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الغانم يعزي نظيره الياباني بضحايا الزلزال
ب�ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة ال ��ى نظيره
الياباني تاداموري اوشيما عبر فيها عن خالص التعازي وصادق
املواساة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب غرب اليابان
وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

مجلس الوزراء :محاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبالد واإلضرار الجسيم بمصالحها

دعوات نيابية لمناقشة إضراب
القطاع النفطي في جلسة خاصة

البترول تثني على جهود المخلصين من أبناء القطاع الذين غلبوا المصلحة العليا للدولة
ب�ين م��ؤي��د وم �ع��ارض ت�ف��اع��ل ع��دد
م��ن ال�ن��واب م��ع أزم��ة إض��راب القطاع
النفطي أمس محذرين من أن سياسة
ال�ت�ح��دي م��ن ال�ط��رف�ين ل��ن ت�ص��ب في
مصلحة ال�ك��وي��ت داع�ي�ن إل��ى ت��واف��ق
بني الحكومة واملضربني إليجاد حل
مرض دون املساس باملصالح العليا
للبلد وتكبيدها خسائر باهظة من
خ�لال فتح ب��اب الحوار واملفاوضات
بني الطرفني.
ودع ��ا ال �ن��واب إل��ى ت��دخ��ل مجلس
األم��ة والتحرك لحل هذه األزم��ة عبر
عقد جلسة خاصة للوقوف على هذه
األزمة التي لها ارتدادات كارثية على
الوضع االقتصادي.
وأعلنوا عزمهم تقديم طلب نيابي
خ�لال االس�ب��وع ال�ج��اري لعقد جلسة
خ ��اص ��ة مل �ن��اق �ش��ة إض� � � ��راب ال �ق �ط��اع
النفطي كاشفني عن طرح مبادرة من
اربع نقاط للخروج من هذه األزمة.
ومن جهته اعتبر مجلس ال��وزراء
أن االض��راب خ��روج وانتهاك صريح

جانب من اضراب عمال القطاع النفطي أمس

ألحكام القانون ال مجال للقبول به او
التساهل ازاءه بأي حال من االحوال
وي � �س � �ت� ��وج� ��ب ات � � �خ� � ��اذ االج� � � � � � ��راءات
القانونية ال�لازم��ة بشأنه لينال كل
مقصر ج��زاءه وفقا ألح�ك��ام القانون
حفاظا على املصالح العليا للبالد.
ورف ��ض مجلس ال� ��وزراء تعريض
م �ص��ال��ح ال� �ب�ل�اد ل �ل �ض��رر وامل� �س ��اس

 ..وجانب من اجتماع عمال شركة نفط الكويت لتسيير خطة العمل أمس

ب ��امل ��راف ��ق ال �ح �ي��وي��ة ب �ه��ا ف ��ي س�ب�ي��ل
مصالح خ��اص��ة او مطالبات فئوية
وق � � � ��رر ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال � �ج � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ب� �م� �ب ��اش ��رة االج � � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة مل � ��واج� � �ه � ��ة امل� � �م � ��ارس � ��ات
املرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب
ف��ي تعطيل امل��راف��ق ال�ح�ي��وي��ة للبالد
واالضرار الجسيمة بمصالحها.

االنتهاء من إجراءات التأمين الصحي
للمتقاعدين األسبوع الجاري
ك �ش��ف رئ �ي��س ل �ج �ن��ة األول ��وي ��ات
النائب د .يوسف الزلزلة عن اتفاق
بني وزارة الصحة وديوان املحاسبة
فيما يتعلق بتنفيذ قانون التأمني
ال�ص�ح��ي للمتقاعدين ب�ع��د أن ك��ان
الديوان قد بني أن جزءا من موازنة
التأمني الصحي لم يتم توفيرها.
وق ��ال ال��زل��زل��ة ف��ي ت�ص��ري��ح عقب
اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة أو وزارة امل��ال �ي��ة
قدمت ح�لا ب��أن يقدم وزي��ر الصحة
د .علي العبيدي كتابا إل��ى ال��وزارة
يؤكد فيه االلتزام بتوفير امليزانية

ال�لازم��ة لتطبيق ال�ق��ان��ون ح�ت��ى لو
تأخر تنفيذ موازنة .2017/2016
وأش� ��ار ال��زل��زل��ة إل ��ى أن ��ه ت��م أخ��ذ
م��واف�ق��ة دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى ه��ذا
ال�ح��ل وتمنى ال��زل��زل��ة االن�ت�ه��اء منه
خ �ل��ال االس � �ب� ��وع ال � �ج� ��اري ت�م�ه�ي��دا
للتعاقد مع الشركة املختصة املناط
بها هذا القانون واعطاء املتقاعدين
حقهم.
تفاصيل (ص)05

وكلف مؤسسة البترول الكويتية
ات �خ ��اذ االج � � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ل�ت��وف�ي��ر
ال�ع�م��ال��ة ال �ض��روري��ة لتسيير العمل
في مرافقها وتشغيل االنتاج والوفاء
ب��االل �ت��زام��ات امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة من
امل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة وح ��ث جميع
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي على
ض � � ��رورة ت �ج �س �ي��د روح امل �س��ؤول �ي��ة

أغلبية خاصة
لتمرير قانون
«التحقيقات»
ن � � � � ��اق � � � � �ش � � � � ��ت ال � � �ل � � �ج � � �ن � � ��ة
التشريعية امل��رس��وم رق��م 91
ل �س �ن��ة  2016ب� ��رد االق� �ت ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش� � ��أن ت �ع��دي��ل
اح� � �ك � ��ام ال� � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م 53
لسنة  2001املتعلق باالدارة
العامة للتحقيقات.
وقال مقرر اللجنة النائب
احمد القضيبي ان القانون
ي�ح�ت��اج ال ��ى اغ�ل�ب�ي��ة خ��اص��ة
 42ص��وت��ا لتمريره ف��ي دور
االنعقاد الحالي.
تفاصيل (ص)04

د .يوسف الزلزلة

وال �ت �ض �ح �ي��ة وال �ت �ع ��ام ��ل االي �ج��اب��ي
امل�س��ؤول في تغليب املصالح العليا
للبالد على املصالح الضيقة وهو ما
عهد دائما في ابناء الكويت االوفياء.
إلى ذلك اكد املتحدث الرسمي باسم
ال�ق�ط��اع النفطي الشيخ ط�لال الخالد
أن القطاع الي��زال يعمل وف��ق معدالته
الطبيعية بتزويد الناقالت من النفط

الخام واملنتجات البترولية مما يؤكد
أن مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية ق��ادرة
على اإليفاء بمتطلبات السوق العاملي.
وأث�ن��ى الخالد على الجهود املبذولة
ف��ي إدارة األزم ��ة واح �ت��واء تبعياتها
األمر الذي لم يؤثر سلبا على طبيعة
الحياة اليومية في دولة الكويت الفتا
إلى جهود املخلصني من أبناء القطاع
ال �ن �ف �ط��ي ال ��ذي ��ن م � ��ازال � ��وا ع �ل��ى رأس
عملهم والذين غلبوا املصلحة العليا
للدولة إلى جانب قدامى العاملني في
القطاع.
وك � � � ��ان ات� � �ح � ��اد ع � �م� ��ال ال � �ب � �ت ��رول
وص �ن��اع��ة ال �ب �ت��روك �ي �م��اي��ات ق��د نفذ
اض� � ��راب� � ��ا ام � � ��س ق � � ��دم ف� �ي ��ه م �ط��ال��ب
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ،ف � ��ي وق ��ت
ف�ع�ل��ت م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
وال � � �ش� � ��رك� � ��ات ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ه� ��ا خ �ط��ة
ال�ط��وارئ الخاصة بالقطاع النفطي
بعد أن بدأ اإلضراب.
تفاصيل (ص )09-07

المشاورات اليمنية تنطلق
على أرض الكويت اليوم
ت � �ن � �ط � �ل� ��ق ال � � � �ي � � � ��وم م � � � �ش � � � ��اورات
ال�س�لام ب�ين األط ��راف اليمنية التي
تستضيفها دول ��ة ال�ك��وي��ت ب�ع��د ان
أخ� ��ذت األزم � ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة واالوض � ��اع
املتردية الناجمة عنها حيزا كبيرا
م � ��ن اه� �ت� �م ��ام ��ات� �ه ��ا خ �ل ��ال األع � � ��وام
الخمسة املاضية.
وس �ي �ش��ارك ف��ي ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة
من املشاورات أطراف النزاع اليمني
تحت اش��راف مبعوث االمم املتحدة
لليمن اسماعيل ول��د الشيخ احمد
ل�ل�ب�ح��ث ف ��ي آل� �ي ��ات ت�ن�ف�ي��ذ ق � ��رارات
ال� �ش ��رع� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ذات ال �ص �ل��ة
بالشأن اليمني.
ف� ��ي غ � �ض ��ون ذل � ��ك أع � � ��رب ع�ض��و

ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
الحويلة أهمية استضافة الكويت
املفاوضات اليمنية معربا عن أمله
بأن تكون هي املحطة األخيرة التي
تحل فيها املشكالت اليمنية.
وق��د تمنى عضو لجنة الشؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وح �ق��وق
االن �س��ان ب��ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي النائب
فيصل ال�ك�ن��دري أن ت�ت��م املصالحة
اليمنية على أرض االنسانية وفي
ب�ل��د االن�س��ان�ي��ة وت�ح��ت ق �ي��ادة أمير
االنسانية أمير البالد سمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح.
تفاصيل (ص)03
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األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس األمة باإلنابة وعزى امبراطور اليابان

ولد الشيخ :نشكر األمير والكويت
على استضافة مفاوضات السالم اليمنية

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان صباح
ام ��س س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح.
كما استقبل سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء.
واس�ت�ق�ب��ل ال�ن��ائ��ب االول لرئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س مجلس
األم � ��ة ب��االن��اب��ة ع � ��ادل ال �خ��راف��ي.
واستقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد

 ..ومستقبال مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ

ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ال�ح�م��د ال�ص�ب��اح
ومبعوث االمم املتحدة الى اليمن
اس� �م ��اع� �ي ��ل ول� � ��د ال� �ش� �ي ��خ أح �م��د
وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي ��ارت ��ه ل�ل�ب�لاد
وقد اع��رب مبعوث االم��م املتحدة
ال��ى اليمن اسماعيل ول��د الشيخ
ع��ن الشكر والتقدير لسمو امير
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
الس�ت�ض��اف��ة ال �ك��وي��ت م�ف��اوض��ات
ال � �س �ل�ام ب �ي�ن األط� � � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة
م�ت�م�ن�ي��ا ان ت�س�ف��ر ه ��ذه امل �ب��ادرة
املقدرة عن نتائج ايجابية تسهم
في انهاء األزمة اليمنية.

واش � � � � � � � ��اد ول � � � � ��د ال � � �ش � � �ي � ��خ ف ��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص �ح �ف��ي ع� �ق ��ب ل �ق��ائ��ه
سمو امير البالد ب��ال��دور الكبير
واالس� �ت� �ع ��دادات امل �ت �م �ي��زة ل��دول��ة
ال�ك��وي��ت الس�ت�ض��اف��ة امل�ف��اوض��ات
التي تنطلق اليوم مضيفا ان ذلك
ليس بغريب على دول��ة الكويت
التي نقدر دورها تقديرا عاليا.
وق��ال ان ال�ل�ق��اء م��ع سمو امير
البالد الذي حضره النائب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ي� ��أت� ��ي ف � ��ي اط � � ��ار ال �ت �ح �ض �ي��رات
مل�ف��اوض��ات ال �س�لام ب�ين األط ��راف
ال �ي �م �ن �ي��ة م �ع��رب��ا ع ��ن ف� �خ ��ره ألن

تكون هناك دول��ة عربية شقيقة
م� ��ن امل �ن �ط �ق��ة ت �س �ت �ض �ي��ف ج��ول��ة
م � � �ف� � ��اوض� � ��ات س � �ل� ��ام ع � �ل� ��ى ه� ��ذا
املستوى
واض� ��اف ان ��ه ت �ع��رف م��ن سمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد وم��ن ال�ش�ي��خ صباح
الخالد على استعدادات الكويت
وال � �ت � �س � �ه � �ي �ل�ات ال � �ت � ��ي ق��دم �ت �ه��ا
الس �ت �ض��اف��ة امل� �ف ��اوض ��ات وع �ل��ى
ال�ت�ن�س�ي��ق ال� ��ذي ج ��رى م��ع ف��ري��ق
األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة امل� �ع� �ن ��ي ب ��ذل ��ك.
وذك ��ر ان ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ات�ف��اق
االط � � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة ع� �ل ��ى وق ��ف
اط �ل��اق ال� �ن ��ار ف��ان��ه م� � ��ازال ه�ن��اك
ت ��وت ��ر ك �ب �ي��ر م �ض �ي �ف��ا ان ه �ن��اك

استقرارا بصورة عامة في معظم
ارج ��اء ال�ي�م��ن رغ��م وج ��ود بعض
االنتهاكات.
ومن ناحية اخرى بعث حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى
اإلم �ب��راط��ور أكيهيتو إم�ب��راط��ور
اليابان الصديقة عبر فيها سموه
ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت � �ع� ��ازي� ��ه وص� � ��ادق
م � ��واس � ��ات � ��ه ب� �ض� �ح ��اي ��ا ال � ��زل � ��زال
ال��ذي ض��رب إقليم كيشو جنوب
غ��رب ال�ي��اب��ان وأس�ف��ر ع��ن سقوط
العديد من الضحايا واملصابني
راج�ي��ا سموه للضحايا الرحمة
وللمصابني سرعة الشفاء وبأن

ولي العهد استقبل المبارك
والخالد والجراح والعبد اهلل
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
ص�ب��اح ام��س س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء.
واس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د  .ك �م��ا
اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ

م �ح �م��د ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب
رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال � ��دف � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ ��ال ��د ال � �ج ��راح
واس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
باإلنابة عادل الخرافي.
كما استقبل سمو ول��ي العهد
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال ��وزراء الشيخ محمد العبدالله.
وب �ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األحمد ببرقية تعزية إلى

اإلم �ب��راط��ور أكيهيتو إم�ب��راط��ور
اليابان الصديقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وصادق مواساته
ب �ض �ح��اي��ا ال � ��زل � ��زال ال� � ��ذي ض��رب
إقليم كيشو جنوب غرب اليابان
راج�ي��ا س�م��وه للضحايا الرحمة
وللمصابني سرعة الشفاء.
سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

ي �ت �م �ك��ن امل � �س� ��ؤول� ��ون ف� ��ي ال �ب �ل��د
ال �ص��دي��ق م ��ن ت� �ج ��اوز آث � ��ار ه��ذه
ال �ك��ارث��ة الطبيعية ك�م��ا استقبل
ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد س�ف�ي��ر ج �م �ه��وري��ة ك��وري��ا
ل��دى ال�ك��وي��ت ش�ين ب��و ن��ام وذل��ك
بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله
سفيرا لبالده.
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الحويلة :الكويت تملك من الرصيد
ما يؤهلها للمساعدة في حل األزمة اليمنية
أك��د عضو البرملان العربي النائب
د .محمد ال�ح��وي�ل��ة أه�م�ي��ة استضافة
ال�ك��وي��ت ل�ل�م�ف��اوض��ات اليمنية امل�ق��رر
ع �ق��ده ال� �ي ��وم ب��رع��اي��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة
م �ش �ي��دا ب��ال �ج �ه��ود ال� ��رائ� ��دة ل�ل�ك��وي��ت
أميرا وحكومة وشعبا في استضافة
م �ب��اح �ث��ات ال� �س�ل�ام ال �ي �م �ن �ي��ة م �ع��رب��ا
ع��ن أم �ل��ه ب ��أن ت �ك��ون ال �ك��وي��ت املحطة
األخ� �ي ��رة ال �ت��ي ت �ح��ل ف�ي�ه��ا امل�ش�ك�لات
اليمنية م��ؤك��دا ان ال�ك��وي��ت تملك من
ال ��رص� �ي ��د ف� ��ي ع�ل�اق ��ات �ه ��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول �ي��ة م��ا يؤهلها للمساعدة في
حل األزمة لتحقيق السالم وحقن الدم
ب�ي�ن األش �ق��اء ف��ي اليمن وإط �ف��اء ن��ار
النزاعات.
واشار الحويلة في تصريح لكونا
ف� ��ي خ� �ت ��ام أع � �م� ��ال ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ال ��ى أن اس�ت�ض��اف��ة
الكويت لهذه املفاوضات تمثل فرصة
س��ان �ح��ة ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق ش��ام��ل
ي �ن �ه��ي األزم � � ��ة وي �س �م��ح ب��اس �ت �ئ �ن��اف
ال � � �ح� � ��وار ال� �س� �ي ��اس ��ي ب �ي��ن االط � � � ��راف
اليمنية معربا ع��ن أمله ف��ي أن يضع
االجتماع حدا للصراع الذي استنزف
األشقاء في اليمن ومعالجة األوضاع
اإلن �س��ان �ي��ة ل �ل �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي م��ؤك��دا
أهمية األلتزام بكافة القرارات الدولية
ف��ي ه��ذا ال�ش��أن واالل �ت��زام ب�ق��رار االم��م
املتحده رقم  ٢٢١٦واملبادرة الخليجية
ومخرجات الحوار اليمني.
وأش� ��اد ال�ح��وي�ل��ة ب�م��وق��ف صاحب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح�م��د م��ؤك��دا ان��ه دائ�م��ا نجد سموه
يتحرك م��ن أج��ل تحقيق املصالحات
وال� �ت ��وس ��ط ب�ي�ن ال� �ف ��رق ��اء ب�ي�ن ال � ��دول
ال �ش �ق �ي �ق��ة أو ال � �ص � ��راع داخ � � ��ل ال �ب �ل��د
ال ��واح ��د وح� ��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ق �ض��اي��ا

د .محمد الحويلة

أحمد الجروان

واملشكالت العربية – العربية مشيرا
ال��ى مكانة ص��اح��ب السمو اإلقليمية
وال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلس�ل��ام � �ي� ��ة وال �ع��امل �ي ��ة
ون �ج��د س �م��وه دائ �م��ا م��ا ي� ��ؤدي دورا
حياديا إيجابيا في لم الشمل العربي
وتعزيز وحدته خالل العقود الخمسة
املاضية ذلك نظرا ملا يتمتع به سموه
من خبرة وحنكة سياسية تمتد الى
أكثر من نصف قرن في إدارة الشؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة م �م ��ا س �ي �س��اه��م
بتحقيق نتائج إيجابية ووض��ع حد
للصراع اليمني.
ولفت الحويلة إلى اشادة الجميع
ب� �ج� �ه ��ود ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
م��ؤك��دا ان امل �ك��ان��ة ال��دول �ي��ة الرفيعة
للدبلوماسية الكويتية ف��ي املجتمع
ال ��دول ��ي ل ��م ت ��أت م ��ن ف� ��راغ ب ��ل ج ��اءت
نتيجة عمل وجهد فلها دورها الفاعل
وامل �ش �ه ��ود ب ��ه ع��رب �ي��ا ودول� �ي ��ا تحت
ال �ق �ي��ادة ال��رش �ي��دة ل �ص��اح��ب السمو
الشيخ صباح األحمد.
واعرب عن امله وتفاؤله بأن تصل
امل �ف��اوض��ات اليمنية ال��ى ح��ل نهائي
وسلمي يحقن دماء االشقاء اليمنيني
وفقا للقرارات االممية الخاصة بهذا

ال�ش��أن واالل �ت��زام ب��امل�ب��ادرة الخليجية
ومخرجات الحوار اليمني.
واش � ��ار ال �ح��وي �ل��ة ال ��ى االت� �ف ��اق في
ال�ج�ل�س��ة ال�خ�ت��ام�ي��ة ل�ل�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
على دعم ترشيح املناضل الفلسطيني
م ��روان ال�ب��رغ��وث��ي لنيل ج��ائ��زة نوبل
للسالم.
واوض � � � ��ح ان � ��ه ت� ��م االت� � �ف � ��اق أي �ض��ا
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ن ��دي ��د ب � �ش ��دة ب ��ال �ت ��دخ�ل�ات
االي ��ران� �ي ��ة ال �س ��اف ��رة وال� �ص ��ارخ ��ة ف��ي
امل�ن�ط�ق��ة وزع��زع��ة االم ��ن ف��ي ك�ث�ي��ر من
الدول العربية وادانة تبني حزب الله
لالعمال االرهابية في املنطقة.
ون��وه باالتفاق فيما يخص الجزر
االم��ارات �ي��ة ال �ت��ي م ��ازال ��ت م�ح�ت�ل��ة من
قبل اي ��ران واالزم ��ة ال�س��وري��ة والكثير
م��ن القضايا ال�ت��ي تهم االم��ن العربي
القومي.
وبني الحويلة انه تم االتفاق ايضا
على مطالبة املجتمع ال��دول��ي بوقفة
ج��ادة وح��ازم��ة إلي�ق��اف ع��رب��دة الكيان
الصهيوني وانتهاكه الصارخ لحقوق
االنسان في االراضي الفلسطينية.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أع� � � ��رب ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة

وح �ق��وق االن �س ��ان ب��ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
النائب فيصل الكندري عن االمل بأن
تكلل استضافة دول��ة الكويت الحوار
ال �ي �م �ن��ي ال � �ي ��وم االث � �ن �ي�ن ب �ك��ل ن �ج��اح
وتوفيق.
وقال الكندري في تصريح لـ(كونا)
ع�ل��ى ه��ام��ش اع �م��ال ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ام��ة
للبرملان العربي :أتمنى من الله العلي
القدير أن تتم املصالحة اليمنية على
ارض االن�س��ان�ي��ة وف��ي بلد االنسانية
وت �ح��ت ق �ي��ادة أم �ي��ر االن�س��ان�ي��ة سمو
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
الجابر الصباح.
ونوه بكلمة رئيس البرملان العربي
أحمد ال�ج��روان وتوجهه بالشكر الى
دول ��ة ال�ك��وي��ت الح�ت�ض��ان م�ف��اوض��ات
اليمن الفتا الى ان دولة الكويت تحت
ق�ي��ادة سمو أمير ال�ب�لاد دائ�م��ا تبادر
ف��ي ح��ل األزم � ��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال ��دول
العربية واالسالمية.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ� � � � ��رى أش� � � � ��اد رئ� �ي ��س
ال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ع ��رب ��ي أح � �م ��د ال � �ج� ��روان
ب ��ال ��رؤي ��ة ال �ث ��اق �ب ��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ال�ح�ك�ي�م��ة ل�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح من
خالل رعاية مسار مفاوضات اليمن.
وأع � � � � ��رب ال � � � �ج � � ��روان ف � ��ي اف� �ت� �ت ��اح
الجلسة الرابعة لدور االنعقاد الرابع
م��ن الفصل التشريعي االول للبرملان
ال�ع��رب��ي بمقر جامعة ال ��دول العربية
ع � ��ن ث� �ق� �ت ��ه أن اس� �ت� �ض ��اف ��ة ال� �ك ��وي ��ت
م �ف��اوض��ات ال�ي�م��ن ال �ي��وم بما تملكه
م��ن حكمة ودب�ل��وم��اس�ي��ة رف�ي�ع��ة لهذا
ال�ح��وار م��ن شأنها دع��م ارادة الشعب
اليمني وح��ل األزم��ة في اليمن ملا فيه
خير ومصلحة الشعب اليمني.

مفاوضات الكويت اختبار
لمدى جدية الفرقاء اليمنيين
ت� �ت ��رق ��ب األوس� � � � ��اط ال �س �ي��اس��ة
وال � ��دول� � �ي � ��ة ب ��اه � �ت � �م ��ام ب � ��ال � ��غ م��ا
س�ت�س�ف��ر ع�ن��ه م �ف��اوض��ات ال�س�لام
بني األطراف اليمنية املقرر عقدها
ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال �ي��وم االث �ن�ين
ب �ع��د ان أخ� � ��ذت األزم � � ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
واالوضاع املتردية الناجمة عنها
حيزا كبيرا من اهتماماتها خالل
األعوام الخمسة املاضية.
وس�ي�ش��ارك ف��ي الجولة الثالثة
م� ��ن م� �ف ��اوض ��ات ال � �س �ل�ام اط � ��راف
ال � � �ن � ��زاع ال� �ي� �م� �ن ��ي ت� �ح ��ت اش� � ��راف
م� �ب� �ع ��وث االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل�ل�ي�م��ن
اس� �م ��اع� �ي ��ل ول � � ��د ال� �ش� �ي ��خ اح �م ��د
للبحث ف��ي آل �ي��ات تنفيذ ق ��رارات
ال �ش��رع �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ذات ال �ص �ل��ة
بالشأن اليمني.
ويأمل املراقبون في أن تتوصل
أطراف النزاع في اليمن الى اتفاق
ش� ��ام� ��ل ي� �ن� �ه ��ي االزم� � � � ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة
ويسمح باستئناف ح��وار وطني
ش��ام��ل السيما بعد االت�ف��اق ال��ذي
ت ��م ال �ت��وص��ل ل��وق��ف اط�ل��اق ال �ن��ار
ب��ال �ي �م��ن م �ن��ذ ال �ع��اش��ر م ��ن اب��ري��ل
ال� � �ج � ��اري وال� � � ��ذي ي� ��رون� ��ه خ �ط��وة
ت �ب �ع��ث ع� �ل ��ى االرت� � �ي � ��اح ل �ت �ج��اوز
االزم ��ة وح�ق��ن دم��اء أب�ن��اء الشعب
اليمني.
وما يعزز اآلمال كذلك في توصل
األطراف اليمنية الى اتفاق شامل
ه ��و م ��ا ج� ��رى ف ��ي األي� � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل��اض�ي��ة م��ن ات�ف��اق��ات ب�ين اململكة

ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وال�ح��وث�ي�ين
ل�ح��ل ال �ن��زاع��ات ال �ح��دودي��ة ت��دع��م
الحل الشامل وتمهد لوقف شامل
ل�لأع �م��ال ال�ق�ت��ال�ي��ة وال� �ع ��ودة إل��ى
ان�ت�ق��ال سلمي وم�ن�ظ��م ب�ن��اء على
مبادرة مجلس التعاون الخليجي
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني
والقرارات الدولية ذات الصلة.
وم� � ��ن امل � �ت ��وق ��ع ان ي �ط �ل ��ب م��ن
املشاركني في مفاوضات الكويت
وضع خطة عملية لكل من النقاط
ال �ت��ي س� ��وف ي�ن�ط�ل��ق م �ن �ه��ا وه��ي
االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى اج� � � � � ��راءات أم �ن �ي��ة
ان�ت�ق��ال�ي��ة وان �س �ح��اب امل�ج�م��وع��ات
امل � �س � �ل � �ح� ��ة وت � �س � �ل � �ي� ��م األس � �ل � �ح ��ة
الثقيلة واملتوسطة للدولة وإعادة
م ��ؤس� �س ��ات ال � ��دول � ��ة واس �ت �ئ �ن��اف
ح� � ��وار س �ي ��اس ��ي ج ��ام ��ع وإن� �ش ��اء
لجنة خاصة للسجناء واملعتقلني.
وت� � �ع � ��د م� � �ف � ��اوض � ��ات ال� �ك ��وي ��ت
اخ � �ت � �ب� ��ارا مل � � ��دى ج� ��دي� ��ة ال� �ف ��رق ��اء
ال�ي�م�ن�ي�ين ف��ي وق ��ف إط �ل�اق ال �ن��ار
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ خ� � �ط � ��وات ب � �ن� ��اء ال �ث �ق��ة
النجاح املفاوضات وانهاء األزمة
ال�ي�م�ن�ي��ة وض� �م ��ان ع � ��ودة ال �س�لام
الدائم للشعب اليمني.

