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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة
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العدد 829

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يترأس وفد الكويت بالقمة الخليجية األميركية

بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي املرافق لسموه ارض الوطن
اليوم متوجها الى السعودية لترؤس وفد الكويت في لقاء قادة دول الخليج
مع الرئيس األميركي باراك أوباما والذي سيعقد بالعاصمة الرياض .كما
يتفضل سمو األمير فيشمل برعايته حفل ختام جائزة الكويت الدولية
لحفظ ال�ق��رآن الكريم وق��راءات��ه وتجويد ت�لاوت��ه ب��دورت�ه��ا السابعة وذل��ك
صباح اليوم .وأناب سموه سمو ولي العهد لحضور الحفل.

أكد أن أعضاء المجلس لن يسمحوا لإلحباط بأن يسيطر على الشباب

الغانم :ال يمكن لـ  50نائبا و16وزيرا
حل المشاكل دون مشاركة مجتمعية

الحكومة ال تقل حرصا عن المجلس في مواجهة المشاكل ومعالجتها
شدد رئيس مجلس االمة مرزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة امل� �ش ��ارك ��ة
املجتمعية مشيرا إل��ى أن��ه ال يمكن
ل �ـ  50ن��ائ�ب��ا و 16وزي� ��را ح��ل جميع
امل�ش��اك��ل م��ا ل��م ت�ك��ن ه�ن��اك مشاركة
فاعلة.
وأض ��اف ال�غ��ان��م ق��ائ�لا :إن البالد
تعاني من مشكلة اقتصادية يجب
أن ي �ت��م ال �ت �ع��رف ع�ل�ي�ه��ا وال �ح��دي��ث
ع� �ن� �ه ��ا ب� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ووض � �ع � �ه� ��ا ف��ي
مقدمة سلم االول��وي��ات حتى يمكن
معالجتها.
وأك� � � � ��د ال � �غ � ��ان � ��م خ � �ل ��ال ال �ح �ل �ق��ة
ال� �ن� �ق ��اش� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ع� �ق ��دت� �ه ��ا ل �ج �ن��ة
ال � � �ش� � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي� ��ة
البرملانية ف��ي م�س��رح مجلس األم��ة
ب �م �ب �ن��ى األع� � �ض � ��اء ال� �ج ��دي ��د ام ��س
ب � �ع � �ن ��وان (امل� � � � �ب � � � ��ادرون ..ت �ح ��دي ��ات

وحلول) اهمية تحقيق التوازن بني
القطاعني العام والخاص ومعالجة
االخ � � �ت �ل��االت ب �ي �ن �ه �م��ا م �ض �ي �ف��ا ان
ان �ع��اش ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ي�ك��ون من
خ �ل�ال ال ��وق ��وف ب �ج��ان��ب امل �ب��ادري��ن
ومعرفة مشاكلهم.
وق��ال إن الحكومة ال تقل حرصا
ع��ن امل �ج �ل��س ف��ي م��واج �ه��ة امل�ش��اك��ل
ومعالجتها وان اعضاء املجلس لن
يسمحوا لإلحباط بأن يسيطر على
الشباب الكويتي.
وشدد الغانم على ضرورة البدء
م��ن خ�ل�ال الحلقة النقاشية بخطة
عمل مبنية على جدول زمني وأرقام
محددة للوصول الى حلول منطقية
وواقعية قابلة للتطبيق والتنفيذ.
تفاصيل (ص) 02

طالبوا بتشكيل لجنة مشتركة

نواب :المفاوضات الطريق
األمثل لنزع فتيل اإلضراب
اعتبر النائب عبدالله املعيوف أن
امل� �ب ��ادرة ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا وت��رت �ك��ز على
ج�ل��وس جميع األط ��راف ح��ول طاولة
امل �ف ��اوض ��ات ب��رع��اي��ة رئ �ي��س مجلس
االمة والنواب لنزع فتيل أزمة إضراب
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ال� �ط ��ري ��ق األف �ض��ل
واألمثل اكثر من الجلسة الخاصة.
وأشار املعيوف الى انه الى اآلن لم
تجد هذه املبادرة تفاعال من النقابات
النفطية واتحاد البترول او القيادات
او الحكومة ولكن القت مباركة عديد
من النواب.
وأك��د أن البرملان تحرك ف��ي إط�لاق
امل� �ب ��ادرة وط �ل��ب ع �ق��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة
واآلن بانتظار التحرك م��ن الحكومة
وال �ن �ق��اب��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ل�ت�ش�ك�ي��ل لجنة

مشتركة من جميع األط��راف بإشراف
مجلس االمة.
وم��ن جهته طالب النائب سعدون
ح� �م ��اد ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �س ��رع ��ة ال �ت��دخ��ل
ملواجهة تلك االزم��ة قبل تفاقم االمور
ب��ال��وص��ول إل��ى ح�ل��ول ت��رض��ي جميع
االطراف.
وب��دوره ق��ال النائب د.عبدالرحمن
ال� �ج� �ي ��ران إن رس ��ال ��ة امل� �ض ��رب�ي�ن ف��ي
القطاع النفطي خاطئة وفي التوقيت
الخطأ وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك اال انني
اب��ارك امل�ب��ادرة التي اطلقها املعيوف
بتشكيل ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة ل �ن��زع فتيل
االزمة.
تفاصيل (ص)05

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا خالل الحلقة النقاشية «املبادرون  ..تحديات وحلول»

حوار «الدستور»

المالية :استثناء المواطنين في السكن
االستثماري من قانون الكهرباء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة م��ن
تقريرها ب�ش��أن ال�ش��رائ��ح للكهرباء
وامل��اء بمعاملة الكويتي املستأجر
ب��ال�س�ك��ن االس �ت �ث �م��اري ك�م��ا يعامل
الكويتي بالسكن ال�خ��اص واعطت
اللجنة في تقريرها الحق للحكومة

عبداهلل المعيوف:
 المجلس الحاليسينهي هيمنة
المتنفذين على
الرياضة
تفاصيل (ص)07-06

بايجاد حوافز ملن يقوم بالترشيد
ك� �م ��ا أع� �ط ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ح ��ق ف��ي
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ت �ق��دي��م دع��م
للقطاع الزراعي والصناعي املنتج.
وب��دوره اك��د مقرر اللجنة املالية
م�ح�م��د ال �ج �ب��ري ان ال�ل�ج�ن��ة انتهت

من تقرير رفع الدعوم عن الكهرباء
وامل� � ��اء ورف �ع �ت��ه ال� ��ى م �ج �ل��س االم ��ة
للتصويت عليه في الجلسة املقبلة.
تفاصيل (ص)04

الميزانيات :فقدان محاضر المخالفات
البيئية يؤدي إلى ضياع إيرادات الدولة
طالبت لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب�م�ع��ال�ج��ة أوج� ��ه ال�ض�ع��ف
التي تشوب نظم الرقابة الداخلية لكل
م��ن ش��ؤون التخزين ووح��دة الرقابة
ع�ل��ى امل �خ��ال �ف��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة خ��اص��ة أن��ه
لوحظ بعض القصور في نظام حفظ

املستندات الرسمية ما تسبب بفقدان
ب �ع��ض م �ح��اض��ر امل �خ��ال �ف��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة
وهو ما قد يؤدي إلى ضياع إيرادات
مستحقة للدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان
عبد الصمد إن اللجنة شددت على أن

ت�ق��وم الهيئة بالتنسيق م��ع الجهات
الحكومية بفحص امل��واد الكيميائية
بنفسها ب��دال من اسناد ه��ذا النشاط
لشركة مراعاة للجانب األمني.
تفاصيل (ص)03

02

متابعات

aldostoor

األربعاء  13رجب  20 . 1437أبريل 2016

رعى حلقة نقاشية بعنوان «المبادرون  ..تحديات وحلول» في مسرح مجلس األمة

الغانم :أعضاء المجلس لن يسمحوا
لإلحباط ان يسيطر على الشباب الكويتي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا خالل الحلقة النقاشية

تحت رعاية وحضور رئيس مجلس
األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع� �ق ��دت ل�ج�ن��ة
الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية
ف � ��ي م � �س � ��رح م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ب �م �ب �ن��ى
األع �ض��اء ال�ج��دي��د ام��س حلقة نقاشية
بعنوان «املبادرون  ..تحديات وحلول».
وش � ��ارك ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال �ت��ي ن��اق�ش��ت
ه �م��وم ال �ش �ب��اب امل �ب ��ادري ��ن وأص �ح��اب
امل�ش��روع��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة كل
من وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزي� � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة
وال�ص�ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي ورئ�ي��س
ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع ووك �ي��ل وزارة
الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين
ال� �ص� �ب ��اح ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ص �ن��دوق
ال ��وط� �ن ��ي ال �ك��وي �ت��ي ل ��رع ��اي ��ة وت�ن�م�ي��ة
امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي ��رة وامل �ت��وس �ط��ة
عبدالعزيز اللوغاني.
وقال الغانم في كلمة له في مستهل
الحلقة ان ال�ه��دف م��ن ه��ذا اللقاء ليس
االس �ت �م��اع ال ��ى ك�ل�ام ال �ن��واب وال� ��وزراء
ب ��ل االس� �ت� �م ��اع ال � ��ى م �ش��اك��ل ال �ش �ب��اب
ال� �ت ��ي ي ��واج �ه ��ون �ه ��ا ف� ��ي م �ش��اري �ع �ه��م
وم�ب��ادرات�ه��م م��ؤك��دا ان��ه ال يمكن ل �ـ 50
نائبا و 16وزيرا حل جميع املشاكل إذا
لم تكن هناك مشاركة مجتمعية فاعلة.
وأش��ار الغانم ال��ى ان ال�ب�لاد تعاني
م ��ن م�ش�ك�ل��ة اق �ت �ص��ادي��ة ي �ج��ب أن يتم
ال � �ت � �ع� ��رف ع �ل �ي �ه ��ا وال� � �ح � ��دي � ��ث ع �ن �ه��ا
ب�ش�ف��اف�ي��ة ووض �ع �ه��ا ف��ي م �ق��دم��ة سلم
االولويات حتى يمكن معالجتها.
وأوض� � � ��ح ال� �غ ��ان ��م اه �م �ي ��ة ت�ح�ق�ي��ق
التوازن بني القطاعني العام والخاص
ومعالجة االخ�ت�لاالت بينهما مضيفا
ان إن � �ع� ��اش ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ي �ك��ون
م��ن خ�ل�ال ال��وق��وف ب�ج��ان��ب امل �ب��ادري��ن
ومعرفة مشاكلهم.
وق ��ال إن ال�ح�ك��وم��ة ال ت�ق��ل حرصا
ع ��ن امل �ج �ل��س ف ��ي م ��واج �ه ��ة امل �ش��اك��ل

ومعالجتها وان اع�ض��اء املجلس لن
ي�س�م�ح��وا ل�لإح �ب��اط ان يسيطر على
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي .وش� � ��دد ال �غ��ان��م
ع �ل��ى ض� � ��رورة ال� �ب ��دء م ��ن خ�ل��ال ه��ذه
الحلقة النقاشية بخطة عمل مبنية
ع �ل��ى ج � ��دول زم �ن ��ي وأرق � � ��ام م �ح��ددة
للوصول الى حلول منطقية وواقعية
ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق وال�ت�ن�ف�ي��ذ مطالبا
الحضور بطرح ما لديهم من مشاكل
م �ص �ح��وب��ة ب��ال �ح �ل��ول ال �ت��ي ي��رون �ه��ا
مناسبة لها.

 ..ومتوسطا عددا من النواب

ال� �ق� �ي ��ادي ��ة واإلش� ��راف � �ي� ��ة ف� ��ي امل �ج �ل��س
وم �ن �ح �ه��م ال �صل��اح �ي��ات ال��واس �ع��ة في
ال �ق �ي��ادة واإلش � � ��راف ف �ج ��اءت ال�ن�ت��ائ��ج
سريعة واالنجازات متوالية.
وف ��ي خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه ق ��ال ال �ش��اي��ع إن
م�ج�ل��س األم ��ة  2013ح�م��ل ع�ل��ى عاتقه
دع � ��م ال� �ش� �ب ��اب ف� ��أص� ��در ال �ت �ش��ري �ع��ات
الالزمة التي تتيح لهم مساحات العمل
وت�خ�ل��ق ل�ه��م آف ��اق االب � ��داع مستشهدا
ب �ق��ان��ون دع� ��م امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ�ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ال � ��ذي أق � ��ره امل �ج �ل��س ف��ي
فصله التشريعي الحالي ال��ذي ساهم
بوضع املبادرات الشبابية على طريقة
االنجاز.

قادة المستقبل
ب� ��دوره ق ��ال رئ �ي��س ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
إن ال �ش �ب��اب ه ��م ع �م��اد ال ��وط ��ن وق� ��ادة
املستقبل متى صقلت مواهبهم أنجزوا
وأب ��دع ��وا وأن ه ��ذه ال�ف��اع�ل�ي��ة ال��داع�م��ة
للشباب تستكمل ما بدأه املجلس منذ
ان� �ط�ل�اق ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح��ال��ي
ف��ي دع��م ال�ش�ب��اب وتمكينهم وترجمة
الشعارات إلى واقع.
وأض � ��اف أن امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ب ��دأت بنفسها ب �ه��ذا ال �ش��أن م��ن خ�لال
ض� ��خ ال � ��دم � ��اء ال� �ش ��اب ��ة ف� ��ي امل �ن��اص��ب

تذليل الصعوبات
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت وزي � ��رة ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ووزي � ��رة ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ه�ن��د
ال �ص �ب �ي��ح إن ال � � ��وزارة ت�س�ع��ى ج��اه��دة
إلى تذليل كل الصعوبات التي تواجه
ال �ش �ب ��اب ح �ي��ث ق ��ام ��ت ب� �ع ��دة ل� �ق ��اءات
ت �م �خ��ض ع �ن �ه��ا ق� � � � ��رارات م� ��ن ش��أن �ه��ا
أن ت�س�ه��م ف��ي م�ع��ال�ج��ة امل �ش��اك��ل ال�ت��ي
ي�ع��ان��ون م�ن�ه��ا .وك�ش�ف��ت ال�ص�ب�ي��ح عن

فيصل الشايع

جانب من الحضور

وج� ��ود م �ف��اج��أة س�ي�ت��م االع �ل��ان عنها
متعلقة بهذا الشأن مبينة أنها جاءت
بمبادرة شبابية تدل على قدرة الشباب
الكويتي على العطاء واالنجاز.
مبادرة طيبة
م ��ن ج��ان �ب��ه أش� � ��اد وزي� � ��ر ال �ت �ج��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ب �ه��ذه
املبادرة الطيبة التي جاءت من رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم متطرقا إلى
الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق
ال ��وط� �ن ��ي ال �ك��وي �ت��ي ل ��رع ��اي ��ة وت�ن�م�ي��ة
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة في
معالجة املشاكل القانونية والتجارية
التي يعاني منها الشباب.
وأض� � ��اف أن ال �ح �ك��وم��ة ت �س �ع��ى م��ن
خ�لال الصندوق إل��ى تحقيق مشاريع
تنموية تسهم في نهضة البالد وعدم
االقتصار على تمويل املشاريع اضافة
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ت �ك��ام��ل ب�ي�ن امل �ش��روع��ات
بحيث ت�ك��ون ه�ن��اك م�ش��اري��ع إنتاجية
يصاحبها مشاريع تسويقية.
إشراك الشباب
وفي السياق نفسه قالت وكيل وزارة

الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين
ال�ص�ب��اح إن��ه خ�ل�ال ف�ت��رة ع�م��ل ال ��وزارة
ال�ت��ي ق��ارب��ت ث�لاث س�ن��وات استطاعت
ال� � ��وزارة خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة م��ؤس�س�ي��ة مبنية
على ك��وادر شبابية وذلك ايمانا منها
بأهمية اشراك الشباب ومنحهم فرصة
أكبر في إدارة املؤسسات الحكومية.
وأردفت أن الوزارة تسعى إلى بحث
آراء الشباب الكويتي وإيجاد القوانني
وال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت ��ي ت �س��اع��ده��م ع�ل��ى
ال �ن �ج��اح وت��أس �ي��س ال �ن �ظ��م وال �ل��وائ��ح
األس ��اس� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم م �ص��ال �ح �ه��م
وت �ع��زي��ز دور ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ك��ون��ه
طريق الريادة االجتماعية.
حرص نيابي
وم� � ��ن ج �ه �ت��ه أع � � ��رب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ال�ك��وي�ت��ي ل��رع��اي��ة
وت � �ن � �م � �ي� ��ة امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ع �ب��د ال �ع ��زي ��ز ال �ل��وغ��ان��ي
ع��ن س �ع��ادت��ه ب �ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة وح��رص
أعضاء مجلس األمة على متابعة عمل
الصندوق والنتائج التي حققها .
وأش��ار اللوغاني إل��ى أن الصندوق
يقوم من خالل استراتيجية مبنية على
أس ��س ع�ل�م�ي��ة ب�م�ع��رف��ة امل� �ه ��ارات ال�ت��ي
يتمتع بها الشباب الكويتي في مجال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ص �ن��اع��ات الخفيفة
واإلع �ل�ام ووض ��ع ال�ب��رام��ج ال�ت��ي يمكن
من خاللها التركيز على هذه املهارات
وتنميتها مبينا أن الصندوق يتطلع
إلى تحقيق تعاون أكبر مع املؤسسات
التعليمية.
وفي ختام الحلقة النقاشية تم فتح
ب� ��اب ال �ن �ق��اش واألس �ئ �ل ��ة ل�ل�م�ش��ارك�ين
وال �ح �ض��ور ل �ط��رح اف �ك��اره��م وآرائ� �ه ��م
واإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه ��ذا امل ��وض ��وع ح �ي��ث دون
ال� � ��وزراء وامل �س��ؤول��ون امل �ت �ح��دث��ون في
الحلقة كل املالحظات ملتابعتها وأخذ
االجراءات بشأنها.

البالد تعاني من
مشكلة اقتصادية
يجب معالجتها
الشايع :الشباب
هم عماد الوطن
وقادة المستقبل
الصبيح :هناك
مفاجأة سيتم
اإلعالن عنها لدعم
مبادرات الشباب
العلي :الحكومة
تسعى إلى نهضة
البالد
الزين الصباح:
منح الشباب
فرصة أكبر في
إدارة المؤسسات
الحكومية
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طالبت باإلسراع في إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي وفق المتطلبات الرقابية

الميزانيات :هيئة البيئة تالفت % 50
من مالحظات ديوان المحاسبة
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة للسنة امل��ال�ي��ة 2017/2016
وتبني لها:
فيما يتعلق بتسوية مالحظات
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ق��د ق��ام��ت الهيئة
ب� �ت� �س ��وي ��ة  50%م� � ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات
املسجلة م��ن ق�ب��ل دي ��وان املحاسبة
مما يوجب ب��ذل املزيد من الجهود
ل � �ت � �س� ��وي� ��ة امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ال� �ب ��اق� �ي ��ة
وع �ل ��ى وج� ��ه ال �خ �ص��وص اإلس � ��راع
ب��إن �ش��اء وح� ��دة ل�ل�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي
وف ��ق امل�ت�ط�ل�ب��ات ال��رق��اب �ي��ة وإل �ح��اق
ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا ب��أع �ل��ى س �ل �ط��ة إش��راف �ي��ة
للحد من األخطاء التي قد تقع بها
الوحدات التنظيمية أثناء العمل.
ووجهت اللجنة بمعالجة أوجه
ال�ض�ع��ف ال�ت��ي ت�ش��وب ن�ظ��م ال��رق��اب��ة
ال��داخ�ل�ي��ة لكل م��ن ش��ؤون التخزين
ووح � � ��دة ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى امل �خ��ال �ف��ات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة خ��اص��ة أن ��ه ل��وح��ظ بعض
القصور في نظام حفظ املستندات
الرسمية مما تسبب بفقدان بعض
م �ح��اض��ر امل �خ��ال �ف��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة وه��و
م ��ا ق ��د ي� ��ؤدي إل ��ى ض �ي��اع إي � ��رادات
مستحقة للدولة.
وبخصوص امل�س��وح��ات البيئية
ف ��إن ��ه وف� �ق ��ا إلف � � ��ادة ال �ه �ي �ئ��ة ف��إن �ه��ا
وب �ش �ه��ادة م�ن�ظ�م��ات ع��امل�ي��ة تمتلك

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

أفضل مركز إلدارة البيانات البيئية
على مستوى الشرق األوسط وأنها
ف� ��ي ت �ن �س �ي��ق م �س �ت �م��ر م� ��ع ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
مل � �ع ��ال � �ج ��ة م� � ��ا ي� � �ش � ��وب ان� �خ� �ف ��اض
امل � � �خ � ��زون ال� �س� �م� �ك ��ي داخ� � � ��ل امل� �ي ��اه
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة خ ��اص ��ة ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ال �ج��ون ع�ب��ر ق��ان��ون البيئة
الجديد وأن هناك تغييرات إيجابية
ف��ي امل��راح��ل األول��ى م��ن حيث زي��ادة
وك� َ�ب��ر ح�ج�م�ه��ا عما
ع ��دد األس �م��اك ِ
كان سابقا.
وش� � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
إح �ك��ام ال��رق��اب��ة ال�ب�ح��ري��ة وال�ت�ع��اون
م��ع ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات
ال �ص �ل��ة وال� �ح ��رص ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
االع� � �ت� � �م � ��ادات امل ��ال � �ي ��ة امل �خ �ص �ص��ة
لالستشارات بعناية وإعطاء معهد
الكويت لألبحاث العلمية األولوية

فيها م��ع تضمني تلك االستشارات
بعقود التدريب املناسبة بما يؤهل
ال� � �ك � ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة
ب��ال �ق �ي��ام ف �ي �ه��ا م �س �ت�ق �ب�لا وإي� �ج ��اد
ال�س�ب��ل العملية لتطبيق ال�ت�ج��ارب
ال �ن��اج �ح��ة ل�ل�م�ع�ه��د ف ��ي االس� �ت ��زراع
السمكي إلثراء الحياة البحرية.
وبخصوص عقود النفايات فقد
اس�ت�غ��رب��ت ال�ل�ج�ن��ة م��ن ط��رح توجه
م �غ��اي��ر م ��ن ق �ب��ل ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي إدارة
ع�ق��ود ال�ن�ف��اي��ات مستقبال ع�م��ا هو
في بلدية الكويت؛ خاصة أن البلدية
ق� ��د ب �ي �ن��ت أن � ��ه ي� �ج ��ري ال �ت �ح �ض �ي��ر
إلع��داد دراس��ة استشارية مع هيئة
م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني
العام والخاص لالستفادة من حرق
النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية
دون � �م� ��ا وج � � ��ود أي م � � � ��ردود م��ال��ي
للدولة واالك�ت�ف��اء ب �م��ردوده البيئي

م�س�ت�ن��دة إل ��ى دراس � ��ات ق��د أج��راه��ا
ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ف��ي ح�ي�ن أن الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ت �ف �ي��د بتخصيص
أرض بمساحة مليوني متر مربع
ف��ي منطقة ال�س��امل��ي إلع ��ادة ت��دوي��ر
ما يمكن من النفايات وم��ا ال ُي��دور
م�ن�ه��ا س�ي�ت��م ح��رق��ه ل�ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة
الكهربائية وه��و م��ع األس ��ف يؤكد
تضارب وجهات النظر الحكومية.
وسبق أن أوص��ت اللجنة ونبهت
م � � � ��رارا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة إي � �ج� ��اد آل �ي��ة
ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��وح � ��دة ل �ت �ن �ظ �ي��م آل �ي��ة
االنتفاع من النفايات واالت�ج��اه إلى
تدويرها بدال من تشعب هذه الفكرة
ال � ��واع � ��دة اق� �ت� �ص ��ادي ��ا وب �ي �ئ �ي��ا ب�ين
ال�ج�ه��ات الحكومية كونها ستكون
ال �ب��دي��ل ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ع �ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة
التي ارتفعت تكلفتها ارتفعت من 75
مليون دينار إلى  285مليون دينار.

