ع��امل �ي��ة م �ق��ارن��ة
ب��امل�ي��زان�ي��ات ال�ض�خ�م��ة ال �ت��ي ضخت
لها منذ تأسيس وزارة الصحة.

الصالح :معهد األبحاث بحاجة إلى نفضة شاملة لتعزيز
مشاركته في المشاريع االستراتيجية
اط �ل��ع ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح على
خطة معهد األب�ح��اث العلمية الرامية
إل ��ى ت�ط��وي��ر ع�م��ل امل�ع�ه��د ب�م��ا ي��واك��ب
متطلبات املرحلة وصوال إلى تحقيق
التمويل ال��ذات��ي وع��دم االع�ت�م��اد على
ميزانية الدولة.
وق ��ال ال�ص��ال��ح ع�ق��ب اج�ت�م��اع عقده
هو ومديرة املعهد سميرة أحمد عمر
إن� � ��ه ت �ل �م ��س خ� � �ط � ��وات ج� � � ��ادة ورؤى
طموحة تستهدف إحداث نقلة نوعية
ف��ي املعهد ومعالجة امل�لاح�ظ��ات التي
ت ��م ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ع �ل��ى امل �ع �ه��د م ��ن ق�ب��ل
النواب خالل املرحلة السابقة.
وأع ��رب ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن تسهم تلك

الخطط التي اطلعنا عليها في إعادة
بوصلة ذلك الصرح العلمي وتحقيق
أه��داف��ه ع�ل��ى ال��وج��ه األمثل في اج��راء
البحوث العلمية وتطويرها وتسخير
التكنولوجيا وتطويعها وااله�ت�م��ام
ب�ت�ط��وي��ر امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ب�م��ا يصب
في تسريع عجلة التنمية .وأوضح أن
هناك توجه لتعزيز مداخيل املعهد من
خالل نشاطاته وتقليص اعتماده على
ال��دع��م الحكومي وص��وال ال��ى تحقيق
االكتفاء الذاتي في ه��ذا الشأن مشيرا
إل��ى أن ذل��ك األم��ر ح��ال ح��دوث��ه سيعد
مثاال يحتذى بني مؤسسات الدولة.
وأض� � � ��اف أن املعهد ب �ح ��اج ��ة إل ��ى

نفضة شاملة لتحريك وتفعيل طاقاته
الكامنة وتعزيز مشاركته في املشاريع
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ذات ال �ع�لاق��ة ب�ب��رام��ج
التنمية االقتصادية واالجتماعية في
البالد الفتا إل��ى أن ما رأي�ن��اه ينسجم
مع تطلعاتنا في هذا الخصوص.
وق� � � ��ال ال � �ص ��ال ��ح إن � �ن� ��ا م �ت �ف��ائ �ل��ون
بوجود املديرة سميرة أحمد عمر على
رأس ه��ذا الصرح ال سيما وأنها إبنة
معهد األبحاث وهي أول سيدة تتولى
هذا املنصب منذ زمن.
ومن جهة أخرى قدم الصالح سؤاال
إلى وزير البلدية عيسى الكندري جاء
فيه:

ارج � � ��و ت� ��زوي� ��دي ب ��اس� �م ��اء ج�م�ي��عامل�س�ت�ش��اري��ن وال�ب��اح �ث�ين ال�ق��ان��ون�ي�ين
غ �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ب �ب �ل��دي��ة
الكويت وذلك بشكل مفصل من حيث:
امل � ��ؤه � ��ل ال � �ح ��اص ��ل ع �ل �ي ��ه وس �ن��ةالحصول على املؤهل والجامعة التي
ح �ص��ل م �ن �ه��ا ع �ل��ى امل ��ؤه ��ل م ��ع ب �ي��ان
معدل تخرجه
 ع� � �م � ��ره ال� � �ح � ��ال � ��ي وع � � �م� � ��ره ع �ن��داالستعانة به
 آخر وظيفة حكومية عمل بها فيبلده وآخر وظيفة له بالقطاع الخاص
في بلده ان وجد
 -عدد سنوات خبرته خارج الكويت

مدعما بما يثبت ذلك
 م��ا امل�ه��ام امل��وك�ل��ة ل��ه وامل�ك�ل��ف بهاحاليا
 م ��ا ق �ي �م��ة ع� �ق ��ده وه � ��ل ي �س �ن��د ل��هاضافة الى عمله العمل بلجان خاصة
فإن كانت االجابة بنعم ارجو تزويدي
بالطريقة القانونية التي اج��ازت ذلك
وم��ا املكافأة التي يتقاضاها ع��ن ذلك
وهل يوجد من يوكل له العمل في اكثر
من لجنة؟
 ما املزايا التي يتمتع بها اضافةإلى مكافأته الشهرية؟
 -تزويدي بصورة عن قرار تعيينه.

خليل الصالح
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أكد أن المساءلة مستحقة وقدمناها انتصارا للكويت والمواطن

عاشور يستجوب الصبيح عن خصخصة
التعاونيات ووقف مساعدات األيتام
تقدم النائب صالح
عاشور أمس
باستجواب الى وزيرة
الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة
لشؤون التنمية
والتخطيط هند
الصبيح ويتكون من
محورين هما تخصيص
الجمعيات التعاونية
ووقف مساعدات
االيتام والتعرض لهم.
ويعد هذا االستجواب
الـ  96في تاريخ الحياة
النيابية والرقم  19في
الفصل التشريعي الرابع
عشر والرابع في دور
االنعقاد الرابع الحالي.
وانتقد النائب عاشور
في استجوابه قرار
الوزيرة خصخصة
جمعيتي الدسمة
وبنيد القار مشيرا
الى ان ذلك مخطط
ممنهج لتسليم اعناق
المواطنين ليد التجار.
وإلى نص صحيفة
االستجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
 8من مارس  2016م
السيد رئيس مجلس األمة املحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أت �ق ��دم ب��االس �ت �ج��واب امل ��رف ��ق إل��ى
وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال �ت �ن �م �ي��ة
وال �ت �خ �ط �ي��ط م �ع��ال��ي ال� �س� �ي ��دة ه�ن��د
الصبيح املحترمة.
وذلك استنادا إلى أحكام املادتني
( 100و )101م��ن ال��دس �ت��ور وأح �ك��ام
املواد ( 133و 134و )135من الالئحة
الداخلية ملجلس األم��ة برجاء اتخاذ
اإلجراءات الالزمة في شأنه.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير ,,
مقدم االستجواب
النائب صالح عاشور
ال �ح �م ��د ل �ل ��ه ال � � ��ذي ب �ن �ع �م �ت��ه ت�ت��م
الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات
والبركات وبتوفيقه تتحقق املقاصد
والغايات له الحمد كثيرا على نعمه
ال�ت��ي ال تعد وال تحصى وه��و ال��ذي
أم ��ر ب��ال �ع��دل واإلح � �س ��ان ون �ه��ى عن
الظلم والعدوان.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
َّ
ُّ
�ات
الل َه َي� ْ�أ ُم� ُ�ر ُك� ْ�م َأن ُت �
�ان� ِ
األ َم� َ
ِ{إن ّ
�ؤدينْ َ ْ
وا َ
َ
َ
ِإ َلى َأ ْه ِلها و ِإ َذا َح َك ْم ُتم ب
اس َأن
الن ِ
َّ
َ
وا ِب ْال َع ْد ِل} [سورة النساء.]58 :
َت ْح ُك ُم ْ
وق � � ��ال س �ب �ح ��ان ��ه وت � �ع� ��ال� ��ى{ِ :إن
ْ
َ
اس َت َط ْع ُت َو َم��ا
ُأ ِرْي� ُ�د ِإلاَّ الإْ ِ ْص�َل�اَ ح َم� ْ�ا ْ
َ
َ
ْ
الل ِه َع َلي ِه َتو َّك ْل ُت و ِإ َلي ِه
َتو ِف ِ
يقي ِإلاَّ ِب َّ
أن ُ
يب} [هود.]88 :
ُِ
َ ْ ُ
َ
وق ��ال ع��ز وج ��ل{ :و ِق � ُ�ف ��و ُه ��م ِإ َّن��ه��م
ولون} [الصافات.]24:
مسئ
َّ ْ ُ ُ َ

صالح عاشور متحدثا خالل املؤتمر الصحافي

ل �ق��د أوالن � ��ا ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي في
ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ثقته الغالية
ب�ف�ض��ل م��ن ال �ل��ه ون�ع�م��ه وح �م��ل على
ع��ات�ق�ن��ا م�س��ؤول�ي��ة ت�م�ث�ي��ل األم ��ة في
ال��رق��اب��ة وال �ت �ش��ري��ع وال �ت��زام��ا ب ��أداء
األم��ان��ة التي حملنا إي��اه��ا الدستور
وال �ت ��ي ش �ه��د ع�ل�ي�ه��ا ال �ش �ع��ب بقسم
دستوري أديناه وفقا للمادة ( )91من
ال��دس�ت��ور ال��ذي أك��دن��ا فيه احترامنا
ل �ل ��دس �ت ��ور وال � �ق� ��ان� ��ون وال � � � ��ذود ع��ن

ح��ري��ات الشعب وأم��وال��ه ومصالحه
وأداء أعمالنا باألمانة والصدق.
ون�ح��ن ن��ؤدي ه��ذا القسم العظيم
كنا ن��درك حجم وجسامة املسؤولية
وثقل األم��ان��ة التي ق��ال عنها الباري
�ان� َ�ة َع َلى
عز وج��ل{ :إن��ا ع� َ�رض��ن��ا ا م�
َ ِ ََّ َْ ْ َ َ لأْ َ َ َ َ َ َ
�ال َف� َ�أب�ْي�نْ
ض و ْال� ِ�ج��ب� ِ
ال� َّ�س� َ�م��او ِات والأْ َ ر ِ
َأن َي ْح ِم ْل َنها َو َأ ْش َف ْقن ِم ْنها َو َح َم َلها
َ
ُ َ
َ
ُ َ
ا ِ ن� � َ�س� ��ان ِإ َّن � � ُ�ه َك� ��ان َظ� ُ�ل��وم��ا َج��ه��وال}
َ
لإْ[سورة األحزاب .]72

واج � ��ب أداء األم� ��ان� ��ة دون ت � ��ردد أو
ت� �خ ��اذل أو ت �ق �ص �ي��ر أو م �ح��اب��اة أو
ش �خ �ص ��ان �ي ��ة وب � �م� ��ا ت �م �ل �ي��ه ع �ل �ي �ن��ا
ض �م��ائ��رن��ا دون إس� � ��اءة أو ت�ج��ري��ح
وبما يحقق صالح الكويت فهي أعز
وأغلى ما نملك.
وع� �م�ل�ا ب ��امل ��ادت�ي�ن ( 100و )101
م� � ��ن ال� � ��دس � � �ت� � ��ور وال � � �ل � � �ت� � ��ان ت � �ع� ��دان
ج� ��وه� ��ر ال � �ن � �ظ ��ام ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي؛ ح�ي��ث
ج �س��دت��ا ح ��ق ال � �ن� ��واب ف ��ي م �س��اء ل��ة
ال� � ��وزراء وم�ح��اس�ب�ت�ه��م ع��ن ع�ج��زه��م
وإخفاقاتهم بتقويم االعوجاج وعن
ع��دم تمكنهم م��ن ال�ن�ه��وض ب��ال��دول��ة
ووضعها في مسارها الصحيح من
التنمية والتطوير.
ول�ع��ل م��ن ب�ين أه��م القضايا التي
أج �م �ع��ت ع�ل�ي�ه��ا األم � ��ة ع �ن��د ق�ي��ام�ه��ا
ب � ��اإلدالء ب��أص��وات �ه��ا وه ��م ف��ي شهر
رمضان املبارك هي محاربة الفساد
وإح� �ق ��اق ال �ح��ق وإرس � � ��اء ال�ش�ف��اف�ي��ة
وال � � �ن � ��زاه � ��ة واإلن� � � �ص � � ��اف وح� �م ��اي ��ة
م �ص��ال��ح امل ��واط� �ن�ي�ن وم�ك�ت�س�ب��ات�ه��م
الدستورية والقانونية.
ولذلك فإن هذا االستجواب ما كان
إال إب� ��راء ل��ذم�ت�ن��ا وال �ت��زام��ا بقسمنا
وواج� � � � ��ب أداء األم� � ��ان� � ��ة ون� �ه ��وض ��ا
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة وال��وط�ن�ي��ة
والدينية واألخالقية.
وال� � � ��واق� � � ��ع أن وزي � � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ق��د ق�ص��رت في
عملها وواجباتها على نحو لم تعد
معه قادرة على تحمل املسؤولية بل
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ف �ك��ان ل��زام��ا ع�ل�ي�ن��ا أال ن�ح�ي��د عن

المعيوف وطنا مشاركين وربما نشهد استجوابا آخر خالل األيام المقبلة

عاشور :آن األوان لرحيل الصبيح
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون وزي � ��رة ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
بالرحيل حفاظا على املصلحة
ال �ع��ام��ة م��ؤك��دا أن ��ه آن األوان أن
ترحل الصبيح وتترك الوزارة من
أجل املصلحة العامة واملواطنني
خ�ص��وص��ا م��ع اس�ت�م��رار نهجها
ف ��ي االدارة وال � ��ذي ت��رت��ب عليه
مشاكل كثيرة.
وق � � � ��ال ع � ��اش � ��ور ف � ��ي م��ؤت �م��ر
ص � �ح� ��اف� ��ي أم� � � ��س ب � �ع� ��د ت� �ق ��دي ��م
اس � �ت � �ج� ��واب ل� � ��وزي� � ��رة ال � �ش� ��ؤون

 :ق ��دم ��ت االس � �ت � �ج� ��واب ل ��وزي ��رة
ال �ش��ؤون وي �ت��أل��ف م��ن م�ح��وري��ن
م ��وض� �ح ��ا أن ال� �ق� �ض� �ي ��ة ل �ي �س��ت
م��رت �ب �ط��ة ب��امل �ح��اور ف �ق��ط وإن �م��ا
األم��ر وص��ل لطريق م�س��دود مع
الوزيرة فال توجد مؤسسة تابعة
ل�ل�ش��ؤون إال ول��دي�ه��ا مشكلة مع
الوزيرة وعموما الوزارة مهمتها
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل��ؤس�س��ات وليس
التدخل في املؤسسات.
وج � � � � ��دد ع� � ��اش� � ��ور م �ط ��ال �ب �ت ��ه
ب� � ��رح � � �ي� � ��ل ال � � � � � ��وزي � � � � � ��رة ب� �س� �ب ��ب
سياستها املتعجرفة مع ابنائنا

األيتام وم��ا يرتكب بحقهم امر
يندى له الجبني رافضا ما تقوم
به ال��وزي��رة من تقديم تسهيالت
ب� �ش ��أن ت �خ �ص �ي��ص ال �ج �م �ع �ي��ات
ال �ت �ع ��اون �ي ��ة وال � � ��ذي ي� �ه ��دف م��ن
ورائه اس�ت�ح��واذ بعض التجار
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ك �ن��ز ت�ح��ت م �ب��ررات
ن �ع ��ف ال� �غ ��اي ��ة م �ن �ه��ا ف �ل�ا ي�م�ك��ن
ال � �س � �ك� ��وت ع � ��ن ه� � ��ذة ال �س �ي��اس��ة
والقبول بمثل هذة التجاوزات.
وب� � �ي � ��ن ع � � � ��اش � � � ��ور أن ت� ��ذم� ��ر
النقابات وجمعيات النفع العام
م ��ن س �ي��اس��ة ال� ��وزي� ��رة ال�ص�ب�ي��ح

بلغ مداه فهناك اكثر من  ٧٥جهة
عبرت عن رفضها تدخل الوزيرة
في عملها .
وبخصوص مشاركة النائبني
م�ح�م��د ط�ن��ا وع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
ف��ي االس�ت�ج��واب رد ع��اش��ور  :إن
ال�ن��ائ�ب�ين م��ا زاال م�ش��ارك�ين ق��وال
وفعال ولربما نشهد استجوابا
آخر خالل األيام املقبلة.

المادة  100من
الدستور جسدت
حق النواب في
مساءلة الوزراء
ومحاسبتهم
عن عجزهم
وإخفاقهم
نسعى إلى محاربة
الفساد وحماية
مصالح المواطنين
ومكتسباتهم
الدستورية
الوزيرة قصرت في
عملها وواجباتها
وتعمدت اتخاذ
قرارات خطيرة
تمس حياة
المواطنين
استجواب الصبيح
استحقاق وحيد
قدمناه انتصارا
للكويت وللمواطن
مساءلة الوزيرة
دفاع عن الدستور
ودعم لكيان
األسرة
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الوزيرة اتخذت قرارات خطيرة بشأن خصخصة الجمعيات تعد مشروعات لبيع الكويت لمتنفذين

المستجوب :قرار االستثمار في الجمعيات
مخطط لتسليم أعناق المواطنين ليد التجار
تتمة المنشور ص07
وتعمدت اتخاذ قرارات خطيرة تمس
امل��واط �ن�ين ف��ي ح�ي��ات�ه��م ومعيشتهم
وب �م��ا ي�ح�ت��م علينا ت�ح��ري��ك أدوات �ن��ا
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وإث� � � ��ارة م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا
السياسية.
والجميع يشهد بقراراتها األخيرة
سواء ما يمس الجمعيات التعاونية
أو جمعيات النفع العام أو النقابات
بل حتى الحضانات العائلية ناهيك
عما يحصل في هيئة القوى العاملة
وهيئة شؤون ذوي اإلعاقة.
وم � � � ��ن ه � �ن� ��ا ك � � � ��ان اس � �ت � �ج ��واب � �ه ��ا
اس �ت �ح �ق��اق��ا وح� �ي ��دا ال ن �م �ل��ك إال أن
ن�ق��دم��ه ب��اع �ت �ب��اره واج �ب��ا دس �ت� ّ
�وري��ا
ووط �ن� ّ�ي��ا ي�ن�ب�غ��ي ت�ف�ع�ي�ل��ه ان �ت �ص��ارا
ل �ل �ك��وي��ت ول� �ل� �م ��واط ��ن ودف � ��اع � ��ا ع��ن
ال � ��دس � �ت � ��ور وم � �ض� ��ام�ي��ن ال �ت �ض ��ام ��ن
االج �ت �م��اع��ي وال �ع ��دال ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ودع��م كيان األس��رة وتهيئة الظروف
امل�لائ �م��ة معيشيا وح �م��اي��ة ملصالح
املواطنني من هيمنة التجار.
األس� � � � � � ��اس ال � � ��دس� � � �ت � � ��وري ل� �ق� �ي ��ام
مسؤولية وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ي�ع��د االس �ت �ج��واب أه ��م أداة
وف ��ره ��ا ال ��دس �ت ��ور ألع� �ض ��اء مجلس
األم��ة ب�ه��دف تمكينهم م��ن محاسبة
أعضاء السلطة التنفيذية عن األمور
ال��داخ �ل��ة ف ��ي اخ �ت �ص��اص��ات �ه��م وذل ��ك
ط�ب�ق��ا ل�ن��ص امل� ��ادة ( )100ال �ت��ي ج��اء
فيها:
( ل�ك��ل ع�ض��و م��ن أع �ض��اء مجلس
األم� ��ة أن ي��وج��ه إل ��ى رئ �ي��س مجلس
الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن
األم��ور ال��داخ�ل��ة ف��ي اختصاصاتهم)
كما نصت امل��ادة ( )101من الدستور
ع� �ل ��ى أن (ك � ��ل وزي � � ��ر م � �س� ��ؤول ل ��دى
مجلس األمة عن أعمال وزارته.)...
وم� � � � � �ف � � � � ��اد ذل� � � � � � ��ك أن ي� � �ت� � �ع � ��رض
االستجواب إلى وقائع مخالفات تقع
ضمن اختصاص الوزير املستجوب
وف��ي ح��دود سلطته وب��إش��راف��ه وهو
ال �ش��رط ال�ق��ائ��م ف��ي ه��ذا االس�ت�ج��واب
ب��اع�ت�ب��ار أن ج�م�ي��ع م �ح��اوره تتعلق
ب��أع �م��ال وت �ص��رف��ات واخ�ت�ص��اص��ات
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل.
وه ��ذا م��ا أك��دت��ه امل� ��ادة ( )133من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة حيث
نصت على أنه (لكل عضو أن يوجه
إل� ��ى س �م��و رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
والى الوزراء استجوابات في أمر من
األمور الداخلة في اختصاصاتهم).
كذلك ذهبت املحكمة الدستورية
في القرار التفسيري رقم ( )10لسنة
 2011الصادر بتاريخ 2011/10/20
إلى أن:

الصبيح متحدثة للصحافيني

(اس �ت �ج ��واب ال ��وزي ��ر ع��ن األع �م��ال
امل � �ت � �ع � �ل � �ق ��ة ب � ��امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال � �ع ��ام ��ة
وال �ه �ي �ئ��ات ال �ع��ام��ة وج �ه ��ات اإلدارة
املستقلة التابعة له أو امللحق به أو
بوزارته جائز في حدود صالحياته
واخ �ت �ص��اص��ات��ه ال� �ت ��ي م �ن �ح �ت �ه��ا ل��ه
ال�ن�ص��وص ال��دس�ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
اتساعا وضيقا).
وغ� �ن ��ي ع� ��ن ال� �ب� �ي ��ان أن ال� �ق ��اع ��دة
األساسية هي (حيث توجد السلطة
توجد املسؤولية).