الجاراهلل :مستعدون للمشاورات اليمنية مهما طالت
أع��رب نائب وزي��ر الخارجية خالد
الجارالله عن االمل بنجاح املشاورات
ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ت��ي تستضيفها ال�ك��وي��ت
تحت رعاية االم��م املتحدة وان تسفر
ع��ن ت��وق�ي��ع االط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة ات�ف��اق
س�ل��ام ي �ن �ه��ي االزم� � ��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
بالدهم.
وق � � � ��ال ال � �ج� ��ارال � �ل� ��ه ف � ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا ان لدى الكويت تاريخا حافال
ومشرفا في جمع االش�ق��اء في اليمن
الشقيق في اكثر من مناسبة مبينا ان
استضافة الكويت م�ش��اورات السالم
اليمنية التي تبدأ اليوم تحت اشراف

االمم املتحدة « نهج ليس بجديد على
الكويت.
وعبر عن ثقته الكبيرة ب��أن يغلب
االشقاء اليمنيون املشاركون في هذه
املشاورات مصلحة بلدهم العليا وان
يحرصوا ك��ل ال�ح��رص على التوصل
الى نتائج ايجابية لهذه املشاورات.
واض ��اف ان ال�ك��وي��ت ح��رص��ت على
ت �ق��دي��م ج �م �ي��ع ال �ت �س �ه �ي�لات امل�م�ك�ن��ة
ووف� ��رت اس �ب��اب ال�ن�ج��اح الستضافة
هذا االجتماع كما انها على استعداد
ملواصلة هذا الجهد.
واع � � � ��رب ع� ��ن ت� �ف ��اؤل ��ه ب � ��أن ت�س�ف��ر

ه��ذه امل �ش ��اورات ع��ن ن�ت��ائ��ج ايجابية
ب� �ن ��اءة ت �س �ه��م ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال �ت��واف��ق
ب�ي�ن االط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ل�ت��وص��ل ال��ى
ح��ل ي ��ؤدي ال ��ى وق ��ف ن��زي��ف ال ��دم في
ال �ي �م��ن ال�ش�ق�ي��ق وال� ��ى ت�ح�ق�ي��ق االم��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار ف �ي��ه م ��ؤك ��دا اس �ت �ع��داد
دول ��ة ال�ك��وي��ت ال �ت��ام الس�ت�ض��اف��ة ه��ذه
املشاورات مهما استغرقت من وقت.
وع � ��ن اب � ��رز ن �ت��ائ��ج ورش � ��ة ال�ع�م��ل
التي اقيمت االسبوع املاضي لتثبيت
ع�م�ل�ي��ة وق ��ف اط�ل�اق ال �ن��ار ف��ي اليمن
اوض��ح الجارالله ان القضية اليمنية
تحظى باهتمام دول��ي كبير ج��دا لذا

ك ��ان االت� �ح ��اد االوروب � � ��ي ه��و ال��داع��ي
لهذه الورشة بالتعاون والتنسيق مع
دولة الكويت.
وذك��ر ان ال��ورش��ة التي عقدت على
م � ��دار ث�ل�اث ��ة اي � ��ام االس � �ب ��وع امل��اض��ي
ك��ان��ت ن��اج �ح��ة وه ��دف ��ت ال� ��ى تثبيت
وق � ��ف اط �ل ��اق ال � �ن ��ار ال� � ��ذي اع� �ل ��ن ع��ن
تنفيذه في العاشر من ابريل املاضي
وشارك فيها االطراف اليمنية املعنية.
وردا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن اآلل �ي��ة ال�ت��ي
س �ت �ت �ب��ع ف � ��ي ه� � ��ذه امل� � � �ش � � ��اورات ق ��ال
ان ال �ك ��وي ��ت ك ��دول ��ة م �ض �ي �ف��ة ل�ي�س��ت
م�ع�ن�ي��ة ب��آل �ي��ة امل� �ش ��اورات ب��ل معنية

ب ��اس� �ت� �ض ��اف ��ة ورع� � ��اي� � ��ة واح� �ت� �ض ��ان
ه��ذه امل �ش��اورات مضيفا ان تفاصيل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ات وآل � �ي� ��ات � �ه� ��ا وج � � ��دول
اعمالها تقع مسؤوليتها على االم��م
املتحدة.
واض��اف ان مبعوث االم��م املتحدة
ال� �خ ��اص ال� ��ى ال �ي �م��ن اس �م��اع �ي��ل ول��د
ال �ش �ي��خ اح �م��د امل ��وج ��ود ف ��ي ال�ك��وي��ت
ع�ق��د اج�ت�م��اع��ا م��ع وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
حول امل�ش��اورات مبينا ان اجتماعات
االطراف اليمنية ستكون برعاية االمم
املتحدة منذ بدايتها الى نهايتها.

خالد الجارالله
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التشريعية تعيد قانون التحقيقات
إلى المجلس
أع� �ل ��ن م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ن��ائ��ب
اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ع� ��ن م �ن��اق �ش��ة
ال �ل �ج �ن ��ة أرب � �ع� ��ة م ��واض� �ي ��ع ف��ي
بند اإلح��االت وأوض��ح ان��ه تمت
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق ��م  ٣٩ل�س�ن��ة  ٢٠١٠ب�ت��أس�ي��س
ش� � ��رك� � ��ات ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م� �س ��اه� �م ��ة
ت �ت��ول��ى ب �ن��اء وت �ن �ف �ي��ذ م�ح�ط��ات
ال � �ق� ��وى ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة وت �ح �ل �ي��ة
امل � �ي � ��اه ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت وإح ��ال� �ت ��ه
ل �ل �ج �ن��ة امل �خ �ت �ص��ة م �ض �ي �ف��ا ان��ه
ت��م املوافقة ايضا على االق�ت��راح
ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م� ��ادة ج��دي��دة
إلى القانون رقم  ٢٨لسنة ١٩٦٩
ف��ي ش��أن العمل بقطاع االع�م��ال
ال�ن�ف�ط�ي��ة وأح��ال �ت��ه إل ��ى اللجنة
املختصة كما تم تأجيل مقترح
ب� � �ش � ��أن وض� � � ��ع ورف� � � � ��ع ال � �ص� ��ور

المالية تنهي تقرير التعديالت
على تعرفة الكهرباء والماء

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

األميرية وذلك إلج��راء املزيد من
الدراسة.
واوض� � � � � � ��ح ال � �ق � �ض � �ي � �ب� ��ي ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح � �ف� ��ي ان � � � ��ه ت �م��ت
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل امل � ��ادة  ١٧م��ن ال �ق��ان��ون
رقم  ٢٨لسنة  ١٩٩٦بشأن تنظيم
مهنة الصيدلة وت ��داول األدوي��ة

وإح��ال �ت��ه إل��ى ال�ل�ج�ن��ة املختصة
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى ان � � ��ه ت � ��م م �ن��اق �ش��ة
املرسوم رقم  ٩١لسنة  ٢٠١٦بشأن
االق�ت��راح بقانون بتعديل بعض
األح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  ٥٣لسنة
 ٢٠٠١امل�ت�ع�ل�ق��ة ب � ��اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ل � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
حيث استمعت اللجنة إلى الرأي

ال�ق��ان��ون��ي وت��م ال�ت�ص��وي��ت عليه
باجماع الحضور وإحالته إلى
م�ج�ل��س االم� ��ة ل�ل�ت�ص��وي��ت عليه
مرة اخرى.

أن� �ه ��ت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة إع ��داد
تقريرها بشأن التعديالت الواردة
ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ت� �ح ��دي ��د ت �ع��رف �ت��ي
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ب �ع ��د م ��داول �ت ��ه
االولى وكذلك املالحظات النيابية
ب � �ش� ��أن وث� �ي� �ق ��ة االص � �ل� ��اح امل ��ال ��ي
واالقتصادي تمهيدا ملناقشتهما
واقرارهما في الجلسة املقبلة .
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة

النائب فيصل الشايع إن اللجنة
اق � ��رت ال �ت �ع��دي�ل�ات ال � � � ��واردة ع�ل��ى
ق��ان��ون ت�ح��دي��د ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء
وامل� � ��اء ال �ت ��ي ق ��دم ��ت ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
امل��اض�ي��ة وت�ع��دي�لات اخ��رى قدمت
م��ن ق�ب��ل االع �ض��اء ب��االض��اف��ة ال��ى
املالحظات النيابية بشأن وثيقة
االص �ل��اح االق �ت �ص��ادي وس�ت�ع�م��ل
ع �ل ��ى رف �ع �ه ��ا ال � ��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا واق� ��راره� ��ا ب��ال�ج�ل�س��ة
املقبلة.

خطوات عملية جادة من قبل الهيئة في تسوية مالحظاتها التي سجلها ديوان المحاسبة

الميزانيات :إعادة احتساب بند المكافآت لصالح زيادة
التعيين في ذوي اإلعاقة
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لشؤون ذوي اإلع��اق��ة للسنة املالية
 2017/2016وتبني لها ما يلي:
أوال :جدية الهيئة
في تسوية المالحظات
أوض� � �ح � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن � �ه� ��ا ت ��رى
خ� � �ط � ��وات ع �م �ل �ي��ة ج� � � ��ادة م � ��ن ق �ب��ل
ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ت�س��وي��ة م�لاح�ظ��ات�ه��ا إذ
ال ت��وج��د م��ن ب�ين امل�لاح�ظ��ات ال �ـ 22
ال�ت��ي سجلها دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة أي
م�لاح�ظ��ة ل��م ي�ت��م تسويتها إض��اف��ة
إل��ى تنسيقها املستمر مع الجهات
الرقابية في تنفيذ توصيات اللجنة
داعية إلى استمرارية هذا التعاون.
ووج �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ب�ت�ف�ع�ي��ل إدارة
التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها
ب��أع �ل��ى س �ل �ط��ة إش ��راف �ي ��ة وش�غ�ل�ه��ا
ب� � ��ال � � �ك� � ��وادر ال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة امل ��ؤه� �ل ��ة
وتقويتها باللوائح الداخلية للحد
م��ن األخ �ط��اء امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة التي
ق��د ت�ق��ع ب�ه��ا ال ��وح ��دات التنظيمية
أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها

ي � �ت � �ن ��اس ��ب م� � ��ع ك� � ��م ال � �ع � �م� ��ل ف �ي �ه��ا
وأهميته االجتماعية.

خاصة أن غالبية املخالفات املالية
التي سجلها جهاز املراقبني املاليني
كانت بسبب عدم االلتزام بالتعاميم
املالية املنظمة.
ثانيا :المجلس األعلى للمعاقين
ب � �ع� ��د ت� ��وص � �ي� ��ة ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب� �ه ��ذا
ال� �ش ��أن ف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال �س��اب��ق
ب ��دأ امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل �ش��ؤون ذوي
اإلع ��اق ��ة ي �ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات��ه بشكل
منتظم وه��و م��ا ت�ع�ه��دت ب��ه سابقا
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزي� ��رة ال��دول��ة ل �ش��ؤون التخطيط
والتنمية م��ع تأكيد اللجنة أهمية
ه� ��ذه االج �ت �م ��اع ��ات ال �ت ��ي س��اه�م��ت
في تفعيل نصوص قانونية كانت
معطلة منذ إنشاء الهيئة في سنة
 2010وم�ن�ه��ا ت��زوي��د م�ج�ل��س األم��ة
ب��ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي األول ألع �م��ال
ال�ه�ي�ئ��ة وإص � ��دار ال �ل��وائ��ح امل�ن�ظ�م��ة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ت� ��زام� ��ات ال� ��دول� ��ة ب �ش��أن
رع��اي��ة ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
بهذا الشأن والبد أن يتابع املجلس
األع �ل��ى للمعاقني ع��ن ك�ث��ب تطبيق
ت �ل��ك ال �ل��وائ��ح ل�ت�خ�ف�ي��ف م�ع��ان��ات�ه��م

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ووض ��ع ال�ت��داب�ي��ر ال�ل�ازم��ة لتسهيل
عملية اندماجهم في املجتمع.
ثالثا :إلغاء كثير من اللجان
وفرق العمل لصالح التوظيف
وع �م �ل��ت ال �ه �ي �ئ��ة وف� ��ق امل�ت�ط�ل�ب��ات
الرقابية إلى تسوية كافة املالحظات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��ال � �ل � �ج� ��ان وال� � � �ف � � ��رق إم� ��ا
ب��إل�غ��ائ�ه��ا أو دم �ج �ه��ا وإق ��ام ��ة حصر
م��دي��ون�ي��ة مل��ا ص��رف دون وج��ه حيث
إن من املالحظات السابقة قيام بعض
أعضاء اللجان بإثبات حضورهم في
أك�ث��ر م��ن لجنة ب��ال��رغ��م م��ن انعقادها
ف��ي نفس ال�ت��اري��خ وال��وق��ت وتسجيل

ب�ع��ض زوج� ��ات ال�ع��ام�ل�ين ف��ي الهيئة
ف ��ي ل �ج��ان ال �ع �م��ل ون �ت �ي �ج��ة لتطبيق
ت��وص �ي��ات ال�ل�ج�ن��ة ف �ق��د ش�غ�ل��ت ك��اف��ة
ال� �ش ��واغ ��ر ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال� �ب ��ال� �غ ��ة 55
ش� ��اغ� ��را ل �ل �م ��رة األول� � � ��ى م �ن ��ذ إن �ش ��اء
الهيئة بعدما ك��ان ُيبرر سابقا بعدم
ج��اذب�ي��ة ال�ت��وظ�ي��ف وذل ��ك لالستفادة
م ��ن االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة
لتوظيف للصرف على املكافآت.
وس�ت�ق��وم اللجنة بالتنسيق مع
وزارة املالية ب��إع��ادة احتساب بند
امل� �ك ��اف ��آت ل �ص��ال��ح زي� � ��ادة ال�ت�ع�ي�ين
وال �ت ��وظ �ي ��ف ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة مل��واج �ه��ة
ال �ن �ق��ص ف ��ي أع � � ��داد ال �ع��ام �ل�ي�ن ب�م��ا

رابعا :حصر مدعي اإلعاقة
البد من إعادة النظر وبشكل جاد
في نظام تشخيص وتقييم اإلعاقة
ل��وص��ول املنافع االجتماعية املقرة
ق ��ان ��ون ��ا ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين ال�ح�ق�ي�ق�ي�ين
ف �ق��ط إذ إن ��ه ووف� ��ق إف � ��ادات الهيئة
فقد أدخلت  52٫264ملفا في قاعدة
البيانات اآللية في حني أن التقرير
ال �س �ن��وي األول ل �ه��ا ي��ؤك��د أن ع��دد
امل �ع��اق�ي�ن ف ��ي ال �ك��وي��ت ه ��و 38٫000
م�ع��اق وه�ن��اك ت�ف��اوت واض��ح يجب
ح � �س � �م� ��ه ب � �ش � �ك� ��ل م � �ه � �ن� ��ي ل �ح �ص��ر
م��دع��ي اإلع��اق��ة وت�ق��دي�م�ه��م للعدالة
واسترجاع ما صرف دون وجه حق.
خامسا :المدارس األهلية
يجب أن تتأكد الهيئة م��ن تقيد
امل��دارس والحضانات التي تتعامل
معها من مدى مطابقتهم عمليا ملا
ت��م التعاقد م��ن أجله وتكثيف فرق
التفتيش في هذا الشأن حيث سجل
ج �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن م�خ��ال�ف��ة
مالية على الهيئة ملخالفتها كتاب

وزارة ال�ت��رب�ي��ة إلح ��دى الحضانات
وال��ذي ح��دد ع��دد األط�ف��ال املسموح
لهم بالحضانة بـ  32طالبا في حني
أن ع��دد ال�ط�لاب ف��ي ه��ذه الحضانة
هو  44طالبا.
سادسا :دعم
جمعيات النفع العام
وس� �ب ��ق أن ب �ي �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة ع��دم
صحة قيام الهيئة بدعم جمعيات
النفع ال�ع��ام مل��ا لذلك م��ن ت��داخ��ل في
االخ �ت �ص��اص ��ات م ��ع ال �ج �ه��ات ذات
الصلة وأن وزارة املالية ل��م ترصد
أي اع �ت �م��ادات م��ال�ي��ة ل �ه��ذا ال�غ��رض
أس��اس��ا ف��ي م�ي��زان�ي�ت�ه��ا خ��اص��ة أن
ج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين ق��د سجل
مخالفتني ماليتني في هذا الصدد.
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األولويات :حسم اإلشكال في تنفيذ
التأمين الصحي للمتقاعدين خالل أسبوع
أع�ل��ن رئ�ي��س لجنة االول��وي��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د.ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع��ن
توصل وزارت��ي املالية والصحة
ودي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إل� ��ى ات �ف��اق
يحل إشكالية عدم تنفيذ قانون
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن
امل �ق��ر م �ن��ذ ال �ع��ام  2014م�ت��وق�ع��ا
حسم هذا اإلشكال خالل أسبوع
وإال ف ��إن م�ج�ل��س األم ��ة سيتخذ
القرار الالزم.
وذك��ر الزلزلة في تصريح إلى
الصحافيني عقب اجتماع اللجنة
ان��ه ت�م��ت مناقشة أس �ب��اب تأخر
وزارة ال �ص �ح��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ق��ان��ون
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن
الكويتيني مشيرا إل��ى أن��ه وبعد
االط �ل ��اع ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي
ق ��دم� �ه ��ا وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د.ع� �ل ��ي
العبيدي تبني للجنة أن ال��وزارة
ان �ت �ه��ت م ��ن ال � � ��دور امل � �ن ��وط ب�ه��ا
لتنفيذ القانون من خالل إخطار
ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ت ��ي أق� ��رت
م ��ا ذه� �ب ��ت إل� �ي ��ه ال � � � ��وزارة إال أن

خالف بني وزارة الصحة وديوان
امل �ح��اس �ب��ة ح ��ول ه ��ذا امل��وض��وع
إذ ت��رى ال � ��وزارة أن ال��دي��وان هو
س� �ب ��ب ال� �ت ��أخ� �ي ��ر وه � ��و م� ��ا أي� ��ده
م�س�ت�ش��ارو م�ج�ل��س األم� ��ة إال أن
وزارة امل��ال �ي��ة ق��دم��ت ح�لا تشكر
عليه مبينا أن��ه ت��م االت �ف��اق بني
وزرات��ي املالية والصحة وديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� � ��أن ي � �ق� ��دم ال� ��وزي� ��ر
ال �ع �ب �ي��دي ك �ت��اب��ا ل� � ��وزارة امل��ال�ي��ة
ي��ؤك��د االل �ت��زام بتوفير امليزانية

التعليمية تبحث قانون حقوق
الملكية الفكرية اليوم
تعقد لجنة امليزانيات والحساب
الختامي اجتماعها اليوم ملناقشة
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
للسنة املالية  2017/2016بحضور
م�م�ث�ل�ين ع��ن ك��ل م��ن وزارة امل��ال�ي��ة
وديوان املحاسبة وديوان الخدمة
امل��دن �ي��ة وج �ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين
والهيئة العامة للبيئة.
وتجتمع لجنة حماية االم��وال
ال �ع ��ام ��ة مل �ن��اق �ش��ة م� �س ��ودة ت �ق��ري��ر
اللجنة عن تكليف ديوان املحاسبة
ف�ح��ص وت��دق �ي��ق ك��اف��ة امل�س�ت�ن��دات
واالج � � � � � � ��راءات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ع �م �ل �ي��ة
ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة
والغذائية ومناقشة مسودة تقرير

اللجنة عن تكليف ديوان املحاسبة
بفحص وت��دق�ي��ق ك��اف��ة املستندات
واالج� ��راءات املتعلقة بعملية بيع
ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ت�ع�ل�ي��م ق �ي��ادة
السيارات ومناقشة تقرير اللجنة
ع��ن تقرير دي��وان املحاسبة بشأن
ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم� � ��ة ل�ع�م�ل�ي��ات
بيع الشركات التي تمتلك الهيئة
العامة لالستثمار اكثر م��ن ٪ 50
من رأسمالها.
ك � �م� ��ا ت� �ج� �ت� �م ��ع ل� �ج� �ن ��ة ش� � ��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واالرش � � � � ��اد
مناقشة املشروع بقانون في شأن
حقوق املؤلف والحقوق املجاورة
وم �ن��اق �ش��ة االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي
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المرافق :ال زيادة
في أعضاء المجلس البلدي

جانب من اجتماع لجنة املرافق أمس

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

امل �ش �ك �ل��ة ت �ك �م��ن ف ��ي ك� ��ون دي� ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ي� � ��رى أن ج � � ��زءا م��ن
م��وازن��ة التأمني الصحي ل��م يتم
ت��وف �ي��ره رغ ��م وج� ��ود  20م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ف��ي م ��وازن ��ة 2016/2015
ومبلغ آخر في امليزانية الجديدة
.2017/2016
وأض� ��اف أن دي� ��وان املحاسبة
ي � ��رى ض� � � ��رورة إق� � � ��رار امل �ي��زان �ي��ة
ال�ج��دي��دة ق�ب��ل ال�ن�ظ��ر ف��ي مسألة
االل �ت��زام بالقانون م��ؤك��دا وج��ود

برلمان

ش � � ��أن ح � �ق � ��وق امل� �ل� �ك� �ي ��ة ال� �ف� �ك ��ري ��ة
املجاورة وادارة الحقوق الجماعية
ومناقشة االقتراحني بقانونني في
ش��أن تنظيم الجامعات والكليات
املجتمعية واملعاهد الحكومية.
وت� � �ج� � �ت� � �م � ��ع ل � �ج � �ن � ��ة ال � �ش � �ب � ��اب
والرياضة الستكمال التحقيق في
اس �ب��اب اي �ق��اف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي
والذي وافق عليه املجلس بجلسته
املنعقدة بتاريخ 2015/11/17م.

الالزمة لتطبيق القانون حتى لو
تأخر تنفيذ موازنة 2017/2016
م�ش�ي��را إل ��ى أن ��ه ت��م أخ ��ذ م��واف�ق��ة
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة امل�ب��دئ�ي��ة على
ه��ذا الحل ونتمنى االنتهاء منه
خ�لال االس �ب��وع ال �ج��اري تمهيدا
ل�ل�ت�ع��اق��د م ��ع ال �ش��رك��ة امل�خ�ت�ص��ة
املناط بها ه��ذا القانون وإعطاء
املتقاعدين حقهم.

اع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة امل� ��راف� ��ق
العامة النائب محمد الهدية عن
إقرار التعديل على قانون البلدية
رقم  ٢٠٠٥/ ٥واملوافقة على جميع
ال �ب �ن��ود وال �ت �ع��دي�لات امل �ق��دم��ة من
ق �ب��ل ب �ع��ض ال � �ن� ��واب ورف� �ع ��ه ال��ى
املجلس.
وب � �ي ��ن ال � �ه� ��دي� ��ة ف � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ام� ��س أن� ��ه ت �م��ت ه �ن ��اك ت �ع��دي�لات
على القانون الذي يشمل  ٥٣مادة

وت� ��م ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ب��امل��واف �ق��ة
وس � �ي � �ع� ��رض ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ف��ي
الجلسة املقبلة.
ول � �ف� ��ت ال � � ��ى ان ع � � ��دد اع� �ض ��اء
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ف��ي ال�ق��ان��ون هو
 ١٠اع�ض��اء منتخبني و ٦معينني
مبينا ان السبب في التراجع عن
نية زي��ادة االعضاء هو نقل كثير
م ��ن اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ب �ل��دي��ة ال��ى
جهات اخرى لذلك آثرنا ان يكون
العدد على ماهو عليه.

العدواني طالب بوقف المطبوعات
اإلعالمية في الوزارات
طالب النائب عبدالله العدواني
بوقف املطبوعات اإلعالمية التي
ت� �ص ��دره ��ا ال� � � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة واس� �ت� �خ ��دام ش �ب �ك��ات
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ب ��دال عنها
مرجعا ذلك في اقتراح برغبة تقدم
ب ��ه ال� ��ى ال� �ه ��در غ �ي��ر امل� �ب ��رر ل�ل�م��ال
ال �ع ��ام ف�ي�م��ا ي�س�م��ى ب��امل�ط�ب��وع��ات
اإلعالمية.
من جهة أخرى اقترح العدواني
ال �ح��اق ال�ش�ب��اب امل�ق�ي�م�ين ب�ص��ورة
غير قانونية (ال �ب��دون) واملقيدين
ب ��ال �ج �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ق�ي�م�ين
ب�ص��ورة غير قانونية ف��ي معاهد

ال �ت �م��ري��ض وذل� ��ك ل�لاس �ت �ف��ادة من
ط��اق��ات�ه��م وق��درات �ه��م ل�س��د النقص
في هذا املجال.
وق ��ال ف��ي ن��ص االق� �ت ��راح :رغ�ب��ة
ب ��االس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ط ��اق ��ة وق� � ��درات
اخ ��وان� �ن ��ا امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية (البدون) وخاصة الشباب
املتعلمني الذين لم يتموا تعليمهم
ال �ع��ال��ي ل�ظ��روف�ه��م ال�ص�ع�ب��ة وب�م��ا
انهم من ابناء الكويت الذين ولدوا
وتربوا على ارضها فان من االولى
ت��وج �ي �ه �ه��م ل� �ل ��دراس ��ة ف ��ي م�ع��اه��د
ال �ت �م��ري��ض ل �س��د ال �ن �ق��ص ف ��ي ه��ذا
املجال الذي تعانيه وزارة الصحة.

