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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يعزي بضحايا زلزال اإلكوادور
ب�ع��ث رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقية ال��ى نظيرته
االك��وادوري��ة غابريال ريفادينييرا عبر فيها ع��ن خالص التعازي
وصادق املواساة بضحايا الزلزال الذي ضرب االكوادور وأسفر عن
سقوط اكثر من  200قتيل وإصابة آالف آخرين.

مجلس الوزراء :ال تهاون مع اإلضرار بمصالح البالد وإجراءات قانونية للتعامل مع المحرضين

 10نواب يطلبون عقد جلسة خاصة
الخميس المقبل لحل إضراب النفط
ت �ق��دم  10ن� ��واب رس �م �ي��ا بطلب
ل��دع��وة مجلس األم��ة لعقد جلسة
خ��اص��ة ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل ملناقشة
ت � � � �ط� � � ��ورات إض� � � � � � ��راب ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن
بالقطاع النفطي وقالوا في الطلب
إن إض� � ��راب ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي من
شأنه ان يصيب املصلحة الوطنية
وامل��راف��ق القومية للبالد ب��أض��رار
ب��ال�غ��ة وان ي�ك�ب��د ال ��دول ��ة خسائر
مالية فادحة تزداد يوما بعد يوم.
وأض ��اف ��وا :األم ��ر ي�ق�ت�ض��ي عقد
جلسة خ��اص��ة ملناقشة امل��وض��وع
م��ع ال�ح�ك��وم��ة بغية ال�ت��وص��ل إل��ى
قناعة مشتركة ب�م��دى مشروعية
امل � �ص� ��ال� ��ح ال� � �ت � ��ي ي� �س� �ع ��ى إل �ي �ه ��ا
العاملون بالقطاع النفطي بما ال
يمس ف��ي ال��وق��ت نفسه باملصالح
العليا للبالد وسياستها املالية.
وعن الجلسة الخاصة التي دعا
ل�ه��ا ن ��واب ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل أش��ار

أم �ي��ن س ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ال �ن��ائ��ب
ع��ادل الخرافي إل��ى انها ستخرج
بتوصيات كما جرت عليه العادة
لكن السؤال عن مدى جدية األخذ
بها.
وع ��ن امل �ط��ال��ب ال�ن�ي��اب�ي��ة وال�ت��ي
آخ � ��ره� � ��ا م� � ��ا ص � � ��در ع� � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
د.عبدالله الطريجي بتعيني وزير
نفط ب��األص��ال��ة فقد ذك��ر الخرافي
أن هذا من اختصاص سمو رئيس
الوزراء الشيخ جابر املبارك علما
أن امل�ق��اع��د ال ��وزاري ��ة اآلن مكتملة
وليست شاغرة وال مجال لتعيني
وزي � ��ر ج��دي��د ي �ف��وق ال �س �ت��ة عشر
وزي� ��را ال�ح��ال�ي�ين ط�ب�ق��ا لنصوص
الدستور.
وعلى صعيد متصل قال د.عودة
الرويعي ان طلب عقد جلسة خاصة
مل �ن��اق �ش��ة ق �ض �ي��ة االض � � ��راب وب� ��دون
حضور طرفي ال�ن��زاع ام��ر مرفوض

تأجيل مشاورات السالم
اليمنية في الكويت
أعلن مبعوث االمني العام لالمم
املتحدة ال��ى اليمن إسماعيل ولد
ال�ش�ي��خ أح �م��د أن ت��أخ �ي��را ق��د ط��رأ
ع �ل ��ى م ��وع ��د ان � �ط �ل�اق م � �ش� ��اورات
السالم اليمنية  -اليمنية التي كان
من املقرر أن تبدأ في الكويت أمس.
وقال ولد الشيخ أحمد إنه نظرا
لبعض املستجدات التي حصلت
ف��ي ال�س��اع��ات ال�خ�ي��رة ط��رأ تأخير
ع �ل ��ى م ��وع ��د ان � �ط �ل�اق م � �ش� ��اورات
السالم اليمنية  -اليمنية.
وأك � � � � ��د ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت �خ �ط��ي
تحديات الساعات االخيرة مطالبا
ال� � ��وف� � ��ود ب� ��إظ � �ه� ��ار ح� �س ��ن ال �ن �ي��ة
والحضور ال��ى طاولة ال�ح��وار من
أجل التوصل إلى حل سلمي.
وأض � ��اف أن ال �س��اع��ات القليلة
امل �ق �ب �ل��ة ح��اس �م��ة وع �ل��ى األط � ��راف
ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات �ه��م ال��وط �ن �ي��ة
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ح � �ل� ��ول ت��واف �ق �ي��ة

وش��ام�ل��ة .وأش ��ار املبعوث األممي
ال � ��ى ان � ��ه م� ��ن امل ��رت� �ق ��ب ان ت��رت �ك��ز
امل�ش��اورات على اط��ار عملي يمهد
للعودة ال��ى مسار سلمي ومنظم
بناء على مبادرة مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وم � �خ� ��رج� ��ات م��ؤت �م��ر
الحوار الوطني.
ك� �م ��ا اع� � � ��رب ع � ��ن ش � �ك� ��ره ل��وف��د
حكومة اليمن ال��ذي التزم بموعد
امل� �ب ��اح� �ث ��ات ووص � � ��ل ف� ��ي ال ��وق ��ت
امل � �ح� ��دد داع � �ي� ��ا م �م �ث �ل��ي ج �م��اع��ة
الحوثي وق��وات الرئيس املخلوع
ع � �ل ��ي ع � �ب ��دال � �ل ��ه ص� ��ال� ��ح ال � � ��ى أال
ي�ض�ي�ع��وا ه ��ذه ال �ف��رص��ة ال �ت��ي قد
ت�ج�ن��ب ال �ي�م��ن خ �س��ارة امل��زي��د من
االرواح وال� �ت ��ي م ��ن امل �ف �ت��رض ان
ت� �ض ��ع ح�ل��ا ل � ��دوام � ��ة ال� �ع� �ن ��ف ف��ي
البالد.

مجلس الوزراء يستعرض أزمة اضراب القطاع النفطي في اجتماعه أمس

م �ش �ي��را ال ��ى ان ��ه م ��ن االج � ��در دع ��وة
وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة وال �ق �ي��ادات
النفطية وجميع النقايات في جلسة
خ ��اص ��ة م �غ �ل �ق��ة ت �ع �ق��د ف� ��ي إح� ��دى
ال � �ج ��ان امل �ج �ل��س ول� �ي ��س ف ��ي ق��اع��ة

حوار «الدستور»

ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م وأردف :وسندعو
ال�ن��واب للمشاركة في اي االجتماع
املغلق حتى يتخد اجراء حازما في
ه��ذه القضية ومعرفة ان ك��ان هناك
خطوات الحقة في هذا املوضوع.

 حكمة قائدناجنبت الكويت
تداعيات األوضاع
اإلقليمية
تفاصيل (ص)07-06

تفاصيل (ص 02و ) 05-04

الميزانيات :تقليل إدراج اعتمادات
مالية للتوظيف في اإلطفاء
ن� ��اق � �ش� ��ت ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال� � � �ح� � � �س � � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي أم � ��س
م�ي��زان�ي��ة اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط�ف��اء
للسنة امل��ال�ي��ة  2017/2016وق��ال
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع ��دن ��ان
ع�ب��د ال�ص�م��د :ل��وح��ظ ت��دن��ي شغل
ال � �ش� ��واغ� ��ر ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ب �ش �ق �ي �ه��ا

م  .عادل الخرافي

وم��ن ن��اح�ي�ت��ه أك��د ال�ن��ائ��ب راك��ان
ال�ن�ص��ف أن ق ��رار اإلض� ��راب الشامل
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي خ �ط��أ جسيم
وف� � � � ��ادح أض � � ��ر ب� �م� �ص ��ال ��ح ال� ��دول� ��ة
العليا واالقتصاد الكويتي مشيرا

ال ��ى أن ت�ح�ق�ي��ق امل �ط��ال��ب ال�ع�م��ال�ي��ة
بصورة تمس أمن البلد االقتصادي
مرفوض وال يمكن القبول به.
ومن جهته شدد مجلس الوزراء
ع� �ل ��ى ع � ��دم ال � �ت � �ه ��اون م� ��ع ك� ��ل م��ن
يتعمد تعطيل العمل ف��ي امل��راف��ق
ال�ح�ي��وي��ة وي�ت�س�ب��ب ف��ي اإلض �ـ��رار
بمصالح البــالد وتعمد تعريضها
للخسارة.
واس� � � �ت� � � �ع � � ��رض امل � � �ج � � �ل � ��س ف ��ي
اج � � �ت � � �م � ��اع � ��ه أم � � � � ��س ال � � �خ � � �ط � ��وات
واإلج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة للتعامل
م � ��ع امل � �ح� ��رض �ي�ن ع� �ل ��ى اإلض� � � ��راب
وامل�ت�س�ب�ب�ين ب��وق��وع ال �ض��رر على
م �ق��درات ال�ب�لاد وامل ��ال ال�ع��ام وفقا
ألح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون وم � ��ا ي�ق�ت�ض�ي��ه
الحرص على مصالح البالد.

امل��دن��ي وال �خ��اص ب��رج��ال اإلط�ف��اء
م � ��ن ض � �ب� ��اط وض� � �ب � ��اط ص � ��ف م��ا
ح ��دا ب� ��وزارة امل��ال�ي��ة تقليل إدراج
اعتمادات مالية للتوظيف الجديد
لوجود شواغر لم يتم االستفادة
م� �ن� �ه ��ا ب ��ال � �ك ��ام ��ل م � ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ة
السابقة.

وأض � � ��اف أن � ��ه ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة أن
وتيرة تنفيذ املشاريع اإلنشائية
م��ا زال ��ت بطيئة وال ي ��زال العديد
م�ن�ه��ا ف��ي م��رح �ل��ة ال�ت�ص�م�ي��م منذ
سنوات.
تفاصيل (ص)03

التعليمية :قانون شامل
إلنشاء الجامعات الحكومية
أع �ل �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع��ن
االنتهاء من مناقشة قانون حقوق
امل��ؤل��ف وال �ح �ق��وق امل �ج��اورة ل�ي��درج
على جدول أعمال الجلسة املقبلة.
وأوض ��ح رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة د.ع ��ودة

ال� ��روي � �ع� ��ي ان � ��ه ب� �ع ��د االن � �ت � �ه� ��اء م��ن
م � �ن � ��اق � �ش � ��ة ق� � � ��ان� � � ��ون ال � �ج � ��ام � �ع � ��ات
الحكومية خالل االجتماعات املقبلة
سيكون هناك قانون شامل .وتابع:
لن نجد مشكلة في إنشاء الجامعات

مستقبال في حال إقرار هذا القانون
بحيث سيكون لدينا على األق��ل 3
جامعات حكومية.
تفاصيل (ص)03
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األمير استقبل الخالد
ويعزي رئيس اإلكوادور

ولي العهد
استقبل محافظ حولي

سمو األمير مستقبال الشيخ صباح الخالد

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ أحمد النواف

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح أم��س النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال� �خ ��ال ��د وب� �ع ��ث ح� �ض ��رة ص��اح��ب

السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس
راف��ائ �ي��ل ك ��وري ��ا دي �ل �غ��ادو رئ�ي��س
جمهورية اإلكوادور الصديقة عبر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وصادق مواساته بضحايا الزلزال
ال ��ذي ض ��رب إق�ل�ي��م أزي�م�ي��رال��دي��س

وأس � �ف� ��ر ع� ��ن س� �ق ��وط ال� �ع ��دي ��د م��ن
الضحايا واملصابني راجيا سموه
ل �ل �ض �ح��اي��ا ال��رح �م��ة ول�ل�م�ص��اب�ين
س � ��رع � ��ة ال� � �ش� � �ف � ��اء وب� � � � ��أن ي �ت �م �ك��ن
املسؤولون في البلد الصديق من
تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

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 أم � ��س م �ح��اف��ظ ح��ول��ي
ال �ش �ي��خ ال� �ف ��ري ��ق أول م �ت �ق��اع��د
أحمد النواف.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د

ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ببرقية
ت �ع��زي��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س راف��ائ �ي��ل
ك � � � ��وري � � � ��ا دي � � � �ل � � � �غ� � � ��ادو رئ � �ي� ��س
جمهورية اإلك ��وادور الصديقة
ضمنها سموه خالص تعازيه
وص � � ��ادق م ��واس ��ات ��ه ب�ض�ح��اي��ا
ال � � ��زل � � ��زال ال� � � ��ذي ض � � ��رب إق �ل �ي��م

أزي �م �ي ��رال ��دي ��س راج� �ي ��ا س �م��وه
للضحايا الرحمة وللمصابني
سرعة الشفاء.

مجلس الوزراء يقر الالئحة التنفيذية لقانون البصمة
وتنظيم إجازات الشرطة النسائية
ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء اج �ت �م ��اع ��ه
األس �ب��وع��ي ب �ع��د ظ �ه��ر ام ��س ف ��ي ق��اع��ة
مجلس ال��وزراء في قصر بيان برئاسة
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء وب�ع��د االج�ت�م��اع صرح
وزي ��ر ال��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� ��وزراء
الشيخ محمد العبد الله بما يلي:
اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي مستهل
اج �ت �م��اع��ه ع �ل��ى ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا
س � �م ��و رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء م��ن
دات��وت��ان س��ري نجيب ت��ون عبد ال��رزاق
رئ � �ي ��س وزراء م ��ال� �ي ��زي ��ا وامل �ت �ض �م �ن��ة
الدعوة للمشاركة في افتتاحية املؤتمر
ال� ��دول� ��ي ح � ��ول اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة امل �ح �ي��ط
األزرق  ICBOSوامل �ق��رر ع �ق��ده بمدينة
بوتراجايا ماليزيا خالل الفترة من -16
.2016/8/18
ثم اطلع النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح
ال �خ��ال��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
اإليجابية التي أسفرت عنها الدورة 13
ملؤتمر القمة اإلسالمية والتي عقدت في
إسطنبول مؤخرا تحت عنوان الوحدة
وال �ت �ض��ام��ن م��ن أج ��ل ال �ع��دال��ة وال �س�لام
وق��د تضمن البيان الختامي للمؤتمر
اإلش ��ادة املؤتمر بجهود دول��ة الكويت
الس �ت �ض ��اف ��ة ث�ل�اث ��ة م ��ؤت� �م ��رات دول �ي ��ة
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي في
سوريا ومشاركتها الفاعلة في رئاسة

املؤتمر الرابع في لندن وأعرب املجلس
ع��ن ت�ق��دي��ره ل��دول��ة ال�ك��وي��ت لترحيبها
ب��اس�ت�ض��اف��ة م��ؤت�م��ر األط � ��راف اليمنية
ب��رع��اي��ة األم� ��م امل �ت �ح��دة وأدان امل��ؤت�م��ر
ك ��ذل ��ك إدان� � � ��ة ق ��اط �ع ��ة ج �م �ي��ع األع� �م ��ال
وال � �ط ��رق وامل � �م ��ارس ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة أي��ا
ك��ان مقترفوها وأدان ح��زب الله لدعمه
حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن
واستقرار دول أعضاء في املنظمة.
وع �ب��ر م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع��ن اع �ت��زازه
ب �ت �ه �ن �ئ��ة ال� �ق� �م ��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ل �ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع ��اه بمناسبة ت�ك��ري��م األم ��م املتحدة
وم �ن��ح س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه لقب
ق��ائ��د ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي ب�م��ا يمثله ه��ذا
ال�ت�ك��ري��م م��ن إق � ��رار ب ��ال ��دور امل �ه��م ال��ذي
يضطلع به سموه حفظه الله ورعاه في
امل�ج��ال اإلن�س��ان��ي وإس�ه��ام��ات��ه الكريمة
ودعمه املتواصل للعمليات اإلنسانية
والحفاظ على األرواح وتخفيف املعاناة
حول العالم.
ك� �م ��ا اط � �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع�ل��ى
توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن
مشروع قانون بتعديل الفقرة األخيرة
من امل��ادة  79من القانون رق��م  23لسنة
 1968ب�ش��أن ن�ظ��ام ق��وة ال�ش��رط��ة وال��ذي
يهدف إلى تنظيم اإلجازات التي يجوز
منحها ل�ع�ض��وات الهيئة امل�س��ان��دة في
وزارة الداخلية.

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء األسبوعي

وق ��رر مجلس ال � ��وزراء امل��واف�ق��ة على
مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورعاه تمهيدا
إلحالته ملجلس األمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية
ال �ل �ج �ن��ة ب �ش ��أن م� �ش ��روع ق � ��رار م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ب��ال�لائ�ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للقانون
رق��م  78ل�س�ن��ة  2015ف��ي ش��أن البصمة
ال��وراث �ي��ة وق ��رر امل�ج�ل��س امل��واف �ق��ة على
مشروع القرار.
واط �ل��ع م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ك��ذل��ك على
توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ب �ش��أن
ال �ت �ع��اون ال�ف�ن��ي وال�ع�ل�م��ي ب�ي�ن حكومة
دول��ة الكويت األم��ان��ة العامة للمجلس
األع �ل��ى للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة وحكومة
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��ون�س�ي��ة وزارة التنمية

واالستثمار والتعاون الدولي ومشروع
مرسوم باملوافقة على تعديالت مانيال
ل �ع��ام  2010ال �ت��ي ت�م��ت ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ة
ال ��دول �ي ��ة مل �ع��اي �ي��ر ال �ت ��دري ��ب واإلج� � ��ازة
والخفارة للمالحني لعام .1978
وق ��رر مجلس ال � ��وزراء امل��واف�ق��ة على
م �ش��اري��ع امل ��راس� �ي ��م ورف �ع �ه��ا ل�ح�ض��رة
صاحب السمو األمير حفظه الله ورعاه.
وف ��ي إط ��ار م�ت��اب�ع��ة م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ل� �ل ��إج � � ��راءات امل� �ع� �ت� �م ��دة ف � ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م��ع اإلض � ��راب ال �ش��ام��ل وامل �ف �ت��وح ال��ذي
دع ��ا إل �ي��ه ات �ح��اد ن �ق��اب��ات ع �م��ال النفط
استمع مجلس ال��وزراء إل��ى ش��رح قدمه
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
امل��ال �ي��ة ووزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول
والشركات التابعة شركة نفط الكويت

وشركة البترول الوطنية تضمن عرضا
ملا قامت به املؤسسة والشركات التابعة
م��ن ت�ف�ع�ي��ل خ �ط��ط ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع اآلث ��ار
الناجمة عن هذا االضراب وتفعيل خطة
الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام املؤسسة
ت �ج��اه ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى اس �ت �م ��رار ت��وف�ي��ر
ال��وق��ود ال �ل�ازم ل� ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
وتزويد مشتقات النفط للسوق املحلي
وم�ص�ن��ع اس �ط��وان��ات ال �غ��از وك��ذل��ك ما
يتصل بالتزاماتها تجاه عمالئها في
ال�س��وق العاملي .وأث�ن��ى مجلس ال��وزراء
على تلك ال�ج�ه��ود كما أش��اد بالجهود
امل� �ض ��اع� �ف ��ة وب� � ��ال� � ��دور ال ��وط� �ن ��ي ال� ��ذي
يقوم ب��ه العاملون ف��ي مناطق الحقول
وم �ص��اف��ي ال �ن �ف��ط وب� � ��روح امل �س��ؤول �ي��ة
الوطنية التي أبداها االخوة املتقاعدون
وامل�ت�ط��وع��ون ال��ذي��ن اب ��دوا اس�ت�ع��داده��م
للعمل وسد النقص في العمالة منوها
بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات
املتخصصة محليا وخارجيا م��ن دعم
ل �ج �ه��ود امل��ؤس �س��ة وم �س��اع��دت �ه��ا ع�ل��ى
اجتياز هذه الظروف الصعبة.
وم� � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � ��ر ع� � ��رض ال �ف ��ري ��ق
ال�خ�ط��وات واإلج� ��راءات القانونية التي
تقوم بها املؤسسة وشركاتها التابعة
ف��ي إط ��ار تطبيق م��ا ج��اء ف��ي لوائحها
للتعامل م��ع امل�ح��رض�ين على اإلض��راب
واملتسببني بوقوع الضرر على مقدرات
البالد واملال العام وفقا ألحكام القانون

وم ��ا ي�ق�ت�ض�ي��ه ال �ح ��رص ع �ل��ى م�ص��ال��ح
البالد.
وأكد مجلس الوزراء عدم التهاون مع
كل من يتعمد تعطيل العمل في املرافق
الحيوية ويتسبب في اإلضرار بمصالح
البالد وتعمد تعريضها للخسارة.
ث ��م ب �ح��ث م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ش ��ؤون
م�ج�ل��س األم� ��ة واس �ت �ع��رض م��ا أس �ف��رت
ع �ن ��ه ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم � � ��ة امل �ن �ع �ق��دة
ي� � ��وم ال � �ث �ل�اث� ��اء امل� ��اض� ��ي م� ��ن م �ن��اق �ش��ة
االس � �ت � �ج � ��واب امل � �ق � ��دم م � ��ن ال �ع �ض��وي��ن
أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي وم � �ب� ��ارك ال �ح��ري��ص
وامل��وج��ه إل��ى وزي��ر التجارة والصناعة
د .يوسف العلي والذي انتهى بتجديد
ال�ث�ق��ة ب��ال��وزي��ر وأش ��اد مجلس ال ��وزراء
ب��ال��ردود املقنعة التي أبداها على كافة
محاور االستجواب مؤكدا أن ما انتهى
إل �ي��ه االس �ت �ج��واب إن �م��ا ه��و دل �ي��ل على
ق��درت��ه على تفنيد م�ح��اور االستجواب
م�س�ج�لا ك��ل ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل�لاخ��وة
رئيس وأع�ض��اء مجلس األم��ة ملا أب��دوه
من تفهم كامل وروح املسؤولية والتزام
ب��امل��وض��وع �ي��ة ف ��ي ت �ج �س �ي��د امل �م��ارس��ة
البرملانية الصحيحة.
ك�م��ا ب�ح��ث مجلس ال� ��وزراء ال�ش��ؤون
السياسية ف��ي ض��وء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الراهنة في الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن ال �ع��رب��ي
والدولي.
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ناقشت ميزانية اإلدارة العامة لإلطفاء للعام المالي 2017/2016

الميزانيات تثمن دور اإلطفائيين
وتطالب بإصالح الخلل اإلداري
ناقشت لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت ��ام ��ي م �ي ��زان �ي ��ة اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�إط �ف��اء ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2017/2016
وثمن أعضاء اللجنة دور رجال اإلطفاء
وم� � ��ا ي�ل�اق ��ون ��ه م � ��ن م� �ت ��اع ��ب وم� �ش ��اق
ف��ي س�ب�ي��ل ان �ق��اذ األرواح وامل�م�ت�ل�ك��ات
م ��ؤك ��دي ��ن أن إب � � ��داء امل�ل�اح� �ظ ��ات ع�ل��ى
تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة ال ي�ع�ن��ي التقليل من
ج �ه��وده��م امل �م �ي��زة ب��ل إلص �ل�اح الخلل
اإلداري وامل��ال��ي بما يسهم في توجيه
االع � �ت � �م ��ادات امل ��ال �ي ��ة ل �ض �م��ان س�لام��ة
ال� �ص ��رف ل�ت�ح�ق�ي��ق األه � � ��داف امل ��رج ��وة
منها.
وق��ال رئيس اللجنة النائب عدنان
ع�ب��د ال�ص�م��د ف��ي ت�ص��ري��ح ل��ه إن ��ه رغ��م
موافقة مجلس األم��ة في دور االنعقاد
ال�س��اب��ق ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة اإلدارة ال�ع��ام��ة
لإلطفاء بتعهد حكومي لتصويب ما
يعتريها من مالحظات إال أنها لم تقم

جانب من اجتماع لجنة امليزاينات أمس

بتسوية مالحظاتها املسجلة من قبل
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة بشكل ك��ام��ل ك�م��ا أن
توصيات اللجنة لم يتم تنفيذها ولم
يحضر االجتماع وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أو ممثل عنه من مكتبه
رغ��م تضمن دع��وة اللجنة كتابة لهذا
األمر.

وت��اب��ع أن��ه وف�ق��ا للتقارير الرقابية
ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة ف��إن إدارة التدقيق
ال��داخ �ل��ي ال ت � ��ؤدي م �ه��ام �ه��ا ب�ف�ع��ال�ي��ة
رغ� ��م وج� ��وده� ��ا ب��ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
وال ي��وج��د ت�ن��اس��ب ب�ين ع��دد املوظفني
ف �ي �ه��ا م ��ع ح �ج��م ال �ع �م��ل وال ت �ق ��دم أي
تقارير عن أعمال التدقيق مما يتوجب

تصحيح ه��ذا ال��وض��ع وف��ق الضوابط
امل �ن �ظ �م��ة وإل � �ح � ��اق ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا ب��أع �ل��ى
سلطة اش��راف�ي��ة أس��وة بباقي الجهات
الحكومية التي وجهتها اللجنة وأبدت
تجاوبا معها بهذا الشأن على خالف
ما أبدته اإلدارة العامة لإلطفاء.
وأوض � � � � ��ح ان � � ��ه ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل �ض �ب��ط
ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة فيجب رف��ع
ك �ف��اءة األن�ظ�م��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة واإلداري � ��ة
خاصة مع كثرة مالحظات ومخالفات
ال � �ص� ��رف ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��واع ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امل � �ي ��زان � �ي ��ة ف � ��ي ت �ح �م �ي��ل م� �ص ��روف ��ات
سنوات سابقة على امليزانية الحالية
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ض �ي��اف��ة وال �ح �ف�ل�ات
والهدايا والعالوات والبدالت ووسائل
النقل والتي بلغ ما أمكن حصره منها
نحو  100ألف دينار وتأخر الجهة في
تسجيل وتحصيل ومتابعة املنقطعني
عن العمل.