وع� � � ��ن ع� � � ��دم اس � � �ن� � ��اد ن� �ش ��اط ��ات
ال �ه �ي �ئ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات فقد
ش � � � ��ددت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل� ��ى أن ت� �ق ��وم
ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج �ه��ات
الحكومية ذات الصلة بفحص املواد
الكيميائية بنفسها بدال من اسناد
هذا النشاط الرئيسي لشركة مراعاة
ل �ل �ج��ان��ب األم �ن ��ي ف ��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب
مبينة أن فحص ال��دول��ة وضمانها
يعتبر أكثر ثقة من الشركات خاصة
أن خ�ت��م إف� ��راج ال�ه�ي�ئ��ة ح��ال�ي��ا على
الحاويات املفتشة من قبل الشركة
معتمد على الفحص ال��ورق��ي فقط
وه � ��و م� ��ا ق� ��د ي� �ق ��ود إل � ��ى إم �ك��ان �ي��ة
ال� �ت�ل�اع ��ب ف ��ي االف � �ص� ��اح ع ��ن م ��واد
غ �ي��ر م �ط��اب �ق��ة ل �ل �م��واص �ف��ات ن�ظ�ي��ر
تمتع الشركة بصالحيات الفحص
وامل �ت��اب �ع��ة وال �ت��دق �ي��ق وذل � ��ك ل�ع��دم
ت��واف��ر ال�ق��درة الفنية حاليا للهيئة
والجهات الحكومية حسب إفادتها.
إضافة أن تصويب هذه املالحظة
وفق املتطلبات الرقابية سيسهم في
تحقيق إي��رادات إضافية للدولة إذ
إن الهيئة تتقاضى حاليا دينارين
فقط ف��ي ح�ين أن ال�ش��رك��ة املختصة
ب �ف �ح��ص ال� �ح ��اوي ��ات ت �ت �ق��اض��ى 80
دينارا وبلغ عدد الحاويات املفتشة
 31٫350شاحنة.
واللجنة تولي عناية خاصة فيما
يتعلق بتوفير االع �ت �م��ادات املالية
الالزمة للتوظيف والتدريب وشراء

األجهزة واملعدات الالزمة وتوجيها
وف��ق أح�ك��ام ال�ق��ان��ون إلح�ك��ام األم��ن
في البالد.
أم ��ا ب �خ �ص��وص ن�ق�ط��ة االرت �ب��اط
البيئية فقد بينت الهيئة رغبتها
ف ��ي امل �س��اه �م��ة م ��ع ن�ق�ط��ة االرت �ب ��اط
الكويتية للمشاريع البيئة إلع��ادة
تأهيلها م��ن آث��ار ال�غ��زو الغاشم إذ
إنها ت��رى أن املبالغ املخصصة من
األم � ��م امل �ت �ح��دة وامل � �ق� ��درة ب�ـ�ح��وال��ي
 3م �ل �ي��ارات دوالر ي�ت��م استثمارها
بواسطة الهيئة العامة لالستثمار
ب��دال م��ن اس�ت�ص�لاح ال�ت��رب��ة امللوثة
بالبترول والبحيرات النفطية وهو
م��ا ي��ؤث��ر على البيئة الكويتية في
نهاية األمر.
وس �ب ��ق أن أوص � ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��أن
ت �ع��ال��ج ال �ح �ك��وم��ة ض �ع��ف ق��درت �ه��ا
التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل
البيئة خاصة أن��ه بعد أكثر من 26
سنة على ال�غ��زو الغاشم و 11سنة
على إقرار تلك التعويضات البيئية
ل��م تتعد نسبة اإلن �ج��از  5.6%مما
يتطلب اإلس��راع في تنفيذها إذ إن
دور نقطة االرتباط إشرافي في حني
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ي �ج��ب أن ي �ق��ع ع �ل��ى ع��ات��ق
الجهات الحكومية.

األولويات ناقشت بنود جدول أعمال الجلسة المقبلة
ن ��اق � �ش ��ت ل� �ج� �ن ��ة األول� � ��وي� � ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة أم ��س ال �ث�لاث��اء ب�ن��ود
ج� ��دول اع �م��ال ج�ل�س�ت��ي مجلس
األم ��ة امل �ق��رر ع�ق��ده��ا ف��ي  26و27
من الشهر الجاري.
وق � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
اح � � � �م� � � ��د الري ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع� �ق ��ب االج� �ت� �م ��اع
ان م�ش��روع ق��ان��ون اع ��ادة تعرفة
وحدتي الكهرباء وامل��اء سيكون
م� � ��درج� � ��ا ع � �ل� ��ى ج� � � � ��دول اع � �م� ��ال
الجلسة املقبلة للتصويت عليه
ف��ي م��داول �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة الف �ت��ا ال��ى
أن مجلس االمة استثنى السكن
الخاص من القانون في مداولته
االولى االسبوع املاضي.
وأش � � � � ��ار ال � �ن� ��ائ� ��ب الرى ال� ��ى

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

ان امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ق��ان��ون
تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء
وامل��اء ستتناول اق�ت��راح��ات عدد
م ��ن االع� �ض ��اء وم �ن �ه��ا اس�ت�ث�ن��اء
املواطنني القاطنني خارج مناطق

السكن الخاص من القانون سواء
في القطاع االستثماري او غيره
من القطاعات االخرى اضافة الى
ت�ح��دي��د ال�س�ق��ف االع �ل��ى لتعرفة
ال �ق �ط��اع��ات غ �ي��ر ال�س�ك�ن�ي��ة ال��ذي

حدد بالتوافق مع الحكومة.
واض � � � � ��اف الري ان ال �ل �ج �ن��ة
ادرجت ايضا على جدول اعمال
الجلسة املقبلة للمجلس تقرير
ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم� � � ��وال ال �ع��ام��ة

ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ب � �ش� ��أن م � ��ا اورده
دي ��وان املحاسبة م��ن مالحظات
ومخالفات حول العقود االنظمة
اآلل �ي��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات م �ش �ي��را ال��ى
ادراج م �ق �ت��رح ب �ق��ان��ون ل�ل�ن��ائ��ب
ال � ��راح � ��ل ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل وال � ��ذي
ت �ب �ن��اه ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب ب �ش��أن
النصاب ال�ل�ازم النعقاد اللجان
البرملانية.
واض� � � � � � � � � � � � � ��اف ان م� � � � � � ��ن ب �ي��ن
امل ��وض ��وع ��ات امل ��درج ��ة ع� ��دد من
ال � �ت � �ق ��اري ��ر ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وم �ن �ه��ا
ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون رع ��اي ��ة امل �ع��اق�ين
وآخ� � � ��ر ب � �ش� ��أن ب � �ش� ��أن م �ك��اف �ح��ة
االره��اب وغسيل االم��وال اضافة
ال� ��ى م �ق �ت��رح��ات اخ � ��رى م��ؤج�ل��ة
لبعض النواب من بينها تشكيل

ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ل� �ل ��وق ��وف ع�ل��ى
أس�ب��اب ال�ت�ج��اوزات واملخالفات
ف � ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات األخ� � �ي � ��رة ف��ي
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك وآخ��ر
ب� �ش ��أن ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي امل�خ��ال�ف��ات وال �ت �ج��اوزات في
امل �ش��روع��ات وال �ع �ق��ود واألوام� ��ر
التغييرية التي شابها تجاوزات
مالية وكذلك الترقيات املخالفة
ف��ي مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
والشركات التابعة لها.
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رفعت تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه

المالية :استثناء المستأجر الكويتي
من تعرفة الكهرباء والماء الجديدة
انتهت اللجنة املالية من تقريرها
ب� �ش ��أن ال� �ش ��رائ ��ح ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
بمعاملة الكويتي امل��ؤج��ر بالسكن
االس�ت�ث�م��اري ك�م��ا ي�ع��ام��ل الكويتي
ب��ال�س�ك��ن ال �خ��اص واع �ط��ت اللجنة
في تقريرها الحق للحكومة بإيجاد
ح ��واف ��ز مل ��ن ي� �ق ��وم ب��ال �ت��رش �ي��د ك�م��ا
أعطت الحكومة الحق ف��ي الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ت �ق��دي��م دع� ��م ل�ل�ق�ط��اع
الزراعي والصناعي املنتج.
وب��دوره اكد مقرر اللجنة املالية
محمد ال�ج�ب��ري ان اللجنة انتهت
من تقرير رفع الدعوم عن الكهرباء
وامل � ��اء ورف �ع �ت��ه ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ة
ل� �ل� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل� �ي ��ه ف � ��ي ال �ج �ل �س��ة
امل�ق�ب�ل��ة م�ب�ي�ن��ا ان امل ��داول ��ة االول ��ى
ت ��م اس �ت �ث �ن��اء ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص من
التعرفة الجديدة كما قامت اللجنة
باستثناء املواطنني املؤجرين في
ال �س �ك��ن االس �ت �ث �م��اري م��ن ال�ت�ع��رف��ة
ح �ي��ث ي�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��م م ��ا ينطبق

جانب من اجتماع لجنة املالية أمس

ع �ل��ى ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص اي ك��وي�ت��ي
مستأجر ف��ي ال�س�ك��ن االس�ت�ث�م��اري
يعامل معاملة الكويتي في السكن
الخاص من ناحية تعرفة الكهرباء
وامل��اء شريطة اال يكون متوفرا له
س �ك��ن خ ��اص او ل��دي��ه ع �ن��وان اخ��ر
غير العنوان املستأجر به.
وق � � � ��ال ال � �ج � �ب� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� �ف ��ي ان ت � �ع� ��رف� ��ة ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء

ال� � �ج � ��دي � ��دة س � � � ��واء ال � �ص � �ن ��اع ��ي او
ال��زراع��ي  ١٠ف�ل��وس ول�ك��ن م��ن ب��اب
ال �ح��رص ع�ل��ى ال �ق �ط��اع��ات املنتجة
حتى ال يكون هناك مبررات بزيادة
االس� �ع ��ار ق�م�ن��ا ب�ت�م�ك�ين ال�ح�ك��وم��ة
ف ��ي ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب�ت�ق��دي��م
دع��م للصناعات املنتجة والقطاع
ال ��زراع ��ي امل�ن�ت��ج ت �ح��دده��ا ال� ��وزارة
وه �ن��اك ح��واف��ز ت �ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة

ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل ��ن ي� �ق ��وم ب��ال �ت��رش �ي��د
وستحددها الوزارة.
وعن وثيقة االصالح اكد الجبري
انه تم تحويلها الى اللجنة املالية
وسيتم األخ��ذ بجميع التوصيات
ال� �ت ��ي ذك� � ��رت ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة ل �ت �ع��اد
للمجلس ملناقشتها.
أم��ا عضو اللجنة املالية النائب
أحمد القضيبي فبني في تصريح

صحفي أن مشروع رفع الدعوم عن
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ي�ه��دف ال��ى خدمة
ودع ��م اص �ح��اب االم �ل�اك وال يخدم
املواطنني مبينا ان التعديالت التي
ت�م��ت ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون تضر
باملواطن في نهاية املطاف.
واض ��اف القضيبي ف��ي تصريح
صحفى عقب اجتماع اللجنة املالية
ان له وجهة نظر مختلفة ومغايرة
لوجهة نظر اللجنة بشأن مشروع
ال �ق��ان��ون اع� ��ادة ت�ع��رف�ت��ي ال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء موضحا ان التعديالت التي
ادخ � �ل� ��ت م� ��ن ق �ب ��ل ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
تضر باملواطنني وت�خ��دم اصحاب
االمالك بصورة مباشرة واالولوية
تعد لصالح اص�ح��اب االمل��اك بدال
من املواطنني.
وت��اب��ع القضيبي ان التعديالت
التي ادخلت على القانون ستمس
ج � �ي� ��وب امل� ��واط � �ن �ي�ن ع� �ل ��ى ح �س��اب
اص � � � �ح� � � ��اب ال � � �ن � � �ف� � ��وذ واص � � �ح � � ��اب

االم �ل�اك ال��ذي��ن ي�س�ت�غ�ل��ون امل��واق��ف
ف ��ي رف� ��ع االس � �ع ��ار الف �ت ��ا ال� ��ى رف��ع
ال� ��دع� ��وم س �ي �ك��ون س �ب �ب��ا ف� ��ي رف��ع
االس�ع��ار خصوصا م��ع ق��رار وزارة
ال�ت�ج��ارة ال��ذي ص��در م��ؤخ��را بشأن
ت �ح��دي��د االس � �ع� ��ار وي �ق �ض��ي ب �ع��دم
رف ��ع االس �ع ��ار إال ب��أس �ب��اب مقنعة
مستدركا بالقول :ان رف��ع الدعوم
س� �ي� �ك ��ون س� �ب� �ب ��ا ق �ط �ع �ي��ا ل� ��زي� ��ادة
األسعار حتى وان وصل االم��ر الى
درج� ��ات ال�ت�ق��اض��ي ك ��ون ال�ح�ك��وم��ة
هي من ستتسبب في رفع االسعار
ن �ت �ي �ج��ة قراراتها غير امل ��دروس ��ة
برفع الدعوم والتي تناقض وثيقة
االص �ل��اح االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ال��وق��ت
عينه.

طلب كشفا بالعاملين في شركة االبتكار

أبل يسأل عن الهدف من تأسيس شركة إلدارة الموارد البشرية
وج��ه ال�ن��ائ��ب د خليل اب��ل س��ؤاال
ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة
أن ��س ال �ص��ال��ح ع��ن ش��رك��ة م�ش��اري��ع
التكنولوجيا الوطنية جاء فيه:
ت� � ��أس � � �س� � ��ت ش� � � ��رك� � � ��ة م� � �ش � ��اري � ��ع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��وط �ن �ي��ة  ntecف��ي
ن ��وف� �م� �ب ��ر  2002وب� � � ��دأ ت �ش �غ �ي �ل �ه��ا
ف ��ي اواخ� � ��ر ال� �ع ��ام  2004ب� �ق ��رار من
مجلس الوزراء املوقر كشركة تابعة
ومملوكة بالكامل لهيئة االستثمار
ال �ك��وي �ت �ي��ة  kiaب �غ��رض خ��دم��ة نقل
التكنولوجيا م��ع تمتعها بجميع
م ��زاي ��ا ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص م ��ن خ�ل�ال
ش��رك��ات �ه��ا ال �خ �م �س��ة ال� �ت ��ي اس �س��ت
بترخيص م��ن ق�ب��ل وزارة ال�ت�ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ب�غ��رض تحقيق اه��داف
الشركة االم  ntecوفي هذا الشأن:
يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:
 - 1م��ا ه��ي ان �ج��ازات ش��رك��ة ntec
ف��ي تحقيق اه ��داف تأسيسها بعد
م��رور م��ا ي�ق��ارب  12ع��ام��ا على بدء
اع� �م ��ال ال �ش��رك��ة وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا؟ وه��ل
ساهمت الشركات الخمسة التابعة

د .خليل ابل

لها في تحقيق هذه االهداف؟
 - 2م� ��ا ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ات ال �ت��ي
ت ��م ن�ق�ل�ه��ا واالس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا منذ
تأسيس ش��رك��ة  ntecوح�ت��ى تاريخ
طرح هذا السؤال؟
 - 3ما الهدف من تأسيس شركة
الدارة امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ل�ل�ش��رك��ات
التابعة للشركة االم  ntecعلى الرغم
م ��ن ق� ��درة ك ��ل ش��رك��ة م ��ن ال �ش��رك��ات

التابعة للشركة االم بادارة مواردها
ال �ب �ش ��ري ��ة ب � �ص� ��ورة م� �ب ��اش ��رة دون
اللجوء الى طرف ثالث يدير ويطور
مواردها البشرية
 - 4اف � ��ادت � ��ي ب � �ش� ��رح ت �ف �ص �ي �ل��ي
وع �ل �م��ي وت �ق �ن��ي ي��وض��ح االس �ب��اب
ل �ت ��أس �ي ��س ش� ��رك� ��ة الدارة امل � � ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة واالف� � � �ص � � ��اح ع � ��ن ق �ي �م��ة
ت��أس �ي��س ه ��ذه ال �ش��رك��ة وت�ك��ال�ي�ف�ه��ا
السنوية
 - 5تزويدي بكشف يوضح عدد
العاملني بشركة االبتكار  gicإحدى
شركات  ntecومسمياتهم الوظيفية
وت�خ�ص�ص��ات�ه��م العلمية وس �ن��وات
ال �خ �ب��رة ال�ع�م�ل�ي��ة ق�ب��ل ال�ع�م��ل بهذه
الشركة ومرتباتهم الشهرية واملزايا
امل� ��ال � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ح� �ص� �ل ��ون ع �ل �ي �ه��ا
س �ن��وي��ا وت� �ح ��دي ��د ن �س �ب��ة ال �ع �م��ال��ة
الكويتية والعمالة الوافدة بالشركة
وت ��وض �ي ��ح ان ك ��ان ��ت ه� ��ذه ال�ن�س��ب
مسموحا بها ل��دى النظم املعتمدة
واملعمول بها بالهيئة العامة للقوى
العاملة ووزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل م ��ع ت��وض �ي��ح س �ب��ب ك��ون

بعض القياديني بادارة الشركة غير
كويتي الجنسية.
 - 6ت� � � ��زوي� � � ��دي ب � �ك � �ش� ��ف ب� �ع ��دد
العاملني بكل م��ن الشركة االم ntec
والشركات التاعبة لها كل على حدة
م��وض �ح��ا ف ��ي ك ��ل م �ن �ه��ا امل�س�م�ي��ات
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين وم��ؤه�لات �ه��م
ال � �ع � �ل � �م � �ي ��ة وخ � �ب� ��رت � �ه� ��م ال �ع �م �ل �ي ��ة
وروات�ب�ه��م الشهرية وامل��زاي��ا املالية
التي يحصلون عليها وجنسياتهم
وت��وض�ي��ح نسبة ال�ع�م��ال��ة الوطنية
م �ق��ارن��ة ب��ال��واف��دي��ن ف ��ي ك ��ل ش��رك��ة
على حدة؟
 - 7ك� � ��م ق� �ي� �م ��ة ش� � � � ��راء ال� �ن� �ظ ��ام
االل �ك �ت��رون��ي الدارة ن �ظ��ام ال �ش��ؤون
االدارية؟ وهل تم استجالب عروض
اسعار والترسية على اقل االسعار؟
اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة ب �ن �ع��م  -ي��رج��ى
ت��زوي��دي بجميع امل�س�ت�ن��دات ال��دال��ة
ع �ل��ى ذل � ��ك ام � ��ا اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة
بالنفي ف�ل�م��اذا ل��م يتم العمل بهذا
االجراء؟
 - 8كشف بأسماء ك��ل م��ن خضع
ل ��دورة تدريبية م��ن موظفي شركة

 ntecوال�ش��رك��ات التابعة لها س��واء
ال � � � � ��دورات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة او امل �ح �ل �ي��ة
ون � ��وع ك ��ل دورة وق �ي �م��ة ك ��ل دورة
وم� � �ص � ��روف � ��ات ك � ��ل دورة ش��ام �ل��ة
مصاريف النقل واالقامة وتوضيح
م� � ��دى االس � �ت � �ف� ��ادة وال � �ح� ��اج� ��ة ل�ك��ل
دورة على حدة وذل��ك منذ تأسيس
الشركة االم والشركات التابعة لها
وحتى تاريخ طرح هذا السؤال.
 - 9م � � ��ا آل � � �ي� � ��ة ال� � ��رق� � ��اب� � ��ة ع �ل��ى
ال�ش��رك��ات التابعة لشركة املشاريع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��وط �ن �ي��ة  ntecم��ن
ح�ي��ث اخ�ت�ي��ار امل �ش��اري��ع وال�ت��دق�ي��ق
امل ��ال ��ي واالداري ون� �ظ ��ام امل �ت��اب �ع��ة
وامل � � �ح� � ��اس � � �ب� � ��ة ض� � �م � ��ن ال� � �ق � ��وان �ي��ن
والسياسات الحكومية.
 - 10ه��ل يوجد رق��اب��ة م��ن دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل�ل�ش��رك��ة االن ��م  NTECم��ن ال�ن��اح�ي��ة
االداري� ��ة وامل��ال�ي��ة او م��ن ق�ب��ل وزارة
امل��ال �ي��ة؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة بالنفي
ف�م��ا االس �ب��اب وم ��ا اآلل �ي��ة املعتمدة
للمراقبة االداري� ��ة وامل�ح��اس�ب��ة على
ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة؟ وه � ��ل ي �ج��وز

ت ��وزي ��ع رأس امل � ��ال ع �ل��ى ال �ش��رك��ات
ال �ت��اب �ع��ة ح �س��ب ن� �ظ ��ام ت��أس�ي�س�ه��ا
وان �ش��ائ �ه��ا؟ وم� ��ا م� ��دى م�ش��روع�ي��ة
وقانونية هذا االجراء؟
 - 11م� ��ا اس � �ب� ��اب ع � ��دم خ �ض��وع
ش��رك��ة  NTECوال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة
لها لرقابة ادارة الفتوى والتشريع
ول �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ف��ي
ادارتها للمشاريع واملناقصات؟
 - 12ما اآللية املعتمدة والعمول
بها في الشركة االم  NTECوالشركات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ف ��ي اخ �ت �ي��ار وت�ع�ي�ين
ال��رؤس��اء التنفيذيني ب��ال�ش��رك��ة االم
والشركات التابعة لها كل على حدة
وجنسياتهم وم��ؤه�لات�ه��م العلمية
وسنوات الخبرة العملية ورواتبهم
ال� �ش� �ه ��ري ��ة وم� �ك ��اف ��ات� �ه ��م ال �س �ن��وي��ة
وباقي املزايا املالية التي يتمتعون
ب �ه��ا واالن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا كل
منهم ف��ي م��وق��ع عمله ح�ت��ى ت��اري��خ
طرح هذا السؤال.
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المعيوف يعيد طرح مبادرته
عن طاولة مفاوضات لألزمة النفطية
ق��ال ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف إن��ه
بالرغم من استمرار األزمة النفطية اال
ان ما ذهب اليه في بداية األزمة بإطالق
م� �ب ��ادرة ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ج �ل��وس جميع
األط� � � ��راف ح � ��ول ط ��اول ��ة امل �ف ��اوض ��ات
برعاية رئيس مجلس االم��ة والنواب
ل �ن��زع ف �ت �ي��ل األزم � ��ة ووض � ��ع ال �ح �ل��ول
املقنعة واملنطقية لحل هذه األزمة هي
األكثر ج��دوى في الوصول إل��ى الحل
مؤكدا أن هذه املبادرة تفي بالغرض
ف��ي ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر أكثر
م ��ن ال �ج �ل �س��ة ال� �خ ��اص ��ة ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن ان�ن��ي اح��د امل��وق�ع�ين الن�ع�ق��اد هذه
الجلسة ودعيت لها اال ان املبادرة هي
الطريق األفضل واألمثل ألنها تصل
ال��ى ال�ه��دف م�ب��اش��رة دون ان تستغل
ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ف��ي ال�ج�ل�س��ة مل��زاي��دات
س�ي��اس�ي��ة أو ت�ك�س�ب��ات ان�ت�خ��اب�ي��ة او
ت�ص�ف�ي��ة ح �س��اب��ات خ��اص��ة للبهرجة
اإلعالمية اكثر منها لحل املشكلة.