عبدالله العدواني
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أبل يقترح استثناء المعلمين المعاقين
من شرط المدة في نهاية الخدمة
تقدم النائب د .خليل ابل باقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق��م ( )28لسنة  2011ف��ي ش��أن منح
ب � � ��دالت وم � �ك ��اف ��آت ألع � �ض� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
التعليمية الكويتيني ب��وزارة التربية
ووزارة األوق��اف والشؤون االسالمية
جاء فيه:
م ��ادة أول� ��ى :ت �ض��اف ف �ق��رة ج��دي��دة
إل��ى امل��ادة الخامسة م��ن ال�ق��ان��ون رقم
( )28ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن م�ن��ح ب��دالت
ومكافآت ألع�ض��اء الهيئة التعليمية
ال�ك��وي�ت�ي�ين ب � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة
األوقاف والشؤون االسالمية لتصبح
على الشكل التالي:
(ي�م�ن��ح أع �ض��اء الهيئة التعليمية
م�ك��اف��أة اس�ت�ح�ق��اق ب�م��ا ي �ع��ادل مرتب
س�ن��ة ون �ص��ف ع��ن آخ ��ر م��رت��ب حصل
ع�ل�ي��ه ع �ل��ى أن ي �ك��ون ق��د م �ض��ى على
خ��دم�ت�ه��م ( )30س�ن��ة ل �ل��ذك��ور و ()25
س�ن��ة ل�لإن��اث ك�م��ا ي�س��ري ه��ذا الحكم
ع�ل��ى ال��ذي��ن ي�ح��ال��ون للتقاعد الطبي
بنسبة عجز أكثر من ( )٪50وبصرف
النظر عن سنوات الخدمة.
وي � �س � �ت � �ث � �ن� ��ى م � � ��ن ش� � � � ��رط م �ض ��ي
م ��دة ال �خ��دم��ة امل �ع �ل �م��ون امل �ع��اق��ون أو

املكلفون برعاية معاق وفق ما تقرره
الهيئة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة
وي �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب��أث��ر
رج �ع��ي اع �ت �ب��ارا م��ن ص ��دور ال�ق��ان��ون
رق��م ( )8لسنة  2010ف��ي شـأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة).
م � � ��ادة ث ��ان � �ي ��ة :ي �ل �غ ��ى ك � ��ل ق ��ان ��ون
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وال��وزراء – كل فيما يخصه –
تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ل�ل�اق� �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون :مل ��ا ك ��ان ��ت امل� ��ادة
ال �ع ��اش ��رة م ��ن ال ��دس �ت ��ور ت �ن��ص على
(ت��رع��ى ال ��دول ��ة ال �ن��شء وت�ح�م�ي��ه من
االس� �ت� �غ�ل�ال وت �ق �ي��ه اإله � �م ��ال األدب� ��ي
وال�ج�س�م��ان��ي وال ��روح ��ي) ك�م��ا تنص
املادة الحادية عشرة من الدستور على
أن (تكفل ال��دول��ة امل�ع��ون��ة للمواطنني
ف��ي ح��ال��ة ال�ش�ي�خ��وخ��ة أو امل� ��رض أو
ال �ع �ج ��ز ع� ��ن ال �ع �م ��ل ك �م ��ا ت ��وف ��ر ل�ه��م
خدمات التأمني االجتماعي واملعونة
االجتماعية والرعاية الصحية) وقد
اس�ت�ه��دف ه��ذا امل�ق�ت��رح تيسير رعاية

د .خليل ابل

األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة ال �ت��ي تعد
واج �ب��ا ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع وال �ت��زام��ا على
الدولة وانطالقا من املفهوم االسالمي
القائم على التكافل والتضامن والذي
يتجافى معه أن تكون رعاية املعاقني
منة أو شفقة.
وإزاء امل �ك ��ان ��ة امل �ت �م �ي��زة ل��وظ�ي�ف��ة
املعلم في املجتمع والذي يتولى إعداد
األجيال للمستقبل كان من الضروري
أن ي �ت ��ول ��ى ذات اإلع � � � ��داد وال ��رع ��اي ��ة
ألب�ن��ائ��ه م��ن ذوي اإلع��اق��ة أي �ض��ا .ومل��ا

النصف يسأل العبيدي عن عدد
المصابين بالبروسيال
اق� �ت ��رح ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال�ن�ص��ف
تسمية ك��ل ال�ق��اع��ات وامل �س��ارح في
امل��راك��ز الثقافية ال�ج��اري انشاؤها
ف� ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ب ��أس� �م ��اء اع�ل��ام
كويتية وق��ال ف��ي االق �ت��راح برغبة
ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ب ��ه ف ��ي ه � ��ذا ال� �ص ��دد:
تاريخ الكويت الفني حافل باعالم
ت��رك��ت بصمة ليس على املستوى
امل �ح �ل��ي ف �ق��ط ب ��ل ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
ال �خ �ل �ي �ج��ي وال � �ع� ��رب� ��ي وال� �ح ��رك ��ة
املسرحية وال��درام��ا الكويتية هي
االق � ��دم ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�خ�ل�ي�ج��ي
والفن الغنائي الكويتي هو االبرز
ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�غ�ن��ائ�ي��ة وال�ح��رك��ة
االدبية الكويتية ذات تميز واضح
وف �ن��ان��و ال �ك��وي��ت ك��ان��وا وم ��ازال ��وا
روادا في مجاالتهم.
وب� �م ��ا ان امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ق��د
ق��ام مشكورا بتخصيص  6مواقع
الن �ش��اء م��راك��ز ث�ق��اف�ي��ة وف�ن�ي��ة في
املحافظات الست بحيث يشمل كل
مركز على ق��اع��ات وم�س��ارح ودور

راكان النصف

عرض فنية علما بأن مركزي جابر
االحمد الصباح الثقافي بمحافظة
العاصمة وم��رك��ز عبدالله السالم
ال�ث�ق��اف��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي سيتم
االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن ت �ش �ي �ي��ده �م��ا خ�ل�ال
ع��ام  2016وتخليدا ل��ذك��رى نجوم
سطعت ف��ي س�م��اء الكويت الفنية

ل � ��ذا اق� �ت ��رح ت �س �م �ي��ة ك ��ل ال �ق��اع��ات
وامل �س��ارح ودور ال �ع��رض ب��امل��راك��ز
الثقافية الستة ال�ج��اري انشاؤها
في املحافظات الست بأسماء اعالم
كويتية فنية من شعراء وملحنني
وم �م �ث �ل�ي�ن وم� �ط ��رب�ي�ن وم �خ��رج�ي�ن
م��ن ن �س��اء ورج � ��ال ال �ك��وي��ت ال��ذي��ن
س � �ط� ��روا ت� ��اري� ��خ ال� �ك ��وي ��ت ال �ف �ن��ي
بأعمالهم الفنية الخالدة.
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى وج ��ه ال�ن�ص��ف
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ع�ل��ي
العبيدي ج��اء فيه :كم ع��دد حاالت
االص � ��اب � ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة وال� �ش� �ه ��ري ��ة
بمرض البروسيال املسجلة بمراكز
ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة وك ��م ع ��دد ح��االت
ال �ع �ق��ر امل �س �ج �ل��ة ب �م��راك��ز ال�ص�ح��ة
ال�ع��ام��ة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت وذل ��ك منذ
 2010الى مارس .2016
وي � � ��رج � � ��ى ت� � � ��زوي� � � ��دي ب �ن �س �خ��ة
م� ��ن م �ح ��اض ��ر اج� �ت� �م ��اع ��ات ل�ج�ن��ة
االم��راض املشتركة منذ  2007الى
.2016

ك ��ان ال �ق��ان��ون امل �ق�ت��رح ت�ع��دي�ل��ه يحرم
امل �ع �ل �م�ي�ن امل �ع ��اق�ي�ن وأول � �ي � ��اء األم � ��ور
امل�ك�ل�ف�ين ب��رع��اي��ة م�ع��اق�ين م��ن مكافأة
ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة إذا ل��م ي�م��ض عليهم
ث�ل�اث��ون ع��ام��ا ف��ي ال �خ��دم��ة بالنسبة
ل� �ل ��ذك ��ور وخ� �م� �س ��ة وع� � �ش � ��رون ع��ام��ا
بالنسبة ل�لإن��اث فقد تبنى التعديل
امل �ق �ت��رح ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة على
نص امل��ادة الخامسة من القانون رقم
( )28لسنة  2011في شأن منح بدالت
ومكافآت ألع�ض��اء الهيئة التعليمية
ال�ك��وي�ت�ي�ين ب � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة
األوق� ��اف وال �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة رؤي��ة
واض� �ح ��ة ل �ل �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ش � ��رط امل ��دة
املذكورة للمعالجة العملية التي يقف
ه� ��ذا ال� �ش ��رط ح �ج��ر ع �ث��رة ف ��ي ط��ري��ق
رغبة املعلمني املعاقني ح�ين التقاعد
أو إذا ك��ان املعلمون مكلفني برعاية
معاق.
وتتجلى ه��ذه ال��رؤي��ة في استثناء
ه ��ؤالء املعلمني م��ن ش��رط امل ��دة ال��ذي
نصت عليه امل��ادة الخامسة تطبيقا
ل�ل�ق��ان��ون رق��م ( )8ل�س�ن��ة  2010بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي
م�ن��ح ح�ق��وق واس �ت �ث �ن��اءات للمعاقني

وم��ن ي��رع��ى م�ع��اق�ين ووف �ق��ا مل��ا ت�ق��رره
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
وت��رس �ي �خ��ا مل ��ا ورد ف ��ي امل ��ادت�ي�ن
ال� � �ع � ��اش � ��رة وال � � �ح� � ��ادي� � ��ة ع� � �ش � ��رة م��ن
ال� ��دس � �ت� ��ور م � ��ن أح� � �ك � ��ام ورغ� � �ب � ��ة ف��ي
تقنني ما يواكبها من مبادئ الرعاية
والتكافل والتضامن في رعاية ذوي
اإلعاقة وعمال بهذه املبادئ ووضعها
م��وض��ع ال�ت�ط�ب�ي��ق ك ��ان ه ��ذا االق �ت��راح
بقانون باستثناء املعلمني من شرط
امل ��دة ال ��وادر ف��ي ال�ق��ان��ون امل �ش��ار إليه
للحصول على مكافأة نهاية الخدمة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ن��ص ع�ل��ى أن يطبق
عليهم القانون رق��م ( )28لسنة 2011
بعد اإلض��اف��ة على فقرة ج��دي��دة على
املادة الخامسة منه اعتبارا من تاريخ
ص� ��دور ق��ان��ون رق ��م ( )8ل�س�ن��ة 2010
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى وج� ��ه أب� ��ل س ��ؤاال
الى وزير االعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء
فيه :يرجى ت��زوي��دي بكشف يتضمن
أسماء العاملني بالشؤون القانونية
الكويتيني وغير الكويتيني باملجلس
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب

وال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ب �م �ك �ت��ب األم� �ي� ��ن ال� �ع ��ام
ل�ل�م�ج�ل��س وم��وض �ح��ا ف�ي��ه امل�س�م�ي��ات
ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة ون � � ��وع ال� �ع� �ق ��د وامل ��ؤه ��ل
ال �ع �ل �م��ي وس� �ن ��وات ال �خ �ب��رة ال�ع�م�ل�ي��ة
وال��رات��ب ال�ش�ه��ري وامل��زاي��ا الوظيفية
األخ��رى وال�ت��ي م��ن ضمنها البونص
ال �س �ن��وي وذل� ��ك خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
( )2014-2013وحتى تاريخ طرح هذا
السؤال.
وي��رج��ى ت��زوي��دي بكشف بأسماء
م��ن ت��م تعيينهم م��ن ال��واف��دي��ن ف��ي أي
وظ ��ائ ��ف ت��اب �ع��ة ل �ل �م �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
للثقافة والفنون واآلداب خالل السنة
امل��ال �ي��ة ( )2015-2014وح �ت��ى ت��اري��خ
ط ��رح ه ��ذا ال� �س ��ؤال ع �ل��ى أن يتضمن
املسمى الوظيفي ونوع العقد واملؤهل
ال �ع �ل �م��ي وس� �ن ��وات ال �خ �ب��رة ال�ع�م�ل�ي��ة
وال��رات��ب ال�ش�ه��ري وامل��زاي��ا الوظيفية
األخ� � ��رى وب� �ي ��ان أس� �ب ��اب االس �ت �ع��ان��ة
بغير الكويتيني وع��دم تطبيق نظام
االحالل للعمالة الوطنية.

الخميس للعبداهلل :كم مخالفة
محالة إلى هيئة التأديب؟
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س
بسؤال ال��ى وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ج � � ��اء ف � �ي� ��ه :ت �ض �م��ن
ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  30ل �س �ن��ة 1964
ب� � ��ان � � �ش� � ��اء دي � � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة
ف �ص�ل�ا ك ��ام�ل�ا (ال� �ف� �ص ��ل ال ��راب ��ع)
ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة وت��أدي��ب
امل�س��ؤول�ين عنها (امل� ��واد م��ن :52
 736وتناول الفرع الثالث من هذا
الفصل (املواد من  68 :60تشكيل
ال �ه �ي �ئ ��ة امل �خ �ت �ص ��ة ب��امل �ح��اك �م��ة
التأديبية عن ارتكاب املخالفات
امل��ال �ي��ة وال� � �ج � ��زاءات ال �ت��ي تملك
توقيعها.
وحيث ان جاء بهذا الفصل ان
رئيس الفتوى والتشريع هو من
يرأس هذه الهيئة التأديبية وهو
امل �س��ؤول ع��ن ال��دع��وة النعقادها
وب �م �ج��رد اح��ال��ة امل �خ��ال �ف��ات ال��ى
هذه الهيئة من قبل رئيس ديوان
املحاسبة تقوم مسؤولية الهيئة

علي الخميس

ال�ت��أدي�ب�ي��ة ممثلة برئيسها ومل��ا
ك ��ان رئ �ي��س ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
ي � �خ � �ض � ��ع ف� � � ��ي اع � � �م� � ��ال� � ��ه ت� �ح ��ت
م�س��ؤول�ي��ة وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ل� � � ��ذا ي ��رج ��ى
تزويدي باآلتي:
م ��ا اس� �ب ��اب ع� ��دم ع �ق��د ال�ه�ي�ئ��ة

ال �ت��أدي �ب �ي��ة وال� �ت ��ي ه ��ي ب��رئ��اس��ة
ادارة الفتوى والتشريع بالرغم
م ��ن ق �ي��ام رئ �ي��س ال ��دي ��وان ب��رف��ع
ع��دة مخالفات مالية وع��دم قيام
رئ � �ي� ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ع �ق ��د ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ت��أدي �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا
قانون انشاء ديوان املحاسبة.
وف � ��ي ح ��ال ��ة ت� ��م ع� �ق ��د ال �ه �ي �ئ��ة
التأديبية ما االحكام التي صدرت
بخصوصها واالجراءات التي تم
اتباعها بحسب ما تقتضيه مواد
ال �ق��ان��ون وك ��م ع ��دد االج�ت�م��اع��ات
التي انعقدت منذ تاريخ تفعيل
الهيئة وك��م ع��دد املخالفات التي
تم احالتها للهيئة التأديبية من
قبل رئ�ي��س ال��دي��وان وم��ا طبيعة
تلك املخالفات؟
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مجلس الوزراء :اتخاذ اإلجراءات القانونية
لمحاسبة المتسبب بتعطيل مرافق الدولة
قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات
املعنية بمباشرة االجراءات القانونية
امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة مل � ��واج� � �ه � ��ة امل� � �م � ��ارس � ��ات
املرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب
ف��ي تعطيل امل��راف��ق ال�ح�ي��وي��ة للبالد
واالضرار بمصالحها.
واع � �ل� ��ن امل �ج �ل ��س ف� ��ي ب� �ي ��ان ام ��س
ع�ق��ب ق�ي��ام ات �ح��ادات ال�ن�ف��ط ب��إض��راب
ع��ام تكليف مؤسسة ال�ب�ت��رول اتخاذ
االج� � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ل�ت��وف�ي��ر ال�ع�م��ال��ة
الضرورية لتسيير العمل في مرافقها
وتشغيل االنتاج والوفاء بااللتزامات
امل �ح �ل �ي ��ة وال � ��دول � �ي � ��ة م � ��ن امل �ن �ت �ج��ات
البترولية.
وحث املجلس جميع العاملني في
القطاع النفطي على ضرورة تجسيد
روح الشمولية والتضحية والتعامل
االي� � �ج � ��اب � ��ي امل� � � �س � � ��ؤول ف� � ��ي ت �غ �ل �ي��ب
املصالح العليا للبالد على املصالح
الضيقة.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن ��ص ال� �ب� �ي ��ان :ص��رح
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال��وزراء
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��د ال �ل��ه ب �م��ا ي�ل��ي:
ت��اب��ع مجلس ال ��وزراء بعميق االس��ف
وب ��ال ��غ االس� �ت� �ي ��اء ال �ن �ت��ائ��ج واآلث� � ��ار
السلبية امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى تنفيذ بعض
العاملني في القطاع النفطي إلضراب
ي�س�ت�ه��دف تعطيل ال�ع�م��ل ف��ي م��راف��ق
النفط الحيوية واس�ت�ع��رض االب�ع��اد
واآلث� � ��ار وال �ت �ف��اص �ي��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ه��ذا
امل ��وض ��وع وال �خ �س��ائ��ر امل �ت��رت �ب��ة على
ه��ذا االض��راب باإلضافة إل��ى االض��رار
األخ � � ��رى امل� �ب ��اش ��رة وغ� �ي ��ر امل �ب��اش��رة

جانب من اضراب عمال القطاع النفطي أمس

والتي تطال سمعة البالد ومكانتها
وك��ذل��ك االج � ��راءات ال�ت��ي ت��م ات�خ��اذه��ا
م��ن ق�ب��ل م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول الكويتية
ع�ل��ى مختلف االص �ع��دة للتعامل مع
تداعيات االضراب سواء على الصعيد
القانوني او في مجال تعويض نقص
ال �ع �م��ال��ة ل �ض �م��ان اس �ت �م ��رار االن �ت��اج
ال �ي��وم��ي وت�ن�ف�ي��ذ ال �ت �ع �ه��دات املحلية
والدولية.
وق� � ��د اك� � ��د م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ى
م��ا ي �ل��ي :اوال :ي��ؤك��د م�ج�ل��س ال� ��وزراء
احترامه الكامل للحقوق الدستورية
ف� � ��ي خ� � �ص � ��وص ال� � �ح � ��ري � ��ات ال� �ع ��ام ��ة

ووس ��ائ ��ل ال �ح ��ق ف ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر وذل ��ك
ف � ��ي اط � � � ��ار ال � � �ح� � ��دود ال � �ت� ��ي رس �م �ه��ا
القانون والتي يخرج عنها الحق في
االض� � ��راب وذل� ��ك مل ��ا ي��رت �ب��ه االض� ��راب
او االم� �ت� �ن ��اع ع ��ن ال �ع �م��ل م ��ن اض� ��رار
ج�س�ي�م��ة للمصلحة ال �ع��ام��ة وف �ق��ا ملا
اشار اليه ممثلو النقابة انفسهم وهو
األم ��ر ال ��ذي يجعل االض� ��راب خ��روج��ا
وانتهاكا صريحا ألحكام القانون ال
م�ج��ال ل�ل�ق�ب��ول ب��ه او ال�ت�س��اه��ل ازاءه
ب� ��أي ح� ��ال م ��ن االح � � ��وال وي�س�ت��وج��ب
ات�خ��اذ االج� ��راءات القانونية ال�لازم��ة
بشأنه لينال ك��ل مقصر ج��زاءه وفقا

ألحكام القانون حفاظا على املصالح
العليا للبالد.
ث��ان �ي��ا :ي�ع�ب��ر م�ج�ل��س ال� � ��وزراء عن
ت �ق ��دي ��ره واع� � �ت � ��زازه ب �ج �م �ي��ع األخ� ��وة
واألبناء العاملني في مختلف الجهات
وال�ق�ط��اع��ات ف��ي ال��دول��ة م��ؤك��دا أن��ه لم
ول��ن يدخر وسعا ف��ي سبيل انصاف
وت � �ق ��دي ��ر ك� ��اف� ��ة ال � �ج � �ه ��ود امل �خ �ل �ص��ة
وال�ك�ف��اءات املتميزة وجميع االعمال
ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في
مختلف املواقع واملستويات.
ث��ال �ث��ا :ان ��ه ال ي�خ�ف��ى ع�ل��ى اح ��د ما
تشهده ال�ب�لاد م��ن ظ��روف اقتصادية

البترول :قادرون على اإليفاء بمتطلبات
السوق العالمي ومعدالت اإلنتاج في تزايد
أكد املتحدث الرسمي باسم القطاع
النفطي الشيخ طالل الخالد الصباح
أن القطاع اليزال يعمل وفق معدالته
الطبيعية بتزويد الناقالت من النفط
ال� �خ ��ام وامل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة مما
يؤكد للزبائن والعمالء أن مؤسسة
ال � �ب � �ت� ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ق� � � � ��ادرة ع �ل��ى
اإلي �ف��اء بمتطلبات ال �س��وق ال�ع��امل��ي.
وق��ال الشيخ ط�لال ال�خ��ال��د ف��ي بيان
صحافي ص��ادر ع��ن املؤسسة مساء
أمس إن املؤسسة تسيطر على أزمة
اإلض��راب بشكل يفوق املتوقع مدلال
على ذل��ك بالتقارير اآلنية التي ترد
إل��ى امل��ؤس�س��ة م��ن ال�ش��رك��ات التابعة
والتقارير الواردة من قطاع التسويق

ال� �ع ��امل ��ي ال� �ت ��ي ت �ف �ي��د ب � ��أن ع �م �ل �ي��ات
التصدير تسير ومنذ الصباح الباكر
بشكل طبيعي.
وأض��اف أن عمليات إنتاج النفط
وال� � �غ � ��از ف � ��ي ش� ��رك� ��ة ن� �ف ��ط ال �ك��وي ��ت
تتحسن ت��دري�ج�ي��ا م��ا يشير إل��ى أن
م �ع��دالت اإلن �ت��اج ف��ي ت��زاي��د مستمر
وأن الوصول الى معدالته الطبيعية
ل �ي��س ب��ال �ب �ع �ي��د م ��ؤك ��دا أن ال �ش��رك��ة
س�ت�ع�م��ل ال �ي ��وم ع �ل��ى ت�ش�غ�ي��ل م��رك��ز
ت�ج�م�ي��ع ال �ن �ف��ط ال �خ ��ام ( )24ب�ع��دم��ا
اس�ت�ع��ان��ت باملتقاعدين ع�ل�اوة على
العمالة من بعض الشركات املحلية
التي بادرت بتقديم املساعدة لشركة
نفط الكويت.

وأفاد بأن املصافي الثالث التابعة
ل �ش ��رك ��ة ال � �ب � �ت ��رول ال ��وط �ن �ي ��ة ت�ع�م��ل
ب�ش �ك��ل ط�ب�ي�ع��ي إل ��ى ج��ان��ب مصنع
إس ��ال ��ة ال� �غ ��از م ��دل�ل�ا ع �ل��ى ذل� ��ك ب�م��ا
يشهده ال�س��وق املحلي م��ن استقرار
في عمليات تزويد محطات الوقود
التابعة للشركة باحتياجاتها عالوة
على تزويد محطات الوقود الخاصة
(األول��ى والسور) وكذلك احتياجات
وزارة الكهرباء واملاء من الغاز الالزم
ملحطات الطاقة.
وأك� � ��د امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
ال� �ق� �ط ��اع أن � ��ه ت� ��م اس �ت �ئ �ن ��اف ال �ع �م��ل
ب �م �ص �ن��ع األس � �م� ��دة وي �ع �م��ل ح��ال �ي��ا
حسب ما خطط له بعد أن تم توفير

ك�م�ي��ات ال �غ��از امل�ط�ل��وب��ة م�ش�ي��را إل��ى
أن م�ع��دالت إن�ت��اج أس�ط��وان��ات الغاز
في كل من مصنعي (الشعيبة) و(أم
العيش) تسير وفق معدالت اإلنتاج
اليومي املعتاد بل نحن قادرون على
زيادة اإلنتاج عند الحاجة.
وأث�ن��ى على الجهود امل�ب��ذول��ة في
إدارة األزمة واحتواء تبعياتها األمر
ال � ��ذي ل ��م ي ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع �ل��ى ط�ب�ي�ع��ة
ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة ف��ي دول� ��ة ال�ك��وي��ت
الفتا إلى جهود املخلصني من أبناء
ال�ق�ط��اع النفطي ال��ذي��ن م��ازال��وا على
رأس عملهم والذين غلبوا املصلحة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��دول��ة إل� ��ى ج ��ان ��ب ق��دام��ى
العاملني في القطاع.

ح��رج��ة ج ��راء اس �ت �م��رار ت��دن��ي اس�ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط وم� � ��ا ي� �ت ��رت ��ب ع� �ل ��ى ذل� � ��ك م��ن
ت��داع �ي��ات وت �ح��دي��ات ج� ��ادة ح��اض��را
وم �س �ت �ق �ب�لا ت �س �ت��وج��ب م ��ن ال�ج�م�ي��ع
ت �ج �س �ي��د روح امل �س��ؤول �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة
وال �ت �ض �ح �ي��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل االي �ج ��اب ��ي
امل� � �س � ��ؤول م � ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات م ��واج �ه ��ة
ت �ل��ك ال �ت �ح��دي��ات وت �غ �ل �ي��ب امل�ص�ل�ح��ة
العليا ع�ل��ى املصلحة ال�خ��اص��ة وه��و
م��ا ع�ه��دت��ه ال�ك��وي��ت ف��ي اب�ن��ائ�ه��ا عبر
ت��اري�خ�ه��ا امل�ج�ي��د والس �ي �م��ا ان ب�ي��ان
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
املالية ووزير النفط بالوكالة الصادر
ي��وم ال�س�ب��ت امل��واف��ق  2016/4/16قد
اك ��د أن م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
ق ��د ال �ت��زم��ت ب �ع��دم امل� �س ��اس ب�ح�ق��وق
العاملني بالقطاع النفطي ومزاياهم
الوظيفية.
راب � �ع� ��ا :ان ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  6ل�س�ن��ة
 2010ف ��ي ش� ��أن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
االه �ل ��ي وال � ��ذي ي �س��ري ع �ل��ى ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ق��د اك ��د ف��ي امل � ��ادة  103منه
ال�ت��زام اص�ح��اب االع�م��ال ومنظماتهم
ب��اح�ت��رام ك��اف��ة ال�ق��وان�ين ال�س��اري��ة في
ال ��دول ��ة وان ي �م��ارس��وا ن�ش��اط�ه��م في
ح ��دود االه � ��داف ال� � ��واردة ف��ي ال�ن�ظ��ام
االساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه
االه� ��داف او ال �خ��روج عنها ك�م��ا نظم
ه ��ذا ال �ق��ان��ون آل �ي��ة ت�س��وي��ة م�ن��ازع��ات
العمل الجماعية والتي يجب االلتزام
بها ول��م تتضمن ه��ذه اآلل�ي��ة ال��دع��وة
الى االض��راب او التهديد به .خامسا:
ان مجلس الوزراء يؤكد على انه يجب

أال تصل االمور الى ما يشكل اضرارا
بمصالح البالد او يمس سمعتها او
مكانتها فهذا م��ا يرفضه ك��ل كويتي
مخلص غ�ي��ور ع�ل��ى مصلحة ال��وط��ن
وسمعته ومكانته.
وف� � � ��ي ض� � � ��وء اس � �ت � �ن � �ك� ��ار م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء ورف� �ض ��ه ت �ع��ري��ض م�ص��ال��ح
ال� �ب�ل�اد ل �ل �ض��رر وامل � �س� ��اس ب��امل��راف��ق
ال �ح �ي ��وي ��ة ب �ه ��ا ف� ��ي س �ب �ي��ل م �ص��ال��ح
خ��اص��ة او م�ط��ال�ب��ات ف�ئ��وي��ة ف�ق��د ق��رر
مجلس الوزراء:
 -1ت�ك�ل�ي��ف ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة (ك��ل
ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه) ب�م�ب��اش��رة االج � ��راءات
ال � �ق � ��ان � ��ون � �ي � ��ة امل � �ن � ��اس � �ب � ��ة مل� ��واج � �ه� ��ة
امل � �م� ��ارس� ��ات امل ��رف ��وض ��ة وم �ح��اس �ب��ة
ك ��ل م ��ن ي�ت�س�ب��ب ف ��ي ت�ع�ط�ي��ل امل��راف��ق
الحيوية للبالد واالض ��رار الجسيمة
بمصالحها.
 -2ت� �ك� �ل� �ي ��ف م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ات �خ��اذ االج � ��راءات الكفيلة
لتوفير ال�ع�م��ال��ة ال �ض��روري��ة لتسيير
العمل ف��ي مرافقها وتشغيل االنتاج
والوفاء بااللتزامات املحلية والدولية
من املنتجات البترولية.
 -3ح ��ث ج �م �ي��ع االخ � � ��وة واالب� �ن ��اء
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي على
ض � � ��رورة ت �ج �س �ي��د روح امل �س��ؤول �ي��ة
وال �ت �ض �ح �ي��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل االي �ج ��اب ��ي
امل �س��ؤول ف��ي تغليب امل�ص��ال��ح العليا
للبالد على املصالح الضيقة وهو ما
عهد دائما في أبناء الكويت االوفياء.