الرويعي :اللجنة تدرس قانونا شامال للتعليم العالي وإنشاء الجامعات

التعليمية رفعت قانون حقوق
المؤلف إلى مجلس األمة
أع �ل��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
د .ع � ��ودة ال ��روي �ع ��ي ع ��ن االن �ت �ه��اء
من مناقشة قانون حقوق املؤلف
والحقوق امل�ج��اورة ورف��ع التقرير
إل ��ى امل �ج �ل��س ل �ي��درج ع �ل��ى ج��دول
أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة م��وض�ح��ا
أن هذا القانون سيعزز من مكانة
ال �ك��وي��ت ب�ي�ن ال� ��دول خ��اص��ة فيما
يعرف بحقوق املؤلفني.
وأوض ��ح ال��روي�ع��ي ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
أم��س أن ال�ق��ان��ون يعالج التقارير
التي كانت تتناول وضع الكويت
في هذا املوضوع بصورة ال تليق
بسمعة الكويت وبالتالي نتوقع
ب�ع��د إق ��رار ال�ق��ان��ون أن��ه سيساهم
ف � ��ي ت� �ح� �س�ي�ن أوض � � � � ��اع ال� �ك ��وي ��ت
خارجيا في هذا املجال.
وأض� � � � ��اف :إن ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت
ق��ان��ون الجامعات الحكومية ال��ذي
سيعالج مشكالت القوانني السابقة
ب�ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وان �ش��اء
ج ��ام� �ع ��ة ج ��اب ��ر وج ��ام� �ع ��ة ص �ب��اح

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

السالم في الشدادية مشيرا الى أنه
بعد االنتهاء م��ن مناقشة القانون
خ�لال االجتماعات املقبلة سيكون
هناك قانون شامل.
وت � ��اب � ��ع :ل� ��ن ن� �ج ��د م �ش �ك �ل��ة ف��ي
إن� � �ش � ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
م �س �ت �ق �ب�ل�ا ف � ��ي ح� � ��ال إق� � � � ��رار ه ��ذا
القانون بحيث سيكون لدينا على
األق ��ل  3ج��ام �ع��ات ح�ك��وم�ي��ة تحت
مظلة ه��ذا ال �ق��ان��ون وه��ي جامعة
ال�ك��وي��ت ال�ح��ال�ي��ة وم��دي�ن��ة صباح

ال�س��ال��م وج��ام�ع��ة ج��اب��ر فضال عن
ال� �ك� �ل� �ي ��ات ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ن �ف �ص��ل ع��ن
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
لتشكيل نواة جامعات جديدة.
وأردف قائال :إن اللجنة اطلعت
على دعوة وزير التربية والقياديني
في الوزارة ملناقشة ما يحدث حاليا
في الوزارة من مشاكل وسلوكيات
من الهيئة التدريسية تجاه الطلبة
وب �م��ا ي �ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا م��ن ج� ��زاءات
واج� ��راءات .وزاد أن اللجنة سوف

نناقش أيضا أم��ورا أخ��رى خاصة
بما يعرف باالختبارات اإلشرافية
ومتابعة األس�ئ�ل��ة البرملانية التي
وجهت لوزير التربية بهذا الصدد
ول �ف��ت إل ��ى أن ه �ن��اك وج �ه��ة ون�ظ��ر
بأن االختبارات التي تمت يجب أن
يتم معالجة املثالب الخاصة بها
قبل البدء في االختبارات املؤجلة.
وق��ال :إن اللجنة كلفت تشكيل
خ �ط��ة ع �م��ل خ ��اص ��ة ب� ��اإلج� ��راءات
التي م��ن شأنها متابعة ومراقبة
الشأن التربوي في التعليم العام
وأن اللجنة بانتظار اإلح��االت من
امل �ج �ل��س إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
ل �ب �ح��ث األم � � ��ر ال� �خ ��اص ��ة ب � � ��وزارة
التربية بما فيه التعليم الخاص
والتعيينات والبعثات في التعليم
العالي.

إشغال الشواغر
وفيما يتعلق ببطء إشغال الشواغر
الوظيفية أوضح عبدالصمد أنه لوحظ
تدني شغل الشواغر الوظيفية بشقيها
الوظائف املدنية – الوظائف الخاصة
ب ��رج ��ال اإلط� �ف ��اء م ��ن ض �ب��اط وض �ب��اط
صف ما حدا بوزارة املالية تقليل إدراج
ِ
اع �ت �م ��ادات م��ال �ي��ة ل�ل�ت��وظ�ي��ف ال�ج��دي��د
لوجود شواغر لم يتم االستفادة منها
بالكامل من امليزانية السابقة.
أم � ��ا ال �ت ��أخ ��ر ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع
اإلن �ش��ائ �ي��ة وع �ق��ود اآلل �ي ��ات ف�م��ا زال��ت
م�لاح�ظ��ة ط��ول ب�ق��اء امل��وض��وع��ات ل��دى
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط �ف��اء ب �ع��د م��واف�ق��ة
لجنة املناقصات املركزية مستمرة وال
يقتصر فقط على املشاريع اإلنشائية
وال �ع �ق ��ود ال �ت��ي ت �ح �ت��اج ف �ت��رة دراس� ��ة
أط� ��ول م ��ن امل �ع �ت��اد ن �ظ��را ل�ض�خ��ام�ت�ه��ا
وحساسيتها بل يشمل أيضا العقود

العادية كذلك مما يعيق تنفيذ األهداف
املطلوبة من الجهة ومنها على سبيل
املثال تأخر شراء الدفعة الخامسة من
اآلليات واملعدات ملدة  4سنوات بسبب
ت �ب��ري��ر ط� ��ول ال � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة رغ��م
إفادة اللجنة أنه قد دخل حيز التنفيذ
في دور االنعقاد السابق.
ك� �م ��ا أن وت � �ي� ��رة ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع
اإلن �ش��ائ �ي��ة م ��ا زال� ��ت ب�ط�ي�ئ��ة وال ي ��زال
العديد منها في مرحلة التصميم منذ
س�ن��وات مما يدعو إل��ى ض��رورة إع��ادة
النظر في تقدير امليزانية الجديدة بما
ي�ت��واف��ق م��ع ال �ق��درة التنفيذية للجهة
خ��اص��ة م��ع وج ��ود م �ن��اق�لات م��ال�ي��ة لم
يتم االستفادة منها وتخفضيها بما
ال تقل عن  % 20كما هو متبع من قبل
اللجنة م��ع س��ائ��ر ال�ج�ه��ات الحكومية
دون استثناء.

المعيوف :وضع آلية
للتحقيق مع االتحادات
الرياضية قريبا

جانب من اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس

اس �ت �ك �م �ل��ت ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة أم ��س
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ت��وق��ف ال�ن�ش��اط
الرياضي ال��دول��ي وق��ال رئيس
اللجنة النائب عبدالله املعيوف
في تصريح له عقب االجتماع:
إن اللجنة اجتمعت للتحضير
الج � � �ت � � �م� � ��اع ي � � � � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س
امل� � �خ� � �ص � ��ص مل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة آل � �ي� ��ة
التحرك ال�ق��ادم للوفد الشعبي
والبرملاني الرياضي واطلعنا
ع� �ل ��ى ردود ه �ي �ئ ��ة ال ��ري ��اض ��ة
ف�ي�م��ا ي �خ��ص االت� �ح ��ادات ال�ت��ي

ساهمت في اإليقاف الرياضي.
وت��اب��ع امل �ع �ي��وف :ن �ح��ن اآلن
نعد الوثائق واملستندات التي
وص � �ل ��ت م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال ��ري ��اض ��ة
ب �ش ��أن االت� � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
املتسببة ف��ي إي �ق��اف ال��ري��اض��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ن �ن��اق �ش �ه��م ف �ي �ه��ا
وم ��ن ث��م س�ن�ض��ع آل �ي��ة لكيفية
التحقيق معهم.
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أعربوا عن أملهم في الوصول إلى حل مرض لجميع األطراف في أقرب وقت

نواب يدعون جميع األطراف إلى تغليب
الخرافي :رئيس
مجلس األمة تلقى
وعودا حكومية
بتجميد إجراءات
البديل االستراتيجي

طالب عدد من النواب بتغليب العقل في مشكلة
إضراب العاملين في القطاع النفطي وتقديم
مصلحة البالد واألخذ في االعتبار ما سيسببه
اإلضراب من تكاليف باهظة لخزانة الدولة في هذا
الوقت الحرج والذي تعاني فيه الكويت من عجز
للميزانية.

ف� �م ��ن ج� �ه� �ت ��ه ح � � ��ذر أم� �ي ��ن س��ر
م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� � ��ادل
الخرافي من أن استمرار إض��راب
النقابات النفطية سيكبد الدولة
املزيد من الخسائر املالية التي ال
ت��رض��ي أح��دا معربا ع��ن أم�ل��ه في
س��رع��ة ال ��وص ��ول إل ��ى ح��ل ي��وق��ف
ه��ذا اإلض ��راب ويعيد األم��ور إلى
نصابها .
وأض��اف الخرافي ف��ي تصريح
إلى الصحافيني أن بيان مجلس
ال � ��وزراء ال �ص��ادر األح ��د ي��ؤك��د أن
الحكومة متصلبة وم��اض�ي��ة في
إج��راءات �ه��ا القانونية ح�ي��ال هذا
اإلض � ��راب وت��اب��ع م�ت�س��ائ�لا :م��اذا
بعد خ�ط��وة اإلض ��راب؟ م��ؤك��دا أن
الجميع ل��م يكن يتمنى أن نصل
إل� ��ى اإلض � � ��راب وال� � ��ذي ي �م �ك��ن أن
ينتهي بتغليب الحكمة .
وأش � ��ار ال �خ��راف��ي إل ��ى ات �ص��ال
س� ��اب� ��ق ت� ��م ب�ي��ن رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ووزي � � ��ر
امل ��ال� �ي ��ة وزي� � ��ر ال �ن �ف ��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح خ �ل��ال اس �ت �ق �ب��ال
ال �غ��ان��م وف ��د ال �ن �ق��اب��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
وتم خالل االتصال تأكيد الوزير
ال �ص��ال��ح ع �ل��ى وق� ��ف اإلج � � ��راءات
املتعلقة ب��ال�ب��دي��ل االستراتيجي
واس � � �ت � � �غ� � ��رب ال � � �خ� � ��راف� � ��ي م �ض��ي
ال �ن �ق��اب��ات ب� ��اإلض� ��راب رغ� ��م ه��ذا
التأكيد الحكومي .
وق � ��ال إن ال � �ص� ��ورة ح �ت��ى اآلن
ه�ل�ام �ي��ة إال أن ال �ن �ت��ائ��ج امل��اث �ل��ة
أم � ��ام � �ن � ��ا ه� � ��ي أن ال � � �ض� � ��رر وق� ��ع
بالكويت واق�ت�ص��اده��ا وم��ن أجل
بلدنا يجب أن نتوصل إل��ى حل
سريع وجذري لهذه األزمة .
وع ��ن ال �ج �ل �س��ة ال �خ��اص��ة ال�ت��ي
دع ��ا ل �ه��ا ن� ��واب ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل
قال انها ستخرج بتوصيات كما
ج ��رت ع�ل�ي��ه ال �ع ��ادة ل�ك��ن ال �س��ؤال
ع��ن م ��دى ج��دي��ة األخ ��ذ ب�ه��ا وأم��ا
امل� �ط ��ال ��ب ال �ن �ي��اب �ي��ة وم � ��ن ب�ي�ن�ه��ا
م��ا ص ��در ع��ن ال �ن��ائ��ب ال�ط��ري�ج��ي
بتعيني وزير نفط باألصالة فذكر
ال �خ��راف��ي أن ه��ذا م��ن اختصاص

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر
امل�ب��ارك علما أن املقاعد ال��وزاري��ة
اآلن مكتملة وليست ش��اغ��رة وال
مجال لتعيني وزي��ر جديد يفوق
الستة عشر وزيرا الحاليني طبقا
لنصوص الدستور.
المصلحة العامة
ودع � � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي إل� � ��ى ت �غ �ل �ي��ب ال �ع �ق��ل
ومصلحة الدولة من قبل األطراف
ك� ��اف� ��ة ذات ال� �ص� �ل ��ة ب � ��اإلض � ��راب
ال� ��ذي ت �ن �ف��ذه ال �ن �ق��اب��ات النفطية
م �ع��رب��ا ع ��ن ث �ق �ت��ه ب �ح �س��م س��ري��ع
ل� � �ه � ��ذه األزم� � � � � ��ة ي� �ض� �م ��ن ح� �ق ��وق
م ��وظ� �ف ��ي ال� �ن� �ف ��ط وي� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
ت�ع��زي��ز م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت العليا
التي تضررا كبيرا إث��ر الخسائر
امل ��ال� �ي ��ة ال �ن��اج �م��ة ع� ��ن اإلض� � ��راب
وساهمت ف��ي م��زي��د م��ن الضعف
الق � �ت � �ص� ��اد ال � � ��دول � � ��ة وإي� � � � � ��رادات
امليزانية التي تعاني أساسا من

د .عبدالله الطريجي

د .عبدالرحمن الجيران

د .محمد الحويلة

م �ش��اك��ل ج� ��راء ان �خ �ف��اض أس �ع��ار
ال�ن�ف��ط وال �ت �ط��ورات االق�ت�ص��ادي��ة
واإلقليمية.
وأض��اف في تصريح صحافي
أن امل �ت �ت �ب��ع ل� �ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة م�ن��ذ
ب ��داي� �ت� �ه ��ا ي � ��رى أن ه� �ن ��اك ح�ل�ق��ة
م �ف �ق��ودة ب�ي�ن امل��وظ �ف�ين م��ن جهة
ووزير النفط بالوكالة والقيادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى األم��ر
الذي ساهم في وصول األمور في
ه��ذا امل��رف��ق ال�ح�ي��وي وال�ح�س��اس
إل ��ى م��ا وص �ل��ت إل �ي��ه م��ؤك��دا أن��ه
ك� ��ان ب ��اإلم� �ك ��ان أف� �ض ��ل م �م��ا ك��ان
في القطاع النفطي قبل أن تصل
األوضاع إلى حد اإلضراب.
وأك � � ��د أن اإلض� � � � ��راب ال �ن �ف �ط��ي
األخ � �ي� ��ر ي� ��دف� ��ع ب � �ق� ��وة ب � �ض� ��رورة
ت� �ع� �ي�ي�ن وزي � � � ��ر ن� �ف ��ط ب ��األص ��ال ��ة
ي�ك��ون م��ن داخ ��ل ال�ق�ط��اع النفطي
امل� � �ل � ��يء ب� ��ال � �ك � �ف� ��اءات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال �ق��ادرة ع�ل��ى ش�غ��ل ه��ذا املنصب
ب��اق�ت��دار ال سيما أن��ه ع��اي��ش كل

ظ��روف وه�م��وم ال�ق�ط��اع .وأض��اف
أن اإلض � ��راب ي��دع��ون��ا ك��ذل��ك إل��ى
رف� � ��ع ال � �ص� ��وت ب� � �ض � ��رورة إع� �ف ��اء
م�ج�ل��س إدارة م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال��ذي��ن فشلوا ف��ي اح�ت��واء االخ��وة
العاملني في القطاع ولم يوفقوا
في التعامل مع طلبات مستحقة
ل�ل�م��وظ�ف�ين ك �م��ا دع ��ا إل ��ى إح��ال��ة
ق�ي��ادات النفط التي سجل دي��وان
املحاسبة مالحظات عليها بهدر
امل ��ال ال �ع��ام إل��ى ج�ه��ات التحقيق
بهدف تنقية القطاع من كل ما من
ش��أن��ه إرب ��اك ال�ع�م��ل أو ال�ت�ص��ادم
بني املوظفني وقياداتهم.
وط � �م� ��أن ال� �ط ��ري� �ج ��ي م��وظ �ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط ��ي أن ح �ق��وق �ه��م
م � �ص� ��ان� ��ة ف� � ��ي إط� � � � ��ار ال� ��دس � �ت� ��ور
وال �ق��ان��ون وأن مجلس االم ��ة لن
ي �خ��ذل �ه��م ف �ض�لا ع��ن أن ال�ق�ض��اء
العادل سينصف املتضررين من
املوظفني مشددا على أن القطاع
ال�ن�ف�ط��ي ق� ��ادر ع �ل��ى ت �ج��اوز ه��ذه

األزم � � ��ة ال� �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي أن ت�ت�خ��ذ
الحكومة إجراءات جادة للحؤول
دون تكرارها وعلى رأسها تعيني
وزي � � ��ر ن� �ف ��ط ب� ��األص� ��ال� ��ة وإع � �ف ��اء
م�ج�ل��س إدارة م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
والتحاور اإليجابي مع النقابات
النفطية.

 10نواب لجلسة خاصة بتداعيات
إضراب النفط
ت� �ق ��دم ع� �ش ��رة ن� � ��واب ب�ط�ل��ب
ل �ت �خ �ص �ي��ص ج �ل �س ��ة خ��اص��ة
ال� �خ� �م� �ي ��س امل � �ق � �ب� ��ل مل �ن��اق �ش��ة
ت ��داع� �ي ��ات إض � � ��راب ال �ع��ام �ل�ين
ب ��ال �ق �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي وم �ق��دم��و
ال� �ط� �ل ��ب ه � ��م ال � � �ن� � ��واب :ج �م��ال
ال� � �ع� � �م � ��ر وص� � � ��ال� � � ��ح ع � ��اش � ��ور
وح �م��دان ال �ع��ازم��ي ود .أحمد
م�ط�ي��ع ال �ع��ازم��ي ود .ع�ب��دال�ل��ه
ال �ط��ري �ج��ي وح �م��ود ال �ح �م��دان
وط � � �ل � � ��ال ال � � � �ج � �ل� ��ال وف � � � � ��ارس
ال�ع�ت�ي�ب��ي وس �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
وعبدالله املعيوف.

وج��اء في الطلب أن اض��راب
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وال �ت �ط��ورات
ال�ت��ي أح��اط��ت ب��ه م��ن ش��أن��ه أن
ي �ص �ي��ب امل �ص �ل �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة
وامل � � ��راف � � ��ق ال � �ق ��وم � �ي ��ة ل �ل �ب�ل�اد
ب � ��أض � ��رار ك� �ب� �ي ��رة وأن ي �ك �ب��د
ال��دول��ة خ�س��ائ��ر م��ال�ي��ة ف��ادح��ة
ت� � ��زداد ي ��وم ��ا ب �ع��د ي� ��وم األم ��ر
الذي يقتضي ضرورة الدعوة
إلى عقد جلسة خاصة ملجلس
األمة ملناقشة هذا املوضوع مع
الحكومة وتبادل الرأي بشأنه
ب �غ �ي��ة ال� �ت ��وص ��ل إل� � ��ى ق �ن��اع��ة

م �ش �ت��رك��ة ب � �م ��دى م �ش��روع �ي��ة
امل �ط ��ال ��ب ال� �ت ��ي ي �س �ع��ى إل�ي�ه��ا
ال �ع��ام �ل��ون ب��ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ب�م��ا ال ي�م��س ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ب� ��امل � �ص� ��ال� ��ح ال� �ع� �ل� �ي ��ا ل �ل �ب�ل�اد
وسياستها املالية.
وم ��ن أج ��ل م��ا س �ب��ق وع�م�لا
ب � � � ��امل � � � ��ادة  72م � � ��ن ال�ل��ائ � �ح� ��ة
الداخلية نطلب دع��وة مجلس
األم��ة لعقد جلسة خاصة يوم
ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب��ل امل ��واف ��ق 21
أبريل لهذا الغرض.

حقوقا مكتسبة
وب� � � � � � � � � � � � � ��دوره أك� � � � � � � ��د ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب
د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران أن ��ه لم
ي� �ج ��د م� �س ��وغ ��ا ل � �ه� ��ذا االض� � � ��راب
وخ��اص��ة ان أب �ن��اء ن��ا ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �ن� �ف� �ط ��ي ال ي� �ط ��ال� �ب ��ون ب� ��زي� ��ادة
روات �ب �ه��م أو م��زاي��اه��م إن �م��ا ع��دم
املساس بحقوقهم املشروعة وفق
االت �ف��اق �ي��ات واالع� �ت� �م ��ادات ال�ت��ي
حصلوا عليها سابقا وأصبحت
ح �ق��وق��ا م�ك�ت�س�ب��ة ب �ق��وة ال �ق��ان��ون
كاملزايا املالية التي تم اعتمادها
مؤخرا للقياديني.
ورف ��ض ال �ج �ي��ران ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي ل�غ��ة ال�ت�ه��دي��د وال��وع�ي��د
ل� �ه ��م أو ال� �ك� �ي ��ل ب �م �ك �ي��ال�ي�ن ع�ن��د
املطالبة بحقوقهم التي أنصفهم
ال� �ق� �ض ��اء ب� �ه ��ا م� �ن ��ذ زم � ��ن م ��ؤي ��دا
ل �ح �ق��وق ال �ع �م ��ال وم�ك�ت�س�ب��ات�ه��م
وب�ن�ف��س ال��وق��ت ض��د ال�ت�ه��دي��د أو
امل�س��اس بمصالح مصدر الدخل
ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �ب �ل��د وال � � ��ذي ح �م��اه
الدستور بمواده  ٢١و.٢٢
وطالب الجيران رئيس مجلس
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م اس�ت�ع�م��ال
ص�لاح�ي��ات��ه وال �ت��دخ��ل ب��ال�س��رع��ة
املمكنة لنزع فتيل أزمة االضراب
من خالل املفاوضات بني األطراف
وتخصيص جلسة طارئة ملجلس
األم� ��ة ي�ح�ض��ره��ا ال�ج�م�ي��ع ع�م��اال
وممثليهم وقيادات عليا مزودين
ب� ��ال� ��وث� ��ائ� ��ق وال � �ح � �ج� ��ج امل� ��ؤي� ��دة
ل ��دع ��وى ك ��ل ف ��ري ��ق م ��ؤك ��دا أن �ه��ا
ستكون جلسة تاريخية لتطبيق
ال �ح ��وك �م ��ة ال ��رش� �ي ��دة ل �ق �ط��اع��ات
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الطريجي :ندعو
لتعيين وزير
باألصالة وإعفاء
مجلس إدارة
مؤسسة البترول
الجيران :نطالب
الرئيس الغانم
بالتدخل لنزع فتيل
األزمة
الحويلة :القيادات
النفطية لم تحسن
التعامل مع األزمة
النواب يؤكدون أن
البلد في موقف
حرج وتعاني من
عجز في الميزانية

aldostoor

الثالثاء  12رجب  19 . 1437أبريل 2016

برلمان

05

العقل في قضية إضراب القطاع النفطي
تتمة المنشور ص04
ال �ن �ف��ط ال� �ت ��ي ش� �ه ��دت اخ� �ت�ل�االت
م �ت�ل�اح �ق��ة ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة األخ� �ي ��رة
رافقها تصلب امل��دراء التنفيذيني
وع ��دم م�ق��درت�ه��م ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب
ال�ج�م�ي��ع ب�س�ب��ب س�ي��اس��ة ال�ح��زب
االق � � ��وى م �ق��اب��ل االض � �ع� ��ف األم� ��ر
الذي أثر سلبا على اداء العاملني
ال � ��ذي أوص �ل �ن��ا ال� ��ى ه� ��ذه ال �ح��ال
اليوم .
قيادات تأزيمية
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ط� ��ال� ��ب ال� �ن ��ائ ��ب
د.محمد الحويلة برحيل جميع
ع � �ن� ��اص� ��ر ال � � �ق � � �ي� � ��ادات ال �ن �ف �ط �ي��ة
ال� � �ت � ��أزي� � �م� � �ي � ��ة ل � � �س� � ��وء إدارت� � � �ه � � ��ا
ل � �ل � �م � �ف� ��اوض� ��ات ال� � �ت � ��ي ت �س �ب �ب��ت
باألزمة النفطية ولعدم تعاونها
م ��ع م �ط��ال��ب ال �ع �م��ال وأك� ��د ث�ب��ات
م��وق�ف��ه ال��داع��م مل�ط��ال��ب ال�ع��ام�ل�ين
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وت�ض��ام�ن��ه
معهم مع عدم املساس بحقوقهم
ومكتسباتهم.
وق� � ��ال ال �ح ��وي �ل��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� � �ح� � �ف � ��ي إن� � � � � ��ه إي� � � �م � � ��ان � � ��ا م� �ن ��ه
ب �خ �ص��وص �ي��ة ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
وب � ��ال � ��دور ال� �ح� �ي ��وي واالس ��اس ��ي
للعاملني فيه واي�م��ان��ا واقتناعا
ب�م�ش��روع�ي��ة مطالباتهم وسعيا
للحفاظ على ث��روات البلد وعلى
ال� �ق� �ط ��اع ال� � ��ذي ي� �ق ��ود االق �ت �ص��اد
ال��وط �ن��ي وت �س �ت �ن��د ع�ل�ي��ه ال��دول��ة
وي �ش �ك��ل م ��ا ي �ق��رب م ��ن  ٪93من
اجمالي الدخل في خزينة الدولة
وك � ��ذل � ��ك ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى ح �ق ��وق
ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة امل��درب��ة التي
ت��م ت�ج�ه�ي��زه��ا وت��دري �ب �ه��ا لتصل
إل ��ى م ��ا ه ��ي ع�ل�ي��ه اآلن ون��رف��ض
ت �ط �ب �ي��ق ال �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ك�م��ا نرفض
امل� � � �س � � ��اس ب� � �ح� � �ق � ��وق ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن
ف� �ي ��ه وال � �ت� ��ي اق ��رت� �ه ��ا االت� �ف ��اق ��ات
املبرمة ب�ين العاملني ف��ي القطاع
وامل��ؤس �س��ة وال �ت ��ي ت�ت �ن��اس��ب مع
ط�ب�ي�ع��ة األخ� �ط ��ار وال �ض �غ��وط��ات
التي يالقونها في مقار عملهم ال
االنتقاص منها.
ك�م��ا ط��ال��ب ال�ح��وي�ل��ة ب�ض��رورة
م�ن��ح ال �ق �ط��اع خ�ص��وص�ي�ت��ه ال�ت��ي
يستحقها وال�ع�م��ل على تكويته
ح � �ي� ��ث إن ال � �ع � �م� ��ال� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة أث� � �ب� � �ت � ��ت م � �ه ��ارت � �ه ��ا
وح��رص �ه��ا وت�ف��ان�ي�ه��ا ف��ي خ��دم��ة
ال�ك��وي��ت وم��ؤس�س��ات�ه��ا وال��واج��ب
دع � �م � �ه� ��ا وت� �م� �ك� �ي� �ن� �ه ��ا واخ� �ت� �ت ��م
ال �ح��وي �ل��ة ت �ص��ري �ح��ه ب�ط�ل��ب عقد
ج�ل�س��ة خ��اص��ة وع��اج�ل��ة ملناقشة
ال�ح�ق��وق وامل�ك�ت�س�ب��ات العمالية
امل� �ش ��روع ��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي

عبدالله املعيوف

د .عودة الرويعي

راكان النصف

ووض � � � � ��ع ح � � ��ل ن � �ه � ��ائ � ��ي ل �ل��أزم � ��ة
النفطية.

الحكومة غير جادة بحل املشكلة
بشكل ودي او توافقي مستطردا:
وقعنا طلبا لعقد جلسة خاصة
يوم الخميس املقبل لوضع النقط
على الحروف وللخروج من هذه
االزمة.

للمشاركة في اي االجتماع املغلق
حتى يتخد اجراء حازما في هذه
ال �ق �ض �ي��ة وم �ع��رف��ة ان ك ��ان ه�ن��اك
خطوات الحقة في هذا املوضوع.