عبدالله املعيوف

واش � ��ار امل �ع �ي��وف ال ��ى ان امل �ب ��ادرة
تصب ف��ي ح��ل ه��ذه املشكلة وترضي
ك��ل األط� ��راف مضيفا ان��ه ال��ى اآلن لم
تجد هذه املبادرة تفاعال من النقابات
النفطية واتحاد البترول او القيادات
او الحكومة ولكن القت مباركة عديد

م��ن ال �ن��واب وم ��ا زل �ن��ا م�س�ت�م��ري��ن في
دعم هذه املبادرة وبإذن الله نستطيع
حل هذه املشكلة.
واك� ��د امل �ع �ي��وف ان ال �ب��رمل��ان سعى
ل �ح��ل األزم � ��ة م�م�ث�لا ب��رئ �ي��س مجلس
االم ��ة ال��ذي ت��دخ��ل ق�ب��ل ان ��دالع األزم��ة
واج �ت �م��ع م ��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ول �ك��ن األزم� ��ة االن أصبحت
أزمة كسر عظم ولن تحل اال بالجلوس
ع�ل��ى ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات م�ض�ي�ف��ا أن
ال� �ب ��رمل ��ان أي� �ض ��ا ت� �ح ��رك ب �ط �ل��ب ع�ق��د
جلسة خاصة وبانتظار التحرك من
الحكومة والنقابات النفطية بتشكيل
ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة م��ن ج�م�ي��ع األط� ��راف
بإشراف مجلس االمة لنضع كل طرف
م��ن األط� ��راف ت�ح��ت م�س��ؤول�ي��ات��ه كي
يعرف ابناء الشعب الكويتي ان هناك
من ممثلي الشعب من يسعى لحل اي
أزمة.

ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � �ج � �ي� ��ران ان ه� �ن ��اك م�ل�اح �ظ��ات
على الفريقني املتسببني في ازمة
االضراب من القياديني في النفط
وال �ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال �ي��ة الن ه�ن��اك
اخ� �ت ��راق ��ات ل� �ل� �ق ��رارات واالن �ظ �م��ة
املالية واالدارية من قبل القيادات
وايضا العقود النفطية للشركات
م� � ��ن م� � ��ن ق � �ب� ��ل ال � �ق� ��ائ � �م�ي��ن ع �ل��ى
النقابات.
واض��اف الجيران ف��ي تصريح
لـ«الدستور» :ليس هدفنا كشف
امل �س �ت��ور ان �م��ا ال��دف��ع ب��اس�ت�م��رار
ق �ط��ار ال�ت�ن�م�ي��ة ون��أم��ل ان ت�ك��ون
ال� �ث ��روة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي أي ��د ام�ي�ن��ة
مشيرا الى ان استمرار االض��راب
ه � ��و اس � �ت � �م� ��رار ل� �ل� �ض ��رر ال� �ق ��ائ ��م
ع�ل��ى امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة وذل ��ك في
التكييف القانوني م��دان بسبب
ت �ع �ن��ت ال � �ط� ��رف االول وت �ص �ل��ب
ال �ث��ان��ي ف�ي�ج��ب اال ن �ت��رك االم ��ور
ت �ت �ط��ور ل�ل�أس ��وأ ف ��ي ظ ��ل وج ��ود
م �ج �ل��س م �ن �ت �خ��ب ي �م �ل��ك ال� �ق ��رار
والسلطة.
وتابع :املبادرة التي اعلن عنها
النائب عبدالله املعيوف ممتازة
ف� ��ي ه � ��ذا االت � �ج � ��اه واي � �ض� ��ا ف�ت��ح
باب التعيني الن القطاع النفطي
م � � ��ازال ب �ح��اج��ة ال � ��ى ال �خ��ري �ج�ين
ال �ك �ف��اءات ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل وع��دم
ابقاء التعيني على مجموعة وفئة
معينة وه��ذه سياسة التوظيف
الحالية سياسة الحزب املسيطر.

د.عبدالرحمن الجيران

وأردف الجيران :لكنا نعرف من
هو هذا الحزب االقوى في النفط
ف�لا ب��د م��ن تنوع امل�ش��ارب واب��راز
روح الوطنية واملسؤولية بعيدا
عن املصالح الضيقة.
وق��ال الجيران :ال بد ان نلمس
دور ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ف��ي تنمية
املجتمع وهذه االمتيازات وضعت
لالنجليز الن وجودهم كان لفترة
مؤقتة وات��ى ال�ع�م��ال الكويتيون
وس �ح �ب��وا ه ��ذه االم� �ت� �ي ��ازات لهم
فاصبح معاملة الكويتي القيادي
ال �ن �ف �ط��ي ك �م �ع��ام �ل��ة االن �ج �ل �ي��زي
ال� ��واف� ��د .م �ت �س��ائ�ل�ا :اي� ��ن ال �ق �ط��اع
ع��ن ال��دق��ة الفنية وامل�ه�ن�ي��ة ونقل
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ح��دي �ث��ة مل�ع��ام��ل
التكرير واملحطات ولكن لالسف
ال �ق �ي��ادات اس�ت�م��روا ف��ي رتابتهم
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حماد يطالب أطراف األزمة بتغليب
المصلحة العليا للبالد
اع� ��رب ال �ن��ائ��ب س �ع ��دون ال�ع�ت�ي�ب��ي
ع � ��ن ام � �ل� ��ه ف � ��ي س� ��رع� ��ة ان� � �ه � ��اء أزم � ��ة
إض��راب العاملني في القطاع النفطي
وع ��ودت� �ه ��م إل � ��ى م� ��واق� ��ع ع �م �ل �ه��م ف��ي
اقرب وقت ممكن كما طالب الحكومة
س��رع��ة ال �ت��دخ��ل مل��واج �ه��ة ت�ل��ك االزم ��ة
وال �خ��روج منها وت ��دارك ال��وض��ع قبل
ت�ف��اق��م االم� ��ور ب��ال��وص��ول إل ��ى ح�ل��ول
ترضي جميع االطراف حسب العقود
واالت �ف��اق �ي��ات امل �ب��رم��ة ب�ي�ن ال�ع��ام�ل�ين
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي وامل ��ؤس� �س ��ات
وال �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة وذل� ��ك ب ��دال من
استخدام سياسة الترهيب ومالحقة
املضربني والقيادات النقابية العمالية
وت�ه��دي��ده��م باملحاسبة وال�ب�ح��ث عن
ع�م��ال��ة ب��دي�ل��ة وط��ال��ب ح�م��اد الجميع
ب �ت �غ �ل �ي��ب امل �ص �ل �ح��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ب�لاد
تفاديا ملواجهة مضاعفات ق��د تضر
بالوضع االقتصادي والسياسي في
البالد.

الجيران لـ «الدستور» :نأمل أن تكون
الثروة الوطنية في أيد أمينة
وع ��دم م��واك �ب��ة ال�ت�ط��وي��ر ال�ع��امل��ي
ال� �ن� �ف� �ط ��ي ،ل ��ذل ��ك ن� �ح� �ت ��اج ن �ظ��رة
ش �م��ول �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
في الكويت وال��ذي لم نلمسه من
القطاع النفطي
واس� � �ت� � �غ � ��رب ال� � �ج� � �ي � ��ران ق� �ي ��ام
ال�ط��رف�ين ف��ي اف�ت�ع��ال ه��ذه االزم��ة
ال� �ت ��ي ادت ال � ��ى االض� � � � ��راب دون
ال��رج��وع ال��ى ال�ب��رمل��ان قبل اتخاذ
هذه االجراءات ونزول قوات االمن
وانخفاض االنتاج الذي ادى الى
خسائر واآلن بعد ان طاح الفاس
ب��ال��رأس ي��ري��دون ت�ح��رك املجلس
فال بد من تطبيق القانون واحالة
م � ��ن ت� �س� �ب ��ب ف � ��ي االض� � � � � ��رار ال ��ى
النيابة العامة م��ردف��ا :رسالتهم
خاطئة وفي التوقيت الخطأ وفي
امل �ج ��ال ال �خ �ط��أ وب��ال��رغ��م م ��ن كل
ذل��ك اال انني اب��ارك امل�ب��ادرة التي
اطلقها النائب عبدالله املعيوف
بتشكيل لجنة مشتركة تجلس
ع�ل��ى ط��اول��ة ال �ح ��وار ل �ن��زع فتيل
االزمة.

برلمان

 ..ويتقدم
باقتراح عن
بيع األعالف
وم � ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ت �ق��دم
ال� �ج� �ي ��ران ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة
العتماد عدد من مراكز بيع
األع�ل�اف تبعا للمحافظات
وت� � � ��رخ � � � �ي� � � ��ص امل � � ��رك� � � �ب � � ��ات
امل� �ت� �ح ��رك ��ة ل� �ب� �ي ��ع األع� �ل ��اف
ف��ي ط ��رق ال�س�ف��ر ال�خ��ارج�ي��ة
وتحديدا مناطق الصليبية
وال� � � � � � ��وف� � � � � � ��رة واألح � � � � �م� � � � ��دي
وال � � �ج � � �ه� � ��راء وال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة
وم �ي �ن��اء ع �ب��د ال �ل ��ه وط��ري��ق
ال�س��امل��ي طالبا منحه صفة
االستعجال.
وق��ال الجيران إن املقترح
ي �ه ��دف إل� ��ى ت ��أم�ي�ن وس��ائ��ل
ت� � �ق � ��وي � ��ة األم� � � � � ��ن ال� � �غ � ��ذائ � ��ي
وت �ح �ق �ي��ق آلم � ��ال امل��واط �ن�ين
أص� � �ح � ��اب األغ � � �ن � ��ام واإلب� � ��ل
وال�ب�ق��ر وال �ث��روة الحيوانية
وت�ي�س�ي��ر ل��وص��ول األع�ل�اف
املدعومة ملستحقيها بعيدا
ع � ��ن ال � ��زح � ��ام ال � � ��ذي ي �ت��رك��ز
بمنطقة الشويخ وهو املركز
الوحيد لبيع األعالف.

سعدون العتيبي

ك �م��ا اك ��د ح �م��اد رف �ض��ه ال �ت ��ام ألي
مساس بحقوق وامتيازات العاملني
ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي وال �ت��ي اق ��رت في
ال �ع �ق��ود واالت� �ف ��اق ��ات امل �ب��رم��ة م�ع�ه��م
لتتناسب مع طبيعة عملهم واألخطار
وال�ض�غ��وط��ات ال�ت��ي يواجهها ه��ؤالء

العاملون اثناء تأدية عملهم.
وزاد حماد :ان العاملني في القطاع
النفطي لم يقدموا على هذه الخطوة
اال بعد وصولهم الى طرق مغلقة في
ال�ت�ف��اوض م��ع ال�ق�ي��ادات النفطية عن
حقوقهم املكتسبة كما اك��د ان اغلب
م�ط��ال��ب امل �ض��رب�ين م�ط��ال��ب م�ش��روع��ة
وج ��اءت ب�ه��دف ال��دف��اع ع��ن حقوقهم
ول �ي��س ب �ه��دف امل �ط��ال �ب��ة ب ��زي ��ادات أو
ام �ت �ي��ازات ج��دي��دة وأن ت�ل��ك امل�ط��ال��ب
لن تحمل امليزانية العامة للدولة أي
تكاليف او اعباء مالية اضافية.
كما دع��ا ح�م��اد رؤس ��اء السلطتني
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال ��ى س��رع��ة
ال�ت��دخ��ل ل�ح��ل ت�ل��ك االزم ��ة ووق ��ف ه��ذا
االض � ��راب ل�ت�ج�ن��ب اس �ت �م��رار تعطيل
العمل في امل��راف��ق النفطية واإلض��رار
باملصالح العليا للبالد.

الطريجي يسأل عن المزايا المالية
للوزراء والقياديين
وج � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي س� � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي� � ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ط��ال �ب��ا ت ��زوي ��ده ب �ت �ف��اص �ي��ل ك��اف��ة
امل �خ �ص �ص��ات وامل ��زاي ��ا وامل �ك��اف��آت
امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب�ه��ا ال� ��وزراء
وال �ق �ي��ادي��ون ف ��ي ك��اف��ة ال� � ��وزارات
والجهات الرسمية ذات امليزانيات
املستقلة او امللحقة.
وت� ��اب� ��ع م� �ت� �س ��ائ�ل�ا :ه� ��ل ه �ن��اك
اي دراس ��ة ح��ول تخفيض امل��زاي��ا
وامل �خ �ص �ص��ات س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر مع
توضيح كافة التفاصيل والقرارات
ذات الصلة؟ وكم تبلغ قيمة املبالغ
ال � �ت ��ي ي� �ت ��م ت �غ �ط �ي �ه��ا م� ��ن ج��ان��ب
الحكومة للوزراء والقياديني فيما

د .عبدالله الطريجي

يتعلق باستهالك البنزين خالل
العام الواحد؟

الحريجي يطالب بالتحقيق حول
انتخابات اتحاد الطلبة في مصر
طالب النائب سعود الحريجي
وزي��ر التربية والتعليم العالي د.
بدر العيسى بفتح تحقيق فوري
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى م�لاب�س��ات ال�ت��زوي��ر
ال � ��ذي ش� ��اب ان �ت �خ��اب��ات االت �ح ��اد
ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ط �ل �ب��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف ��رع
جمهورية مصر العربية.
وأك� � � � � ��د ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي ض � � � ��رورة
ال �ت �ص��دي ل �ل �ت �ج��اوزات ال�ص��ارخ��ة
ال �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا ع �م �ل �ي��ة االق� �ت ��راع
وأن ي�ت��م التحقيق ف��ي ه��ذا األم��ر
بمتابعة شخصية من الوزير.

سعود الحريجي
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أكد فشل مساعيهم إلدخال مجلس األمة طرفا في نزاعاتهم السياسية

المعيوف لـ«الدستور» :المجلس الحالي
سينهي هيمنة المتنفذين على الريا ضة
طالب النائب عبداهلل
المعيوف الحكومة
بتفعيل الرقابة الذاتية
على وزرائها ومحاسبة
من يتقاعس عن أداء
مهامه وواجباته منهم
فضال عن العمل على
إعادة ثقة المواطن فيها
من خالل حسن إدارة
ملف عجز الميزانية.
وأكد المعيوف في حوار
خاص لـ «الدستور» أن
هيمنة المتنفذين على
ملف الرياضة لن يستمر
وأن محاوالتهم إلظهار
مجلس األمة كطرف
في النزاع لن تنطلي على
الشعب وقال إن المجلس
سيبذل أقصى جهده من
خالل دعم الحكومة
بالتشريعات الالزمة
لعودة الكويت ألمجادها
الرياضية.
وقال المعيوف إن البديل
االستراتيجي مجرد دراسة
حكومية غير واضحة
ولم تتم مناقشتها
حتى اآلن مؤكدا أن اتخاذ
الحكومة زمام المبادرة
لتفعيل القوانين وإصدار
اللوائح التنفيذية سيكون
مؤشرا إيجابيا على تعاون
السلطتين.
وإلى التفاصيل

كيف ترون ما تم إق��راره بخصوص
دعم الكهرباء واملاء؟
ك� � ��ان ل � ��ي وج � �ه� ��ة ن� �ظ ��ر ت �ق �ض��ي
بقيام الحكومة بإجراءات قبل رفع
ال ��دع ��وم ل�ل�س�ي�ط��رة ع �ل��ى األس �ع��ار
ك �م��ا ي �ج��ب أن ت� �ك ��ون ع �م �ل �ي��ة رف��ع
ال��دع��وم وف��ق احصائيات حقيقية
ت � �ض � �م� ��ن ع � � � ��دم امل� � � �س � � ��اس ب �ج �ي��ب
امل ��واط ��ن ب �ص��ورة أو ب ��أخ��رى وم��ا
يهمنا هو ع��دم تأثير رف��ع الدعوم
ع�ل��ى امل��واط��ن م��ن أص �ح��اب ال��دخ��ل
امل� �ح ��دود وامل �ت ��وس ��ط ب �م��ا ي�ت��رت��ب
عليه م��ن ان�ع�ك��اس��ات ع�ل��ى أس�ع��ار
السلع وال�خ��دم��ات وم��ن هنا نحث
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ات� �خ ��اذ إج� � ��راءات
جادة لضبط أسعار السلع واملواد
االستهالكية.
وم� ��ا رؤي �ت �ك��م إلج� � � ��راءات ال �ح �ك��وم��ة
بشكل عام ملواجهة العجز املالي؟
إن وج � �ه� ��ة ال� �ن� �ظ ��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة
بخصوص مواجهة العجز املالي
ق��د ن�ت�ف��ق أو ن�خ�ت�ل��ف م�ع�ه��ا ول�ك��ن
السؤال هل الحكومة عندما كانت
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط مرتفعة ك��ان لديها
ال�ق��درة على التخطيط وه��ل كانت
تعي أن أسعار البترول بني ارتفاع
وان� �خ� �ف ��اض؟ ك �م��ا أس � ��أل أي� ��ن دور
االستثمارات الخارجية وأين دور
املستثمر الخارجي؟ وبالتالي نرى
أن� ��ه ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ال� �ي ��وم تحمل
م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ول� �ي ��س ت�ح�م�ي�ل�ه��ا
للمواطن البسيط.
وم ��ا اإلج� � ��راءات األف �ض��ل م��ن وجهة
نظركم للتعامل مع األزمة املالية؟
ان امل �ت��اب��ع إلج � ��راءات الحكومة
ي �ك �ت �ش��ف وج � ��ود ت �ن��اق �ض��ات ع��دة
ف�ف��ي ح�ي�ن أن �ه��ا ت�ت�ح��دث ع��ن عجز
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة نجد
أنها ما زالت تتبرع بالهبات وهي
ت� �ت� �ح ��دث ع� ��ن ع � ��دم ق ��درت� �ه ��ا ع�ل��ى
ص��رف روات ��ب وه��ي تعطي بعض
املوظفني في الهيئات واملؤسسات
روات��ب وامتيازات خيالية وم��ازال
وزراؤه � � � � � � ��ا ي� ��رك � �ب� ��ون ال � �ط� ��ائ� ��رات
الخاصة على حساب املواطن التي
ت�ك�ل��ف م �ئ��ات اآلالف م��ن ال��دن��ان�ي��ر
وك ��ان األح ��رى ب�ه��م ان ي��رك�ب��وا في
ال��درج��ة األول ��ى او غ�ي��ره��ا وال�ي��وم
فلسفة ان ال�ح�ك��وم��ة ت�س��د عجزها
م ��ن ج �ي��ب امل� ��واط� ��ن أم� ��ر م��رف��وض
ب�ت��ات��ا بمختلف ص ��وره واإلص ��رار
ع�ل��ى م�ح��اول��ة إي �ج��اد ص��ور أخ��رى
ل �ل �م �س��اس ب �ج �ي��وب امل��واط �ن�ي�ن قد
ي �ط �ي��ر ال� �ح� �ك ��وم ��ة ك ��ام� �ل ��ة ون �ع �ي��د
ال� �ت� �ح ��ذي ��ر أن � ��ه ف� ��ي ح � ��ال ات �ج �ه��ت
الحكومة إلى سد عجزها من جيب
املواطن فستكون دقت آخر مسمار

ال ��وزي ��رة ل��ن ت �ت �ن��ازل ع��ن قناعاتها
بتخصيص الجمعيات.
ال � �ب � �ع ��ض ي � � ��رى أن ك � �ث� ��رة االس� �ئ� �ل ��ة
ال �ت��ي وج�ه�ت�ه��ا ل �ل��وزي��ر ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع
اس� �ت� �ه ��داف ل �ش �خ��ص ال� ��وزي� ��ر ألس �ب��اب
انتخابية؟
ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة ان� ��ا اق � ��وم ب� ��دوري
ال��رق��اب��ي وإذا رأي ��ت اي خ�ط��أ اس��أل
ع �ن��ه وق ��د ق��دم��ت اس �ئ �ل��ة إل ��ى أغ�ل��ب
ال � � � � ��وزراء ول � ��م ي� �ت� �ح ��دث أح � ��د ان �ه��ا
بسبب انتخابات ولم يقل أحد انها
م�ش��اح�ن��ات وأن ��ا ال أؤم ��ن ب�ه��ذا وان
قال احد ان سبب توجيهي لألسئلة
ب�س �ب��ب ال ��دوائ ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة ف�ه��ذا
يرجع له ولكن انا اتحدث عن اخطاء
اسأل ملعرفة الحقيقة وبعد ذلك أقرر
ان كانت االجابات ترضي ما طلبته
أو من حقي االستمرار في اسئلتي.