الحرس الوطني :إنتاج الغاز
في الشعيبة وأم العيش
يسير على أكمل وجه
اك ��د وك �ي��ل ال �ح��رس ال��وط�ن��ي
ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن ه��اش��م ال��رف��اع��ي
استمرار إنتاج الغاز في موقعي
الشعيبة وأم العيش على أكمل
وج� � ��ه ح� �ي ��ث ي� �ت ��ول ��ى م �ن �ت �س �ب��و
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ع�ل��ى م ��دار 24
ساعة عمليات التشغيل ومهام
األمن والسالمة.
ونقل بيان صادر عن الحرس
ال � ��وط� � �ن � ��ي ام � � � ��س ع� � ��ن ال � �ف ��ري ��ق
ال � ��رف � ��اع � ��ي ق� ��ول� ��ه ع � �ق ��ب ت �ف �ق��ده
م �ص �ن��ع ال � �غ� ��از امل � �س� ��ال ب �م��وق��ع
ال�ش�ع�ي�ب��ة ان م�ن�ت�س�ب��ي ال�ح��رس
الوطني ب��اش��روا تشغيل عجلة

إن� �ت ��اج أس� �ط ��وان ��ات ال �غ ��از وف�ق��ا
لبروتوكول ال�ت�ع��اون امل�ب��رم بني
الحرس الوطني وشركة ناقالت
النفط الكويتية .
من جانبه تفقد قائد الحماية
وال �ت �ع ��زي ��ز ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن ف��ال��ح
شجاع فالح مصنع تعبئة الغاز
امل� �س ��ال ف ��ي م �ن �ط �ق��ة أم ال �ع �ي��ش
اطمأن خاللها على سير العمل
واإلن � �ت� ��اج ن ��اق�ل�ا إل� ��ى م�ن�ت�س�ب��ي
الحرس الوطني تحيات القيادة
العليا.
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طرح مبادرة من أربع نقاط للخروج من األزمة

طلب نيابي لعقد جلسة خاصة لمناقشة
تفاعل عدد من النواب
مع أزمة إضراب القطاع
النفطي بين مؤيدين
لمطالب العاملين
بالقطاع النفطي وعدم
المساس بحقوقهم
ومكتسباتهم داعيا
الى العمل الجاد
للوصول الى توافق مع
المضربين إليجاد حل
مرض للطرفين وبين
معارضين لالضراب يرون
أنه يستهدف االضرار
بمصالح الدولة مؤكدين
حق النقابات العمالية
المطالبة بالحقوق
العمالية ولكن في إطار
قانوني وعقالني.
فيما أعلن نواب عن
عزمهم تقديم طلب
نيابي لعقد جلسة
خاصة االسبوع الجاري
لمناقشة إضراب القطاع
النفطي كاشفين
عن طرح مبادرة من
اربع نقاط للخروج من
هذه االزمة وهي
الغاء القرارات الثمانية
محل الخالف ما بين
وزير النفط والقيادات
والنقابات النفطية
والمرتبطة بمميزات
العاملين الحاصلين
عليها بحكم قضائي
نهائي وتشكيل لجنة
مشتركة للحوار وتحديد
فترة اسبوعين لحل
هذا الخالف واالزمة
وابعاد عناصر التأزيم من
القياديين.

عدنان عبدالصمد

د .يوسف الزلزلة

صالح عاشور

عسكر العنزي

وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د
يفترض على النقابات النفطية كافة
وض� � ��ع م �ص �ل �ح��ة ال � �ك ��وي ��ت ف� � ��وق ك��ل
اع �ت �ب��ار م�س�ت�غ��رب��ا دع��وت �ه��م ال�ع�م��ال
ل�لاض��راب م��ن اج��ل مصلحة الكويت
داعيا اليضاح األمور بشأن اإلضراب
قبل أي تحركات او نقاشات.
وع �ل��ق ب��ال �ق��ول :ان االض� � ��راب غير
واضحة مسبباته قائال :يفترض على
م��ن ي��دع��ي ان��ه ي��ري��د ح�م��اي��ة مصلحة
ال �ب �ل��د ان ي�ج�ل��س ل �ل �ت �ف��اوض وي��أت��ي
ب��وج �ه��ة ن �ظ��ره مل ��راك ��ز ال� �ق ��رار م�ش�ي��را
ال ��ى ان ك��ل ت�ص��ري�ح��ات ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي ��ر
النفط بالوكالة تشير الى انه مستعد
للمفاوضات.
وأضاف عبدالصمد :من املؤسف ان
يقام االضراب رغم ان املتفاوض حوله
أمور غير واضحة وليست نهائية بل
ه��و اض � ��راب م��ن اج ��ل ت �خ��وف��ات على
املكتسبات قد تحصل مستقبال.
وع� �ل ��ق ب� �ق ��ول ��ه :ان ال� �ت ��وج ��ه ل�ع�ق��د
جلسة ملناقشة تجاذب املطالبات بني
املضربني والحكومة مسألة دستورية
ومن حق النواب تقديم طلب بشأنها
وق� � � ��د ت� �ت� �ض ��ح ع � �ل� ��ى اث� � ��ره� � ��ا ب �ع��ض
األم��ور ويعرض وزي��ر النفط ما لديه
ونعرف وجهة النظر األخرى وما هي
املكتسبات التي يدعي املضربون ان
الحكومة تريد تقليلها انا ال علم لدي
بتلك املكتسبات.
وق��ال :لم نناقش ميزانية مؤسسة
ال� �ب� �ت ��رول ب �ع��د ردا م �ن��ه ع �ل��ى س ��ؤال
صحافي هل امليزانية الجديد للنفط
ت �ض �م �ن��ت ت �خ �ف �ي �ض��ات مل �س �ت �ح �ق��ات
العاملني بالقطاع؟
وس��أل عبدالصمد وزي��ر النفط :ما
هو البديل االستراتيجي؟ اخبرنا ما
هو بمفهومك الفتا ال��ى ان ما فهمته
م ��ن ال �ص �ح��ف ان امل �ض��رب�ي�ن ي��ري��دون
ت�ع�ه��دا م��ن ال ��وزي ��ر ع�ل��ى ع ��دم ش�م��ول
ع ��ام �ل ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ب��ال �ب��دي��ل
االستراتيجي ومن ضمنهم العاملون
املقبلون الجدد مضيفا :ماذا سيطبق
عليهم أصال ال نعرف شيئا وهل اقر
املجلس البديل االستراتيجي؟ وهل
اقرته اللجنة البرملانية املختصة؟

وأف � � � ��اد :ال اح � ��د ي� �ع ��رف االض� � ��راب
ع �ل��ى م � ��اذا؟ م�ب�ي�ن��ا ان ه �ن��اك ت�ح��رك��ا
م��ن ق �ب��ل امل �ض��رب�ين الخ��اف��ة االخ��ري��ن
اذا ل ��م ي �س��ان��دوه��م م �س �ت �غ��رب��ا ك�ي��ف
يرفض املضربون أشياء غير معروفة
ح� �ت ��ى اآلن ك� �م ��ا ي ��رف� �ض ��ون ال �ب��دي��ل
االستراتيجي وهو مجهول.
ون ��وه :ال ن �ع��رف ح�ت��ى اآلن م��ا هو
البديل االستراتيجي ونحن في لجنة
املوارد البشرية لم ننته فيه الى شيء
حتى اآلن موضحا ان��ه يحتاج دورة
ت�ش��ري�ع�ي��ة ت�ت�م�ث��ل ب �ن �ق��اش وت�ب��اح��ث
وت� � ��واف� � ��ق م � ��ا ب �ي��ن أع� � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة
انفسهم ثم توافق ما بني اللجنة من
ج�ه��ة وال �ح �ك��وم��ة م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ثم
يعرض على املجلس الق��راره ويحدد
ل ��ه م ��وع ��د ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ق ��د ي� �ك ��ون ب�ع��د
سنتني من اقراره.
واستغرب عبدالصمد كيف يكون
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي رك ��ن أس��اس��ي
ب��االض��راب وج ��رت م �ف��اوض��ات حوله
واملضربون يريدون اال يطبق عليهم
وه � ��و ح �ت��ى اآلن ل ��م ي �ق��ر وال ت��وج��د
تفاصيل واضحة حوله.

لنزع فتيل األزم��ة التي تكلف الدولة
املليارات في ح��ال استمرارها بسبب
تعنت االدارة وال �ت �ع��دي ع�ل��ى حقوق
العمال.

ع �ب ��ر ع �ق ��د ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ل �ل��وق��وف
ع�ل��ى ه��ذه األزم ��ة ال�ت��ي ل�ه��ا ارت� ��دادات
ك��ارث�ي��ة على وض��ع االق�ت�ص��اد مؤكدا
أن تلكؤ ال��وزي��ر ال�ص��ال��ح ف��ي إص�لاح
سلم ال��روات��ب والبديل االستراتيجي
وتحقيق العدالة بني قطاعات الدولة
املختلفة ه��و م��ا أوص�ل�ن��ا إل��ى ال�ح��ال
الذي نحن عليه اآلن.
وط��ال��ب ال�ح��ري�ج��ي ن�ق��اب��ات النفط
وال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع بتقدير حجم
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ف ��رض� �ه ��ا ع �ل �ي �ه��م
وج ��وده ��م ف��ي ه ��ذا امل��رف��ق ال�ح�س��اس
وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها
من مصالح وعدم النظر تحت األقدام.
وأشار إلى أننا شددنا سابقا على
وجود جهاز إلدارة األزمات والكوارث
ون �ح��ن اآلن ن ��واج ��ه أزم� ��ة ك �ب �ي��رة في
أه��م ق�ط��اع م��ن ق�ط��اع��ات ال��دول��ة وه��و
ق�ط��اع النفط معتبرا أن تعامل وزي��ر
املالية مع األزمة لم يكن على املستوى
امل�ط�ل��وب وي�ج��ب ال��وص��ول إل��ى حلول
عبر التفاوض تنهي املشكلة وتحفظ
حقوق العاملني.
وأضاف الحريجي :نحن مع حقوق
ال �ع �م��ال وم�ك�ت�س�ب��ات�ه��م إال أن ه�ن��اك
مطالب غير عادلة ال يمكن أن نؤيدها
وي �ج��ب إب �ع��اد األط � ��راف ال �ت��ي تسعى
إلى تأزيم املوقف.

جهات خارجية
وف� ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب
ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور أن اإلض � � � � ��راب ح��ق
قانوني التحاد عمال البترول وعلى
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ال�ع�م��ل ال �ج��اد ل�ل��وص��ول
ال � ��ى ت� ��واف� ��ق م� ��ع امل� �ض ��رب�ي�ن إلي �ج ��اد
ح ��ل م� ��رض ل �ل �ط��رف�ين راف� �ض ��ا ب �ش��دة
االستعانة بجهات خارجية لإلحالل
ب ��دال م��ن ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة مضيفا:
وم �ب��دأ ال�ت�ه��دي��د م��رف��وض ون �ق��ف مع
حقوق العاملني الكويتيني بالشركات
النفطية وأض��م ص��وت��ي ال��ى م��ا ذهب
إل �ي��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف ف��ي
مبادرته لحل األزم��ة وعلى الحكومة
التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول
الى حل للخالف.
وت��اب��ع أن مشكلة ال�ق�ط��اع النفطي
م �ح �ص��ورة ب��ال �ق �ي��ادات امل ��ؤزم ��ة ال�ت��ي
ت� �ح ��ارب ال �ع �م��ال ب ��أرزاق� �ه ��م وت�ط�ب��ق
عليهم ال�ق��رارات التي ال تطبقها على
نفسها مثل مميزات التقاعد مطالبا
ب ��اح ��ال ��ة امل � ��ؤزم �ي��ن م �ن �ه��م ل �ل �ت �ق��اع��د

الحكومة والمضربون
وعلق النائب د.يوسف الزلزلة على
اضراب القطاع النفطي قائال :القضية
ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ض��رب�ي�ن وق ��راره ��ا
النهائي ه��و م��ا يتفق عليه الطرفان
م�ب�ي�ن��ا ان ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن ع �ل��ى اط�ل�اع
برغبات وآراء كل منهما.
حل مرض
وم � ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
ال � �ع � �ن� ��زي دع � �م� ��ه وت� ��أي � �ي� ��ده مل �ط��ال��ب
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وع ��دم
امل � �س ��اس ب �ح �ق��وق �ه��م وم �ك �ت �س �ب��ات �ه��م
داع � �ي ��ا وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال��ى
العمل الجاد للوصول الى توافق مع
املضربني إليجاد حل مرض للطرفني
وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار
ي� � ��ؤدي ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ح ��ل ل �ل �خ�لاف
وتحقيق املطالب املستحقة للعاملني.
وق��ال عسكر في تصريح صحافي
إن ال�ق�ط��اع النفطي م��ن اه��م قطاعات
ال��دول��ة كما ان طبيعة عمل العاملني
به ذات طبيعة خاصة لعملهم تحت
ظ� � � ��روف ص �ع �ب ��ة وق ��اس � �ي ��ة وه� � ��و م��ا
يتطلب ان يكون تعامل الحكومة مع
العاملني بهذا القطاع تعامال حساسا
واال يكون رد الفعل الحكومي تجاه
موقف العمال رد فعل متعسف يزيد
األزمة اشتعاال وال يحلها.
سمعة الكويت
ف � ��ي ح �ي��ن رف� � ��ض ال � �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
ال �ح��ري �ج��ي م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه ال �ق �ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي م ��ن اه� � �ت � ��زازات م ��ن ش��أن �ه��ا
ال �ت��أث �ي��ر س�ل�ب��ا ع �ل��ى س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت
وع� � �ل � ��ى م� �ص ��ال� �ح� �ه ��ا االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
باعتباره عصب االق�ت�ص��اد الكويتي
محمال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي��ر املالية مسؤولية ال��وص��ول إلى
ح �ل��ول ت��واف �ق �ي��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��أزم��ة
إضراب النفط.
ودع��ا الحريجي إل��ى تدخل نيابي

عبدالله املعيوف

أزمة كبيرة
وب � � � ��دوره أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
املعيوف عن عزمه تقديم طلب خالل
االسبوع الجاري لعقد جلسة خاصة
ملناقشة ازم��ة النقابات العمالية في
ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م��ع ق �ي��ادات ال�ق�ط��اع
متضمنة م �ب��ادرت��ه امل�ك��ون��ة م��ن ارب��ع
ن�ق��اط وال��داع �ي��ة أح��د ب�ن��وده��ا إلل�غ��اء
ال � �ق� ��رارات ال �ث �م��ان �ي��ة م �ح��ل اإلض � ��راب
واستبعاد قياديني في النفط.
وق��ال النائب عبدالله املعيوف في
ت �ص��ري��ح ص �ح �ف��ي ف ��ي م �ج �ل��س األم ��ة
يوم أمس إن البلد تعيش ازمة كبيرة
وحساسة واذا لم يتم تداركها ستكون
مضاعفاتها مؤثرة جدا على الوضع
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إضراب القطاع النفطي
الحريجي :هناك
مطالب غير عادلة
ال يمكن أن نؤيدها

سعود الحريجي

تتمة المنشور ص08
االقتصادي واالجتماعي والسياسي
ف��ي ال �ب�لاد ف��ال�ي��وم ب��دأ ع�م��ال القطاع
النفطي اضرابهم من الساعة الثامنة
وح� �ت ��ى ال� �ع ��اش ��رة ص �ب ��اح ��ا ب �ع ��د ان
وصلوا الى طريق مسدود.
وأوض� � � ��ح امل� �ع� �ي ��وف ان ال �ع��ام �ل�ين
بالقطاع النفطي لم يقدموا على هذه
الخطوة اال بعد وصولهم الى طريق
م �س��دود ف��ي ال �ت �ف��اوض م��ع ال�ق�ي��ادات
النفطية ووزي ��ر ال�ن�ف��ط مبينا ان من
ن�ت��ائ��ج ه ��ذا االض � ��راب ل�ل�ي��وم ال��واح��د
فقط وخالل ساعتني انخفاض االنتاج
النفطي من  ٣ماليني الى مليون و٢٠٠
ال��ف ب��رم�ي��ل وال�خ�س��ائ��ر امل �ق��درة لهذا
ال� �ي ��وم ف �ق��ط  ٩٠م �ل �ي��ون دوالر وه��ي
خسائر تتحملها ال�ق�ي��ادات النفطية
نتيجة ع��دم مقدرتها على ن��زع فتيل
هذه االزمة الواقعة بينها وبني عمال
القطاع النفطي.
وت��اب��ع :ه��ذه األزم ��ة وق�ع��ت بسبب
ش�خ��ص او ش�خ�ص�ين م��ن ال�ق�ي��ادي�ين
ال � ��ذي اب� �ت ��دأ ه� ��ذه االزم� � ��ة وق� ��د ي�ك��ون
ه��و م��ن يصعد بها مشيرا ال��ى بداية
ت �ف��اوض م�م�ث�ل��ي ات� �ح ��ادات ون�ق��اب��ات
القطاع النفطي مع رأس هرم القطاع
امل �م �ث��ل ب ��وزي ��ر ال �ن �ف��ط م �ب��اش��رة اب�ل��غ
دليل على فشل هذه القيادات النفطية
باحتواء االزمة.
وأع � � � ��رب امل � �ع � �ي� ��وف ع � ��ن اع� �ت� �ق ��اده
ب�م�س�ع��ى ب �ع��ض ال� �ق� �ي ��ادات ال�ن�ف�ط�ي��ة
ل� ��زج وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وال �ح �ك��وم��ة ب �ب��دء
املفاوضات مع االت�ح��ادات والنقابات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ك �ت �ك �ت �ي��ك خ �ط ��ط ل� ��ه ح�ت��ى
ت �ت �ص��اع��د االزم � ��ة وت� �ك ��ون ب�م��واج�ه��ة
الحكومة وليس القيادات النفطية او
وزير النفط.
وتوقع ان يكون من تسببا باالزمة
ق��د غ ��ررا ب��وزي��ر ال�ن�ف��ط ووض �ع��اه في
م��واج�ه��ة ال�ن�ق��اب��ات النفطية موجها
ت�س��اؤل��ه ل��وزي��ر ال�ن�ف��ط اذا ك�ن��ت أعلى
ق � �ي ��ادي ب��ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وف �ش �ل��ت
ب ��ال �ت �ف ��اوض ف �م��ن س �ي �ك �م �ل �ه��ا ب �ع��دك
وه��ل سينحفض مستوى التفاوض
م��ن وزي ��ر ال�ن�ف��ط ال��ى ق�ي��ادي��ي النفط؟
م �س �ت �ط��ردا :ف �ق��د ك ��ان امل �ف �ت��رض على

فيصل الكندري

حمدان العازمي

م .محمد الهدية

طالل الجالل

القياديني املبادرة للتفاوض اكثر من
م��رة وان ��ا اح�م�ل�ه��م م�س��ؤول�ي��ة فشلها
االن خاصة وانها ما سيترتب عليها
ازمة مالية مرتبطة بدخل البالد.
واستغرب املعيوف ان يتم التعامل
م � ��ع ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ب ��ال � �ق � �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
ب�م�م��ارس��ة ن��وع م��ن االره� ��اب االداري
والوظيفي ازاءهم وتجاهلهم بإصدار
الئحة جديدة مغايرة لالئحة املعمول
بها بشأن مهام العمل وطبيعته.
وش��دد املعيوف على ان��ه اذا كانت
ه �ن��اك ت �ه ��دي ��دات ب �ف �ص��ل او م�ع��اق�ب��ة
ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م��ن قبل
ال �ق �ي��ادي�ي�ن س �ي �ت �ح �م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
القيادي نفسه ممن يمارس االره��اب
وت �ب �ع��ات ه� ��ذا ال �ت �ه��دي��د م �ش �ي��را ال��ى
ان��ه يتعجب م��ن خ ��روج اح��د ق�ي��ادات
القطاع النفطي لتتحدث عن ان عامل
القطاع النفطي يتقاضى راتبا وقدره
 ٣آالف دي � �ن� ��ار وه � ��و ح ��دي ��ث م �ن��اف
للحقيقة.
وت �س��اءل اذا ك��ان ال�ع��ام��ل بالقطاع
ال �ن �ف �ط��ي ي �ت �ق��اض��ى أل� ��ف دي� �ن ��ار فهو
يعمل منذ الساعة السادسة صباحا
وح� �ت ��ى ال� �س ��ادس ��ة م� �س ��اء ب ��االج ��واء
ال � � �ح� � ��ارة وال � � � �ب� � � ��اردة وف � � ��ي ال� �ح� �ق ��ول
واملصافي والقياديون يتقاضون ١٠
آالف دي �ن��ار وي �م��ارس��ون ع�م�ل�ه��م من
مكاتبهم.
ون��وه ال��ى ان هناك مميزات حصل
ال �ع��ام �ل��ون ب��ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي بحكم
قضائي وتصويرهم بأنهم يسعون
البتزاز القيادات النفطية والبالد غير
صحيح واتحدى القياديني بالقطاع
ال�ن�ف�ط��ي ان ي�ث�ب�ت��وا ذل ��ك م�ش�ي��را ال��ى
انه اذ كان للعاملني بالقطاع النفطي
م�ط��ال��ب اض��اف�ي��ة غ�ي��ر ح�ق��وق�ه��م فهي
غير مقبولة.
وكشف املعيوف عن انه من منطلق
مسؤوليته السياسية والوطنية تقدم
ب�م�ب��ادرة م��ن ارب��ع ن�ق��اط للخروج من
ه��ذه االزم��ة وه��ي أوال ال�غ��اء ال�ق��رارات
الثمانية محل ال�خ�لاف م��ا ب�ين وزي��ر
النفط والقيادات والنقابات النفطية
وامل � ��رت � �ب � �ط � ��ة ب � �م � �م � �ي� ��زات ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ب �ح �ك��م ق �ض��ائ��ي
نهائي وثانيا تشكيل لجنة مشتركة

م��ن م�ج�ل��س ال � ��وزراء وب �ع��ض اع�ض��اء
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة وات � � �ح� � ��اد ال �ع ��ام �ل�ي�ن
بالبترول وبعض ال�ق�ي��ادات النفطية
م� �م ��ن ه � ��م ل� �ي� �س ��وا م� ��وض� ��ع ال� �ت ��أزي ��م
ويملكون ال�ق��درة على ال�ح��وار وليس
ل��دي �ه��م م� ��واق� ��ف ش �خ �ص �ي��ة مل �ن��اق �ش��ة
ال �ق �ض��اي��ا ك��اف��ة وم �ن �ه��ا الخصخصة
وان �ت �ق��اص م��زاي��ا ال�ع��ام�ل�ين وال�ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي وث��ال �ث��ا ت�ح��دي��د ف�ت��رة
اس�ب��وع�ين لحل ه��ذا ال�خ�لاف واالزم��ة
وراب� �ع ��ا اب� �ع ��اد ع �ن��اص��ر ال �ت��أزي��م من
ال�ق�ي��ادي�ين الن ��ه ل�ي��س م��ن امل�ع�ق��ول ان
ن �ض �ح��ي ب� �ـ  ٢٠أل� ��ف ع��ام��ل ب��ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ن اص�ح��اب
ال� � �خ� � �ب � ��رة م � � ��ن اج � � � ��ل ش � �خ � �ص �ي�ن م��ن
القيادات.

وش��دد اب��ل على ع��دم احقية نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة
وزير النفط بالوكالة وال مجلس ادارة
مؤسسة البترول الكويتية التفاوض
ب �ش��أن ال �غ ��اء ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
وال ي� �ج ��وز ل �ه��م اس �ت �خ ��دام ��ه ك��ورق��ة
م �ف��اوض��ات م��وض�ح��ا ب �ق��ول��ه :ال�ب��دي��ل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ه��و ع �ب��ارة ع��ن حزمة
م � �ش� ��روع� ��ات واق� � �ت � ��راح � ��ات ب �ق ��وان�ي�ن
تناقش داخ��ل لجنة امل ��وارد البشرية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وت�ن�ت�ه��ي ب�م��ا ت�ت��وص��ل له
ال �ل �ج �ن��ة وال ي �م �ك��ن الي ط � ��رف ك ��ان
املفاوضة به خارج اللجنة.

اع �ل��ى م �ع��اي �ي��ر ال� �ج ��ودة ف ��ي االن �ت��اج
والتصدير والصيانة وان يكون هناك
ق��واع��د منفصلة لطبيعة ك��ل وظيفة
ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م �ش��ددا ع�ل��ى ان
الحكومة تثبت يوما بعد اخر وازمة
ب �ع��د اخ� ��رى ان �ه��ا ع ��اج ��زة ع ��ن ال�ق�ي��ام
ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ت �ج��اه اه ��م ال�ق�ض��اي��ا
التي تواجه الدولة.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ش ��دد ال �ن��ائ��ب محمد
الهدية على ان القطاع النفطي شريان
ال� ��دول� ��ة ق ��ائ�ل�ا ان س �ي��اس��ة ال �ت �ح��دي
م��ن ال �ط��رف�ين ل��ن ت �ص��ب ف��ي مصلحة
الكويت.
وط � ��ال � ��ب ال � �ه� ��دي� ��ة م � ��ن ال �ح �ك ��وم ��ة
ب ��ال� �ج� �ل ��وس م � ��ع امل � �ض� ��رب �ي�ن وب �ح��ث
م �ط��ال �ب��ات �ه��م وع � ��دم االن� �ت� �ق ��اص م�م��ا
اكتسبوه ب�س�ن��وات سابقة م��ؤك��دا أن
من حق املضربني املطالبة بالحقوق
عبر االضراب.
أم ��ا النائب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س ف �ق��ال:
على العاملني بالنفط وضع مصلحة
ال�ب�ل��د ن�ص��ب أع�ي�ن�ه��م ودع� ��وة ات�ح��اد
عمال البترول لإلضراب الشامل غير
مستحقة.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي:
ن �ح��ن م ��ع امل �ط��ال��ب ال �ع ��ادل ��ة مل��وظ�ف��ي
ال �ن �ف��ط وح �ف��ظ ح �ق��وق �ه��م ون ��أم ��ل من
الحكومة التوصل لحل ع��ادل يضمن
تنفيذ مطالبهم مع تأكيدنا تغليب
املصلحة العليا ل�ل�ب�لاد وأال يستمر
االخوة املضربون في هذا االمر.
وب � � � � � ��دوره ط � ��ال � ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب ط �ل�ال
ال �ج�لال رئ�ي��س ال � ��وزراء س�م��و الشيخ
جابر املبارك بالتحرك املباشر إلقالة
قياديي النفط املتسببني بما يحدث
حاليا في القطاع النفطي.
وأك� ��د ال �ج�ل�ال أه �م �ي��ة ف �ت��ح ق �ن��وات
ل �ل �ت �ف��اوض ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وم��وظ�ف��ي
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وع � ��دم م��واج�ه�ت�ه��م
بتهديدات بهذه الطريقة.
وتمنى الجالل من رئيس الحكومة
ال �ت �ح��رك وإق ��ال ��ة ال �ع��دس��ان��ي وتعيني
ش�خ��ص ذي ك �ف��اءة م��ن اب �ن��اء القطاع
ال �ن �ف �ط��ي ل �ي�ل�ام��س ه� �م ��وم امل��وظ �ف�ي�ن
ويعمل على ال�ح��وار والتحدث معهم
ل �ح��ل م �ش �ك �ل��ة االض � � ��راب ف ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي.

شرعية المطالب
وم � ��ن ج �ه �ت��ه اك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الكندري شرعية مطالب أبناء القطاع
النفطي باملحافظة على مكتسباتهم
م � �ش � �ي� ��را ال � � � ��ى ان خ � � �ط� � ��ورة ال� �ع� �م ��ل
وتصنيفها كمهن شاقة توجب على
ادارة املؤسسة احترام طبيعة عملهم
امليداني.
وقال الكندري في تصريح صحفي
ان ال ��وق ��ت ق ��د ح ��ان ل �ت �ج��دي��د ال��دم��اء
ف��ي ب�ع��ض ال �ق �ي��ادات النفطية وال�ت��ي
ت�س�ب�ب��ت م ��رة اخ� ��رى ب�ت�ك�ب�ي��د ال��دول��ة
خ �س��ائ��ر ب �ع��د ت�ن�ف�ي��ذ ع �م��ال ال �ب �ت��رول
اضرابهم.
واك � ��د ال �ك �ن��دري وق ��وف ��ه م ��ع ع�م��ال
ال�ن�ف��ط ح�ت��ى ت�ت��راج��ع ادارة املؤسسة
ع � � ��ن ق � � ��رارات � � �ه � � ��ا وت � �ع � �ي� ��د ال � �ح � �ق ��وق
للموظفني كافة.
ابتزاز الدولة
وف ��ي امل �ق��اب��ل رف ��ض رئ �ي��س لجنة
امل��وارد البشرية النائب د .خليل أبل
اي ش�ك��ل م��ن االش �ك��ال اس�ت�خ��دام حق
االض��راب مع االض��رار بمصالح البلد
واصفا هذا بـابتزاز الدولة.
واك� � ��د اب � ��ل ان م ��ن ح ��ق ال �ن �ق��اب��ات
العمالية املطالبة بالحقوق العمالية
ب ��اط ��ار ق��ان��ون��ي وع �ق�ل�ان��ي م �ت��دارك��ا
بقوله :لكن ال يحق لهم املطالبة بأمور
غير قانونية.