طاولة المفاوضات
ق��ال ال�ن��ائ��ب عبدالله املعيوف:
ق ��دم ��ت م � �ب� ��ادرة ل �ت �ش �ك �ي��ل ف��ري��ق
للتفاوض لكن لالسف الحكومة
ل� ��م ت �ت �ف��اع��ل م� ��ع امل� � �ب � ��ادرة وك� ��ان
امل � �ق � �ص ��د م� �ن� �ه ��ا اق� � �ن � ��اع االخ � � ��وة
ف ��ي ال �ن �ق��اب��ات ب� ��أن ن �ج �ل��س على
ط ��اول ��ة امل� �ف ��اوض ��ات واض � ��اف لو
واف�ق��ت الحكومة لكنا اختصرنا
ال��وق��ت ول �ب��دأت امل �ف��اوض��ات لكن
ال��ى اآلن ل��م نجد أي رد او صدى
م � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى م� �ث ��ل ه ��ذه
املبادرة التي بالنهاية محسوبة
ع�ل��ى مجلس االم ��ة وع�ل��ى رئيس
امل �ج �ل��س ال � ��ذي ه ��و م ��ن ب� ��دأ ق�ب��ل
ب� � ��داي� � ��ة االض � � � � � ��راب ب ��االج� �ت� �م ��اع
ب ��ال� �ن� �ق ��اب ��ات ال� �ع� �م ��ال� �ي ��ة وأب� � ��دى
استعداداه لحل هذه املشكلة.
وت� ��اب� ��ع :م� ��ا ن� �ش ��اه ��ده االن ان

تبادل النقاش
وم��ن جهة اخ��رى ق��ال د .ع��ودة
ال ��روي� �ع ��ي ان ط �ل��ب ع �ق��د ج�ل�س��ة
خ��اص��ة ملناقشة قضية االض��راب
وب��دون حضور طرفي النزاع امر
مرفوض لسبب انه االج��در دعوة
وزي��ر النفط بالوكالة والقيادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة وج �م �ي��ع ال �ن �ق��اي��ات في
ج�ل�س��ة خ��اص��ة م�غ�ل�ق��ة ت�ع�ق��د في
إح��دى ال�ج��ان املجلس وليس في
قاعة عبدالله السالم حتى ال يكون
االم � ��ر م� �ج ��رد ت� �ب ��ادل ن� �ق ��اش ب�ين
النواب فيما بينهم دون اتخاذ اي
قرار حاسم وأردف :أعتقد أنه لن
ي�خ��دم القضية وسندعو ال�ن��واب

قرار خاطئ
ومن ناحيته أكد النائب راكان
النصف أن قرار اإلضراب الشامل
ف��ي القطاع النفطي خطأ جسيم
وف � � ��ادح أض � ��ر ب �م �ص��ال��ح ال ��دول ��ة
ال� �ع� �ل� �ي ��ا واالق� � �ت� � �ص � ��اد ال �ك��وي �ت��ي
م �ش �ي��را ال ��ى أن ت�ح�ق�ي��ق امل�ط��ال��ب
العمالية بصورة تمس أمن البلد
االق �ت �ص��ادي م��رف��وض وال يمكن
القبول به.
وق� � � ��ال ال� �ن� �ص ��ف ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� � �ح� � �ف � ��ي إن اإلض� � � � � � � � � ��راب ح ��ق
ل�لات �ح��ادات وال�ن�ق��اب��ات العمالية
ول�ك��ن ه�ن��اك أس��س وآل �ي��ات يجب
أن تتبع وت�ك��ون ف��ي إط��ار يحقق
ل �ل �ع �م��ال م �ط��ال �ب �ه��م وي �ح �م��ي ف��ي
الوقت ذاته مصالح الدولة مشيرا

الخرافي يستقبل وفدا عراقيا
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ب� ��اإلن� ��اب� ��ة م .ع � � ��ادل ال � �ج � ��ار ال �ل��ه
ال�خ��راف��ي ف��ي مكتبه ام��س االثنني
الوفد العراقي املشارك في جائزة
ال �ك��وي��ت ال ��دول �ي ��ة ل �ح �ف��ظ ال �ق��رآن
ال � �ك ��ري ��م .وض � ��م ال� ��وف� ��د ال �ع ��راق ��ي
املعجزة القرآنية الشريف حسني
ال �ع �ب��دل��ي ي ��راف �ق ��ه ك ��ل م ��ن م�م�ث��ل
رئ� ��اس� ��ة دي � � � ��وان ال� ��وق� ��ف ال �س �ن��ي
ال�ش��ري��ف ب�ل�ال آل ب��اش��ا العبدلي
ورئ �ي��س ال��وف��د ال��زائ��ر م��ن دي ��وان
ال � ��وق � ��ف ال� �س� �ن ��ي ال � �ش� ��ري� ��ف ع �ب��د
ال� �ل� �ط� �ي ��ف ال� �ع� �ب ��دل ��ي وال� �ش ��ري ��ف
رش��اد العبدلي والشريف أبوبكر
العبدلي.

الخرافي مستقبال الوفد العراقي

الى أن ما يجرى حاليا في القطاع
النفطي ليس س��وى معركة كسر
عظم ابتعدت عن الهدف الحقيقي
ل �ل��دف��اع ع��ن ال �ع �م��ال ن�ت�ي�ج��ة ق��رار
غير مدروس ومتسرع.
وت� � � �س � � ��اءل ال � �ن � �ص� ��ف ه� � ��ل م��ن
املعقول أن يدخل القطاع النفطي
ف��ي إض ��راب ش��ام��ل يكلف ال��دول��ة
 12مليار دينار بحسب تصريح
رئ� �ي ��س ن �ق��اب��ة ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت او
 20م�ل�ي��ون دي �ن��ار ي��وم�ي��ا بحسب
ب� � �ي � ��ان م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
قضايا م��ن ضمنها ملفا البديل
االستراتيجي وخصخصة بعض
خ ��دم ��ات ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وه�م��ا
ال ي� � ��زاالن ح �ب��را ع �ل��ى ورق وف��ي
طور النقاش والدراسة في لجان
م �ج �ل��س األم � � ��ة ول � ��م ت� �خ ��رج ب�ه��ا
تقارير؟
وأش � ��ار ال �ن �ص��ف إل� ��ى أن ملف
امل�م�ي��زات امل��ال�ي��ة مل��وظ�ف��ي القطاع
ال �ن �ف �ط ��ي أم� � ��ر ق� ��اب� ��ل ل �ل �ت �ف��اوض
م ��ع ال �ج��ان��ب ال �ح �ك��وم��ي وه �ن��اك
ق �ب��ول م��ن ال �ط��رف�ين ل �ل��دخ��ول في
لجنة مشتركة للخروج بمبادرة
جديدة ولكن أن تصل األمور إلى
إض� ��راب ش��ام��ل ي�ك�ل��ف ال��دول��ة 12
مليار دي�ن��ار بسبب خ�لاف حول
كلمة تجميد أو إلغاء فهذا أمر لم
يضع اعتبارا ملصلحة الدولة وال
للعاملني في القطاع النفطي.
وش� � � � � � ��دد ال � � �ن � � �ص � ��ف ع � � �ل � ��ى أن
ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ح �م��ل ج � ��زءا ك�ب�ي��را
م ��ن م �س��ؤول �ي��ة األح� � ��داث نتيجة
تخطبها في إصالح سلم الرواتب
بعد أن عبثت به وخلقت طبقات
غ�ي��ر ع��ادل��ة ب�ين م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ن� �ت� �ي� �ج ��ة ص � ��راع � ��ات
سياسية.
وق � � ��ال ال� �ن� �ص ��ف إن ال �ح �ك��وم��ة
تجني اليوم ثمار س��وء تخطيط
وزي� ��ر ال �ن �ف��ط األس �ب��ق ح�ي�ن أع�ل��ن
دع � ��م زي � � � ��ادات ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
ب �ح �ج��ة أن� �ه ��ا ل� ��ن ت �ك �ل��ف خ��زي �ن��ة
الدولة دينارا واح��دا ليتضح لنا
ال �ي ��وم ال �ع �ك��س وه ��و األم� ��ر ال ��ذي
ي ��ؤك ��د ف� �ق ��دان ال �ح �ك��وم��ة ل �ل��رؤي��ة
املستقبلية في مثل تلك القضايا
الحساسة.
وف � ��ي م� ��وض� ��وع م �ت �ص��ل ش ��دد
النائب النصف على ضرورة وضع
ق ��ان ��ون ي �س��د ال� �ف ��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي
بشأن االضراب بما يحمي حقوق
ج �م �ي��ع األط� � � � ��راف س � � ��واء ح �ق��وق
النقابات واالتحادات أو مصالح
الدولة مبينا أن هناك تشريعات
م �ت �ط��ورة ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد يمكن
دراستها.

المعيوف:
الحكومة غير جادة
في حل مشكلة
النفط
الرويعي :عقد
جلسة خاصة البد
أن تكون بحضور
طرفي النزاع
النصف :اإلضراب
حق لالتحادات
والنقابات العمالية
وفقا ألسس
محددة
النواب يطمئنون
العاملين في
القطاع النفطي:
حقوقكم
محفوظة
ال ندعم تطبيق
البديل االستراتيجي
على القطاع
النفطي
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طالب الجميع بااللتزام بالسياسة العليا للبالد وااللتفاف حول توجهات القيادة السياسية

الخرافي لـ «الدستور» :حكمة قائدنا جنبت
قال أمين سر مجلس
األمة عادل الجار اهلل
الخرافي إنه ال خوف على
الكويت من التداعيات
اإلقليمية المحيطة في
ظل حكمة وحنكة قائد
العمل اإلنساني سمو
أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح
مشيرا إلى أهمية التزام
الجميع بدعم الجهود
األميرية السامية
لحماية البالد والسير
في ظلها من خالل
التسلح بالحكمة والحذر
وااللتفاف حول القيادة
السياسية.
ومن جانب آخر أكد
الخرافي خالل لقاء
خاص بجريدة الدستور
أن الكويت تمتلك
المالءة المالية التي
تساعدها على مواجهة
العجز لسنوات مقبلة
غير أن ذلك سيكون
على حساب مدخراتنا
لألجيال القادمة مشيرا
إلى أن قدرة الدولة على
مواجهة العجز الحالي
ال تعطي الحكومة
عذرا لتأجيل النظر في
اإلصالحات االقتصادية
والتي يرى الخرافي أنها
تأخرت كثيرا .وفي
تفاصيل اللقاء:

• كيف تقرأ الساحة السياسية على
الصعيدين اإلقليمي واملحلي؟
 ال ��وض ��ع اإلق �ل �ي �م��ي م �ت��وه��جوي�ن��ذر بمخاطر كثيرة ويحتاج
إل ��ى ال �ت �س �ل��ح ب��ال�ح�ك�م��ة وال �ح��ذر
وال�ت��روي ونحن محظوظون بأن
ي �ق��ودن��ا ف ��ي ت �ل��ك امل��رح �ل��ة س�م��و
األمير الشيخ صباح األحمد بما
يتميز به من حنكة في العالقات
ال��دول �ي��ة وب��اع �ت �ق��ادي ان قضايا
الوطن العربي واملحيط اإلقليمي
ل ��ن ت�ن�ت�ه��ي ف ��ي ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل
وت� �ح� �ت ��اج إل � ��ى وق � ��ت وال �ح �ق �ي �ق��ة
أن املنطقة العربية ف��ي م��وق��ف ال
ت�ح�س��د ع�ل�ي��ه أم ��ا ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
امل �ح �ل��ي ف � ��أرى أن� �ن ��ا ن �م��ر ب� ��ذروة
الحراك السياسي الداخلي حاليا
وس�ي��زداد ال��وض��ع سخونة خالل
األش � �ه� ��ر ال� �ث�ل�اث ��ة امل �ق �ب �ل��ة وم �م��ا
ي��دل��ل ع �ل��ى ذل� ��ك أن �ن��ا ن �ش �ه��د في
ك� ��ل ج �ل �س��ة وأخ � � ��رى اس �ت �ج��واب��ا
باإلضافة إل��ى انعكاسات هبوط
النفط على دعم الطاقة والحزمة
االق �ت �ص��ادي��ة وال� �ب ��طء ال�ح�ك��وم��ي
ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع وك � ��ل ت�ل��ك
القضايا والهموم يأخذ املجلس
ع�ل��ى ع��ات�ق��ه امل�س��اه�م��ة ف��ي حلها
إل� � � ��ى ج � ��ان � ��ب م� � ��ا ي� � �ق � ��وم ب� � ��ه ف��ي
ال�ج��ان�ب�ين ال�ت�ش��ري�ع��ي وال��رق��اب��ي
وفي املقابل هناك صراع سياسي
ممن هم خارج البرملان أو املشهد
السياسي ب�ه��دف دخ��ول املعترك
ال� �س� �ي ��اس ��ي ح� �ي ��ث ي �س �ت �ع �م �ل��ون
األدوات ال �ت��ي ت �ح �ق��ق ل �ه��م وف�ق��ا
ملنظورهم األهداف الوطنية التي
ي�س�ع��ون ل�ه��ا وس� ��واء أخالفناهم
أم وافقناهم ف��إن الكويت تعيش
حالة من الحراك السياسي الذي
نتمنى أن يحقق الصالح العام.
مصالحة وطنية
• ال�ب�ع��ض ي �ن��ادي ب �ض��رورة وج��ود
مصالحة وطنية لتقريب وجهات النظر
مع املقاطعني كيف ترى ذلك؟
 ان ��ا ل �س��ت ط��رف��ا ف��ي ذل ��ك والأرى أن ه � �ن� ��اك خ�ل��اف� ��ا وط �ن �ي��ا
ح�ت��ى ت �ك��ون ه �ن��اك م�ص��ال�ح��ة كل
م��ا ه�ن��ال��ك وج ��ود م �م��ارس��ات من
ال� �ب� �ع ��ض خ� � � ��ارج ال � �ب� ��رمل� ��ان ن �ت��ج
عنها نتائج معينة ق��ام البعض
م�ن�ه��م ب��دراس �ت �ه��ا وراج � ��ع نفسه
وارت � � ��أى ض� � ��رورة ت�غ�ي�ي��ر أدوات
ال� �ل� �ع� �ب ��ة ل� �ي� �ص ��ل إل � � ��ى م � ��ا ي ��ري ��د
وب � ��رأي � ��ي أن ج� ��وه� ��ر ال� �خ�ل�اف ��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة م��ع ال�ف��ري��ق امل�ع��ارض
وصلت إلى مرحلة ال يمكن معها
ن �ج��اح م �س��اع��ي ت �ق��ري��ب وج �ه��ات
النظر بقدر حاجتها إل��ى تغيير
أس�ل��وب�ه��م ف��ي ال�ت�ع��اط��ي وه��و ما
فطن إل�ي��ه البعض م��ن املقاطعني
م ��ن أن ال �ت �غ �ي �ي��ر الب � ��د أن ي �ك��ون

الوضع الحالي للميزانية العامة
للدولة.
• م��ا رؤي �ت��ك ال�ش�خ�ص�ي��ة مل��وض��وع
رفع الدعوم؟
 ه �ن��اك ق ��اع ��دة أس��اس �ي��ة الب��دم��ن ال �ت��زام �ه��ا وه ��و أال ي��ؤث��رذل��ك
ع �ل��ى أص� �ح ��اب ال ��دخ ��ل امل�ت��وس��ط
واملحدود ونحن عاجال غير آجل
ن��رى وج��وب تغير األم ��ور فنحن
ج ��زء م��ن ه ��ذا ال �ع��ال��م ال� ��ذي تمت
محاربته بإنزال سعر النفط إلى
أدن� ��ى م�س�ت��وي��ات��ه وي �ج��ب علينا
إي �ج��اد ط��ري�ق��ة ل�ح�م��اي��ة مستقبل
ب �ل��دن��ا وف� ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت ي�ح��ب
ان ن �ج �ع��ل امل ��واط� �ن�ي�ن ي �ش �ع��رون
ب��ال��راح��ة وال ��رخ ��اء ف��ي ب �ل��د غني
مثل الكويت.

عادل الخرافي

م ��ن داخ � ��ل امل �ج �ل��س وادرك� � � ��وا أن
وج� ��وده� ��م ب ��ال ��داخ ��ل أف� �ض ��ل م��ن
وجودهم في الخارج.
• وج �ه��ت ان �ت �ق��ادات ن�ي��اب�ي��ة ع��دي��دة
للحكومة ح��ول بطئها في التنفيذ ما
اآللية الصحيحة لتفادي ذلك برأيك؟
 ل �ق��د ت �ق��دم��ت ب��اس �ت �ف �س��اراتملكتب امل�ج�ل��س ح��ول امل ��دى ال��ذي
وصلت إليه الحكومة ف��ي تنفيذ
املشاريع التي أقرها املجلس وتم
ت�ح��وي��ل ه ��ذه االس �ت �ف �س��ارات إل��ى
لجنة األولويات وبدورها راسلت
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ووص� �ل� �ت� �ه ��ا اج ��اب ��ات
وب � �ع� ��ض االج� � ��اب� � ��ات اس �ت �ط �ع �ن��ا
ال ��وص ��ول ال �ي �ه��ا ع��ن ط��ري��ق قسم
ال ��دراس ��ات ف��ي امل�ج�ل��س واألم��ان��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة وح� � �ص � ��رن � ��ا ال � �ق� ��وان�ي��ن
امل �ت��أخ��رة س � ��واء ف ��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ أو
إص ��دار ال�ل��وائ��ح وأق �ت��رح ض��رورة
ت�خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ين م ��ن جميع
ال �ج �ل �س��ات امل�ق�ب�ل��ة مل�ن��اق�ش��ة ه��ذه
املواضيع لالطالع على الحقيقة
ك ��ام� �ل ��ة وراء ال � �ب� ��طء ال �ح �ك��وم��ي
امل �ت �ع �ل��ق ب��ال �ق��وان�ين ك �م��ا أرى أن
الجهاز اإلداري الحكومي القائم
يتحمل أكثر من طاقته من حيث
كمية األع�م��ال واملشاكل اليومية
وي �ج��ب أن ي �ت��م ت��وس �ي��ع ال�ه�ي�ك��ل
اإلداري مل��واك�ب��ة ذل��ك فحتى اآلن
ن� ��رى أن ال �ك��وي��ت م ��ا زال � ��ت ت ��دار
وك � ��أن ت� �ع ��داده ��ا ل ��م ي �ت �ح��رك ع��ن
م �ل �ي��ون ن �س �م��ة ول ��م ي �ص��ل إل ��ى 4
ماليني ونصف املليون فالحكومة
ت �ح �ت��اج إل� ��ى م ��زي ��د م ��ن ال �ن �ش��اط
داخل مجلس الوزراء.
رفع الدعوم
• في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة

لرفع الدعوم والترشيد خرج تصريح
م��ن ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ب �ع��دم وج� ��ود أزم��ة
مالية في الكويت كيف تعاطى املجلس
مع ذلك؟
 ان� ��ا ال أواف� � ��ق ال �ب �ن��ك ال��دول��يورئ�ي�س�ت��ه ص��رح��ت وف ��ق منظور
م�ع�ين ف�ه�ب��وط س�ع��ر ال�ن�ف��ط سبب
أزم ��ة ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ح�م�ل�ه��ا مل ��دة 10
س �ن��وات ول �ك��ن ذل ��ك ال ي�ع�ن��ي ان��ه
ليست لدينا أزمة فالبد أن نحافظ
ع�ل��ى م��دخ��رات�ن��ا ونعتبر م��ن االن
األزم � ��ة م ��وج ��ودة ل �ه��ذا ال �س �ب��ب ال
نتفق ملا تطرقت له رئيسة البنك
ال ��دول ��ي وب��ال �ف �ع��ل ل��دي �ن��ا أص ��ول
وام� �ك ��ان ��ات ك �ب �ي��رة ج� ��دا تجعلنا
ن �ت �ع��دى م��رح �ل��ة ال �خ �ط��ر غ �ي��ر أن
ذل��ك يحتاج إل��ى وس��ائ��ل وأدوات
تجنبنا ال��وق��وع ف��ي ال�خ�ط��ر م��رة
أخ� � ��رى ب �م �ع �ن��ى ه� ��ل ن �س �ت �م��ر ف��ي
عملية السحب من االحتياطي إذا
استمر سعر النفط في الهبوط ملدة
 4او  5سنوات؟ فهذا سؤال بسيط
ال يحتاج عمقا سياسيا واعتقد
نحن نمر بأزمة ونعم ميزانيتنا
ج�ي��دة وق��وي��ة وع�ج��ز ه��ذه السنة
وال � �س � �ن� ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ن �س �ت �ط �ي��ع ان
نتداركه ونحله ولكن ال يجب ان
ن�س�ت�م��ر ع �ل��ى ه ��ذه ال �ح �ل��ول إن�م��ا
ال �س �ع��ي إلي� �ج ��اد إي� � � ��رادات أخ ��رى
ب��دي �ل��ة وت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال��دخ��ل
ورف��ع ال��دع��وم وغيرها وأن��ا اتفق
م ��ع ال� ��ذه� ��اب أوال إل � ��ى ال �ه �ي �ئ��ات
املستقلة التي يحب أن تدر دخال
للبلد والوقوف على أسباب عدم
مساهمتها ف��ي اإلي ��رادات ويجب
أن يكون موضوع رفع الدعوم عن
املواطن كمرحلة أخيرة واعتقد أن
رئيسة البنك الدولي تتحدث عن

البديل االستراتيجي
• وهل ترى أن البديل االستراتيجي
جزء من الحل الذي تحدثت عنه؟
 ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي ل��م يرالنور حتى اآلن وهو غير واضح
املعالم وإن طبق يحب أال يطبق
ب��أث��ر رج �ع��ي ه ��ذا إذا ط�ب��ق وأن��ا
ش �خ �ص �ي��ا م� ��ع ت �ط �ب �ي��ق ال �ب��دي��ل
االستراتيجي.
• ك �ي ��ف ت �ف �س��ر اس� �ت� �م ��رار ال �ن �ق��د
للمجلس الحالي بالرغم من إنجازاته
غير املسبوقة؟
 ل� �ه ��م ال � �ح� ��ق ف � ��ي ال� �ن� �ق ��د ألنأعضاء مجلس األمة شخصيات
عامة وكل من وجه نقد للمجلس
هو مشارك في نجاحه.
• وما هو تقييمك الشخصي ألداء
البرملان؟
 ه �ن��اك ت�ق�ي�ي��م رق �م��ي يعتمدعلى األرقام وعدد االستجوابات
واألس� �ئ� �ل ��ة وامل� �ش ��اري ��ع وه� ��و من
الناحية الرقمية اكثر من ممتاز
وه � �ن� ��اك ت �ق �ي �ي��م ن ��وع ��ي وأي� �ض ��ا
م��ن ه��ذه ال�ن��اح�ي��ة نقيمه ب��درج��ة
م� �م� �ت ��از وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة ال �ت �ق �ي �ي��م
ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� �ه ��و ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى
ف��ري �ق�ين أح��ده �م��ا ي��ري��د ال��دخ��ول
والتواجد في املعترك السياسي
وف��ري��ق آخ��ر داخ ��ل ي��داف��ع فهناك
من هم موجودون داخل املجلس
الحالي ك��ان��وا ينتقدون املجلس
املنحل الثاني وه��م اآلن ف��ي هذا
البرملان وهذا شيء طبيعي.
• أغ�ل��ب االس�ت�ج��واب��ات ال�ت��ي قدمت
خ ��رج ��ت ب �ت��وص �ي��ات ه ��ل ه� ��ذا األم ��ر
صحي؟
 ن�ع��م ه ��ذا ش ��يء ج�ي��د وال��دل�ي��لخ � � � ��روج أك� � �ث � ��ر م� � ��ن  5وزراء م��ن
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ب � �س � �ب� ��ب امل� � �س � ��اء ل � ��ة
السياسية ال�ت��ي ق��دم��ت لهم وأح��د
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الكويت تداعيات األوضاع اإلقليمية
تتمة المنشور ص06
ال � � ��وزراء اس �ت �ق��ال مل �ج��رد ال�ت�ل��وي��ح
ب ��االس� �ت� �ج ��واب ألن� ��ه اس �ت �ه �ل��ك ف��ي
االس� �ت� �ج ��واب االول ال � ��ذي ق��دم �ت��ه
ل� ��ه وف � ��ي ت �ل ��ك ال �ج �ل �س��ة ات �ض �ح��ت
ت��وج �ه��ات ال �ب��رمل��ان وح��رص��ه على
سالمة أمالك املواطنني فيما يتعلق
بموضوع الحصى املتطاير والذي
تمت محاسبة الحكومة عليه من
قبل البرملان فقبل ذلك كنا نتحدث
ل� �س� �ن ��وات ع� ��ن ت �ل��ك امل �ش �ك �ل��ة دون
ات �خ��اذ ح �ل��ول ل�ه��ا ب �خ�لاف تعامل
املجلس ال�ح��ال��ي معها ول��و صعد
وزي � � ��ر األش � �غ � ��ال ال� �س ��اب ��ق م�ن�ص��ة
االستجواب للمرة الثانية لطرحت
الثقة فيه ألننا كنا نملك االغلبية
وه ��ذه دالل ��ة واض �ح��ة ع�ل��ى أن دور
مجلس االمة حقيقي وليس شكليا
ويتلمس معاناة وشعور املواطن
ف �م �ج �ل��س األم � � ��ة ي ��دف ��ع ال �ح �ك��وم��ة
لتحقيق مصالح الناس وبناء على
ذلك يجب أن يكون التقييم واقعيا
كما أن هناك قوانني عديدة تحسب
ل �ل �ب��رمل��ان وع� �ل ��ى رأس� �ه ��ا ال �ت��أم�ين
الصحي للمتقاعدين.
أداة االستجواب
• أال ت �ع �ت �ق ��د أن اس � �ت � �خ � ��دام اداة
االستجواب بكثرة يفقدها بريقها؟
 ه��ذا ليس اآلن بل يمكن قولهع �ل��ى م��رح �ل��ة امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة
ع�ن��دم��ا ك��ان��ت االس �ت �ج��واب��ات في
غ �ي ��ر م �ح �ل �ه��ا وي �ح �ض ��رن ��ي ك�ل�ام
امل � ��رح � ��وم رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
ال �س��اب��ق ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ال ��ذي
ك��ان ي�ح��اول التخفيف م��ن تقديم
االس�ت�ج��واب��ات حيث ق��ال للنواب
خ �ل��وه��ا ع �ص ��اة ت �ه��وش��ون ف�ي�ه��ا
ق�ب��ل ان تستهلك مثلما استهلكت
في بعض الدول العربية كل صباح
ي��وم ج��دي��د اس�ت�ج��واب أم��ا اآلن فقد
تخطينا ذل��ك وأص�ب��ح االستجواب
أداة تستعمل في محلها.
• ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ف��ي ب �ي��وت منطقة
ش �م��ال غ ��رب ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات وب�ح�س��ب
ت �ص��ري��ح ال ��وزي ��ر ت�س�ب��ب ف�ي�ه��ا امل �ق��اول
كيف ترى هذه املشكلة؟
 ي �ج��ب ان ي �ك��ون ه �ن��اك تقييمفعلي ل�ه��ذه املشكلة وك�ن��ت اتمنى
من ال�ن��واب اذا ك��ان هناك رغبة في
التأكد من صحة كالم الوزير ان يتم
تكليف جمعية املهندسني إلج��راء
دراس��ة ح��ول امل��وض��وع وان��ا افضل
ان اك ��ون ب�ع�ي��دا ع��ن ه��ذا امل��وض��وع
ف��األم��ر ليس صعبا أن يتم التأكد
م��ن ال�ح��ال��ة وي�ج��ب علينا التحدث
وف��ق اح�ص��ائ�ي��ات ف��إذا ك��ان الضرر
ف ��ي  150ب�ي�ت��ا م ��ن م �ل �ي��ون ف�ي�ك��ون
امل�ع��دل بسيطا ب�خ�لاف م��ا إذا كان
ه ��ذا ال �ع��دد م��ن إج �م��ال��ي  200بيت

 ..ومشاركا في أحد اجتماعات لجنة امليزانيات

ولقد علمت أن ال��وزي��ر شكل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق وب� � ��دأ ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة امل �س��ح
واس� �ت� �خ ��راج ال �ن �ت��ائ��ج وب�ح�س�ب�ه��ا
سيتعامل ال��وزي��ر مع ه��ذه املشكلة
وان��ا اث��ق به وأن��ه ليس له مصلحة
في ذلك حيث تقتصر املشكلة على
اإلشراف وأرى أن إيقاف املقاول عن
العمل ليس ح�لا وامل�س��أل��ة تحتاج
ن � ��وع م ��ن ال �ت��رك �ي��ز وع� �ل ��ى ال ��وزي ��ر
ب��األخ�ي��ر ت�ق��دي��م التقييم الحقيقي
للمشكلة ف��ور االن �ت �ه��اء م��ن املسح
وإال سيتعرض للمساءلة.
• ال�ب�ع��ض ي��رى أن امل �ق��اول�ين السبب
الرئيسي في تعطيل املشاريع التنموية
هل تتفق مع ذلك؟
 -غير صحيح ألن امل�ق��اول يريد

 ..ومشاركا في إحدى الجلسات

االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن امل � � �ش � ��روع ب ��أس ��رع
وق� ��ت وال �ت��أخ �ي��ر ي� �ك ��ون ألن امل ��دد
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ال�ع�ق��د غير
واقعية وه��ذا ما ذكرته في جلسة
م �ج �ل��س األم � ��ة ح �ي �ن �م��ا ق �ل ��ت :م�ن��ذ
 40س �ن��ة ال ي��وج��د ل��دي �ن��ا م �ش��روع
انتهى ف��ي وقته ألن امل��دد الزمنية
التي توضع في العقد خاطئة من
األساس وبناء عليه يجب ان تكون
امل ��دد واق �ع �ي��ة ون��أخ��ذ ال �خ �ب��رة من
تجربة  40سنة.
االنتخابات المقبلة
• هناك م��ن ينظر إل��ى االنتخابات
املقبلة باعتبارها مفصلية وستشهد
منافسة شرسة كيف يتوقعها النائب

عادل الخرافي؟
 في املجمل ال توجد انتخاباتسهلة وتوقعاتنا ملعدل املشاركة
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ال�ق��ادم��ة إذا زاد
ف� �ل ��ن ي� �ت� �ع ��دى  % 10ع� ��ن ن�س�ب��ة
املشاركة في االنتخابات السابقة
وم ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ف ��إن امل�ن��اف�س��ة
أص�ب�ح��ت أك�ث��ر وض��وح��ا ف��ي ظل
نظام الصوت الواحد وال��ذي من
ركائزه اقتناع الناخب بشخص
املرشح.
• ما تقييمك ألداء رئاسة البرملان
خ�ل�ال ال �ج �ل �س��ات وح �س��م ال �خ�لاف��ات
التي قد تطرأ بني النواب؟
 إدارة ال�ج�ل�س��ة ع�م��وم��ا تحتاجإلى كثير من األمور وفي مقدمتها
االل � � �ت � ��زام ب ��ال�ل�ائ� �ح ��ة وال ��رئ� �ي ��س
ال�غ��ان��م إل��ى ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ناجح
في دوره وفرصته في االستمرار
اف �ض��ل م ��ن اآلخ ��ري ��ن ألن� ��ه مميز
ي� � � � � ��ؤدي دوره ك � ��رئ� � �ي � ��س ع �ل��ى
اك�م��ل وج��ه وي�م�ت�ل��ك اإلم�ك��ان�ي��ات
ون �ق��ول �ه��ا ب��وض��وح إن م��ا ي�ق��وم
ب ��ه م� � ��رزوق ال �غ��ان��م اآلن ي��ؤه�ل��ه
لرئاسة املجلس املقبل.
• كونك عضوا في لجنة امليزانيات
م ��ا ه ��و ال �ت �ف �س �ي��ر ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ك �ث��رة
األوامر التغييرية على املشاريع؟
 ب �س �ب��ب ض� �ع ��ف ال �ت �ص��ام �ي��مال �ه �ن��دس �ي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع وب�س�ب��ب
التغيير املستمر ل��واض�ع��ي ه��ذه
ال� �ت� �ص ��ام� �ي ��م الن أف� � �ك � ��ار ال� �ج ��دد
ت �خ �ت �ل��ف ع � ��ن أف� � �ك � ��ار م � ��ن وض ��ع
ال �ت �ص �م �ي��م ك �م��ا أن ه� �ن ��اك أوام� ��ر
تغييرية صحية ترفع من كفاءة
امل �ن �ش��أة أم ��ا األوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة
غير الصحية ترفع التكلفة دون
ف��ائ��دة وه��ي م��وج��ودة م�ن��ذ األزل
وما زالت ويحب وضع آلية دقيقة
وواضحة لهذه األوامر التغييرية
حتى تكون في خانة األمان.