عبدالله املعيوف

في نعشها.
كما كنا نتحدث منذ فترة بأن
ه �ن��اك ض ��رائ ��ب ع �ل��ى امل ��واط ��ن من
دون أي خ��دم��ات وك��ان��ت الحكومة
ت� �ت� �ح ��دث ان� � ��ه ال ت� ��وج� ��د ض ��رائ ��ب
والحاصل العكس فهناك ضرائب
ف��ي ج�م�ي��ع أوج ��ه ال �ح �ي��اة ب�ص��ورة
غ �ي��ر م� �ب ��اش ��رة ف �ق��د زادت رس� ��وم
امل� �خ ��ال� �ف ��ات وغ � �ي ��ره ��ا وال� ��رخ� ��ص
التجارية والجوازات وكل شيء زاد
م��ن دون تطوير ال�خ��دم��ات املقدمة
له وما زالت األم��ور في انحدار في
جميع مرافق الدولة.
تخطيط مسبق
ومل� ��اذا ب��رأي��ك ل��م ي�ك��ن ه �ن��اك تخطيط
مسبق ملثل تلك األزمات؟
ال ي ��وج ��د ت �خ �ط �ي��ط وال �ح �ك��وم��ة
ت �ت �ح�ين ال� �ف ��رص ل �س��د إخ �ف��اق��ات �ه��ا
التجارية واالقتصادية على حساب
امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ون �ق��ول ان حكومة
بال تخطيط حقيقي وبمثل ما هو
حاصل ال تستطيع النهوض بالبلد
وكل ما نحن فيه بسبب أن الحكومة
ال ت��ؤم��ن بالتخطيط وال يمكن لها
ال�ن�ج��اح ك�م��ا أن ت�ص��ري�ح��ات وزي��رة
ال�ش��ؤون بخصوص محاربة تجار
اإلق � ��ام � ��ات ال ن �ل �م �س �ه��ا ع �ل��ى أرض
ال ��واق ��ع ف �م��ا ن� ��راه أن ال �ب �ل��د ام �ت�لأت
بالعمالة الهامشية والسائبة وغير
املنتجة ونقول لها ك��وزي��رة شؤون
ف��ي البداية عليها التعامل م��ع هذا

امللف بجدية ألن إغالقه هو املدخل
ال� �ص� �ح� �ي ��ح ألي ع �م �ل �ي��ة ت �خ �ط �ي��ط
حقيقية ولقد طرحنا في وقت سابق
ف� �ك ��رة إي � �ج� ��اد ش ��رك ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
ب��ال �ع �م��ال��ة ال �ف �ن �ي��ة م ��ن ك�ه��رب��ائ�ي�ين
وفنيني وصحيني لتنظيم وجودهم
وضمان جلب أصحاب التخصص
للبلد والحاصل حاليا هو «ترس»
الديرة بعمالة هامشية بهدف جمع
أموال من قبل تجار اإلقامات.
ت�خ�ط��ي وزي� ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
هند الصبيح استجوابني هل يعتبر دليال
على كفاءتها؟
أرى أن االستجواب مستحق في
الحالتني والوزيرة لم تنجح اطالقا
فهي تتحدث عن القانون وتطبيق
القانون وتقول ان قدرها ان تحارب
الفساد علما انها وقعت  200معاملة
في نفس يوم االستجواب فهل هذا
ه� ��و ال� �ق ��ان ��ون ال� � ��ذي ت �ت �ح ��دث ع�ن��ه
الوزيرة؟ وأؤكد ان الوزيرة لم تنجح
ول �ك��ن ف�ش��ل ال �ن��واب ب ��أن يحاسبوا
ال��وزي��رة ع�ل��ى أخ �ط��اء واض �ح��ة ج��دا
كما أنها تالعبت بالكلمات عندما
ق��ال��ت ان ال �ج �م �ع �ي��ات ل ��م تخصص
وان� � � �م � � ��ا ه � � ��ي ع � �م � �ل � �ي ��ة اس � �ت � �ث � �م ��ار
وال �س��ؤال م��ا ال �ف��رق ب�ين االستثمار
وال �خ �ص �خ �ص��ة؟ ف �ك �ل �ه��ا ت �ص��ب ف��ي
مصلحة ال�ت�ج��ار وامل�ت�ن�ف��ذي��ن وه��ي
ت��دع��م الخصخصة وص��رح��ت بذلك
غ� �ي ��ر ان� �ه ��ا ت ��راج� �ع ��ت ت� �ح ��ت وط� ��أة
ضغوط نيابية متصاعدة وأرى أن

مالحظات الديوان
ف�ي�م��ا يتعلق ب�م�ت��اب�ع��ة امل�ج�ل��س لعمل
الحكومة على إص�لاح مالحظات دي��وان
املحاسبة نود اطالعنا على آخر تطورات
تلك القضية؟
ه��ذه املالحظات وع��دت الحكومة
ب� ��إص �ل�اح � �ه� ��ا ف� � ��ي دور االن � �ع � �ق� ��اد
املاضي واآلن علينا متابعة ما قام
ب��ه ال� � ��وزراء ح �ي��ال ه ��ذه امل�لاح�ظ��ات
وأن��ا أرى ان املالحظات ال��واردة في
ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة بعضها
مكرر ولكن أغلبية البنود مستحقة
ون� � �ح � ��ن ن� ��اق � �ش � �ن� ��ا ت � �ق� ��ري� ��ر م �ك �ت��ب
االستثمار ف��ي لندن وأوض��ح وزي��ر
املالية ان��س الصالح ان املالحظات
نفسها تعاد كل سنة ولكن لألمانة
ب�ش�ك��ل ع ��ام ل��م ن��ر ت�ف��اع�لا حكوميا
ح �ق �ي �ق �ي��ا ح � �ي� ��ال ه� � ��ذه امل� �خ ��ال� �ف ��ات
إلصالحها والتقليل منها.
النائب عبد الحميد دشتي كما ذكرتم
اس ��اء للمجلس ول�ل�ك��وي��ت ووردت أن�ب��اء
م��ؤخ��را ان��ه ب�ص��دد ال �ع��ودة ل�ل�ك��وي��ت فما
تعليقكم؟
ان � ��ا أح � ��د ال � �ن� ��اس اق� � ��ول ي� ��ا ع�ب��د
ال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ه �ن��اك ق �ض��اء ن��زي��ه
ودستور يحمي ويكفل لكل مواطن
حقه فما ب��ال��ك بالنائب فما معنى
ان��ك تدعي امل��رض وت�ت�م��ارض تعال
وداف � ��ع ع��ن ن�ف�س��ك ف�ك�م��ا ت��داف��ع عن
نفسك ف��ي ال �خ��ارج داف��ع ع��ن نفسك
ف ��ي ال� ��داخ� ��ل ول� �ك ��ن ال � �س� ��ؤال ال �ي��وم
ه��ل ه�ن��اك نهاية ل�ه��ذه االس ��اءات أم
ال؟ وه ��ل ال �ح �ك��وم��ة ل �ي��س ل �ه��ا دور
ف ��ي إي� �ق ��اف اس � � ��اءات ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش�ت��ي ض��د دول الخليج وال�س��ؤال

التتمة ص07
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حذرها بأنها ستكون قد دقت آخر مسمار في نعشها

محاولة المساس بجيوب المواطنين ّ
تطير
الحكومة بأكملها
تتمة المنشور ص06
اليوم ما املطلوب من الحكومة وما
املطلوب من املجلس اليوم الحكومة
لم تأخذ دوره��ا وك��ل القضايا ضد
عبد الحميد دشتي جاءت من دول
ال �خ �ل �ي��ج ووزي � � ��ر ال� �ع ��دل ل ��م ي �ح��رك
س��اك �ن��ا ض ��د دش �ت��ي ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
القضايا.
ك� �ي ��ف ت � ��رى م� �ش ��ارك ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
التحالفات الدولية كعاصفة الحزم ورعد
الشمال؟
نعم هذه خطوة ممتازة ونرى أن
دول مجلس التعاون كتلة متكاملة
ف��ي التعامل م��ع أي خطر يمس أي
دول � ��ة ف �ي��ه ك �م��ا أن ال �ك��وي��ت م�ح��ور
رئ �ي �س��ي وم �ح��ور ارت� �ك ��از مل �ث��ل ه��ذه
املشاركات وبالتالي فإن مشاركتنا
ف��ي أي ع�م��ل يحفظ أم��ن واس�ت�ق��رار
دول ال �خ �ل �ي ��ج ه� ��و واج � � ��ب ع�ل�ي�ن��ا
والحكومة مساءلة ع��ن أي تقصير
ف ��ي ه� ��ذا ال �ج��ان��ب ف � ��إذا ل ��م ت�ت�ف��اع��ل
م��ع م�ث��ل ه��ذه ال�ت�ح��ال�ف��ات ف�م��ن حق
ال�ب��رمل��ان مساءلتها ألن ه��ذا العمل
ي �ح �ف��ظ أم� ��ن ال �خ �ل �ي��ج ال � ��ذي يعتبر
وح� ��دة ال ت �ت �ج��زأ وإذا ك��ان��ت ه�ن��اك
أص ��وات ن �ش��از ت�م�ث��ل ج �ه��ات أخ��رى
ف�ه��ذا ال يعني أن ال�ش�ع��ب الكويتي
ال ي � ��ؤم � ��ن ب � ��ال � ��وح � ��دة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
وال�ت�ك��ام��ل االق �ت �ص��ادي والسياسي
فأمن الكويت من أمن الخليج وأمن
الخليج من أمن الكويت وه��ذا كالم
ال يمكن الفصال فيه.
القضية الرياضية
ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ف��إن
امل��واط��ن ي�ت�س��اءل :م�ت��ى ستحل القضية
الرياضة ومتى سيعود النشاط الرياضي
مرة أخرى؟
ال � � �ك� � ��ذب� � ��ة األك � � � �ب� � � ��ر ف� � � ��ي امل � �ل� ��ف
ال��ري��اض��ي ه��ي م��ا يقال ع��ن وج��ود
م� �ش ��اح� �ن ��ات س �ي ��اس �ي ��ة ف� ��ي م�ل��ف
الرياضة وهناك من يريد أن يظهر
املجلس كطرف في ال�ص��راع ولكن
نرد بأننا كمشرعني نقوم بدورنا
ف � ��ي س � ��ن ال � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ت� ��ي ت �خ��دم
ال �ش �ب��اب ال��ري��اض��ي ول �س �ن��ا ط��رف��ا
ضد اي احد فهناك من يريد قانون
يخدمه هو وليس الشباب بحيث
ي�ب�ق��ى ج��ال �س��ا ع �ل��ى ال �ك��رس��ي إل��ى
م��ا ال نهاية وليس هناك خالفات
س�ي��اس�ي��ة وه ��م م��ن ادع� ��وا أن ه��ذا
ت��دخ��ل سياسي ون�ح��ن ل��م نتدخل
فاألندية ملك الحكومة والتمويل
حكومي ولم يتكلم أحد عن تدخل
ح �ك��وم��ي وال � ��روات � ��ب ال� �ت ��ي ت��دف��ع
ل �ل �م��درب�ي�ن ول�ل�اع� �ب�ي�ن امل �ح �ت��رف�ين

 ..ومشاركا في أحد اجتماعات لجنة الشباب والرياضة

م��ن الحكومة ول��م يقل اح��د شيئا
وإن � �م� ��ا أن ي� �ت ��م ت �ن �ظ �ي��م ال �ح��رك��ة
ال ��ري ��اض �ي ��ة ح �ي �ن �ه��ا ي �ق ��ول ��ون إن��ه
تدخل حكومي وأن��ا أري��د أن أسأل
أي � ��ن ال� �ت ��دخ ��ل ال �ح �ك��وم��ي ح�ي�ن�م��ا
ي� ��أخ� ��ذ ال� ��ري� ��اض� ��ي ح� �ق ��ه اذا ك ��ان
ه �ن��اك ن ��زاع ري��اض��ي؟ ن�ح��ن نؤمن
ب��ال �ق �ض��اء ال �ك��وي �ت��ي وأك� �ب ��ر دل�ي��ل
ع �ل��ى اس �ت �ق�لال ال �ق �ض��اء ال�ك��وي�ت��ي
أن ه �ن��اك م ��ن ي�ل�ج��أ إل ��ى امل�ح�ك�م��ة
العامة ألخذ أحكام حول النزاعات
ال��ري��اض �ي��ة وأن� ��ا أح ��د األش �خ��اص
الذين رفع رئيس االتحاد الكويتي
لكرة القدم ضدهم دعاوى قضائية
فيما ي�خ��ص ال��ري��اض��ة وه ��ذا رأي��ه
وبالتالي أرى أن قضية الرياضة
ال �ك��وي �ت �ي��ة أراد ل �ه ��ا ال �ب �ع��ض أن
ت�س�ي��س ح�ت��ى ت�ب�ق��ى ب�ي��د عصابة
ري ��اض � �ي ��ة ت� ��ري� ��د أن ت �س �ت �م��ر ف��ي
اب �ت��زاز ال �ش��ارع ال��ري��اض��ي واب�ت��زاز
ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س ت�ح��ت ذري�ع��ة
ال� �ق ��وان�ي�ن ال ��ري ��اض� �ي ��ة وامل ��واث� �ي ��ق
ال��دول �ي��ة ال��ري��اض �ي��ة وأؤك� ��د ان ��ه ال
ي ��وج ��د اي خ �ل��اف م� ��ع ال �ح ��رك ��ات
الرياضية الدولية.
وما الحل الذي ترونه لهذه القضية ؟
أن � ��ا أرى أن ن �ه ��اي ��ة ال �ع �ص��اب��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ق� ��د اق� �ت ��رب ��ت وم �ع �ه��ا
س � �ت � �ك � ��ون ب � � ��داي � � ��ة ح � � ��ل امل� �ش� �ك� �ل ��ة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وإع � � � � � ��ادة ال ��ري ��اض� ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة إل � � ��ى س� ��اب� ��ق ع �ه��ده��ا
ون� �ح ��ن ال ن �خ �ت �ل��ف م ��ع أش �خ��اص
ألن لهم دورا ول�ك��ن ال نسمح لهم
أن ي�خ�ت��زل��وا ال��ري��اض�ي��ة الكويتية
بأسمائهم وأشخاصهم.
ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب � �م � �ش� ��روع ال� �ب ��دي ��ل
االستراتيجي هل ترى إمكانية إق��راره
في ظل االعتراضات الواسعة عليه من
النقابات العمالية؟
علينا أوال الحديث عن جزئيتني
بخصوص هذا املشروع فالحكومة

ج ��اءت ب��ال�ب��دي��ل م�ن��ذ ف �ت��رة ملجلس
األم � ��ة ث ��م ق ��ام ��ت ب �س �ح��ب امل� �ش ��روع
للتعديل وفي الحقيقة لم نفهم حتى
اآلن فلسفة ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
وم��ا ب�ن��وده وكيفية إق ��رار مثل هذا
االم� ��ر؟ ول �ك��ن األزم� ��ة ال�ح��ال�ي��ة فيما
ي �خ��ص ال �ب��دي��ل ه ��ي ق �ض �ي��ة ال�ن�ف��ط
واالمتيازات املوجودة لدى العاملني
في النفط وأظ��ن أن ه��ذه هي األزم��ة
الكبيرة التي تواجه املشروع حاليا
ومن جهة أخرى يعاب على املشروع
ع � � ��دم وض � ��وح � ��ه ح� �ت ��ى ل �ل �ح �ك��وم��ة
نفسها التي أتحداها أن تقدم رؤية
ملاهية البديل االستراتيجي وأرى
أنه ال يوجد بديل وهو مجرد كالم
ت �ح��دث��ت ع �ن��ه ال �ح �ك��وم��ة ودراس� � ��ة
ت �ق��دم��ت ب �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة وسحبتها
ول� ��م ت �ن��اق��ش وال ي��وج��د أي عضو
اآلن ق��ادر على ش��رح ماهية البديل
االستراتيجي.
بصفتك النيابية نسألك عن الفكرة
العامة التي ملستها من مشروع البديل؟
ف� ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة ال � � ��ذي ف �ه �م �ت��ه أن
ال �ب��دي��ل ج� ��اء ل�ت�ق�ل�ي��ص ال � �ف ��ارق م��ا
ب�ين ال��روات��ب م��ن أص �ح��اب ال �ك��وادر
وأص � �ح� ��اب االم � �ت � �ي� ��ازات م ��ع م ��ن ال
يملكون ذلك وليس لتقليل الرواتب
وال ي �م �ك��ن ت �ق �ل �ي��ل روات � � ��ب م��وظ��ف
ل ��دي ��ه ك� � ��ادر وه � ��و ع �ل �ي��ه ال� �ت ��زام ��ات
واملشكلة األساسية للمشروع كما
ذكرنا تختص بالعاملني في النفط
وال�ح��دي��ث ع��ن تقليص االم�ت�ي��ازات
التي يحصلون عليها وأن��ا ارف��ض
أن يفرض البديل على العاملني في
النفط وأرف��ض تقليص االمتيازات
م��ا ل��م ت�ب��دأ ال�ح�ك��وم��ة بنفسها أوال
ب �ت �ق �ل �ي��ل ام� �ت� �ي ��ازات� �ه ��ا وام� �ت� �ي ��ازات
ال �ق �ي��ادي�ين ال�ح�ك��وم�ي�ين وب �ع��د ذل��ك
يمكننا ال�ح��دي��ث ع��ن ال�ع��ام�ل�ين في
النفط.
تفعيل القوانين

ه �ن��اك م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
أقرها املجلس ول��م تفعل فما رسالتكم
للحكومة في هذا االتجاه؟
رس� ��ال � �ت � �ن� ��ا ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة رس� ��ال� ��ة
واض� �ح ��ة وس �ه �ل��ة ج� ��دا ن� �ق ��ول ل�ه��ا
إن إص � � � ��دار ال � �ل� ��وائ� ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
لهذه القوانني يعطي مؤشرا على
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة
ويعطي مصداقية ب�ين السلطتني
وي �ع �ك��س ث �ق��ة ل� �ل� �ش ��ارع ال �ك��وي �ت��ي
بالحكومة وي�خ�ل��ق ل��دي��ه انطباعا
جيدا عنها ألنها فقدت ثقة املواطن
بها في اآلون��ة األخ�ي��رة وعليها أن
تؤكد جديتها في تطبيق القوانني
التي نحرص على أن تخدم الشعب
الكويتي.
برأيكم ما العائق أمامها لتفعيل تلك
القوانني؟
ال اع�ت�ق��د أن�ه��ا غ�ي��ر ق ��ادرة ولكن
اع� �ت� �ق ��د أن � �ه ��ا ت� �م ��اط ��ل ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
القوانني.
ملاذا؟
ت�ف�ت�ق��ر إل� ��ى ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ب �ع��د
االس�ت��رات�ي�ج��ي ف��ي كيفية التعامل
مع القوانني ومع الشعب.
وعلى الجانب اآلخ��ر كيف ت��رى أداء
مجلس األمة ؟
أرى أن أداء مجلس األم��ة أس��رع
من أداء الحكومة من حيث تجهيز
ال�ق��وان�ين وتشريعها وف��ي متابعة
ق� �ض ��اي ��ا امل� � ��واط� � ��ن ال � �ت� ��ي ت�ل�ام ��س
همومهم واالس�ت�ق��رار ال��ذي يعيش
فيه املجلس أعطاه مجاال لإلبداع
والتميز وع�ل��ى الجانب التنفيذي
ن� �ج ��د أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ط �ي �ئ ��ة وال
تستطيع مواكبة أداء املجلس.
ملاذا؟
ألن��ه ال ت��وج��د محاسبة ورق��اب��ة
ذات �ي��ة م��ن ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى وزرائ �ه��ا
ونتيجة ل��ذل��ك ن�ج��د أن الكثير من
ال � � � � ��وزراء ب�ي��ن م �خ �ف��ق وم �ت �ق��اع��س

ومتردد في تنفيذ املشاريع واتخاذ
ال �ق��رار وع�ل��ى ذل��ك ن��رى أن ال ��وزراء
بحاجة ملحاسبة من داخل مجلس
الوزراء وليس من خارجه.
كيف ترون تراجع عدد من املقاطعني
وإع�لان نيتهم املشاركة في االنتخابات
املقبلة؟
ه � � � � ��ذا أم � � � � ��ر ط � �ب � �ي � �ع� ��ي ف � � �ه� � ��م ال
يستطيعون البقاء خ��ارج العملية
السياسية ألن�ه��ا خ�س��ارة لهم وقد
تحققت رؤيتنا بأن الذين يجلسون
خ � � ��ارج امل� �ج� �ل ��س ال ي �س �ت �ط �ي �ع��ون
ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال �ك��راس��ي وامل �ن��اص��ب
ألن�ه��م ط�لاب وج��اه��ة ول�ق��د ضاعت
منهم أرب��ع سنني وبعضهم صرح
أن ال �ص��وت ال��واح��د م��رف��وض وأن��ه
وأد للديمقراطية واليوم يجهزون
أن�ف�س�ه��م ل�لان�ت�خ��اب��ات م�ث��ل ح��دس
وغيرها وال ننسى ان االنتخابات
التكميلية ل�ل��دائ��رة الثالثة كشفت
ع��ن ت�ن��اق�ض��ات ال�ب�ع��ض ف�ه�ن��اك من
ترشح وك��ان يقول في السابق إنه
ال يفتخر أن يكون في هذا املجلس
ك �م��ا أن ب �ع��ض ال �ت �ي��ارات س��اه�م��ت
ف � ��ي دع� � ��م ب� �ع ��ض األش� � �خ � ��اص ف��ي
التكميلية واعتقد أن��ه حتى نصل
إل��ى انتخابات  2017سنجد % 80
م�م��ن ي��دع��ون أن �ه��م م��ن امل�ع��ارض�ين
ل�ل�ص��وت ال ��واح ��د س �ي �ش��ارك��ون في
االن � �ت � �خ ��اب ��ات وق� � ��د ب � � ��دأت األم� � ��ور
ت�ت�ض��ح م��ن ال �ن ��دوات وال�ت�ح��ال�ف��ات
والتحركات وغيرها من املعطيات
ال � �ت� ��ي ت� ��ؤك� ��د ذل� � ��ك ح� �ت ��ى ت �ق��رب �ه��م
م � ��ن ال� �س� �ل� �ط ��ة أك � �ب� ��ر م� ��ؤش� ��ر ع �ل��ى
أن �ه��م ب �ص��دد ال �ع��ودة لالنتخابات
وأراه ��ن أن��ه ف��ي ح��ال وص��ول�ه��م لن
ي�ط��ال�ب��وا بتغيير ال �ص��وت ال��واح��د
وس �ي��دع �م��ون ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي
الحالي.
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ح� ��دي� ��ث ع � ��ن ال� �ن� �ظ ��ام
االنتخابي ه��ل ت��ؤي��د ال�ص��وت ال��واح��د أم
تدعم تعديله؟
أن��ا م��ع ال �ص��وت ال��واح��د وأؤم��ن
أن ال�ص��وت ال��واح��د ه��و ال��ذي حقق
اس �ت �ق��رار ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة وإذا
م��ا أخ��ذن��ا االن �ت �خ��اب��ات التكميلية
ك�م�ث��ال ح��ي فسنجد أن املرشحني
األرب� �ع ��ة األوائ� � ��ل أص �ح��اب األرق� ��ام
املرتفعة هم من املؤمنني بالصوت
الواحد وه��ذا دليل على أن الدائرة
ال �ث��ال �ث��ة ب �ش �ك��ل ع � ��ام ت ��دع ��م ن �ظ��ام
الصوت الواحد.