زيادة الرواتب
وعلى صعيد متصل اعلن النائب
ح � �م� ��دان ال � �ع ��ازم ��ي ت ��أي� �ي ��ده مل �ط��ال��ب
ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي املتمثلة
في وق��ف املساس بالحقوق العمالية
وإرج � � � ��اع ال� �ح� �ق ��وق ال� �ت ��ي أل �غ �ي ��ت او
ق �ل �ص��ت وزي� � � ��ادة ال � ��روات � ��ب ك ��ل ث�ل�اث
س �ن��وات وإع ��ادة مخصصات ال�ع�لاج
ب ��ال� �خ ��ارج وت �ك ��ري ��م ال �ع��ام �ل�ي�ن أث �ن��اء
الخدمة وعند انتهائها ومنع املساس
بالحوافز للقياديني والعاملني وما
يتعلق ب�ب��دالت طبيعة العمل اضافة
الى تخفيض درجة التعيني للعاملني
ال� �ج ��دد وت �ن �ف �ي��ذ ات �ف��اق �ي��ة ع� ��ام 1984
م��ع ات�ح��اد العاملني ف��ي النفط وحكم
نقابة نفط الكويت بشأن منح تذاكر
السفر للمهام الرسمية والتدريبية
وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى امل �خ �ص��ص ال �ي��وم��ي
لبعثات السفر والدورات الخارجية.
ورأى ال �ع��ازم��ي ان م�س��أل��ة القطاع
ال �ن �ف �ط ��ي ح� �س ��اس ��ة ج� � ��دا وال ي�م�ك��ن
مقارنتها بباقي القطاعات بالدولة
وب �خ��اص��ة م��ا ي�ت�ع�ل��ق م�ن�ه��ا بطبيعة
ال�ع�م��ل املختلفة كلية ع��ن غ�ي��ره��ا من
ال��وظ��ائ��ف الف�ت��ا ال��ى ان ال�ت�ع��اط��ي مع
ه� ��ذا ال �ق �ط��اع ي �ج��ب ان ي �ت��وخ��ى ف�ي��ه
املسؤول الحذر واال يؤخذ االمر على
انه وظيفة كبقية الوظائف.
واك� ��د ال �ع��ازم��ي ض � ��رورة اس�ت�ث�ن��اء
القطاع النفطي من املسطرة املوحدة
للوظائف على ان ت�ك��ون ل��ه معاييره
ال� �خ ��اص ��ة امل �ع �ت �م ��دة ح �س ��ب امل� �ه ��ارة
والتخصص ودرجة االتقان وتحقيق

الكندري :حان
الوقت لتجديد
دماء بعض
القيادات النفطية
حمدان العازمي:
استثناء القطاع
النفطي من
المسطرة الموحدة
للوظائف
الهدية :سياسة
التحدي من
الطرفين لن
تصب في مصلحة
الكويت
الخميس :على
العاملين بالنفط
وضع مصلحة البلد
نصب أعينهم
العدواني :نحن مع
المطالب العادلة
لموظفي النفط
وحفظ حقوقهم
الجالل :فتح
قنوات للتفاوض
بين الحكومة
وموظفي القطاع
النفطي
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ما آلية عمله فيما يتعلق بقرارات بيع الشركات؟

الطريجي يسأل عن صالحيات مجلس إدارة
هيئة االستثمار
وج��ه النائب د .عبدالله الطريجي
س� � � ��ؤاال ال� � ��ى ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أنس الصالح جاء فيه:
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ال ��واف �ي ��ة وال �ش��اف �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ك��اف��ة
ص�ل�اح� �ي ��ات م �ج �ل��س إدارة ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار وك ��ذل ��ك ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية والعضو املنتدب والقرارات
وال �ق��وان�ي�ن ذات ال�ص�ل��ة م��ع ت��زوي��دي
بنسخ ضوئية عن كافة الصالحيات
واملستندات سالفة الذكر.
وي� ��رج� ��ى ت� �ح ��دي ��د ق �ي �م��ة األم � � ��وال
وسقف االستثمار التي تأتي ضمن

ال � �ص �ل�اح � �ي� ��ات امل� �م� �ن ��وح ��ة ل �ل �ع �ض��و
امل �ن �ت��دب واإلج � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة ب�ه��ذا
الخصوص وكذلك اللجنة التنفيذية.
وه � � � ��ل ج � � � ��رى أي ت� � �ع � ��دي � ��ل ع �ل��ى
ص�لاح�ي��ات مجلس اإلدارة واللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ع �ض��و امل� �ن� �ت ��دب؟ ف��ي
حالة االيجاب يرجى توضيح طبيعة
ال� �ت� �ع ��دي ��ل وت ��اري � �خ ��ه وأس � �ب ��اب ��ه م��ع
ت��زوي��دي ب�ك��اف��ة امل�س�ت�ن��دات املتعلقة
ب� ��ذل� ��ك .ك� �م ��ا ي ��رج ��ى ت ��وض� �ي ��ح ك��اف��ة
ال �ت �ف��اص �ي��ل امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ص�ل�اح �ي��ات
الرئيس التنفيذي ملكتب االستثمار
ف��ي ل�ن��دن وق�ي�م��ة األم� ��وال املستثمرة
امل �م �ن��وح��ة ل��ه ض �م��ن ص�لاح �ي��ات��ه مع

ت ��وض� �ي ��ح االج � � � � � ��راءات ذات ال �ص �ل��ة
ب��ال �ص�لاح �ي��ات وق � � ��رارات وإج� � ��راءات
االستثمار والبيع والشراء للعقارات.
وهل قرارات بيع الشركات التابعة
للهيئة او امل�م�ل��وك��ة بنسبة  ٪50أو
بنسب مختلفة تتم وفقا لصالحيات
وقرارات اللجنة التنفيذية او العضو
املنتدب شخصيا؟ مع توضيح كافة
االج ��راءات وال�ق��رارات ذات الصلة مع
ت��زوي��دي باملستندات وال �ق��رارات ذات
العالقة.
وما آلية عمل مجلس ادارة الهيئة
وال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب� �ق ��رارات ب �ي��ع ال �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة او

اململوكة للهيئة بنسب مختلفة داخل
وخ��ارج الكويت؟ وه��ل ه��ذه ال�ق��رارات
ضمن صالحيات اللجنة التنفيذية
فقط ام العضو املنتدب؟ مع تزويدي
ب �ن �ص��وص ال �ق��وان�ي�ن وال �ل ��وائ ��ح ذات
الصلة.
وي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس�م��اء اعضاء
مجلس ادارة الهيئة وت��اري��خ تعيني
ك� ��ل ع �ض��و وك ��ذل� ��ك اع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة
التنفيذية م��ع ت��وض�ي��ح أي مناصب
ل� �ه ��م خ� � � ��ارج ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
ع�ض��وي��ات�ه��م ف��ي م�ج��ال��س ال�ش��رك��ات
والبنوك وأي مؤسسات استثمارية
وأي م�ه��ام لهم بصفة اس�ت�ش��اري��ة أو

تنفيذية داخل وخارج الكويت.
وه ��ل ه �ن��اك أي الئ �ح��ة أو ق� ��رارات
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة أو ق ��ان ��ون ي �ت �ع �ل��ق ب �م��دد
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االدارة وال �ل �ج �ن��ة
التنفيذية؟ وه��ل يتم تغيير اعضاء
اللجنة التنفيذية؟ في حالة االيجاب
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات ذات
الصلة وتاريخ هذه القرارات وأسماء
االعضاء السابقني والحاليني.
وم� � � � � � � � ��ا ط � � �ب � � �ي � � �ع � � ��ة ال � � �س � � �ي � � ��اس � � ��ة
واالستراتيجية االستثمارية للهيئة
ف��ي ادارة ص�ن��دوق��ي االح�ت�ي��اط العام
واألجيال القادمة والعقارات اململوكة
للهيئة داخل وخارج الكويت؟

د .عبدالله الطريجي

حتى لو لم يكن لها أوالد شرط انقضاء  3سنوات على زواجها

الظفيري لمنح المتزوجة من غير كويتي حقها
في الحصول على سكن بصفة انتفاع
تقدم النائب د .منصور الظفيري
باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض
االح�ك��ام القانون رق��م  47لسنة 1993
والقانون رقم  3لسنة  2011في شأن
الرعاية السكنية جاء فيه:
م��ادة أول��ى :تعديل الفقرة االخيرة
من املادة  14من القانون رقم  47لسنة
 1993املشار اليه كما تعدل امل��واد 19
و 28مكرر و 28مكررا أ نصها جميعا
كاآلتي:
م��ادة ( 14فقرة اخ�ي��رة) :واستثناء
م � ��ن اح� � �ك � ��ام ال � �ف � �ق� ��رة االول� � � � ��ى ت �ق ��وم
امل ��ؤس� �س ��ة ب �ت��وف �ي��ر امل �س �ك ��ن امل�ل�ائ ��م
للكويتية امل�ع��اق��ة امل�ت��زوج��ة م��ن غير
كويتي ولها منه اب�ن��اء او بشرط ان
يكون قد انقضى على زواجها ثالث
س �ن ��وات وذل � ��ك ب�ص�ف��ة ان �ت �ف��اع وف�ق��ا
للشروط والضوابط التي يصدر بها
قرار من مجلس االدارة.
م � ��ادة  :19ي�س�ت�ح��ق م �ق��دم ال�ط�ل��ب
اع � �ت � �ب� ��ارا م � ��ن اول ال� �ش� �ه ��ر ال� �ت ��ال ��ي
الن �ق �ض��اء ش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ت�ق��دي�م��ه
طلب الحصول على الرعاية السكنية
ايجار شهريا مقداره مئة وخمسون
دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ت��دف�ع��ه ل��ه امل��ؤس�س��ة
شهريا حتى حصوله على الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة وال ي �س �ت �ح��ق ه � ��ذا ال �ب��دل
م� �ق ��دم ال �ط �ل ��ب ال � � ��ذي ي �ت �م �ت��ع ب�ح�ك��م

وظيفته بسكن او ب��دل اي�ج��ار نقدي
فاذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه
ع��ن ب ��دل االي �ج��ار امل �ق��ررة ف��ي ال�ف�ق��رة
السابقة دفعت له املؤسسة الفرق بني
البلدين وف�ق��ا لحكم الفقرة امل��ذك��ورة
وفي جميع االحوال ال يستحق مقدم
ال �ط �ل��ب اي ف� ��روق م��ال �ي��ة ع ��ن ال�ف�ت��رة
املاضية السابقة على ت��اري��خ العمل
بحكم هذه املادة.
مادة  28مكررا :استثناء من احكام
امل � � ��ادة ال �س��اب �ق��ة وم� ��ع ع� ��دم االخ�ل��ال
ب��ال �ش��روط ال ��واج ��ب ت��واف��ره��ا فيمن
ي �س �ت �ح��ق ال � �ق ��رض االس� �ك ��ان ��ي ي �ق��دم
بنك التسليف واالدخ ��ار ق��روض��ا بال
ف��وائ��د وب�م��ا ال ي�ج��اوز قيمة ال�ق��رض
امل�ن�ص��وص عليه ف��ي امل ��ادة امل��ذك��ورة
بغرض توفير السكن املالئم ال��ى كل
من املرأة الكويتية:
 - 1امل �ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي او
غير كويتي الحاضنة البنائها.
 - 2امل �ط �ل �ق��ة م ��ن ك��وي �ت��ي او غ�ي��ر
كويتي وطالقها بائن منذ ستة اشهر
واالرم� �ل ��ة وألي م�ن�ه�م��ا اوالد بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن حالتهما االج�ت�م��اع�ي��ة او
عمرهما.
 - 3امل � �ت� ��زوج� ��ة م� ��ن غ� �ي ��ر ك��وي �ت��ي
ومقيم في الكويت ولديها اوالد او قد
انقضى على زواجها ثالث سنوات.

اذا لم تتوافر فيهن شروط االسرة
امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وف�ق��ا
الحكام هذا القانون وبشرط اال تكون
اي منهن متمتعة بحق السكن ما لم
تتنازل عن هذا الحق ولبنك التسليف
واالدخ��ار بناء على طلب من تتوافر
فيهن ش��روط الحصول على القرض
وفقا الحكام الفقرة السابقة منح اي
منهن سكنا مالئما بقيمة ايجارية
منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
م � � ��ادة  28م � �ك� ��ررا أ :ي �ت ��ول ��ى ب�ن��ك
ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ� � ��ار وف �ق��ا ل�ل�ش��روط
التي يحددها املرسوم املشار اليه في
امل ��ادة  28م �ك��ررا ب م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون
ت��وف�ي��ر س�ك��ن م�لائ��م ب�ق�ي�م��ة اي�ج��اري��ة
منخفضة الى كل من الفئات التالية:
 - 1امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة من
غير كويتي مقيم في الكويت وليس
لها اوالد.
 - 2امل� � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ط �ل �ق��ة م��ن
ك ��وي �ت ��ي او غ �ي ��ر ك ��وي �ت ��ي وط�ل�اق �ه��ا
بائن منذ اكثر من ستة اشهر واملرأة
الكويتية االرم �ل��ة ول�ي��س ألي منهما
اوالد وامل��رأة الكويتية غير املتزوجة
اذا بلغت االربعني سنة.
 - 3ال �ك��وي �ت��ي او ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��اق��د
االب��وي��ن م�ت��ى م��ا ب�ل�غ��ا س��ن ال�ث�لاث�ين
دون زواج.

د .منصور الظفيري

م ��ادة ث��ان �ي��ة :ع�ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون..
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
لالقتراح بقانون:
بما أن العدالة والحرية وامل�س��اواة
دعامات املجتمع وفقا ملا جاء في املادة
 7من الدستور وبما انه جاء في املادة
 9-2م��ن ال��دس�ت��ور ان ال�ن��اس سواسية
في الكرامة اإلنسانية وهم متساوون
ل��دى ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ح�ق��وق ال��واج�ب��ات
العامة ال تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو األصل أو اللغة والدين فكان
ال بد من تعديل بعض أحكام القانون

رق��م  47لسنة  1993وأح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � ��م  2ل �س �ن��ة  2011ب� �ش ��أن ال ��رع ��اي ��ة
السكنية لجهة إعطاء امل��رأة الكويتية
امل �ت��زوج��ة م��ن ك��وي�ت��ي أو غ�ي��ر كويتي
وامل�ط�ل�ق��ة واألرم �ل��ة ن�ف��س ال�ح�ق��وق في
الحصول على قرض سكني بال فوائد
او ف ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ي س �ك��ن م�لائ��م
بقيمة ايجارية منخفضة بما ال يميز
بينها وب�ين ال��رج��ل أم��ام ال�ق��ان��ون .فقد
ج��اء تعديل الفقرة االخ�ي��رة م��ن امل��ادة
( )14م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة 1993
ل �ي �ض �م��ن ل� �ل� �م ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ع��اق��ة
وامل�ت��زوج��ة م��ن غير كويتي حقها في
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م�س�ك��ن م�ل�ائ��م بصفة
انتفاع حتى لو لم يكن لها أوالد شرط
ان ي �ك��ون م �ض��ى ع �ل��ى زواج� �ه ��ا ث�لاث
س � �ن� ��وات .وق� ��د اس �ت �ب��دل��ت ع� �ب ��ارة رب
األسرة بعبارة مقدم الطلب املنصوص
عنها في املادة  19من القانون رقم 47
لسنة  1993لتتساوى املرأة التي يحق
لها تقديم طلب مع الرجل رب األسرة
في الحصول على بدل السكن .كما تم
تعديل امل��ادة  28مكررا لجهة السماح
ل �ب �ن��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ� � � � ��ار ب �ت �ق��دي��م
قروض بال فوائد وبما ال يجاوز قيمة
ال�ق��رض امل�ن�ص��وص عليه ف��ي القانون
بغرض توفير السكن املالئم الى املرأة
الكويتية:

 - 1امل �ت��زوج��ة م��ن ك��وي�ت��ي او غير
كويتي الحاضنة ألبنائها.
 - 2امل �ط �ل �ق��ة م ��ن ك��وي �ت��ي او غ�ي��ر
كويتي وطالقها بائن منذ ستة اشهر
واألرم� �ل ��ة وألي م�ن�ه�م��ا أوالد بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن حالتهما االج�ت�م��اع�ي��ة او
عمرهما.
 - 3امل � �ت� ��زوج� ��ة م� ��ن غ� �ي ��ر ك��وي �ت��ي
ومقيم في الكويت ولديها أوالد او قد
ان�ق�ض��ى ع�ل��ى زواج �ه��ا ث�ل�اث س�ن��وات
بينما جاء تعديل املادة ( 28مكررا أ)
ليسمح لبنك االئتمان بتوفير سكن
مالئم بقيمة ايجارية منخفضة الى
كل من الفئات التالية:
 - 1امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة من
غير كويتي مقيم في الكويت وليس
لها اوالد.
 - 2امل� � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ط �ل �ق��ة م��ن
ك ��وي �ت ��ي او غ �ي ��ر ك ��وي �ت ��ي وط�ل�اق �ه��ا
بائن منذ اكثر من ستة اشهر واملرأة
الكويتية االرم �ل��ة ول�ي��س ألي منهما
اوالد وامل��رأة غير املتزوجة اذا بلغت
اربعني سنة.
 - 3ال �ك��وي �ت��ي او ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��اق��د
االب��وي��ن م�ت��ى م��ا ب�ل�غ��ا س��ن ال�ث�لاث�ين
دون زواج،
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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

إدارة الطيران المدني لم تسترد مبالغ تحت
التحصيل تخص سنوات سابقة
في الحلقة العشرين من مالحظات ديوان المحاسبة
على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ ميزانيات
الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية  2015/2014تنشر «الدستور» بيانات
الحساب الختامي لكل من االدارة العامة للطيران المدني
وبلدية الكويت و والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية
للسنة المالية .2015/2014
أورد دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة أه��م ب�ي��ان��ات
ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي وامل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
اس�ف��ر عنها ف�ح��ص وم��راج�ع��ة ال��دي��وان
ل�ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات ول�ح�س��اب��ات وس�ج�لات
وش � � � ��ؤون ال � �ت ��وظ ��ف ل� � �ل � ��ادارة ال �ع ��ام ��ة
للطيران املدني وكذلك الرقابة املسبقة
وامل � �خ� ��ال � �ف� ��ات امل ��ال � �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة
2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
وي � �ت � �ض ��ح م � ��ن ب � �ي� ��ان� ��ات ال� �ح� �س ��اب
الختامي لالدارة العامة للطيران املدني
ان �خ �ف��اض االي � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة للسنة
املالية  2015/2014عن املقدر بما جملته
 798٫433دينارا كويتيا وبنسبة ٪3٫6
وانخفاض االي ��رادات املحصلة بالسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2014/2013ب �ن �س �ب��ة  ٪4٫3وب ��زي ��ادة
عن السنة املالية  2013/2012وبنسبة
 ٪0٫4وب� �ل ��غ ال� ��وف� ��ر ف� ��ي امل� �ص ��روف ��ات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة 2015/2014
ع ��ن امل �ع �ت �م��د م ��ا ج�م�ل�ت��ه 36٫962٫597
دينارا كويتيا وبنسبة  ٪28٫4وزي��ادة
م�ص��روف��ات ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ع � ��ن م � �ص� ��روف� ��ات ال �س �ن �ت�ي�ن امل��ال �ي �ت�ي�ن
 2013/2012و 2014/2013بنسبة ٪7٫4
و ٪8٫3على التوالي.
ثانيا :بيانات الحساب
الختامي لإلدارة
بقاء العديد من األرصدة املدورة منذ
سنوات مالية سابقة واملقيدة بحساب
ال ��دي ��ون امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة م��ن دون
ت�ح�ص�ي��ل او ت�س��وي��ة وال �ب��ال��غ م��ا ام�ك��ن
حصره منها ما جملته  700٫917دينارا
كويتيا باملخالفة للتعميم رقم  5لسنة
 1996بشأن االجراءات الواجب اتباعها
لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2/2015
الصادر في .1996/4/1

ثالثا :حسابات وسجالت اإلدارة
 - 1قيام االدارة بمنح شركات مواقع
الستغاللها كمقاه وقاعات في املنطقة
ال �ج ��دي ��دة ( )aال �ت��ي ت ��م ت �ش �ي �ي��ده��ا ف��ي
ص��ال��ة امل �غ ��ادري ��ن ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت من
دون مقابل وعدم طرحها بمزايدة عامة
م�م��ا ادى ال ��ى ح��رم��ان ال �خ��زان��ة ال�ع��ام��ة
من تحصيل اي��رادات مقابل استغاللها
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
واف��ادت االدارة ب��أن العمل ج��ار على
ات �خ ��اذ االج � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ل�ازم��ة
مقابل استغالل تلك املساحات من قبل
ال �ش��رك��ات امل�ع�ن�ي��ة وال �ت ��ي ب �ن��اء عليها
سيتم تحصيل املبال االيجارية املترتبة
على ه��ذا االس�ت�غ�لال وسيتم موافاتكم
بما سيتخذ من اجراء الحقا.
 - 2م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ال �ع �ق��د رق � ��م -14
 )2005/2004املبرم مع احدى الشركات
بشأن مزايدة تقديم الخدمات االرضية
والفنية للطيران العام في مطار الكويت
ال��دول��ي بقيمة اي�ج��اري��ة بلغت 50٫000
دينار كويتي سنويا ملدة  10سنوات:
عدم قيام االدارة بفرض غرامة تأخير
ل �ع��دم ال �ت ��زام امل�س�ت�ث�م��ر ب��ان �ش��اء بعض
اع � �م ��ال امل � �ش� ��روع (ح �ظ �ي ��رة ال �ط ��ائ ��رات
 م�ب�ن��ى م �ع��دات ال �خ��دم��ات االرض� �ي ��ة -مبنى خدمات ورش لحظائر الطائرات)
باملخالفة للمادة  31من شروط العقد.
وافادت االدارة بأنه نظرا للمعوقات
ال �ت ��ي ادت ال� ��ى ع� ��دم ان� �ج ��از امل �ك��ون��ات
ال �خ ��اص ��ة ب ��امل� �ش ��روع ت� �ق ��دم امل�س�ت�ث�م��ر
ب �ك �ت��اب��ه ب� �ت ��اري ��خ  2008/6/15ي�ب�ين
االس� � �ب � ��اب ال � �ت� ��ي ح� ��ال� ��ت دون ال� ��وف� ��اء
بالتزاماته وان االدارة ستقوم بعرض
االم � ��ر ع �ل��ى ادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع
لالستئناس بالرأي القانوني.
ح��رم��ان ال�خ��زان��ة العامة م��ن اي��رادات
ب �ل �غ��ت ج �م �ل �ت �ه��ا  3٫782٫829دي� �ن ��ارا
ك��وي�ت�ي��ا ن�ت�ي�ج��ة ق �ي��ام االدارة ب�ت�ع��دي��ل
رس � ��وم ال �ق �ي �م��ة االي� �ج ��اري ��ة ل�ل�م�س��اح��ة

صورة لشعار اإلدارة العامة للطيران املدني

امل �خ �ص �ص��ة ل �ل�اراض� ��ي ال �ف �ض ��اء امل� ��راد
انشاء مبان عليها للمستثمر باملخالفة
ل �ل �م��ادة  18ب�ن��د  2ف �ق��رة ب ال � ��واردة في
ش� ��روط ع �ق��د امل ��زاي ��دة ول�ت�ع�م�ي��م وزارة
املالية رقم  4لسنة  1997بشأن املزايدات
الحكومية:
واف� � � ��ادت االدارة ب � ��أن م ��ا ق ��ام ��ت ب��ه
م��ن ت�ع��دي��ل ب��ال�ق�ي�م��ة االي �ج��اري��ة م��ن 25
دي �ن��ار اك��وي�ت�ي��ا ال��ى  250فلسا ان�م��ا تم
االس �ت ��دالل ع�ل�ي��ه وف �ق��ا ل �ش��روط وم ��واد
ال �ع �ق ��د ووف� � ��ق ن� ��ص امل � � ��ادة  18م �ق��اب��ل
االستثمار (االستغالل السنوي) ونظرا
ل� �ك ��ون م ��واق ��ف ال � �ط ��ائ ��رات م�ن�ص��وص��ا
عليها في املادة  18بند  - 2ت االمر الذي
دع ��ا إل ��ى اح �ت �س��اب ال�ق�ي�م��ة االي �ج��اري��ة
 250فلسا ب��دال م��ن  25دي �ن��ارا كويتيا
باعتبارها مواقف وليست ارض فضاء
م��راد انشاء مبان عليها وال يستوجب
الرجوع لوزارة املالية كون ان احتساب
القيم االيجارية تم وفقا مل��واد وش��روط
ال�ع�ق��د ع�ل�م��ا ب��أن��ه ت��م ع ��رض امل��وض��وع
مسبقا على ادارة الشؤون القانونية.
ع��دم ف��رض ال�غ��رام��ات املستحقة عن
التأخر في سداد الرسوم االيجارية ملدة
 736يوما بواقع  100دينار كويتي عن
كل يوم تأخير باملخالفة للفقرة  36من
امل��ادة  41من شروط املزايدة االمر الذي
ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من
اي� ��رادات بلغت جملتها  73٫600دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي .وأف � ��ادت اإلدارة ب��أن �ه��ا ق��ام��ت
بمطالبة املستثمر بالقيمة املستحقة
عليه بفرض غرامة تأخير وجار العمل
ع�ل��ى تحصيلها ب�م��وج��ب ال �ك �ت��اب رق��م
( )6751/32بتاريخ .2015/5/13
قيام املستثمر بإسناد أعمال اإلدارة
واإلش��راف ملبنى الشيخ سعد للطيران
إلح��دى ش��رك��ات خ��دم��ات الطيران وذل��ك
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م ��ادة رق � ��م  )24ال � � ��واردة
ب �ش��روط ع�ق��د امل ��زاي ��دة وك��ذل��ك مخالفة
م��واف �ق��ة ال ��دي ��وان امل�س�ب�ق��ة وامل �ش��روط��ة

بتمديد العقد.
 - 3مآخذ شابت عقد املزايدة رقم (-7
 )2006/2005املبرم مع إحدى الشركات
مل��دة  5س �ن��وات ب�ش��أن تصميم وتنفيذ
وص �ي��ان��ة وإدارة واس �ت �ث �م��ار امل �ح�لات
التجارية في صالة الترانزيت في مطار
الكويت ال��دول��ي (ال�س��وق ال�ح��رة) بقيمة
إي�ج��اري��ة بلغت  5.110.698د.ك سنويا
ومن تلك املآخذ:
ع � � � ��دم ال � � � �ت� � � ��زام اإلدارة ب� �م ��واف� �ق ��ة
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال � �ص � ��ادرة ب �ت��اري��خ
 2011/10/30وال � �ت� ��ي ت � �ل ��زم االدارة
ب � �م ��راع ��اة اع� � � ��داد م �س �ت �ن ��دات امل� ��زاي� ��دة
وط��رح �ه��ا ق�ب��ل ف �ت��رة ك��اف�ي��ة م��ن ان�ت�ه��اء
فترة التمديد املمنوحة لعقد االستثمار
م� �م ��ا ي �ش �ي��ر ال� � ��ى ع� � ��دم ج ��دي ��ة االدارة
ف��ي ط ��رح م ��زاي ��دة ج��دي��دة واالس �ت �م��رار
بتمديد عقد املزايدة.
ضياع فرصة تحقيق عائد اي��رادات
بقيمة ت�ق��دي��ري��ة ب�ل�غ��ت  5.540.213د.ك
بسبب ال�ت��أخ��ر ف��ي ط��رح اس�ت�ث�م��ار تلك
املواقع بمزايدة عامة.
منح املستثمر مساحات اضافية من
دون زي��ادة القيمة االيجارية باملخالفة
ل� � �ش � ��روط ال� �ع� �ق ��د امل� � �ب � ��رم ب �ي��ن االدارة
واملستثمرين بلغ ما أمكن حصره منها
حتى  2015/2/28ما جملته  67.320د.ك.
ع��دم ق�ي��ام االدارة ب�ف��رض ال�غ��رام��ات
املستحقة عن التأخر في سداد الرسوم
االيجارية والبالغة ما جملته 766.605
د.ك باملخالفة لشروط التعاقد.
 - 4م��آخ��ذ ش��اب��ت تمديد العقد (-18
 )2003/2002املبرم مع إحدى الشركات
بشأن تقديم الخدمات األرضية والفنية
بمطار الكويت الدولي ومن تلك املآخذ:
اس�ت�م��رار ع��دم قيام االدارة بمطالبة
امل�س�ت�ث�م��ر ب��ال��رس��وم االي �ج��اري��ة ل�ك��اف��ة
االراض � � � � � � ��ي وامل� � �ب � ��ان � ��ي امل � �م � �ن� ��وح� ��ة ل��ه
ع ��ن ال �ف �ت ��رة م �ن��ذ ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د ح�ت��ى
 2005/1/22وال�ب��ال��غ قيمتها 550.503