العالج بالخارج
• ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ه��ل يشكل حال
للمشكلة الصحية؟
 املشكلة تكمن في م��دى قدرةاملستشفيات ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب كل
األم � � � � ��راض ح� �ت ��ى ف � ��ي األم� � � ��راض
املوجود لها عالج داخ��ل الكويت
ت �ع��ان��ي م��ن ت ��رد واض� ��ح فعندما
ي� �ح� �ج ��ز م� ��ري� ��ض ال � �ع � �ي� ��ون ع �ل��ى
سبيل املثال موعدا فإنه قد يمتد
ان�ت�ظ��اره  8أش�ه��ر ف�ه�ن��اك مشكلة
ألن التعامل م��ع  4م�لاي�ين نسمة
ت� �ح� �ت ��اج إل � � ��ى م� �ن� �ش ��آت ص �ح �ي��ة
تستوعب ه��ذا ال �ع��دد وأرى أنها
ل �ي �س��ت م �ش �ك �ل��ة وزارة ال �ص �ح��ة
وح��ده��ا ب��ل م�ش�ك�ل��ة ال ��دول ��ة ككل
وأرى ان ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ه��و
ن �ت��اج ع ��دم ق� ��درة وزارة ال�ص�ح��ة
على استيعاب كل أنواع األمراض
والعدد الكبير للمراجعني.
• ه ��ل م �خ��رج��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ت��واك��ب
متطلبات العمل؟
 م� � �خ � ��رج � ��ات ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م اآلنأص�ب�ح��ت أف �ض��ل وي �ح��ب م��واك�ب��ة
ذل��ك ب�ك��وي��ت ج��دي��دة م�ث��ل مدينة
الحرير ومدينة الخيران إليجاد
فرص عمل اكبر وتنشيط القطاع
الخاص وتوجيه الشباب للعمل
فيه واالعتماد على النفس وليس
على الحكومة واملفروض أن نبدأ
في هذا األمر من قبل اآلن وخاصة
ب �ع��د أن أص �ب �ح��ت ل��دي �ن��ا مشكلة
بطالة ووجود كثير من أبنائنا ال
يجدون فرص عمل ونحن كنواب
نتعرض لضغوط كبيرة.
• هل من كلمة أخيرة؟
 ن � �ح � ��ن ن � �م � ��ر ب � � ��أزم � � ��ة ال أري � � ��دت �ض �خ �ي �م �ه��ا او ت �ص �غ �ي��ره��ا ول �ك��ن
أه ��ل ال �ك��وي��ت ق � ��ادرون ع�ل��ى ت�ج��اوز
ه � ��ذه األزم� � � ��ة الن ال� �ل ��ه ح��اف �ظ �ن��ا
واتمنى املحافظة على هذا البلد
ال�ج�م�ي��ل وأال ن�ت�ط��رف ك�ث�ي��را في
ط � ��رح األف � �ك� ��ار امل �خ �ت �ل �ف��ة وي �ج��ب
أن ننسجم م��ع بعضنا البعض
والسير جنبا إلى جنب ألننا في
قارب واحد حقيقي عشنا مأساة
الغزو وأرج��و أال نكون سببا في
ض�ي��اع البلد م��رة أخ��رى واط��ال��ب
من يجد نفسه في مرحلة تقديم
م��ا ل��دي��ه أو م��ن ليس ل��دي��ه جديد
ل �ي �ق��دم��ه أن ي�ب�ت�ع��د ع ��ن ال �س��اح��ة
ويتركها لشباب املستقبل.

نمر بذروة الحراك
السياسي الداخلي
وسيزداد الوضع
سخونة خالل
األشهر المقبلة
ال أرى وجود خالف
وطني حتى تكون
هناك مصالحة
وما يحتاجه
المقاطعون
إعادة النظر
في سياستهم
مشروع البديل
االستراتيجي غير
واضح المعالم
حتى اآلن وال يجب
تطبيقه بأثر رجعي
ضعف التصاميم
الهندسية
للمشاريع سبب
كثرة األوامر
التغييرية
مخرجات التعليم
تتحسن وتحتاج إلى
مواكبتها بحلول
لقضية البطالة
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ما آخر القرارات التي صدرت عنه؟

الزلزلة يسأل عن صالحيات الرئيس
التنفيذي للكويتية
وج � � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ي� ��وس� ��ف
الزلزلة س��ؤاال برملانيا إل��ى وزي��ر
امل��واص�ل�ات ط��ال�ب��ا ت��زوي��ده بآخر
م�ه�م��ة رس �م �ي��ة ق ��ام ب �ه��ا ال��رئ�ي��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � �ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية وآخ��ر ال�ق��رارات
التي صدرت عنه.
وجاء في نص سؤاله :باإلشارة
إل��ى ال�ق��رار ال��وزاري رق��م  ٤٤لسنة
 ٢٠١٦ب �ت��اري��خ  ١٠ف �ب��راي��ر ٢٠١٦
بشأن تجديد تعيني مجلس إدارة
شركة الخطوط الجوية الكويتية
وملا ورد بالفقرة الثانية من املادة
األول� � ��ى ال� �ن ��ص ال �ت ��ال ��ي وي �ت��ول��ى
رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة ال �ش��رك��ة
م �ه��ام ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وذل ��ك
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى رئ��اس �ت��ه ملجلس
اإلدارة ك�م��ا ت�ن��ص امل ��ادة الثانية
م��ن ن�ف��س ال �ق��رار ع�ل��ى أن ينتهي
ال �ع �م��ل ب� �ق ��رار وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ل �ش��ؤون البلدية
رق��م  ٧٠١لسنة  ٢٠١٥امل�ش��ار إليه
وذل ��ك اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ص��دور

ه��ذا ال�ق��رار  ٤٤بتاريخ  ١٠فبراير
.٢٠١٦
وتنص امل��ادة الثالثة من نفس
ال� � �ق � ��رار  ٤٤ووف � � ��ق ال ��دي� �ب ��اج ��ات
امل �ع �ت��ادة ع �ل��ى أن ت �ق��وم ال�ج�ه��ات
املختصة باملبادرة إلى تنفيذ هذا
ال �ق��رار ك��ل فيما يخصه وإب�لاغ��ه
مل ��ن ي �ل ��زم وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت��اري��خ
ص ��دوره أي اع �ت �ب��ارا م��ن العاشر
من فبراير .٢٠١٦
وب� ��االس � �ت � �ن� ��اد إل � � ��ى م � ��ا س �ب��ق
يرجى إفادتنا عن النقاط التالية:
بتاريخ الخامس من أبريل ٢٠١٦
ت � ��م وب � �م� ��وج� ��ب ت �ك �ل �ي ��ف رس �م ��ي
م��ن رئ�ي��س مجلس اإلدارة إي�ف��اد
ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ف� ��ي م�ه�م��ة
رسميه خ��ارج ال�ب�لاد مما يعني
بشكل واض��ح وصريح استمراره
ف��ي ممارسة ك��ام��ل م�ه��ام منصبه
والتمتع بكامل صالحيات املوقع
ال��وظ �ي �ف��ي وذل� ��ك ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ال�ن��ص ال��واض��ح ف��ي امل��ادة األول��ى
من القرار الوزاري  ٤٤والتي تنص

د .يوسف الزلزلة

ع �ل��ى أن ي �ت��ول��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
إدارة ال � �ش ��رك ��ة م � �ه� ��ام ال ��رئ �ي ��س
ال �ت �ن �ف�ي��ذي وذل� ��ك ب��اإلض��اف��ة إل��ى
رئ� ��اس � �ت� ��ه مل� �ج� �ل ��س اإلدارة ول ��م
ي�ح��دد ال �ق��رار ال� ��وزاري ب��أي شكل
كان أو على أي نحو يتأتى ذلك؟
وه��ل ي�ت��م ذل��ك بصفة م��ؤق�ت��ة؟ أو
حتى إشعار آخ��ر؟ أو أن يتم ذلك
بصفة مطلقة بمعنى إلغاء املوقع

ال��وظ �ي �ف��ي امل �ع �ن��ي ت �ح��ت م�س�م��ى
ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وأن ت ��ؤول
ص�لاح�ي��ات امل��وق��ع ال��وظ�ي�ف��ي إل��ى
رئيس مجلس اإلدارة كما ينص
ال �ق��رار ال� ��وزاري ف��ي ن�ه��اي��ة م��ادت��ه
الثانية كما سبق وورد ذكره؟
وت� ��اب� ��ع ال� ��زل� ��زل� ��ة :ن� �ظ ��را ل �ع��دم
ق� �ي ��ام ال � �ق� ��رار ال� � � ��وزاري امل �ق �ص��ود
ب �ت �ق��دي��م أو ت �ح��دي��د أو ت��وض�ي��ح
م��اه�ي��ة امل��وق��ع ال��وظ�ي�ف��ي لرئيس
التنفيذي م��ن حيث التجديد بل
اكتفى القرار بتحويل صالحيات
امل � ��وق � ��ع ال ��وظ� �ي� �ف ��ي إل � � ��ى رئ �ي ��س
م �ج �ل��س اإلدارة مل� � ��اذا ي �ت��واج��د
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي م��وق�ع��ه
ال��وظ �ي �ف��ي وي � �م� ��ارس م ��ن خ�لال��ه
كافة صالحياته كما يتم تكليفه
ب� �م� �ه ��ام رس� �م� �ي ��ة وك� ��ذل� ��ك ق �ي��ام��ه
بإصدار القرارات املالية واإلدارية
بل واملصيرية؟

أصدر بيانا حول ما ورد على لسانه في جلسة استجواب وزير التجارة

القضيبي :ال نقبل التشكيك
في عقيدتنا بعصمة النبي األكرم
أص ��در ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
بيانا صحفيا ح��ول م��ا ص��در منه
خ �ل ��ال ج� �ل� �س ��ة اس � �ت � �ج� ��واب وزي � ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة ع ��ن ح� ��ال ال �ن �ب��ي األك� ��رم
م ��ؤك ��دا ع ��دم ق �ب��ول��ه ال�ت�ش�ك�ي��ك في
م�ح�ب�ت��ه ل�ل�ن�ب��ي وإج�ل�ال ��ه وإق � ��راره
لعصمته عليه الصالة والسالم.
وج� ��اء ف ��ي ب �ي��ان ال �ق �ض �ي �ب��ي :إن
ع�ق�ي��دت�ن��ا أن �ن��ا ن �ح��ب ال �ن �ب��ي أك�ث��ر
م��ن محبتنا آلب��ائ�ن��ا وأب�ن��ائ�ن��ا بل
وألنفسنا وأن عقيدتنا ف��ي افعال
ال ��رس ��ول ص �ل��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس �ل��م
عقيدة أهل السنة والجماعة.
وت� ��اب� ��ع :ق �ب��ل دخ ��ول ��ي ال �ب��رمل��ان
ك� �ن ��ت ع� �ل ��ى ي� �ق�ي�ن ان ه� �ن ��اك ث�م�ن��ا
س��أدف�ع��ه م�ق��اب��ل ال�ت�ص��دي للفساد
وامل� �ف� �س ��دي ��ن وأص � �ح� ��اب امل �ص��ال��ح
الشخصية ول�ك��ن م��ن غير املقبول
ان ي �ت��م ال �ت �ع��ري��ض ب �ع �ق �ي��دت��ي في
النبي ومحبتي له من خالل اجتزاء
بعض الكلمات وال�ط�ع��ن بالنوايا
واملقاصد.

وب��ال��رغ��م ان م��ن ع��ادت��ي ال�ت��رف��ع
عن ال��ردود وال�ج��دال ولكن ألهمية
ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع اح �ب �ب��ت ان ي�ع�ل��م
الجميع ب��أن ه�ن��اك ن��واي��ا لتشويه
امل� �ع� �ن ��ى امل� �ق� �ص ��ود ب��االس �ت �ش �ه��اد
ب��أح��وال ال�ن�ب��ي ب��األم��ور ال��دن�ي��وي��ة
ال �ت��ي ك ��ان ي�ج�ت�ه��د ف�ي�ه��ا ث��م يأتيه
ال ��وح ��ي ب �ت �ص��وي��ب ه � ��ذه االف� �ع ��ال
ح �ت��ى ن�ت �خ��ذ ال ��رس ��ول ال �ك��ري��م لنا
قدوة في جميع افعالنا.
وأض ��اف ان م��ا ورد ف��ي حديثي
ف��ي اس �ت �ج��واب وزي ��ر ال �ت �ج��ارة عن
ح� ��ال ال �ن �ب��ي ال ي �ن �ب �غ��ي ان ي �خ��رج
ع��ن ه ��ذا امل�ع�ن��ى وان ك�ل�م��ة الخطأ
املقصود منها ما كان بتقدير الله
جل وعال ولحكمة يريدها الخالق
لهذه االمة مؤكدا للجميع أن محبة
ال � ��رس � ��ول ي� �ج ��ب ان ت� �ك ��ون خ� ��ارج
املزايدات والتكسب السياسي.
وأك � ��د إي �م ��ان ��ه ال �ك ��ام ��ل ب�ع�ق�ي��دة
ك��ل مسلم وه��ي عصمة ال�ن�ب��ي في
ال �ت �ش��ري��ع ك �م��ا ق� ��ال ت �ع��ال��ى َ
{و َم � ��ا

أحمد القضيبي

َي ْن ِطق َع ِن ْاله َوىِ .إن ُه َو ِإال َو ْح ٌي
َ
ْ
ُي� � ُ
�وح� ��ى} ول �ك��ن ك� ��ان ال �ح��دي��ث عن
َ
االستشهاد باألمور الدنيوية وان
األم��ور الدنيوية يصوبها الخالق
للمصطفى من ب��اب التعليم لالمة
وتربيتها.
ك �م��ا روت ام امل��ؤم �ن�ي�ن ع��ائ�ش��ة
رض ��ي ال �ل��ه ع�ن�ه��ا ف�ق��ال��ت مل��ا ن��زل��ت

عبس وتولى في ان اب��ن أم مكتوم
األع�م��ى أت��ى رس��ول الله صلى الله
عليه وسلم فجعل يقول يا رسول
الله أرشدني وعند رسول الله رجل
من عظماء املشركني فجعل رسول
ال � �ل� ��ه ي � �ع ��رض ع� �ن ��ه وي� �ق� �ب ��ل ع�ل��ى
اآلخ��ر ويقول أت��رى بما أق��ول بأسا
فيقول ال ففي هذا أنزل فعاتبه ربه
عتاب املحب ملحبوبة وه��ذا ال��رأي
ه ��و م ��ا ي � ��راه ال �ع�ل�ام ��ة ال �ش �ي��خ ب��ن
عثيمني وفضيلة الشيخ د .عثمان
الخميس وفضيلة الشيخ د.محمد
الطبطبائي.
فالعجب كل العجب من الزميلني
س �ي��ف ال �ع��ازم��ي وس� �ع ��دون ح� ّ�م��اد
ال�ل��ذي��ن خ��رج��ا غ��اض�ب�ين منتقدين
ق ��ول ��ي وم �ح �م �ل �ي �ن��ه م ��ا ال ي�ح�ت�م��ل
ولكن ال اجد افضل من قول يعقوب
عليه ال �س�لام :فصبر جميل وال�ل��ه
املستعان على ما تصفون وحسبنا
الله ونعم الوكيل.

الخرينج التقى عبدالعال

جانب من لقاء الخرينج ورئيس مجلس النواب املصري

التقى نائب رئيس مجلس األمة
ع �ض��و ال� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي ورئ �ي��س
ل �ج �ن��ة االخ � ��وة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ص��ري��ة
م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج ورئ �ي��س مجلس
النواب في جمهورية مصر العربية

د .علي عبدالعال وبحثا العالقات
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ص��ري��ة وس �ب��ل دع�م�ه��ا
وت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة بني
م �ج �ل��س االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي وم�ج�ل��س
النواب املصري.

أبل :راتب كامل للمبتعثين
ممن يرعون المعاقين
قدم النائب د .خليل أبل اقتراحا
برغبة قال فيه :ونظرا لعدم وجود
م � ��زاي � ��ا دراس� � �ي � ��ة ت� ��دع� ��م ف� �ئ ��ة ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة وذوي� �ه ��م
م ��ن ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى رع��اي �ت �ه��م ف��ي
الئ�ح��ة ال�ب�ع�ث��ات ال��دراس �ي��ة التابعة
ل��دي��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة بحسب ما
ج ��اء ب �ق��رار ال ��دي ��وان رق ��م 1986/10
وت �ع��دي�ل�ات��ه وم� ��ا ن ��ص ع �ل �ي��ه ق ��رار
الديوان .2003/2
ل � � ��ذا ن� �ق� �ت ��رح ع� �م�ل�ا ب� �م ��ا ن �ص��ت
ع �ل �ي��ه امل� � ��ادة  13م ��ن دس� �ت ��ور دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ع� �ل ��ى ان ال �ت �ع �ل �ي ��م رك ��ن
اس� ��اس� ��ي ل� �ت� �ق ��دم امل �ج �ت �م ��ع ت�ك�ف�ل��ه
الدولة وترعاه باضافة مادة تخص
الفئات الخاصة في الئحة البعثات

د .خليل أبل

الدراسية التي تتبع ديوان الخدمة
املدنية تتضمن منح املبتعث ممن
يرعى معاقا بعض املزايا.

العوضي إللحاق الشعب بمركز
الدعية لخدمة المواطن
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ك� ��ام� ��ل ال �ع ��وض ��ي
باقتراح برغبة بإلحاق منطقة الشعب
اداريا بمركز خدمة املواطن الواقع في
منطقة الدعية.
وق ��ال ال�ع��وض��ي ف��ي م�ق�ت��رح��ه :تعد
م��راك ��ز خ��دم��ة امل ��واط ��ن امل �ن �ت �ش��رة في
مناطق الكويت إح��دى أه��م الوسائل
الخدمية التي تقدمها وزارة الداخلية
ملواطنيها تخفيفا عنهم عناء التنقل
ب�ين ادارات ال ��وزارة املتشعبة لقضاء
ح��اج��ات �ه��م امل �خ �ت �ل �ف��ة ل � ��دى ال� � � ��وزارة.
وم ��ن امل �ع �ل��وم ان م�ن�ط�ق��ة ال�ش�ع��ب من
املناطق الحيوية في محافظة حولي
املمتلئة ب��ال�س�ك��ان غ�ي��ر ان��ه ال يوجد
مركز لخدمة املواطن لديها االمر الذي

كامل العوضي

يضطر سكانها الى اللجوء الى مراكز
خدمة في مناطق بعيدة.
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ملف

09

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

وزارة النفط لم تقم بدورها الرقابي
للمحافظة على مصادر الثروة البترولية
في الحلقة الواحدة والعشرون 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 وزارة النفط وجامعة
الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية
والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
أورد دي��وان املحاسبة أهم بيانات
الحساب الختامي واملالحظات التي
اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لهذه البيانات ولحسابات وسجالت
وش � � � ��ؤون ال� �ت ��وظ ��ف ل� � � � ��وزارة ال �ن �ف��ط
وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة املسبقة وامل�خ��ال�ف��ات
املالية للسنة املالية :2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
وي � �ت � �ض ��ح م � ��ن ب � �ي� ��ان� ��ات ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل� � �ل � ��وزارة زي � � ��ادة االي � � � ��رادات
املحصلة للسنة املالية  2015/2014عن
املقدر بما جملته  4.578.027.113دينارا
ك��وي �ت �ي��ا وب �ن �س �ب��ة  ٪ 24.3وان �خ �ف��اض
ف��ي االي� ��رادات املحصلة بالسنة املالية
 2015/2014ع� ��ن اي � � � � ��رادات ال �س �ن �ت�ين
املاليتني  2013/2012و2014/2013
وبنسبة  ٪ 23.2و ٪ 23.3على التوالي
وب� �ل ��غ ال� ��وف� ��ر ب ��امل� �ص ��روف ��ات ال �ف �ع �ل �ي��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014م��ا جملته
 5.142.633دي � �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا وب�ن�س�ب��ة
 ٪ 0.32من املعتمد وزي��ادة املصروفات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ل �ل �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
 %141.9و ٪ 148.3على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الوزارة
 - 1ع��دم ق �ي��ام ال � ��وزارة باحتساب
ف ��روق اس �ع��ار ال�ع�م�ل�ي��ة ع�ن��د تسوية
قيمة الشحنات النفطية اآلجلة التي
يتم تزويدها لبعض ال��دول واملقيدة
بحساب الديون املستحقة للحكومة
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
وافادت الوزارة بأنه تم اعداد كتاب
الى وزارة املالية باقتراح عقد اجتماع

م��ع م�ن��دوب�ي�ه��ا ب�خ�ص��وص احتساب
فروق اسعار العملة عند تسوية قيمة
ش�ح�ن��ات ال�ن�ف��ط ومشتقاتها اآلج�ل��ة
ال �ت ��ي ي �ت��م ت ��زوي ��ده ��ا ل �ب �ع��ض ال� ��دول
وامل�ق�ي��دة بحساب ال��دي��ون املستحقة
للحكومة.
 - 2ت �س��وي��ة م �ب �ل��غ 537.045.962
دي �ن��ارا كويتيا خصما على اعتماد
النوع ( )2/3/2/5عجز دعم منتجات
م �ك ��ررة وغ� ��از م �س��ال م �س��وق محليا
ع��ن ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين 2013/2012
و 2014/2013واملقيد بحساب العهد
 م �ص ��روف ��ات ت �م��ت ت �س��وي �ت �ه��ا علىان � � ��واع ب� �ن ��ود م� �ص ��روف ��ات امل �ي��زان �ي��ة
خ�ص�م��ا ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014باملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية.
واف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت ��م اع� ��داد
استمارات القيد بعد اعتماد ميزانية
وزارة ال �ن �ف��ط ل �ل �ع��ام امل ��ال ��ي ال �ح��ال��ي
وذل� � ��ك ل �س��د ال �ع �ج��ز ف ��ي ه � ��ذا ال �ن��وع
وان �ه��ا ط��ال�ب��ت ب�ك�ت��ب رس�م�ي��ة تعزيز
نوع دعم املنتجات البترولية والغاز
املسال للسنتني املاليتني 2103/2012
و 2014/2013ام��ا فيما يخص العجز
البالغ  27.325.683دينارا كويتيا فقد
قامت بمخاطبة وزارة املالية لتعزيز
النوع املشار اليه الناتج عن تقلبات
االس � �ع� ��ار ال �ع��امل �ي��ة ك �م��ا ان ال � � ��وزارة
ب � ��دوره � ��ا ق� ��د اع � � ��دت م �س �ب �ق��ا ك �ت��اب
ال �ت �ق��دي��رات امل�ت��وق�ع��ة ول��م ي�ت��م االخ��ذ
به عند اعتماد امليزانية وت��م خفض
ال�ق�ي�م��ة ع ��ن امل �ق �ت��رح وان� ��ه ت ��م ت�لاف��ي
هذا الخطأ في السنة املالية الحالية
بطلب تعزيز مبلغ العجز م��ن وزارة
املالية قبل انتهاء السنة املالية.
 - 3اس� �ت� �م ��رار ت ��أخ ��ر ال� � � ��وزارة ف��ي