أما عن االختصاص الزماني فكل
محاور االستجواب كانت عن أعمال
ص��درت خ�لال فترة واليتها ل�ل��وزارة
ال �ت ��ي ت �ح �م��ل ح�ق�ي�ب�ت�ه��ا وه� ��ي ال �ت��ي
ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ اس�ت�لام�ه��ا الحقيبة
ال ��وزاري ��ة إل��ى ت��اري��خ االن �ت �ه��اء منها
ألي سبب كان كما أنها في مجملها
تتعلق باتخاذها ق��رارات ف��ي اآلون��ة
االخيرة هي من ناحية املدة الزمنية
قريبة فكان الشرط الزماني متحققا
بال ريب.

وع �ل �ي��ه ف � ��إن االس� �ت� �ج ��واب امل �ق��دم
ق ��د ت ��واف ��رت ف �ي��ه ال� �ش ��روط ال�ش�ك�ل�ي��ة
واملوضوعية على نحو ما أسلفناه
ح �س��ب ال��دس �ت��ور وب �م��ا ي �ت��واف��ق مع
أح� �ك ��ام ال�ل�ائ �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س
األمة وما انتهت إليه أحكام وقرارات
املحكمة الدستورية.
كما أنه ال مخرج للوزيرة بالتذرع
بإثارة أي سبب للهروب من مواجهة
ه ��ذا االس �ت �ج ��واب امل�س�ت�ح��ق ب��داع��ي
أن ق��رار تخصيص جمعية الدسمة

نختلف ونتفق وتبقى مصلحة البالد هي المقدمة

الصبيح :االستجواب حق دستوري
للنائب واليملك أحد منعه
أك � � � � � ��دت وزي � � � � � � ��رة ال � � �ش� � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل وزي � ��رة
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن ��د ال �ص �ب �ي��ح ان
امل�س��اء ل��ة السياسية ح��ق كفله
ال ��دس� �ت ��ور ال �ك ��وي �ت ��ي ل �ل �ن��ائ��ب
واليملك أح��د منعه ه��ذا الحق
ال� ��ذي س �ي �م��ارس��ه ب �ك��ل اح �ت��رام
وس � �ي � �ت� ��م ال � � � � ��رد ع � �ل � �ي� ��ه ب � � ��ذات
االحترام.
وق ��ال ��ت ال �ص �ب �ي��ح ف ��ي رده ��ا
على س��ؤال ب�ش��أن موقفها من
االستجواب الذي قدمه النائب
ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ف� ��ي أك �ث��ر من
مناسبة أك��دت ان االستجواب

ح��ق ك�ف�ل��ه ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي
للنواب وال استطيع أن��ا او اي
ش �خ��ص م ��ن ال �ح �ك��وم��ة م�ن�ع��ه
وبالتالي النائب ي�م��ارس هذا
ال �ح��ق ب �ك��ل اح� �ت ��رام ون �م��ارس
ب��دورن��ا ال��رد عليه بكل احترام
ف� �ه ��و اخ ف ��اض ��ل ن �خ �ت �ل��ف ف��ي
أم��ور ونتفق في أخ��رى وتبقى
مصلحة البالد هي املقدمة.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ب ��ارك ��ت
ال �ص �ب �ي��ح ل� �ك ��ل ن � �س ��اء ال �ع��ال��م
بشكل ع��ام والكويتيات بشكل
خاص حلول يوم املرأة العاملي
ال � � ��ذي ص � � ��ادف أم � ��س ،م ��ؤك ��دة
ان امل � � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � �ي� ��وم

ت �ق �ل��دت ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن��اص��ب
وامل� ��واق� ��ع ال �ع �ل �ي��ا ال �ت��ي اث�ب�ت��ت
ف �ي �ه��ا ح� �ض ��وره ��ا وك �ف��اء ت �ه��ا
س��واء على الصعيد السياسي
ف ��ي ال �ب ��رمل ��ان ال �ك��وي �ت��ي او في
امل �ج��االت الطبية واالك��ادي�م�ي��ة
وال�ع�ل�م�ي��ة املختلفة ب��االض��اف��ة
ال� ��ى دوره � � ��ا امل �ج �ت �م �ع��ي ك��رب��ة
بيت ومربية لالبناء واالجيال
املتعاقبة.
وتمنت الصبيح ان تحظى
املرأة الكويتية بتقلد املناصب
ال �ع �ل �ي��ا ل �ت �ث �ب��ت ك �ف ��اء ت �ه ��ا ف��ي
مختلف املجاالت.

ه��و ق ��رار امل�س��اه�م�ين؛ ف��إن ال ��رد على
ذل � � ��ك س � �ي � �ك ��ون م � ��ن خ� �ل ��ال م � �ح ��اور
االس�ت�ج��واب وم��ن ق ��رارات وإج ��راءات
قامت بها الوزارة كما أن رئيس هيئة
ال�خ�ب��راء ف��ي مجلس األم��ة ق��د انتهى
إل��ى ق�ي��ام مسؤولية وزي ��رة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل وذل��ك ف��ي مقال
ن�ش��ر ل��ه ف��ي ج��ري��دة ال�ق�ب��س ب�ت��اري��خ
 2016/2/23وال � ��ذي أش� ��ار ف �ي��ه إل��ى
وجود تجاوزات صارخة للدستور.
وال�ق��ان��ون ب��رع��اي��ة وزارة ال�ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل ...األم� ��ر ال ��ذي
يحتم علينا النهوض بمسؤولياتنا
وواج �ب��ات �ن��ا ف��ي ال � ��ذود ع��ن م�ص��ال��ح
املواطنني.
لذا نوجه هذا االستجواب انطالقا
م��ن واجباتنا الدستورية ونهوضا
باملسؤولية التي على عاتقنا رغبة
ف��ي ال� ��ذود ع��ن ال��دس �ت��ور وان �ت �ص��ارا
لحقوق املواطنني ومعالجة لقرارات
خ�ط�ي��رة ت�م�ث��ل ان �ح��راف��ا ف��ي تطبيق
القانون ومشروعا لبيع الكويت إلى
ف�ئ��ة م�ع�ي�ن��ة م��ن امل�ت�ن�ف��ذي��ن وح�م��اي��ة
ملصالح الدولة والشعب.
ثالثا :محاور االستجواب
يقع االستجواب في محورين:
المحور األول:
تخصيص الجمعيات التعاونية
عمدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل إل��ى تنفيذ مخططها ال��ذي
ط ��امل ��ا ل ��وح ��ت ب ��ه ف ��ي ت�ص��ري�ح��ات�ه��ا
املختلفة؛ نحو خصخصة الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة وإن أط�ل�ق��ت ع�ل�ي�ه��ا لفظ
( اس �ت �ث �م ��ار ال � �س� ��وق امل � ��رك � ��زي) ف��ي
م �ح��اول��ة م �ن �ه��ا ل�ت�خ�ف�ي��ف األث � ��ر م��ن
ن��اح�ي��ة امل �س�م��ى دون آث � ��اره ف��ي بيع
ق � ��وت ال �ش �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي وس �ل �ع �ه��م
االستهالكية وجعلها في يد التجار
وه��ي ب �ه��ذا ال �ص��دد ت �ح��اول تطبيقه
ع�ل��ى ج�م�ع�ي��ة ال��دس �م��ة وب�ن �ي��د ال �ق��ار
التعاونية وم��ن ثم محاولة تعميمه
كمخطط ممنهج منها تحت تبريرات
وح �ج��ج واه �ي��ة ت�س�ت�خ��دم�ه��ا كغطاء
ل �ف �ك��رة ب �ي��ع ال �ج �م �ع �ي��ات إل� ��ى بعض
التجار وتسليم أعناق املواطنني في
أيديهم.
وق��رار وزارة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ن �ح��و ت �خ �ص �ي��ص ج�م�ع�ي��ة
ال��دس�م��ة وب�ن�ي��د ال �ق��ار ال�ت�ع��اون�ي��ة ما
هو إال خطوة أولى نحو تعميم هذه
الخطوة على باقي الجمعيات وهو
قرار يشكل مخالفة صارخة للدستور
وال �ق��ان��ون وال� �ق ��رارات ال��وزاري��ة وه��و
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المحور األول:
تخصيص الجمعيات
التعاونية
الوزيرة عمدت
في بيع قوت
الشعب وسلعهم
االستهالكية
وجعلها في يد
التجار
تخصيص جمعيتي
الدسمة وبنيد
القار يشكل
مخالفة صارخة
للدستور وانقضاضا
على الجمعيات
بهدف تمليكها
للتجار والشركات
قرار الوزيرة
مؤامرة إلجهاض
تجربة رائدة في
المنطقة امتازت
بها الكويت
الوزيرة لم
تعرض قراراها
على الجمعية
العمومية غير
العادية
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عاشور :الوزيرة تهدف إلى سيطرة واستحواذ
القطاع الخاص على األسواق المركزية
تتمة المنشور ص08
ما سنؤصل له ونوضح بيانه فيما
يلي:
أوال :انتهاك ق��رار وزي��رة الشؤون
للدستور:
اس� � �ت� � �ه � ��دف � ��ت م � � � � � ��واد ال � ��دس� � �ت � ��ور
ال �ك��وي �ت��ي ت �ح �ق �ي��ق م� �ب ��ادئ ال �ع��دال��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ودع � � ��م ك� �ي ��ان األس � ��رة
وح �م��اي��ة ال �ش �ب��اب وال �ن��شء وتهيئة
ّ
معيشيا
ال�ب�ي�ئ��ة وال �ظ��روف امل�لائ�م��ة
وت �ح �ق �ي��ق ع � ��دم االح� �ت� �ك ��ار ت�ح�ق�ي�ق��ا
للوظيفة االجتماعية للملكية ورأس
املال والثروة الوطنية وفقا ملا سطره
ال ��دس� �ت ��ور ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن ب��أح �ك��ام
امل ��واد (،20 ،18 ،16 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
.)23 ،22
 فاملادة ( )7من الدستور الكويتيت� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن (ال� � �ع � ��دل وال� �ح ��ري ��ة
واملساواة دعامات املجتمع والتعاون
والتراحم صلة بني املواطنني).
 وامل � � ��ادة ( )8ك �ل �ف��ت ال ��دول ��ة ب��أن(ت� �ص ��ون دع ��ام ��ات امل �ج �ت �م��ع وت�ك�ف��ل
األم ��ن وال�ط�م��أن�ي�ن��ة وت�ك��اف��ؤ ال�ف��رص
للمواطنني).
 ك � �م� ��ا ق � � � ��ررت امل � � � � ��ادة ( )20م��نال ��دس� �ت ��ور أن (االق� �ت� �ص ��اد ال��وط �ن��ي
أساسه العدالة االجتماعية وقوامه
ال �ت �ع��اون ال �ع��ادل ب�ين ال�ن�ش��اط ال�ع��ام
وال �ن �ش��اط ال �خ��اص وه��دف��ه تحقيق
التنمية االقتصادية وزي��ادة االنتاج
ورف � ��ع م �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ة وت�ح�ق�ي��ق
الرخاء للمواطنني.)..
 وأك��دت امل��ادة ( )23من الدستورأن (تشجع الدولة التعاون واالدخار
وتشرف على تنظيم االئتمان).
وعلى ذلك فإن قرار وزارة الشؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وخطوتها في
ب�ي��ع جمعية ال��دس�م��ة إل��ى ال�ش��رك��ات
وامل ��ؤس� �س ��ات م ��ن ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
ت �م �ث��ل ان �ق �ض��اض��ا ع �ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ات
ال�ت�ع��اون�ي��ة ب�ه��دف تمليكها للتجار
وال �ش��رك��ات وه��ي م��ؤام��رة إلج�ه��اض
تجربة رائدة في املنطقة امتازت بها
عمن سواها في تملك وإدارة
الكويت َّ
امل��واط �ن�ي�ن ل �ش��ؤون �ه��م االس�ت�ه�لاك�ي��ة
ب �م��ا ي �ح �ق��ق ال� �ت� �ع ��اون ف �ي �م��ا ب�ي�ن�ه��م
ويكبح جماح وطمع التجار في رفع
األس� �ع ��ار وم� ��ا ه� ��ذه ال �خ �ط��وة س��وى
م�ح��اول��ة تسليم دف��ة ت�ح��دي��د أس�ع��ار
السلع بيد التجار وحدهم وتضييع
ح�ق��وق امل��واط�ن�ين وه��ي ب�ه��ذا الشكل
وب� �ه ��ذه ال �ت��رت �ي �ب��ات ت �م �ث��ل ان �ت �ه��اك��ا
مرفوضا ألحكام الدستور وتنقيحا
للمواد ( )23 ,22 ,20 ,16من الدستور.
ثانيا :انتهاك قرار وزيرة الشؤون
للقانون:
ت �ض �م��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  24ل�س�ن��ة
 1979وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
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 118لسنة  2013ال�ن��ص على وج��ود
ج�م�ع�ي��ة ع �م��وم �ي��ة ع ��ادي ��ة وج�م�ع�ي��ة
عمومية غير ع��ادي��ة وأن��اط القانون
ب�ه��ذه االخ �ي��رة االخ�ت�ص��اص بالنظر
ف��ي املسائل الخطيرة وال�ت��ي تتعلق
بكيان ووج ��ود الجمعية م��ن عدمه؛
حيث نص في املادة ( )22من القانون
رقم  24لسنة  1979على أن:
تختص الجمعية العمومية غير
العادية باألمور التالية :
 تعديل نظام الجمعية. ان ��دم ��اج ال�ج�م�ع�ي��ة ف ��ي جمعيةاخرى.
 ح��ل الجمعية قبل األج��ل املعنيل �ه��ا وي �ج��ب أن ي�ت�ض�م��ن ق� ��رار ال�ح��ل
ت�ع�ي�ين امل �ص �ف�ين وت �ح��دي��د أج��وره��م
وب � �ي� ��ان س �ل �ط��ات �ه��م وامل � � ��دة ال�ل�ازم ��ة
للتصفية.
وملا كان طرح الجمعية لالستثمار
م��ن قبل الغير على درج��ة كبيرة من
الخطورة على نحو ما أسلفنا وعلى
ف��رض صحة ه��ذا التصرف -رغ��م أنه
مخالف صراحة لنص القرار الوزاري
رقم / 35ت لسنة  -)2014فكان األحرى
عرضه على الجمعية العمومية غير
العادية وليست العادية قياسا على
اختصاصاتها سالفة الذكر؛ حيث إن
استثمار الجمعية من قبل الغير يعد
وب�ح��ق ان�ت�ه��اء للجمعية ووج��وده��ا
وان ك��ان ذل��ك لفترة مؤقتة ويغل يد
امل �س��اه �م�ين ف��ي أي دور ب�خ�ص��وص
أموالهم في الجمعية.
ومل � � � ��ا ك � ��ان � ��ت ال � � ��دع � � ��وة الن � �ع � �ق ��اد
الجمعية العمومية لجمعية الدسمة
وبنيد ال�ق��ار التعاونية ق��د تضمنت
موضوعات ال تدخل في اختصاص
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ف �ق��د أض �ح��ت
ه��ذه ال��دع��وة باطلة الحتوائها على
موضوعات ال تدخل في اختصاص
الجمعية العمومية العادية.
ومل��ا ك��ان م��وض��وع ط��رح الجمعية

ل�لاس�ت�ث�م��ار م��ن ق�ب��ل ال�غ�ي��ر ال يدخل
ف��ي اخ�ت�ص��اص الجمعية العمومية
ال �ع��ادي��ة ف ��إن ق�ي��ام�ه��ا ب�م�ن��اق�ش��ة ه��ذا
امل� ��وض� ��وع وال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل �ي��ه ي�ع��د
ب ��اط�ل�ا الف �ت �ئ ��ات ��ه ع �ل ��ى اخ �ت �ص��اص
أص� �ي ��ل ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة غ�ي��ر
العادية.
وح �ي ��ث إن ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
ال�ع��ادي��ة ق��د ق��ام��ت ب��ال�ت�ص��وي��ت على
ط��رح الجمعية ل�لاس�ت�ث�م��ار م��ن قبل
ال �غ �ي��ر وم � ��ا ان �ت �ه��ت إل� �ي ��ه م ��ن إق � ��رار
االستثمار فإن ذلك ال يمكن االعتداد
به وعليه فقد أضحى قرار الجمعية
العمومية العادية لجمعية الدسمة
وبنيد ال �ق��ادر ال�ق��اض��ي باالستثمار
من قبل الغير باطال وال يعتد به وال
يسري في حق املساهمني أو الغير.
م��ع ذل ��ك ت �ع �م��دت وزارة ال �ش��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل وان� �ت� �ه ��زت
ال�ف��رص��ة وق��ام��ت ب��امل��واف�ق��ة على بيع
وخصخصة جمعية الدسمة وبنيد
ال � �ق� ��ار ب� �ت ��اري ��خ  2016/2/21وف ��ق
م ��واف �ق ��ة م �ن �ه��ا ح �م��ل رق� ��م ()06611
وبذلك فإنها قد ع��دت واشتركت في
مؤامرة ومهزلة بيع جمعية الدسمة
وبنيد القار التعاونية وخصخصة
باقي الجمعيات على التوالي وكذلك
م �خ��ال �ف �ت �ه��ا ل� �ل� �م ��ادة  20م ��ن ق��ان��ون
الجمعيات التعاونية.
ثالثا :انتهاك قرار وزيرة الشؤون
ل �ل �ق��رارات ال ��وزاري ��ة امل�ن�ظ�م��ة للعمل
التعاوني:
ب � ��داي � ��ة ت � �ج� ��در االش � � � � ��ارة إل� � ��ى أن
اخ� �ت� �ص ��اص ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ال � �ع� ��ادي� ��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ق ��د ورد ع �ل��ى س�ب�ي��ل
ال �ح �ص��ر ف ��ي امل � ��ادة ( )50م ��ن ال �ق��رار
ال � ��وزاري رق��م (/166ت) لسنة 2013
ب�ش��أن ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي النموذجي
للجمعيات التعاونية وال�ت��ي نصت
على أن:

(ت� �ن� �ع� �ق ��د ال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
العادية سنويا خالل شهر من انتهاء
السنة املالية وتختص بالنظر في :
 ت� � � �ق � � ��اري � � ��ر م� � �ج� � �ل � ��س اإلدارةوالتصديق عليها.
 التقرير املالي ملراقب الحساباتوالتصديق عليه.
 ت � �ق� ��ري� ��ر م� � ��راق� � ��ب ال � �ح � �س ��اب ��اتل �ل �م �ي��زان �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة وال �ح �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة
والتصديق عليها.
 التقارير املالية واإلدارية ملراقبيالوزارة.
 تعيني مراقب الحسابات للسنةاملالية املقبلة.
 النظر في غير ذلك من الوسائلالواردة بجدول األعمال.
 االن � �ت � �خ� ��اب ال � � � � ��دوري ألع� �ض ��اءمجلس االدارة ).
وم��ن خ�لال ه��ذه النص يتضح أن
ط��رح الجمعية لالستثمار ليس من
ب�ين امل��وض��وع��ات ال�ت��ي تختص بها
الجمعية العمومية العادية وال يقدح
في ذلك أن املادة ( )17من القانون رقم
 118لسنة  2013ق��د ن�ص��ت ع�ل��ى أن��ه
( يجوز في أي وق��ت دع��وة الجمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لان �ع �ق��اد ب�ه�ي�ئ��ة ع��ادي��ة
بناء على طلب ال��وزارة أو عشر عدد
أعضاء الجمعية العاملني أو أغلبية
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س اإلدارة أو م��راق��ب
الحسابات على أن يبني في الدعوة
امل � �س ��ائ ��ل ال � �ت� ��ي دع � �ي� ��ت م � ��ن أج �ل �ه��ا
الجمعية العمومية).
وم � � � ��ا ي� �ن� �ب� �غ ��ي أن ن � ��ؤك � ��د ع �ل �ي��ه
ب� �خ� �ص ��وص ه� � ��ذا ال � �ن ��ص أن دع� ��وة
ال��وزارة للجمعية العمومية العادية
لالنعقاد وإن ك��ان م��ن حقها قانونا
إال ان املسائل التي دعيت من أجلها
الجمعية العمومية ال�ع��ادي��ة يتعني
أن تكون داخ�ل��ة ف��ي اختصاص هذه
األخ �ي��رة ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال�س��ال��ف ذك��ره

وحيث إن ال��دع��وة النعقاد الجمعية
العمومية العادية لجمعية الدسمة
وبنيد القار التعاونية قد تمت بناء
على طلب وزارة الشؤون االجتماعية
استنادا إل��ى نص امل��ادة ( )17سالفة
ال��ذك��ر ف��إن ه��ذه األم��ر ال م�ن��ازع��ة فيه
ول �ك ��ن امل �س ��ائ ��ل ال �ت ��ي ت �م��ت ال ��دع ��وة
من أجهلها تعد – وبحق – مخالفة
صريحة وص��ارخ��ة ل�ل�م��ادة ( )18من
ال� �ق ��رار ال � � ��وزاري رق ��م (/35ت لسنة
 )2014بشأن تنظيم العمل التعاوني
والتي نصت على أن:
(ت �ل �ت��زم ال�ج�م�ع�ي��ة ب � ��إدارة ال �ف��روع
ال �ت��ال �ي��ة إدارة م �ب��اش��رة وال ي �ج��وز
طرحها لالستثمار أو مشاركة الغير
في إدارتها:
 االسواق املركزية. االسواق املركزية الصغيرة. الجملة والتموين. الغاز. لوازم العائلة. الخضار والفواكه. املكتبة. الصيانة املنزلية).ومل ��ا ك ��ان م��ن امل�س�ت�ق��ر ع�ل�ي��ه فقها
وق�ض��اء أن ال �ق��رارات اإلداري ��ة تعتبر
م �ل��زم��ة ل �ل �م �خ��اط�ب�ين ب �ه��ا ك �م��ا أن �ه��ا
تكون ملزمة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ملصدر
ال � �ق ��رار وب��ال �ت��ال��ي ال ي �ج ��وز مل �ص��در
ال �ق��رار أن ي�خ��ال��ف ال �ق��رارات اإلداري ��ة
الصادرة عنه وعليه فإن قيام وزارة
ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب ��ال ��دع ��وة
النعقاد الجمعية العمومية العادية
ل �ج �م �ع �ي��ة ال� ��دس � �م� ��ة وب� �ن� �ي ��د ال� �ق ��ار
التعاونية مدرجة في جدول أعمالها
مناقشة ط��رح الجمعية لالستثمار
من قبل الغير يعد مخالفة صريحة
ل �ل �ق��رار ال � � ��وزاري رق ��م (/35ت لسنة
 )2014ال �ص ��ادر ع�ن�ه��ا؛ م�م��ا يصيب
الدعوة لالنعقاد بالبطالن وكذلك كل
ما يترتب عليها من قرارات.
ي� �ض ��اف ال� ��ى م ��ا ت� �ق ��دم وك� �م ��ا ه��و
واضح من صياغة النص أنه تصدر
ل �ف ��ظ ت �ل �ت ��زم م �م ��ا م � �ف� ��اده ال ��وج ��وب
واإلل ��زام أي أن��ه يجب على الجمعية
إدارة ال � �ف� ��روع س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر إدارة
م� �ب ��اش ��رة م ��ن ق �ب �ه��ا وت ��أك� �ي ��دا ل��ذل��ك
أردف ال � �ن� ��ص ع� � �ب � ��ارة (وال ي �ج��وز
ط��رح�ه��ا ل�لاس�ت�ث�م��ار امل �ب��اش��ر) وه��و
نهي صريح عن طرحها لالستثمار
وب��ال�ت��ال��ي أض �ح��ت امل�س��ائ��ل امل��درج��ة
ع� � �ل � ��ى ج� � � � � ��دول أع� � � �م � � ��ال ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة لجمعية ال��دس�م��ة وبنيد
القار التعاونية -وقد تضمنت طرح
ال �ج �م �ع �ي��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار -ق ��د ش��اب�ه��ا
الخلل ومخالفة القانون والدستور
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الصبيح تحاول دفع األيتام للخروج من دور
الرعاية االجتماعية دون سند قانوني
تتمة المنشور ص09

م�م��ا ي�ب�ط��ل م�ع��ه م��ا ان�ت�ه��ت إل �ي��ه من
قرارات بخصوص هذا املوضوع.
وإذا سلمنا ج��دال -وج ��دال فقط-
أن الدعوة للجمعية العمومية كانت
صحيحة ف��إن��ه م��ن غ�ي��ر املستساغ
ع�ق�لا أن ي�ت��م مناقشة م��وض��وع من
الخطورة بمكان فيها ( وه��و طرح
الجمعية لالستثمار من قبل الغير
) وهل يمكن تحديد مستقبل كيان
يتألف أعضاؤه من عدد يربو على
األلفني عضو من قبل  56عضوا أي
أق ��ل م��ن  % 3م��ن ال �ع��دد اإلج �م��ال��ي
للمساهمني الي يفوق  7000مساهم
م��ع ك��ل ذل��ك وم��ا سبق بيانه قامت
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
م �م �ث �ل��ة ب ��وزي ��رت� �ه ��ا ب �م �ب ��ارك ��ة ه ��ذا
اإلج � � � ��راء واالج � �ت � �ه� ��اد ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه
ف��ي أس��رع وق��ت دون ت��أخ�ي��ر؛ تلبية
مل�ط��ال��ب ب�ع��ض ال �ت �ج��ار وأط�م��اع�ه��م
ف � ��ي االس � �ت � �ح � ��واذ ع� �ل ��ى ال �ج �م �ع �ي��ة
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ س� �ي ��اس ��ة ال � �ق � �ض� ��اء ع �ل��ى
القطاع التعاوني وال ��دور ال��ري��ادي
ال � ��ذي ق� ��ام ب ��ه ت �ح��ت ذري� �ع ��ة وج ��ود
ف� �س ��اد إداري وم� ��ال� ��ي وم��دي��ون �ي��ة
ف��ي ب�ع��ض م�ج��ال��س إدارات� �ه ��ا وه��ي
ذري � �ع� ��ة ت� �ص ��ح ل ��وح ��ده ��ا مل �س��اء ل��ة
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
إذ إن�ه��ا ت�ع��د إدان ��ة ل�ه��ا وللحكومة
التي فشلت في مراقبة أداء مجالس
اإلدارات ال� �ف ��اس ��دي ��ن ث� ��م إص�ل��اح
وم�ح��اس�ب��ة م��ن ت ��ورط ف��ي عمليات
فساد إداري ومالي -وهم قلة إذا ما
اخذنا في االعتبار التاريخ املشرف
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات وع��دده��ا ال�ك�ب�ي��ر ال��ذي
يقارب  60جمعية.
رابعا :انحراف قرار وزيرة الشؤون
ع ��ن أه � ��داف ال �ج �م �ع �ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
وت �ن �ف �ي��ع ال �ت �ج��ار إن ت��وج��ه ال � ��وزارة
م��ا ه��و إال م �ح��اول��ة م�ن�ه��ا ل�ت�ح��ري��ف
م �ف �ه��وم ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي وال �ه��دف
من وج��ود الجمعيات التعاونية في
خدمة املواطنني واالرتقاء باملستوى
االجتماعي واالقتصادي واإلنتاجي
ب��اع�ت�ب��اره��ا أف�ض��ل ال�ح�ل��ول ملواجهة
غ�لاء املعيشة وتوفير الدعم لبعض
السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
وهي تهدف إلى إبعادها عن هدفها
األس ��اس ��ي وف �ت��ح ال �ب��اب الس �ت �ح��واذ
التجار على كل الجمعيات التعاونية
وامل� �ع ��روف أن امل�س�ت�ث�م��ر ال �خ��اص ال
ي��دخ��ل ف��ي أي ن �ش��اط ت �ج��اري ليس
له جدوى اقتصادية تضمن تحقيق
أرب��اح مادية وه��ذا يعني بالضرورة
أن األس ��واق امل��رك��زي��ة ف��ي الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ت �ح �ق��ق أرب� ��اح� ��ا م��ادي��ة
كبيرة وإال ملا حاول القطاع الخاص
م �ن��ذ إن �ش ��اء ال �ج �م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة

الصبيح متحدثة خالل احدى جلسات مجلس األمة

السيطرة عليها بشتى الطرق بالرغم
م��ن أن��ه ب��إم�ك��ان��ه أن ينشئ م��ا يشاء
م��ن األس � ��واق امل��رك��زي��ة ال �ت��ي تنافس
الجمعيات التعاونية!!
وع � �ل� ��ى ه� � ��ذا ك� � ��ان ت� ��دخ� ��ل وزي� � ��رة
ال� � � �ش � � ��ؤون االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ع� �م ��ل
وقيامها بدور يتعارض مع وظيفتها
ف � ��ي ت �ش �ج �ي��ع ال � �ت � �ع� ��اون وال� �ح� �ف ��اظ
على مصالح امل��واط�ن�ين ومنهم فئة
املساهمني ومن أجل سيطرة القطاع
ال � �خ� ��اص ع� �ل ��ى األس� � � � ��واق امل ��رك ��زي ��ة
فتحرم الجمعيات التعاونية بالتالي
م��ن أرب��اح مضمونة تحققها الكثير
م��ن الجمعيات ب��ال��رغ��م م��ن ال�ش��روط
غير العادلة ( اإليجارات مثال) التي
ت�ف��رض�ه��ا ع�ل�ي�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة م�ق��ارن��ة
بتلك ال�ت��ي تفرضها ع�ل��ى ال�ش��رك��ات
التجارية.
والواقع أن خصخصة الجمعيات
التعاونية ستؤدي إل��ى أن الشركات
ّ
ال�ك�ب��رى -ال�ت��ي ال ت��دف��ع ض��رائ��ب على
أرباحها الباهظة والكبيرة وال توفر
ف��رص��ا وظيفية للمواطنني -ستقوم
ب ��اح �ت �ك ��ار س � ��وق ت � �ج� ��ارة ال �ت �ج��زئ��ة
والتحكم في أسعار السلع وجودتها
خ ��اص ��ة أن ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
االس �ت �ه�لاك �ي��ة ل��دي �ه��ا م �ئ��ات امل �ن��اف��ذ
ال�خ��اص��ة ب��ال�ب�ي��ع وال�ت�س��وي��ق وال�ت��ي
تعتبر ف��رص��ة ذه�ب�ي��ة ال ت�ق��در بثمن
بالنسبة إلى التجار.
ومما يزيد الطني بلة ان الحكومة
ممثلة في وزيرة الشؤون االجتماعية
وال � �ع � �م � ��ل ت� �ت� �ج ��ه إل� � � ��ى خ �ص �خ �ص��ة
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ف ��ي ال��وق��ت
ال ��ذي ي �ط��رح ف�ي��ه ال �ق �ط��اع ال�ت�ع��اون��ي
ف��ي العالم كبديل ناجح للسياسات
الرأسمالية املتوحشة.
وأما عن محاولة التبرير والتذرع
بوجود فساد إداري ومالي في بعض
ال �ج �م �ع �ي��ات ف �ه��و دل� �ي ��ل ع �ل��ى ع�ج��ز
وف �ش��ل ال � ��وزارة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال��رق��اب��ة
السليمة على مثل هذه اإلدارات وهو

ي �ص��ح ب �ح��د ذات � ��ه أن ي �ك��ون م �ح��ورا
لالستجواب ومساءلة الوزيرة عنه.
وال � ��واق � ��ع أن ال� �ف� �س ��اد م�س�ت�ش��ر
ف��ي ع��دد كبير م��ن م��راف��ق وأج�ه��زة
ال ��دول ��ة وأن ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص هو
ب ��ذات ��ه ك ��ذل ��ك ي �ع��ان��ي م ��ن ال �ف �س��اد
وال � � �ص� � ��راع� � ��ات امل� �ص� �ل� �ح� �ي ��ة ال �ت ��ي
س �ت �ك��ون ن �ت��ائ �ج �ه��ا ك ��ارث� �ي ��ة ع�ل��ى
امل� � ��واط � � �ن� �ي��ن وال� � � ��وط� � � ��ن ل � � ��و ت �م��ت
خصخصة الجمعيات التعاونية
وخ � �ي � ��ر دل � �ي � ��ل وش � ��اه � ��د ع � �ل� ��ى أن
الفساد متمكن من القطاع الخاص
أيضا -هو واقع كثير من الشركات
االستثمارية واملالية الذي انكشف
ب�ش�ك��ل ف��اض��ح ب�ع��د األزم� ��ة امل��ال�ي��ة
العاملية على م��ا يجري حاليا في
س��وق األوراق امل��ال�ي��ة ن��اه�ي�ك��م عن
القضايا املتداولة حاليا في أروقة
النيابة وف��ي جلسات املحاكم مما
ي�ن��م ع��ن ف �س��اد وع ��ن ص ��راع يبشر
به حال الجمعيات التعاونية عند
تخصيصها وحينها ستكون يد
امل �س��اه �م�ي�ن م �غ �ل��ول��ة ع ��ن إص�ل�اح
الخلل وتقويم االعوجاج باعتبار
أنها مملوكة أو مستثمرة حينها
من شركة من القطاع الخاص!!
وف � � � � ��ي ه � � � � ��ذا ال � � � �ص� � � ��دد ن� �ق� �ت� �ب ��س
بالحرف وم��ن م��وق��ع وزارة ال�ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى ش�ب�ك��ة اإلن �ت��رن��ت
هذه الشهادة منها في اإلشادة بدور
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
وب�ن�ج��اح�ه��ا وذل ��ك ف��ي ق��ول ال� ��وزارة:
(تعتبر الحركة التعاونية ف��ي دول��ة
ال �ك��وي��ت ت �ج��رب��ة رائ� � ��دة ف ��ي ال �ش��رق
االوس ��ط أث�ب�ت��ت ك�ف��اء ت�ه��ا وف��ائ��دت�ه��ا
ودع �م �ه��ا امل�س�ت�م��ر الق �ت �ص��اد ال��دول��ة
ومشاركتها في التنمية املجتمعية؛
س� ��واء ف��ي خ��دم��ة امل �ن��اط��ق السكنية
التابعة لها أو لسكانها من مواطنني
وم�ق�ي�م�ين وي�س�ه��م ال�ع�م��ل ال�ت�ع��اون��ي
ف��ي دول��ة الكويت ب��دور ملموس في
تنمية املجتمع بما يقدمه من خدمات

متنوعة ل��رف��ع املستوى االقتصادي
واالجتماعي لألسر واألفراد).
وعلى ذل��ك ف��إن ما قامت به وزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل م��ن
تخصيصها للجمعيات هي محاولة
ل ��وأد ه��ذا ال�ن�ظ��ام وم �ح��اول��ة لتمكني
التجار من رقاب ومقدرات املواطنني.
المحور الثاني:
وقف مساعدات
األيتام والتعرض لهم
ي �ق��ول ال �ب��اري ع��ز وج��ل ف��ي محكم
كتابه{ :فأما ال َيت َ
يم َفال َت ْقه ْر (َ )9و َأ َّما
َ َ َّ ْ ِ
َ
الس ِائ َل َفال َت ْنه ْر} [الضحى.]9،10:
َّ
َ
وي � �ق� ��ول ال � ��رس � ��ول األك � � � ��رم (ص �ل��ى
ال �ل��ه ع �ل �ي��ه وآل � ��ه وس� �ل ��م) :أن� ��ا وك��اف��ل
اليتيم ف��ي الجنة وق��د تعمدت وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل املساس
باأليتام حيث قامت بوقف املساعدات
االج �ت �م��اع �ي��ة ع�ن�ه��م ب�ح�ج��ج وذرائ � ��ع
واه� �ي ��ة ت � ��دور ح ��ول م��راج �ع��ة م�ل�ف��ات
املنتفعني باملساعدات للوقوف على
مدى استحقاق الحالة للمساعدة!
ف� �ع ��وض ��ا ع� ��ن اس � �ت � �م ��رار ال� �ص ��رف
وإي �ق��اف��ه ف ��ي ح ��ال ع ��دم االس �ت �ح �ق��اق
ق��ام��ت ال � � ��وزارة ب�ع�م�ل�ي��ات وق ��ف مثل
ه � � ��ذه امل� � �س � ��اع � ��دات ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن
ال�ت��زام��ات�ه��م امل��ال�ي��ة م��ن ق�س��ط وق��رض
معرضيهم ل�لإج��راءات القانونية من
قبل البنوك ومختلف الجهات الدائنة
ومعرضيهم بذلك للخطر.
وق��ام��ت ال ��وزارة أي�ض��ا بالتضييق
على األيتام من خالل وقف املساعدة
ل�ف�ئ��ة االي �ت��ام امل��ودع�ي�ن ف��ي امل��ؤس�س��ة
االجتماعية التابعة دون سند قانوني
س �ل �ي��م ودون م ��راع ��اة ل� �ظ ��روف ه��ذه
ال�ف�ئ��ة ودون م��راع��اة ك��ذل��ك لظروفهم
الدراسية.
ولم تقف ممارسات وزارة الشؤون
ع� �ن ��د ه � ��ذا ال � �ح ��د ب� ��ل وف � ��ي م �ح��اول��ة
منهم ل��دف��ع األي�ت��ام للخروج م��ن دور
ال ��رع ��اي ��ة– امل ��ؤس� �س ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة–