د.ك ل ��دى ت �م��دي��د ال �ع �ق��د ب��امل �خ��ال �ف��ة ملا
يقضي به البند ( )4من امل��ادة ( )16من
الشروط الخاصة للعقد.
اس � �ت � �م� ��رار ق � �ي ��ام اإلدارة ب �ح��رم��ان
ال� �خ ��زان ��ة ال� �ع ��ام ��ة م ��ن اي� � � � ��رادات ب�ل�غ��ت
جملتها  712.522د.ك نتيجة تخفيض
القيمة االيجارية للمساحة التخزينية
امل �خ �ص �ص��ة مل �ب �ن��ى ال �ش �ح ��ن امل �س �ت �غ��ل
م��ن ق �ب��ل امل�س�ت�ث�م��ر ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ش��روط
ال �ع �ق��د اع �ت �ب��ارا م��ن  2007/1/22حتى
 2013/5/21وعدم عرض املوضوع على
وزارة املالية لتحديد القيمة االيجارية.
ح��رم��ان ال�خ��زان��ة العامة م��ن اي��رادات
بلغت جملتها  130.759د.ك نتيجة قيام
اإلدارة بتعديل رسوم القيمة اإليجارية
للمساحة املخصصة ألراض��ي الفضاء
امل � ��راد إن �ش��اء م �ب��ان ع�ل�ي�ه��ا للمستثمر
باملخالفة للمادة ( )16بند ( )2ال��واردة
ف� ��ي ش � � ��روط ع �ق ��د امل � ��زاي � ��دة ول �ت �ع �م �ي��م
وزارة املالية رقم ( )4لسنة  1997بشأن
املزايدات الحكومية.
ح��رم��ان ال�خ��زان��ة العامة م��ن إي��رادات
ب�ل�غ��ت ج�م�ل�ت�ه��ا  344.644د.ك نتيجة
قيام اإلدارة بتخصيص أراض جديدة
للمستثمر لبناء مرافق عليها وتحديد
قيمة ايجارية تقل عن ال��واردة بشروط
ال�ع�ق��د باملخالفة ل �ش��روط ع�ق��د امل��زاي��دة
وفقا للمادة ( )16بند ( )2فقرة (.)2
ع��دم ق�ي��ام اإلدارة ب�ف��رض ال�غ��رام��ات
املستحقة ع��ن التأخر ف��ي س��داد مقابل
االس� �ت� �غ�ل�ال ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة ()41
غ � ��رام � ��ات م� ��ن ش � � ��روط امل � ��زاي � ��دة ب�ل�غ��ت
جملتها  170.000د.ك.
ع��دم قيام اإلدارة بتطبيق الغرامات
املستحقة ع��ن التأخر ف��ي س��داد مقابل
ال �ق �ي �م��ة اإلي� �ج ��اري ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة
( )41من شروط املزايدة بلغت جملتها
 48.200د.ك.
 - 5م��آخ��ذ ش��اب��ت امل ��زاي ��دة رق ��م (-2
 )2010/2009ب�ش��أن إدارة واس�ت�ث�م��ار
مطعم ومقهى الترانزيت الشرقي في
مطار الكويت الدولي ومن ذلك:
قيام املستثمر باستغالل مساحات
إضافية دون زي��ادة بالقيمة اإليجارية
بمبلغ  46.040د.ك ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ش��روط
العقد.
قيام املستثمر بإنشاء طابق علوي
في صالة الترانزيت دون الحصول على
موافقة اإلدارة ودون مقابل مالي ما يعد
مخالفا لشروط عقد املزايدة.
ع� � ��دم ات � �خ� ��اذ أي� � ��ة إج� � � � � ��راءات ح �ي��ال

التتمة ص12

استغالل مساحات
إضافية من
مواقف سيارات
المطار دون زيادة
القيمة اإليجارية
مالحظات على عقد
تصميم وتنفيذ
وصيانة وإدارة
واستثمار المحالت
التجارية في
السوق الحرة
عدم فرض
وتحصيل غرامة
تأخير السداد
مقابل االنتفاع
بخدمات مطعم
الترانزيت الغربي
مخالفات بشأن
إدارة واستثمار
مطعم ومقهى
الترانزيت الشرقي
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

مالحظات على عقد المزايدة الخاص بتقديم
الخدمات األرضية والفنية للطيران العام
تتمة المنشور ص11
ع ��دم ق �ي��ام امل�س�ت�ث�م��ر ب��ال �س��داد م�ق��اب��ل
االس �ت �غ�ل�ال امل �س �ت �ح��ق ع ��ن ال �ف �ت��رة م��ن
 2013/5/1وحتى  2013/10/31البالغ
جملته  250.000د.ك التي سبق إبالغها
ل�ل�إدارة بتقريره ال ��دوري للسنة املالية
.2014/2013
 - 6استمرار عدم اتخاذ أية إجراءات
حيال ف��رض وتحصيل غ��رام��ة التأخير
ف��ي س��داد مقابل االس�ت�غ�لال باملخالفة
ل �ش��روط امل��زاي��دة رق��م ()2010/2009-3
بشأن إدارة وصيانة واستثمار مطعم
ال �ت��ران��زي��ت ال �غ��رب��ي ف��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت
الدولي والتي بلغ ما أمكن حصره منها
ما جملته  50.900د.ك.
 - 7ق � �ي � ��ام امل� �س� �ت� �ث� �م ��ر ب ��اس �ت �غ�ل�ال
م�س��اح��ات اض��اف�ي��ة دون زي ��ادة للقيمة
االي� �ج ��اري ��ة ب �م �ب �ل��غ  293.626/00د.ك
سنويا عن املزايدة ( )99/98/17-بشأن
إنشاء واستثمار مواقف السيارات في
مطار الكويت الدولي وامل��راف��ق التابعة
له.
 - 8م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د رق��م
( )2011/2010-12ب�ش��أن ت�ق��دي��م خدمة
ن�ق��ل ام�ت�ع��ة ال��رك��اب ف��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت
الدولي ومن تلك املآخذ:
ع ��دم ف ��رض وت�ح�ص�ي��ل غ ��رام ��ات عن
ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي س ��داد ال��رس��وم اإلي�ج��اري��ة
امل �س �ت �ح �ق��ة ل� �ل ��إدارة وال �ب ��ال ��غ م ��ا أم �ك��ن
ح �ص��ره م�ن�ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه  27.340د.ك
باملخالفة للمادة ( )14من التعاقد.
ع��دم ق�ي��ام اإلدارة بتحصيل القيمة
اإلي� �ج ��اري ��ة امل �س �ت �ح �ق��ة ع ��ن ال �ف �ت��رة م��ن
 2013/7/1حتى  2013/11/22والبالغة
 196.907د.ك باملخالفة لشروط التعاقد.
 -9ع��دم تحصيل مستحقات االدارة
من القيمة االيجارية عن عقود منتهية
ب�ل��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 1٫178٫655د.ك.
 -10ع��دم ات �خ��اذ اي اج � ��راءات حيال
عدم االستفادة من املساحات املستغلة
م��ن ق �ب��ل ف �ن��دق امل �ط��ار ب�م�س��اح��ة 1865
م 2ال ��واق ��ع ض �م��ن امل �ن��اط��ق امل �ح �ظ��ورة
ال�خ��اض�ع��ة ل�ه��ا م�ن��ذ ع ��ام  1987وح�ت��ى
تاريخه ما أضاع عليها تحصيل مقابل
اس �ت �غ�ل�ال ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن ح �ص��ره مبلغ
 290٫945د.ك ع ��ن ال �س �ن ��وات ال�خ�م��س
ال �س��اب �ق��ة ف �ق��ط وال� �ت ��ي س �ب��ق اب�لاغ �ه��ا
لالدارة.
 -11مآخذ شابت العقد رق��م  22-م م
ج ك  2013/2012 -ب�ش��أن عقد تصميم
وت ��وري ��د وت �ش �غ �ي��ل خ ��دم ��ات ال �ت��دري��ب
وال �ص �ي��ان��ة وال ��دع ��م ال �ف �ن��ي وال �ض �م��ان

لشبكة تبادل معلومات بمطار الكويت
بقيمة  13٫348٫904د.ك ومنها:
ق�ص��ور ف��ي اج ��راءات االدارة لتأهيل
الشركات العاملية واملصنعة للمشروع
وذل � � ��ك ب ��االك� �ت� �ف ��اء ب �ت��أه �ي��ل ال �ش ��رك ��ات
ال�ع��امل�ي��ة داخ��ل ال�ب�لاد ف�ق��ط م��ا أدى ال��ى
قيام لجنة املناقصات امل��رك��زي��ة بالغاء
املناقصة اكثر من مرة وذلك لتقدم عطاء
وح�ي��د للمناقصة ت��رت��ب عليه التأخير
في انجاز املشروع وفق الجدول الزمني
املحدد له.
عدم اتمام الدراسة الكافية واالع��داد
الالزم للمتطلبات الفنية للمناقصة قبل
ال �ط��رح واالس �ت �ع �ج��ال ب��ال �ط��رح م��ا أدى
ال��ى طلب االدارة م��ن لجنة املناقصات
املركزية بالغاء املناقصة واعادة طرحها
م ��ن ج ��دي ��د وذل� � ��ك الج � � ��راء ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال�ل�ازم��ة وامل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ف�ن�ي��ة ل�ه��ا االم��ر
ال��ذي ترتب عليه تعديل التكلفة الكلية
للمشروع بقيمة  3٫800٫000د.ك.
 -12ق �ي ��ام االدارة ب ��االرت� �ب ��اط ع�ل��ى
ت�م��دي��د ال�ع�ق��د ( )2013/2012-12بشأن
تنفيذ وصيانة الزراعة بمطار الكويت
ال� ��دول� ��ي ق �ب��ل ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل �س �ب �ق��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
الح� �ك ��ام امل� ��ادت�ي��ن  13و 14م ��ن ق��ان��ون
انشائه رق��م  30لسنة  1964االم��ر ال��ذي
يعد مخالفة مالية استنادا الى املادة 52
من ذات القانون.
 -13مآخذ شابت املناقصة رق��م -16
 2009/2008م �ش��روع تصميم وان�ش��اء
وصيانة مبنى االدارة العامة للطيران
امل ��دن ��ي وم �ح �ط ��ات االط � �ف� ��اء وم � ��ن ت�ل��ك
املآخذ:
عدم فرض غرامة التأخير املستحقة
ع�ل��ى امل �ق��اول وال�ب��ال�غ��ة  4٫300٫000د.ك
ب��امل�خ��ال�ف��ة للبند ( )1/47م��ن ال �ش��روط
الخاصة.
ع � ��دم اس� �ت� �خ ��دام االدارة ح �ق �ه��ا ف��ي
سحب العمل او الغاء العقد باملخالفة
للمادة  63من الشروط الحقوقية.
 - 14ت��راخ��ي اإلدارة ف��ي اس �ت��رداد ما
جملته  129.221د.ك س�ب��ق ص��رف��ه من
دون وجه حق إلح��دى شركات الطيران
نتيجة حادث بساحة املطار.
 - 15عدم فتح سجالت عهدة للرقابة
ع �ل��ى ال �ع �ه��د ال�ش�خ�ص�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ببعض اإلدارات وامل��راق �ب��ات باملخالفة
لتعميم وزارة املالية رقم ( )3لسنة 1983
بشأن تحديد وتنظيم عهد املواد.
 - 16ع � � � ��دم ات� � �خ � ��اذ أي إج � � ��راء
ل �ل �ت �ص ��رف ب ��األم� �ت� �ع ��ة وال �ح �ق ��ائ ��ب
واألج � �ه� ��زة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة امل ��وج ��ودة
ف ��ي إدارة ال �ع �م �ل �ي��ات (ق �س��م ال�ع�ه��د

منح شركات
مواقع الستغاللها
كمقاه وقاعات
في صالة
المغادرين بالمطار
من دون مقابل
لقطة من داخل مطار الكويت الدولي

واملفقودات) عن الفترة من 2014/5/2
حتى  2014/12/31واملتخلف عنها
أصحابها وتخزينها في أماكن غير
مخصصة للتخزين.
 - 17ع� ��دم ك �ف��اي��ة وس ��ائ ��ل ال �س�لام��ة
وال��وق��اي��ة امل�خ��زن�ي��ة ف��ي ب�ع��ض امل�خ��ازن
ال��رئ�ي�س�ي��ة وك ��ذا ال�ت��رت�ي��ب والتصنيف
والتبويب ب��اإلض��اف��ة ل�ع��دم مسك قيود
مخزنية لبعض املواد باملخالفة لتعميم
وزارة املالية رقم ( )20لسنة  1992بشأن
بطاقة ح��رك��ة امل ��ادة ب��امل�خ��زن م��ا يجعل
تلك املواد بمنأى عن الوقابة.
 - 18ع ��دم ق �ي��ام اإلدارة ب��ال�ت�ص��رف
ب �ب �ع��ض امل � � � ��واد ال � �خ� ��ارج� ��ة ع� ��ن ن �ط��اق
االس �ت �خ��دام ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ت�ع�م�ي��م وزارة
امل �خ��ال �ي��ة رق� ��م ( )3ل �س �ن��ة  2004ب�ش��أن
ال�ت�ص��رف ف��ي امل��وج��ودات ال�خ��ارج��ة عن
نطاق االستخدام.
 - 19ع ��دم اس �ت ��رداد م�ب��ال��غ جملتها
 133.238د.ك بحساب عهد  -مبالغ تحت
التحصيل وامل � ��دورة م�ن��ذ ع��دة س�ن��وات
مالية سابقة باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية.
 - 20ع� � ��دم ق � �ي ��ام اإلدارة ب ��ات �خ ��اذ
اإلج � ��راءات الكفيلة للعديد م��ن املبالغ
امل� �ق� �ي ��دة ب �ح �س��اب ال� ��دي� ��ون امل�س�ت�ح�ق��ة
للحكومة بلغ ما أمكن حصره منها ما
جملته  1.349.879د.ك.
 - 21اس � �ت � �م� ��رار ب � �ق ��اء ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ل��إدارة ل ��دى ش��رك��ة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واملتعلقة
ب��ال �ع �ق��ود وال �ت��راخ �ي��ص امل �م �ن��وح��ة لها
دون ت �ح �ص �ي��ل وال � �ت� ��ي ب �ل ��غ م� ��ا أم �ك��ن
حصره منها ما جملته  1.755.195د.ك
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
 - 22استمرار ع��دم تحصيل الديون
امل �س �ت �ح �ق ��ة ع� �ل ��ى ال � �خ � �ط� ��وط ال �ج ��وي ��ة
الوطنية منذ السنة املالية 2011/2010
وال �خ��اص��ة ب��رس��وم ال �ه �ب��وط وامل �غ��ادرة

والبالغ جملتها  424.589د.ك باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
رابعا :مالحظات شؤون التوظف
قيام االدارة بانشاء مكتب للتفتيش
والتدقيق دون تفعيله باملخالفة لقرار
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء رق ��م  283ل�س�ن��ة 2011
بشأن تكليف الجهات الحكومية بانشاء
م �ك��ات��ب ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش وال �ت��دق �ي��ق ت�ت��ول��ى
االش��راف واملتابعة على جميع االعمال
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالداري � � ��ة
والت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
املختلفة لضمان انضباطها وفق احكام
القانون ومقتضيات الحفاظ على املال
العام وتحقيق املصلحة العامة.
ع��دم ق�ي��ام االدارة بتطبيق ض��واب��ط
ص � � � ��رف ب � � � ��دل امل � � ��وق � � ��ع ل� �ل� �م� �ه� �ن ��دس�ي�ن
الكويتيني وف�ق��ا ل�ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رقم  7لسنة  2001بشأن وظائف
وب��دالت ومكافآت املهندسني وشاغلي
ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ذات ال � �ط� ��اب� ��ع ال �ه �ن ��دس ��ي
للكويتيني في الجهات الحكومية.
ق �ي��ام االدارة ب��رص��ف روات � ��ب الح��د
امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان�ق�ط��اع��ه عن
العمل ملدة  780يوما متصلة باملخالفة
الح� �ك ��ام امل � � ��ادة  81م ��ن ن �ظ ��ام ال �خ��دم��ة
املدنية بلغ م��ا ت��م ص��رف��ه مبلغ 16.167
دينارا كويتيا دون وجه حق.
خامسا :مالحظات الرقابة المسبقة
ع � ��دم ال �ت �ق �ي��د ب ��اح �ك ��ام امل� ��ادت�ي��ن 13
و 14م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  30ل�س�ن��ة 1964
ب��ان �ش��اء دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت�ع��دي�لات��ه
الرتباط االدارة على موضوعني بقيمة
 1.835.566دي�ن��ارا كويتيا قبل العرض
على الديوان.
رد اوراق بعض املوضوعات:
تم خالل السنة املالية  2015/2014رد
اوراق عدد  12موضوعا لالدارة ويرجع

بعض اس�ب��اب ذل��ك ل�ع��دم ال�ت��زام االدارة
باحكام تعميم دي��وان املحاسبة رق��م 9
لسنة  2010ب�ش��أن التقيد بدليل اع��داد
اوراق املناقصات وم�ش��روع��ات العقود
واالرت� �ب ��اط ��ات واالت� �ف ��اق ��ات ال�خ��اض�ع��ة
للرقابة املسبقة قبل عرضها عليه.
 -3مالحظات وتوجيهات ذات اهمية
خاصة ومنها:
امل � � � ��واف� � � � �ق � � � ��ة ع � � �ل � � ��ى امل� � �ن � ��اق� � �ص � ��ة
 2014/2013-3أع � � �م � ��ال ص �ي��ان��ة
وت��رم �ي��م امل �ب��ان��ي واع �م ��ال إن�ش��ائ�ي��ة
وأي اعمال اخرى في مواقع مختلفة
ل � �ل� ��إدارة ش��ري �ط ��ة االل� � �ت � ��زام ب � ��ردود
االدارة ل��دي��وان املحاسبة بتاريخي
 2014/4/8-1ب�خ�ص��وص ال�ت�ع��دي��ل
ع �ل��ى ال �ب �ن��د رق ��م  33/78ضصفحة
 33/4من الجداول املسعرة والخاصة
ب �ت��وري��د وت��رك �ي��ب م��ول��د ك�ه��رب��ائ��ي
دي ��زل وك��ذل��ك ف �ئ��ات اس �ع��ار ال�ب�ن��ود
املكررة وعدم تداخل اعمال املناقصة
موضوع البحث مع العقود الجارية
وع � ��دم اس� �ت� �خ ��دام ج � � ��داول ال �ع �م��ال��ة
واملعدات اال في اضيق الحدود.
املوافقة على تمديد العقد رق��م 19
 م م ج ك 2011/2010 -مشروع نظاموب��رام��ج ادارة امل��راق�ب��ة ال�ج��وي��ة االم��ر
التغييري رق��م  3شريطة ان تتطابق
اع�م��ال االم��ر التغييري م��ع تعليمات
امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
املحدثة والتأكد من ان��ه تم التنسيق
مع القطاعات املختلفة بالجهة املنفذة
للمشروع وكذلك مع الجهات االخرى
املنفذة للمشاريع املرتبطة باملشروع
محل البحث.
املوافقة على امل��زاي��دة 2014/2013-2
مشروع تصميم وتنفيذ وصيانة وادارة
واستثمار املحالت التجارية في صالة
ال �ت��ران��زي��ت ف��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
ال �س��وق ال �ح��رة ش��ري�ط��ة ان ي�ك��ون كتاب

ال�ش��رك��ةامل��ؤرخ  2014/12/21وامل��وض��ح
ل�ل�م�س��اح��ات امل�ش�م��ول��ة بالعقد ج ��زءا ال
ي �ت �ج��زأ م ��ن م �س �ت �ن��دات ال �ع �ق��د وال� �ت ��زام
املستثمر بتصميم وترخيص وتنفيذ
وان� � �ج � ��از امل � ��راف � ��ق وع� �م ��ل ال ��دي � �ك ��ورات
واالث� � � � ��اث وت ��أه� �ي ��ل امل� � �خ � ��ازن ال �ق��ائ �م��ة
وع�م��ل ال�ت�ج�ه�ي��زات وال�خ��دم��ات ال�لازم��ة
حسب امل��واق��ع وامل�س��اح��ات والتصاميم
واملخططات وامل ��واد الفنية والبرنامج
الزمني املعتمد من قبل الجهة وبقيمة
ال تقل عن  320.000دينار كويتي.
عدم املوافقة على احد املوضوعات.
ع � � � � ��دم امل � � ��واف� � � �ق � � ��ة ع � � �ل � ��ى امل� � � ��زاي� � � ��دة
 2015/2014-3استغالل مساحة بغرض
االنتفاع بها لتصميم وب�ن��اء وتشغيل
مبنى للركاب بكامل خدماته ومواقف
للسيارات ضمن منطقة مطار الكويت
الدولي.
ع � � ��دم ال � � �ت� � ��زام االدارة ب� ��ال� ��دراس� ��ة
والتوصية خالل امل��دة املحددة لها من
لجنة املناقصات املركزية ل��دى دراس��ة
احد املوضوعات عمال بنص امل��ادة 38
من القانون رقم  37لسنة  1964في شأن
املناقصات العامة.
سادسا :المخالفات المالية
ع ��دم ال �ح �ص��ول ع�ل��ى م��واف �ق��ة دي ��وان
املحاسبة املسبقة قبل االرت �ب��اط وذل��ك
ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام امل��ادت�ي�ن  14، 13من
قانون انشاء الديوان رقم  30لسنة 1864
وت�ع��دي�لات��ه االم ��ر ال ��ذي يشكل مخالفة
م��ال�ي��ة ط�ب�ق��ا للبند  6م��ن امل ��ادة  52من
ذات القانون وذلك في املوضوع التالي:
امل�خ��ال�ف��ة امل��ال�ي��ة رق��م 2015/2014 - 80
بشأن تمديبد العقد رقم 2006/2005-17
م � �ش� ��روع ت �ص �م �ي��م وت �ن �ف �ي��ذ وص �ي��ان��ة
وادارة واستثمار املحالت التجارية في
مطار الكويت الدولي السوق الحرة.
املخالفة املالية رق��م 2015/2014-97
ب �ش ��أن امل �ن��اق �ص��ة رق� ��م 2012/2011-2
ال� �ع� �ق ��د رق � ��م  2012/2011-12ت�ن�ف�ي��ذ
وصيانة وزراعة بمطار الكويت الدولي.
ع ��دم االل �ت ��زام ب��اح �ك��ام امل� ��ادة  52من
ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة  1964وذل ��ك في
املوضوع التالي:
املخالفة املالية رقم 2015/2014-125
ب�ش��أن م��آخ��ذ ش��اب��ت ال�ع�ق��د رق � ��م11-kia-
 1-Dp-pkg4a-10ب �خ �ص ��وص ان �ش ��اء
ساحات وق��وف ط��ائ��رات مدينة الشحن
ال �ج ��وي ال �ج��دي��دة ف ��ي م �ط ��ار ال �ك��وي��ت
ال��دول��ي وص �ف��ر م�ب�ل��غ ب��ال��زي��ادة وق ��دره
 5.337.932دينارا كويتيا من دون وجه
حق.
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انخفاض صرف البلدية على مشاريع التنمية
وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة
أورد دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب �ي��ان��ات
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي وامل�لاح �ظ��ات التي
اس�ف��ر عنها فحص وم��راج�ع��ة ال��دي��وان
البيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظف ببلدية الكويت وكذلك الرقابة
امل �س �ب �ق��ة وامل �خ ��ال �ف ��ات امل ��ال �ي ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية :2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
 وات � � �ض� � ��ح م� � ��ن ب� � �ي � ��ان ال� �ح� �س ��ابالختامي للبلدية نقص ف��ي االي��رادات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن االي � � ��رادات ال�ت�ق��دي��ري��ة ما
ق� � ��دره  11٫349٫813دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
ب�ن�س�ب��ة  ٪ 45٫9م��ن امل �ق��در وب �ل��غ وف��ر
امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن امل �ص��روف��ات
التقديرية ما قدره  21٫327٫698دينارا
كويتيا بنسبة  ٪ 9٫4من املقدر كما تم
تغطية زي��ادة املصروفات الفعلية عن
االيرادات الفعلية البالغة 193٫244٫115
دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا خ �ص �م��ا م� ��ن ال� �ب ��اب
ال � �خ� ��ام� ��س  -امل� � �ص � ��روف � ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة
وامل� ��دف� ��وع� ��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ب �م �ي��زان �ي��ة
ال ��وزارات واالدارات الحكومية (وزارة
امل ��ال �ي ��ة  -ال �ح �س��اب��ات ال� �ع ��ام ��ة) ط�ب�ق��ا
ملشروع قانون بشأن اعتماد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ع��ن ال�س�ن��ة
املالية .2015 /2014
ثانيا :بيانات الحساب
الختامي للبلدية
 - 1انعدام وانخفاض الصرف على
االع�ت�م��ادات املخصصة ببعض اب��واب
م �ي��زان �ي��ة ال �ب �ل��دي��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع
امل �ق��ررة لتحقيق االه ��داف ال� ��واردة في
برنامج عمل الحكومة
 -2اس�ت�م��رار تضخم ارص ��دة بعض
الحسابات الخارجة عن ابواب امليزانية
وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية
سابقة دون تسوية باملخالفة الحكام
ال�ب�ن��د  13م��ن ق��واع��د تنفيذ ميزانيات
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014واكد الديوان ضرورة قيام
البلدية باتخاذ االج��راءات التنظيمية
وامل��ال �ي��ة ال�ت��ي ت�ك�ف��ل ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ق��واع��د
والتعليمات امل��ال�ي��ة ودراس ��ة الثغرات
القانونية بعقودها ووضع الضمانات
ال � �ك� ��اف � �ي� ��ة ل� �ل� �ح � �ف ��اظ ع � �ل� ��ى ح �ق��وق �ه��ا
وت �ح �ص �ي��ل م�س�ت�ح�ق��ات�ه��ا ل� ��دى ال�غ�ي��ر
وم �ع��ال �ج��ة ال �ق �ص��ور ف��ي ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
الداخلية بها واس �ت��رداد م��ا ت��م صرفه
دون وجه حق.
 -3ع ��دم ارف� ��اق ش �ه��ادات ت��أي�ي��د من
ال �ب �ن ��وك ل��رص �ي��د خ �ط ��اب ��ات ال �ض �م��ان
ال � � �ص� � ��ادرة ل� �ص ��ال ��ح ب� �ل ��دي ��ة ال �ك ��وي ��ت

وب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل �ل �ت �ع �م �ي��م رق � ��م  4ل�س�ن��ة
 2000ب�ش��أن اع ��داد الحساب الختامي
للجهات الحكومية
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت البلدية
 -1املالحظات التي شابت الكفاالت
املصرفية ببلدية الكويت
ش � ��اب � ��ت أع � � �م� � ��ال اس � � �ت �ل ��ام وح� �ف ��ظ
واالف ��راج ع��ن تلك الكفاالت العديد من
املالحظات كما يلي:
 قصور وضعف بعض نظم الرقابةال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ادارة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
ببلدية الكويت.
 االفراج عن كفاالت مصرفية بلغتقيمتها  754٫160دينارا كويتيا لشركة
متعثرة ف��ي تنفيذ أعمالها دون طلب
االدارة املختصة.
 ال� �ت� �م ��دي ��د واالف � � � � � ��راج ع � ��ن ك �ف��ال��ةم �ص��رف �ي��ة ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا 375٫010
دنانير كويتية الحدى الشركات بكتب
مزورة صادرة باسم بلدية الكويت.
 اف��راج بلدية الكويت عن كفالتنيمصرفيتني بلغت قيمتهما 615٫003
دن� ��ان � �ي� ��ر ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن
اتخاذها ق��رارا بمصادرتهما نتيجة
تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.
 رفض أحد البنوك املحلية تسييلج � � ��زءا م � ��ن ك� �ف ��ال ��ة م �ص ��رف �ي ��ة س ��اري ��ة
ال �ص�ل�اح �ي��ة ب �م �ب �ل��غ ق �ي �م �ت��ه 908٫200
دينار كويتي دون مبرر.
 رفض أحد البنوك املحلية تجديدك �ف��ال��ة م �ص��رف �ي��ة س ��اري ��ة ال �ص�لاح �ي��ة
بلغت قيمتها  424٫200دي�ن��ار كويتي
دون مبرر.
 فقدان العديد من النسخ االصليةل �ك �ف��االت م�ص��رف�ي��ة م �ق��دم��ة م��ن بعض
الشركات واملؤسسات مما ترتب عليه
عدم امكانية تحصيل املبالغ املستحقة
عليها وقدرها  95٫575دينارا كويتيا.
 اص��دار مراقبة املخالفات ب��االدارةالقانونية العديد من كتب االف��راج عن
ال�ك�ف��االت امل�ص��رف�ي��ة ال�خ��اص��ة بأنظمة
السالمة يشوبها التالعب والتزوير
 عدم تطابق مبالغ بعض الكفاالتامل�ص��رف�ي��ة امل�ق��دم��ة لبلدية ال�ك��وي��ت مع
الوارد بكشوف البنوك
 االف��راج عن كفالة مصرفية بقيمة 40٫000دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ب�ك�ت��ب م ��زورة
ودون علم االدارة املختصة.
وردود ال� � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن ال � �ك � �ف� ��االت
املصرفية بكشوف البنوك دون وجود
ل �ه��ا ب��ال �ن �ظ��ام اآلل � ��ي امل �ت �ب��ع لتسجيل
الكفاالت بالبلدية.