مبنى وزارة النفط

اص ��دار ال �ل��وائ��ح امل�ح��دث��ة للمحافظة
ع� �ل ��ى م � �ص � ��ادر ال� � �ث � ��روة ال �ب �ت��رول �ي��ة
وع � � ��دم ق �ي ��ام �ه ��ا ب � ��دوره � ��ا ال ��رق ��اب ��ي
املحدد بالقانون رق��م  19لسنة 1973
بشأن املحافظة على مصادر الثروة
البترولية.
واف� � � � � � ��ادت ال� � � � � � � ��وزارة ب � ��ان � ��ه ن� �ظ ��را
الح ��ال ��ة م ��ن ام� �ض ��وا  35س �ن��ة ف��أك�ث��ر
م��ن ال�ق�ي��ادي�ين وامل��دي��ري��ن وامل�ع�ن�ي�ين
باملسؤولية ع��ن ملف ه��ذا امل��وض��وع
ال��ى التقاعد وع��دم تسكني وظائفهم
ف��ان �ه��ا ت� ��رى ان� ��ه م ��ن االن� �س ��ب ح�س��م
املوضوع بعد تسكني هذه الوظائف
وس� � � � � ��وف ي� � �ت � ��م م� � � ��واف� � � ��اة ال � � ��دي � � ��وان
ب��االج��راءات التي يتم اتخاذها بهذا
الشأن.
 - 4ق�ي��ام ال� ��وزارة ب�ص��رف ال�ع�لاوة
االج�ت�م��اع�ي��ة دون وج ��ه ح��ق لبعض
املوظفني بلغ م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره منها
ما جمله  23.200دينار كويتي.
واف � ��ادت ال � ��وزارة ب��أن��ه ي�ت��م حاليا
ت�ف�ع�ي��ل اي �ق��اف ال �ع�ل�اوة االج�ت�م��اع�ي��ة
آليا للحد م��ن التأخر ف��ي التغير في
الحالة االجتماعية.
 - 5تحميل امليزانية مبلغ 39.116
دي �ن��ارا كويتيا ع��ن اس�ت�ئ�ج��ار ع��دد 5
سيارات بالزيادة لخدمات الوزارة بما
ال يتناسب م��ع ح�ج��م اع �م��ال ال ��وزارة
اس�ت�ن��ادا للعقد رق��م 2013/2012/19
بشأن استئجار سيارات من دون/مع
سائق.
وأف� � � � � ��ادت ال � � � � � ��وزارة ب ��أن� �ه ��ا ت �ق��در
اح� �ت� �ي ��اج� �ه ��ا ال� �ف� �ع� �ل ��ي ل� ��ذل� ��ك ال� �ع ��دد
م ��ن ال� �س� �ي ��ارات وف �ق��ا ل �ح �ج��م عملها
ومتطلباتها كما انها خالل العامني
ال�س��اب�ق�ين ل��م ت�ط�ل��ب أي زي� ��ادة وه��ذا
دليل على محافظة الوزارة على املال

ال �ع��ام ك�م��ا ان�ه��ا ت�م��ر ف��ي ه��ذه الفترة
بركود مؤقت لبعض االع�م��ال املهمة
والفنية في بعض قطاعاتها بسبب
وجود شواغر في الوظائف القيادية
واإلشرافية بسبب احالتهم للتقاعد
ول��م ي�ت��م تسكني ت�ل��ك ال�ش��واغ��ر حتى
ح�ي�ن��ه ه ��ذا وس �ت��أخ��ذ ال � � ��وزارة بعني
االع� �ت� �ب ��ار م �س �ت �ق �ب�لا ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ة
ومتابعة حركة سير السيارات.
 - 6استئجار س�ي��ارت�ين لقياديني
ف��ي ال� ��وزارة رغ��م ان ه��ذي��ن املنصبني
ش��اغ��ران م�م��ا أدى تحميل امل�ي��زان�ي��ة
مبلغ  10.852د .ك عن الفترة من بداية
ال �ع �ق��د وح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014وذل � ��ك ض �م��ن س �ي��ارات
العقد رقم ( .)2014/2013-28وأفادت
ال��وزارة بأنها ستأخذ بعني االعتبار
تلك املالحظة ليتم تالفيها مستقبال.
 - 7بقاء العديد من األرصدة املدورة
بحساب االم��ان��ات  -مرتجع مرتبات
وال�ب��ال�غ��ة حتى ت��اري��خ  2015/3/31ما
جملته  42.550د .ك تعود ال��ى سنوات
مالية سابقة دون صرفها ألصحابها
أو تسويتها اذا كانت غير مستحقة
ال� �ص ��رف ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ
امليزانية .وأفادت الوزارة بأنها قامت
بحصر تلك املبالغ وذل��ك لتسويتها
ب� �ع ��د ال �ت �ح �ق��ق م� ��ن اس� �ت� �ح� �ق ��اق ت�ل��ك
امل �ب��ال��غ ألص �ح��اب �ه��ا وأن �ه��ا س�ت��واف��ي
الديوان باملعالجة الحقا.
 - 8ق�ي��د قيمة ال�ش�ح�ن��ات النفطية
امل��زودة لبعض ال��دول بسجل حساب
ال��دي��ون امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة بمبلغ
 624.766.030د .ك ب�ص��ورة اجمالية
م� �م ��ا ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه ض� �ع ��ف إح� �ك ��ام
ال��رق��اب��ة ع �ل��ى ت�ح�ص�ي��ل ت �ل��ك امل�ب��ال��غ
باملخالفة لتعميم وزارة امل��ال�ي��ة رقم

( )8لسنة  1973بشأن النماذج املالية
واملحاسبية .وأفادت الوزارة انه عند
إع � ��داد اس �ت �م ��ارات ال �ق �ي��د ل�ل�ش�ح�ن��ات
املصدرة لحكومات تلك ال��دول يكون
ع�ل��ى ح�س��ب ال�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة اليها
م��ن قبل مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
وب �ن��اء ع�ل��ى ال �ت��واري��خ امل �ح��ددة التي
ي �ت��م ف�ي�ه��ا س� ��داد ق�ي�م�ت�ه��ا ع�ل�م��ا ب��أن
قيمة اح�ت�س��اب ال�ف��وائ��د يتم م��ن قبل
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك ��وي �ت �ي ��ة أم ��ا
فيما يخص قيد الشحنات النفطية
بصورة اجمالية فإن الوزارة ستأخذ
بعني االعتبار تلك املالحظة وقيدها
بصورة تفصيلية مستقبال.
 - 9اس � �ت � �م ��رار ب� �ق ��اء ال� �ع ��دي ��د م��ن
األرص � � ��دة امل � � ��دورة ب �ح �س��اب ال��دي��ون
امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة دون تحصيل
او تسوية م��ددا طويلة بلغ اجمالي
م ��ا ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 56.470د .ك ي �ع��ود اح ��داه ��ا للسنة
املالية  1988/1987باملخالفة لقواعد
ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي ��زان �ي ��ة .وأف � � ��ادت ال� � ��وزارة
بأنها ستعمل ج��اه��دة على معالجة
ه��ذا امل��وض��وع واخ ��ذ امل�لاح�ظ��ة بعني
االعتبار مستقبال.
ثالثا :مالحظة شؤون التوظف
 ص��رف م�ك��اف��أة تشجيعية ألح��دال� �ق� �ي ��ادي� �ي�ي�ن ب� ��درج� ��ة وك � �ي ��ل وزارة
م�س��اع��د م�ن��ذ ت��اري��خ ت�ج��دي��د م��رس��وم
تعيينه في  2010/11/27دو،ن اسناد
م �ه��ام وظ�ي�ف�ي��ة ل��ه ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة
ال �س��ادس��ة م��ن ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )2012/20م�م��ا ت��رت��ب
عليه ص��رف مبالغ مالية له من دون
وج��ه ح��ق بلغ م��ا امكن حصره منها
ما جملته  40.000د.ك .وأفادت الوزارة
ب ��أن ��ه ق ��د ت ��م اي� �ق ��اف ص� ��رف امل �ك��اف��أة
التشجيعية للوكيل املساعد اعتبارا
م ��ن رات � ��ب ش �ه��ر ي��ول �ي��و  2014علما
ب��أن امل��ذك��ور لم يتم التجديد له وانه
تم موافاتها بكتاب من ادارة الفتوى
والتشريع بتاريخ  2015/4/26بعدم
مالءمة بحث التظلم املعروض وإبداء
ال � ��رأي ح��ول��ه الن �ع �ق��اد االخ �ت �ص��اص
بالفصل فيه للقضاء.

الوزارة لم تحتسب
فروق أسعار
العملة عند تسوية
قيمة الشحنات
النفطية
بقاء أرصدة مرتجع
مرتبات تعود
لسنوات مالية
سابقة لم تصرف
أو يتم تسويتها
ضعف الرقابة
على قيمة شحنات
نفطية لبعض
الدول ومستحقة
للحكومة
استمرار بقاء
أرصدة ديون
مستحقة من دون
تحصيل وتسوية
تخص سنوات
سابقة
الوزارة صرفت
العالوة
االجتماعية لبعض
الموظفين
من دون وجه حق
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انخفاض معدالت صرف جامعة الكويت
على بعض مشاريع خطة التنمية
أورد دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب �ي��ان��ات
الحساب الختامي وامل�لاح�ظ��ات التي
اس�ف��ر عنها ف�ح��ص وم��راج �ع��ة دي��وان
املحاسبة ل�ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات وحسابات
وسجالت وش��ؤون التوظف للجامعة
وك��ذل��ك الرقابة املسبقة للسنة املالية
:2015/2014
اوال -بيانات الحساب الختامي
ات� � �ض � ��ح م� � ��ن ب� � �ي � ��ان � ��ات ال � �ح � �س ��اب
الختامي لجامعة الكويت ما يلي:
بلغ النقص ف��ي االي ��رادات الفعلية
ع ��ن االي � � � � ��رادات ال �ت �ق��دي��ري��ة م ��ا ق ��دره
 3.055.234/د.ك بنسبة  ٪29.5منامل� �ق ��در وب �ل��غ ال ��وف ��ر ف ��ي امل �ص��روف��ات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن امل �ص��روف��ات ال�ت�ق��دي��ري��ة
 66.481.139/د.ك بنسبة  ٪11.8منامل�ق��در وت��م تغطية زي��ادة املصروفات
الفعلية عن االي��رادات الفعلية البالغة
 488.773.095/د.ك خصما من البابال� �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) طبقا
ملشروع قانون بشأن اعتماد الحساب
ال � �خ � �ت ��ام ��ي ل� �ب� �ع ��ض ال � �ه � �ي � �ئ ��ات ذات
امل�ي��زان�ي��ات امللحقة ع��ن ال�س�ن��ة املالية
.2015/21014
ثانيا -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للجامعة
 - 1ان� �خ� �ف ��اض م � �ع� ��دالت ال �ص ��رف
ع �ل��ى ب �ع��ض االع� �ت� �م ��ادات امل�خ�ص�ص��ة
ضمن ابواب ميزانية الجامعة لتنفيذ
امل �ش��اري��ع امل� �ق ��ررة ب��ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
ت �ن �ف �ي��ذا ل �ل�أه ��داف ال � � � ��واردة ب��ال�خ�ط��ة
االنمائية للدولة.
 - 2امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت تدوير
بعض ارصدة الحسابات الخارجة عن
اب��واب امليزانية باملخالفة للتعليمات
املالية وم��ن ضمن تلك املالحظات ما
يلي:
 اس� �ت� �م ��رار ع� ��دم ت �س��وي��ة ارص� ��دةم� ��دورة ب�ح�س��اب ع�ه��د  -م�ب��ال��غ تحت
التحصيل يعود بعضها للسنة املالية
.1996/1995
 اس� �ت� �م ��رار ع� ��دم ت �س��وي��ة ارص� ��دةم��دورة بحساب عهد  -دف�ع��ات نقدية
داخ�ل�ي��ة ي�ع��ود بعضها للسنة املالية
.1996/1995
 اس�ت�م��رار تضخم رص�ي��د حسابال��دي��ون املستحقة للحكومة وت��دوي��ر
ب �ع��ض االرص � � ��دة م ��ن س� �ن ��وات م��ال�ي��ة
سابقة م��ن دون تسويتها باملخالفة

جامعة الكويت

ل �ل �م��ادة رق ��م (13-راب �ع��ا/ال �ح �س��اب��ات)
م��ن ق��واع��د تنفيذ م�ي��زان�ي��ات الجهات
الحكومية للسنة املالية .2015/2014
 اس �ت �م��رار ت��دوي��ر ب �ع��ض ارص ��دةح � �س� ��اب االم � � ��ان � � ��ات  -م � �ب ��ال ��غ ت �ح��ت
التسوية وعدم تسويتها.
 تضخم بند الطوابع االلكترونية. م� �خ ��ال� �ف ��ة ال � �ج ��ام � �ع ��ة ل �ل �ت �ع �م �ي��مرق� ��م ( )6ل �س �ن��ة  2002ب �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م
العهد النقدية الشخصية بالجهات
الحكومية.
 صندوق املكافآت االجتماعية. - 3موجودات وممتلكات الدولة.
ح �ي��ث اظ� �ه ��ر ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
للجامعة عن السنة املالية 2015/2014
اجمالي قيم موجوداتها 4.649.569/-
د.ك ف� ��ي  2015/3/31م �ق ��اب ��ل ن�ح��و
 4.430.043.506/د.ك في 2014/3/31ب ��زي ��ادة ن �ح��و  2019.526.135/-د.ك
وب �ن �س �ب��ة  ٪5وت� �ت ��رك ��ز ال � ��زي � ��ادة ف��ي
امل � ��وج � ��ودات امل �ن �ق��ول��ة ال �ب��ال �غ��ة ن�ح��و
 206.557.830/د.ك.ثالثا -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الجامعة
من اهم املالحظات التي اسفر عنها
فحص وم��راج�ع��ة ال��دي��وان لحسابات
وس � �ج �ل�ات ال �ج��ام �ع��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ما يلي:
 - 1عدم الرد على مكاتبات الديوان.
أرس � � � � � ��ل ال� � � � ��دي� � � � ��وان ت � � �ق� � ��ري� � ��ره ع��ن
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وذل � ��ك ب��امل�لاح �ظ��ات

ال �ت��ي اس �ف ��رت ع�ن�ه��ا اع �م ��ال ال�ف�ح��ص
واملراجعة والتدقيق  2015/6/24ولم
تقم الجامعة بالرد رغم مرور اكثر من
شهر منذ التبليغ.
 - 2امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت مدينة
صباح السالم الجامعة ومنها:
 زي ��ادة التأخير ف��ي تنفيذ اعمالب �ع��ض امل� �ش ��اري ��ع ال� �خ ��اص ��ة ب�م��دي�ن��ة
صباح السالم الجامعية للسنة املالية
 2015/2014باملقارنة مع السنة املالية
 2014/2013مما ادى الى زيادة تدني
نسبة االن �ج��از الفعلية لها باملقارنة
بنسبة االنجاز املقدرة لها.
 ع � ��دم ت ��واف ��ق اح � ��د االش� �ت ��راط ��اتال��واردة في عقود الجامعة مع لوائح
ونظم بلدية الكويت.
 ت ��أخ ��ر ال� �ج ��ام� �ع ��ة ب � ��إص � ��دار ام ��رامل� � �ب � ��اش � ��رة ب ��ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ل� �ل� �م� �ق ��اول�ي�ن
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل � �ل � �م� ��ادة ( - )41ال� �ب ��دء
باالشغال  -من الشروط الحقوقية.
 وج � ��ود ن �ق��ص ف ��ي ال �ع �م��ال��ة ل��دىمقاولي تنفيذ مشاريع مدينة صباح
السالم الجامعية.
 اس �ت �م��رار ع ��دم ف ��رض وتحصيلال �ج��ام �ع��ة ل �ل �غ��رام��ات امل�س�ت�ح�ق��ة على
بعض مقاولي تنفيذ املشاريع وذلك
عن تأخرهم الشديد في تنفيذ اعمال
العقد.
 املالحظات التي شابت تنفيذ عقدانشاء وانجاز وصيانة كلية الهندسة
والبترول:
حيث قامت الجامعة بالتعاقد مع

اح � ��دى ال �ش ��رك ��ات ال �ص �ي �ن �ي��ة وش��رك��ة
ك��وي �ت �ي��ة إلن � �ش ��اء وان � �ج� ��از وص �ي��ان��ة
ك �ل �ي��ة ال� �ه� �ن ��دس ��ة وال � �ب � �ت� ��رول ب�ق�ي�م��ة
اج�م��ال�ي��ة ق � � ��دره � � ��ا 142.061.073/-د.ك
ومل � ��دة ( )1280ي��وم��ا وت �ب ��دأ االع �م��ال
ف � ��ي ( 2011/6/15ل� � �ح � ��رم االن� � � ��اث)
و( 2011/9/6لحرم الذكور) وتبني من
الفحص واملراجعة ما يلي:
إق��ام��ة م��راف��ق مل��وظ�ف��ي امل �ق��اول غير
م �ص��رح ب�ه��ا وال ت�ت�م��اش��ى م��ع ل��وائ��ح
بلدية الكويت.
 تأخر الجامعة في صرف الدفعاتال� �ش� �ه ��ري ��ة مل� � �ق � ��اول ك� �ل� �ي ��ة ال �ه �ن��دس��ة
والبترول.
ت��أخ��ر ال �ج��ام �ع��ة ب �ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود
م��ع م �س �ت �ش��اري ال�ت�ص�م�ي��م وم �ق��اول��ي
ع� �ق ��ود ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال� �خ ��اص ��ة ب�م��دي�ن��ة
ص�ب��اح ال�س��ال��م الجامعية على الرغم
م ��ن ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة دي � ��وان
املحاسبة املسبقة على التعاقد.
ت �ع��دد اص � ��دار األوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة
على العقود واالتفاقيات.
عدم قيام الجامعة بصرف شهادتي
الدفع النهائي على عقد انشاء وانجاز
وص� �ي ��ان ��ة اع � �م� ��ال ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
الحزمة األول��ى بمدينة صباح السالم
الجامعية.
ع��دم قيام الجامعة بصرف دفعات
للشركة املسؤولة عن تقديم الخدمات
االس �ت �ش��اري��ة م�ن��ذ ش�ه��ر اب��ري��ل 2013
حتى تاريخه.
ض �ع��ف اج� � ��راءات االم� ��ن وال �س�لام��ة

ل � � � ��دى اح � � � � ��دى ال � � �ش� � ��رك� � ��ات ال� �ع ��ام� �ل ��ة
بالجامعة.
م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش� � ��اب� � ��ت ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج
االنشائي ومن ضمن تلك املالحظات:
اس � � �ن � � ��اد ب � �ع� ��ض م � � �ه � ��ام وأع � � �م � ��ال
البرنامج االنشائي ملوظفي الشركات
واملقاولني املنفذين ملشروعات املدينة
الجامعية.
تخصيص سيارتني ملستشار مالي
ب��ال�ب��رن��ام��ج االن �ش��ائ��ي م��ن دون وج��ه
حق.
استخدام ادارة البرنامج االنشائي
سيارات من دون وج��ه حق باملخالفة
ل�ق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة ال�ت��ي تقضي
بمراعاة ترشيد االنفاق العام.
تحميل عقود مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية أعباء اضافية تتمثل
في السيارات والسكرتارية واملراسلني
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ات
الجهات الحكومية.
 - 3اه� ��م امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت ��ي ش��اب��ت
ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة ل��دى ج��ام�ع��ة الكويت
ومنها:
امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت االت�ف��اق�ي��ة
رقم (ج ك/ح.)10-09/4/
ح� �ي ��ث ق� ��ام� ��ت ال� �ج ��ام� �ع ��ة ب �ت��وق �ي��ع
االت �ف��اق �ي��ة رق� ��م (ج ك/ح)10-09/4/
بتاريخ  2009/6/14لتعديل التصميم
واالش� � � ��راف ع �ل��ى م �ب �ن��ى ك �ل �ي��ة االداب
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ب��ال�ش��وي��خ م��ع اح��د
م� �ك ��ات ��ب االس � � �ت � � �ش � ��ارات ال �ه �ن��دس �ي��ة
وانتهت االتفاقية بتاريخ 2010/5/31
وت � ��م س � � ��داد م �ب �ل��غ  141٫000دي �ن ��ار
ك ��وي � �ت ��ي ع � ��ن ال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ف � �ق ��ط ك �م��ا
ت� �م ��ت ت ��رس� �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذ األع � � �م � ��ال م��ن
ق�ب��ل ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة على
اح ��دى ال �ش��رك��ات اق��ل االس �ع��ار بقيمة
 7٫950٫000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ب �ت��اري��خ
 2012/5/29ملدة سنتني  24شهرا.
وت��م ال �غ��اء تنفيذ ال�ع�ق��د ب�ن��اء على
ع��دم موافقة دي��وان املحاسبة بتاريخ
 2013/2/19عند عرض املوضوع على
الرقابة املسبقة.
امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت عقد مركز
علوم البحار بالفنطاس.
ح �ي��ث اب ��رم ��ت ال �ج��ام �ع��ة ع �ق ��دا م��ع
اح � � ��دى ال � �ش� ��رك� ��ات الن � �ش � ��اء وان � �ج� ��از
وت � �ش � �غ � �ي� ��ل م� � ��رك� � ��ز ع � � �ل� � ��وم ال � �ب � �ح� ��ار
ب��ال �ف �ن �ط��اس ب �م �ب �ل��غ اج� �م ��ال ��ي ق� ��دره
 12٫337٫933دي � �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ومل ��دة
ث�لاث س�ن��وات وب��اش��راف أح��د املكاتب

التتمة ص 11

التأخير في تنفيذ
أعمال بعض
مشاريع مدينة
صباح السالم
الجامعية
إسناد أعمال
مشاريع الجامعة
لمكتب هندسي
ثبت إخفاقه في
مشروعات سابقة
تعيين المستعان
بخدماتهم لدى
الجامعة على
بند المكافآت
بالمخالفة لقرارات
مجلس الخدمة
المدنية
عدم االلتزام ببعض
ضوابط إعداد
الجدول الدراسي
بالمخالفة لقرار
مجلس الجامعة
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تحميل ميزانية الجامعة بمصروفات
تخص سنوات مالية سابقة
تتمة المنشور ص10
االستشارية حيث بدأ التنفيذ الفعلي
للمركز في سبتمبر  2004وتم التسلم
االب �ت��دائ��ي ف��ي  2008/6/12ول ��م يتم
ال �ت �س �ل��م ال �ن �ه ��ائ ��ي ل �ل �م �ش ��روع ح�ت��ى
تاريخه.
وق� ��د ش� ��اب ال �ع �ق��د اض ��اف ��ة ال� ��ى م��ا
سبق املالحظات التالية:
 االفراج عن خطاب الضمان املقدمم ��ن امل � �ق ��اول ق �ب��ل وف ��ات ��ه ب��ال �ت��زام��ات��ه
التعاقدية تجاه الجامعة ودون وجود
محضر تسلم نهائي للمبنى.
 عدم اقامة دعوى او اشراك املكتبالهندسي االستشاري في الدعوى رقم
 2014/627املرفوعة ضد املقاول.
اسناد اعمال من مشاريع الجامعة
ل�ن�ف��س امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي ب��ال��رغ��م من
اخفاقه في مشروعات سابقة.
ع��دم ق�ي��ام ال�ج��ام�ع��ة بعمل محضر
ل�ت�س�ل��م م �ش��روع م��رك��ز ع �ل��وم ال�ب�ح��ار
ومستنداته م��ن وزارة االش�غ��ال اثناء
فترة التصميم.
ع � � � ��دم اس � � �ت � � �ف� � ��ادة ال � �ج � ��ام � �ع � ��ة م��ن
امل�ن��اق�ص��ة رق ��م  2011/2010-7ب�ش��أن
اعمال النظافة العامة ملواقع الجامعة
الجديدة موقع الفنطاس مركز علوم
البحار.
املالحظات التي شابت تنفيذ عقد
املناقصة رق��م  2012/2011-16بشأن
ت��وري��د وت��رك �ي��ب وت�ش�غ�ي��ل وت�ح��دي��ث
نظام بداالت الجامعة:
وق � � ��د ش� ��اب� ��ت ال� �ع� �ق ��د امل�ل�اح� �ظ ��ات
التالية:
تأخر الجامعة في اجراء الدراسات
للعطاءات باملخالفة للمادة رقم  38من
قانون املناقصات العامة.
 ال �ق �ص ��ور ف ��ي اج � � ��راء ال� ��دراس� ��اتالالزمة قبل التعاقد.
ص� � ��رف ق �ي �م��ة اع � �م� ��ال ال� �ع� �ق ��د رق ��م
 4111201844كاملة دون االنتهاء من
اعمال التشغيل.
اع �ف��اء ال�ش��رك��ة م��ن غ��رام��ة التأخير
ع��ن ت��وري��د ال�ب��رام��ج والبالغة 20٫304
دنانير كويتية.
ع� � � ��دم ف� � � ��رض وت � �ح � �ص � �ي ��ل غ� ��رام� ��ة
ال �ت��أخ �ي��ر ع �ل��ى ت�س�ل�ي��م ال �ف��ات��ورة رق��م
 4609والبالغة  10٫152دينارا كويتيا.
ع��دم تغطية خ�ط��اب الضمان فترة
تمديد العقد.
امل �ل�اح � �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ت�ن�ف�ي��ذ
اع �م��ال امل�ن��اق�ص��ة رق ��م 2015/2014-2
وال �خ��اص��ة ب��أع �م��ال ال �ن �ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة
لجميع مواقع الجامعة املختلفة وقد

شابت تنفيذ العقد املالحظات التالية:
عدم فرض وتحصيل غرامة التأخر
ع� ��ن ص � ��رف روات � � � ��ب ال� �ع� �م ��ال ��ة ل�ش�ه��ر
س �ب �ت �م �ب��ر  2014وال� �ب ��ال� �غ ��ة 20٫410
دنانير كويتية.
ع��دم ف��رض وتحصيل غرامة تأخر
الشركة بتسليم فاتورة شهر سبتمبر
 2014والبالغة قيمتها  2٫041دينارا
كويتيا.
 ص ��رف ك��ام��ل دف �ع��ة ش �ه��ر اب��ري��لوالبالغة  204.100/-د.ك من دون وجه
حق.
 وث �ي �ق��ة ال �ت��أم�ي�ن ال ت �غ �ط��ي ك��اف��ةالعمالة.
 امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت تنفيذامل� �ن ��اق� �ص ��ة رق� � ��م ()2014/2013-42
وال � �خ� ��اص� ��ة ب �ت ��وف �ي ��ر خ ��دم ��ة ب ��ري ��د/
مراسلني وسيارات ومنها:
 عدم التزام الجامعة باشتراطاتوزارة املالية.
 عدم فرض غرامة قدرها 53.000/-د.ك على الشركة ملخالفة اقامة العمال.
 وث �ي �ق��ة ال �ت��أم�ي�ن ال ت �غ �ط��ي ك��اف��ةالعمالة.
 ع � ��دم ت� �ح ��وي ��ل روات � � � ��ب ال �ع �م��ال��ةلحساباتهم الشخصية لدى البنوك.
 امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت تنفيذعقد املناقصة رق��م ()2014/2013-17
بشأن استئجار املركبات ومن بني تلك
املالحظات:
 ت �خ �ص �ي��ص م ��رك� �ب ��ات ل� �ع ��دد م��نموظفي الجامعة من دون وجه حق.
 ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � ��رك� � �ب � ��ات إلدارةالتخطيط بالرغم م��ن انتفاء الغرض
املخصص ألجله.
 ع ��دم ات �خ��اذ ال�ج��ام�ع��ة االج � ��راءاتالالزمة حيال عدم التزام الشركة املنفذة
لعقد امل�ن��اق�ص��ة رق��م ()2015/2014-1
ببعض الشروط التعاقدية.
 - 4املالحظات التي شابت املكاتب
االس �ت �ش��اري��ة وب �ع��ض م ��راك ��ز ال�ع�م��ل
بجامعة الكويت ومنها:
 ع ��دم االل� �ت ��زام ب�ت�ع�ل�ي�م��ات وزارةامل� ��ال � �ي� ��ة ب � �ش� ��أن ب� �ع ��ض ال� �ح� �س ��اب ��ات
البنكية.
 ق� �ي ��ام ال �ج��ام �ع��ة ب �ت �ح��وي��ل ق�ي�م��ةاالي� ��رادات املحققة ع��ن اع�م��ال املكاتب
االستشارية لها للصرف منها.
 تحويل املبالغ الخاصة باملكاتباالستشارية دفعة واحدة.
 قيام الجامعة بسداد مستحقاتال�ج�ه��ات ال�ت��ي تتعامل معها خصما
م ��ن ح� �س ��اب ب �ن �ك��ي خ� ��اص ب��امل �ك��ات��ب
االستشارية.