االنتخابات
التكميلية أظهرت
تناقض توجهات
بعض الكتل
والتيارات حول
نظام الصوت
الواحد
النظام االنتخابي
الحالي حقق
استقرارا سياسيا
وتكميلية الثالثة
أظهرت تقبل
الناخب له
هل كانت لدى
الحكومة رؤية
للتخطيط عندما
كانت أسعار النفط
مرتفعة؟
الحكومة في ظل
حديثها عن العجز
في الميزانية
نجدها توزع
الهبات هنا وهناك
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

ضعف أعمال الرقابة على االستثمارات
العائدة للمشمولين برعاية هيئة القصر
في الحلقة الثانية والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة
بتنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية
وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014
تنشر «الدستور» بيانات الحساب الختامي لكل من
الهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية واإلدارة العامة
لإلطفاء والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت
وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014

استمرار تدوير
أرصدة حساب
العهد منذ عدة
سنوات مالية
سابقة
انعدام وتدني
الصرف على بعض
االعتمادات أدى
إلى ظهور وفر
بالحساب الختامي

مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر

أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
الحساب الختامي وأهم املالحظات
التي اسفر عنها فحص ومراجعة
ب � �ي� ��ان� ��ات وح� � �س � ��اب � ��ات وس � �ج �ل�ات
وش � ��ؤون ال �ت��وظ��ف ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر 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
ال � �خ � �ت ��ام ��ي أن ه � �ن� ��اك زي � � � � ��ادة ف��ي
االي� � � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ة ع ��ن االي � � ��رادات
ال �ت �ق��دي��ري��ة ب�ق�ي�م��ة  16.370دي �ن��ارا
كويتيا بنسبة  ٪ 23.7من املقدر.
وبلغ وفر املصروفات الفعلية عن
املصروفات التقديرية مبلغا وقدره
 1.674.801دي �ن��ار ك��وي �ت��ي بنسبة
 ٪ 6.8من املقدر وت��م تغطية زي��ادة
امل�ص��روف��ات الفعلية ع��ن االي ��رادات
الفعلية البالغة  22.902.829دينارا
كويتيا خصما من الباب الخامس
امل �ص��روف��ات املختلفة 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 ملشروعق ��ان ��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب��ات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ل �ب �ع��ض ال �ه �ي �ئ��ات ذات
امليزانيات امللحقة عن السنة املالية
.2015/2014
ثانيا :فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة
 استمرار تدوير ارصدة حسابع�ه��د م�ب��ال��غ ت�ح��ت ال�ت�ح�ص�ي��ل منذ
سنوات عدة مالية سابقة.

ت� �ب�ي�ن ل � ��دى ال� �ف� �ح ��ص اس� �ت� �م ��رار
ت� ��دوي� ��ر ارص� � � ��دة ح� �س ��اب ع �ه ��د اي
م�ب��ال��غ ت�ح��ت ال�ت�ح�ص�ي��ل وب�ق��اؤه��ا
دون ت �ح �ص �ي��ل او ت �س ��وي ��ة ي �ع��ود
ب �ع �ض �ه ��ا ال � � ��ى ع � � ��ام  1999وذل � ��ك
باملخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
 استمرار تدوير ارصدة حسابامانات  -مبالغ تحت التسوية دون
اج � ��راء ت �س��وي��ة م �ن��ذ ع� ��دة س �ن��وات
مالية سابقة.
ت� �ب�ي�ن ل � ��دى ال� �ف� �ح ��ص اس� �ت� �م ��رار
ت��دوي��ر م �ب��ال��غ م��ن ارص � ��دة ح�س��اب
ام� ��ان� ��ات  -م �ب��ال��غ ت �ح��ت ال �ت �س��وي��ة
دون سدادها او تسويتها وقد بلغ
ال��رص �ي��د ف ��ي  2015/3/31م�ب�ل�غ��ا
وق� ��دره  9.281دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا منه
ارص��دة م��دورة بلغت  7.740دينارا
كويتيا يرجع تاريخ بعضها لعام
.2007
 ان� �ع ��دام وت ��دن ��ي ال �ص ��رف علىب �ع��ض اع� �ت� �م ��ادات ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة
م��ا أدى إل��ى ظ�ه��ور وف��ر بالحساب
الختامي.
ح � � �ي � ��ث ت � � �ب �ي��ن ل � � � � ��دى ال � �ف � �ح� ��ص
وامل��راج �ه��ة ان �ع��دام وت��دن��ي ال�ص��رف
على بعض اعتمادات بنود امليزانية
م��ا أدى إل��ى ظ�ه��ور وف��ر بالحساب
الختامي.
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة
 تكوين مخصصات اضافيةل �ل��اس � �ت � �ث � �م � ��ارات ف� � ��ي االوراق

امل��ال �ي��ة وال �ص �ن��ادي��ق وامل �ح��اف��ظ
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ال� �ت ��ي ت� �ج ��اوزت
نسبة االنخفاض بها  ٪ 20من
تكلفتها.
وأف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة أن �ه��ا ستقوم
ب � ��إع � ��ادة ال� � ��دراس� � ��ة ف� ��ي ت �ك��وي��ن
املخصصات آخذة بعني االعتبار
مالحظة الديوان والعرض على
مجلس االدارة الت �خ��اذ م��ا ي��راه
مناسبا.
وع� � � �ق � � ��ب ال � � � � ��دي � � � � ��وان م � ��ؤك � ��دا
م�لاح�ظ�ت��ه وب� �ض ��رورة تصويب
ال�ه�ي�ئ��ة ل�لاث��ر امل��ال��ي ال�ن��ات��ج عن
ت �ك��وي��ن امل �خ �ص��ص ح �ت��ى ت�ك��ون
ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة م� �ع� �ب ��رة ع��ن
نتائج االعمال.
 ت �ق��اع��س ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ات �خ��اذاالج� � � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��اس �ت��رداد
م�س�ت�ح�ق��ات�ه��ا ع ��ن م�س��اه�م��ات�ه��ا
ب�ص�ن��دوق��ي ال�ع�م�لات وال�ت��أج�ي��ر
االول.
ط � ��ال � ��ب ال� � � ��دي� � � ��وان ب� � �ض � ��رورة
ق�ي��ام الهيئة باتخاذ االج ��راءات
الكفيلة ب��اس�ت��رداد مستحقاتها
والتي وردت بالالئحة التنفيذية
ل�ل�ق��ان��ون وب�ي�ن�ه��ا ح�ك��م التمييز
رق ��م  2008/6تجنبا ل �ت �ك��رار ما
سبق االشارة اليه.
وأف��ادت الهيئة بأنها ستقوم
ب � ��ات� � �خ � ��اذ ج� �م� �ي ��ع االج � � � � � � ��راءات
الكفيلة ب��اس�ت��رداد مستحقاتها
في صندوقي العمالت والتأجير
االول.
 ت� �ح� �م� �ي ��ل ال � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة 2015/2014بمصروفات تخص

سنوات سابقة.
ط�ل��ب دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة بيان
أس� �ب ��اب ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة بتحميل
م � �ب� ��ال� ��غ خ� �ل ��ال ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014الع � �م� ��ال م �ن �ج��زة
ت �خ��ص س� �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب�ق��ة
ب � �ل ��غ م � ��ا ام � �ك � ��ن ح � �ص � ��ره م �ن �ه��ا
 48.775دي � �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا وذل ��ك
باملخالفة للبند /4ج  -الصرف
م� ��ن ق� ��واع� ��د ت �ن �ف �ي��ذ م �ي��زان �ي��ات
الجهات الحكومية للسنة املالية
.2015/2014
واف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ان � ��ه ل ��م ي�ت��م
ارفاق نسخة من استمارة تعلية
االمانات الخاصة بالسنة املالية
 2014/2013باستمارة الصرف.
رابعا :فحص ومراجعة شؤون
التوظيف بالهيئة
 ص� � � � ��رف م � � �ك� � ��اف� � ��آت م ��ال� �ي ��ةلشاغلي الوظائف القيادية دون
استحقاقها.
وط�ل��ب ال��دي��وان اس�ت��رج��اع ما
تم صرفه من تلك املكافآت املالية.
واف � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��أن االص ��ل
انه ال يشترط في القرار االداري
ش �ك��ل خ ��اص م �ع�ين اال اذا نص
امل � �ش� ��رع ع� �ل ��ى ذل � ��ك وع� �ن ��دئ ��ذ ال
ي�ك��ون ال�ق��رار مشروعا اال اذا تم
اتباع الشكليات املحددة واتخاذ
االج� � ��راءات امل �ق��ررة ف�ق��د يتطلب
امل� �ش ��رع ض � ��رورة ص� ��دور ال �ق��رار
االداري في شكل معني كان يكون
م�ك�ت��وب��ا او مسببا او اخ��ذ رأي
جهة قبل اص ��داره وب��ذل��ك يجب

على االدارة املختصة مراعاة هذه
الشكليات واتباع تلك االجراءات
وفقا لنص املشرع واال كان جزاء
املخالفة البطالن وف��ي غير هذه
ال �ح��االت تتمتع االدارة بحرية
تقدير واس�ع��ة ف��ي ات�ب��اع الشكل
املالئم الصدار قراراتها وملا كان
امل� �ش ��رع ل ��م ي �ن��ص ع �ل��ى وج ��وب
صدور القرار بناء على ديباجته
وه��و ما افترضه ال��دي��وان وبناء
عليه ح�ك��م ع�ل��ى ال �ق��رار ال ��وزاري
ب ��ال� �ب� �ط�ل�ان وك � ��ان � ��ت م�لاح �ظ �ت��ه
باسترجاع ما تم صرفه اثر الزم
لذلك القضاء.
وأضافت الهيئة انها استندت
ف��ي ص��رف �ه��ا امل �ك��اف��أة ع �ل��ى ق��رار
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م 45
ل�س�ن��ة  2012وامل �ت �ض �م��ن سحب
ق� ��رار اح ��ال ��ة ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
للهيئة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون القصر
ال� ��ى ال �ت �ق��اع��د وم� ��ا ورد ب�ك�ت��اب
دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة رق� ��م م
خ م 2013/36/531/ب �ت��اري��خ
 2013/8/29ال � � � ��ذي ت �ض �م��ن
ك �ت��اب ال�ه�ي�ئ��ة رق��م  7403امل��ؤرخ
 2013/8/14ب �ش��أن االف � ��ادة عن
بعض االستفسارات حول انتهاء
خ��دم��ة امل��ذك��ور ومستحقاته في
البند رابعا فيما يتعلق بكيفية
ص��رف امل �ك��اف��أة امل��ال�ي��ة لشاغلي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي��ادي��ة وف� ��ق ق ��رار
مجلس ال � ��وزراء رق��م  681لسنة

التتمة ص09

الهيئة قصرت
في استرداد
مستحقاتها عن
مساهماتها
بصندوقي
العمالت والتأجير
األول
تدوير أرصدة
مبالغ تحت
التسوية من دون
إجراء تسوية منذ
سنوات عدة
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عدم توافق بعض استثمارات الهيئة
مع أحكام وضوابط الشريعة
تتمة المنشور ص08
 2013ومن ثم يراعي تطبيق ذلك
ع�ل��ى امل ��ذك ��ور ان ك ��ان ل��ه رص�ي��د
يزيد عن  90يوما.
 مخالفة الهيئة ق��رار دي��وانالخدمة املدنية رقم  5لسنة 2005
ب �ش��أن م��واع �ي��د ال�ع�م��ل ال��رس�م��ي
خ�ل�ال ال� � ��دوام ال �ش �ت��وي وال �ق��رار
رقم  1لسنة  2006بشأن مواعيد
ال �ع �م��ل ال ��رس� �م ��ي خ �ل��ال ال� � ��دوام
الصيفي.
ت�ب�ين م��ن ال�ف�ح��ص وامل��راج�ع��ة
اختالف مواعيد الدوام الرسمي
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ع �م��ا ج� ��اء ف ��ي ق ��رار
دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م 5
لسنة  2005وال ��ذي يقضي ب��أن
يتم تقسيم ال�ج�ه��ات الحكومية
م��ن ح�ي��ث ب��دء ال� ��دوام وان�ت�ه��ائ��ه
ال � ��ى م �ج �م��وع �ت�ين ح �ي��ث ص�ن��ف
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون القصر
م � ��ن ال� �ف� �ئ ��ة االول � � � ��ى ال � �ت� ��ي ح ��دد
ال��دوام بها من الساعة السابعة
وال �ن �ص��ف ص�ب��اح��ا ال ��ى ال�س��اع��ة
الثانية والنصف ظهرا.
ك��ذل��ك اخ� �ت�ل�اف ن �ظ��ام ال � ��دوام
ال ��رس� �م ��ي ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ف �ت��رة
الصيفية ع�ن��ه ف��ي ف�ت��رة الشتاء
باملخالفة ل�ق��رار دي ��وان الخدمة
املدنية رقم  1لسنة  2006والذي
يقضي بأن يستمر العمل صيفا
وش �ت��اء ب�ن�ظ��ام ال � ��دوام ال��رس�م��ي
الذي طبق اثناء فترة الشتاء.
واف � � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ص �ف �ح��ة
امل�ل�اح �ظ ��ة وأن� �ه ��ا س� ��وف ت�ل�ت��زم
ب �ج �م �ي��ع ال� � �ق � ��رارات وال �ت �ع��ام �ي��م
ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��اح � �ك� ��ام وض� ��واب� ��ط
ال �ع �م ��ل ال ��رس� �م ��ي ف �ي �م��ا ي�خ��ص
م ��واع� �ي ��د ال� �ع� �م ��ل خ �ل��ال ال � � ��دوام
الصيفي وشهر رمضان.
خامسا:
المالحظات المستمرة
م��ن ب�ين امل�لاح�ظ��ات املستمرة
التي اوردها ديوان املحاسبة ما
يلي:
 م� �خ ��ال� �ف ��ات ش ��اب ��ت ت�س�ل�ي��مام��وال القصر املنتهية عالقتهم
بالهيئة ومنها:
 اس�ت�م��رار ع��دم س��داد الهيئةم�س�ت�ح�ق��ات ال�ق�ص��ر م�م��ن بلغوا
سن الرشد من االرصدة املتبقية
لكل م��ن االحتياطيات واالرب��اح
املرحلة.

ديوان املحاسبة

 استمرار عدم تسوية الهيئةرؤوس االموال املستحقة لبعض
القصر الذين بلغوا سن الرشد.
 استمرار ع��دم ال�ت��زام الهيئةببعض احكام السياسة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار امل� �ع� �ت� �م ��دة ل��دي �ه��ا
ومنها:
 -اس �ت �م��رار ان �خ �ف��اض القيمة

شعار الهيئة العامة لشؤون القصر

ال� � �ع � ��ادل � ��ة مل � �س ��اه � �م ��ات ال �ه �ي �ئ��ة
ب�ب�ع��ض ال �ش��رك��ات ع��ن تكلفتها
ف� � ��ي  2014/12/31وب� �ن� �س ��ب
تتراوح بني .٪ 100 - ٪ 33.1
 استمرار ع��دم اتخاذ الهيئةاالج � � � � � ��راءات امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل�ب�ع��ض
استثماراتها غير امل��درة لعوائد
ل �ف �ت��رات ط��وي �ل��ة م�ت�ص�ل��ة وال �ت��ي

كبدت الهيئة خسائر رأسمالية
غير محققة في ذات الوقت.
 اس�ت�م��رار ع��دم ت��واف��ق بعضاس � �ت � �ث � �م � ��ارات ال� �ه� �ي� �ئ ��ة أح � �ك� ��ام
وضوابط الشريعة االسالمية.
 اس � � �ت � � �م� � ��رار ع � � � ��دم ت �ض �م�ي�نالبيانات املالية في 2014/12/31
ال� � �ع� � �ق � ��ارات واالس � � �ه� � ��م وال� ��ذم� ��م
ال �خ��اص��ة ب��امل �ش �م��ول�ين ب��رع��اي��ة
ال�ه�ي�ئ��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون رق��م
 67لسنة  1983ف��ي ش��أن ان�ش��اء
الهيئة العامة لشؤون القصر.
 اس �ت �م��رار ت�ض�خ��م ح�س��اب��اتامل � �ش � �م� ��ول �ي�ن ب � ��رع � ��اي � ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
ب � � � ��أرص � � � ��دة غ� � �ي � ��ر امل � �ش � �م� ��ول�ي��ن
ب � ��ال � ��رع � ��اي � ��ة وال� � �ب � ��ال� � �غ � ��ة ن �ح��و
 14٫205٫457دينارا كويتيا.
 استمرار عدم وجود ضوابطتنظم الصرف من بنود حصيلة
االموال املستقطعة وفقا الحكام
املادتني  19و 22من قانون انشاء
ال�ه�ي�ئ��ة وال� �ق ��رار ال � ��وزاري رق ��م 5
لسنة .1997
 اس � � �ت � � �م� � ��رار ع � � � ��دم م�ل��اء م� ��ةب �ع��ض ال �س �ي��اس��ات امل�ح��اس�ب�ي��ة
امل�س�ت�خ��دم��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة لتسجيل
وع ��رض االس �ت �ث �م��ارات وطبيعة
نشاطها.
 استمرار عدم حصول الهيئةعلى موافقة الشركاء في الشيوع

او ق� ��رار م��ن امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة
الدارة الهيئة لألموال املشتركة.
 اس� � �ت� � �م � ��رار ض � �ع� ��ف اع � �م� ��الال � ��رق � ��اب � ��ة ع� �ل ��ى االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
امل �س �ج �ل��ة ب ��اس� �م ��اء امل �ش �م��ول�ين
برعاية الهيئة.
 اس �ت �م��رار امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��يش ��اب ��ت ت� �ع ��اق ��د ال �ه �ي �ئ��ة إح� ��دى
ال� � �ش � ��رك � ��ات الدارة ال � �ع � �ق� ��ارات
ال �ع��ائ��دة ل�ل�ق�ص��ر وم ��ن ب�ي�ن تلك
املخالفات ما يلي:
 م �خ��ال �ف��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �م��ادت�ينرق ��م  13و 14م��ن ق��ان��ون دي ��وان
املحاسبة رقم  30لسنة .1964
 اس � �ت � �م� ��رار ت� �ج ��دي ��د ال �ع �ق��دباملخالفة للتعليمات املالية.
 ت� ��أخ� ��ر ال �ه �ي �ئ ��ة ف� ��ي ات� �خ ��اذاالج ��راءات ال�لازم��ة حيال بعض
املستأجرين املختلفني عن سداد
ال �ق �ي �م��ة االي � �ج� ��اري� ��ة امل �س �ت �ح �ق��ة
والبالغة  53٫423دينارا كويتيا
بتاريخ .2014/12/31
 اس �ت �م��رار امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��يش� ��اب� ��ت اع � �م� ��ال ادارة ال ��رق ��اب ��ة
والتدقيق الداخلي بالهيئة ومن
ضمن تلك املالحظات ما يلي:
 ال �ن �ق��ص ال �ش��دي��د ف��ي اع ��دادال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن ب � � � � � � ��االدارة م� �ق ��ارن ��ة
ب � ��االع� � �م � ��ال واالخ � �ت � �ص � ��اص � ��ات
املوكلة اليهم.
 ق � �ص � ��ور ش � � ��اب ال �ت �س �ج �ي��لبدفتر اليومية العامة.
 اس � �ت � �م � ��رار وج� � � ��ود ق �ص ��ورب��ال �ق��رار  2008/3ب �ش��أن تكوين
م�خ�ص�ص��ات م��ال �ي��ة ل�لاي �ج��ارات
املستحقة وغير املحصلة.
 اس � �ت � �م� ��رار ان � �ع � �ق� ��اد ب �ع��ضج �ل �س��ات ال �ل �ج��ان خ�ل��ال اوق� ��ات
العمل الرسمي باملخالفة لقرار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 1
لسنة  1983ب�ش��أن ب��دل حضور
ج �ل �س��ات ال� �ل� �ج ��ان ف ��ي ال �ج �ه��ات
الحكومية.