شعار بلدية الكويت

 ق�ي��ام البنك امل��رك��زي بخصم مبلغ 530000دينار كويتي من حساب بلدية
الكويت بموجب كتاب منسوب لبلدية
الكويت يشوبه التالعب والتزوير.
وأف � � � � ��ادت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ان� � ��ه ت � ��م اح ��ال ��ة
ال��واق �ع��ة ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب�ت��اري��خ
 2014/12/29وقيدت برقم 2014/1870
حصر ام ��وال ع��ام��ة والقضية م��ا زال��ت
قيد التحقيق وسجلت املديونية على
ال�ش��رك��ة ع�ه��د م�ب��ال��غ ت�ح��ت التحصيل
حسب التوجيه املحاسبي الوارد الينا
من وزارة املالية.
 امل�ل�اح �ظ ��ات ال �ت ��ي ش ��اب ��ت ف�ح��صومراجعة عقود النظافة ورقابة البلدية
عليها ومنها:
 ص��رف مبالغ ق��دره��ا 32.918.094دينارا كويتيا تمثل اعمال نظافة عامة
ت��م اع�ت�م��اده��ا دون التحقق م��ن صحة
استحقاق صرفها.
 تحميل م�ي��زان�ي��ة ال�ب�ل��دي��ة بمبالغقدرها  7.164.671دينارا كويتيا تمثل
قيمة توريد شركات النظافة حاويات
فرز النفايات غير العضوية.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �ن �ظ ��امالحضور واالنصراف (البصمة) ومنها
ما يلي:
 ع � � ��دم اع � �ت � �م� ��اد ن � �ظ� ��ام ال �ح �ض ��ورواالن� � � �ص � � ��راف ل �ل �ع �م ��ال ��ة وال� �س ��ائ� �ق�ي�ن
ال �ب �ص �م��ة ف ��ي ج �م �ي��ع ع� �ق ��ود ال �ن �ظ��اف��ة

ال �ع��ام��ة وال �ب��ال��غ ق�ي�م�ت�ه��ا 2.324.607
دنانير كويتية.
 ع� � ��دم ت� �ق ��دي ��م ك � �ش ��وف ال �ح �ض��ورواالن � � �ص� � ��راف ل �ل �ع �م��ال��ة ال � ��ى م �ش��رف��ي
امل��راك��ز العتمادها باملخالفة للشروط
التعاقدية.
 ع � � � � ��دم دق � � � � ��ة ن� � � �ظ � � ��ام ال � �ح � �ض � ��ورواالنصراف لبعض شركات النظافة
 امل�لاح�ظ��ات ال�خ��اص��ة بنظام تتبعاآلليات واملركبات  GPSومنها:
 اص��دار البلدية كتب اعتماد نظامت�ت�ب��ع اآلل �ي��ات  GPSل�ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
دون ال�ت�ح�ق��ق م��ن اس�ت�ي�ف��اء متطلبات
اعتماد النظام.
 اص��دار البلدية كتب اعتماد نظامت�ت�ب��ع اآلل �ي��ات  GPSل�ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
مرفقا بها ت�ق��اري��ر فنية غير معتمدة
من املختصني.
 ع ��دم ت�ح�ق��ق ال�ب�ل��دي��ة م��ن مطابقةاك� �ي ��اس ال �ن �ف��اي��ات ال �ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
للشروط واملواصفات التعاقدية.
 ع ��دم ف ��رض وت�ح�ص�ي��ل ال �غ��رام��اتاملستحقة وال �ب��ال��غ ق��دره��ا 2.375.394
دينارا كويتيا نتيجة عدم التزام بعض
شركات النظافة بتوفير ح��اوي��ات فرز
ال �ن �ف��اي��ات غ �ي��ر ال �ع �ض��وي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
للشروط التعاقدية.
 عدم توفير حاويات فرز النفاياتغير العضوية سعة  800لتر.

 عدم التزام بعض شركات النظافةالعامة باستبدال التالف من حاويات
جمع النفايات دون تطبيق الغرامات
املستحقة في هذا الشأن.
 ع��دم ف��رض وتحصيل الغراماتامل �س �ت �ح �ق��ة ن �ت �ي �ج��ة م �خ��ال �ف��ة ب�ع��ض
الشركات للشروط التعاقدية.
 ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ب �ل��دي��ة ب��امل �ت��اب �ع��ةال�ج��دي��ة وال�ك��اف�ي��ة ع�ل��ى تنفيذ عقود
النظافة.
 تحميل ميزانية البلدية بأعباءمالية تضمنتها عقود النظافة دون
االستفادة منها.
 عدم مراعاة الدقة في مواصفاتاآلل �ي ��ات ب�م��ا ي�ن��اس��ب ط�ب�ي�ع��ة بعض
املناطق.
امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت اج ��راءات
ت�ع��اق��د ال�ب�ل��دي��ة م��ع ش��رك��ات النظافة
العامة ومنها:
 ت�ض�م�ين ش ��روط ط ��رح مناقصاتالنظافة شرطا يخالف أحكام القانون
رقم ( )37لسنة  1964بشأن املناقصات
العامة.
 تعاقد البلدية مع شركات النظافةبمنحها عقدين لبعض الشركات دون
أسس موضوعية.
 - 4ض� �ي ��اع م �ب ��ال ��غ ع �ل ��ى اي� � � ��رادات
البلدية قدرها  8.951.933/-د.ك نتيجة
ع��دم ط��رح م��زاي��دات استثمار اللوحات
االع �ل��ان � �ي � ��ة ب �م �ح ��اف �ظ �ت ��ي ال �ع ��اص �م ��ة
وحولي.
وأف� � � � ��ادت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ب ��أن� �ه ��ا ق��ام��ت
ب� ��إل � �غ� ��اء وإع � � � � � ��ادة ط � � ��رح م ��زاي ��دت ��ي
استثمار م��واق��ع ال�ل��وح��ات االعالنية
ف ��ي م �ح��اف �ظ �ت��ي ال �ع��اص �م��ة وح��ول��ي
لتدني قيمة أعلى العطاءات املقدمة
عن القيمة التقديرية ونظرا ملا شاب
اج ��راءات إع��ادة ال�ط��رح م��ن مخالفات
قامت البلدية بتشكيل لجنة ملراجعة
وت��دق�ي��ق م��ا ات�خ��ذ م��ن اج� ��راءات بناء
على توجيهات وزي��ر الدولة لشؤون
ال�ب�ل��دي��ة وزي ��ر امل ��واص�ل�ات ك�م��ا وج��ه
لوقف اج��راءات املزايدة حتى تتمكن
ال �ل �ج �ن ��ة امل � �ش � ��ار ال� �ي� �ه ��ا م � ��ن ت �ن �ف �ي��ذ
مهمتها.
 - 5ق �ص ��ور وض �ع ��ف ب �ع��ض ن�ظ��م
ال� ��رق� ��اب� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وع � � ��دم ت �ف �ع �ي��ل
البعض اآلخر.
وأف��ادت البلدية بأنه يجرى حاليا
ات �خ��اذ االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ف��ي ش��أن
تعديل ال�ل��وائ��ح والنظم املعمول بها
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استمرار بقاء أرصدة حسابات للبلدية تخص
سنوات سابقة من دون تسوية
تتمة المنشور ص13
ك��امل��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م ( )18لسنة
 1978ب �ش��أن الئ �ح��ة ان �ظ�م��ة ال�س�لام��ة
واع� � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ت� �ع ��دي ��ل رس� ��وم
ال � �خ� ��دم� ��ات ال � �ت ��ي ت �ق ��دم �ه ��ا ال �ب �ل��دي��ة
ك �م ��ا ان � ��ه ج � ��ار وض � ��ع آل� �ي ��ة ب �م �ع��رف��ة
ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال �خ��اص ب�ج��رد وحصر
ال �ك �ف��االت ال�ب�ن�ك�ي��ة وامل �ش �ك��ل ب��ال �ق��رار
رق��م ( )2015/027بتاريخ 2015/5/3
وذل ��ك فيما يتعلق ب �ت��داول ال�ك�ف��االت
امل �ص��رف �ي��ة وس �ي �ت��م ت�ل�اف ��ي ال �ث �غ��رات
امل � � ��وج � � ��ودة ف � ��ي ت� � � � ��داول ال� �ك� �ت ��ب م��ع
االدارات املختلفة والجهات الخارجية
م� � ��ن خ� �ل� ��ال ع � �ق� ��د ت � �ط� ��وي� ��ر أرش � �ي� ��ف
ال�ب�ل��دي��ة امل�ت�ض�م��ن ب��رن��ام��ج ال�ت��راس��ل
ال��داخ �ل��ي وال� ��ذي ت�ت��م ف�ي��ه امل��راس�ل�ات
بني االدارات الكترونيا .كما ان��ه جار
ال�ع�م��ل ف��ي ادارة ال�ت�ط��وي��ر وال�ت��دري��ب
ع �ل��ى إع � � ��داد ه �ي �ك��ل ت �ن �ظ �ي �م��ي ل�ك��اف��ة
االدارات ي��راع��ى ف�ص��ل اخ�ت�ص��اص��ات
ك ��ل م��راق �ب��ة وك ��ذل ��ك ع �ق��د اج�ت�م��اع��ات
دوري ��ة ب� ��االدارة امل��ال�ي��ة تشمل جميع
امل ��راق� �ب�ي�ن ورؤس � � � ��اء االق � �س� ��ام ي �ك��ون
الهدف منها التنسيق لحل املعوقات
امل��وج��ودة اض��اف��ة ال��ى ان��ه سيتم عمل
ت��دوي��ر ش��ام��ل ب�ك��اف��ة امل��راق �ب��ات .كما
انه يتم التدقيق على التقارير املالية
الشهرية وتسجيل االشعارات الواردة
م��ن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي اوال ب ��أول إال ان��ه
اح �ي ��ان ��ا ال ي �ت��م ذل� ��ك ل� �ظ ��روف إق �ف��ال
السنة املالية  2015/2014والذي يمتد
حتى  2015/5/31وال��ذي يتسبب في
زيادة حجم العمل وجار تفعيل نظام
ال��رب��ط اآلل��ي م��ع البنك امل��رك��زي ويتم
ح��ال�ي��ا اج ��راء ك��اف��ة ال�ق�ي��ود النظامية
ل�ل�ك�ف��االت ال �ت��ي ت ��رد ل�ل�ب�ل��دي��ة وك��ذل��ك
التجديدات بمعرفة مراقبة املحاسبة
العامة كما ت��م مطابقة م��ا ورد الينا
م��ن ك �ش��وف ال �ب �ن��وك وج ��ار استكمال
باقي املطابقات مع البنوك.
رابعا :فحص ومراجعة
شؤون التوظف للبلدية
 - 1ص��رف م�ب��ال��غ ق��دره��ا 22.761/-
د.ك م��ن دون وج��ه ح��ق نتيجة قصور
وت��أخ��ر البلدية ف��ي إص ��دار ق��رار انهاء
خ ��دم ��ة اح� ��د ال �ع��ام �ل�ي�ن وامل �ن �ق �ط��ع ع��ن
العمل منذ ما يقرب من عامني.
وأفادت البلدية بأن املوظف املشار
ال�ي��ه ان�ق�ط��ع ع��ن ال�ع�م��ل وق��ام��ت ادارة
ش ��ؤون امل��وظ�ف�ين ب�ت�ح��ري��ر ام ��ر وق��ف
صرف الراتب لبحث املوضوع وأحيل
امل � ��وض � ��وع ال � ��ى االدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة

للتحقيق ف��ي سبب ت��راك��م املديونية
خ� �ل� ��ال ف� � �ت � ��رة االن � � �ق � � �ط � ��اع وان� �ت� �ه ��ى
التحقيق ب�م�ج��ازاة امل��وظ��ف املسؤول
بتخفيض راتبه بمقدار الربع ملدة ()3
اشهر وتم تنفيذ ذلك بالقرار االداري
رقم ( )2014/409بتاريخ 2014/8/31
وق��ام��ت ال�ب�ل��دي��ة ب��ات �خ��اذ اج��راءات �ه��ا
الس � �ت� ��رداد ق �ي �م��ة امل��دي��ون �ي��ة ك �م��ا تم
صياغة وإع��داد تعميم اداري يقضي
بإلزام املسؤولني بضرورة االبالغ عن
ح��االت االن�ق�ط��اع ع��ن العمل بأقصى
س��رع��ة تالفيا لتراكم أي��ة مديونيات
م�س�ت�ق�ب�لا ع �ل��ى ان ي �ت��م م �س��اء ل��ة من
يخالف مضمون التعميم.
 - 2ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ب �ل��دي��ة ب ��إدخ ��ال
البيانات الخاصة باإلدارة واملوظفني
ب��ال �ن �ظ��م اآلل � �ي ��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة ل�ل�خ��دم��ة
امل ��دن �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م دي� ��وان
الخدمة املدنية رقم ( )52لسنة 2008
ب �ش��أن ت �ح��دي��ث واس �ت �خ��دام ب�ي��ان��ات
النظم اآللية املتكاملة للخدمة املدنية
واملراسالت الصادرة للديوان.
وأف� � � � ��ادت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ب � ��أن ال �س �ب��ب
الرئيسي في تلك املالحظات يرجع
ال��ى ان بعض ال��وح��دات االداري ��ة لم
يوضع لها رم��ز على نظام الخدمة
امل��دن �ي��ة وب ��ذل ��ك ك� ��ان ي �ص �ع��ب ع�ل��ى
االدارة تسكني بعض املوظفني لتلك
ال� ��وح� ��دات ال �ت ��ي ل ��م ي �ت��م ت��رم �ي��زه��ا
وب�ع��د التنسيق م��ع دي ��وان الخدمة
امل��دن�ي��ة ت��م االن�ت�ه��اء م��ن ترميز تلك
الوحدات وتعديل بيانات املوظفني
طبقا للترميز الجديد.
خامسا :المالحظات المستمرة
 - 1املالحظات التي شابت تعويض
إح��دى الشركات املستثمرة في قسائم
العارضية الحرفية بمبلغ 6.702.200/-
د.ك وت�ح�م�ي��ل امل ��ال ال �ع��ام ب�م�ب��ال��غ ك��ان
يمكن تجنبها.
 - 2املالحظات التي شابت اجراءات
ال� �ب� �ل ��دي ��ة ف � ��ي ت �خ �ص �ي ��ص امل ��رك� �ب ��ات
الحكومية ومنها:
 ت� �خ� �ص� �ي ��ص س � � �ي � � ��ارات مل��وظ �ف��يالبلدية تخصيصا ع��ام��ا لالستخدام
ال� �ف ��ردي ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ت�ع�م�ي��م رق ��م ()1
ل�س�ن��ة  1994ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �خ��دام
املركبات الحكومية مما حمل ميزانية
ال� �ب� �ل ��دي ��ة ب ��أع� �ب ��اء م ��ال� �ي ��ة ك � ��ان ي�م�ك��ن
تجنبها.
 عدم وج��ود سجل متابعة الحركةال�ي��وم�ي��ة ل�ل�م��رك�ب��ات ل�ب�ع��ض امل��رك�ب��ات
وعدم انتظام السجل للبعض اآلخر.
 -ضعف اع�م��ال الرقابة ف��ي البلدية

البلدية تراخت
في متابعة قرارات
المجلس البلدي
الخاصة بإنشاء
مواقف سيارات
تابعة ألحد
المجمعات

املجلس البلدي

ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض ال� � �س� � �ي � ��ارات م � ��ع س��ائ��ق
واملوزعة في مختلف املحافظات.
 - 3ع ��دم ف ��رض وت�ح�ص�ي��ل ال�غ��رام��ة
امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة لعقد
املناقصة رق��م ( )2012/2011-21بشأن
خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة
لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة
وباملخالفة للشروط التعاقدية.
 - 4ض �ع��ف وق �ص��ور ب��ال�ت�ش��ري�ع��ات
وع � ��دم ت �ط��وي��ر ال �ل ��وائ ��ح امل �ع �م��ول بها
بالبلدية.
 - 5امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ع�ق��ود
امل �ن��اق �ص��ات (-14( )2009/2008-17
 )2009/2008-13( )2009/2008تجميل
وتطوير ساحات بعض املناطق:
 ت � �ق ��اع ��س ال � �ب � �ل ��دي ��ة ع � ��ن ت��وق �ي��عالغرامات املستحقة نتيجة عدم التزام
امل � �ق � ��اول ب �م ��ا ورد ب �ب �ع��ض ال� �ش ��روط
وامل ��واص � �ف ��ات ال �خ��اص��ة ف �ي �م��ا ي�خ��ص
اعتماد الجهاز الفني لعقد املناقصة
( )2009/2008-17واع �ت �م��اد ال�ع�م��ال��ة
لعقد املناقصة (.)2009/2008-14
 تحميل امل��ال ال�ع��ام أع�ب��اء اضافيةتقدر بـ  221.680د.ك نتيجة عدم اتخاذ
ال �ب �ل��دي��ة االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ب�ت�ع��دي��ل
أسعار بعض املواد الواردة باملناقصة
(.)2009/2008-17
 ت�ع��ارض ق ��رارات لجنة املشترياتب �ش��أن ت �م��دي��د ع �ق��د امل�ن��اق�ص�ت�ين (-17
 )2009/2008-14( )2009/2008ومل��دة
( )90ي ��وم ��ا م� �م ��ا اع � �ف ��ى امل� � �ق � ��اول م��ن
غرامات التأخير.
 - 6ت��راخ��ي ال�ب�ل��دي��ة ف��ي متابعة ما
جاء بقرارات املجلس البلدي الخاصة
بإنشاء م��واق��ف س�ي��ارات تابعة ملجمع
تجاري.

 - 7غ �ي ��اب ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ة
ووزارة املالية فيما يخص قرار املجلس
البلدي رقم (.)2007/15/919
 - 8امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت تنفيذ
عقد املناقصة ( )2010/2009-2انشاء
وص � �ي� ��ان� ��ة م �ب �ن ��ى امل� �خ� �ت� �ب ��ر امل� ��رك� ��زي
لفحص وتحليل االغذية ومبنى ادارة
االغذية املستوردة بالشويخ.
 - 9اس � � �ت � � �م� � ��رار ص � � � ��رف م � �ك� ��اف� ��أة
ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة ب� � ��دل ش ��اش ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ألحكام قرار مجلس الخدمة املدنية رقم
( )28لسنة  2006بشأن منح املوظفني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال �ع��ام �ل�ين ع �ل��ى ال �ش��اش��ات
بالجهات الحكومية مكافآة تشجيعية
مما ترتب عليه ص��رف مبالغ من دون
وج��ه ح��ق ب�ل��غ اج�م��ال��ي م��ا ت��م حصره
منها خ�لال السنة املالية 2015/2014
مبلغ  80.820/-د.ك.
 - 10اس �ت �م��رار ص ��رف ب ��دل سكن
لبعض م��وظ�ف��ي ال�ب�ل��دي��ة باملخالفة
ألح �ك ��ام ق� ��رار م�ج�ل��س ال � � ��وزراء رق��م
( )1992/142بشأن إس�ك��ان القضاة
وأع � �ض� ��اء ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة وإدارة
ال�ف�ت��وى والتشريع وتعديالته مما
ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ص ��رف م�ب��ال��غ م��ن دون
وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره
منها خالل السنة املالية 2015/2014
مبلغ 31.218/-د.ك.
سادسا :الرقابة المسبقة
ت � ��م دراس � � � ��ة وب � �ح� ��ث ع� � ��دد ()30
م� ��وض� ��وع� ��ا ل� �ب� �ل ��دي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت م��ن
مختلف الوجوه املالية والقانونية
وال � �ف � �ن � �ي� ��ة خ� �ل� ��ال ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014م��ا ب�ين مناقصة عامة
او م � �ح ��دودة وم� �م ��ارس ��ات وع �ق��ود

ت��وري��د وش� ��راء وع �ق��ود اس�ت�ش��اري��ة
وارت � �ب ��اط ��ات ب� ��أوام� ��ر ت �غ �ي �ي��ري��ة او
تمديد او تجديد عقود وق��د بلغت
ج� �م� �ل ��ة ت � �ل� ��ك امل � ��وض � ��وع � ��ات م �ب �ل��غ
 54.759.148/774د.ك.
واهم املالحظات التي اسفرت عنها
رقابة الديوان املسبقة:
 - 1رد أوراق بعض املوضوعات.
ح � � � �ي � � ��ث ت � � � � ��م خ� � � �ل � � ��ال ال� � �س� � �ن � ��ة
املالية  2015/2014رد اوراق عدد ()10
موضوعات للبلدية من بينها تفعيل
النظام اآلل��ي لجمع وفهرسة وإدارة
املعايير واملواصفات الحكومية.
 - 2م�ل�اح� �ظ ��ات وت ��وج� �ي� �ه ��ات ذات
اهمية خاصة ومنها:
م � �ش ��روع ت �ن �ف �ي��ذ ال �ب �ن��ك امل� � � ��روري -
املرحلة الثانية.
 م �ن��اق �ص��ة رق� ��م ()2014/2013-8الخاصة بأعمال تجميل داخ��ل مدينة
الكويت.
 املناقصة رقم ()2013/2012-22تشغيل وصيانة واصالح الخدمات
ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي االس� � � ��واق وال� �س ��اح ��ات
والشواطئ في دولة الكويت.
 امل�ن��اق�ص��ة رق ��م ()2012/2011-18ال �خ��اص��ة ب��إن �ش��اء وان � �ج ��از وص �ي��ان��ة
املبنى االداري رقم ( )2بالشهداء.
 مشروع تطوير الدراكيل. امل�ن��اق�ص��ة رق ��م ()2013/2012-21اس� �ت� �ك� �م ��ال اع � �م � ��ال ال� �ع� �ق ��د رق� � ��م (-25
 )2004/2003الخاصة بإنشاء وانجاز
وصيانة مبنى فرع البلدية بمحافظة
العاصمة.
 امل �ن��اق �ص��ة رق ��م ()2015/2014-8الخاصة باستئجار مركبات متنوعة
مع سائق ووقود لبلدية الكويت.