عدم اعتماد
الهياكل التنظيمية
للجامعة من قبل
مجلس الخدمة
المدنية
مالحظات
شابت المكاتب
االستشارية وبعض
مراكز العمل
بالجامعة

شعار جامعة الكويت

 قيام املكاتب االستشارية بإبرامعقود واتفاقيات على ميزانياتها.
 ق� �ي ��ام ال �ج��ام �ع��ة ب� �ص ��رف م �ب��ال��غمالية لبعض موظفي ادارة ال�ش��ؤون
املالية من تلك املكاتب.
 ص� ��رف م �ك��اف��آت م��ال �ي��ة م ��ن دونوجود املستندات املؤيدة الستحقاقها.
 القصور في بعض لوائح الجامعة(الئحة الرعاية السكنية).
 ق� �ص ��ور وض� �ع ��ف ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ينادارات ال �ج��ام �ع��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة وص ��رف
م�ب��ال��غ لبعض امل��وظ�ف�ين وال�ط�ل�ب��ة من
دون وجه حق.
 ت� �ح� �م� �ي ��ل م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال� �ج ��ام� �ع ��ةبتعويضات ع��ن اح�ك��ام قضائية كان
يمكن تجنبها.
 م��زاول��ة ب�ع��ض امل��وظ �ف�ين ألع�م��الاالس�ت�ع��ان��ة امل�ك�ل�ف�ين ب�ه��ا ق�ب��ل ص��دور
القرار الرسمي بالتكليف.
 ال� �ت ��أخ ��ر ف ��ي ت �س �ج �ي��ل ال �ك �ف��االتاملصرفية.
رابعا -فحص ومراجعة شؤون
التوظف بالجامعة.
 - 1إس�ن��اد وظيفة م��دي��ر البرنامج
االن� �ش ��ائ ��ي م� ��ن دون اع� �ت� �م ��اده ��ا ف��ي
ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي م ��ن ق �ب��ل مجلس
الخدمة املدنية.
حيث تبني م��ن الفحص واملراجعة
ق�ي��ام ال�ج��ام�ع��ة ب��إس�ن��اد وظ�ي�ف��ة مدير
ال�ب��رن��ام��ج االن�ش��ائ��ي منذ ال�ع��ام 2001
حتى ت��اري�خ��ه م��ن دون اعتمادها في
ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي م ��ن ق �ب��ل مجلس
الخدمة املدنية باملخالفة للبند ( )3من

املادة رقم ( )3من قرار مجلس الخدمة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )25ل�س�ن��ة  2006ب�ش��أن
ش � ��روط ش �غ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف االش ��راف �ي ��ة
ب � � ��ال � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة التي
ت�س��ري بشأنها اح�ك��ام ق��ان��ون ونظام
الخدمة املدنية وطلب الديوان ضرورة
ال �ت �ق �ي��د ب� �ق ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء آن��ف
الذكر واعتماد وظيفة مدير البرنامج
اإلنشائي في الهيكل التنظيمي.
 - 2عدم وجود وصف وظيفي ملدير
البرنامج االنشائي ومساعديه.
حيث تبني م��ن الفحص واملراجعة
ع� ��دم وج � ��ود ب �ط��اق��ة وص� ��ف وظ�ي�ف��ي
مل�ه��ام واخ�ت�ص��اص��ات م��دي��ر البرنامج
االن � �ش ��ائ ��ي م� �ن ��ذ ال � �ع� ��ام  2001ح�ت��ى
ت� ��اري � �خ� ��ه وك � ��ذل � ��ك ج� �م� �ي ��ع م �ن��اص��ب
م�س��اع��دي م��دي��ر ال�ب��رن��ام��ج االن�ش��ائ��ي
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��واع��د ال�ع��ام��ة م��ن نظام
الخدمة املدنية وللقرارات التنظيمية
ب � � ��ال � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
والهيئات واملؤسسات العامة وطلب
ال ��دي ��وان اع �ت �م��اد ال ��وص��ف ال��وظ�ي�ف��ي
ملدير البرنامج االنشائي ومساعديه
من قبل مجلس الخدمة املدنية.
 - 3املآخذ التي شابت ق��رار تعيني
اح� ��د ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ج��ام �ع��ة ب��وظ�ي�ف��ة
م � ��درس م �س��اع��د (ب) ب �ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
االدارية.
ت�ب�ين ص ��دور ق ��رار م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة
رقم ( )301بتاريخ  2015/1/29بتعيني
امل��ذك��ور بوظيفة م��درس مساعد (ب)
بكلية العلوم االدارية وقد شاب القرار
املآخذ التالية:

س�ح��ب ب�ع�ث��ة امل��ذك��ور اع �ت �ب��ارا من
نهاية دوام  2014/10/31من دون قيام
ال �ج��ام �ع��ة ب�ت�ق�ي�ي��د امل �ب��ال��غ املستحقة
لها وتشمل نفقات السفر ومصاريف
الدراسة وقيام مدير الجامعة بالنيابة
ب �ت �ع �ي�ي�ن امل � ��ذك � ��ور ب ��وظ �ي �ف ��ة م � ��درس
مساعد (ب) لكلية العلوم االداري��ة من
دون عمل اعالن واجراء مقابالت لتلك
ال��وظ �ي �ف��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�لائ �ح��ة اع �ض��اء
هيئة التدريس في ه��ذا الشأن وقيام
مدير الجامعة بالنيابة بالتوقيع على
ق ��رار ت�ع�ي�ين امل ��ذك ��ور م��ن دون وج��ود
تفويض ب��ذل��ك وف��ي ظ��ل وج��ود مدير
الجامعة االصلي على رأس عمله.
 - 4ع��دم االل �ت ��زام ب�ب�ع��ض ض��واب��ط
اع � ��داد ال� �ج ��دول ال ��دراس ��ي ب��امل�خ��ال�ف��ة
لقرار مجلس الجامعة رق��م ( )2لسنة
 2014ب �ش��أن ض��واب��ط اع� ��داد ال �ج��دول
الدراسي ومن بينها:
ع ��دم اس �ت �ي �ف��اء ال�ش�ع�ب��ة ال��دراس �ي��ة
للحدود الدنيا ألعداد الطلبة.
تكليف احد اعضاء هيئة التدريس
ب��أع�ب��اء ت��دري�س�ي��ة اض��اف�ي��ة م��ع قيامه
بمهام ادارية.
 - 5قيام احد املوظفني بالعمل لدى
م��رك��ز ال� �خ ��وارزم ��ي ل �خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع
والتعليم املستمر من دون وج��ود اي
ق ��رار ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف او ال �ن��دب باملخالفة
للمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
حيث تبني لدى الفحص تعيني احد
ال�ع��ام�ل�ين بالجامعة ف��ي م��رك��ز خدمة
امل�ج�ت�م��ع وال�ت�ع�ل�ي��م امل�س�ت�م��ر ب�ت��اري��خ
 2001/3/28ب��ال�ع�ق��د ال�ث��ان��ي وم��ن ثم

نقله الى مركز نظم املعلومات بوظيفة
محلل نظم بتاريخ  2006/7/22وتبني
عدم قيامه بأي واجبات وظيفية حيال
هذا املركز وعدم تواجده في مركز نظم
املعلومات طوال اوقات الدوام الرسمي
كما تبني عمله لدى مركز الخوارزمي
من دون وجود اي سند قانوني لذلك
حيث ال يوجد ن��دب او تكليف للعمل
ل��دى امل��رك��ز م��ع تعيينه ف��ي مكان آخر
باملخالفة للمرسوم بقانون رقم ()15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية.
وطلب الديوان استرداد املبالغ التي
ص��رف��ت م��ن دون وج ��ه ح��ق ل�ل�م��ذك��ور
واالج� ��راءات التي تمت بشأنه وبيان
االج � ��راءات امل�ت�خ��ذة ت �ج��اه امل��ذك��وري��ن
واذا ما تم مساءلتهم تأديبيا واالفادة.
 ص ��رف روات � ��ب ل�ل�م�ن�ت��دب�ين ن��دب��اكليا باملخالفة للقرار ال��وزاري رقم 27
لسنة  1989بشأن تعديل بعض احكام
الئحة شؤون اعضاء هيئة التدريس.
ح �ي��ث ت �ب�ين م ��ن ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
ال � ��روات � ��ب امل� �ص ��روف ��ة الع� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة
ال� � �ت � ��دري � ��س امل � �ن � �ت� ��دب �ي�ن ن � ��دب � ��ا ك �ل �ي��ا
ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى م �ج �م��ل ال� ��رات� ��ب م��ن
ب� ��دالت وم �ك��اف��آت ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�لائ�ح��ة
اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س سالفة الذكر
وامل�ع��دل��ة ب��ال�ق��رار رق��م  28لسنة 2004
في ش��أن تعديل البند ب 1/من امل��ادة
رقم  32من الئحة شؤون اعضاء هيئة
التدريس الحقوق وال��واج�ب��ات واورد
ال��دي��وان امثلة على ذل��ك وط�ل��ب بيان
اس�ب��اب ع��دم ال �ت��زام ال�ج��ام�ع��ة بالئحة
اع�ض��اء هيئة التدريس واس�ت��رداد ما
تم صرفه من دون وجه حق.
 امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت تعينيعميد كلية ال�ع�م��ارة وتكليفه رئاسة
القسم :تبني ل��دى الفحص واملراجعة
وجود مالحظات شابت عملية تعيني
عميد كلية ال�ع�م��ارة وتكليفه رئاسة
ق�س��م ال �ع �م��ارة ب��ال�ك�ل�ي��ة وم��ن ب�ين تلك
املالحظات:
 ق �ي��ام ال �ج��ام �ع��ة ب�ت�ك�ل�ي�ف��ه رئ��اس��ةقسم بالكلية باملخالفة لالئحة شؤون
أعضاء هيئة التدريس.
 تجديد فترة تعيينه كرئيس قسمبأثر رجعي.
ت�ع�ي�ين امل�س�ت�ع��ان ب�خ��دم��ات�ه��م ل��دى
الجامعة على بند املكافآت باملخالفة
ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق��م
 5ل �س �ن��ة  2007ب� �ش ��أن ن � �م� ��وذج ع�ق��د
االس�ت�ع��ان��ة ب �خ �ب��رات غ�ي��ر الكويتيني
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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

ندب وتجديد الندب الكلي لبعض أعضاء
هيئة التدريس بالمخالفة
تتمة المنشور ص 11
ع�ل��ى ب�ن��د امل �ك��اف��آت ع��ن اع �م��ال اخ��رى
وب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق��م
 15ل�س�ن��ة  1979ب �ش��أن ن �ظ��ام ال�خ��دم��ة
املدنية.
حيث تبني لدى الفحص واملراجعة
ل � � �ل � � �ق� � ��رارات ال � � � �ص� � � ��ادرة ل �ل �م �س �ت �ع��ان
ب �خ��دم��ات �ه��م ع �ل��ى ب �ن��د امل �ك��اف��آت ل��دى
ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع � ��دم اب� � � ��رام ع �ق��ود
ب�ين ال�ج��ام�ع��ة وامل�س�ت�ع��ان بخدماتهم
وك ��ذل ��ك ع ��دم ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف�ق��ة
م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ع �ل��ى ذل��ك
ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل � �ق� ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م  5ل �س �ن��ة  2007ب �ش��أن
نموذج عقد االستعانة بخبرات غير
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ع �ل��ى ب �ن��د امل� �ك ��اف ��آت ع��ن
اعمال اخرى مادة  1وباملخالفة كذلك
للمرسوم بقانون رقم  15لسنة 1979
بشأن نظام الخدمة املدنية م��ادة رقم
 15وب��امل �خ��ال �ف��ة ك��ذل��ك ل �ل �ق��رار امل �ش��ار
ال�ي��ه ف��ي م��ادت��ه رق��م  8وط�ل��ب ال��دي��وان
ال �ت �ق �ي��د ب ��امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون امل �ش��ار
اليه وبقرارات مجلس الخدمة املدنية
املنظمة في هذا الشأن واالفادة.
خامسا :المالحظات المستمرة
ومن أهم تلك املالحظات ما يلي:
 ال � �ت� ��أخ� ��ر ف � ��ي ان� � � �ج � � ��ازات ب �ع��ضمشروعات مدينة صباح السالم.
 ت��دن��ي ن�س�ب��ة ان �ج��از االع �م ��ال فيك �ل �ي��ة ال �ه �ن��دس��ة وال� �ب� �ت ��رول ب�م��دي�ن��ة
صباح السالم الجامعية.
مخالفة احكام امل��ادت�ين  13و14م��ن
ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة  1964بانشاء
دي ��وان املحاسبة وتعديالته واح�ك��ام
املادة رقم  7من قواعد تنفيذ ميزانيات
الجهات الحكومية.
 ضعف نظام الرقابة الداخلية علىص ��رف ب�ع��ض االع ��ان ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وم �ك��اف��آت ال�ط�ل�ب��ة وروات � ��ب امل��وظ�ف�ين
ومستحقات الشركات.
 ت� �ح� �م� �ي ��ل م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال� �ج ��ام� �ع ��ةل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة 2015/2014
ب �م �ص��روف��ات ت �خ��ص س� �ن ��وات م��ال�ي��ة
سابقة.
 ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ج ��ام �ع ��ة ب��اع �ت �م��اداللوائح املعمول بها م��ن قبل مجلس
الخدمة املدنية وذلك باملخالفة الحكام
املادتني  5و 38من املرسوم بقانون رقم
 15لسنة  1979بشأن الخدمة املدنية.
 عدم اعتماد الهياكل التنظيميةلجامعة الكويت والتعديالت التي
اج� ��ري� ��ت ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن ق� �ب ��ل م�ج�ل��س

الخدمة املدنية.
 ندب وتجديد الندب الكلي لبعضاع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ب��امل�خ��ال�ف��ة
لالئحة اعضاء هيئة التدريس.
س ��ادس ��ا :رق��اب��ة ال ��دي ��وان امل�س�ب�ق��ة
ح� �ي ��ث ت � ��م دراس � � � ��ة وب � �ح� ��ث ع� � ��دد 50
م� ��وض� ��وع� ��ا ل� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت م��ن
مختلف ال��وج��وه امل��ال�ي��ة والقانونية
وال� � �ف� � �ن� � �ي � ��ة خ� � �ل� ��ال ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2015/2014م��ا ب�ي�ن م�ن��اق�ص��ة ع��ام��ة
او م� � �ح � ��دودة وم � �م� ��ارس� ��ات وع� �ق ��ود
ت ��وري ��د وش � � ��راء وع� �ق ��ود اس �ت �ش��اري��ة
وارتباطات بأوامر تغييرية او تمديد
او تجديد عقود وقد بلغت جملة تلك
املوضوعات مبلغ 185٫409٫482/780
دينارا كويتيا.
 وفيما يلي اه��م امل�لاح�ظ��ات التياسفرت عنها رقابة الديوان املسبقة.
 ع � ��دم ال �ت �ق �ي��د ب ��أح� �ك ��ام امل ��ادت�ي�ن 13و 14م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  30لسنة
 1964بانشاء دي��وان املحاسبة املعدل
باملرسوم بقانون رقم  4لسنة .1977
 ال ��وف ��ورات امل��ال �ي��ة ال �ت��ي تحققتنتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
 رد أوراق بعض امل��وض��وع��ات :تمخ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014رد
اوراق عدد  18موضوعا للجامعة ومن
امثلة ذلك ما يلي:
مزايدة رقم  2015/2014-2الخاصة
ب��اس �ت �غ�لال وادارة ع ��دد  5ك��اف�ت�ي��ري��ا
بمواقع مختلفة بالجامعة الكافتيريا
امل ��رك ��زي ��ة ك��اف �ت �ي��ري��ا ن � ��ادي ال �ج��ام �ع��ة
كافتيريا كلية االداب كافتيريا سكن
ال �ط��ال �ب��ات ك��اف �ت �ي��ري��ا س �ك��ن ال�ط�ل�ب��ة)
لتقديم وجبات غذائية ساخنة خفيفة
ورئيسية.
 امل �ن��اق �ص��ة رق ��م 2015/2014-26ال�خ��اص��ة ب�ت��وري��د وت��رك�ي��ب وتشغيل
مكائن واجهزة مطبعة جديدة الدارة
مطبعة الجامعة جامعة الكويت.
 مالحظات وتوجيهات ذات اهميةخاصة.
 م � �م� ��ارس� ��ة خ� ��ارج � �ي� ��ة رق � � ��م -20 2014/2013االش �ت��راك ف��ي ال��دوري��ات
ال�ع�ل�م�ي��ة االج �ن �ب �ي��ة الدارة امل�ك�ت�ب��ات
ق �س ��م ال � ��دوري � ��ات ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
حيث اف��اد ال��دي��وان بكتابه رق��م 2200
بتاريخ  2014/4/21باملوافقة شريطة
أن ي � �ك� ��ون ك � �ت� ��اب ال � �ش ��رك ��ة ب �ت ��اري ��خ
 2014/4/14بشأن االلتزام باالسعار
ح � �ت � ��ى االن � � �ت � � �ه� � ��اء م � � ��ن االج� � � � � � � ��راءات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وت ��وق �ي ��ع ال �ع �ق��د ج� ��زء ال
يتجزأ من مستندات العقد.
 -م �م��ارس��ة رق ��م 2015/2014-350

ضعف الرقابة
على صرف إعانات
ومكافآت طلبة
ورواتب موظفين
عدم اعتماد
اللوائح المعمول
بها من قبل
مجلس الخدمة
المدنية
احد مباني جامعة الكويت

الخاصة بتوريد كتب اجنبية ملكتبة
ال �ط��ال��ب-ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ح �ي��ث اف ��اد
ال ��دي ��وان ب �ك �ت��اب��ه رق ��م  3739ب�ت��اري��خ
 2014/7/10باملوفاقة شريطة ما يلي:
 ان تكون موافقة الشركات بتعديلالكميات واملرفقة برد الجامعة الوارد
بتاريخ  2014/7/1جزءا ال يتجزأ من
مستندات التعاقد.
 أن تكون الجامعة قد تحققت بأنكميات الكتب املطلوبة ف��ي املمارسة
م��وض��وع ال �ب �ح��ث ت �ت��واف��ر م��ع م��ا هو
مطلوب فعليا حفاظا على املال العام.
 ال� �ت ��زام ال �ش ��رك ��ات ب �ف �ت��رة ت��وري��دال�ك�ت��ب  45ي��وم��ا وامل �ن �ص��وص عليها
بالشروط الخاصة.
 ومع مراعاة عدم ال��زام املمارسنيب �ت �ع �ب �ئ��ة م � ��دة ال� �ت ��وري ��د ن� �ظ ��را ل �ق �ي��ام
الجامعة بتحديد مدة التوريد بوثائق
امل � �م� ��ارس� ��ة م �س �ب �ق��ا ف � ��ي امل � �م ��ارس ��ات
املشابهة مستقبال.
 امل �ن��اق �ص��ة رق ��م 2015/2014-37ال�خ��اص��ة ب�ت��وري��د وت��رك�ي��ب وتشغيل
ج �ه��از م�ي�ك��روس�ك��وب تحليلي -كلية
العلوم -قسم الكيمياء -جامعة الكويت
حيث افاد الديوان باملوافقة شريطة ان
يكون املذكور ادناه جزءا ال يتجزأ من
مستندات التعاقد:
 ك� � �ت � ��اب امل � �ن� ��اق� ��ص ال � �ف� ��ائ� ��ز رق� ��م ga/14/522-1وكتاب الشركة املصنعة
رق��م  ren-5521/1ب�ت��اري��خ 2014/9/2
بخصوص توفير قطع الغيار ملدة 10
سنوات من تاريخ القبول.
 جدول تحليل الكميات واالسعارامل� �ق ��دم م ��ن امل �ن��اق��ص ال �ف��ائ��ز ب�ك�ت��اب��ه

رق��م  ga/14/522-1امل��ؤرخ 2014/9/2
بخصوص توفير قطع الغيار ملدة 10
سنوات من تاريخ القبول.
 املناقصة رق��م ku/kucp//11-12 c300إن�ش��اء وتشغيل وص�ي��ان��ة كلية
ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة وك�ل�ي��ة ال�ح�ق��وق
وكلية الشريعة والدراسات االسالمية
وامل � �ص � �ل � ��ى ون� � � � � ��ادي اع � � �ض� � ��اء ه �ي �ئ��ة
ال �ت��دري��س ف��ي م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م
الجامعية-جامعة الكويت حيث افاد
ال ��دي ��وان ب �ك �ت��اب��ة رق ��م  6225ب�ت��اري��خ
 2014/11/23ب��امل��واف �ق��ة ش��ري �ط��ة ما
يلي:
 ان تكون املستندات التالية جزءاال يتجزأ من مستندات التعاقد
االق� ��رار امل �ق��دم م��ن امل�ن��اق��ص الفائز
بتاريخ .2014/10/25
املوازنة التثمينية النهائية املؤرخة
 2014/10/27على أن تكون الجامعة
ق��د اط �م��أن��ت إل ��ى م�ل�اء م��ة ك��اف��ة ف�ئ��ات
أسعار البنود االساسية واالحتياطية
مع اسعار السوق املحلي.
 ان يتم محاسبة املناقص الفائزع ��ن ت �ك �ل �ف��ة ال � �ج� ��دول رق� ��م  1ال �خ��اص
باملتطلبات العامة على شكل دفعات
شهرية خالل مدة العقد.
 تحديد االنشطة واالعمال الواجبتنفيذها لتحقيق النقطة املرحلة رقم
 1لتسليم املوقع لحزمة اعمال الواحة
في املوعد املحدد له.
 اق� � �ت� � �ص � ��ار اس � � �ت� � �خ � ��دام ال� �ب� �ن ��وداالح �ت �ي��اط �ي��ة وف� �ق ��ا ل �ن �ط��اق االع� �م ��ال
املحددة لها وضمن مدة العقد حسب
رد الجامعة بتاريخ  2014/11/2وعدم

تكرارها مع البنود االساسية.
 ال��رج��وع ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة ألخ��ذم��واف �ق �ت��ه امل�س�ب�ق��ة ف��ي ح��ال��ة ال�ح��اج��ة
لتفعيل البنود االحتياطية الخاصة
ب��ال�ت��أث�ي��ث دون ان ي��ؤث��ر ت�ف�ع�ي��ل تلك
ال �ب �ن��ود ع �ل��ى م� ��دة وت �ك �ل �ف��ة امل �ش ��روع
التعاقدية كما هو وارد برد الجامعة
بتاريخ .2014/11/2
وم��ع م��راع��اة ان ي�ت��م اخ �ط��ار لجنة
املناقصات امل��رك��زي��ة بقيمة امل��وض��وع
محل البحث النهائية الصحيحة بعد
التخفيض.
 م�ن��اق�ص��ة رق ��م 2015/2014-148ال�خ��اص��ة ب�ت��وري��د وت��رك�ي��ب وتشغيل
اج �ه��زة علمية-كلية ال �ط��ب -ق�س��م علم
ال�ع�ق��اق�ي��ر ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ح�ي��ث اف��اد
ال ��دي ��وان ب �ك �ت��اب��ه رق ��م  1403ب�ت��اري��خ
 2015/3/12باملوافقة شريطة ما يلي:
 ان يكون كتاب الشركة املوصىبالترسية عليها امل��ؤرخ 2015/3/1
ب�ج�م�ي��ع م��رف �ق��ات��ه وك� �ت ��اب ال �ش��رك��ة
املصنعة املؤرخ  2015/2/26وكذلك
ك � �ت� ��اب ال � �ش ��رك ��ة امل� �ص� �ن� �ع ��ة امل� � ��ؤرخ
 2014/3/29ج� � ��زءا ال ي �ت �ج��زأ م��ن
مستندات التعاقد.
 أن ي �ك��ون ك �ت��اب ال �ش��رك��ة امل ��ؤرخ 2015/1/21بشأن االل�ت��زام بالتوريد
ق�ب��ل  2015/3/31ج ��زءا ال ي�ت�ج��زأ من
مستندات التعاقدة.
 ع ��دم ال �ت ��زام ال�ج��ام�ع��ة ب��ال��دراس��ةوالتوصية خالل املدة املحددة لها من
لجنة املناقصات املركزية عمال بنص
امل� ��ادة  38م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.