الهيئة خالفت
قرار ديوان
الخدمة بشأن
مواعيد العمل
الرسمي خالل
الدوامين الصيفي
والشتوي
مخالفات شابت
تسلم أموال
القصر المنتهية
عالقتهم بالهيئة
استمرار عدم
التزام الهيئة
ببعض أحكام
السياسة العامة
لالستثمار
عدم تسوية
رؤوس األموال
المستحقة لبعض
القصر ممن بلغوا
سن الرشد
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قصور هيئة الزراعة في تحصيل رسوم
استغالل قسائم تربية الماشية
أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
الحساب الختامي وأهم املالحظات
ال�ت��ي أس�ف��ر عنها فحص ومراجعة
ال � � � ��دي � � � ��وان ب� � �ي � ��ان � ��ات وح � �س � ��اب � ��ات
وسجالت شؤون التوظف والرقابة
املسبقة واملخالفات املالية بالهيئة
ال � �ع ��ام ��ة ل � �ل� ��زراع� ��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 ال� ��زي� ��ادة ف ��ي اإلي � � ��راداتال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن اإلي � � ��رادات ال�ت�ق��دي��ري��ة
م��ا ق ��دره  1.131.858/-د.ك بنسبة
 ٪21.7من املقدر.
 ب� �ل ��غ ال � ��وف � ��ر ف � ��ي امل � �ص ��روف ��اتلفعلية عن املصروفات التقديرية ما
قدره  7.550.183/-د.ك بنسبة ٪6.6
من املقدر.
وت ��م ت�غ�ط�ي��ة زي � ��ادة امل �ص��روف��ات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ع� ��ن االي� � � � � ��رادات ال �ف �ع �ل �ي��ة
البالغة  100.342.959/-د.ك خصما
م��ن ال �ب��اب ال �خ��ام��س  -امل �ص��روف��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل ��دف��وع ��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة
ب�م�ي��زان�ي��ة ال� � ��وزارات واإلدارات
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
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 ال ��دي ��وان
ل� �ل� �ب� �ي ��ان ��ات ال � � � � � � ��واردة ب ��ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ما يلي:
 - 1ان �ع��دام ال �ص��رف ع�ل��ى بعض
اع �ت �م��ادات ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة وت��دن��ي
معدالت الصرف على البعض اآلخر
م �م��ا أدى ل �ظ �ه��ور وف� ��ر ب��ال �ح �س��اب
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
ب �ع��ض اع� �ت� �م ��ادات ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة
وت � ��دن � ��ي م� � �ع � ��دالت ال� � �ص � ��رف ع �ل��ى
البعض منها مما أدى لظهور وفر
بالحساب الختامي للهيئة.
 - 2ان �ع��دام ال �ص��رف ع�ل��ى بعض
م� �ش ��اري ��ع ال �ه �ي �ئ��ة امل� ��درج� ��ة ب�خ�ط��ة
التنمية للسنة املالية 2015/2014
وتدني وانخفاض معدالت الصرف

مبنى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

على البعض منها.
ت �ب�ي�ن ل� ��دى ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة
انعدام الصرف على بعض مشاريع
ال �ه �ي �ئ��ة امل� ��درج� ��ة ب �خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2015/2014وت��دن��ي
وان �خ �ف��اض م �ع��دالت ال �ص��رف على
البعض منها وق��د بلغت اعتمادات
تلك امل�ش��اري��ع بعد التعديل مبلغا
ق� � � � � � � � � ��دره 6.710.439/-د.ك ف� ��ي ح�ين
ب � �ل� ��غ امل � �ن � �ص � ��رف م� �ن� �ه ��ا م� � ��ا ق� � ��دره
 1.476.502/د.ك بوفر بلغ ما قدره 5.233.937/د.ك بنسبة  ٪78منتلك االعتمادات.
 - 3اس� �ت� �م ��رار امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي
ش��اب��ت أرص � ��دة ب �ع��ض ال �ح �س��اب��ات
ال�خ��ارج��ة ع��ن أب ��واب امل�ي��زان�ي��ة ومن
تلك املالحظات:
 بقاء أرصدة مدورة دون تسويةي � �ع� ��ود ب �ع �ض �ه��ا ل � �س � �ن� ��وات م��ال �ي��ة
سابقة ضمن رصيد حساب العهد
مبالغ تحت التحصيل.
 تضخم رص�ي��د ح�س��اب ال��دي��وناملستحقة للحكومة وتدوير بعض
األرص� � � � ��دة وال � �ت� ��ي ي� �ع ��ود ب�ع�ض�ه��ا
لسنوات مالية سابقة دون تسوية.
 - 4اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم إدراج ق�ي��م
امل � � � ��وج � � � ��ودات ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة
وإج��راء القيود املحاسبية الخاصة
ب�ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات امل��ال�ي��ة
الصادرة في هذا الشأن.
اس� � �ت� � �م � ��رار ع � � ��دم ق � �ي � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة
بتضمني حسابها الختامي للسنة
املالية  2015/2014قيم امل��وج��ودات
العقارية نظرا لعدم تقييمها وذلك
باملخالفة ألحكام التعميم رق��م ()5

ل�س�ن��ة  2005ب �ش��أن ح �ص��ر وتقييم
أم� �ل ��اك ال � ��دول � ��ة ال� �ع� �ق ��اري ��ة وك ��ذل ��ك
التعميم رق��م ( )2لسنة  2007بشأن
اإلج � � � � � ��راءات امل ��ال� �ي ��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة
ال�ل�ازم ��ة إلث �ب��ات ق�ي��م أم �ل�اك ال��دول��ة
ال �ع �ق ��اري ��ة ف ��ي ح� �س ��اب ��ات ال �ج �ه��ات
الحكومية.
 - 5إج � ��راء ال �ه �ي �ئ��ة م �ن��اق �ل��ة دون
استخدامها.
ت � � �ب �ي ��ن ل� � � � � ��دى ال � � �ف � � �ح� � ��ص ق � �ي � ��ام
ال�ه�ي�ئ��ة ب��إج��راء م�ن��اق�ل��ة ب�ي�ن بعض
ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة دون اس�ت�خ��دام�ه��ا
واالستفادة منها باملخالفة ألحكام
ال�ب�ن��د ( )2م��ن ال �ق��واع��د ال �ع��ام��ة من
التعميم رقم ( )12لسنة  1992بشأن
ش � � ��روط ال �ت �ع ��دي ��ل ب �ي�ن اع� �ت� �م ��ادات
امل �ي��زان �ي��ة ف ��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال � ��ذي ي �ق �ض��ي ب �ع��دم ال �ل �ج��وء ال��ى
اج ��راء تعديل أي��ة اع�ت�م��ادات إال في
حالة الضرورة القصوى بعد دراسة
جدية مسبقة عن حالة االعتمادات.
 - 6ع � ��دم ت �ق �ي��د ال �ه �ي �ئ��ة ب�ب�ع��ض
أحكام التعميم رقم ( )4لسنة 2000
بشأن القواعد واإلج ��راءات الالزمة
إلقفال الحسابات وإع��داد الحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ل� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وتعديالته.
ب�ل��غ ال��رص �ي��د ال��دف �ت��ري لحساب
ع �ه��د دف � �ع� ��ات واع � �ت � �م� ��ادات ن �ق��دي��ة
ب��ال �خ��ارج ف ��ي  2015/3/31مبلغا
وق��دره  31.511/561د.ك ول��م يظهر
النموذج رقم ( 14/3ح خ  -حسابات)
قيام الهيئة بإجراء مطابقة الرصيد
ال�ف�ع�ل��ي وف ��ق ش �ه��ادة ال�ب�ن��ك وج��رد
الصندوق.

ثالثا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الهيئة
ف�ي�م��ا ي�ل��ي أه ��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي
أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات
الهيئة للسنة املالية :2015/2014
 - 1امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
تخصيص وت��وزي��ع ق�س��ائ��م امل ��زارع
املتكاملة بمنطقة ال��وف��رة (امل��زرع��ة
الشاملة).
وأف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن �ه��ا ش�ك�ل��ت
فريق عمل ثاني ل��دراس��ة املوضوع
بالقرار رقم ( )852لسنة  2014وأنه
ق� ��ام ب��اس �ت �ب �ع��اد امل ��ؤس� �س ��ات ال �ت��ي
تقدمت بميزانيات دون ان تقدم ما
يفيد من البنوك رأس املال املطلوب
وك��ذل��ك اس�ت�ب�ع��اد ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
التي تقدمت ب��رأس امل��ال املقرر بعد
امل��وع��د امل�ح��دد واي�ض��ا ت��م استبعاد
ج� �م� �ي ��ع ال� � �ش � ��رك � ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات
ال �ت��ي ت �ق��دم��ت ب �خ �ط��اب��ات ال�ض�م��ان
ب �ع��د امل ��وع ��د امل� �ح ��دد وب �خ �ص��وص
الشيكات املقدمة من قبل الشركات
وامل ��ؤس� �س ��ات ف �ق��د ت ��م اس�ت�ب�ع��اده��ا
ج�م�ي�ع��ا وأض ��اف ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه تم
اس� �ت� �ب� �ع ��اد ب� �ع ��ض ال � �ش � ��رك � ��ات م��ن
ال �ت �خ �ص �ي��ص امل �ت �ك ��رر ب �ه��ا أس �م��اء
الشركات.
وأرج � � � � �ع� � � � ��ت ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة أس � � �ب � ��اب
م� �خ ��ال� �ف� �ت� �ه ��ا ل� � �ل� � �ش � ��روط ال� � � � � ��واردة
ب ��اإلع �ل�ان ال� ��ى امل ��واف� �ق ��ات ال �ت ��ي ت��م
الحصول عليها م��ن رئيس الهيئة
السابق وأنها استبعدت الشركات
املخالفة ل�ش��روط اإلع�ل�ان وتصفية
ال� �ش ��رك ��ات امل �ط��اب �ق��ة ل� �ع ��دد ()188

ش��رك��ة وأش� ��ارت الهيئة إل��ى ان��ه تم
اح��ال��ة جميع اع�ض��اء ال�ف��ري��ق األول
املشكل م��ن قبل إدارة القسائم الى
ال�ت�ح�ق�ي��ق وان �ت �ه��ت ال ��ى معاقبتهم
جميعا بموجب القرار اإلداري رقم
( )518لسنة .2015
 - 2ت ��راخ ��ي ال�ه�ي�ئ��ة ف ��ي م�ت��اب�ع��ة
وت � �ح � �ص � �ي� ��ل ال � � ��رس � � ��وم ال� �س� �ن ��وي ��ة
امل�س�ت�ح�ق��ة ن �ظ �ي��ر اس �ت �غ�ل�ال بعض
قسائم تربية املاشية.
ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ح�ص�ي��ل مقابل
االن �ت �ف��اع ال �س �ن��وي ل�ب�ع��ض ق�س��ائ��م
ت ��رب� �ي ��ة امل ��اش � �ي ��ة ول � ��وح � ��ظ وج � ��ود
ال�ع��دي��د م��ن ح��االت ال�ت��أخ��ر ف��ي دفع
ال ��رس ��وم ال �س �ن��وي��ة ل �ت �ل��ك ال�ق�س��ائ��م
وف � � ��روق اإلي � �ج� ��ار ل� �ف� �ت ��رات ط��وي �ل��ة
باملخالفة للمادتني ( )4و ( )11من
شروط التعاقد.
وأف � � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��أن � �ه ��ا ت� �ق ��وم
ب �ت �ح �ص �ي��ل رس � � � ��وم ب � � ��دل االن � �ت � �ف ��اع
ال �س �ن��وي وف ��ق ب �ن��ود ال �ع �ق��د وال �ق��رار
ال � �ص � ��ادر م� ��ن م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء رق ��م
( )2012/99وقرار مجلس ادارة الهيئة
رق��م ( )2010/911وان�ه��ا ت�ق��وم بنشر
اع�لان بالجريدة الرسمية والجرائد
ال � �ي� ��وم � �ي� ��ة ك� � ��ي ي� � �ق � ��وم م �س �ت �خ��دم��و
ال � �ح � �ي� ��ازات ال� ��زراع � �ي� ��ة ب �م��راج �ع �ت �ه��ا
ودفع الرسوم املستحقة لديها وأنها
ب�ع��د ش�ه��ر م��ن االع�ل�ان ت�ق��وم بحصر
املخالفني تمهيدا التخاذ االج��راءات
القانونية ضدهم.
 - 3املالحظات التي شابت بعض
عقود الهيئة:
من أهم تلك املالحظات ما يلي:
 اع�ت�م��اد وص ��رف م�ب��ال��غ تخصس� �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب �ق��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
للتعليمات املالية.
 اجراء عدة تمديدات على عقوداملناقصات املذكورة بلغت جملتها
ما قدره  12.866.058/-د.ك.
 - 4امل � ��آخ � ��ذ ال� � �ت � ��ي ش � ��اب � ��ت ع �ق��د
املناقصة رقم ( )2010/2009-32إنشاء
معرشات وبيوت محمية وشبكة ري
ب��امل��زرع��ة ال�ن�م��وذج�ي��ة ب��ال��وف��رة وم��ن
بينها:
 ع � ��دم ت �ح��دي��د ت� ��اري� ��خ ال �ت �س �ل��ماالبتدائي.
 ت� ��راخ� ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة ف� ��ي ت�ط�ب�ي��قالشروط الجزائية وتقاعس الشركة
في استكمال األعمال املطلوبة.
 - 5امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
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انعدام الصرف على
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مخالفات شابت تخصيص وتوزيع قسائم
المزارع المتكاملة بالوفرة
تتمة المنشور ص10
ع�ق��د امل�ن��اق�ص��ة رق ��م (ه �ـ ز/م م-32/
 )2008/2007إن � � �ش� � ��اء وإن� � �ج � ��از
وص �ي��ان��ة م ��راف ��ق زراع� �ي ��ة بمنطقة
العبدلي الزراعية ومن بينها:
 ع � ��دم ال ��دق ��ة ف ��ي إص � � ��دار األم ��رالتغييري بحذف اعمال املسجد.
 ع � ��دم ت �س �ج �ي��ل واح� �ت� �س ��اب أيغرامات تأخير على املقاول بالرغم
م ��ن ع� ��دم اس �ت �ك �م��ال��ه ج �م �ي��ع ب �ن��ود
ال� �ع� �ق ��د ع� �ن ��د ال �ت �س �ل �ي��م االب� �ت ��دائ ��ي
والنهائي للعقد.
 - 6امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
م�ن��اق�ص��ات م��وق��ع ت�ح��ري��ج ضاحية
س �ع��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وض��اح �ي��ة ج��اب��ر
األحمد (مخيمات الربيع املرحلتني
الثالثة والرابعة) ومنها:
 ال� �ت ��راخ ��ي ف ��ي اج � � � ��راءات ط��رحودراس� ��ة وت��رس�ي��ة اع �م��ال املناقصة
رق� ��م (ه � �ـ ز/م م)2013/2012-28/
ت�ن�ف�ي��ذ وت �ط��وي��ر وص �ي��ان��ة م�ش��روع
ت �ح��ري��ج ض��اح �ي��ة س �ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
وضاحية جابر األحمد.
 اس � � ��تمرار املق � � ��اول املنف � � ��ذ عل � � ��ىعق � � ��د املناقص � � ��ة رق � � ��م (ه� � � �ـ ز/م م-19/
 )2010/2009تنفيذ وتطوير وصيانة
مش � � ��روع تحري � � ��ج مخيم � � ��ات الربيع
املرحلت� �ي ��ن الثالثة والرابع � � ��ة بالقيام
باألعمال على الرغ � � ��م من عدم وجود
غطاء قانوني الستمراره.
 - 7امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ش � ��اب � ��ت ع �ق��د
املناقصة (هـ ز/م م)2013/2012-18/
م � �ش � ��روع ال � �ك� ��م امل � �ت� ��راك� ��م وإدخ � � ��ال
ال�ب�ي��ان��ات ل�ل�ق�ط��اع امل��ال��ي واإلداري
بالهيئة ومن بني املالحظات:
 تأخر الهيئة في تجهيز وإعدادم ��وق ��ع امل� �ن ��اق� �ص ��ة وت ��راخ� �ي� �ه ��ا ف��ي
متابعة أعمال العقد.
 ع � ��دم ت �س �ج �ي��ل واح� �ت� �س ��اب أيغ ��رام ��ات ع �ل��ى امل� �ق ��اول ب��ال��رغ��م من
ت ��أخ ��ره ف ��ي إن� �ج ��از ب �ع��ض االع �م��ال
وعدم التزامه ببعض بنود العقد.
 - 8ع� � � � ��دم ف� � � � ��رض ال � � �غ� � ��رام� � ��ات
املستحقة ع�ل��ى ع�ق��د امل�ن��اق�ص��ة رق��م
(ه�ـ ز/م م  )2012/2011-33/القيام
بأعمال الخدمات والنظافة العامة
ملقر الهيئة وبعض مرافقها.
ح �ي��ث ت �ب�ي�ن م ��ن خ�ل��ال ال�ف�ح��ص
إخ � �ل ��ال إح � � ��دى ش � ��رك � ��ات ال �ن �ظ��اف��ة
ب� ��ال � �ش� ��روط ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة وق� �ص ��ور
الهيئة في فرض الغرامات الجزائية
املستحقة.

وأف ��ادت الهيئة بتسلم  ٪80من
أع�م��ال املناقصة املنصوص عليها
ب��ال�ع�ق��د وان� ��ه ت��م م �ب��اش��رة ال�ع�م��ال��ة
ب� ��زي ب��دي��ل مل� ��دة ش �ه��ر وه � ��ذا االم ��ر
ال ي�ش�ك��ل ع��ائ �ق��ا ع �ل��ى س �ي��ر ال�ع�م��ل
وأض � ��اف � ��ت أن � �ه� ��ا ق� ��ام� ��ت ب �م �ت��اب �ع��ة
اس �ت �ك �م ��ال ال� �ن ��واق ��ص امل �ن �ص��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ال �ع �ق��د م ��ن ق �ب��ل امل �ق��اول
وخ� �ص ��م ال � �غ� ��رام� ��ات م� ��ن ال ��دف �ع ��ات
الشهرية املستحقة.
 - 9ت �ح �م �ي��ل امل � � ��ال ال � �ع � ��ام م �ب �ل��غ
 45.000/د.ك نتيجة إهمال وتقصيرالهيئة ف��ي متابعة اع �م��ال الصيانة
ال ��دوري ��ة ألج �ه��زة ال�ت�ك�ي�ي��ف ف��ي أح��د
املباني التابع لها.
حيث أبرمت الهيئة عقد مناقصة
ل � �ش ��راء وت� ��وري� ��د وت ��رك� �ي ��ب أج �ه��زة
ح��اس��ب آل� ��ي وم �ل �ح �ق��ات �ه��ا مل �ش��روع
م �ي �ك �ن��ة أع� �م ��ال ال �ه �ي �ئ��ة م ��ع إح ��دى
الشركات بمبلغ وق��دره 129.777/-
د.ك وملدة شهرين.
وأف��ادت الهيئة ب��اإلج��راءات التي
ات�خ��ذت�ه��ا ل�ت��وف�ي��ر ال�ج��و امل�لائ��م في
الغرفة الخاصة بالخدام (السيرفر)
وأش� � � � ��ارت ال� � ��ى ق �ي ��ام �ه ��ا ب �ت �ح��وي��ل
امل � � ��وض � � ��وع ل � � �ل � � ��إدارة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ال � ��ذي ان �ت �ه��ى ال ��ى حفظ
التحقيق والتوصية بتعديل نظام
ال��دوائ��ر الكهربائية وإع ��ادة النظر
في تفعيل نظام مراقبة البىئة.
 - 10امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
ع �م �ل �ي��ات ال � �ش� ��راء ب ��األم ��ر امل �ب��اش��ر
ومنها:
 مخالفة تعريف ال�ش��راء باألمرامل �ب��اش��ر وامل � ��ادة رق ��م ( )6م��ن ط��رق
الشراء.
 م �خ��ال �ف��ة امل � � ��ادة رق� ��م ( )11م��نسياسات الشراء.
 م �خ��ال �ف��ة امل � � ��ادة رق� ��م ( )10م��نسياسات الشراء.
 م �خ��ال �ف��ة امل � � � ��ادة رق� � ��م ( )4م��نالقواعد العامة للشراء املباشر.
 ع��دم التقيد ب��أح�ك��ام امل ��ادة رقم( )3من سياسات الشراء.
 - 11امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
اسناد الهيئة أعمال عقد املناقصة
رق� ��م (ه � �ـ ز/م م)2010/2009-27/
تنفيذ وتطوير وصيانة ال��زراع��ات
ال �ت �ج �م �ي �ل �ي ��ة وال � � � � ��ري ف � ��ي ال � �ط ��رق
ال � �س� ��ري � �ع� ��ة وال� � � �ط � � ��رق ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
(القطاع الشمالي).
حيث أبرمت الهيئة عقد املناقصة
املذكورة مع إحدى الشركات ملدة ()3
سنوات بمبلغ وق��دره 6.933.341/-

شعار الهيئة العامة للزراعة

د.ك وت� �م ��ت م �ب ��اش ��رة االع � �م� ��ال ف��ي
.2011/4/11
ونظرا لعدم تمديد اعمال العقد
وتوقف العمل في املوقع مع انتهاء
ف� �ت ��رة ال �ت �ع��اق��د ون � �ظ ��را الن �س �ح��اب
الشرزكة فقد قامت الهيئة بإسناد
أع �م��ال ال�ع�ق��د ل�ش��رك��ة اخ ��رى ب��األم��ر
املباشر بمبلغ وقدره 900.440/222
د.ك ومل � ��دة ( )5أش� �ه ��ر اع �ت �ب ��ار م��ن
.2014/5/1
وت� � � �ب� �ي ��ن م� � � ��ن خ� � �ل � ��ال ال � �ف � �ح� ��ص
وامل��راج �ع��ة إس �ن��اد األع �م ��ال ب��األم��ر
املباشر وعدم أخذ موافقات الجهات
املختصة.
 إج� � ��راء ت� �م ��دي ��دات ع �ل��ى أع �م��الاألم � ��ر امل �ب��اش��ر ب��امل �خ��ال �ف��ة ألح �ك��ام
القانون والتعليمات املالية.
 إس � �ن� ��اد ال �ه �ي �ئ��ة اع � �م� ��ال األم� ��راملباشر للشركة االخ��رى على الرغم
من قيامها بتنفيذ اعمال املناقصة
رقم (هـ ز/م م.)2010/2009-4/
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه ت��م إس�ن��اد
ال � ��زع� � �م � ��ال ب� � ��األم� � ��ر امل � �ب� ��اش� ��ر ك� ��ان
لضرورة استمرار صيانة الزراعات
للمصلحة ال�ع��ام��ة وأش ��ارت ال��ى ان
التمديدات التي ط��رأت على أعمال
األم��ر املباشر تمت دون اخذ بعض
امل� ��واف � �ق� ��ات ال �ل��ازم � ��ة م� ��ن ال �ج �ه��ات
الرقابية وان املناقصة الجديدة تم
ط��رح�ه��ا وج ��ار إل �غ��اؤه��ا الع �ت��راض
وزارة امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ك�ل�ف��ة ك�م��ا لم
ي��رد رد الهيئة ع��ن اس�ب��اب مخالفة
ت��وج �ه �ه��ا ب� �ع ��دم ت��رس �ي��ة اك� �ث ��ر م��ن
مناقصة على شركة واحدة.