ب�ش�ت��ى ال �ط��رق وال �س �ب��ل ح�ت��ى ع�م��دت
 ف ��ي ب �ل��د اإلن �س��ان �ي��ة -إل� ��ى ال�ت�ق�ل�ي��لم��ن ك�م�ي��ة ال��وج �ب��ات امل�خ�ص�ص��ة لهم
وال�ت�ض�ي�ي��ق عليهم ف��ي ق ��وت يومهم
حيث ق��ام��ت ال� ��وزارة بتقديم وجبات
غذائية ل�ن��زالء دور ال��رع��اي��ة ل�ع��دد 21
شخصا في ضيافة الفتيات في حني
أن ع��دد النزالء في دور الرعاية يبلغ
 34نزيلة!
وع� �م ��دت ك��ذل��ك ال� � � ��وزارة إل� ��ى منع
ت��وف�ي��ر ال �غ��ذاء ع��ن امل��وظ�ف��ات ح�ت��ى ال
يتقاسمنه م��ع ال�ن��زي�لات وع�ل��ى نحو
ي�ض�ط��ر م �ع��ه ال �ن��زي�ل�ات إل ��ى ال �ت �ن��ازل
عن جزء من غذائهم -غير الكافي لهم
أص�ل�ا -ل�ص��ال��ح ب�ع��ض امل��وظ �ف��ات في
دور الرعاية.
كل هذه املمارسات تتم في الكويت
وتحت تبرير الضغط عليهم للخروج
م ��ن دور ال ��رع ��اي ��ة وي �ن �ت �ق �ل��ن ل�ل�س�ك��ن
ف��ي أي م�ن�ط�ق��ة أو م�ق��ر آخ ��ر وبحجة
واه�ي��ة ل��دى ال ��وزارة وه��ي ال��رغ�ب��ة في
ان��دم��اج �ه��م ب��امل�ج�ت�م��ع !! م�ت�ج��اه�ل�ين
ب��ذل��ك أن �ه��ن م��ن اإلن � ��اث وأن ال�ب�ع��ض
منهن لديهن بعض الظروف القاهرة
ال�ت��ي ت�ح��ول دون خ��روج�ه��ن م��ن دور
ال��رع��اي��ة وم �ت �ن��اس�ين وص �ي��ة ال �ب��اري
عز وجل بضرورة العناية واالهتمام
باليتيم وتكريمه.
وه � � �ن� � ��اك ال � �ع � ��دي � ��د وال � �ك � �ث � �ي� ��ر م��ن
ال � �ت � �ج� ��اوزات واالن� �ت� �ه ��اك ��ات ب�ح�ق�ه��م
الجميع يعلمها من خالل الصرخات
امل� � ��ؤمل� � ��ة ل � �ه� ��م ب � ��وس � ��ائ � ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل
االجتماعي.
ختـامـا وإزاء ما ورد من مخالفات
دس� � �ت � ��وري � ��ة ج� �س� �ي� �م ��ة وال � �ت � �ع ��دي ��ات
ال � �س ��اف ��رة ع �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون وم �ص��ال��ح
امل� ��واط � �ن�ي��ن ع� �ل ��ى ن� �ح ��و ت � �ك� ��ون م �ع��ه
وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية والعمل
ق��د ق�ص��رت ف��ي أداء عملها ومهامها
امل� ��وك � �ل� ��ة إل� �ي� �ه ��ا ب �ح �س ��ب ال ��دس� �ت ��ور
وال � �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� � � ��وارد ف��ي
صحيفة هذا االستجواب.
وال � � �ت� � ��زام� � ��ا ب � ��ال � ��واج � ��ب ال ��وط� �ن ��ي
ون�ه��وض��ا بمسئولياتنا الدستورية
واألخ�ل�اق �ي ��ة وال��وط �ن �ي��ة امل �ل �ق��اة على
ع��ات �ق �ن��ا وان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن واج� � ��ب أداء
األم ��ان ��ة ال �ت��ي ح�م�ل�ن��ا إي ��اه ��ا ال�ش�ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي وب� �ن ��اء ع �ل��ى ك ��ل م ��ا س�ب��ق
أت��وج��ه ب�ه��ذا االس�ت�ج��واب إل��ى وزي��رة
ال �ش��ؤون االجتماعية وال�ع�م��ل وزي��رة
ال��دول��ة ل �ش��ؤون التنمية والتخطيط
معالي السيدة هند الصبيح.
َ
{ول َ
الل َه
ق
ت
ي
يقول الباري عزه وجلَّ ِ َّ َ ْ َ :
الشه َاد َة و َمن ي ْك ُت ْمها
َر َّبه َو تكتموا
ٌَ
ُ لاَ ٌ َ ْ ُُ ُ َ َّ َ
ْ
الل ُه ِب َما َت ْع َم ُلون َع ِليم}
َف ِإ َّن ُه ِآثم َق ْلب ُه و َّ
َ
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ون � �س ��أل ال� �ل ��ه أن ي �ح �ف��ظ ال �ك��وي��ت
وأميرها وشعبها من كل مكروه.
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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

مآخذ شابت تطبيق نظام البعثات
واإلجازات الدراسية لموظفي الدولة
في الحلقة الثالثة من مالحظات ديوان المحاسبة
على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر
«الدستور» بيانات الحساب الختامي لديوان الخدمة
المدنية والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت
وشؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
مبنى ديوان الخدمة املدنية

ديوان الخدمة المدنية
اورد دي��وان املحاسبة اه��م بيانات
ال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وامل �ل�اح � �ظ� ��ات
ال�ت��ي اس�ف��رت عنها فحص ومراجعة
ال � � ��دي � � ��وان ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ول� �ح� �س ��اب ��ات
وس �ج�لات وش ��ؤون ال�ت��وظ��ف ل��دي��وان
الخدمة املدنية وكذلك الرقابة املسبقة
وامل� �خ ��ال� �ف ��ات امل ��ال �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015 /2014حيث قدرت املصروفات
ب �ـ  623.679.566م�ل�ي��ون دي �ن��ار فيما
قدرت االيجارات بـ  6.328.000ماليني
دينار.
أوال :بيانات الحساب الختامي:
وات� � �ض � ��ح م � ��ن ب � �ي� ��ان� ��ات ال � ��دي � ��وان
تحقيق ايرادات فعلية زادت عن املقدر
بما جملته  10.096.963 /000دينارا
كويتيا وبنسبة  ٪ 159.5من املقدر.
وزي ��ادة االي � ��رادات املحصلة خ�لال
ال� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة  2015 /2014ع��ن
ال �س �ن �ت�ي�ن امل ��ال �ي �ت�ي�ن 2013 / 2012
 2014 /2013بنسبة ٪ 166.3 ٪ 23.3
على التوالي وبلغ الوفر باملصروفات
الفعلية للسنة املالية  2015 /2014عن
املعتمد ما جملته 13.101.0001 /000
دينار كويتي وبنسبة  ٪ 2.1وزادت
مصروفات السنة املالية 2015 /2014
ع ��ن م� �ص ��روف ��ات ال �س �ن �ت�ين امل��ال �ي �ت�ين
 2014 /2013 2013 /2012بنسبة
 ٪ 16.3 ٪ 34.3على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت ديوان المحاسبة
 - 1ال �ت��أخ��ر ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى ك �ت��اب
ديوان املحاسبة املؤرخ 2014 /10 /1

ب� �ش ��أن ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ع �ق��ود
االن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة للمعلومات وامليكنة
حتى تاريخ  2015 /5 /27مما تسبب
ف��ي اع��اق��ة اع �م��ال ال�ف�ح��ص والتدقيق
ويعد مخالفة مالية وفقا لنص املادة
( )7 /52م ��ن ق ��ان ��ون ان � �ش ��اء دي � ��وان
املحاسبة رقم  30لسنة .1964
ط �ل ��ب دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ت �ح��دي��د
امل �س��ؤول �ي��ة ب �ش ��أن ال �ت��أخ��ر ف ��ي ال ��رد
واالل � �ت � ��زام ب �م��ا ورد ب �ق��ان��ون ان �ش��اء
ديوان املحاسبة رقم  30لسنة .1964
 - 2م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��ام
البعثات واالجازات الدراسية ملوظفي
ال��دول��ة واه��م تلك املآخذ ع��دم االلتزام
ب�ق��رار مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م 6
لسنة  1995بشأن اش�ت��راط الحصول
على  500نقطة على االق��ل في التوفل
م�ح�ل�ي��ا ع �ن��د ب ��دء االي �ف ��اد م �م��ا ت��رت��ب
ع�ل�ي��ه س ��داد ال ��روات ��ب وامل�خ�ص�ص��ات
الشهرية وتكاليف الدراسة عند ايفاد
بعض املوظفني لدراسة اللغة من دون
االس �ت �ف ��ادة م�ن�ه��ا ام ��ا ل�ت�غ�ي�ي��ر م�ك��ان
الدراسة الى كلية ال تشترط اللغة في
قبولها او لعدم الحصول على قبول
اكاديمي.
واف � � � ��اد دي � � � ��وان ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة
ب ��أن امل� ��واد ( )7 6 5م��ن ق ��رار مجلس
الخدمة املدنية بشأن الئحة البعثات
واالجازات الدراسية قد اعطته سلطة
اص� � ��دار ال � �ق� ��رارات وت �ف �س �ي��ره��ا حيث
ت �م��ت امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ن��ح امل�ب�ع��وث�ين
وامل�ج��ازي��ن على الخطتني الخارجية
وامل �ح �ل �ي��ة م� ��دة س �ن��ة ل ��دراس ��ة ال�ل�غ��ة
ه ��ذا وق ��د ص ��در ت�ع�م�ي��م ال ��دي ��وان رق��م
 37لسنة  1992ب�ش��أن االس�ت�ث�ن��اء من

ب �ع ��ض ش� � ��روط االي � �ف� ��اد ف� ��ي ب �ع �ث��ات
واج � � ��ازات دراس� �ي ��ة م �ق ��ررا ف ��ي ال�ب�ن��د
ثانيا منه استثناء املرشحون لاليفاد
ف ��ي ب �ع �ث��ات او اج� � ��ازات دراس� �ي ��ة من
ش� ��رط اج �ت �ي��از ام �ت �ح��ان ال �ت��وف��ل (او
م� ��ا ي � �ع ��ادل� ��ه) ب� �م� �ع ��دل ( )500ن�ق�ط��ة
م��ن ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وخ �ل��ص ال ��ى ان
االج� ��راءات وال �ق��رارات ال�ت��ي اتخذتها
لجنة البعثات واالج� ��ازات ال��دراس�ي��ة
ت�ت�ف��ق وص �ح �ي��ح ال �ق��ان��ون واالح �ك ��ام
الواردة بالئحة البعثات.
ام � ��ا ب �خ �ص ��وص اش � �ت� ��راط اج � ��ادة
ال �ل �غ��ة ال �ت ��ي ت�ت�ط�ل�ب�ه��ا ال� ��دراس� ��ة ع��ن
ط��ري��ق ام �ت �ح��ان ل �غ��ة م�ع�ت�م��د وب �ع��دم
االي �ف��اد اال بعد ال�ح�ص��ول على قبول
اك� ��ادي � �م� ��ي غ� �ي ��ر م � �ش � ��روط م � ��ن ج �ه��ة
ال��دراس��ة فسيتم وض��ع مقترح دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة م��وض��ع ال �ب �ح��ث ل�ل��وق��وف
على م��دى امكانية تضمينه لقواعد
الئحة البعثات واالج ��ازات الدراسية
التي يتم اعدادها حاليا.
ع��دم تحقيق االه ��داف امل��رج��وة من
ن�ظ��ام البعثات واالج� ��ازات ال��دراس�ي��ة
مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة نتيجة اي �ف��اد بعض
م ��وظ� �ف ��ي ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف��ي
بعثات واج��ازات دراس�ي��ة ال تتناسب
ووظ��ائ �ف �ه��م او ن �ش ��اط ال �ج �ه��ة ال �ت��ي
ي �ع �م �ل��ون ب �ه��ا ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ب�ن��د ()3
م ��ن امل � � ��ادة ( )8م ��ن الئ� �ح ��ة ال �ب �ع �ث��ات
ح �ي��ث اف � ��اد دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
إن ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�اس��اس ال� ��ذي اع�ت�ب��ر
بموجبه ال��دي��وان ان التخصص من
التخصصات التي تحتاجها الدولة
يتلمسه الديوان من طرق عديدة منها
م��واف �ق��ة ج �ه��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال�ت��رش�ي��ح

لاليفاد نظرا ملعرفتها بالتخصصات
التي تحتاجها وك��ذل��ك قيام ال��دي��وان
بمراجعة االعداد والتخصصات التي
يتم االيفاد اليها في جهات االبتعاث
وقد سبق االفادة برد الديوان السابق
ان ��ه ح�ي�ن ت�ب�ين ل �ل��دي��وان م��ن م��راج�ع��ة
االع� � � � ��داد وال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ان ه �ن��اك
زي ��ادة ف��ي اع ��داد امل��وف��دي��ن للحصول
ع� �ل ��ى ت �خ �ص ��ص ال � �ح � �ق� ��وق وم� � ��ن ث��م
ت ��م ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه ��از ال��وط �ن��ي
لالعتماد االك��ادي�م��ي وض�م��ان ج��ودة
التعليم ووزارة التعليم العالي وبناء
ع�ل��ى ذل ��ك ص ��در ق ��رار وزارة التعليم
ال �ع��ال��ي رق� ��م  20ل �س �ن��ة  2015ب��وق��ف
االي� �ف ��اد ف ��ي ت �خ �ص��ص ال �ح �ق��وق ال��ى
جمهورية مصر العربية اع�ت�ب��ار من
ال �ع��ام ال��دراس��ي  2016 /2015وارف��ق
مستندات ذلك.
واض��اف دي��وان الخدمة املدنية انه
ب �ن��اء ع�ل��ى ت��وص�ي��ة دي ��وان املحاسبة
ف��ي االج �ت �م��اع امل�ن�ع�ق��د ي ��وم ال�ث�لاث��اء
 2015 /5 /19ب�ع�م��ل دراس� ��ة بحصر
الحاالت املنتهية اجازاتهم وبعثاتهم
ال � ��دراس� � �ي � ��ة خ �ل ��ال ال� � �ث �ل��اث س� �ن ��وات
امل��اض�ي��ة ل�ل��وق��وف على م��دى تناسب
امل� � ��ؤه �ل ��ات ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع �ل �ي �ه ��ا م��ع
ال��وظ��ائ��ف ال �ت��ي ي�ش�غ�ل��ون�ه��ا او ال�ت��ي
ت��م اع ��ادة تعيينهم بها ف��ان ال��دي��وان
ما زال عند التزامه الدراسة املطلوبة
وم��واف��اة دي��وان املحاسبة بما تسفر
ع �ن��ه ت �ل��ك ال ��دراس ��ة وال �ت��ي س�ت��وض��ح
م ��دى ت�ح�ق�ي��ق االه� � ��داف امل ��رج ��وة من
نظام البعثات واالجازات الدراسية.
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ل � �ح� ��االت ال � � � � ��واردة
ب ��امل�ل�اح� �ظ ��ة وع� � � ��دم م � ��واف � ��اة دي� � ��وان

امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب ��ال� �ت� �ع� �ه ��دات امل � ��أخ � ��وذة
ع�ل��ى امل��وف��دي��ن (ت ��م ارف� ��اق ال�ت�ع�ه��دات
املطلوبة).
 عدم وضع استراتيجية للبعثاتال��دراس �ي��ة ي�م�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا تحديد
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات امل� �ط� �ل ��وب ��ة ل �ل �ق �ط��اع
ال �ح �ك��وم��ي ورف� ��ع ك �ف��اء ت��ه وت �ط��وي��ره
تالفيا ملعوقات تنفيذ خطة التنمية
للدولة.
وفي هذا الصدد افاد ديوان الخدمة
املدنية تفصيال ب��االج��راءات التي من
ش��أن�ه��ا ق�ي��ام��ه ب ��أداء دوره ال��رائ��د في
مجال الخدمة املدنية وان ذلك يتم وفق
استراتيجية شاملة وعامة تهدف الى
تحقيق االه��داف املرجوة برفع كفاءة
وتطوير القطاع الحكومي حيث يتم
وض��ع استراتيجية للبعثات يتم من
خاللها تحديد التخصصات املطلوبة
ل �ل �ق �ط ��اع ال� �ح� �ك ��وم ��ي م �ن �ه��ا ت �ح��دي��د
التخصصات ال�ن��ادرة واستراتيجية
االرت � �ق� ��اء ب �م �س �ت��وى اع� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
التمريضية رف��ع املخصصات املالية
لبعض التخصصات الطبية الدقيقة
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع ال � �ج � �ه ��از ال ��وط �ن ��ي
لالعتماد االك��ادي�م��ي وض�م��ان ج��ودة
التعليم.
 - 3مآخذ شابت مصروفات املكاتب
ال �ث �ق��اف �ي��ة وم �ن �ه��ا ع ��دم ت�م�ك��ن دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة م ��ن ال �ق �ي��ام ب�م�ه��ام��ه ال�ت��ي
خولها له قانون انشائه رقم  30لسنة
 1964ب�ف�ح��ص ال �ح �س��اب��ات ال�ش�ه��ري��ة
للمكاتب الثقافية في الخارج للسنة
املالية  2015 /2014واالستيثاق من ان
التصرفات املالية والقيود املحاسبية
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال� �ص ��رف ق ��د ت �م��ت وف �ق��ا
الح �ك��ام ال�ل��وائ��ح امل��ال�ي��ة واملحاسبية
ول�ل�ق��واع��د ال�ع��ام��ة للميزانية نتيجة
ارت �ب��اك االع �م��ال امل��ال�ي��ة وامل�ح��اس�ب�ي��ة
ل ��دى دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وك��ذل��ك
ضعف الرقابة الداخلية على املبالغ
امل�ح��ول��ة ك��دف�ع��ات تمويلية للمكاتب
ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��ال�خ��ارج وال�ب��ال��غ جملتها
 10.770.399 /000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ل �ل �ص��رف ع �ل��ى امل ��وظ� �ف�ي�ن امل�ب�ت�ع�ث�ين
ل�ل��دراس��ة ب��ال�خ��ارج وم��ن مظاهر ذلك
عدم اع��داد املكاتب الثقافية بالخارج
م��ذك��رة ت�س��وي��ة ال�ب�ن��ك بصفة شهرية
ل�ح�س��اب��ات�ه��ا ل ��دى ال �ب �ن��وك باملخالفة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة االم ��ر ال��ذي
يتعذر معه متابعة تسوية الفروقات
اوال ب � � ��أول وع � � ��دم ق� �ي ��ام امل �خ �ت �ص�ين
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بقاء قياديين على رأس عملهم بالمخالفة
ألحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء
تتمة المنشور ص11
ب��ال�ش��ؤون املالية باملهام املوكلة لهم
ن �ح��و م ��راج� �ع ��ة امل �س �ت �ن ��دات امل ��ؤي ��دة
ل�ل�ص��رف ل�ل�ت��أك��د م��ن ص�ح��ة وس�لام��ة
ال �ص��رف ط�ب�ق��ا ل �ل��وائ��ح امل�ن�ظ�م��ة مما
ترتب عليه خصم بعض املصروفات
على غير االن��واع املختصة باملخالفة
ل �ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي ��زان �ي ��ة وت �س��وي��ة
م�ص��اري��ف امل�ك��ات��ب الثقافية استنادا
الى فواتير غير اصلية او معتمدة بلغ
ما امكن حصره منها ملكتب لندن عن
شهر نوفمبر  2014م��ا جملته /000
 186.365جنيها استرلينيا باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
واف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��أن
ال �ت��أخ �ي��ر ك� ��ان ل� �ظ ��روف خ ��ارج ��ة ع��ن
ارادت � � � ��ه ول� �ي ��س ب �ق �ص��د ع � ��دم ت�م�ك�ين
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة م��ن ال�ق�ي��ام بمهامه
مع التأكيد أن هذا األمر لن يتم تكراره
مستقبال وان ��ه ق��د ت��م ت�س��وي��ة جميع
امل� �ص ��روف ��ات ان ع �م �ل �ي��ات ال �ت �س��وي��ة
ج��اري��ة ل�ل��رص�ي��د امل � ��دور ل�ح�ين اق �ف��ال
ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة وان ��ه ق��د ت��م االخ ��ذ في
االع� �ت� �ب ��ار ب ��داي ��ة م ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة  2016 /2015ب �ت �ف �ص �ي��ل
امل� � �ص � ��روف � ��ات ع � �ن ��د اع � � � � ��داد ال� �ق� �ي ��ود
امل �ح��اس �ب �ي��ة ب �ح �ي��ث ي �ت��م ت�ح�م�ي��ل كل
م�ص��روف حسب ن��وع��ه وب��ذل��ك سوف
يتم ت�لاف��ي ه��ذه امل�لاح�ظ��ة الح�ق��ا هذا
ال��ى ج��ان��ب ال�ش��روع ف��ي عمل تنسيق
مشترك بني الشؤون املالية والجهات
املختصة بشأن وضع اآللية املناسبة
ملعالجة هذا االمر واكد ديوان الخدمة
املدنية أن��ه يسعى دائما لتالفي مثل
هذه املالحظات مستقبال.
 - 4ق�ص��ور االج� ��راءات املتخذة من
قبل دي��وان الخدمة املدنية السترداد
م ��ا ج �م �ل �ت��ه  707.434 /000دي� �ن ��ارا
كويتيا مستحقة للخزانة العامة عن
ق �ض��اي��ا ال �ب �ع �ث��ات وم ��ن م �ظ��اه��ر ذل��ك:
ض �ع��ف امل �ت��اب �ع��ة واالك �ت �ف��اء بتوجيه
م��راس�ل�ات رس�م�ي��ة ال ��ى ال �ج �ه��ات ذات
العالقة فقط وقبل موعد تقديم تقرير
االموال العامة ملجلس الوزراء.
وال� �ت ��أخ ��ر ف ��ي ات � �خ ��اذ االج� � � ��راءات
ال�ل�ازم ��ة الس� �ت ��رداد م��ا ج�م�ل�ت��ه /000
 213.921دي �ن��ارا كويتيا ص��رف��ت من
دون وجه حق مما يعرضها للتقادم
وصل في احدى الحاالت الى ما يزيد
على ( )15عاما وعدم اتخاذ االجراءات
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ح�ص�ي��ل م��ا ج�م�ل�ت��ه /000
 146.618دينارا كويتيا على الرغم من
ص��دور اح�ك��ام قضائية بشأنها منذ

م��دد طويلة وع��دم اث�ب��ات ال�ع��دي��د من
املديونيات بحساب الديون املستحقة
ل �ل �ح �ك ��وم ��ة ب� �ل� �غ ��ت ج �م �ل �ت �ه��ا /000
 152.786دينارا كويتيا مما يجعلها
عرضة لعدم املتابعة والتحصيل.
واف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��أن
قسم متابعة قضايا امل��ال العام يقوم
ب �ع �م �ل��ه ط� � ��وال ال � �ع� ��ام م� ��ن م ��راس�ل�ات
ل �ل �ج �ه��ات ذات ال �ع�ل�اق ��ة وان � ��ه س�ي�ت��م
اتخاذ اج��راءات اكثر فعالية  -حسب
توصية دي��وان املحاسبة  -مثل عقد
اج �ت �م��اع��ات وزي � � � ��ارات دوري� � ��ة خ�ل�ال
ال� �س� �ن ��ة م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ع�ل�اق��ة
ملتابعة م��ا ت��م بشأنها مشيرا ال��ى ان
الحاالت ال��واردة بالتقرير تبني منها
ان ال��دي��وان ل��م ي�ت�ق��اع��س ف��ي مراسلة
ج�ه��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ح�ك��م مل��واف��ات��ه ب�م��ا تم
ت�ح�ص�ي�ل��ه وان ه ��ذه االح� �ك ��ام ليست
احكاما نهائية وانما يتم الطعن على
بعضها باالستئناف والبعض اآلخر
بالتمييز وبالتالي ال تستطيع الجهة
ال �ت �ن �ف �ي��ذ اال ب �ع��د ان ي �ص �ب��ح ال�ح�ك��م
نهائيا واستنفدت بشأنه كافة طرق
ال �ط �ع��ن وان � ��ه ت ��م اث� �ب ��ات امل��دي��ون �ي��ات
 غ� �ي ��ر امل �ث �ب �ت��ة  -ب� �ح� �س ��اب ال ��دي ��وناملستحقة للحكومة.
 - 5صرف مخصصات ورسوم عن
دورات تدريبية بالخارج بلغ ما امكن
حصره منها ما جملته 130.275 /000
دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ي �م �ك��ن االس �ت �ع��اض��ة
ع�ن�ه��ا ب��ال �ت��دري��ب امل �ح �ل��ي .ح�ي��ث اف��اد
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب ��أن االي �ف��اد
في دورات تدريبية خارجية ملوظفي
ال��دول��ة يتم بعد بحث دق�ي��ق م��ن قبل
ادارة ال �ت��دري��ب ال �خ��ارج��ي ب �ن��اء على
محتوى البرنامج التدريبي الوارد من
الجهة املنظمة ل �ل��دورة وي��راع��ى بكل
دقة اال يتم االيفاد في دورات تدريبية
خارجية اذا كانت تلك ال��دورات يمكن
االستعاضة عنها بالتدريب املحلي
واش � � ��ار ال � ��ى ان � ��ه ي �م �ك��ن ان ي �ت �ش��اب��ه
اس� � ��م ال � � � � ��دورة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م � ��ع اس ��م
دورة محلية ول�ك��ن يختلف محتوى
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري� �ب ��ي ل� �ك ��ل م�ن�ه�م��ا
وق��د ق��ام ال��دي��وان ب��رف��ض ال�ع��دي��د من
الدورات الخارجية يمكن االستعاضة
عنها محليا كما ان جميع ال ��دورات
ال �خ��اص��ة ب � ��ادارة ال �ط �ي��ران امل��دن �ي��ة ال
ي �م �ك��ن ع �ق��ده��ا م �ح �ل �ي��ا ل� �ع ��دم ت��واف��ر
الكفاءات ذات التخصصات املطلوبة
للقيام بهذه الدورات.
 - 6ع��دم ف��رض ال�غ��رام��ة املستحقة
على الشركة املنفذة للعقد رق��م (/53
 )2012 - 34 /6ب �ش��أن ت�ق��دي��م ال��دع��م

مبنى ديوان املحاسبة

ال �ف �ن��ي وص �ي��ان��ة االن �ظ �م��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة
الرئيسية وذل��ك لتأخرها ف��ي اعمال
الصيانة الدورية باملخالفة للمادة 7
من شروط العقد.
واف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��أن
اح �ت �س��اب ي ��وم ��ي ال �ج �م �ع��ة وال �س �ب��ت
واج��ازة عيد االضحى ويومي ارسال
ال �ط �ل��ب وت �س �ل �م��ه ض �م��ن اي � ��ام ال�ع�م��ل
م�م��ا زاد ف��ي م��دة ال�ت��أخ�ي��ر وان هناك
مبررات اخرى تؤدي الى التأخير في
االنجاز وهي االرتباط والتداخل بني
االنظمة الفرعية للنظام املتكامل مع
بعضها البعض فان اي تعديل ألحد
االن �ظ �م��ة امل��رت �ب �ط��ة ي�س�ت��دع��ي تهيئة
وت �ع��دي��ل ب �ع��ض ال��وظ��ائ��ف واالج � ��زاء
الفنية داخ��ل النظم الفرعية االخ��رى
وان بعض الطلبات تحتاج مناقشة
واس �ي �ت �ض��اح ب�ي�ن ال �ش��رك��ة وامل �ط ��ور
وامل ��وظ ��ف امل�خ�ت��ص ب� � ��االدارة ك�م��ا ان
بعض الطلبات املسجلة بالكشف لم
ي�ت��م ادخ� ��ال ال��وق��ت امل �ق��در الن�ج��ازه��ا
م��ن قبل امل��وظ��ف املختص مما ي��ؤدي
الى ظهور فترة التأخير غير حقيقية
ع �ل �م��ا ان� ��ه وق� ��ت ورود ال �ت �ق��ري��ر ال��ى
الديوان تم التعديل على نظام الدعم
وامل �ت ��اب �ع ��ة ح �ت��ى ي �ت��م ت�ل�اف ��ي وع ��دم
ت� �ك ��رار ت �ل��ك امل�ل�اح� �ظ ��ات ب��امل�س�ت�ق�ب��ل
ك��ي ينعكس ت�ق��ري��ر االن �ج��از بالشكل
الصحيح.
 - 7عدم االستفادة من االعتمادات
امل��درج��ة ب��امل�ي��زان�ي��ة ل�ب�ع��ض م�ش��اري��ع
خطة التنمية نتيجة عدم تنفيذ تلك
املشاريع.
ح�ي��ث أف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ان� � ��ه ل � ��م ي� ��دخ� ��ر ج � �ه� ��دا ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى

تنفيذ ت�ل��ك امل �ش��روع��ات واالس �ت �ف��ادة
م��ن االع �ت �م ��ادات امل ��درج ��ة ب��امل�ي��زان�ي��ة
وان اس � �ب� ��اب ال� �ت ��أخ ��ر ت �ت �ل �خ��ص ف��ي
ط��ول اج ��راءات ال��دورة املستندية بني
جميع الجهات الحكومية ذات الصلة
ب ��امل� �ش ��روع وه � ��ي دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ولجنة اخ�ت�ي��ار ال�ب�ي��وت االستشارية
ال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي اص� � ��دار امل ��واف� �ق ��ات م��ن
الجهات الحكومية البلدية واملجلس
ال �ب �ل��دي ظ �ه ��ور م �ش��اك��ل ف �ن �ي��ة اث �ن��اء
التنفيذ مثل ظ�ه��ور ش��روخ ب�س��رداب
ال��دي��وان وط��ول ف�ت��رة مخاطبة وزارة
االش�غ��ال العامة ع��دم استيفاء بعض
ال � � �ع� � ��روض امل � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن ال � �ش ��رك ��ات
االس� �ت� �ش ��اري ��ة واع � � � ��ادة ط � ��رح ب�ع��ض
املناقصات لعدم تأهيل اي عرض من
العروض املقدمة.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت ت �ن �ف �ي��ذ اه� � ��دافبرنامج اع��ادة هيكلة ال�ق��وى العاملة
وال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل��دول��ة وم�ن�ه��ا
ع� � � ��دم ت� �ح� �ق� �ي ��ق االه� � � � � � ��داف امل � ��رج � ��وة
ب��ال�خ�ط��ة االن �م��ائ �ي��ة م�ت��وس�ط��ة االج��ل
 2014/2013 - 2011/2010الخاصة
بالعمالة والتوظيف.
واف � ��اد دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ان
ت �ح �ق �ي��ق اه � � ��داف ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة
ي �س �ت��وج��ب ت �ض��اف��ر ج �ه��ود اك �ث��ر من
ج� �ه ��ة وت � �ط� ��رق ال � ��ى اس � �ب� ��اب ع� ��زوف
الباحثني عن العمل بالقطاع الخاص
واستعرض السياسات املتبعة التي
يقوم بها في سبيل تشجيع الباحثني
عن العمل لالنضمام للقطاع الخاص.
ومن ضمن املآخذ تحميل امليزانية
ال �ع��ام��ة اع �ب��اء م��ال�ي��ة ك ��ان م��ن املمكن
خفضها ومن مظاهر ذلك صرف دعم

العمالة لكل من يقدم ما يثبت عمله
ل� ��دى ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص دون ت�ح��دي��د
س�ق��ف اع�ل��ى ل�ل��روات��ب امل�ص��روف��ة لهم
ش �ه��ري��ا م ��ن ج �ه ��ات ع �م �ل �ه��م وص �ل��ت
الح ��دى ال �ح��االت  28.200.000دي�ن��ار
كويتي وص��رف مستحقات العاملني
ب ��ال �ق �ط ��اع ال � �خ� ��اص ب �ص �ف��ة ش �ه��ري��ة
م��ن دون ات �خ��اذ اي اج� � ��راءات اداري ��ة
ن �ح��و ال�ت�ح�ق��ق م ��ن ت ��واج ��د ال�ع��ام�ل�ين
ع � �ل� ��ى رأس ع� �م� �ل� �ه ��م خ � �ل ��ال ف � �ت� ��رات
ال�ص��رف وال�ب��ال�غ��ة حتى 2015/3/31
م��ا جملته  493.986.127.000دي�ن��ارا
ك��وي �ت �ي��ا .وع� ��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة على
املستفيدين من البرنامج ترتب عليه
ظ� �ه ��ور م ��دي ��ون �ي ��ات ب �ل �غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا
 11.012.691.000دينارا كويتيا خالل
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014ن�ت�ي�ج��ة
الصرف دون وجه حق.
واف� ��اد دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ان��ه
ب� �ش ��أن امل�ل�اح� �ظ ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ص��رف
دعم العمالة دون تحديد سقف اعلى
ل �ل ��روات ��ب ب� ��ان ج� ��ذب ال �ف �ئ��ات للعمل
ب��ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ل��ن ي�ك��ون بتحديد
ح ��د اق �ص��ى ل ��روات ��ب م�س�ت�ح�ق��ي ه��ذا
الدعم بل بتقريب ال�ف��روق املالية بني
ال�ع��ام وال�خ��اص وان وض��ع ح��د اعلى
ل��روات��ب مستحقي ال��دع��م ف�ض�لا عن
م�خ��ال�ف�ت��ه رؤي� ��ة ال ��دول ��ة ال��رام �ي��ة ال��ى
ت��وج�ي��ه ال�ع��ام�ل�ين للعمل ف��ي القطاع
ال �خ��اص ي �خ��ال��ف م �ب��دأ امل� �س ��اواة في
الحقوق الذي اقره الدستور من حيث
ان ال �ع�ل�اوة االج�ت�م��اع�ي��ة وف �ق��ا لنص
املادة الثالثة من القانون رقم  19لسنة
 2000في ش��أن دع��م العمالة الوطنية
وت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ال �ع �م��ل ف��ي ج �ه��ات غير
ح� �ك ��وم� �ي ��ة ح � ��ق ل �ج �م �ي ��ع ال �ع ��ام �ل�ي�ن
بالجهات الحكومية وغير الحكومية.
واض� � ��اف دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
ان��ه بشأن املالحظة الخاصة بصرف
مستحقات العاملني بالقطاع الخاص
دون التحقق من تواجدهم على رأس
عملهم أورد دي� ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ب ��رده ال �ع��دي��د م��ن االق �ت��راح��ات بشأن
تالفي تلك املالحظة .وبشأن املالحظة
ال �خ��اص��ة ب �ع��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة على
املستفيدين م��ن ال�ب��رن��ام��ج ان ظهور
امل� ��دي� ��ون � �ي� ��ات خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال �ي ��ة
ي��رج��ع ال ��ى ج �ه��ات اخ ��رى ذات ع�لاق��ة
ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة
وم�ن�ه��ا ت��أخ��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للقوى
ال �ع��ام �ل��ة ب �ت��زوي��د ال �ب��رن��ام��ج بنتائج
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صرف مزايا مالية وبدالت نتيجة العمل
في غير مجال التخصص
تتمة المنشور ص 12
ال�ت�ف�ت�ي��ش وع ��دم دق ��ة ال�ب�ي��ان��ات التي
ت��رد م��ن امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة املتعلقة ب�ت��اري��خ نهاية
ال �خ��دم��ة او االس �ت �ق��ال��ة وك��ذل��ك ت��أخ��ر
جهات العمل باخطار البرنامج بما
يطرأ على حالة العاملني من تغيير.
وم��ن ب�ين امل��آخ��ذ ايضا ع��دم اتخاذ
االج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ل�ازم��ة تجاه
 77شركة و 1315موظفا ثبت بحقهم
الحصول على دع��م العمالة الوطنية
دون وج��ه حق نتيجة تقديم بيانات
غ�ي��ر صحيحة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة 14
من القانون رقم  19لسنة  2000بشأن
دع ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة وتشجيعها
ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال �ج �ه��ات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
حيث اف��اد دي��وان الخدمة املدنية بأن
ادارة متابعة القوى العاملة بالقطاع
ال �خ��اص ت�ق��وم ب�ج�ه��ود حثيثة للحد
م��ن ظ��اه��رة التعيني ال��وه�م��ي للتأكد
م��ن ص��رف ال��دع��م ملستحقيه وت�ن��اول
تفصيال االجراءات املتخذة من قبلهم
في هذا الشأن.
 ت�ح�م�ي��ل م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة 2015/2014ب � ��أع� � �ب � ��اء م � ��ال � �ي � ��ة ال
ت �خ �ص �ه��ا ن �ت �ي �ج��ة ض �ع��ف ال�ت�ن�س�ي��ق
ب�ي�ن االدارة امل��ال �ي��ة ب ��دي ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية وبرنامج اع��ادة هيكلة القوى
ال �ع��ام �ل��ة م ��ع ع ��دم وج � ��ود م�س�ت�ن��دات
م��ؤي��دة لتلك التسويات وم��ن مظاهر
ذل��ك تحميل ال �ن��وع  2/6/2/5ع�لاوة
اجتماعية للعمالة الوطنية بمبالغ
ال تخص السنة امل��ال�ي��ة بلغ م��ا امكن
حصره منها ما جملته 112.601.000
دينار كويتي ودون تقديم املستندات
املؤيدة لذلك باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية.
واضافة مبالغ الى النوع 1/5/1/7
اي ��رادات مصروفات مستردة خصما
من النوع  2/6/2/5عالوة اجتماعية
ل �ل �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ع ��ن م��دي��ون �ي��ات
سبق تحصيلها او تسويتها خالل
س �ن��وات م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة ب�ل��غ م��ا ام�ك��ن
حصره منها ما جملته 225.380.000
دينارا كويتيا ودون تقديم املستندات
امل��ؤي��دة لها باملخالفة لقواعد تنفيذ
امل�ي��زان�ي��ة واض��اف��ة م�ب��ال��غ الع�ت�م��ادات
ال �ن ��وع  2/6/2/5ع �ل��اوة اج�ت�م��اع�ي��ة
ل �ل �ع �م��ال��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ب� �ه ��دف ت �س��وي��ة
ارص��دة دائنة ظاهرة بحساب العهد
 م �ب��ال��غ ت �ح��ت ال�ت�ح�ص�ي��ل ع �ل��ى غيرطبيعته ب�ل��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره منها
م��ا جملته  3.223.000دي�ن��ارا كويتيا