 امل�ن��اق�ص��ة رق ��م ()2013/2013-20ال �خ ��اص ��ة ب ��أع �م ��ال ت �ط��وي��ر وت�ج�م�ي��ل
ال �س��اح��ات واألس � � ��واق ف ��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي
العاصمة وحولي.
 - 3ع��دم ال �ت��زام البلدية ب��ال��دراس��ة
والتوصية خالل املدة املحددة لها من
لجنة املناقصات املركزية عمال بنص
املادة ( )38من القانون رقم ( )37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
 - 4ع��دم التقيد ب��أح�ك��ام امل ��ادة 43
من القانون رقم  37لسنة  1964بشأن
ت��وف �ي��ر االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ال�ل�ازم��ة
لتغطية قيمة السعر ال��ذي ترسي به
املناقصة.
 - 5ط � � � � ��ول م � � � � ��دة ب� � � �ق � � ��اء ب� �ع ��ض
امل��وض��وع��ات ب��ال�ب�ل��دي��ة ب �ع��د ص��دور
ق � � ��رار ل �ج �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة
ب��ال�ت��رس�ي��ة او م��واف�ق��ة ل�ج�ن��ة اخ�ت�ي��ار
ال�ب�ي��وت االس�ت�ش��اري��ة وق�ب��ل عرضها
ع �ل��ى ال� ��دي� ��وان االم � ��ر ال � ��ذي ي�س�ت�ل��زم
دراس� � � � ��ة االج � � � � � � ��راءات وال� �س� �ي ��اس ��ات
االدارية املتبعة داخل البلدية.
سابعا :المخالفات المالية
من بني تلك املخالفات عدم االلتزام
ب��أح�ك��ام امل ��ادة  52م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 30
ل �س �ن��ة  1964وذل � ��ك ف ��ي امل ��وض ��وع ��ات
التالية:
 - 1امل�خ��ال�ف��ة امل��ال�ي��ة رق ��م -123
 2015/2014ب �ش��أن خ�ص��م مبلغ
 530٫000دينار كويتي من حساب
ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ص��ال��ح اح� ��دى
ال�ش��رك��ات ب�م��وج��ب اش �ع��ار مدين
من بنك الكويت املركزي.
 - 2امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م -41
 2015/2014بشأن التحقيق املقيد
ب��رق��م  2011/139والتحقيق املقيد
ب��رق��م  2013/72ح �ص��ر ت�ح�ق�ي�ق��ات
االدارة القانونية بشأن مالحظات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع � ��ن ال �ح �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ب �ل��دي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
.2010/2009
 - 3امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م -124
 2015/2014بشأن تزوير كتاب تسييل
ال �ك �ف��ال��ة رق ��م ()lgc 000111005619
ببلدية الكويت.
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افتتاح معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة

الزين الصباح :الشباب هم مصدر
استثمار الدولة مستقبال
قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب الشيخة ال��زي��ن ال�ص�ب��اح ان
الشباب هم مصدر استثمار الدولة
مستقبال.
واض� � ��اف� � ��ت ال� �ش� �ي� �خ ��ة ال � ��زي � ��ن ف��ي
ت � �ص ��ري ��ح ص � �ح ��اف ��ي ع � �ل ��ى ه ��ام ��ش
االح�ت�ف��ال بافتتاح م�ع��رض مسابقة
ال �ك��وي��ت ل �ل �ع �ل��وم وال �ه �ن��دس��ة ام��س
ان امل� �س ��اب� �ق ��ة ت� �ع ��د م � �ص� ��در ال� �ه ��ام
للتحصيل العلمي واالبتكار وانجاز
االخ �ت��راع��ات ل�ل�ش�ب��اب م��ن الجنسني
واكدت حرص ال��وزارة على املشاركة
ف ��ي م � �ع ��ارض امل �س ��اب �ق ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
لتقديم ال��دع��م ال�ك�م��ي وال�ن��وع��ي لكل
ش��رائ��ح ال �ش �ب��اب م��ن خ�ل�ال م�ش��روع
(مبادراتنا) لدعم املبادرات الشبابية
املتميزة التي تعالج قضايا شبابية
وم �ج �ت �م �ع �ي ��ة وت ��رف� �ي� �ه� �ي ��ة وط �ب �ي��ة
وبيئية تصب في خدمة الكويت.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ��س
مجلس إدارة ال �ن��ادي العلمي ط�لال
الخرافي في تصريح مماثل إن اعالن

الشيخة زين الصباح تفتتح املعرض

النتائج والفائزين بجوائز املسابقة
ال� �ـ  63س�ي�ت��م األرب� �ع ��اء امل �ق �ب��ل خ�لال
ح �ف��ل ي�ق�ي�م��ه ال� �ن ��ادي ل �ه��ذا ال �غ��رض
برعاية وحضور وزير التربية ووزير
التعليم العالي د .بدر العيسى.
وق ��ال ان ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ستشهد
ط ��رح م �س��اب �ق��ات ج ��دي ��دة ت�س�ت�ه��دف
ك��ل األع �م��ار م�ش�ي��را إل��ى أن ال ��دورات
الصيفية ستشهد تطورا كبيرا حيث
سيتم افتتاح ورش جديدة ومناهج

م � �ت � �ط� ��ورة ت� �س� �ت� �ه ��دف ك � ��ل األع � �م� ��ار
وامل� �س� �ت ��وي ��ات ب �م��ا ي� �خ ��دم ال �ش �ب��اب
الكويتي.
ول � �ف ��ت إل � ��ى أن ال� � �ن � ��ادي س �ي �ق��دم
ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �س ��اب �ق ��ات مل�ن�ت�س�ب�ي��ه
ولطالب املدارس ولكل فئات املجتمع
ال��راغ �ب�ين ف��ي ت�ل�ق��ي ال�ع�ل��م بمختلف
مجاالته.
ب� � ��دوره ق� ��ال ال ��رئ �ي ��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل �ل �م �س��اب �ق��ة د .م �ح �م��د ال� �ص� �ف ��ار إن

امل �س��اب �ق��ة ش �ه��دت زي � ��ادة ك �ب �ي��رة من
حيث عدد املشروعات املشاركة التي
ب �ل��غ ع ��دده ��ا  193م �ش��روع��ا م�ق��دم��ة
م��ن  213ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة يمثلون 85
مدرسة متوسطة وثانوية.
وأف��اد الصفار ب��أن  120مشروعا
ع �ل �م �ي ��ا س �ت �ت� �ن ��اف ��س ع� �ل ��ى ج ��وائ ��ز
امل�س��اب�ق��ة ال �ـ  63مبينا ان ه��ذا ال�ع��ام
يعد األول ال��ذي ت��م فيه فتح املجال
ل�ل�ط�ل�ب��ة غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ل�ل�م�ش��ارك��ة
ب��امل �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي ت �ض ��م  20م �ج��اال
علميا.
م � � � ��ن ج � �ه � �ت � �ه � ��ا اك � � � � � � ��دت م� � ��دي� � ��رة
ب��رن��ام��ج ت�ح�ف�ي��ز امل �ش��ارك��ة ب��ال�ع�ل��وم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف ��ي إدارة ال�ث�ق��اف��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة ب�م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم
ال �ع �ل �م ��ي م .م � �ن� ��ار ال � ��راش � ��د ح ��رص
املؤسسة على تقديم الدعم السنوي
للمسابقة كونها من أهم املسابقات
ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ش��ري�ح��ة
ال � �ط�ل��اب دون امل ��رح� �ل ��ة ال �ج��ام �ع �ي��ة
وتعليمهم مبادئ البحث العلمي.

لجنة بالبلدي توصي بالموافقة
على عقد جسر الشيخ جابر
أوص� � � ��ت ل �ج �ن ��ة ال� �ع ��اص� �م ��ة ف��ي
املجلس البلدي باملوافقة على عقد
ت�ص�م�ي��م وان� �ج ��از وص �ي��ان��ة جسر
(ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د) ال ��ذي يعد
الجسر الرئيس في وصلة الصبية
املرورية.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ض��و
د .ح� � �س � ��ن ك � � �م� � ��ال ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين إن ال�ل�ج�ن��ة ستحيل

هذه التوصية إلى املجلس البلدي
الخذ املوافقة النهائية في الجلسة
بعد املقبلة.
واض��اف ك�م��ال ان اللجنة اجلت
عددا من الكتب املقدمة لها ومنها
ك �ت��اب ال �ع �ض��و ع �ب��دال �ل��ه ال �ك �ن��دري
ب �ش��أن ال �ك �ت��اب امل ��وج ��ه إل� ��ى لجنة
املناقصات املركزية ملشروع إنشاء
وان �ج��از وص�ي��ان��ة امل��وق��ف الشرقي

ملبنى مجمع الوزارات.
وذك ��ر ان اللجنة ن��اق�ش��ت أيضا
لقاء وزي��ر األش�غ��ال العامة ووزي��ر
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
د.علي العمير مع العضو عبدالله
الكندري ملناقشة االختناق املروري
وتوصلت إلى ضرورة االستعجال
والتنسيق مع الجهات املعنية لحل
تلك املشكلة.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على
اق� �ت ��راح ال �ع �ض��و اس ��ام ��ة ال�ع�ت�ي�ب��ي
ب� �ش ��أن م �خ��اط �ب��ة رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ب��اع �ت �ب��ار م �ب �ن��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
اث� ��را ت��اري �خ �ي��ا ي�خ�ض��ع ل�ل�م��رس��وم
االميري رقم  11سنة .1960

معهد األبحاث يفوز بجائزة
البنك اإلسالمي للتنمية
أع �ل��ن ال �ب �ن��ك االس�ل�ام ��ي للتنمية
فوز معهد الكويت لألبحاث العلمية
ب�ج��ائ��زت��ه ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ع��ام  2016في
م�ج��ال ال�ع�ل��وم وال�ت�ن�م�ي��ة ال��ى جانب
مؤسستني أخريني من كل من تركيا
وبنغالديش.
وأوض� ��ح رئ �ي��س م�ج�م��وع��ة البنك
د .أح �م��د م �ح �م��د ع �ل��ي ف ��ي ب �ي��ان أن
م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
ف � ��از ب ��ال� �ج ��ائ ��زة امل �خ �ص �ص��ة ألك �ث��ر
اإلسهامات تميزا في مجال التنمية

االجتماعية واالقتصادية عموما.
واض � ��اف ان  27م��ؤس �س��ة علمية
ت �ق��دم��ت ب�ط�ل�ب��ات�ه��ا ل�ل�م�ن��اف�س��ة على
ال �ف �ئ ��ة األول� � � ��ى م� ��ن ج� ��ائ� ��زة ال �ع �ل��وم
وال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�م�ن��ح ل�ل�م��ؤس�س��ات
ذات االس� �ه ��ام امل �ت �م �ي��ز ف ��ي ال�ج�ه��ود
اإلن �م ��ائ �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب ��اح ��دى ال � ��دول
األعضاء في البنك.
وأكد أن اختيار املعهد جاء تقديرا
إلسهاماته العلمية والتقنية والتي
ك � ��ان ل� �ه ��ا ان� �ع� �ك ��اس إي� �ج ��اب ��ي ع�ل��ى

التنمية االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
بالكويت والدول األعضاء األخرى.
كما اوضح ان شركة (نانو مغنتك
ل�ص�ن��اع��ة اآلالت ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ج��ارة
امل � �ح� ��دودة) ال �ت��رك �ي��ة ف� ��ازت ب�ج��ائ��زة
ال�ب�ن��ك ع��ن ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة املخصصة
ألك � � �ث� � ��ر اإلس� � � �ه � � ��ام � � ��ات ت� � �م� � �ي � ��زا ف��ي
التخصصات العلمية املحددة فيما
ح �ص��ل م �ع �ه��د ب �ن �غ�لادي��ش ل �ل��زراع��ة
ال� �ن ��ووي ��ة ع �ل��ى ال� �ج ��ائ ��زة ع ��ن ال�ف�ئ��ة
ال�ث��ال�ث��ة امل�خ�ص�ص��ة ألف�ض��ل املعاهد

العلمية وأبرزها في الدول األعضاء
األقل نموا.
وسيتم تسليم الجوائز للفائزين
في احتفالية خاصة تقام عند انعقاد
االج� �ت� �م ��اع ال� �س� �ن ��وي ال� � � �ـ 41مل�ج�ل��س
محافظي البنك اإلس�لام��ي للتنمية
وال � ��ذي س�ي�ع�ق��د ه ��ذا ال �ع��ام ب�م��دي�ن��ة
جاكرتا بأندونيسيا خالل الفترة من
 18إلى  19مايو املقبل حيث سيسلم
رئ�ي��س م�ج�ل��س امل�ح��اف�ظ�ين ال�ج��وائ��ز
للفائزين.

أخبار
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محافظة األحمدي تستضيف
حلقات نقاشية شبابية

الشيخ فواز خالد الحمد خالل استقباله عبدالرحمن املطيري

أك � ��د م �ح ��اف ��ظ االح� � �م � ��دي ال �ش �ي��خ
ف��واز خالد الحمد ان الكويت ال تألو
ج �ه��دا ف��ي ت�ف�ع�ي��ل م �ش��ارك��ة ال�ش�ب��اب
ب� �ب ��رام� �ج� �ه ��ا وخ �ط �ط �ه ��ا ال �ت �ن �م��وي��ة
الحالية واملستقبلية
واش� ��ار امل�ح��اف��ظ خ�ل�ال استقباله
امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة للشباب
ع�ب��دال��رح�م��ن امل �ط �ي��ري ال ��ى امل �ش��روع
ال �ت �ن �م��وي ال� � ��ذي اط �ل �ق �ت��ه م �ح��اف �ظ��ة
االح�م��دي مطلع ال�ع��ام امل��اض��ي تحت
ش �ع ��ار (م �ح��اف �ظ �ت��ي اج� �م ��ل) وال� ��ذي
يشمل م �س��ارا رئيسيا لتفعيل دور
الشباب في املجتمع.
من جانبه قال املطيري انه عرض
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء م�ش��ارك��ة امل�ح��اف�ظ��ة في
ت �ن �ظ �ي��م ح� �ل� �ق ��ات ن �ق��اش �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز
م� �ش ��ارك ��ة ال� �ش� �ب ��اب وال� �ت� �ع ��رف ع�ل��ى
آرائ � �ه� ��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م وت��وج �ه��ات �ه��م
ح �ت��ى ت �ك��ون ال�ه�ي�ئ��ة م �س��اح��ة الب ��راز

ابداعات الشباب واحتواء واحتضان
مهاراتهم وطاقاتهم .وذكر ان الفاعل
االس ��اس ��ي ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ه ��و ال �ش �ب��اب
ح �ي��ث ت� �ه ��دف ال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة
ال��ى معرفة تطلعاتهم ك��ون البرامج
وامل �ش��روع��ات ال ي�م�ك��ن تنفيذها من
دون مشاركتهم.
واض��اف ان تلك الحلقات ستنظم
ف��ي م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت ال�س��ت الفتا
الى التفاعل الكبير من قبل املحافظني
تجاه االهتمام بالشباب حيث ستتم
دع � � � ��وات امل � �ش� ��ارك� ��ة ع� �ب ��ر امل �ح��اف �ظ��ة
للشباب من الفئات العمرية املختلفة
اض ��اف ��ة ال� ��ى ال �خ��ري �ج�ين وامل��وظ �ف�ين
والعاطلني عن العمل وذوي االعاقة
م��ن ال�ش�ب��اب ب �ه��دف ت�ع��زي��ز م�ش��ارك��ة
الجميع.

الكويت تعرض تجربتها
في إعداد الخطط التنموية
اس � � �ت � � �ض� � ��اف امل� � �ج� � �ل � ��س االع� � �ل � ��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ال �ل �ق ��اء ال � �ـ20
للمسؤولني الفنني عن اعداد الخطط
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية امس
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س د.
خ��ال��د م�ه��دي ان ال�ل�ق��اء يفتح امل�ج��ال
ل �ت �ح �ق �ي��ق االس � �ت � �ف� ��ادة امل� ��رج� ��وة م��ن
ت � �ج � ��ارب دول ال �خ �ل �ي ��ج ف � ��ي م �ج��ال
اع��داد الخطط التنموية ويستعرض
ال�ت�ج��رب��ة الكويتية ف��ي م�ج��ال اع��داد
الخطط التنموية.
وب�ي�ن م �ه��دي ان ه ��ذا ال �ل �ق��اء ج��اء
ت ��أك� �ي ��دا أله �م �ي ��ة ال �خ �ط ��ط ف� ��ي دع ��م
وت �ف �ع �ي��ل م �س �ي��رة ال�ت�ن�م�ي��ة ف ��ي دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون خ��اص��ة ف��ي ض��وء
ال �ظ��روف االق�ل�ي�م�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ال�ت��ي
ت��ؤث��ر ع �ل��ى دول ال�خ�ل�ي��ج وامل�ت�م�ث�ل��ة
في االنخفاض الحاد السعار النفط
وما نتج عنه من انخفاض االيرادات
النفطية لدول مجلس التعاون.
واش � � � ��ار ال � ��ى ان االع � �ت � �م� ��اد ش�ب��ه
الكلي على مصدر وحيد للدخل يعد
تحديا خطيرا من املمكن ان تواجهه
معظم دول الخليج ملا له من تهديد
ل �ل �ق��درة ع �ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي ت��وف�ي��ر
متطلبات الشعوب.

د .خالد مهدي

وذك ��ر ان��ه سيتخلل ال�ل�ق��اء ورش��ة
ع� �م ��ل ت �ت �ض �م��ن ع ��رض ��ا م ��رئ� �ي ��ا ع��ن
ت � �ج� ��رب� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي اس � �ت � �خ� ��دام
امل � ��ؤش � ��رات ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ف� ��ي خ�ط��ط
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ن��وي��ة وع ��رض ��ا م��رئ�ي��ا
للنظام اآللي العداد الخطط السنوية
ب��االض��اف��ة ال��ى ع��رض م��رئ��ي للنظام
ال �خ��اص بمتابعة م�ش��اري��ع الخطط
ال�ت�ن�م��وي��ة وزي � ��ارات م�ي��دان�ي��ة مل��واق��ع
بعض املشاريع االستراتيجية ضمن
الخطة االنمائية الكويتية.
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النكاس :إطالق المرحلة األولى من أنظمة شارك
برأيك لتطوير الخدمات المقدمة لنواب األمة
دش �ن��ت إدارة ت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
التابعة لقطاع املعلومات والتوثيق
ب� ��األم� ��ان� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ج� �ل ��س األم � ��ة
خ��دم��ة األج �ه��زة ال��ذات �ي��ة للمشاركة
ب��االس �ت �ب �ي��ان��ات وذل� ��ك ب�ت��وج�ي�ه��ات
من األمانة العامة وقطاع املعلومات
س � �ع � �ي ��ا ال � � � ��ى ت � �ط� ��وي� ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات
التكنولوجيه امل�ق��دم��ة إل��ى أع�ض��اء
مجلس األمة وموظفي األمانة.
وأع� � � �ل � � ��ن م� � ��دي� � ��ر إدارة ت �ق �ن �ي��ة
املعلومات م.حسني النكاس أن��ه قد
تم تنفيذ املشروع بالكامل بواسطة
اإلدارة ب��اس�ت�خ��دام أج �ه��زة الخدمة
الذاتية والتي تم توفيرها في عدد
من املواقع املختلفة باألمانة العامة
والتي تسهل استخدام هذه األجهزة
واملشاركة بالرأي بكل حرية.
وأضاف النكاس أنه قد تم تنفيذ

ع ��دد م ��ن االس �ت �ب �ي��ان��ات ب��ال �ت �ع��اون
مع قطاعات مجلس األم��ة املختلفة
ح �ي��ث ت��م ت�ن�ف�ي��ذ س �ت��ة اس�ت�ب�ي��ان��ات
م �ن �ه ��ا اس� �ت� �ب� �ي ��ان ل� �ق� �ط ��اع امل� � � ��وارد
البشرية وقطاع الخدمات وآخرها
االس� �ت� �ب� �ي ��ان ال � �خ� ��اص ب��ال �ج �ل �س��ات
الحوارية الخاصة بقطاع اإلعالم.
وب �ي��ن ال� �ن� �ك ��اس ح � ��رص األم ��ان ��ة
العامة على أهمية تطوير الخدمات
امل� �ق ��دم ��ة ب ��األم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة وم �ن �ه��ا
تنفيذ هذه االستبيانات واملشاركة
ب � ��ال � ��رأي ف � ��ي ح� � ��ال ت � �ق� ��دم ال � �س� ��ادة
األع �ض��اء أو أح ��د ق �ط��اع��ات األم��ان��ة
ال�ع��ام��ة ب��ال��رغ�ب��ة بتنفيذ استبيان
ال� ��رأي م�ش�ي��را إل ��ى أن ��ه ب�ع��د أن يتم
االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن االس� �ت� �ب� �ي ��ان ت��رس��ل
البيانات املجمعة الى إدارة التوثيق
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وذل � � � ��ك الس� �ت� �خ ��راج

«واثق» يشارك في مؤتمر
مناهضة العنف ضد األطفال
اعلنت اللجنة املنظمة ملشروع
غ��رس م�ب��ادئ الثقة بالنفس لدى
طلبة امل ��دارس الحكومية (واث��ق)
ع ��ن ان� �ه ��ا س �ت �ش ��ارك ف ��ي امل��ؤت �م��ر
االقليمي ال��راب��ع ملناهضة العنف
ضد االطفال الذي سينطلق اليوم
االث � �ن �ي�ن ب ��رع ��اي ��ة وزي � � ��ر ال �ص �ح��ة
د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ويستمر ثالثة
ايام.
وق ��ال ��ت ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�ل�م�ش��روع ورئ �ي��س لجنة االع�ل�ام
الخارجي واالنشطة رشا الفارس
ان (واث� � � ��ق) س �ي �ق��دم ف ��ي اف �ت �ت��اح
املؤتمر الذي يحمل شعار (حماية
االطفال في الدول العربية الفرص
والتحديات) اوبريتا فنيا بعنوان
(بسمة امل).
وذك � � � ��رت ان (واث � � � � ��ق) س �ي �ق��دم
اي� �ض ��ا ورش� � ��ة ال �ع �م ��ل ال �خ��ام �س��ة
ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ب� �ع� �ن ��وان (ال �ت �ع��ام��ل
امل��درس��ي م��ع ح ��االت ال�ع�ن��ف ضد
االط � �ف� ��ال) م ��ن ت �ق��دي �م �ه��ا وت �ق��دي��م
د.ام ��ل ال��دوي�ل��ة كما سيتم تنظيم
ح� �ل� �ق ��ة ن� �ق ��اش� �ي ��ة ض � �م� ��ن اع � �م� ��ال

رشا الفارس

املؤتمر بعنوان (البدائل التربوية
للعقاب الجسدي..مقارنة شرعية
وثقافية).
واش � � � � � � � ��ارت ال � � � ��ى ان (واث� � � � � ��ق)
سيشارك بـ(بوث تعريفي) يستمر
ع �ل��ى م � ��دى اي� � ��ام امل ��ؤت� �م ��ر ل �ش��رح
رؤي� ��ة واه� � ��داف امل� �ش ��روع والب� ��راز
انجازاتة وانشطتة ودور املعلمني
واملتعلمني املشاركني في املشروع.

حسني النكاس

النتائج.
ون � � � � � ��وه م � � ��دي � � ��ر إدارة ت� �ق� �ن� �ي ��ة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات إل � ��ى أن اس �ت �خ��دام��ات
أج �ه��زة االس �ت �ب �ي��ان وش � ��ارك ب��رأي��ك
أو بما يسمى (الكيوسك )KIOSK

ت�م�ث��ل امل��رح �ل��ة األول� ��ى وإن امل��رح�ل��ة
ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �م �ش��روع س�ت�ت�م�ث��ل ب��أن
تتيح للمستخدم استخدام األجهزة
ال��ذك �ي��ة واألج � �ه� ��زة امل �ح �م��ول��ة م�ث��ل
.IPad
م� � � ��ن ج� � �ه � ��ه آخ� � � � ��ر ق� � ��ال� � ��ت م � �ن� ��ار
السميري م��ن قسم تطويراألنظمة
وامل �س��ؤول��ة ع��ن ن�ظ��ام ش ��ارك ب��رأي��ك
واالس �ت �ب �ي��ان��ات إن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام قد
تم تصميمه وتنفيذه بقسم تطوير
ال� �ن� �ظ ��م وق � ��د اخ � ��ذ ب� �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار
أن ي� �ك ��ون ال� �ن� �ظ ��ام م ��رن ��ا وم��واك �ب��ا
ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات امل�س�ت �ق�ب�ل�ي��ة ال� � ��واردة
م��ن قبل القطاعات ف��ي ح��ال الرغبة
ب�ت�ن�ف�ي��ذ اس �ت �ب �ي��ان وق� ��د روع � ��ي أال
يستغرق املشارك وقتا طويال إلبداء
الرأي.

مهرجان المونودراما
يكرم الفنان سعد الفرج
ب � ��دأ م� �ه ��رج ��ان ال� �ك ��وي ��ت ال ��دول ��ي
ل�ل�م��ون��ودرام��ا فعالياته م�س��اء امس
االول والذي تحمل دورته هذا العام
اسم الفنان الكبير سعد الفرج.
وق � � � ��ال األم � �ي� ��ن ال � � �ع� � ��ام امل� �س ��اع ��د
لقطاع الثقافة في املجلس الوطني
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون واآلداب م�ح�م��د
ال �ع �س �ع��وس��ي ل �ك��ون��ا ع �ل��ى ه��ام��ش
افتتاح املهرجان الذي يستمر حتى
 23أبريل الجاري إن املهرجان أثبت
ن �ج��اح��ه ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ي�ن ال �ع��رب��ي
وامل� �ح� �ل ��ي الس �ي �م��ا أن � ��ه ج � ��اء ل�ي�س��د
فراغا مسرحيا وثقافيا في الكويت
حيث إن امل��ون��ودرام��ا ف��ن راس��خ وله
مريدوه موضحا أن استمرارية هذا
املهرجان دليل على اهتمام الكويت
باألعمال املسرحية وتشجيعها.
م��ن جهة أخ��رى ق��ال األم�ي�ن العام
املساعد لقطاع الفنون ف��ي املجلس
د .ب��در ال��دوي��ش إن دورة امل�ه��رج��ان
ل�ه��ذا ال�ع��ام تحمل اس�م��ا فنيا كبيرا
ه��و ال�ف�ن��ان س�ع��د ال �ف��رج ال ��ذي يعبر

aldostoor

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• فاطمة ب��راك خلف ب��راك الشالش،
زوج ��ة :فهد حمد األذي �ن��ة 52 ،عامًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج � ��ال :س �ل��وى ،ق ،12ش،6
م ،33تلفون ،50587222 :نساء :سلوى،
ق ،12ش ،1م ،100تلفون99723336 :
• عطور محمد الجدوع ،أرملة :بندر
ق�ن��وان املطيري 73 ،ع��ام��ًا( ،شيعت)،
العمرية ،ق ،3ال�ش��ارع األول ،م ،15تلفون:
99877665 - 99068996
• عتيق راش��د سلطان العتيبي76 ،
ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،ج�ن��وب ال �س��رة ،ال�س�لام،
ق ،4ش ،412م ،7ت�ل�ف��ون- 97705555 :
51258585
• مريم مبارك العيسى ،أرملة :حمود
ف�ه��د ال�ع�ي�س��ى 78 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت)،
رج��ال :الفيحاء ،ق ،8ش ،88م ،17تلفون:
 ،55092192نساء :النهضة ،ق ،1ش،109
م ،21تلفون66614155 :
• م �ن��دن��ي م�ح�م��د ه��اش��م ي �ت �ي��م86 ،
عامًا( ،شيع) ،حسينية القائم ،الرميثية،
ق ،3مقابل م��درس��ة م�لا حسن الكندري،
تلفون97375737 :
• م ��رت � �ض ��ى م� �ح� �م ��د ع � �ل ��ي ح �س�ين
م � �ق ��دس 75 ،ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي� ��ع) ،رج � ��ال:
الحسينية ال �ج��دي��دة ،ش ��رق ،ب�ج��ان��ب بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ،املبنى الرئيسي ،ال�ع��زاء
اع�ت�ب��ارًا م��ن االث�ن�ين  ،2016/4/18تلفون:
 ،22418664ن �س��اء :ال �ن��زه��ة ،ق ،1ش،12
م17
• ليلى خ�ل��ف م��وس��ى ،أرم �ل��ة :ذي��اب
ن��اص��ر ال �ج �ب��ري��ن 63 ،ع��ام��ًا( ،ت�ش�ي��ع
ب �ع ��د ص �ل��اة ع �ص ��ر ال� � �ي � ��وم) ،رج � ��ال:
ال�ع��ارض�ي��ة ،امل �ح��دود ،ق ،9ش ،6ج ،1م،9
تلفون ،65844488 :نساء :صباح الناصر،
ق ،5ش ،37م ،23تلفون99797397 :
• عبداألمير حسني محمد الفيلي،
 76عامًا( ،شيع) ،رجال :ديوان الشواف،
ال��دس �م��ة ،ق ،3ش ال �ق ��اه ��رة ،م ،3ت�ل�ف��ون:
 ،99605757ن �س��اء :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق ،8ش
أسامة بن زيد ،م ،5تلفون99661992 :
• علي ناصر علي الصايغ 13 ،عامًا،
(ش �ي ��ع) ،رج � ��ال :ال�ح�س�ي�ن�ي��ة ال�ج�ع�ف��ري��ة،
منطقة ال�ص��واب��ر ،ب�ج��ان��ب مسجد اإلم��ام
ال � �ص� ��ادق ،ت �ل �ف��ون ،22552534 :ن �س��اء:
املنصورية ،ق ،1ش ،13ج ،15م ،1تلفون:
50908999

جانب من تكريم الفرج

ب��أع�م��ال��ه ال�ف�ن�ي��ة ع��ن ض�م�ي��ر وإرادة
ال�ش�ع��ب ويستحق أن ي�ك��ون «ممثل
ال�ش�ع��ب» إلث��رائ��ه ال�ح��رك��ة املسرحية
ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت خ �ل ��ال  58ع� ��ام� ��ا م��ن
العطاء الفني حيث ت��رك إرث��ا خالدا
من األعمال املسرحية التي ال تنسى
في تاريخ الكويت.
م� ��ن ج �ه �ت��ه أع� � ��رب ال� �ف� �ن ��ان س�ع��د
ال�ف��رج ف��ي كلمته ع��ن س�ع��ادت��ه بهذا
ال�ت�ك��ري��م واالح �ت �ف��اء م��ؤك��دا ان��ه ل��وال
دور زم�لائ��ه وجميع املشاركني معه

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

صورة لجهاز شارك برأيك

الوفيات

في رحلته الفنية ملا حقق أي نجاح.
وق ��ام ��ت م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ين
وه � ��م ه �ي �ف��اء ع � ��ادل وم �ح �م��د ج��اب��ر
وج �م��ال ال ��رده ��ان وغ��ان��م السليطي
باستذكار أهمية أعمال الفنان سعد
الفرج والقيمة الفنية العظيمة التي
أضافها للساحة الفنية مؤكدين أنه
رمز للموهبة والتواضع الجم.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
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