 - 12وج � ��ود آل� �ي ��ات ق��دي �م��ة غير
ق��اب �ل��ة ل�لاس �ت �خ��دام دون ال�ت�ص��رف
بها.
أفادت الهيئة بأنه جار التنسيق
م��ع ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة لعمل ن�م��وذج
( )41للتخلص م��ن امل ��واد امل�ك��دس��ة
وان �ه��ا ستعمل ع�ل��ى تنظيم م��واق��ع
ال � �س � �ك ��راب وح ��راس� �ت� �ه ��ا واض ��اف ��ت
أنها ستشكل لجنة لتسلم وفحص
وح � �ص� ��ر امل � � � ��واد ال � �خ� ��ارج� ��ة وان� �ه ��ا
ستقوم بالتنسيق مع البلدية بشأن
امل�ب��ان��ي امل �ه �ج��ورة واش� ��ارت ال��ى ان
ع� ��دم ب �ي��ع ب �ع��ض امل� � ��واد امل� �ص ��ادرة
يرجع لعدم ص��دور احكام قضائية
بشأنها.
رابعا  -فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة:
ف�ي�م��ا ي�ل��ي أه ��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي
أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان
املحاسبة لشؤون التوظف بالهيئة
عن السنة املالية :2015/2014
 - 1م �خ��ال �ف��ة ال� � �ق � ��رار رق � ��م ()21
لسنة  2012بشأن الوظائف املالية
ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة امل� �ت ��درج ��ة ف �ن �ي��ا ف��ي
الجهات الحكومية.
وأف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��أن� ��ه س �ي �ت��م
م �خ��اط �ب��ة دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
ل � �ل � �م ��واف � �ق ��ة ع � �ل� ��ى إدراج امل� ��ؤه� ��ل
ال �خ ��اص ب ��إح ��دى امل��وظ �ف��ات ضمن
التخصصات الواردة في القرار رقم
( )21ل�س�ن��ة  2012ب �ش��أن ال��وظ��ائ��ف
املالية التخصصية امل�ت��درج��ة فنيا
ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وان � ��ه ف��ي

حال عدم املوافقة سيتم إصدار قرار
إداري ب��اس�ت��رداد املبالغ املصروفة
من دون وجه حق.
 - 2مخالفة الهيئة بعض الشروط
ال � � � � ��واردة ب� �ك� �ت ��اب دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة ب�ش��أن االس�ت�ع��ان��ة بخدمات
غير الكويتيني على بند املكافآت.
ح � �ي� ��ث أف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��أن �ه ��ا
ت �ق��وم ح��ال�ي��ا ب��إج��راء دراس� ��ة بشأن
االستعانة بخدمات غير الكويتيني
على بند املكافآت.
 - 3م�خ��ال�ف��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال� �ق ��رار رق��م
( )12ل�س�ن��ة  2012ب �ش��أن التكليف
بنظام عمل النوبة والتعويض عنه.
ت�ب�ين ل��دى ال�ف�ح��ص ق�ي��ام الهيئة
ب � �ص� ��رف ب� � ��دل ن� ��وب� ��ة وب � � ��دل ط �ع��ام
ل �ب �ع ��ض امل ��وظ � �ف �ي�ن رغ� � ��م ت �م �ت�ع �ه��م
باإلجازة الدورية باملخالفة للمادة
رق ��م ( )6م��ن ال �ق ��رار امل��ذك��ور وال�ت��ي
تقضي ب��أن يخصم م��ن ه��ذا ال�ب��دل
(ب� � ��دل ط� �ع ��ام وب� � ��دل ن ��وب ��ة) م �ق��اب��ل
االج� � � � ��ازات ب �ك��اف��ة ان ��واع� �ه ��ا واي � ��ام
ال�غ�ي��اب واورد ال��دي��وان بيانا لتلك
ال� �ح ��االت .وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه تم
خصم قيمة بدالت النوبة.
 - 4ع��دم دق��ة ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي يتم
تزويد ديوان املحاسبة بها.
ت� �ب�ي�ن ل� � ��دى ال� �ف� �ح ��ص ع� � ��دم دق ��ة
ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ي�ت��م ت��زوي��د دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ه��ا ح�ي��ث ط�ل��ب ال��دي��وان
ك �ش �ف��ا ب ��أس� �م ��اء امل ��وظ� �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن
ي �ص��رف ل�ه��م ب ��دل ن��وب��ة وت �ب�ين ب��أن
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة زودت ال� � ��دي� � ��وان ب �ك �ش��ف
غير دق�ي��ق ل��م يشمل أس�م��اء جميع
امل ��وظ� �ف�ي�ن وت � ��م ال �ت �ح �ق��ق م� ��ن ذل ��ك
م��ن خ�ل�ال ك�ش��وف إث �ب��ات ال�ح�ض��ور
واالن � � � �ص� � � ��راف ب ��ال� �ب� �ص� �م ��ة وأورد
الديوان بيانا لتلك الحاالت.
خامسا :المالحظات المستمرة
 - 1مالحظات شابت عقد املناقصة
رقم (هـ ز/م م )2012/2011-1/توريد
وت��رك �ي��ب وت�ش�غ�ي��ل وص �ي��ان��ة ن�ظ��ام
م �ت��اب �ع��ة امل��وظ �ف�ي�ن ب �ب �ع��ض م��راف��ق
الهيئة ومنها:
 ت� ��راخ� ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة ف� ��ي ت�ط�ب�ي��قال � � � �ج� � � ��زاءات ع � �ل� ��ى ال � �ش� ��رك� ��ة ن� �ظ ��را
إلخاللها بالشروط التعاقدية.
 ع� ��دم ت��رك �ي��ب ج �م �ي��ع األج� �ه ��زةاملتفق عليها بالعقد.
 -عدم إحكام الرقابة على األجهزة
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انعدام الصرف على بعض المشاريع
التنموية وتدني معدالته على البعض اآلخر
تتمة المنشور ص 11
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب � �ح � �ض� ��ور وان � � �ص� � ��راف
املوظفني في بعض املواقع.
 - 2عدم تطبيق الغرامات املستحقة
ع��ن عقد امل��زاي��دة رق��م (ه �ـ ز/م ز-13/
 )2005/2004استغالل مبنى (مطعم)
بحديقة الرميثية.
 - 3ع � � � ��دم ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� � �غ � ��رام � ��ات
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ع � �ل� ��ى م � � �ق� � ��اول أع � �م� ��ال
ع �ق��د امل �ن��اق �ص��ة رق� ��م (ه � �ـ ز/م م-6/
 )2009/2008إنشاء وإنجاز وتنفيذ
وزراعة وصيانة الحدائق املخصصة
في املنطقة (.)L
 - 4مالحظات شابت عقد مشروع
منتزه الساملية.
 - 5ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب��أع �م��ال
أح �ك ��ام امل � ��ادة رق ��م ( )14م ��ن ال�ع�ق��د
ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل م �ق��اب��ل االس �ت �ث �م��ار
ب�م��ا يتناسب م��ع زي ��ادة امل�س��اح��ات
امل �خ �ص �ص��ة ل�ل��أغ� ��راض ال �ت �ج��اري��ة
ب� �م� �ش ��روع إن � �ش� ��اء وإدارة ال �ق��ري��ة
ال � �ت � ��راث � �ي � ��ة ال � �ت� ��روي � �ح � �ي� ��ة (س� �ل� �ي ��ل
الجهراء).
 - 6ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص
بعض قسائم تربية الخيل العربية
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ش��روط امل�ن�ظ�م��ة ب�ه��ذا
الشأن.
سادسا :رقابة الديوان المسبقة
فيما يلي عرض ألهم املالحظات
ال�ت��ي أس �ف��رت عنها رق��اب��ة ال��دي��وان
املسبقة:
 - 1ع��دم التقيد بأحكام امل��ادت�ين
( )13و ( )14م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ()30
لسنة  1964بإنشاء ديوان املحاسبة
امل �ع��دل ب��امل��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م ()4
لسنة .1977
 - 2رد أوراق بعض املوضوعات
وفق امثلة ذلك:
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ة رق� � � ��م (ه � � � �ـ ز /م م/
 )2015/2014-2ص �ي��ان��ة واص �ل�اح
وت�ش�غ�ي��ل ن �ظ��ام االن� � ��ذار وم�ك��اف�ح��ة
ال �ح��ري��ق ب�م�ب�ن��ى ال�ه�ي�ئ��ة ال��رئ�ي�س��ي
وم � �ب � �ن� ��ى امل � �خ � �ت � �ب� ��رات وال � �ب � �ح� ��وث
البيطرية بأمغرة.
ال � �ع � �ق� ��د رق� � � ��م (ه � � � �ـ ز /م م-22 /
 )2011/2010تنفيذ وتطوير وصيانة
مشروع تحريج ام الهيمان البيئي -
املرحلة الثانية.
 - 3م�لاح�ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ذات
اهمية خاصة:
ت � � �ب �ي��ن ل� � � �ل � � ��دي � � ��وان م �ل��اح� � �ظ � ��ات

عدم فرض غرامات
مستحقة على عقد
مناقصة أعمال
الخدمات والنظافة
العامة لمقر
الهيئة وبعض
مرافقها

احدى مزارع الوفرة

وت��وج�ي�ه��ات ذات أه�م�ي��ة وه��ي كما
يلي:
امل �ن��اق �ص��ة رق � ��م (ه � �ـ ز /م م-11 /
 )2014/2013تنفيذ وتطوير وصيانة
ال� � ��زراع� � ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة وال� � � ��ري ف��ي
املنطقة الثالثة.
االت� � � �ف � � ��اق� � � �ي � � ��ة رق � � � � � ��م (ه� � � � � � �ـ ز /أ
األع� � �م � ��ال
ش)2014/2013/9/
االس � � �ت � � �ش � ��اري � ��ة مل � � �ش � � ��روع دراس � � � ��ة
وت�ص�م�ي��م اق��ام��ة م�ش��ات��ل ب��امل�ن��اط��ق
الزراعية.
 امل�ن��اق�ص��ة رق ��م (ه� �ـ ز /م م-30 / )2013/2012تنفيذ وتطوير وصيانة
مشروع تحريج جواخير الوفرة.
امل� �ن ��اق� �ص ��ة رق� � ��م (ه � � �ـ ز/م م-28/
 )2013/2012تنفيذ وتطوير وصيانة
م � � �ش � ��روع ت � �ح� ��ري� ��ج ض� ��اح � �ي� ��ة س �ع��د
العبدالله وضاحية جابر االحمد.
 ع ��دم ال� �ت ��زام ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال��دراس��ةوالتوصية خ�لال امل��دة امل�ح��ددة لها
من لجنة املناقصات املركزية عمال
بنص امل��ادة  38من القانون رقم 37
ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة.
 - 5ع ��دم ال �ت �ق �ي��د ب��أح �ك��ام امل ��ادة
 43من القانون رق��م  37لسنة 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.
ت � � �ب �ي ��ن ل � � � �ل� � � ��دي� � � ��وان م � � � ��ن خ �ل ��ال
دراس�ت��ه قيام ال ��وزارة بطرح بعض
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.
 - 6ط � � � ��ول م � � � ��دة ب � � �ق� � ��اء ب �ع��ض
امل��وض��وع��ات ب��ال�ه�ي�ئ��ة ب�ع��د ص��دور
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل��رك��زي��ة
ب ��ال� �ت ��رس� �ي ��ة وق � �ب� ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع �ل��ى
ال��دي��وان االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة
االج � � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري� � ��ة
املتبعة داخل الهيئة.
سابعا :المخالفات المالية
 - 1امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م (-43
 )2015/2014بشأن عقد املناقصة رقم
(ه�ـ ز /م م  )2011-2010/8استئجار
س � �ي� ��ارات م �ت �ن��وع��ة ل �ل �ع �م��ل ب �م��راف��ق
الهيئة.
ح � �ي� ��ث ط � �ل� ��ب ال� � � ��دي� � � ��وان اج� � � ��راء
ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ل � ��ازم ف � ��ي امل� ��وض� ��وع
وم � ��واف � ��ات � ��ه ب� �م� �ح ��اض ��ر ال �ت �ح �ق �ي��ق
وب��ال �ق��رار ال �ص ��ادر ب��ال �ت �ص��رف فيه
وكافة االوراق واملستندات املتصلة
باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
امل�خ��ال�ف��ة امل��ال�ي��ة ره��ن التحقيق في
ال �ه �ي �ئ��ة وان� �ه ��ا س �ت ��واف ��ي ال ��دي ��وان
ب� �ن� �ت ��ائ� �ج ��ه ح � ��ال � ��ة االن � � �ت � � �ه� � ��اء م��ن
التحقيق.
 - 2امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق ��م (-110
 )2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/
م م )2010-2009/27 /تنفيذ وتطوير
وص� �ي ��ان ��ة ال� � ��زراع� � ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة
وال��ري في الطرق السريعة والطرق
الخارجية (القطاع الشمالي)  -طلب
تمديد العقد.
ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف � ��ي امل � ��وض � ��وع وم ��واف ��ات ��ه
ب� �م� �ح ��اض ��ر ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق وب� ��ال � �ق� ��رار

ال� � �ص � ��ادر ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك ��اف ��ة
االوراق وامل � �س � �ت � �ن � ��دات امل �ت �ص �ل��ة
باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
به حال االنتهاء منه.
 - 3امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق ��م (-115
 )2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/
م م )2010-2009/5 /تنفيذ وتطوير
وصيانة الزراعات التجميلية والري
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال ��زراع �ي ��ة ال �خ��ام �س��ة -
طلب تمديد العقد.
ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف � ��ي امل � ��وض � ��وع وم ��واف ��ات ��ه
ب� �م� �ح ��اض ��ر ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق وب� ��ال � �ق� ��رار
ال� � �ص � ��ادر ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك ��اف ��ة
االوراق وامل � �س � �ت � �ن � ��دات امل �ت �ص �ل��ة
باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
ب��ه ح ��ال االن �ت �ه��اء م�ن��ه وت ��م م��واف��اة
الديوان بالقرار الصادر بالتصرف
ف � ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وم �ح ��اض ��ر
التحقيق واالوراق املتصلة به.
 - 4امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق ��م (-116
 )2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/
م م )2010-2009/6/تنفيذ وتطوير
وصيانة الزراعات التجميلية والري
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال ��زراع �ي ��ة ال �س��ادس��ة -
طلب تمديد العقد.
ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف � ��ي امل � ��وض � ��وع وم ��واف ��ات ��ه
ب� �م� �ح ��اض ��ر ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق وب� ��ال � �ق� ��رار
ال� � �ص � ��ادر ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك ��اف ��ة

االوراق وامل � �س � �ت � �ن� ��دات امل �ت �ص �ل��ة
باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
ب��ه ح ��ال االن �ت �ه��اء م�ن��ه وت ��م م��واف��اة
الديوان بالقرار الصادر بالتصرف
ف � ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وم �ح ��اض ��ر
التحقيق واالوراق املتصلة به.
 - 5امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق ��م (-117
 )2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/
م م )2010-2009/7/تنفيذ وتطوير
وص� �ي ��ان ��ة ال� � ��زراع� � ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة
والري في املنطقة الزراعية السابعة
 طلب تمديد العقد.ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف� ��ي امل � ��وض � ��وع وم ��واف ��ات ��ه
ب� �م� �ح ��اض ��ر ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق وب� ��ال � �ق� ��رار
ال� � �ص � ��ادر ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك ��اف ��ة
االوراق وامل � �س � �ت � �ن� ��دات امل �ت �ص �ل��ة
باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
ب��ه ح ��ال االن �ت �ه��اء م�ن��ه وت ��م م��واف��اة
الديوان بالقرار الصادر بالتصرف
ف � ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وم �ح ��اض ��ر
التحقيق واالوراق املتصلة به.
 - 6امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق� ��م -118
 2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/م
م )2010-2009/8/تنفيذ وتطوير
وص� �ي ��ان ��ة ال� � ��زراع� � ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة
وال��ري في املنطقة الزراعية الثامنة
 طلب تمديد العقد.ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج� � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف � ��ي امل � ��وض � ��وع وم� ��واف� ��ات� ��ه

بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر
ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك � ��اف � ��ة االوراق
واملستندات املتصلة باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
ب��ه ح ��ال االن �ت �ه��اء م�ن��ه وت ��م م��واف��اة
الديوان بالقرار الصادر بالتصرف
ف � ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وم �ح ��اض ��ر
التحقيق واالوراق املتصلة به.
 - 7امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق� ��م -119
 2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/
م م )2010/2009/9 /تنفيذ وتطوير
وص� �ي ��ان ��ة ال� � ��زراع� � ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة
والري في املنطقة الزراعية التاسعة
 طلب تمديد العقد.ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج� � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف � ��ي امل � ��وض � ��وع وم� ��واف� ��ات� ��ه
بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر
ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك � ��اف � ��ة االوراق
واملستندات املتصلة باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
ب��ه ح ��ال االن �ت �ه��اء م�ن��ه وت ��م م��واف��اة
الديوان بالقرار الصادر بالتصرف
ف � ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة وم �ح ��اض ��ر
التحقيق واالوراق املتصلة به.
 - 8امل �خ��ال �ف��ة امل��ال �ي��ة رق ��م (-120
 )2015/2014بشأن العقد رقم (هـ ز/
م م )2010-2009/4/تنفيذ وتطوير
وص� �ي ��ان ��ة ال� � ��زراع� � ��ات ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة
وال��ري في املنطقة الزراعية الرابعة
 طلب تمديد العقد.ط �ل��ب ال� ��دي� ��وان اج� � ��راء ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ل� ��ازم ف � ��ي امل � ��وض � ��وع وم� ��واف� ��ات� ��ه
بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر
ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� �ي ��ه وك � ��اف � ��ة االوراق
واملستندات املتصلة باملوضوع.
وردت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن م ��وض ��وع
املخالفة املالية رهن التحقيق وجار
استكماله وان�ه��ا س�ت��واف��ي ال��دي��وان
به حال االنتهاء منه.
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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

اإلدارة لم تلتزم بدراسة وتوصية لجنة
المناقصات في شأن المناقصات العامة
أورد دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ي��ان��ات
الحساب الختامي وأه��م املالحظات
ال �ت��ي أس �ف��ر ع�ن�ه��ا ف�ح��ص وم��راج�ع��ة
ال��دي��وان ال�ب�ي��ان��ات وش ��ؤون التوظف
ب � � � � ��االدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اط� �ف ��اء 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
واتضح من خالل البيان الختامي
إلدارة اإلطفاء ما يلي:
بلغت زي��ادة االي��رادات الفعلية عن
االيرادات التقديرية ما قدره 112٫364
دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ب�ن�س�ب��ة  ٪ 10٫4من
املقدر.
وب �ل ��غ وف� ��ر امل� �ص ��روف ��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة
ع��ن امل �ص��روف��ات ال�ت�ق��دي��ري��ة م��ا ق��دره
 7٫156٫085دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا بنسبة
 ٪ 5٫5م��ن امل �ق��در وت��م تغطية زي��ادة
امل �ص��روف��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن االي� � ��رادات
الفعلية البالغة  121٫219٫551دينارا
ك��وي�ت�ي��ا خصما م��ن ال �ب��اب الخامس
 امل �ص��وف��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل��دف��وع��اتال �ت �ح ��وي �ل �ي ��ة ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � ��وزارات
واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة (وزارة املالية
 ال�ح�س��اب��ات ال�ع��ام��ة) طبقا مل�ش��روعق ��ان ��ون ب� �ش ��أن اع� �ت� �م ��اد ال �ح �س��اب��ات
ال �خ �ت ��ام �ي ��ة ل �ب �ع��ض ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ذات
امليزانيات امللحقة ع��ن السنة املالية
.2015/2014
ثانيا :فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي لالدارة
من أهم املالحظات التي اسفر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
للبيانات الواردة بالحساب الختامي
ل �ل��ادارة ال �ع��ام��ة ل�لاط �ف��اء ع��ن ال�س�ن��ة
املالية  2015/2014ما يلي:
 - 1ان � �ع ��دام وان� �خ� �ف ��اض م �ع��دالت
ال � � �ص � ��رف ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض اع � �ت � �م� ��ادات
ب�ن��ود م�ي��زان�ي��ة االدارة للسنة املالية
 2015/2014م �م��ا ادى ل �ظ �ه��ور وف��ر
بالحساب الختامي.
حيث تبني لدى الفحص واملراجعة
انعدام الصرف على اعتمادات بعض
ب �ن��ود امل�ي��زان�ي��ة وان �خ �ف��اض ال�ص��رف
على البعض اآلخ��ر مما ادى لظهور
وفر بالحساب الختامي.
 - 2اج��راء مناقلة بني البنود دون
استخدامها.
ح �ي ��ث ت �ب�ي�ن ل � ��دى ال �ف �ح ��ص ق �ي��ام
االدارة ب� ��اج� ��راء م �ن��اق �ل��ة م ��ن ال �ب �ن��د
( )2/2/2اي �ج��ارات ال��ى البند 1/2/2
نقل ومواصالت بقيمة  29.500دينار

كويتي دون استخدامه واالستفادة
م � �ن� ��ه وب� � �ل � ��غ ال� � ��وف� � ��ر ف� � ��ي ب � �ن� ��د ن �ق��ل
وم��واص�لات  137٫218دينارا كويتيا
باملخالفة الحكام البند  2من القواعد
العامة من التعميم رقم  12لسنة 1992
بشأن شروط التعديل بني اعتمادات
امل �ي ��زان �ي ��ة ف ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
والذي يقضي بعدم اللجوء الى اجراء
ت �ع��دي��ل اي اع� �ت� �م ��ادات اال ف ��ي ح��ال��ة
ال � �ض � ��رورة ال �ق �ص ��وى وب� �ع ��د دراس � ��ة
جدية مسبقة عن حالة االعتمادات.
 - 3املالحظات التي شابت تدوير
االدارة ب �ع��ض ارص � � ��دة ال �ح �س��اب��ات
ال � �خ� ��ارج� ��ة ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي �م��ات
املالية:
تبني لدى فحص ومراجعة ارصدة
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال � �خ� ��ارج� ��ة ع� ��ن اب� � ��واب
امليزانية عدم تقيد االدارة بأحكام كل
من التعميم رقم  4لسنة  2000بشأن
ال�ق��واع��د واالج � ��راءات ال�لازم��ة الق�ف��ال
الحسابات واعداد الحساب الختامي
ل �ل �ج �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وت �ع ��دي�ل�ات ��ه
والبند  13م��ن راب�ع��ا :الحسابات من
ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ م �ي ��زان �ي ��ات ال �ج �ه��ات
الحكومية للسنة املالية 2015/2014
ويتضح ذلك مما يلي:
 ت�ض�خ��م رص �ي��د ح �س��اب ال��دي��وناملستحقة للحكومة واستمرار تدوير
ب �ع��ض االرص � ��دة م �ن��ذ ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.1997/1996
اس �ت �م ��رار وج � ��ود ارص� � ��دة م� ��دورة
منذ السنة املالية  1994/1993ضمن
رص�ي��د ح�س��اب ال�ع�ه��د  -م�ب��ال��غ تحت
التحصيل دون تسوية.
 - 4ت� � �ض� � �خ � ��م ب � � �ن� � ��د ال � � �ط� � ��واب� � ��ع
االلكترونية.
ت� �ب�ي�ن ل � ��دى ال� �ف� �ح ��ص وامل ��راج� �ع ��ة
تضخم بند الطوابع االلكترونية من
م�ب�ل��غ  5٫319دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا حسب
ال��رص�ي��د ف��ي  2014/3/31ال ��ى مبلغ
 31٫638٫500دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي حسب
ال��رص�ي��د ف��ي  2014/3/31ال ��ى مبلغ
 31.638٫500دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي حسب
ال ��رص� �ي ��د ف ��ي  2015/3/31ب ��زي ��ادة
ق��دره��ا  26٫319/500دي �ن��ارا كويتيا
دون ذك ��ر اس �ب��اب ذل ��ك ف��ي ال �ج��داول
ال ��رئ �ي �س �ي ��ة وامل� � ��ذك� � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
لالدارة.
ثالثا :فحص ومراجعة
شؤون التوظف باالدارة
م��ن امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي اس �ف��ر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ت��وظ��ف ب� � � ��االدارة ال �ع��ام��ة

مبنى االدارة العامة لإلطفاء

لالطفاء عن السنة املالية 2015/2014
ما يلي:
ضعف انظمة الرقابة ل��دى االدارة
والتأخر في اصدار القرارات االدارية
بحق املوظفني املنقطعني ع��ن العمل
لفترات طويلة.
ت� �ب�ي�ن ل � ��دى ال� �ف� �ح ��ص وامل ��راج� �ع ��ة
ض �ع��ف ان �ظ �م��ة ال��رق��اب��ة ب� � ��االدارة في
متابعة موظفيها واتخاذ االج��راءات
التأديبية بحق املوظفني املنقعطني
ع ��ن ال �ع �م��ل وغ� �ي ��ر امل �ل �ت��زم�ي�ن م�ن�ه��م
ب�ن�ظ��ام ال�ح�ض��ور واالن� �ص ��راف حيث
ت�ب�ين ان�ق�ط��اع بعضهم مل��دد مختلفة
متصلة ومتقطعة ولم تصدر االدارة
قرارات ادارية بحقهم اال بعد انقضاء
ف � �ت� ��رات ط��وي �ل��ة م� ��ن ان �ق �ط��اع �ه��م ع��ن
العمل.
وطلب الديوان احكام الرقابة على
املوظفني ومتابعة التزامهم بأنظمة
ول ��وائ ��ح ال �ع �م��ل وات� �خ ��اذ االج� � ��راءات
املناسبة بالسرعة املمكنة بحق غير
امل �ل �ت��زم�ين م �ن �ه��م واس � �ت� ��رداد امل �ب��ال��غ
املنصرفة لهم دون وجه حق.
واف ��ادت االدارة ب��أن اس�ب��اب تأخر
اح��ال��ة املوظفني يرجع ال��ى ع��دم قيام
املسؤول املباشر للموظف بمخاطبة
ادارة ال � �ش� ��ؤون االداري � � � ��ة ب��ان �ق �ط��اع
امل� ��وظ� ��ف ع� ��ن ال� �ع� �م ��ل وان � � ��ه ت� ��م رف ��ع
ت��وص�ي��ة الص ��دار تعميم بمسؤولية
املسؤول املباشرة عن متابعة حضور
وان� � �ص � ��راف م��وظ �ف �ي��ه واالب � �ل� ��اغ ع��ن
تغيب او انقطاع امل��وظ��ف ع��ن العمل
خ�لال فترة اسبوع من اثبات الحالة
ب��االض��اف��ة ال��ى تطبيق آلية اج��راءات
امل �س��ائ �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ح��ال��ة ع��دم
التزامه بذلك واك��دت االدارة عدم نقل
او تكليف املوظفني شفهيا م��ن دون
اص� � ��دار ق � � ��رارات ال �ن �ق��ل او ال�ت�ك�ل�ي��ف
حسب القواعد املتبعة.