ودون تقديم املستندات املؤيدة لذلك
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
واس�ت�ب�ع��اد ج�م�ي��ع امل�ب��ال��غ امل�ص��روف��ة
دون وجه حق خالل السنة املالية عن
دع��م عمالة وطنية بالقطاع الخاص
من مصروفات النوع  2/6/2/5عالوة
اج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ف�ق��ط
دون االنواع االخرى املختصة بلغ ما
امكن حصره الحد الشهور ما جملته
 138.767.000دينارا كويتيا باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
واف��اد دي��وان الخدمة املدنية بأنه
وبشأن املالحظة أ نه تم ارفاق جميع
املستندات مع كشف االعمال اليومية
واض � � ��اف ان � ��ه ب� �ش ��أن امل�ل�اح �ظ �ت�ي�ن ب
وج ت��م ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ب��رن��ام��ج اع ��ادة
الهيكلة لكي يتم تالفي ذلك مستقبال
ب��أن يتم اث�ب��ات التحصيل اوال ب��أول
ف��ي ن �ف��س ت��اري��خ ال�ت�ح�ص�ي��ل وك��ذل��ك
ب ��أن ت�ث�ب��ت ج�م�ي��ع امل��دي��ون �ي��ات ح��ال
اك �ت �ش��اف امل �خ��ال �ف��ة وم ��ن ث ��م تحصل
لتالفي اج ��راء االس�ت�ق�ط��اع م��ن املدين
قبل اثبات املديونية وانه تم مخاطبة
وزارة املالية في هذا الشأن للتأكد من
صحة التوجيه املحاسبي م��ن عدمه
مل��ا س�ب��ق م��ن م�لاح�ظ��ات وس ��وف يتم
اج� ��راء ال�ت�ص�ح�ي��ح ال�ل��ازم ح ��ال ورود
الرد من وزارة املالية.
وبشأن املالحظة اف��اد ال��دي��وان انه
سوف يتم التنسيق مع برنامج اعادة
الهيكلة ل�ك��ي ي�ت��م تفصيل املديونية
حال اكتشاف املخالفة وطلب اثباتها
ب�ح�ي��ث ي �ت��م ت ��وزي ��ع م�ب�ل��غ امل��دي��ون�ي��ة
ح � �س ��ب االن � � � � � ��واع امل� �خ� �ت� �ص ��ة ع �ل��اوة
اجتماعية اخ��رى اوالد غ�لاء معيشة
مكافأة خاصة  ....وكذلك توزيع قسط
ال� �س ��داد ح �س��ب ن �ف��س االن � � ��واع وذل ��ك
لتالفي الوقوع في مثل هذه املخالفة
الحقا.
صرف مبالغ جملتها 313.733.000
دي� � �ن � ��ارا ك ��وي �ت �ي ��ا مل �ت �ع �ه��د ال �ع �ق��دي��ن
امل �ب��رم�ين ب �ش��أن ال �ح �م�لات االع�لام�ي��ة
لتغيير مفاهيم وقيم العمل بالقطاع
ال � � �خ� � ��اص «ال � � �ت � � �ح� � ��دي» دون ت ��وف ��ر
املستندات املؤيدة للصرف باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
ح�ي��ث اف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ان البرنامج قد قام باتخاذ اج��راءات
ص � ��رف ج �م �ي��ع ال ��دف� �ع ��ات امل�س�ت�ح�ق��ة
ع� ��ن ال �ع �ق ��دي ��ن ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ال �ف��وات �ي��ر
والتقارير املرفقة عن االعمال املنجزة
وت � ��م ال � �ص� ��رف ب� �ع ��د م ��راج� �ع ��ة ادارة
ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة وب �ع��د ع��رض�ه��ا على
امل��دق��ق امل��ال��ي وامل��راق��ب امل��ال��ي وعليه

برنامج إعادة الهيكلة

ت��م موافقتها على ال�ص��رف وتحويل
املبالغ الى البنك املركزي ثم تحويلها
الى حساب املؤسسة.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت رص � �ي� ��د ح �س��ابال�ع�ه��د  -م�ب��ال��غ ت�ح��ت التحصيل عن
م��دي��ون �ي��ات دع� ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة
(ال�ع�لاوة االجتماعية) والبالغ /000
 11.417.339دي� � �ن � ��ارا ك ��وي �ت �ي ��ا ف��ي
 2015 /3 /31وم �ن �ه��ا ت��دن��ي م�ع��دل
التحصيل ل�ل�م��دي��ون�ي��ات امل� ��دورة من
س�ن��وات سابقة حيث بلغ م��ا نسبته
 ٪ 15.6م��ن رص�ي��د اول امل��دة البالغة
 9.969.872 /000دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
وبقاء مديونيات مدورة منذ سنوات
م��ال �ي��ة س��اب �ق��ة ب�ل�غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا /000
 7.560.023دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا دون اي
ت�ح�ص�ي��ل ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د تنفيذ
امليزانية.
وافاد ديوان الخدمة املدنية بأن ما
تم تحصيله خالل السنة املالية /2014
 2015ه ��و م �ب �ل��غ 4.429.113 /000
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا ،اي م��ا ن�س�ب�ت��ه 48.3
 ٪م��ن رص�ي��د اول امل ��دة ال�ب��ال��غ /000
 9.161.311دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا واك� ��د ان
ال��دي��وان يبذل ق�ص��ارى جهده لزيادة
نسبة التحصيل وسوف يراعي زيادة
هذه النسبة مستقبال وان��ه تم حصر
تلك املديونيات وتم مخاطبة برنامج
اع � � � ��ادة ال �ه �ي �ك �ل��ة الت � �خ� ��اذ اج � � � ��راءات
قانونية في هذا الشأن.
 م� ��آخ� ��ذ ش� ��اب� ��ت رص � �ي� ��د ح �س��ابال � ��دي � ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ع��ن
م��دي��ون �ي��ات دع� ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة
(ع�ل��اوة اج�ت�م��اع�ي��ة) وال �ب��ال �غ��ة /000

 23.303.571دي� � �ن � ��ارا ك ��وي �ت �ي ��ا ف��ي
 2015 /3 /31وم �ن �ه��ا ت��دن��ي م�ع��دل
التحصيل للمديونيات امل ��دورة منذ
س�ن��وات سابقة حيث بلغ م��ا نسبته
 ٪ 14.6م��ن رص �ي��د اول امل ��دة ال�ب��ال��غ
 17.419.226 /000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
وبقاء مديونيات مدورة منذ سنوات
م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة ب�ل�غ��ت جملتها / 000
 10.641.059دي �ن��ارا كويتيا دون اي
تحصيل.
ح�ي��ث اف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ب��أن رصيد اول امل��دة في 2014 /4 /1
ه��و م�ب�ل��غ  20.148.319 /000دي �ن��ارا
كويتيا واملحصل خ�لال السنة مبلغ
 7.665.740 / 000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا،
وبذلك يكون نسبة املحصل الى رصيد
اول املدة  ٪ 38.0واالدارة املالية تبذل
قصارى جهدها ملضاعفة التحصيل
وب�ي�ن ذل ��ك ب �م �ق��ارن��ة ب �م��ا ت��م ان �ش��اؤه
م� ��ن م ��دي ��ون� �ي ��ات وم � ��ا ت� ��م ت�ح�ص�ي�ل��ه
بالسنوات السابقة وال��دي��وان سوف
يبذل قصارى جهده مستقبال لزيادة
نسبة التحصيل.
ثالثا :مالحظات شؤون التوظف:
 اس � �ت � �م ��رار ع � ��دد م� ��ن ال �ق �ي��ادي�ي�نب��أداء مهام عملهم باملخالفة الحكام
امل��واد ( 15 ،15مكررا  )32من املرسوم
بالقانون رقم  15لسنة  1979وقراري
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء رق �م��ي ()89 / 303
ب�ش��أن اج � ��راءات ت�ج��دي��د ال�ت�ع�ي�ين في
الوظائف القيادية )128( ،لسنة 1995
بشأن التجديد للقياديني.
ح�ي��ث اف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية

بأنه يستند في هذا االم��ر الى مذكرة
ادارة مكتب ش ��ؤون مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة امل�ع�ت�م��دة م��ن رئ�ي��س ال��دي��وان
بكتابة رقم (م .خ .م)2013 /36 /69 /
امل��وج��ه ل� ��وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
والعمل ،وس��وف يتم عمل االج��راءات
الالزمة بأسرع وقت ممكن.
 ص � ��رف م �ك ��اف ��أة ش �ه��ري��ة ب�ص�ف��ةش�خ�ص�ي��ة ل �ع��دد اث �ن�ين م��ن امل��وظ�ف�ين
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م دي� � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق� ��م  28ل �س �ن��ة  2009ب �ش��أن
تقرير املزايا املالية او الفنية ملوظفي
ال�ج�ه��ات الحكومية حيث بلغ جملة
م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها 17.304 /000
دنانير كويتية.
ح�ي��ث اف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ح��ال��ة االول � ��ى ب��أن��ه
تطبيقا لقرار مجلس الخدمة املدنية
رق � ��م ( )2012 / 49ال � �ص� ��ادر ب �ش��أن
تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية
لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية
الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة
عن حدود معينة ،فقد تم وقف صرف
امل� �ك ��اف ��أة ال �ش �ه ��ري ��ة م �ح ��ل امل�ل�اح �ظ��ة
ال�ت��ي اق ��رت م�ن��ذ  1999/7/1اس�ت�ن��ادا
للتفويض ال�ص��ادر ل��وزي��ر التخطيط
ووزي� � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �ن �م �ي��ة
االدارية بموجب قرار مجلس الخدمة
املدنية رقم ( )1997/1اما ما تم صرفه
م ��ن ه� ��ذه امل �ك ��اف ��أة م �ن��ذ ان اق � ��رت ف��ي
 1999/7/1وحتى تاريخ وقفها فهو
صرف صحيح وليس هناك ما يشوبه
ق��ان��ون��ا ف��ي ض��وء التفويض السابق
امل� �ش ��ار ال �ي��ه اع� �ل��اه ،غ �ي��ر ان امل�س�م��ى
ال ��ذي اس�ت�خ��دم ل�ص��رف ه��ذه امل�ك��اف��أة
من خالل النظام اآللي لللمرتبات هو
(م �ك��اف��أة ش �ه��ري��ة ب �ص�ف��ة ش�خ�ص�ي��ة)
ب� ��دال م ��ن امل �س �م��ى ال �ص �ح �ي��ح (زي � ��ادة
ش �ه��ري��ة) وم ��ن امل �ع �ل��وم ان اس �ت �خ��دام
مسمى مغاير للميزة النقدية التي تم
صرفها ال يؤثر على قانونية وصحة
ال �ص��رف ط��امل��ا ان االس � ��اس ال� ��ذي تم
االستناد اليه صحيح.
واض ��اف دي ��وان ال�خ��دم��ة ان��ه فيما
يتعلق بالسيد /ب .ن  .ش فقد صدرت
موافقة وزير العدل والشؤون االدارية
في  1995 /3 /18استنادا للتفويض
ال � �ص� ��ادر ل� ��ه ب �م��وج��ب ق� � ��رار م�ج�ل��س
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م ( )1994 /2على
منح السيد /ب .ن .ش مكافأة شهرية
م�س�ت�م��رة بصفة شخصية م��ا يتبني
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صرف مكافآت فرق عمل رغم عدم تقديم
ديوان الخدمة تقارير إنجاز دورية
تتمة المنشور ص 13
معه ان ليس هناك ما يوجب العرض
م� � ��رة اخ � � ��رى ع� �ل ��ى م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية سواء القرارها او لتجديدها.
 م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ص� � � ��رف ب �ع��ضامل��زاي��ا امل��ال�ي��ة وب ��دالت نتيجة العمل
ف��ي غير مجال التخصص حيث بلغ
م ��ا ت ��م ح �ص ��ره م �ن �ه��ا 52.680 /000
دي�ن��ارا كويتيا دون وج��ه حق ومنها
اس �ت �م��رار م�ن��ح ب ��دالت وم �ك��اف��آت ذات
ال �ط��اب��ع ال�ه�ن��دس��ي ل�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
غ�ي��ر امل�س�ت�ح�ق�ين ل�ه��ا دون وج ��ه حق
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل � �ق� ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م  7ل �س �ن��ة  2001امل �ع��دل
ب��ال �ق��رار رق ��م  1ل�س�ن��ة  2005وق� ��راري
مجلس الخدمة املدنية رقمي  8لسنة
 )13( 2010لسنة  2011بلغت جملتها
 45.240 /000دينارا كويتيا.
ح�ي��ث اف ��اد دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
بأنه سوف يتم البت فيها على ضوء
م��ا يتم التوصل ال�ي��ه م��ن نتائج هذه
الدراسة.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � �ص� ��رف امل� ��زاي� ��ا
امل ��ال� �ي ��ة امل� � �ق � ��ررة ل� �ل ��وظ ��ائ ��ف امل��ال �ي��ة
الثنني من املوظفني املعينني في غير
تخصصاتهم املحاسبية وباملخالفة
ل �ل �م��ادة ال �س ��ادس ��ة م ��ن ق � ��رار مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  21ل�س�ن��ة 2012
حيث بلغ جملة ما امكن حصره منها
 7.440 /000دينارا كويتيا دون وجه
حق.
اف ��اد دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب��أن��ه
س��وف ي�ت��م ال�ب��ت فيها ع�ل��ى ض��وء ما
يتم التوصل اليه من نتائج عقب هذه
الدراسة.
 اس � � �ت � � �م� � ��رار ب � �ع� ��ض امل� �س� �ت� �ع ��انبخدماتهم ممن بلغوا السن القانونية
النتهاء الخدمة في عملهم دون اتخاذ
االج � ��راءات ال�لازم��ة الن �ه��اء خدماتهم
وص��رف بعض امل��زاي��ا لهم دون وجه
ح ��ق ح �ي��ث ب �ل��غ م �ج �م��وع م��رت�ب��ات�ه��م
 164.437 /000دينارا كويتيا.
وف � � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد اف� � � ��اد دي � � ��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ق� �ب ��ول ب��اس �ت �م��رار
ه� � ��ؤالء االش � �خ� ��اص ن� �ظ ��را ل �ل �خ �ب��رات
امل�ت�م�ي��زة وال �ك �ف��اءة ال�ع��ال�ي��ة واالت �ق��ان
بالعمل على الرغم من بلوغهم السن
القانونية وفي هذا السياق نحيطكم
ع�ل�م��ا ق��د ت��م االس �ت �ع��ان��ة ب�خ��دم��ات�ه��م
واب��رام عقد االستعانة بهم املقرر من
ق�ب��ل م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال ��ذي
ال ي �ش �ت��رط س �ن��ا م �ح��ددا الب � ��رام ه��ذه
االستعانة او انهائها وسوف يراعي

ذلك مستقبال وسيحد من االستعانة
ب� �خ� �ب ��رات اش � �خ ��اص م �م��ن ت� �ج ��اوزت
اعمارهم الخامسة والستني.
م��آخ��ذ ش��اب��ت تشكيل ف ��رق العمل
ب ��امل� �خ ��ال ��ف ل � �ق� ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية رقم  16لسنة  2011بشأن نظام
ف ��رق ال�ع�م��ل ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وه ��ي ص ��رف م �ك��اف��آت ف ��رق ع�م��ل بلغ
ما أمكن حصره منها 106.153/000
دينارا كويتيا بالرغم من عدم تقديم
تقارير انجاز دورية حيث افاد ديوان
الخدمة املدنية بان فريق عمل اختيار
امل ��وظ � �ف �ي�ن امل� ��رش � �ح �ي�ن ل �ل �ع �م��ل ل ��دى
ال ��دي ��وان م��رف�ق��ا ب��ه م�ح�ض��را اج�ت�م��اع
مشتمالن على تفاصيل األعمال التي
ت �م��ت خ�ل��ال ال �ف �ت��رة وان ف��ري��ق ع�م��ل
ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ال �ت��وظ �ي��ف امل ��رك ��زي تم
ص��رف امل �ك��اف��آت امل��ال�ي��ة ن�ظ�ي��ر تنفيذ
خطة التوظيف املركزي يتم استنادا
مل��واف�ق��ات مجلس الخدمة املدنية في
كل مرحلة لعى حده من مراحل خطة
التوظيف املركزي.
وم � � ��ن ب �ي��ن امل � ��آخ � ��ذ اي � �ض� ��ا ص ��رف
م�ك��اف��آت ف ��رق ع�م��ل ل�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
ع��ن اج �ت �م��اع��ات ع �ق��دت اث �ن��اء ال� ��دوام
ال��رس�م��ي ول �ف��رق ع�م��ل ل��م ي�س�ت��دل في
محاضر اجتماعاتها على انعقادها
خ ��ارج اوق� ��ات ال�ع�م��ل ال��رس �م��ي حيث
اف� � � ��اد دي � � � ��وان ال � �خ� ��دم� ��ة امل ��دن� �ي ��ةب ��ان
املالحظة قد تضمنت ثالثة فرق عمل
حيث تم ارف��اق اف��ادة رئيس كل فريق
م��ن الفريقني أع�ل�اه ب��ان االجتماعات
ال� �ت ��ي ع� �ق ��دت ك ��ان ��ت خ� � ��ارج س��اع��ات
ال �ع �م��ل ال��رس �م �ي��ة ام � ��ا ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب �ف��ري��ق ع �م��ل ت��وف �ي��ر ال ��دع ��م ل�ل�ج�ن��ة
املختصة بتقييم املناقصة املتعلقة
بمشروع شراء اجهزة وقواعد بيانات
موحدة لكل االنظمة مع بيئة الخروج
من الكوارث فقد تبني بالفعل ان وقت
ان �ع �ق ��اد اج �ت �م��اع��ات��ه اث� �ن ��اء س��اع��ات
العمل الرسمية كما نؤكد لكم باننا
سوف نراعي ذلك مستقبال.
وم � � � ��ن امل � � ��آخ � � ��ذ اي � � �ض� � ��ا امل� �ب ��ال� �غ ��ة
ت�ش�ك�ي��ل ف ��رق ال �ع �م��ل ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ب��دي��ل
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي مل� �ع ��ال� �ج ��ة ق �ض��اي ��ا
ال��روات��ب واالج� ��ور وال �ب��دالت وامل��زاي��ا
املالية على مسوى الدولة وباملخالفة
لقرار مجلس الوزراء رقم  405املتعلق
بمعالجة م��واط��ن ال �ه��در ف��ي االن �ف��اق
الحكومي وسبل تنمية اإلي��رادات في
امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة وتعميم وزارة املالية
رق��م  5لسنة  2001حيث بلغ مجموع
ما تم صرفه ما يقارب 106.153/000
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا ح�ي��ث ل��م ي�ق��م دي ��وان