وق� ��د ت� �ك ��ررت ت �ل��ك ال �ظ ��اه ��رة ب�ع��دد
 17م��وض��وع��ا خ�لال ع��ام 2015/2014
وفيما يلي امثلة لذلك:
 املناقصة رقم 2014/2013-58سابقا  2013/2012-105الخاصة
باعمال صيانة واح�ل�ال وح��دات
مناولة الهواء.
 امل�ن��اق�ص��ة رق ��م 2014/2013-115حاليا  2015/2014-46الخاصة بتوريد
وتركيب وتشغيل اجهزة سيرفر كلية
ال�ع�ل��وم ق�س��م ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات جامعة
الكويت.
 امل �ن��اق �ص��ة رق� ��م 2014/2013-84حاليا  2015/2014-21الخاصة بأعمال
إحالل وتجديد مبردات املياه املركزية
وصيانتها بموقعي كيفان والعديلية-
جامعة الكويت.
 امل�ن��اق�ص��ة رق ��م 2015/2014-131ال�خ��اص��ة ب�ت�ج��دي��د االش �ت��راك ب�ق��واع��د
امل �ع �ل��وم��ات الدارة امل�ك�ت�ب��ات-ج��ام�ع��ة
الكويت.
 امل �ن��اق �ص��ة رق� ��م 2014/2013-41حاليا  2015/2014-53الخاصة بأعمال
إنشاء وإنجاز وصيانة تظليل املنطقة
بالخالدية.
 ع��دم التقيد بأحكام امل��ادة  43منال �ق��ان��ون رق ��م  37ل�س�ن��ة  1964ب�ش��أن
ت��وف �ي��ر االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ال�ل�ازم ��ة
لتغطية قيمة السعر ال��ذي ت��رس��ى به
املناقصة حيث تبني للديوان من خالل
دراس� �ت ��ه ق �ي��ام ال �ج��ام �ع��ة ب �ط��رح اح��د
امل��وض��وع��ات دون ت��وف��ر االع �ت �م��ادات
املالية الالزمة للتنفيذ ويتم مخاطبة
وزارة املالية لتوفير تلك االعتمادات
وي� �س ��اه ��م ذل � ��ك ف� ��ي ت ��أخ ��ر اج� � � ��راءات
التعاقد مع املناقص الفائز.
 طول مدة بقاء بعض املوضوعاتب��ال �ج��ام �ع��ة ب �ع��د ص � ��دور ق � ��رار ل�ج�ن��ة
املناقصات امل��رك��زي��ة بالترسية وقبل
ع��رض�ه��ا ع�ل��ى دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة االم��ر
ال � � ��ذي ي �س �ت �ل ��زم دراس � � � ��ة االج� � � � ��راءات
وال �س �ي��اس��ات االداري� � ��ة امل�ت�ب�ع��ة داخ��ل
الجامعة.
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
..2015/2014
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

تدني الصرف على بعض اعتمادات ميزانية هيئة
المعلومات المدنية
أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
الحساب الختامي وأهم املالحظات
ال�ت��ي أس�ف��ر عنها ف�ح��ص وم��راج�ع��ة
دي��وان املحاسبة بيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظف بالهيئة
ال�ع��ام��ة للمعلومات امل��دن�ي��ة وك��ذل��ك
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل �س �ب �ق ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
:2015/2014
أوال -بيانات الحساب الختامي
وات � �ض ��ح م ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة ما يلي
ب�ل�غ��ت زي� ��ادة االي � � ��رادات الفعلية
ع� ��ن االي � � � � ��رادات ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة م�ب�ل�غ��ا
ق ��دره  444.363/-د.ك بنسبة ٪5.6
م��ن امل�ق��در وبلغ ال��وف��ر باملصروفات
الفعلية ع��ن امل�ص��روف��ات التقديرية
م �ب �ل �غ��ا وق � � ��دره  2.696.560/-د.ك
ب�ن�س�ب��ة  ٪7م��ن امل �ق��در وت ��م تغطية
زي � � � ��ادة امل � �ص� ��روف� ��ات ال �ف �ع �ل �ي��ة ع��ن
االي� � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة ن�ح��و
 27.510.077/د.ك خ �ص �م��ا ع�ل��ىال� � �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 املالية  -الحسابات
العامة) طبقا ملشروع قانون بشأن
اعتماد الحسابات الختامية لبعض
الهيئات ذات امليزانيات امللحقة عن
السنة املالية .2015/2014
ثانيا -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة
 - 1ان� �ع ��دام وان �خ �ف��اض م �ع��دالت
ال� � �ص � ��رف ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض اع � �ت � �م� ��ادات
بنود ميزانية الهيئة للسنة املالية
 2015/2014م�م��ا أدى ل�ظ�ه��ور وف��ر
بالحساب الختامي.
ح � � �ي� � ��ث ت � � �ب �ي ��ن ل� � � � � ��دى ال � �ف � �ح� ��ص
وامل� ��راج � �ع� ��ة ان � �ع� ��دام ال � �ص� ��رف ع�ل��ى
اع� �ت� �م ��ادات ب �ع��ض ب �ن ��ود امل �ي��زان �ي��ة
وان �خ �ف��اض م �ع��دالت ال �ص��رف على
البعض اآلخر منها مما ادى لظهور
وفر بالحساب الختامي.
 - 2م �ل�اح � �ظ� ��ات ش� ��اب� ��ت ت �ق �ي �ي��م
املوجودات.
أظهر الحساب الختامي للهيئة
ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة 2015/2014
اج �م ��ال ��ي ق �ي��م م ��وج ��ودات� �ه ��ا ب�ن�ح��و
 22.070.276/د.ك ف��ي 2015/3/31مقابل نحو  20.283.149/-د.ك في
 2014/3/31ب��زي��ادة 1.787.127/-
د.ك وب�ن�س�ب��ة  ٪8.1وه� ��ذه ال��زي��ادة
ه� � ��ي م� �ح� �ص� �ل ��ة ال � � ��زي � � ��ادة ف� � ��ي ق �ي��م
ب �ع��ض امل� ��وج� ��ودات وال �ب��ال �غ��ة نحو

 1.913.771/د.ك والنقص في بعضامل ��وج ��ودات االخ � ��رى وال �ب��ال��غ نحو
 126.644/د.ك.وتبني من خ�لال فحص الحساب
الختامي ما يلي:
 ل��م يتضمن ق�ي��م وس��ائ��ل النقلواالن � �ت � �ق� ��ال االم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ع �ن��ي ان
اج � ��راءات ال �ج��رد ال �س �ن��وي ال �ع��ام لم
ت �ش �م��ل وس� ��ائ� ��ل ال �ن �ق ��ل واالن� �ت� �ق ��ال
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م وزارة امل��ال �ي��ة
رق ��م ( )1ل�س�ن��ة  1994ب �ش��أن تنظيم
استخدام املركبات.
 لم تتضمن امل��ذك��رة االيضاحيةل�ل�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ب�ي��ان��ا ب��امل��واد
ال� �خ ��ارج ��ة ع� ��ن ن� �ط ��اق االس� �ت� �خ ��دام
وقيمها وكيفية التصرف بها طبقا
لتعميم وزارة املالية رق��م ( )3لسنة
 2004ب� �ش ��أن ال� �ت� �ص ��رف ف ��ي امل � ��واد
ال� �خ ��ارج ��ة ع� ��ن ن� �ط ��اق االس� �ت� �خ ��دام
وب�ي��ان��ا ب��األص��ول ال�ت��ي ت��م ش��راؤه��ا
(ك � �م � �ي� ��ة وق � �ي � �م � ��ة) وب � � �ي� � ��ان م� � ��ا ه��و
لالضافة وما هو لإلحالل.
ثالثا  -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الهيئة
م ��ن أه ��م امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي أس�ف��ر
ع� �ن� �ه ��ا ف� �ح ��ص وم � ��راج � �ع � ��ة دي � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات
الهيئة للسنة املالية  2015/2014ما
يلي:
 - 1ارتفاع تكلفة إص��دار البطاقة
املدنية الذكية بقيمة تفوق الرسوم
املحصلة منها.
ح� �ي ��ث ت� �ب�ي�ن م� ��ن ال� �ف� �ح ��ص ع�ل��ى
اعمال اصدار البطاقة املدنية الذكية
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ان ت�ك�ل�ف��ة
اصدارها تفوق بكثير قيمة الرسوم
امل�ح�ص�ل��ة م�ن�ه��ا وال �ب��ال �غ��ة  2/-د.ك
االمر الذي يشكل عبئا اضافيا على
امل� ��ال ال �ع��ام وي �ع��د م�خ��ال�ف��ا ل�ق��واع��د
تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية
للسنة املالية .2015/2014
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه ف��ي سبيل
ت� �ح� �ق� �ي ��ق ت � ��وج � ��ه ال � � ��دول � � ��ة ل � ��زي � ��ادة
وت �ن �م �ي��ة االي� � � ��رادات ت �م��ت م�خ��اط�ب��ة
ادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب �ت��اري��خ
 2015/5/7ل�ل��إف� ��ادة ع ��ن ام �ك��ان �ي��ة
تعديل رس��م اص��دار البطاقة الذكية
ليكون مبلغ  5/-د.ك للبطاقة بدال
م ��ن  2/-د.ك ك �م��ا ان � ��ه ج � ��ار إع � ��داد
مشروع قانون للهيئة لزيادة رسوم
ال � �خ ��دم ��ات االخ� � � ��رى ل� �ع ��رض ��ه ع�ل��ى
الجهات املختصة إلقراره.
 - 2ع ��دم ق �ي��ام ش��رك��ات ال�ه��وات��ف

الهيئة لم تعتمد
التعديالت التي
أجريت على
هيكلها التنظيمي
من قبل مجلس
الخدمة المدنية
ارتفاع تكاليف
اصدار البطاقة
المدنية الذكية
عن اإليرادات
المحصلة منها
مبنى الهيئة العامة للمعلومات املدنية

املتنقلة التي تستغل مبنى الهيئة
في إنشاء محطات تقوية داخلية او
خارجية بأخذ موافقة بلدية الكويت
والجهات املختصة بالدولة.
وأف ��ادت الهيئة ب��أن االص��ل قيام
الشركات املتعاقدة بااللتزام بالعقد
وج �م �ي��ع االش � �ت ��راط ��ات امل � �ق� ��ررة م��ن
ال� ��دول� ��ة ال� �ت ��ي ت �م �ن��ع ح� � ��دوث ض��رر
على االف ��راد وطلبت الهيئة كتابيا
ب �ت��اري��خ  2015/5/4م ��ن ال �ش��رك��ات
امل �ت �ع��اق ��د م �ع �ه��ا ت ��وف �ي ��ر م��واف �ق��ات
الجهات ذات العالقة بالدولة طبقا
ل � �ش� ��روط ال� �ت� �ع ��اق ��د وم� �ن� �ه ��ا ب �ل��دي��ة
الكويت ووزارة الصحة.
رابعا  -فحص ومراجعة شؤون
التوظف بالهيئة
اه��م املالحظات التي اسفر عنها
ف�ح��ص وم��راج �ع��ة دي ��وان املحاسبة
ل �ش��ؤون ال�ت��وظ�ي��ف بالهيئة للسنة
املالية  2015/2014ما يلي:
ع � ��دم اع� �ت� �م ��اد ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ت��ي
اج� ��ري� ��ت ع �ل��ى ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
للهيئة م��ن مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
وذلك باملخالفة لقرار مجلس الوزراء
رقم ( )666لسنة .2001
وأف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أن م ��ا اورده
ال � ��دي � ��وان ف ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ة ك � ��ان م�ح��ل
م � �ك ��ات � �ب ��ات ب �ي��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ودي � � � ��وان
الخدمة املدنية لالفادة عن استمرار
ال �ع �م��ل ب �ه��ذه ال � �ق ��رارات او ع��رض�ه��ا
ع�ل��ى مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وذل��ك

ب ��ال� �ك� �ت ��اب رق � � ��م ( )1401ب� �ت ��اري ��خ
 2015/2/10وال �ك �ت��اب رق ��م ـ)3555
ب�ت��اري��خ  2015/4/15ل�س��رع��ة إق��رار
ه ��ذه ال� �ق ��رارات اس �ت �ق��رارا ل�لأوض��اع
حيث تم العمل بها وما زالت الهيئة
بانتظار رد ديوان الخدمة املدنية.
خامسا  -المالحظات المستمرة
أهم تلك املالحظات ما يلي:
 - 1قصور لدى الهيئة في اعمال
ادارة املحفوظات ومنها:
 ع� ��دم وج � ��ود وح � ��دة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ةمختصة إلدارة محفوظات الهيئة
او تسمية وحدة باختصاصاتها.
 م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت اع �م��ال ادارةاملحفوظات والوثائق بقطاع شؤون
اإلحصاء وترخيص املعلومات ومن
بني تلك املالحظات:
ع ��دم اس �ت �خ��دام م �ع��دات واج �ه��زة
لحفظ املحفوظات وال��وث��ائ��ق وع��دم
وجود اجهزة تكييف باملخزن وعدم
وج��ود عقد م�ب��رم م��ع اح��د املصانع
املحلية إلع��ادة تصنيع املحفوظات
التالفة.
 - 2م� �خ ��ال� �ف ��ات ب � �ش� ��أن ت �ط �ب �ي��ق
الهيكل التنظيمي للهيئة ومنها:
اس �ت �ح��داث م�ك��ات��ب ت��اب�ع��ة إلدارة
ت �ج �ه �ي��ز ال� �ب� �ي ��ان ��ات غ �ي��ر م ��وج ��ودة
ب ��ال �ه �ي �ك ��ل وع� � � ��دم ت �ف �ع �ي��ل ق �س �م�ين
معتمدين بالهيكل التنظيمي وعدم
شغل بعض الوظائف اإلشرافية.
 - 3اس � �ت � �م� ��رار ت �ع �ي�ي�ن م��وظ �ف�ين

على العقد ال�ث��ال��ث ليسوا م��ن ذوي
الخبرة.
 - 4م �ن��ح م��وظ �ف��ي ال �ه �ي �ئ��ة غ�ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل �ع �ي �ن�ي�ن ع �ل ��ى ال �ع �ق��د
الثالث ب��دل سكن دون اخ��ذ موافقة
ديوان الخدمة املدنية.
سادسا  -رقابة ديوان
المحاسبة المسبقة
ت � ��م دراس� � � � ��ة وب � �ح� ��ث ع � � ��دد ()18
موضوعا للهيئة العامة للمعلومات
املدنية من مختلف الجوانب املالية
وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة خ�ل�ال ال�س�ن��ة
املالية  2015/2014ما بني مناقصة
ع� ��ام� ��ة 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
تغييرية او تمديد او تجديد عقود
وب� �ل� �غ ��ت ج �م �ل��ة ت� �ل ��ك امل ��وض ��وع ��ات
م�ب�ل��غ  13.177.800/200د.ك .واه��م
املالحظات التي اسفرت عنها رقابة
الديوان املسبقة:
 - 1رد أوراق بعض املوضوعات.
ح� �ي ��ث ت� ��م خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014رد أوراق ع � ��دد ()8
موضوعات للهيئة وفيما يلي مثال
لذلك:
 طلب املوافقة على شراء وتوريدشهادات الكترونية ( )PKIللبطاقة
الذكية باالمر املباشر حيث تبني ان
الهيئة ال�ع��ام��ة للمعلومات املدنية
ل ��م ت �ل �ت��زم ب ��أح� �ك ��ام ت �ع �م �ي��م دي � ��وان

امل� �ح ��اس� �ب ��ة رق� � ��م ( )9ل �س �ن��ة 2010
ب �ش��أن ال�ت�ق�ي��د ب��دل �ي��ل إع � ��داد أوراق
امل �ن ��اق �ص ��ات وم� �ش ��روع ��ات ال �ع �ق��ود
واالرتباطات واالتفاقات الخاضعة
للرقابة املسبقة قبل عرضها عليه
وذلك لعدم تزويدنا بما يلي:
 ال�ع��رض االص�ل��ي للشركة امل��رادالتعاقد معها.
 م� ��واف � �ق� ��ة ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��اتاملركزية على موضوع البحث.
 دراس � � � � � � ��ة ال � � �ج � � �ه� � ��از امل� � ��رك� � ��زيلتكنولوجيا املعلومات.
 ش� � �ه � ��ادة ق� �ي ��د ال � �ش� ��رك� ��ة امل� � ��رادال �ت �ع��اق��د م �ع �ه��ا ب��ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي
لتكنولوجيا املعلومات.
ل � ��ذا أع � ��اد ال � ��دي � ��وان ب �ك �ت��اب��ه رق��م
ـ )1218ب �ت��اري��خ  2015/3/4أوراق
امل��وض��وع ل�ح�ين اس�ت�ي�ف��اء امل�ط�ل��وب
وم��ن ث��م اع ��ادة ال�ع��رض على دي��وان
امل � �ح � ��اس� � �ب � ��ة الس � �ت� � �ك � �م � ��ال دراس � � � ��ة
امل � ��وض � ��وع وإب � � � ��داء ال� � � ��رأي امل �س �ب��ق
ب�ش��أن��ه م��ع ض ��رورة االل �ت��زام ببنود
التعميم املشار اليه مستقبال.
 - 2م�لاح �ظ��ات وت��وج �ي �ه��ات ذات
أهمية خاصة.
 امل � � � � � � � �ن � � � � � � � ��اق � � � � � � � �ص � � � � � � � ��ة رق � � � � � � � ��م(هـ.م.م )2015/2014-2.لتوفير عمالة
ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات اداري � ��ة ح�ي��ث اف��اد
ال��دي��وان بكتابه رق��م ـ )1817بتاريخ
 2015/3/25باملوافقة شريطة اآلتي:
 أن ت� � �ك � ��ون ال � �ك � �ف� ��ال� ��ة األول� � �ي � ��ةللمناقص الفائز سارية حتى تاريخ
التعاقد.
 االلتزام باملادة ( )16من املرسومبقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد
إع� ��داد امل �ي��زان �ي��ات ال�ع��ام��ة وال��رق��اب��ة
على تنفيذها والحساب الختامي.
وم��ع م��راع��اة االل�ت��زام بمالحظات
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ال � � � � ��واردة ب �ك �ت��اب �ه��ا
رق ��م ( )3333ب �ت��اري��خ 2015/1/18
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� �ع� �ه ��ا ل � �ت �ل�اف� ��ي ت �ل��ك
املالحظات مستقبال.
 - 3عدم التقيد بأحكام املادة ()43
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ( )37ل�س�ن��ة 1964
ب �ش ��أن ت��وف �ي��ر االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة
ال�لازم��ة لتغطية قيمة السعر ال��ذي
ترسى به املناقصة.
ح �ي��ث ت �ب�ي�ن ل� �ل ��دي ��وان م ��ن خ�ل�ال
دراس� �ت ��ه ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب �ط��رح اح��د
املوضوعات دون توافر االعتمادات
امل� ��ال � �ي� ��ة ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ وي �ت��م
مخاطبة وزارة املالية لتوفير تلك
االعتمادات ويساهم ذل��ك في تأخر
اج � � � � ��راءات ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع امل �ن��اق��ص
الفائز.
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الصانع :بحث تأسيس هيئة قضائية
اقتصادية موحدة لدول الخليج
أكد وزي��ر العدل ووزي��ر االوق��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس �ل��ام � �ي � ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع ح��رص دول��ة الكويت على
تفعيل أطر تعزيز العمل الخليجي
امل �ش �ت��رك واي�ل�ائ ��ه اه �ت �م��ام��ا ب��ال�غ��ا
ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات س �م ��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد
واكد الصانع في تصريح لكونا
عقب االجتماع االستثنائي لوزراء
العدل بدول مجلس التعاون لدول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ف��ي ال ��ري ��اض ان
ال�س�ع��ي ن�ح��و م�ت��اب�ع��ة اط ��ر تعزيز
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي امل � �ج ��ال �ي�ن ال �ع ��دل ��ي
وال �ق �ض��ائ��ي وق� �ي ��اس م ��دى تنفيذ
االعمال يعد اح��د مظاهر التعاون
ال � �ق ��ان ��ون ��ي وال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي وامل �ث �م ��ر
ب�ي�ن وزارات ال �ع��دل ب� ��دول مجلس
التعاون.
واش ��ار ال��ى ان االج�ت�م��اع ناقش
ت � ��أس� � �ي � ��س ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة
االق �ت �ص��ادي��ة واس �ت �ك �م��ال خ�ط��وات
تنفيذ السوق الخليجية املشتركة
وت� �ح� �ق� �ي ��ق امل � � �س� � ��اواة ال � �ت ��ام ��ة ف��ي
املعاملة بني مواطني دول املجلس
الطبيعيني واالع�ت�ب��اري�ين السيما
أصحاب املهن الحرة واعتماد آلية
بحث واستكمال تحويل القوانني
االس�ت��رش��ادي��ة الحالية ال��ى انظمة

الفروانية
تستضيف اللقاء
األول الشبابي 27
الجاري
أع� �ل ��ن م �ح��اف��ظ ال �ف��روان �ي��ة
ال� � �ش� � �ي � ��خ ف � �ي � �ص� ��ل ال � �ح � �م� ��ود
اس �ت �ض��اف��ة امل �ح��اف �ظ��ة ف��ي 27
اب ��ري ��ل ال� �ج ��اري ال �ل �ق��اء األول
الشبابي م��ن الجنسني وذل��ك
ب �ت �ع��اون امل �ح��اف �ظ��ة وال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب ل �ت �ع��زي��ز
ام �ك��ان��ات ال �ش �ب��اب ف��ي خ��دم��ة
أنفسهم وأسرهم ودولتهم.
وق� � ��ال ال �ش �ي��خ ف �ي �ص��ل ف��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح�ف��ي ام ��س عقب
اجتماعه واملدير العام للهيئة
ع� �ب ��د ال ��رح � �م ��ن امل � �ط � �ي ��ري إن
امللتقى يتضمن عقد حلقات
ن� �ق ��اش� �ي ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب وورش
ع �م��ل ل �ل �ت �ع��رف ع �ل ��ى آرائ� �ه ��م
وت �ط �ل �ع��ات �ه��م وت��وج �ه��ات �ه��م
لوضع استراتيجية الهيئة.
واض� � � � � � ��اف أن االه� � �ت� � �م � ��ام
ب �ق �ض��اي��ا ال� �ش� �ب ��اب وت �ف �ع �ي��ل
دوره� � � � ��م امل �ج �ت �م �ع ��ي أص �ب��ح
ض � � � � ��رورة ب� ��ال � �غ� ��ة ف� � ��ي ض� ��وء
ق��درت �ه��م ع�ل��ى إح� ��داث الكثير
من التغيرات في كل األصعدة.

لقطة جماعية لوزراء العدل في دول مجلس التعاون

ق��وان�ين م��وح��دة ب�ين دول املجلس
ورف�ع�ه��ا للقمة ال �ق��ادم��ة للمجلس
األعلى العتمادها.
وك��ان قد تناول ال��وزي��ر الصانع
ف��ي ك�ل�م�ت��ه ام� ��ام ال � � ��وزراء ال�ج�ه��ود
امل� �ب ��ذول ��ة ل�ل�ان �ت �ه��اء م ��ن ال�ص�ي�غ��ة
التوافقية مل�ش��روع اتفاقية تسليم
املجرمني واملحكوم عليهم بني دول
املجلس األم��ر ال��ذي يعزز مواجهة
ومكافحة آفة «اإلرهاب».
ك �م��ا ج ��دد ت��أك �ي��د ال �ك��وي��ت على
تفعيل أحكام االتفاقية االقتصادية

ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون وال�ت��ي
بات لزاما تنفيذها بشكل تام بناء
على قرارات املجلس األعلى ملجلس
ال�ت�ع��اون الس�ي�م��ا م��ا يتعلق منها
من أحكام نصت على االتفاق على
القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة
مواطني دول املجلس دون تفريق
أو تمييز في مجموعة املهن الحر.
واش � � � ��ار ال� � ��ى م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ذل��ك
م� ��ن ب �ن��د دائ� � ��م ف ��ي ج� � ��دول أع �م��ال
اج� �ت �م ��اع ��ات وزراء ال � �ع ��دل ب �ش��أن
م� �ع ��وق ��ات ت �س �ج �ي��ل امل� �ح ��ام�ي�ن ف��ي

دول امل �ج �ل��س وال �ص �ع��وب��ات ال�ت��ي
ت� ��واج� ��ه امل� �ح ��ام�ي�ن ع� �ن ��د رغ �ب �ت �ه��م
بممارسة املهنة ف��ي بعض ال��دول
األعضاء مؤكدا سعي دولة الكويت
م �ن��ذ م �ص��ادق �ت �ه��ا ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة
االق �ت �ص ��ادي ��ة ع �ل��ى ق �ي��د امل �ح��ام�ين
من مواطني دول مجلس التعاون
للعمل في البالد.

المجلس األعلى للقضاء
يستعرض الخطة
اإلستراتيجية لوزارة العدل
ال �ت �ق��ى رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س األع �ل��ى
ل �ل �ق �ض��اء رئ �ي��س م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
وامل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة امل�س�ت�ش��ار
ي��وس��ف امل�ط��اوع��ة بحضور أعضاء
املجلس األعلى للقضاء لجنة إعداد
وص �ي��اغ��ة ال �خ �ط��ة اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
املستقبلية لوزارة العدل.
وق ��ال ��ت وزارة ال� �ع ��دل ف ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي ام��س ان ال�ل�ق��اء استهدف
إط �ل ��اع امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء
ع � �ل� ��ى م � � �ح� � ��اور وأه � � � � � ��داف ال �خ �ط ��ة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ن اج ��ل التنسيق
وال � � � �ت� � � ��واف� � � ��ق ع� � �ل � ��ى ال� � �ت � ��وج� � �ه � ��ات
املستقبلية وضمان تنفيذها وفقا
لألهداف الرئيسية املوضوعة لها.
واض� � � � ��اف أن رئ � �ي� ��س وأع � �ض� ��اء
امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء اش � ��ادوا
ب� ��أه� ��داف وم �ض �م ��ون ه � ��ذه ال �خ �ط��ة
م ��ؤك ��دي ��ن ض � � ��رورة ت �ض �م �ي �ن �ه��ا م��ا
يتواءم مع متطلبات وطبيعة العمل
ف��ي ق �ط��اع امل �ح��اك��م وت �ق��دي��م خ��دم��ة
أفضل لجموع املراجعني لقطاعات
الوزارة واملحاكم واملتقاضني.
ون �ق��ل ال �ب �ي��ان ع��ن وك �ي��ل ال� ��وزارة
املساعد للتطوير اإلداري واإلع�لام
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ه� �ب ��ة ال� �ع� �ب ��د ال �ج �ل �ي��ل
قولها ان الخطة ستستوعب جميع
ت��وج�ه��ات امل�ج�ل��س األع �ل��ى للقضاء
ورب� ��ط ه ��ذه ال �ت��وج �ه��ات ب�ق�ط��اع��ات

يوسف املطاوعة

وزارة ال � �ع� ��دل اإلداري � � � � ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
ال� � � �ت � � ��وازن ف � ��ي ص � �ي ��اغ ��ة األه � � � ��داف
املستقبلية للوزارة.
وح �ض ��ر ال �ل �ق��اء رئ �ي ��س م�ح�ك�م��ة
االس �ت �ئ �ن��اف امل �س �ت �ش��ار م �ح �م��د بن
ن ��اج ��ي وال� �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام امل �س �ت �ش��ار
ضرار العسعوسي ورئيس املحكمة
الكلية املستشار خالد سالم ونائب
رئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة امل�س�ت�ش��ار
محمد بوصليب ورئيس التفتيش
القضائي املستشار فيصل خريبط
ورئ �ي��س ن�ي��اب��ة ال�ت�م�ي�ي��ز امل�س�ت�ش��ار
عبداللطيف الثنيان ورئيس اإلدارة
ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �س �ت �ش��ار أن ��ور
ال�ع�ن��زي ورئ�ي��س التنفيذ الجنائي
املستشار فهد العتيقي.

الكويت تتبرع إلنشاء مركز صباح األحمد
للدراسات اإلسالمية في أستراليا

ديوان الخدمة :حق المرأة
الحامل والمرضعة وجوبي
في خفض ساعات العمل

ق ��دم ��ت ال� �ك ��وي ��ت ت� �ب ��رع ��ا ب�ق�ي�م��ة
 1٫4م�ل�ي��ون دوالر اس�ت��رال��ي الن�ش��اء
(م� �س� �ج ��د وم � ��رك � ��ز ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ل� �ل ��دراس ��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة) ف ��ي م��رك��ز
كانبرا اإلسالمي.
واع � � � � ��رب س� �ف� �ي ��ر ال � �ك � ��وي � ��ت ل� ��دى
استراليا نجيب عبدالرحمن البدر
ف��ي كلمة ال�ق��اه��ا خ�ل�ال ح�ف��ل توقيع
االتفاقية ان الهدف من انشاء املركز
ه��و م �س��اع��دة ال �ج��ال �ي��ة امل�س�ل�م��ة في
ك��ان�ب��را ع�ل��ى االن��دم��اج ف��ي املجتمع
االسترالي واض��اف ان ق��رار الكويت
تمويل املركز يأتي في اطار حرصها
ع� �ل ��ى خ� ��دم� ��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع اإلس�ل��ام� ��ي
ف��ي امل �ج��االت التعليمية والثقافية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال ��دي� �ن� �ي ��ة وك ��ذل ��ك
ال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى امل �ف��اه �ي��م ال �خ��اط �ئ��ة
تجاه االس�ل�ام .وحضر مراسم حفل
ت��وق �ي��ع االت �ف ��اق �ي ��ة ع �ض��و ال �ب��رمل��ان
ع��ن العاصمة ك��ان�ب��را ج��ي بروتمان
ومفتي عام استراليا د .ابراهيم أبو
محمد وعميد السلك الدبلوماسي
العربي سفير اململكة املغربية محمد
م��اء العينني ورئ�ي�س��ة م��رك��ز كانبرا

أص � ��در دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ت �ع �م �ي �م��ا ب � �ش� ��أن ب� �ع ��ض األح � �ك� ��ام
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال�ت��ي تضمنها ال�ق��ان��ون
رقم  21لسنة  2015الخاص بحقوق
ال� �ط� �ف ��ل وذل � � ��ك ل� �ض� �م ��ان ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا
بالشكل السليم.
وت �ض �م��ن ال �ت �ع �م �ي��م ث�ل��اث ن �ق��اط
أواله� � ��ا م ��ا ج� ��اء ف ��ي امل� � ��ادة  52م��ن
القانون التي تنص على أنه «يجوز
بعد موافقة صاحب العمل منح األم
ال �ع��ام �ل��ة إج � ��ازة م��ن دون أج ��ر مل��دة
سنتني لرعاية طفلها بحد أقصى
ثالث مرات طوال خدمتها لديه».
وأوضح التعميم أن هذه االجازة
خ��اص��ة ل��رع��اي��ة ال �ط �ف��ل دون رات ��ب
وم��دت�ه��ا س�ن�ت��ان ف��ي امل ��رة ال��واح��دة
وي� �ج ��وز ت� �ك ��راره ��ا م �ش �ي��را إل � ��ى أن
ال �ن��ص ي�ح�ظ��ر ق�ط�ع�ه��ا ق �ب��ل ن�ه��اي��ة
امل � � � ��دة ب � �ن� ��اء ع � �ل ��ى ط � �ل ��ب امل ��وظ� �ف ��ة
وموافقة جهة العمل.
وأش � ��ار إل ��ى أن ال�ت �ص��ري��ح ب�ه��ذه
االج � � ��ازة ال ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه امل �س��اس
ب ��أن ��واع االج � � ��ازات األخ � ��رى امل �ق��ررة
قانونا حسب شروط منحها ومنها
االج��ازة الخاصة دون رات��ب لرعاية
األسرة واألمومة والطفولة.