بنك االئتمان الكويتي

ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ب� ��ال� ��رد ع� �ل ��ى ه ��ذه
املالحظة وانما اكتفى بإرفاق مذكرة
داخ �ل �ي��ة م ��ن ض �م��ن امل ��رف �ق ��ات وال �ت��ي
بينت فيها ان الديوان قد قام بتشكيل
ل �ج �ن��ة ت��وج �ي �ه �ي��ة الدارة وم �ت��اب �ع��ة
املشروع وعددا محددا من فرق العمل
ي �ن��اس��ب ج ��وان ��ب ال �ب �ح��ث وال ��دراس ��ة
ال�لازم��ة وق��د ش ��ارك ف��ي ان �ج��از امل�ه��ام
واالع� � �م � ��ال امل� �ط� �ل ��وب ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع��دد
ك �ب �ي��ر م� ��ن ال � �خ � �ب ��راء وامل �س �ت �ش��اري ��ن
واالختصاصيني.
وم��ن ض�م��ن امل��آخ��ذ اي�ض��ا املبالغة
ف��ي ت�ش�ك�ي��ل ف ��رق ال�ع�م��ل ف��ي ب��رن��ام��ج
اع � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة وال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا 41
ف��ري��ق ع �م��ل خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن اب��ري��ل
ال��ى ديسمبر  2014وذل��ك باملخالفة
الح � �ك � ��ام امل � � � ��ادة  3م � ��ن ال� �ب� �ن ��د االول
ل�ت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال �ي��ة رق� ��م  5لسنة
 2001ب�ش��أن ق� ��رارات مجلس ال ��وزراء
املتعلقة بترشيد االن �ف��اق الحكومي
وايجاد سبل لتنمية االيرادات املالية
حيث افاد برنامج اعادة الهيكلة بان
تشكيل تلك الفرق استجابة طبيعية
لتطور مقتضيات العمل بالبرنامج
وال يمكن اغفال الظرف ال��ذي تعرض
ل��ه ال�ب��رن��ام��ج م��ن تغيير م�ق��ره القديم
ب �م �ن �ط �ق��ة ال �ض �ج �ي��ج واالن� �ت� �ق ��ال ال��ى
م �ن �ط �ق��ة ال ��رق� �ع ��ي ف� ��ي امل� �ق ��ر ال �ج��دي��د
م ��ا اس� �ت� �ل ��زم ت �ش �ك �ي��ل س �ت��ة ف � ��رق م��ن
ش��أن�ه��ا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ات �خ��اذ اج� ��راءات
االن�ت�ق��ال وان��ه ال ي��وج��د على االط�لاق
فريق من ضمن ع��دد ال �ـ 41فريقا تقع
اخ �ت �ص��اص��ات��ه ض �م��ن اخ �ت �ص��اص��ات
الوحدات التنظيمية لدى البرنامج.
 -ع��دم تفعيل الربط اآلل��ي مع نظم

املعلومات بالهيئة العامة للمعلومات
املدنية ما ترتب عليه استمرار صرف
املستحقات امل��ال�ي��ة لبعض املوظفني
املتوفني وصرف العالوة االجتماعية
وع�ل��اوة االوالد ل�ل�ب�ع��ض اآلخ ��ر دون
وجه حق.
 ع��دم تفعيل ال��رب��ط اآلل��ي م��ع بنكاالئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي م�م��ا ت��رت��ب عليه
ع��دم اح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ص��رف ب��دل
ال �س �ك��ن ع �ن��د ح �ص ��ول امل ��وظ ��ف ع�ل��ى
قسيمة او ق��رض او تخصيص سكن
حكومي.
 ع ��دم ال��رب��ط ب�ي�ن ن �ظ��ام امل��رت �ب��اتوالنظام املركزي للتشريعات بالنظم
امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �خ��دم��ة امل ��دن� �ي ��ة وال � ��ذي
يفترض ض�م��ان التأثير ال �ف��وري الي
ق � ��رار او ت �ش��ري��ع ب �ت �ع��دي��ل امل� �ف ��ردات
املالية او بيانات الكوادر الوظيفية.
 عدم الربط بني البيانات االداريةل �ل �م��وظ��ف ون � �ظ� ��ام ح� �س ��اب وص� ��رف
املرتبات.
 سماح النظام بالخلط بني بعضالحسابات البنكية الشخصية لبعض
امل ��وظ� �ف�ي�ن وظ� �ه ��وره ��ا ض �م��ن ق��ائ �م��ة
ال�ح�س��اب��ات ال�ب�ن�ك�ي��ة ل � ��وزارة الصحة
ب��ال �ن �ظ��م امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
وال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ت� �ح ��وي ��ل اس �ت �ق �ط��اع��ات
امل��وظ �ف�ي�ن ع�ل�ي�ه��ا االم � ��ر ال � ��ذي يشير
ال��ى س�ه��ول��ة اج ��راء ت�ح��وي�لات بنكية
ل�ت�ل��ك ال �ح �س��اب��ات وي��ؤك��د ال �خ �ل��ل في
نظم الرقابة على الحسابات البنكية
للوزارة.
 عدم تطابق البيانات املستخرجةم ��ن اح � ��د ال �ن �ظ��م ال �ف��رع �ي��ة م ��ع ن�ف��س
البيانات املستخرجة من نظام فرعي

آخ ��ر ب ��ذات ال�ن�ظ��م امل�ت�ك��ام�ل��ة للخدمة
املدنية.
 ق �ب��ول ال�ن�ظ��م امل�ت�ك��ام�ل��ة للخدمةاملدنية الس�ت�خ��دام م�ف��ردات مسميات
ل ��دى ص ��رف ب �ع��ض ال� �ب ��دالت لبعض
م ��وظ� �ف ��ي ال � � � � � � ��وزارات ال وج� � � ��ود ل �ه��ا
بالدليل النمطي امل��وح��د امل�ع�م��ول به
ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة واس �ت �خ��دام
اكثر من كود رمز واحد للتعبير عن
اكثر من نوع من انواع البدالت.
 ع��دم امكانية التحقق م��ن صحةاالجراءات املتخذة بشأن الغاء ايقاف
حساب رات��ب بعض املوظفني ب��وزارة
الصحة ومدى قانونيتها لعدم ظهور
ارق��ام�ه��م امل��دن�ي��ة او اس�م��ائ�ه��م بنظام
امل�ت��اب�ع��ة وال��رق��اب��ة ب��ال�ن�ظ��م املتكاملة
للخدمة املدنية.
 سماح النظام بصرف العديد منم�ب��ال��غ امل�ك��اف��ات ال�ت��ي س�ب��ق تعليتها
ب �ح �س��اب االم ��ان ��ات م��رت �ج��ع م��رت�ب��ات
ض� �م ��ن ش ��اش ��ة امل� ��رت � �ب� ��ات ال �ش �ه��ري��ة
بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية بدال
م��ن شاشة االستحقاق م��ا ي��ودي الى
صعوبة التحقق من احقية الصرف.
 عدم تطابق البيانات املستخرجةم ��ن اح � ��د ال �ن �ظ��م ال �ف��رع �ي��ة م ��ع ن�ف��س
البيانات املستخرجة من نظام فرعي
آخ ��ر ب ��ذات ال�ن�ظ��م امل�ت�ك��ام�ل��ة للخدمة
املدنية.
ول� ��م ي �ق��م دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
بالرد على هذه املالحظات.
رابعا :مالحظات
الرقابة المسبقة:
 ع��دم التقيد ب��اح�ك��ام امل��ادت�ين 13و 14م��ن القانون رق��م  30لسنة 1964
بانشاء دي��وان املحاسبة وتعديالته
ل�ل��ارت � �ب� ��اط ع� �ل ��ى م ��وض� �ع�ي�ن ب �ق �ي �م��ة
 589.568/000دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا قبل
العرض على الديوان وتم اخطار ادارة
امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة ب��ال��دي��وان الت�خ��اذ
الالزم فيما يتعلق باملخالفات املبينة
اعاله.
 رد أوراق بعض املوضوعات وتمخ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2015/2014رد
اوراق  9م��وض��وع��ات ل��دي��وان الخدمة
املدنية ومن ذلك رد موضوع التعاقد
م ��ع اح � ��دى ال �ش ��رك ��ات ل �ع��دم االل� �ت ��زام
باحكام تعميم ديوان املحاسبة رقم 9
لسنة  2010بشأن التقيد بدليل اعداد
اوراق املناقصات ومشروعات العقود
واالرت �ب��اط��ات واالت �ف��اق��ات الخاضعة
للرقابة قبل عرضها عليه.
 -عدم املوافقة على احد املوضوعات

ومن بينها عدم املوافقة على املمارسة
رق ��م  2014/2013-4م��راق �ب��ة ت�ط��وي��ر
ال�ب��رم�ج�ي��ات ح�س��ب م�ع��اي�ي��ر ال �ج��ودة
وذل� � ��ك ب �س �ب��ب اس �ت �ب �ع��اد ع� �ط ��اء اق��ل
االسعار العطاء رق��م  2بكشف تفريغ
العطاءات على اساس الشرط املذكور
ف��ي ك��راس��ة امل��واص �ف��ات ب��أن تستبعد
ال � �ع � �ط� ��اءات ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال � �ت ��ي ت �ق��وم
بتنفيذ اعمال املناقصة  18الخاصة
باملشروع الوطني لتطوير الخدمات
االداري��ة اليا او الشركات التابعة لها
م��ع ال�ع�ل��م ان ال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة الع�م��ال
املناقصة  18ليست الشركة املذكورة
وان امل� � �ب � ��ررات ال� �ت ��ي ق ��دم �ه ��ا دي � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل �س �ب��ب االس �ت �ب �ع��اد
ال ت��رق��ى ك��دل�ي��ل ل�ث�ب��وت ال �ع�لاق��ة بني
ال �ش��رك �ت�ين وان ال �ع��رض ال �ف��ائ��ز غير
م�ط��اب��ق ل �ش��روط امل �م��ارس��ة م��ن حيث
ال �خ �ب��رة امل�ط�ل��وب��ة ل �ع��دة مستشارين
ك �م��ا ج� ��اء ف ��ي ك �ت��اب دي � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن �ي ��ة امل ��وج ��ه ل �ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية بتاريخ . 2013/11/17
 ط��ول م��دة بقاء اح��د املوضوعاتب��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�ع��د ص��دور
قرار لجنة اختيار البيوت االستشارية
ب��امل��واف�ق��ة وق�ب��ل عرضها على دي��وان
املحاسبة االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة
االج� � � � � ��راءات وال� �س� �ي ��اس ��ات االداري� � � ��ة
املتبعة داخل ديوان الخدمة املدنية.
المخالفات المالية:
 عدم الحصول على موافقة ديواناملحاسبة املسبقة قبل االرتباط وذلك
باملخالفة الحكام املادتني  13و 14من
قانون انشاء ديوان املحاسبة رقم 30
ل�س�ن��ة  1964وت �ع��دي�لات��ه االم� ��ر ال��ذي
يشكل م�خ��ال�ف��ة م��ال�ي��ة طبقا للبند 6
من املادة  52من ذات القانون وذلك في
املوضوعات التالية:
املخالفة املالية رقم 2015/2014-83
ب �ش ��أن امل �م ��ارس ��ة رق� ��م 2015-22014
ت� �ق ��دي ��م ال � ��دع � ��م ال� �ف� �ن ��ي وال� �ت� �ح ��دي ��ث
لتراخيص برامج اوركل.
ول��م يقم دي ��وان ال�خ��دم��ة ب��ال��رد وال
يزال ديوان املحاسبة يتابع املوضوع.
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الحمود :الكويت ترفض تماما أي
إساءة إلى السعودية ودول الخليج
اك ��د وزي ��ر اإلع�ل��ام ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي ��خ س �ل �م��ان
ال� � �ح� � �م � ��ود رف � � � ��ض ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � �ت� ��ام
ألي اس � � ��اءة ض ��د امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية م��ؤك��دا ات�خ��اذ االج ��راءات
القانونية تجاه كل من يتطاول على
دول مجلس التعاون الخليجي.
وق � ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين
عقب مشاركته ف��ي اع�م��ال االجتماع
ال � � � �ـ 24ل� � � � ��وزراء اع� �ل ��ام دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون وال� ��ذي اخ�ت�ت��م اع �م��ال��ه في
وق� ��ت س ��اب ��ق ام� ��س ان ه� ��ذا االم � ��ر ال
ي�م�ك��ن ال�ق�ب��ول ب��ه الس�ي�م��ا أن��ه يمس
بالعالقات الدولية بشكل عام ويمس
بشكل خ��اص ال�ع�لاق��ات م��ع االش�ق��اء
في دول املجلس.
واش� � � � ��ار ال � � ��ى ان ح� �ك ��وم ��ة دول � ��ة
الكويت ممثلة بالنائب االول لرئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د اك ��دت ات�خ��اذ
االج � � � ��راءات امل �ط �ل��وب��ة وامل �ت �ب �ع��ة في
مؤسسات البالد ضد املتطاولني.
واك� ��د ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د في
مؤتمر صحفي مؤخرا ان العالقات
ال�ك��وي�ت�ي��ة  -ال �س �ع��ودي��ة ت�ن�ط�ل��ق من
ان امل �م �ل �ك��ة ع �م �ق �ن��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي
وس �ن �ق��وم ب �ك��ل م ��ا ه ��و م �ط �ل��وب منا
ع �ب��ر االج� � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي دول ��ة
ال �ك��وي��ت ك��دول��ة م��ؤس �س��ات مضيفا
ان ك ��ل م ��ا ي �ت �خ��ذ م ��ن خ � �ط ��وات ه��و
تعزيز وتعميق لهذه العالقة القوية
واملتينة ب�ين البلدين الشقيقني في

الحمود مشاركا في اجتماع وزراء اإلعالم الخليجيني

كل ظرف وزمان ومكان.
وح � � � ��ول اب � � � ��رز امل � ��واض� � �ي � ��ع ال� �ت ��ي
ت �ض �م �ن �ه��ا اج � �ت � �م� ��اع وزراء اع �ل��ام
ال� �ت� �ع ��اون اوض� � ��ح ال� �ح� �م ��ود ان ه��ذا
االجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة
وح �س��اس��ة ي�م��ر ب�ه��ا ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
واملنطقة تستوجب ض��رورة تفعيل
ال � ��دور االع�ل�ام ��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي خ��اص��ة
االعالم الخارجي.
وق� � ��ال ان ال� � � � ��وزراء اط� �ل� �ع ��وا ع�ل��ى
ال �ب �ي��ان االخ� �ي ��ر ل�ل�م�ج�ل��س ال � ��وزاري
للدول العربية والذي أكد اهمية دعم
جهود مجلس التعاون في مكافحة
ج �م �ي��ع اش� �ك ��ال االره � � ��اب وال ��وق ��وف
صفا واح��دا لتجنيب دولنا مخاطر
االرهاب وكل من يسعى الى بثه.
واض� � � � ��اف ان � � ��ه ت � ��م ال � �ت � �ط� ��رق ال ��ى
ال��وض��ع ف��ي ال�ي�م��ن ب��اع�ت�ب��اره قضية
عربية خليجية ودور عاصفة الحزم
وعملية اعادة االمل بقيادة الشقيقة

ال�ك�ب��رى اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ف��ي دع ��م ال �ش��رع �ي��ة واالس� �ت� �ق ��رار في
ال� �ي� �م ��ن ال� �ش� �ق� �ي ��ق واب � � � � ��راز االع � �م� ��ال
االره��اب �ي��ة ال �ت��ي ت��رت�ك��ب م��ن جماعة
ال �ح ��وث ��ي وامل� �خ� �ل ��وع ع �ل��ي ع �ب��دال �ل��ه
ص��ال��ح واب � ��راز ج �ه��ود دول مجلس
ال�ت�ع��اون ك��اف��ة ف��ي م�س��اع��دة الشعب
ال �ي �م �ن ��ي ودور امل� �ج� �ل ��س م � ��ن اج ��ل
تحقيق االم��ن واالستقرار في اليمن
الشقيق واستعادة السلطة الشرعية.
واش � � � ��اد ب� �ج� �ه ��ود وزي � � ��ر االع �ل ��ام
السعودي رئيس االجتماع د .عادل
ال �ط��ري �ف��ي الث� ��رائ� ��ه ال �ك �ب �ي��ر ل�ج�ه��ود
ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي االع�لام��ي
باالتجاه نحو الالنمطية والعمل من
خالل الخطاب الخليجي املؤثر الذي
ي�ح�ق��ق ت�ط�ل�ع��ات وط �م��وح ق ��ادة دول
املجلس وشعوبها.
وقال ان الوزراء ناقشوا كذلك عددا
من التوصيات املرفوعة من اجتماع

الوكالء التحضيري ومنها توصية
االج � �ت � �م� ��اع االول ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح��رك
االع �ل��ام � ��ي امل� �ش� �ت ��رك ل � � ��دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون وال��ذي انعقد ف��ي االول من
ش �ه��ر م� � ��ارس ال� �ح ��ال ��ي اض ��اف ��ة ال��ى
ت��وص�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة املختصة
ب��ال �ق��وان�ين واألن �ظ �م��ة وال�ت�ش��ري�ع��ات
االعالمية املشتركة بدول املجلس.
وك��ان وزي��ر اإلع�لام قد اك��د أهمية
االن� �ط�ل�اق ب �م �ن �ظ��وم��ة ع �م��ل إع�لام��ي
خ �ل �ي �ج��ي م �ش �ت��رك ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين
الداخلي والخارجي.
وقال الحمود لكونا قبيل توجهه
إل ��ى ال�ع��اص�م��ة ال �س �ع��ودي��ة ال��ري��اض
للمشاركة في أعمال االجتماع ال�ـ24
ل� � � � ��وزراء اإلع � �ل� ��ام ف� ��ي دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
ام ��س إن ه ��ذه امل�ن�ظ��وم��ة م��ن شأنها
ترجمة توجهات ق��ادة دول املجلس
وت��وص�ي��ات م��ؤت�م��رات وزراء اإلع�لام
ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وت��أخ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
أهمية الدور اإلعالمي وضرورته في
دعم استقرار وأمن دولنا وشعوبنا
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وس ��ط ت �س ��ارع األح� ��داث
والتطورات على املستويني اإلقليمي
والدولي.
ي ��ذك ��ر أن ال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��وزي ��ر
اإلع �ل ��ام ي �ض��م ف ��ي ع �ض��وي �ت��ه م��دي��ر
إدارة مكتبه سعود الخالدي ومراقب
ال ��دع ��م اإلداري ف ��ي امل �ك �ت��ب أس��ام��ة
البريكي.

الكندري 53 :مليون دينار تكلفة
المطار المساند
أع �ل ��ن وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات ووزي� ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى
ال�ك�ن��دري ان اإلدارة العامة للطيران
امل��دن��ي ان�ت�ه��ت م��ن دراس � ��ة ع �ط��اءات
ال �ش��رك��ات امل �ت �ق��دم��ة مل� �ش ��روع مبنى
ركاب املطار املساند.
وذك� ��ر أن ه ��ذا امل� �ش ��روع س�ت�ن�ف��ذه
إحدى الشركات العاملية املتخصصة
تمثلها شركة محلية مبينا أن قيمة
أق��ل ع �ط��اءات ال�ش��رك��ة امل�ت�ق��دم��ة لهذا
امل� �ش ��روع ب�ل�غ��ت ح ��وال ��ي  53م�ل�ي��ون
دينار كويتي.
وقال إن املشروع الجديد سيساهم
في توفير طاقة استيعابية مساندة
تبلغ  5ماليني راكب سنويا.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ل � �ك� ��ون� ��ا خ �ل�ال
جولته التفقدية للمطار ان املشروع
سيتم االن�ت�ه��اء منه خ�لال  15شهرا
م ��ن ت ��اري ��خ ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د م��وض�ح��ا

أخبار

الكندري خالل جولته التفقدية للمطار

ان إن � �ش ��اء امل � �ش� ��روع س �ي �ك��ون وف��ق
نظام املباني السريعة ذات األنظمة
الجاهزة واملعمول به في العديد من
املطارات الدولية.
واض� � � � � � ��اف ان اإلدارة ب � �ص ��دد
اس�ت�ك�م��ال ك��ل امل��واف �ق��ات ال�لازم��ة من
الجهات الرقابية مبينا ان املبنى يقع

في املنطقة الشمالية بمطار الكويت
الدولي ويضم  14بوابة للمغادرين
وك ��ل ال�ت�س�ه�ي�لات وامل ��راف ��ق ال�لازم��ة
لخدمة وراح��ة املسافرين وانسياب
حركتهم إضافة إلى الطرق ومواقف
السيارات التي تخدم حركة املبنى.
واط � �ل ��ع ال� ��وزي� ��ر ال� �ك� �ن ��دري خ�ل�ال

ج��ول �ت��ه ال �ت �ف �ق��دي��ة ل �ل �م �ط��ار ع �ل��ى ما
ت��م ان �ج��ازه ف��ي امل �ش��روع م��ن تجديد
ال �ت �ك �س �ي��ات وال ��دي� �ك ��ورات ال��داخ�ل�ي��ة
وال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة وأرض� � � �ي � � ��ات امل �ب �ن��ى
وم��راف�ق��ه اض��اف��ة ال��ى إن �ش��اء ص��االت
حديثة الستراحة الركاب واستيعاب
األعداد املتزايدة للمسافرين.
وش �م �ل��ت ال �ج��ول��ة م �ب �ن��ى ال��رك��اب
وم� �ن� �ط� �ق� �ت ��ي ج � � � � � ��وازات امل � �غ� ��ادري� ��ن
وال� � �ق � ��ادم �ي��ن ح� �ي ��ث ي � �ج� ��ري ال �ع �م��ل
لتحديث كاونترات خدمة املسافرين
وزيادة عددها ملواكبة النمو املستمر
في حركة الركاب.
وح� ��ث ال ��وزي ��ر م �س��ؤول��ي اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي ع�ل��ى سرعة
االن � � �ت � � �ه � ��اء م� � ��ن أع � � �م� � ��ال ال� �ص� �ي ��ان ��ة
وال� �ت� �ج ��دي ��د مل� ��راف� ��ق م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب
اس � �ت � �ع ��دادا مل ��وس ��م ال �ص �ي��ف امل �ق �ب��ل
وذروة الحركة فيه.
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العيسى :ال نية لالستغناء
عن المعلمين الوافدين

العيسى يرعى احتفال ثانوية جمان بنت أبي طالب

أكد وزير التربية ووزير التعليم
العالي د .ب��در العيسى ع��دم وج��ود
اي ت��وج��ه ل��دى ال� ��وزارة لالستغناء
ع ��ن أي م �ع �ل��م واف � ��د ف ��ي م��دارس �ه��ا
مبينا أن هناك فرقا بني االستغناء
وال �ت �ق��اع��د اإلج � �ب ��اري ال� ��ذي يشمل
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وغ � �ي ��ر ال� �ك ��وي� �ت ��ي وف �ق��ا
لقانون ديوان الخدمة املدنية.
وق � ��ال د .ال �ع �ي �س��ى ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب رع ��اي �ت ��ه ام��س
اح �ت �ف��ال ث��ان��وي��ة ج �م��ان��ة ب �ن��ت أب��ي
ط ��ال ��ب ب ��ال� �ك ��رن� �ف ��ال ال� �ث ��ام ��ن ل�ل�غ��ة

الفرنسية ان نموذج تدريس اللغة
الفرنسية في مدرسة جمانة يدعم
توجه ال ��وزارة ف��ي تعميمها كمادة
إختيارية في الصف السابع.
م��ن جانبها اش��ادت امل��دي��ر العام
ملنطقة العاصمة التعليمية بدرية
ال �خ��ال��دي ب ��امل �ه ��ارات واالب �ت �ك ��ارات
التي تسهم ف��ي تحقيق االف�ك��ار من
أج��ل دع��م امل�ن��اه��ج ال�ت��رب��وي��ة وال�ت��ي
تالقي تشجيع عملية التعلم لكون
امتالك الفكرة يعني رؤي��ة الحقيقة
بطريقة مختلفة.

المعلومات المدنية :نطمح
لتطبيق مشروع المدينة الذكية

تكريم العسعوسي في املؤتمر

أك ��د وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.ي��وس��ف العلي ان ال�ك��وي��ت تعتبر
من افضل دول املنطقة ذات املسارات
ال �ط �م ��وح ��ة ف� ��ي ت ��وف �ي ��ر ال �خ ��دم ��ات
امل�ت�ط��ورة ملواطنيها مشيرا ال��ى ان
ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص دورا ك �ب �ي��را ف��ي
تسيير عجلة التطور التكنولوجي.
وأض ��اف ال�ع�ل��ي ف��ي ك�ل�م��ة ممثال
ع ��ن س �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك خ�ل�ال مؤتمر
م� � ��دن ت ��رت� �ق ��ي ب ��ال� �ح� �ي ��اة ب �ح �ض��ور
رئيس الوزراء السويدي االسبق ان
الكويت من اوائ��ل ال��دول التي قامت
ب��ادخ��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي تنظيم
م��ؤس�س��ات�ه��ا ب��دع��م م��ن س�م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد مشيدا
باطالق الهيئة العامة للمعلومات
امل � � ��دن� � � �ي � � ��ة ل � � �ن � � �ظ� � ��ام االت� � � � �ص � � � ��االت
املعلوماتي والربط االلكتروني.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ك �ش��ف امل��دي��ر ال �ع��ام

ل�ه�ي�ئ��ة امل �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة م�س��اع��د
ال �ع �س �ع��وس��ي ع� ��ن ط� �م ��وح ورؤي � ��ة
الهيئة ف��ي امل�س��اه�م��ة الن �ش��اء امل��دن
الذكية وهو االمر الذي نعكف عليه
م��ن خ�ل�ال اط �ل�اق م �ش��روع ال�ب�ط��اق��ة
ال��ذك �ي��ة وال ��رق ��م اآلل ��ي وال �ع��دي��د من
املشاريع التي لها ال��دور االكبر في
املساهمة النشاء املدينة الذكية.
وت ��اب ��ع ال �ع �س �ع��وس��ي ان ال�ه�ي�ئ��ة
ل ��دي � �ه ��ا ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن االن � � �ج� � ��ازات
ال �ن��اج �ح��ة وال� �ت ��ي اس �ت �خ��دم فقيها
ن �ظ��ام  GISف��ي ت �ط��وي��ر ب��رن��ام�ج�ه��ا
املميز  KUWAIT FINDERليناسب
ج�م�ي��ع ان�ظ�م��ة االج �ه��زة وال �ه��وات��ف
النقالة مشيرا الى ان البرنامج حقق
اكثر من  400ألف مستخدم موضحا
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ان ال�ه�ي�ئ��ة لديها
اك�ث��ر م��ن  20م��ؤس�س��ة ب�ين ال�خ��اص
وال � �ع ��ام ت �س �ت �خ��دم ال ��رب ��ط امل �ب��اش��ر
بأنظمة املعلومات الجغرافية.
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ترعى حملة هو معها يقفان معا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

فايزة الخرافي :آمالنا كبيرة في الكويتيات
دع � ��ت رئ� �ي ��س ج ��ام� �ع ��ة ال �ك��وي��ت
السابقة د .فايزة الخرافي الى عدم
تجاوز امل��رأة في املناصب القيادية
واعطائها م��ا تستحقه مثل الرجل
ودع ��م ق��وان�ين امل ��رأة الخ��ذ حقوقها
متمنية ان ي �ك��ون ي ��وم امل� ��رأة ي��وم��ا
فعاال يبرز انجازات املرأة وعطاءها.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ال �خ��راف��ي في
اف� �ت� �ت ��اح ح �م �ل��ة ه� ��و م �ع �ه��ا ي �ق �ف��ان
معا ال�ت��ي نظمتها جامعة الكويت
ب �م �ن��اس �ب��ة ال � �ي ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �م��رأة
وتستمر حتى نهاية مارس الجاري
برعاية د .فايزة الخرافي :ان آمالنا
كبيرة في شابات الكويت وهن على
قدر من العلم والثقافة الدارة حاضر
ومستقبل ال�ك��وي��ت لتقلد مناصب
قيادية في جميع املجاالت واملهن.
وق� ��ال م��دي��ر ال �ج��ام �ع��ة د .حسني
االن�ص��اري في افتتاح الحملة التي
ي�ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز دراس� � ��ات واب �ح��اث
امل � � � ��رأة ان ال � �ك ��وي ��ت ت �ف �خ ��ر دائ� �م ��ا
ب��ان�ج��ازات امل��رأة الكويتية واض��اف
ان املرأة تخطت العديد من العقبات
التي كانت تواجهها حتى اصبحننا

الجولة الثالثة
لبطولة الدرفت
الجمعة المقبل

جانب من تكريم د .فايز الخرافي في افتتاح حملة «هو معها يقفان معا»

ن�ل�ت�م��س اث� ��ر م �ش��ارك��ات �ه��ا ال�ف��اع�ل��ة
ب��ال�ح�ي��اة ع�ل��ى مختلف املستويات
في عملية النهضة االنسانية مبينا
ان ��ه ال ي�م�ك��ن ت�ح�ق�ي��ق اي ت�ن�م�ي��ة او
تطور دون تمكني املرأة.
من جانبه قال عميد كلية العلوم
االجتماعية د .حمود القشعان انه
ت��م اختيار م��رك��ز دراس ��ات واب�ح��اث
امل��رأة ف��ي الكلية على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي كمرجع

اس��اس��ي لكل اب�ح��اث امل��رأة بمنطقة
ال�خ�ل�ي��ج مبينا ان ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
حصلت على منحة تعادل مليوني
ري � � � ��ال س � � �ع� � ��ودي الج � � � � ��راء دراس� � � ��ة
م�س�ح�ي��ة ع��ن وض ��ع امل � ��رأة ف��ي دول
الخليج.
ب� � ��دوره� � ��ا دع � � ��ت رئ� �ي� �س ��ة م ��رك ��ز
دراس � � ��ات واب � �ح ��اث امل� � ��رأة د .ل�ب�ن��ى
القاضي ال��ى التفاعل مع حملة هو
م�ع�ه��ا ي�ق�ف��ان م�ع��ا ال �ت��ي ت �ه��دف ال��ى

مستقبل تتشارك فيه املرأة والرجل
جنبا ال��ى جنب حيث ان املستقبل
اليتحقق اال اذا كانا على استعداد
ل �غ ��رس م �ف �ه��وم ال �ت �ق��دي��ر واح� �ت ��رام
الطرف االخر.
من جهتها اشادت املنسق لالمم
امل �ت �ح��دة ب ��االن ��اب ��ة وامل �م �ث ��ل امل�ق�ي��م
ل �ب��رن��ام��ج االم� ��م امل �ت �ح��دة االن �م��ائ��ي
ب ��االن ��اب ��ة دي �م ��ا ال �خ �ط �ي��ب ب �ع �ن��وان
الحملة ال�ت��ي دش�ن�ه��ا امل��رك��ز مبينة
ان�ه��ا حملة ع��امل�ي��ة ت�ق��وده��ا منظمة
االم� � � ��م امل � �ت � �ح ��دة ل � �ل � �م ��رأة ال ��داع� �م ��ة
للمساواة بني الجنسني.
واض � � ��اف � � ��ت ال� �خ� �ط� �ي ��ب ان ه� ��ذه
الحملة القت دعما كبيرا من االمني
ال �ع��ام ل�لام��م امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون
الذي كان اول من سجل تأييده لها
مضيفة ان م�ش��ارك�ت��ه ك��ان��ت داف�ع��ا
لتسجيل اكثر من مليون رجل على
مستوى العالم لهذه الحملة تأييدا
لحقوق املرأة في املساواة.

العرض الكويتي جذب األنظار في
احتفالية المنسوجات اإلسالمية

ي�ن�ظ��م ن� ��ادي ب��اس��ل ال�س��ال��م
ال� �ص� �ب ��اح ل �س �ب ��اق ال� �س� �ي ��ارات
وال� ��دراج� ��ات ال �ن��اري��ة ال�ج�م�ع��ة
امل� �ق� �ب ��ل ال� �ج ��ول ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة م��ن
ب�ط��ول��ة ال��درف��ت ل�ل�س�ي��ارات في
ح �ل �ب��ة ال � �ن� ��ادي ال ��واق� �ع ��ة ع�ل��ى
طريق الدائري السابع باتجاه
ال �ج �ه��راء ب�م�ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة من
املتسابقني.
وق � ��ال م ��دي ��ر ال � �ن ��ادي س�ي��ف
ع� ��وض امل �ط �ي ��ري إن م �ش��ارك��ة
وح � �ض� ��ور ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي ه ��ذه
البطولة سيكونان في الساعة
ال �ث��ان �ي��ة ظ� �ه ��را ع �ل��ى أن ت �ب��دأ
البطولة في الساعة الخامسة
م �س��اء ف��ي ح�ل�ب��ة ال �ن ��ادي على
طريق الدائري السابع باتجاه
الجهراء.

ج��ذب ال�ع��رض الكويتي االنظار
في االحتفالية التي نظمها املجلس
الوطني للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
بالتعاون م��ع لجنة امل ��رأة الدولية
وم�ت�ح��ف ط ��ارق م �س��اء ام ��س االول
االثنني وجاءت تزامنا مع االحتفال
باليوم العاملي للمرأة
وق� ��دم ال �ع ��رض ال �ك��وي �ت��ي ب��اح��د
م��راس��م ال �ع��رس ال�ت�ق�ل�ي��دي ال�ق��دي��م
واملسمى الجلوة والذي ترتدي فيه
ال �ع��روس ال ��زي االخ �ض��ر امل�ن�ق��وش
بالذهب وقد صاحب العرض أغنية
ه��ب ال �س �ع��د ال �ت��ي ك��ان��ت وم��ازال��ت
تغنى باالعراس الكويتية .وشملت
االحتفالية ازي��اء واعماال معظمها
م� ��ن ع� �م ��ل امل � � � ��رأة وت � �ع� ��ود األزي � � ��اء
امل �ع��روض��ة ال ��ى ال� �ت ��راث االس�ل�ام��ي
القديم والعصر العثماني واللباس

قال الباحث الفلكي واملؤرخ عادل
السعدون إن فترة برد العجوز تحل
اليوم والتي تسمى موسم الحسوم
وت�ع�ت�ب��ر ال �ف��رص��ة األخ �ي ��رة لهبوب
رياح شمالية باردة حيث تنخفض
درجات الحرارة بعد مرور عدة أيام
دافئة.
وأض� ��اف ال �س �ع��دون ف��ي تصريح
لكونا أن ال�ع��رب ع��رف��وا ه��ذه الفترة
بأيام برد العجوز وهي سبعة أيام
تبدأ ب��أول ي��وم ويسمى ي��وم الصن
فاليوم الثاني ويسمى يوم الصنبر
ث��م ي ��وم ال��وب��ر ف �ي��وم اآلم� ��ر ث��م ي��وم
املؤتمر فيوم املعلل ث��م ي��وم مطفئ
الجمر وهو اليوم السابع.
وأوضح أن برد العجوز من األيام
ال �ت��ي ي �ش�ع��ر ب �ه��ا اإلن� �س ��ان ب��ال �ب��رد
وي�ك��ون نسبيا بعد أي��ام داف�ئ��ة وال
تصل ب��رودت�ه��ا إل��ى مستوى األي��ام
الباردة في شهري يناير وفبراير.

العرض الكويتي يجذب األنظار في االحتفالية

ال �ت �ق �ل �ي��دي ل� �ع ��دد م� ��ن دول آس �ي��ا
واف��ري�ق�ي��ا االس�لام �ي��ة وم�ن�ه��ا ال��زي
ال� �ق ��وم ��ي ال � �س� ��ودان� ��ي وم �ج �م��وع��ة
م ��ن امل�ل�اب ��س ال �ت��راث �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
والتركية.
وكان للمنسوجات االندونيسية

ن�ص�ي��ب ف ��ي ال �ع ��رض ح �ي��ث يشهد
ال � �ل � �ب� ��اس االس �ل ��ام � � ��ي ال �ت �ق �ل �ي ��دي
اق� � �ب � ��اال م � �ش � �ه� ��ودا ل � � ��دى امل �ج �ت �م��ع
االسالمي االندونيسي وقد تميزت
امل �ع��روض��ات بتنوعها اض��اف��ة ال��ى
تأثر بعضها باملنسوجات الهندية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وع��ن تسميتها ذك��ر أن�ه��ا قديمة
وت �ع��ود إل ��ى م��ا ق�ب��ل اإلس�ل��ام حيث
ي � �ق ��ول ال� �ب� �ع ��ض إن ع � �ج� ��وزا ج ��زت
خرافها بعد دخول فترة أيام دفيئة
وم��ا إن حلت بعدها أي��ام الحسوم
وبرد الجو فيها حتى نفقت خرافها
م ��ن ش � ��دة ال � �ب ��رد الن� �ه ��ا ل ��م ت�ح�س��ن
التدبير وتنتظر حتى خروج البرد
كليا وهناك ق��ول آخ��ر إن ه��ذا البرد
ت �س �ب��ب ب� �م ��وت ال� �ع� �ج ��وز م� ��ن ش��دة
البرد.
وأش � � � � � ��ار إل� � � ��ى ع � � �ب� � ��ارة ش �ع �ب �ي��ة
مشابهة تتعلق بحالة ال�ج��و وهي
بياع الخبل عباته وهي الفترة التي
تسبق موسم العجوز وي��رج��ع هذا
امل �ث��ل إل ��ى أن ��ه ق��دي �م��ا ك ��ان ال�ب�ع��ض
وم��ا إن يحل ال��دفء حتى يسارعوا
إلى بيع مالبسهم الصوفية الثقيلة
وم �ن �ه��ا ال� �ع� �ب ��اءة أو ال �ب �ش��ت دون
انتظار انصراف البرد نهائيا.
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