سفير الكويت في استراليا يوقع عقد االتفاقية

اإلسالمي عذراء خان وممثل كنيسة
كانبرا روس�ي��ل دري�ك��ول اض��اف��ة الى
ع ��دد م��ن س �ف��راء واع �ض ��اء ال�ب�ع�ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة واالس�لام�ي��ة
وك� � ��ذل� � ��ك امل � ��ؤس� � �س � ��ات اإلس�ل��ام � �ي� ��ة
والثقافية.
م��ن جهتها ق��ال��ت ع�ض��و ال�ب��رمل��ان
ع��ن العاصمة ك��ان�ب��را ج��ي بروتمان
ان ال �ج ��ال �ي ��ة امل �س �ل �م��ة ت �ع ��د إح� ��دى
ال �ج��ال �ي��ات ال �ت��ي ت�ع�ي��ش ج�ن�ب��ا إل��ى
جنب ف��ي مجتمع متعدد الثقافات
ف��ي أستراليا وه��م ينتهجون نهجا

معتدال .م��ن جانبه اش��اد مفتي عام
أس�ت��رال�ي��ا ب�م�ب��ادرة ال�ك��وي��ت الن�ش��اء
ه ��ذا ال �ص ��رح االس�ل�ام ��ي م ��ؤك ��دا ان��ه
سيسهم في إنشاء جيل يتقبل اآلخر
وينبذ العنف.
وق��ال ان الكويت وشعبها جبلوا
على عمل الخير ومساهمتهم ليست
ب�غ��ري�ب��ة ع�ل��ى ب�ل��د رائ ��د ف��ي ال�ع�ط��اء
اإلنساني على املستوى الدولي.

وف�ي�م��ا يتعلق بالنقطة الثانية
ذك� ��ر ال �ت �ع �م �ي��م أن �ه ��ا ت �خ��ص امل� ��ادة
 54م ��ن ال �ق��ان ��ون ال �ت��ي ت �ن��ص على
«تخفيض س��اع��ات العمل اليومية
للمرأة الحامل ساعتني على االق��ل
اعتبارا من الشهر السادس للحمل
وال ي �ج��وز تشغيلها س��اع��ات عمل
اضافية طوال مدة الحمل.
وذك � � � � � ��ر أن ل � �ل � �م� ��وظ � �ف� ��ة ال � �ح� ��ق
ب��االس �ت �ف��ادة م��ن تخفيض س��اع��ات
العمل في بداية الدوام أو في نهايته
وأال ت�س�ت�ف�ي��د م ��ن ف �ت ��رات ال �س �م��اح
امل�ق��ررة ب��امل��ادة  17م��ن ق��رار مجلس
الخدمة املدنية رق��م  41لسنة 2006
ب� �ش ��أن ق ��واع ��د واح � �ك� ��ام وض ��واب ��ط
العمل الرسمي.
وع � � ��ن ال� �ن� �ق� �ط ��ة ال � �ث ��ال � �ث ��ة أش � ��ار
التعميم ال��ى امل ��ادة  55م��ن القانون
ال�ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن «ل�ل�أم العاملة
ال�ت��ي ت��رض��ع طفلها خ�لال السنتني
التاليتني لتاريخ الوضع الحق في
ساعتني يوميا لرضاعة طفلها وال
ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل ��ك أي ت�خ�ف�ي��ض في
األجر.
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البترول :الوحدة  120استأنفت إنتاجها
ق � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي ال� �ش� �ي ��خ ط�ل�ال
الخالد ان وحدة االنتاج املبكر رقم
 120ف��ي ش�م��ال ال�ك��وي��ت استأنفت
ان �ت��اج �ه��ا م �ن��ذ م �س��اء ام� ��س االول
االح� ��د م �ش �ي��را ال ��ى ان ال �ع �م��ل ج��ار
ع� �ل ��ى ت �ح �ض �ي��ر م � ��رك � ��زي ت �ج �م �ي��ع
للنفط ال�خ��ام تابعني لشركة نفط
الكويت لتشغيلهما.
واض� � � � � � ��اف ال � �ش � �ي � ��خ ط � �ل� ��ال ف��ي
ب �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن امل��ؤس �س��ة ام��س
ت��زام�ن��ا م��ع دخ ��ول إض ��راب عاملي
ال�ن�ف��ط ي��وم��ه ال �ث��ان��ي ان امل��ؤس�س��ة

ت��ؤك��د ب��ذل��ك ق��درت�ه��ا على مواجهة
التحديات والتغلب عليها من واقع
اإلح� �س ��اس ب��امل �س��ؤول �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
م��ؤك��دا ان ع�م�ل�ي��ات اإلن �ت��اج ف��اق��ت
األرق��ام التي كانت تضعها اإلدارة
العليا ف��ي حساباتها ضمن خطة
الطوارئ.
واف ��اد ب��أن امل��واط�ن�ين واملقيمني
مل �س ��وا ب��أن �ف �س �ه��م ق � ��درة امل��ؤس �س��ة
وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة ف ��ي االل� �ت ��زام
ب��اح �ت �ي��اج��ات ال� �س ��وق امل �ح �ل��ي من
ال �ب �ن��زي��ن وامل �ش �ت �ق ��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة
واس �ط��وان��ات ال �غ��از امل �س��ال وك��ذل��ك

توفير حاجة وزارة الكهرباء واملاء
من الغاز ملحطات الطاقة.
وق ��ال ال�خ��ال��د ان ال�ت�ك��ات��ف ال��ذي
تمتع به القطاع النفطي ك��ان وراء
ت�ج��اوز ب��داي��ات األزم ��ة مشيرا الى
م��ا تتمتع ب��ه املؤسسة م��ن تغطية
ت��أم �ي �ن �ي��ة مل�م�ت�ل�ك��ات�ه��ا ف ��ي ح ��االت
ال �ط��وارئ واإلض��راب��ات إض��اف��ة الى
االستعانة بغير موظفيها اذا لزم
األمر.
الشيخ طالل الخالد

 16مايو المقبل يوم المرأة الكويتية
قالت رئيسة لجنة شؤون املرأة
التابعة ملجلس ال� ��وزراء الشيخة
لطيفة ال�ف�ه��د ان ت�ف��اع��ل امل ��رأة مع
االحتفالية التي ستقيمها اللجنة
ب �م �ن��اس �ب��ة ي� ��وم امل� � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
سيعزز من مكانتها في املجتمع.
وأكدت الشيخة لطيفة في كلمة
لها خالل رئاستها اجتماع الهيئة
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ب��ال �ل �ج �ن��ة اه �م �ي��ة
م �ش ��ارك ��ة ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ن �س��ائ �ي��ة
وال�ه�ي�ئ��ات الحكومية ومنظمات
املجتمع املدني والقطاع الخاص
م��ع االح�ت�ف��ال�ي��ة ال�س�ن��وي��ة األول ��ى
ال �ت��ي ت�ق�ي�م�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة بمناسبة
ي��وم امل ��رأة الكويتية ف��ي  16مايو
املقبل.
وثمنت موافقة مجلس ال��وزراء
ع� �ل ��ى اق� � �ت � ��راح ال �ل �ج �ن ��ة ب��اع �ت �م��اد
ال � �س ��ادس ع �ش��ر م ��ن م ��اي ��و م ��ن ك��ل
ع��ام يوما للمرأة الكويتية وال��ذي
حصلت فيه املرأة على كل حقوقها
ال�س�ي��اس�ي��ة ودخ� ��ول م�ج�ل��س األم��ة
ت��رش�ي�ح��ا وان �ت �خ��اب��ا الف �ت��ة ال ��ى ان

الشيخة لطيفة الفهد تترأس االجتماع

هذا اليوم يمثل نقلة حضارية في
تاريخ الكويت.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ق � ��رار مجلس
ال � � � � � ��وزراء ي� ��ؤك� ��د اه� �ت� �م ��ام ��ه ب �ه��ذه
االح� � �ت� � �ف � ��ال� � �ي � ��ة وال � � � �ح � � � ��رص ع �ل��ى
ان �ج ��اح �ه ��ا ب ��االي � �ع ��از ال � ��ى ج�م�ي��ع
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة
ب�ت�ق��دي��م ك��ل س �ب��ل ال��دع��م ال �ت��ي من

شأنها تعزيز قيمة امل��رأة على كل
ال �ص �ع��د وت�ش�ج�ي��ع ت�ف�ع�ي��ل دوره ��ا
ف � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع م � ��ن أج � � ��ل ت �ح �ق �ي��ق
مكانة متميزة لها محليا واقليميا
ودوليا.
وأك� � ��دت ال �ش �ي �خ��ه ل�ط�ي�ف��ة خ�لال
اس � �ت � �ع� ��راض � �ه� ��ا ل �ل��اس� � �ت� � �ع � ��دادات
لالحتفالية ضرورة استثمار املرأة

الكويتية لالنجازات التي حققتها
وامل� �ك ��اس ��ب ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع�ل�ي�ه��ا
ف ��ي ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ل�لان�ط�لاق
نحو مزيد من االنخراط في العمل
التنموي ومراكز صنع القرار.

الهالل األحمر تشارك في اجتماع
جمعيات اإلغاثة الخليجية
ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س إدارة
ج � �م � �ع � �ي ��ة ال� � � �ه� �ل ��ال األح� � � �م � � ��ر أن � � ��ور
الحساوي إن الجمعية ستشارك في
االج �ت �م��اع��ات ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة ألع �م��ال
االج� �ت� �م ��اع ال � �ـ  12ل� ��رؤس� ��اء ه �ي �ئ��ات
وجمعيات الهالل االحمر الخليجية
امل�ق��رر م��اب�ين  19و 21أب��ري��ل ال�ج��اري
بمقر األمانة العامة ملجلس التعاون
الخليجي ف��ي ال�ع��اص�م��ة السعودية
الرياض بحضور ممثلي الجمعيات
الوطنية.
وأوضح أن جدول أعمال االجتماع
يتضمن مناقشة القضايا امللحة في

مجال العمل اإلنساني على الساحة
الخليجية إل��ى ج��ان��ب أه��م القضايا
اإلنسانية على الساحتني اإلقليمية
وال � ��دول� � �ي � ��ة .وأض � � � ��اف أن م � ��ن أب � ��رز
القضايا على جدول األعمال متابعة
ج �ه ��ود ه �ي �ئ��ات وج �م �ع �ي��ات ال �ه�ل�ال
األح�م��ر الخليجية لتحسني الوضع
اإلن �س ��ان ��ي ل�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ي�ن في
دول ال�ج��وار وامل�س��اع��دات اإلنسانية
املقدمة إلى األشقاء في اليمن.
ولفت إل��ى أهمية زي��ادة التنسيق
والتواصل بني الجمعيات االنسانية
واالغ ��اث �ي ��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ان �ط�ل�اق��ا من

دوره � � � ��ا امل � �ه� ��م مل ��واج� �ه ��ة ت ��داع� �ي ��ات
املرحلة التي تمر بها املنطقة داعيا
إل��ى ت��وح�ي��د م��واق�ف�ه��ا مل��واج�ه��ة ه��ذه
القضايا.
وذك � � ��ر ال � �ح � �س� ��اوي أن� � ��ه ان �ط�ل�اق��ا
م � ��ن م� �س ��اع ��ي ت� �ع ��زي ��ز واب � � � � ��راز دور
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة س�ي�ن��اق��ش
االج � �ت � �م ��اع أي� �ض ��ا ت �خ �ص �ي��ص ي ��وم
للهالل االح�م��ر الخليجي باعتباره
رس��ال��ة م�ه�م��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع الخليجي
ب��اه�م�ي��ة ال � ��دور ال ��ري ��ادي ف��ي ال�ع�م��ل
اإلغاثي واالنساني لجمعيات الهالل
االحمر بدول املجلس.

أنور الحساوي
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أكاديمي كويتي عضوا
في لجنة الكونجرس ألمريكي
ت��م اخ�ت�ي��ار ال�ب��اح��ث الكويتي
د .م �ح �م��د رب �ي ��ع ال �ع �ن��زي ال ��ذي
يشغل مساعد نائب املدير العام
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ب �ح��وث
عضوا في اللجنة العليا املنظمة
مل��ؤت �م��ر ال �ك��ون �ج��رس األم��ري �ك��ي
ال�ع��امل��ي ل�ل�م��واد والتكنولوجيا
املتقدمة.
وق��ال د .ال�ع�ن��زي ف��ي تصريح
ل � �ك ��ون ��ا ان امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال ��دول � �ي ��ة
ل�ل�م��واد امل�ت�ق��دم��ة ال�ت��ي اخ�ت��ارت��ه
وج �ه ��ت ال �ي ��ه ال� ��دع� ��وة ل�ح�ض��ور
املؤتمر ال��ذي سينعقد في شهر
ديسمبر املقبل في مدينة ميامي
األمريكية.
وأوض��ح ان املؤتمر سيناقش
آخ � � � � ��ر ال � � � �ت � � � �ط� � � ��ورات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة
وت�ح��دي��د امل �س��ارات البحثية في
م �ج��االت امل� ��واد وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل �ت �ق��دم��ة ال� �ج ��دي ��رة ب��االه �ت �م��ام
ب�م�ش��ارك��ة ب��اح�ث�ين م��ن مختلف
ال� �ج ��ام� �ع ��ات وم � ��راك � ��ز األب� �ح ��اث
وال�ش��رك��ات األمريكية والعاملية
للخروج بتوصيات يتم رفعها
للحكومات وم�ج��ال��س األب�ح��اث
العليا في العالم.
وأش� ��ار ال ��ى ان أك �ث��ر م��ا يميز
س �ي��اس��ات ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي في
أم��ري �ك��ا أن �ه ��ا م ��رن ��ة ج� ��دا وذات
ط � ��اب � ��ع م� �ت� �غ� �ي ��ر ي� � �ت � ��واك � ��ب م��ع
م� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال � �ع � �ص ��ر ال� �ح ��دي ��ث
وت� �ع� �ت� �م ��د ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر ع �ل��ى

محمد العنزي

التكنولوجيا الحديثة وتتعامل
مع توصيات املؤتمرات العلمية
ب �ش �ك ��ل ج� � ��دي وف� � �ع � ��ال .وت �ض��م
اللجنة اضافة الى العنزي نخبة
من علماء امل��واد والتكنولوجيا
على مستوى العالم.
ي ��ذك ��ر أن د .م �ح �م��د ال �ع �ن��زي
م �خ �ت��ص ب �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ن��ان��و
املتقدمة التي تعطيها الواليات
امل�ت�ح��دة األول��وي��ة الوطنية منذ
س � �ن� ��وات وي � �ع ��د م� ��ن ال� �ك� �ف ��اءات
العلمية العربية املميزة.

الفوزان رئيسا لألكاديمية
العربية لألمراض الجلدية
أك � � ��د وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة األس� �ب ��ق
اس � �ت � �ش� ��اري األم � � � ��راض ال �ج �ل��دي��ة
وال� �ت� �ن ��اس� �ل� �ي ��ة د .ع � �ب ��دال ��وه ��اب
ال� �ف ��وزان أن ��ه ت��م اخ �ت �ي��اره رئيسا
ل�لاك��ادي �م �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�أم��راض
ال�ج�ل��دي��ة وال�ت�ج�م�ي��ل وم�م�ث�لا عن
ال�ك��وي��ت ف�ي�ه��ا وان ه ��ذا االخ�ت�ي��ار
ي�ض�ع��ه أم� ��ام م �س��ؤول �ي��ات ك�ب�ي��رة
من ناحية نجاح عمل االكاديمية
وتحقيق أهدافها.
وقال الفوزان لكونا إن اختياره
لرئاسة األكاديمية التي تقرر أن
ت �ك��ون م��دي�ن��ة دب��ي م �ق��را ل�ه��ا ج��اء
على هامش فعاليات مؤتمر دبي
ال��دول��ي ألم� ��راض ال�ج�ل��د وال�ل�ي��زر
(دب��ي دي��رم��ا) ال��ذي عقد االسبوع
املاضي.
وأف� � � ��اد ب ��أن ��ه ت� ��م االت� � �ف � ��اق ب�ين
االك��ادي�م�ي��ة والجمعية االمريكية
لتجميل الجلد على عمل دورات
تعليمية وتدريبية عملية مدتها
أس � �ب ��وع �ي�ن ال� � ��ى ث �ل�اث� ��ة أس ��اب �ي ��ع
تنقسم الى قسمني االول يكون في
الدول العربية والثاني في أمريكا
لتكملة م��ا ت��م ال �ت��دري��ب عليه في
ال � ��دورات ال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي ال��وط��ن

العربي.
وأك ��د ال �ف��وزان أن ت�ل��ك ال ��دورات
ت �س��اه��م ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ت�ط��وي��ر
ع� �م ��ل االط� � �ب � ��اء ال � �ع � ��رب وت �ع ��زي ��ز
م�ه��ارات�ه��م واك�ت�س��اب�ه��م للخبرات
وال�ت�خ�ص��ص ف��ي م �ج��االت دقيقة
م�ث��ل ج��راح��ات ال�ج�ل��د واس�ت�خ��دام
ال � � �ع �ل��اج ب� ��ال � �ل � �ي� ��زر اض � ��اف � ��ة إل� ��ى
اط�لاع �ه��م ع �ل��ى ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د
ف��ي ال �ع�لاج��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�لأم��راض
الجلدية.
وح��ول االن�ت�س��اب إل��ى عضوية
األكاديمية أوض��ح ال�ف��وزان أن أي
طبيب عربي مختص في االمراض
ال� �ج� �ل ��دي ��ة ي �م �ك �ن��ه ت� �ق ��دي ��م ط �ل��ب
االن�ت�س��اب لالكاديمية ع��ن طريق
تعبئة النموذج الخاص بذلك عبر
املوقع االلكتروني لالكاديمية أو
االنصال املباشر حيث يتم النظر
في قبوله من خالل لجنة خاصة.
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انطالق أعمال لجنة التطوير والتدريب
للمجالس البرلمانية الخليجية
اط� �ل� �ق ��ت أم� � ��س االث � �ن �ي��ن ل �ج �ن��ة
ال �ت �ط ��وي ��ر وال � �ت� ��دري� ��ب امل �ش �ت��رك��ة
مل � �ج� ��ال� ��س ال� � � �ش � � ��ورى وال� ��وط � �ن� ��ي
وال� � �ن � ��واب واألم � � ��ة ب� � ��دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
اج� � �ت� � �م � ��اع� � �ه � ��ا ال � � �ث �ل ��اث �ي ��ن ال� � � ��ذي
تستضيفه األمانة العامة ملجلس
األم��ة خ�لال الفترة م��ن  18إل��ى 19
أبريل الجاري.
ومن املقرر أن يعتمد االجتماع
ت �ق��ري��ره ال�ن�ه��ائ��ي ألع �م��ال اللجنة
خالل  2016-2015تمهيدا لعرضه
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ال� �ت ��اس ��ع ع�ش��ر
لألمناء العامني ملجالس الشورى
وال��وط �ن��ي وال �ن��واب واألم ��ة ب��دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية الذي سيعقد في الكويت
خالل شهر مايو املقبل.

جانب من االجتماع

نادي باسل السالم
الصباح يشارك في
بطولة قطر للدرفت
ي �ش��ارك وف ��د ن ��ادي باسل
ال � �س� ��ال� ��م ال � �ص � �ب� ��اح ل �س �ب��اق
ال� �س� �ي ��ارات وال � ��دراج � ��ات ف��ي
ال� �ج ��ول ��ة االخ� � �ي � ��رة ل �ب �ط��ول��ة
ق �ط��ر ل �س �ب��اق��ات ال � �ـ (درف � ��ت)
للسيارات املقررة غدا.
وق��ال م��دي��ر ال�ن��ادي سيف
امل � �ط � �ي � ��ري ان امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن
سيشاركون في آخر جوالت
ال�ب�ط��ول��ة امل�ك��ون��ة م��ن خمس
ج� � � ��والت وال� � �ت � ��ي س �ت �ن �ط �ل��ق
ع�ل��ى ح�ل�ب��ة ال �ن��ادي ال�ق�ط��ري
للسيارات.
وذك � � � � ��ر ان امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن
امل� � �ش � ��ارك �ي��ن ف� � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة
ه ��م م �س �ي��ر ب��وش �ي �ب��ة وف �ه��د
ال� �ج ��دع ��ي وع � �ل ��ي م�خ�ص�ي��د
وع �ب��دال �ل��ه ال �ج ��دي بصحبة
ط� ��اق� ��م ف� �ن ��ي ك ��وي� �ت ��ي ك��ام��ل
ي� �ق ��وم ب �ت �ج �ه �ي��ز ال� �س� �ي ��ارات
وصيانتها للسباقات وفق
أحدث الوسائل.

مهرجان سعاد الصباح للفن
التشكيلي يكرم الفائزين بجوائزه
ك��رم مهرجان (س�ع��اد الصباح
للفن التشكيلي الخليجي  -جائزة
ال ��ورش ��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة) ف��ي دورت ��ه
ال �خ ��ام �س ��ة ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ب �ج ��وائ ��زه
وهم  36فنانا من الكويت وثالثة
فنانني من السعودية ومثلهم من
اإلم � ��ارات وال�ب�ح��ري��ن وف�ن��ان��ة من
قطر واثنان من سلطنة عمان.
وقال رئيس الجمعية ورئيس
ات � � �ح� � ��اد ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل� �ي�ي�ن ال � �ع� ��رب
ع �ب��دال��رس��ول س �ل �م��ان ف��ي كلمته
خالل الحفل الختامي للمهرجان
م �س��اء ام ��س االول إن امل �ه��رج��ان
حرص على تجدد أساليب األداء.
ول �ف��ت إل� ��ى أن ال �ف �ن��ون ال�ح��دي�ث��ة
ع�ل��ى ت�ن��وع�ه��ا وت�م��اي��زه��ا وت�ع��دد
اتجاهاتها ومصادرها متشابهة
في منطلقاتها األساسية وتجمع
ب�ي�ن�ه��ا ارادة ال�ت�ج��دي��د ال��دائ�م�ين
استنادا الى واقع متغير.
وذك� � ��ر أن (ج� ��ائ� ��زة ال ��دك� �ت ��ورة
سعاد الصباح اإلبداعية) تعتبر

ك�ش��ف ال�ف�ل�ك��ي وامل � ��ؤرخ ع��ادل
ال � �س � �ع� ��دون ان س � �م ��اء ال �ك��وي��ت
تشهد ه��ذه األي ��ام دخ��ول زخ��ات
م ��ن ش �ه��ب (ال �ق �ي �ث��اري��ات) ب ��دأت
ال�س�ب��ت امل��اض��ي وت�س�ت�م��ر حتى
 25من الشهر الجاري الفتا إلى
أن ذروت� �ه ��ا س �ت �ك��ون ال � �ـ  22من
الشهر ذاته.
وقال السعدون ان عدد الشهب
امل� �خ� �ت ��رق ��ة ف� ��ي س � �م� ��اء ال �ك��وي��ت
يصل الى  15شهابا في الساعة
م��وض�ح��ا أن �ه��ا ع �ب��ارة ع��ن غ�ب��ار
م �ت �خ �ل��ف ع ��ن امل ��ذن ��ب (ث��ات �ش��ر)
ال � ��ذي اق� �ت ��رب م ��ن ال �ش �م��س منذ
عدة سنوات ورحل وخلف وراءه
غ�ب��ارا وغ ��ازات أخ��رى على طول
مداره.
وذك��ر أن��ه عند اق�ت��راب االرض
م��ن تلك ال �غ��ازات واالت��رب��ة تقوم
بجذبها وتدخل حينها الشهب
ال��ى ال �غ�لاف ال �ج��وي ب�س��رع��ة 49
ك �ي �ل��وم �ت��را ب��ال �ث��ان �ي��ة وه � ��و م��ا
يؤدي الى احتراقها.
وأف� � � � � � � ��اد ب� � � � ��أن أف � � �ض � � ��ل وق � ��ت

عادل السعدون

ملشاهدتها ف��ي س�م��اء ال�ب�لاد ما
بني الساعة الثالثة فجرا وحتى
طلوع الشمس مبينا أن موقعها
ي�ك��ون ف��ي النصف الشمالي من
السماء قرب مجموعة (القيثارة)
ال �ن �ج �م �ي��ة وت� �ك ��ون ف� ��وق ال� ��رأس
تقريبا.

الوفيات
● محمد ع �ب��دال��رزاق محمد ال�ع�م�ي��ري 72 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
م�ش��رف ،ق ،4ش ،6م ،16ت�ل�ف��ون ،99082933 :ن�س��اء :ال �ع��دان ،ق ،4ش،5/11
تلفون99999872 :
● عبدالله سعود عجالن الدوسري 78 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الرقة،
ق ،6ش ،4م ،78تلفون ،66326363 :نساء :ال��رق��ة ،ق ،6ش ،11م ،262تلفون:
55655887
● ف��اط�م��ة ع�ل��ي ح�س�ين امل ��زي ��دي ،ارم �ل��ة :اح �م��د م�ح�م��د ال�ب�ن��دري
القطان 80 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :املنصورية ،حسينية العباسية ،تلفون:
 ،97908442نساء :الشعب ،ق ،6ش املنامة ،م ،56تلفون66680405 :
● لولوه عبدالرحمن العصفور ،ارملة :عبدالله ابراهيم الخزام،
 91عاما( ،تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :قرطبة ،ق ،2ش ،1م،23
تلفون ،99909086 :نساء :الروضة ،ق ،1ش  ،10م ،4تلفون97545568 :

تكريم د .سعاد الصباح

إض� � � � ��اءة ج � ��دي � ��دة ع� �ل ��ى امل �ش �ه��د
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي وت �ج��ارب��ه
امل� �ت� �ع ��ددة وأس ��ال� �ي� �ب ��ه امل �ت �ن��وع��ة
وأج � �ي� ��ال� ��ه امل� �ت� �ص� �ل ��ة وم �ن��اس �ب��ة
متجددة الكتشاف املواهب.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت ال �ش��اع��رة
د .سعاد الصباح في كلمتها إن
امل �ك��ان ي�ك�ت��ظ ب��ال��دفء اإلن�س��ان��ي
ح �ي��ث أج � ��د ن �ف �س��ي وأش� � ��م ف�ي�ه��ا

aldostoor

رائحة اإلنسان والتراب واإلبداع
وأوضحت د .سعاد الصباح أن
قلوب املشاركني ع��ام��رة ب��اإلب��داع
وحب الحياة لتطل على الجانب
املشرق من الفن وم��ن االبتكارات
ال�ل��ون�ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة وال�ت�ع�ب�ي��ري��ة
ك �غ �ي �م ��ة م � ��اط � ��رة م � ��ن ال �س �ك �ي �ن��ة
والفرح.
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عالم علي الكندري
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زخات شهب «القيثاريات»
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