وع�ق��ب ال��دي��وان م��ؤك��دا مالحظاته
وبسرعة اص��دار التعميم املشار اليه
واالفادة.
رابعا :رقابة الديوان المسبقة
من املالحظات التي اسفرت عنها
رقابة ديوان املحاسبة املسبقة للسنة
املالية  2015/2014ما يلي:
تم دراسة وبحث عدد  12موضوعا
ل�ل��ادارة ال�ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء م��ن مختلف
ال��وج��وه امل��ال�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة والفنية
خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015/2014
م ��ا ب�ي�ن م �ن��اق �ص��ة ع��ام��ة او م �ح��دودة
وم �م��ارس��ات وع �ق��ود وت��وري��د وش ��راء
وعقود استشارية وارتباطات بأوامر
تغييرية او ت�م��دي��د او ت�ج��دي��د عقود
وق� ��د ب �ل �غ��ت ج �م �ل��ة ت �ل��ك امل��وض��وع��ات
مبلغ  13٫960٫771/100دينارا كويتيا.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي أه ��م امل�لاح �ظ��ات التي
اسفرت عنها رقابة الديوان املسبقة:
 - 1رد أوراق بعض املوضوعات.
تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق ع��دد  5موضوعات ل�لادارة
مثال لذلك ما يلي:
 م�ن��اق�ص��ة رق ��م ()2014/2013-7ت ��وري ��د وت ��رك� �ي ��ب وت �ش �غ �ي��ل اج �ه��زة
ش�ب�ك��ات وملحقاتها ل �ل�ادارة العامة
لالطفاء حيث تبني ان االدارة العامة
ل�ل�اط �ف��اء ل ��م ت �ل �ت��زم ب��أح �ك��ام ت�ع�م�ي��م
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة رق��م  9لسنة 2010
ب �ش ��أن ال �ت �ق �ي��د ب��دل �ي��ل اع� � ��داد اوراق
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وم � �ش� ��روع� ��ات ال �ع �ق��ود
واالرت �ب��اط��ات واالت�ف��اق��ات الخاضعة
ل�ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ق�ب��ل ع��رض�ه��ا عليه
وذل��ك ل�ع��دم ال��رد على االس�ت�ف�س��ارات
امل��رس �ل��ة ب �ت��اري��خ  2014/8/7وك��ذل��ك
ع��دم مطابقة ع��رض ال�ش��رك��ة الفائزة
ب��امل�ج�م��وع��ة االول� ��ى ف��ي اح ��د ال�ب�ن��ود
ل � ��ذا اع� � ��اد ال � ��دي � ��وان ب �ك �ت��اب �ي��ه رق �م��ي

 4379و 4832ب �ت��اري��خ 2014/8/19
و 2014/9/11اوراق املوضوع العادة
ال� � �ع � ��رض ع� �ل ��ى ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية وم��ن ث��م اع��ادة ال�ع��رض على
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة الس�ت�ك�م��ال دراس ��ة
املوضوع وابداء الرأي املسبق بشأنه
م� ��ع م� ��واف� ��اة ال � ��دي � ��وان ب �ب �ي��ان م��ال��ي
صحيح بخصم قيمة ال�ب��رام��ج على
البند املختص.
 - 2ع��دم امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ب�ن��د ضمن
املناقصة رق��م  2014/2013-2توريد
آل �ي��ات واج� �ه ��زة ووس ��ائ ��ل ن �ق��ل ب��ري��ة
لالدارة العامة لالطفاء.
حيث افاد الديوان بكتابه رقم 496
ب�ت��اري��خ  2015/1/26ب �ع��دم امل��واف�ق��ة
على ترسية البند  23بقيمة اجمالية
مقدارها  55٫204دنانير كويتية وذلك
ملخالفة ال�ش��رك��ة امل��وص��ى بالترسية
عليها للمواصفات الفنية املطلوبة
حيث ان اآللية املقدمة ال تحتوي على
نظام  absعلما بأن العطاء الخامس
ألق ��ل األس �ع ��ار م�ط��اب��ق ل�ل�م��واص�ف��ات
ال�ف�ن�ي��ة ك�م��ا ه��و م��ذك��ور ب ��رد االدارة
ال�ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء بمحضر االج�ت�م��اع
املنعقد بتاريخ .2015/1/13
 - 3ع��دم ال �ت��زام االدارة ب��ال��دراس��ة
والتوصية خالل املدة املحددة لها من
لجنة املناقصات املركزية عمال بنص
امل ��ادة  37م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
وق� � � � ��د ت � � � �ك� � � ��ررت ت� � �ل � ��ك ال� � �ظ � ��اه � ��رة
باملوضوعات التالية:
املناقصة رقم  2014/2013-8ارشفة
وح�ف��ظ امل�ل�ف��ات ال�خ��اص��ة وامل�ن��اق�ص��ة
رق��م  2014/2013-6اص�لاح وتشغيل
وص �ي��ان��ة م ��ول ��دات ك �ه��رب��اء اح�ت�ي��اط
واملناقصة رقم  2014/2013-1صيانة
وت��رم �ي��م امل �ن �ش��آت وامل ��راف ��ق ال�ت��اب�ع��ة
لالدارة واملناقصة رقم 2015/2014-7
أع� �م ��ال ال� �ح ��راس ��ة األم �ن �ي��ة ل �ل �م��راف��ق
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��ادارة مل ��دة ث�ل�اث س �ن��وات
واملناقصة رقم  2015/2014-9توريد
وسائل نقل متنوعة.
واف� � ��اد ال� ��دي� ��وان ب�ك�ت�ب��ه ال� �ص ��ادرة
ل �ل��ادارة ان ي��راع��ى م�س�ت�ق�ب�لا ت�ق��دي��م
ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال �ل ��ازم� � ��ة خ� �ل ��ال امل � ��دة
امل � �ح ��ددة ب �ك �ت��اب ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
امل��رك��زي��ة ب��اح��ال��ة وث��ائ��ق ال �ع �ط��اءات
املقبولة للمناقصة للدراسة وتقديم
ال �ت��وص �ي��ات ال �ل�ازم� ��ة وذل � ��ك ت �ف��ادي��ا
الن�ت�ه��اء ال�ت��أم�ين األول ��ي للمناقصني
قبل االنتهاء من اجراءات التعاقد.

ظهور وفر
بالحساب الختامي
النعدام الصرف
على بعض
االعتمادات
بالميزانية
تضخم رصيد حساب
الديون المستحقة
للحكومة
واستمرار تدوير
أرصدة عن سنوات
سابقة
إجراء مناقلة
بين البنود دون
استخدامها
وتضخم بند
الطوابع
االلكترونية
ضعف أنظمة
الرقابة والتأخر
في إصدار القرارات
اإلدارية بحق
المنقطعين عن
العمل

14

أخبار

aldostoor

األربعاء  13رجب  20 . 1437أبريل 2016

دول الخليج تعتمد توصيات كويتية
عن تعزيز المواطنة في المناهج
أقر وزراء التعليم العالي والبحث
ال� �ع� �ل� �م ��ي ب � � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع ��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ورق� � ��ة ع �م��ل ك��وي �ت �ي��ة ع��ن
املواطنة الصالحة تهدف الى ترسيخ
وت� �ع ��زي ��ز امل ��واط � �ن ��ة ب�ي��ن أب � �ن� ��اء دول
املجلس.
وق��ال وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
ال�ع��ال��ي الكويتي د .ب��در العيسى في
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ف ��ي خ� �ت ��ام اج �ت �م��اع
ال � � ��وزراء ال� �ـ  18ب��ال��ري��اض ان ال��ورق��ة
الكويتية ال�ت��ي اع�ت�م��دت ف��ي اجتماع
س ��اب ��ق ع �ق ��د ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي وج� ��رى
ال �ت��أك �ي��د ع �ل �ي �ه��ا ت ��رك ��ز ع �ل��ى ت �ع��زي��ز
امل � ��واط � �ن � ��ة ال� �ص ��ال� �ح ��ة ف � ��ي امل� �ن ��اه ��ج
ال�ت��رب��وي��ة وال��دراس �ي��ة واالب �ت �ع��اد عن
الطبقية والطائفية والتطرف.
وح � � ��ول ب �ق �ي��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
ناقشها ال��وزراء في االجتماع اوضح
ال��وزي��ر ع�ي�س��ى ان�ه��ا تضمنت ق��رارت
ل�ج�ن��ة االع �ت �م��اد االك��اي �م��ي وال �ت �ع��اون
ب�ي��ن ال �ش �ب �ك ��ة ال �ع �م ��ان �ي ��ة وال� �ج� �ه ��ات
امل �ع �ن �ي��ة ب� ��ال� ��وزارات ب �ش��أن االع �ت �م��اد
االكاديمي وجودة التعليم.
وأض� � ��اف أن امل ��وض ��وع ��ات ش�م�ل��ت
ك ��ذل ��ك امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ت��رش �ي��ح م�م�ث��ل
ق �ط ��ر مل �ن �ص��ب امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل�ن�ظ�م��ة
األم� � � ��م امل � �ت � �ح ��دة ل �ل �ت��رب �ي��ة وال� �ع� �ل ��وم
وال�ث�ق��اف��ة (ي��ون�س�ك��و) وك��ذل��ك امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ال�ت�ج��دي��د مل��دي��ر ج��ام�ع��ة الخليج

استثناءات
للطلبة الكويتيين
في أميركا
أك� � � � ��د ال � �ق � �ن � �ص� ��ل ال� � �ع � ��ام
ل � � � �ل � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ف � � � � � ��ي ل � � � ��وس
ان� � �ج� � �ل � ��وس ع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف
ال �ي �ح �ي��ا ان� ��ه اع � ��رب ل�ح��اك��م
م��دي�ن��ة ب��وك��ات�ي�ل�ل��و ب��والي��ة
(اي � � � ��داه � � � ��و) او امل� � �س � ��ؤول
االم � � � �ن� � � ��ي ع� � � ��ن اس � �ت � �ي� ��ائ� ��ه
وام� �ت� �ع ��اض ��ه مل� ��ا ي �ت �ع��رض
ل��ه ال�ط�ل�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي��ون من
ع �ن �ص��ري��ة وس � ��وء م�ع��ام�ل��ة
وع� ��دم ت��وف �ي��ر ج ��و دراس ��ي
م �ل�ائ ��م ل� �ه ��م ح� �ي ��ث ت �ع �ه��دا
ببذل قصارى جهدهما من
اج��ل ت��وف�ي��ر االم ��ن واالم ��ان
للطلبة الكويتيني والعرب
واملسلمني في املدينة .وقال
ال�ي�ح�ي��ا ان وزارة التعليم
ال �ع��ال��ي اب� ��دت اس�ت�ع��داده��ا
ل �ت��وف �ي��ر اس �ت �ث �ن ��اءات غ�ي��ر
مسبوقة للطلبة الكويتيني
ال� � ��ذي� � ��ن ت� � �ع � ��رض � ��وا ك ��ذل ��ك
ل � �ح� ��االت س ��رق ��ة وح� � ��وادث
امنية متكررة في املدينة.

جانب من اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي

ل�ف�ت��رة ج��دي��دة .واش ��ار د .ع�ي�س��ى ال��ى
ان ال� � ��وزراء ن��اق �ش��وا خ�ل�ال االج�ت�م��اع
م��وض��وع��ات اخ� ��رى ت�ت�ع�ل��ق ب�م�س�ي��رة
التعليم في دول املجلس وم��ن بينها
مساواة أبناء دول املجلس في القبول
واملعاملة ف��ي الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي الحكومية.
وافاد بأن من بني املوضوعات التي
ن��وق �ش��ت ك��ذل��ك االس �ت �ث �م��ار امل �ش �ت��رك
ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م واألم� � ��ور امل �ت��رت �ب��ة على
ق� ��رار امل �ج �ل��س األع �ل��ى ب �ش��أن اع�ت�م��اد
ال � �ض ��واب ��ط االس � �ت� ��رش� ��ادي� ��ة مل �ع��ادل��ة
ال � �ش � �ه� ��ادات ل �ل �ت �خ �ص �ص��ات ال �ط �ب �ي��ة

والصحية ومتابعة وتنفيذ برنامج
ال �ت �ع��اون ال��دول��ي ف��ي م �ج��ال التعليم
العالي.
وك� � ��ان وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �س �ع��ودي
رئ�ي��س ال ��دورة ال�ح��ال�ي��ة للجنة وزراء
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي وال� �ب� �ح ��ث ال�ع�ل�م��ي
ب�م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون د.أح �م ��د العيسى
اس �ت �ه��ل االج �ت �م ��اع ب�ك�ل�م��ة اك� ��د فيها
ان رؤي � ��ة خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال�ش��ري�ف�ين
بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي
امل�ش�ت��رك وم��ا ورد فيها م��ن مضامني
س ��ام �ي ��ة ل �ت �ع��زي��ز امل� �س� �ي ��رة امل �ب ��ارك ��ة
مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون وم �ك��ان �ت��ه ال��دول �ي��ة

واإلقليمية تمثل دافعا قويا لتحقيق
املزيد من العمل واالنجازات.
وقدالتقى خادم الحرمني الشريفني
امل �ل��ك س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز وزراء
التعليم العالي والبحث العلمي بدول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ون �ق��ل
الوزراء وفقا لوكالة االنباء السعودية
لخادم الحرمني الشريفني خالل اللقاء
ت �ح �ي��ات وت �ق��دي��ر اخ ��وان ��ه ق � ��ادة دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ف�ي�م��ا ح�م�ل�ه��م امل�ل��ك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز ن�ق��ل تحياته
وتقديره لهم.

الخالد :الكويت ستسعى
إلى تنقية الخطاب الديني
أكد سفير الكويت لدى ايطاليا
ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال �خ��ال��د ان ال�ك��وي��ت
س� �ت� �س� �ع ��ى ج � ��اه � ��دة ال � � ��ى ت �ن �ق �ي��ة
ال �خ �ط��اب ال��دي �ن��ي وال� ��وق� ��وف في
وج � ��ه م � �ح� ��اوالت ت �ش��وي��ه ص ��ورة
االسالم واملسلمني في الخارج.
جاء ذلك خالل مباحثات اجراها
السفير الخالد م��ع ك��ل م��ن االم�ين
ال�ع��ام للمركز الثقافي اإلس�لام��ي
ف� ��ي روم � � ��ا د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه رض� � ��وان
وم��دي��ر مكتب ال��راب�ط��ة االسالمية
في ايطاليا د.عبدالعزيز سرحان
وذل� ��ك ف��ي اط� ��ار اخ �ت �ي��ار ال�ك��وي��ت
عاصمة للثقافة االسالمية للعام
.2016
وق��ال السفير ال�خ��ال��د ف��ي بيان
ص � � ��ادر ع� ��ن ال � �س � �ف ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ان� ��ه اق� �ت ��رح خ�ل��ال ال �ل �ق��اء ت�ن�ظ�ي��م
م� �س ��اب� �ق ��ات ف� ��ي ت� �ج ��وي ��د وح �ف��ظ
القرآن في املركز الثقافي االسالمي
االيطالي ومسجد روم��ا وتنظيم
م� �س ��اب� �ق ��ات ري� ��اض � �ي� ��ة ل�ل�أط� �ف ��ال

لقطة جماعية خالل اللقاء

وال � �ش � �ب� ��اب م � ��ن أب� � �ن � ��اء ال �ج��ال �ي��ة
االس �ل�ام � �ي� ��ة اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى اح� �ي ��اء
االح�ت�ف��االت بمختلف املناسبات
الدينية وتنظيم ن��دوات تحاورية
وتفاعلية حول الثقافة اإلسالمية
م��ع م��ؤس�س��ات حكومية وهيئات
إي�ط��ال�ي��ة واخ� ��رى اع�لام �ي��ة الب ��راز
الصورة الحقيقة لالسالم.

وذك � ��ر ان م �ب��اح �ث��ات��ه ت �ن��اول��ت
س � �ب� ��ل ال� � �ت� � �ع � ��اون ب �ي��ن ال � �س � �ف� ��ارة
وامل ��ؤس� �س� �ت�ي�ن االس�ل�ام� �ي� �ت�ي�ن ف��ي
امل �ج��االت ال�ث�ق��اف�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة ال��ى
ج ��ان ��ب اق ��ام ��ة م � �ع ��ارض ل �ل �ف �ن��ون
االسالمية املعاصرة في الكويت.

طالل الخالد :إنتاج النفط
بلغ  1.5مليون برميل
كشف املتحدث الرسمي باسم
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ال �ش �ي��خ ط�ل�ال
ال �خ��ال��د ع��ن وص ��ول اإلن �ت��اج ال��ى
م�ت��وس��ط ق ��در ب�ن�ح��و  1.5مليون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا م��ن ال �ن �ف��ط ال �خ��ام
م �ب �ي �ن��ا أن ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت
ت�س��ارع الخطى لتشغيل مركزي
ت�ج�م�ي��ع ( )21و( )24الس�ت�ك�م��ال
م �ع ��دالت اإلن� �ت ��اج ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة من
النفط الخام والغاز.
واش ��ار ال�ش�ي��خ ط�ل�ال ف��ي بيان
ص �ح��اف��ي ص� � ��ادر ع� ��ن امل��ؤس �س��ة
ام� ��س م ��ع دخ � ��ول اض� � ��راب ع �م��ال
في القطاع النفطي يومه الثالث
إلى عودة إنتاج النفط الخام من
شركة نفط الكويت ال��ى معدالته
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف� ��ي ش� �م ��ال ال �ك��وي��ت
وإل ��ى تشغيل م��رك��ز تجميع رق��م
( )11ف ��ي ج �ن��وب ش� ��رق ال �ك��وي��ت
والذي ساعد على زيادة معدالت
االنتاج.
ول � �ف ��ت ال� �ش� �ي ��خ ط �ل��ال ال � ��ى ان
ش ��رك ��ة ن� �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت ت�س�ت�ع�ين
ب �ك �ف��اءات وخ� �ب ��رات ل�ل�ع�م��ل على
ت �ش �غ �ي��ل م� ��راك� ��ز ت �ج �م �ي��ع أخ� ��رى
وان �ه��ا ت�ف��اض��ل ح��ال�ي��ا ل�ل�ب��دء في
تشغيل مركز تجميع ( )7أو مركز
تجميع (.)19
وح � ��ول ال �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي ش��رك��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة اك � ��د ال �ش �ي��خ
طالل انه يجرى العمل حاليا على
تشغيل ال�ج��زي��رة الصناعية الى
جانب اس�ت�م��رار تحميل ناقلتني
م � ��ن رص � �ي� ��ف م� �ي� �ن ��اء االح � �م� ��دي

الشيخ طالل الخالد

ب ��امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة (ال � �غ� ��از
وال� �ك� �ب ��ري ��ت) ف �ض�ل�ا ع ��ن ت�ح�م�ي��ل
ناقلة بـ (زيت الوقود) وفي الوقت
نفسه تفي ال�ش��رك��ة باحتياجات
السوق املحلي ومحطات الطاقة
م��ن ال �غ��از وال �ب �ن��زي��ن وامل�ن�ت�ج��ات
النفطية.
واف � � ��اد ب � ��أن ق� �ط ��اع ال �ت �س��وي��ق
ال�ع��امل��ي م ��ازال ي�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات
ال�ع�م�لاء وأن ��ه ل��م ت��رد أي ت�ق��اري��ر
ع��ن وج ��ود أي ت��أخ�ي��ر أو ج��دول��ة
ل �ع �م �ل �ي��ات ش �ح��ن ال �ن �ف��ط ال �خ��ام
للتصدير مؤكدا أن العمليات في
كل من شركة صناعة الكيماويات
البترولية وشركة ناقالت النفط
ت� �س� �ي ��ر وف � � ��ق م� � �ع � ��دالت اإلن � �ت� ��اج
الطبيعية.

«السكنية» توزع الدفعة
الثالثة من قسائم المطالع
أع � �ل � �ن� ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي ��ة ع ��زم� �ه ��ا
ت ��وزي ��ع ال��دف �ع��ة ال �ث��ال �ث��ة للسنة
املالية  2017-2016م��ن القسائم
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ج�ن��وب
امل � �ط�ل��اع (إن  )7وت� �ش� �م ��ل 354
قسيمة ع�ل��ى أص �ح��اب الطلبات
اإلسكانية حتى  6مارس .2008
ودع � � ��ت امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ب �ي��ان
ص� � �ح � ��اف � ��ي ام � � � � ��س امل � ��واط� � �ن �ي��ن
املخصص لهم قسائم حكومية
بمساحة ق��دره��ا  400متر مربع
لكل منها بمنطقة جنوب املطالع
إل� ��ى م��راج �ع �ت �ه��ا غ� ��دا ال�خ�م�ي��س
واألح� � � � � ��د امل � �ق � �ب� ��ل م �ص �ط �ح �ب�ي�ن
م �ع �ه��م ال �ب �ط��اق��ة امل��دن �ي��ة وق� ��رار
ال� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص ل� �ت� �س� �ل ��م ب �ط��اق��ة
دخول القرعة.
وق��ال��ت إن بطاقات االحتياط
س � �ت� ��وزع االث � �ن �ي�ن امل� �ق� �ب ��ل ح�ي��ث
س � �ت � �ج� ��ري ال � �ق� ��رع� ��ة  27أب� ��ري� ��ل
ال � � � �ج� � � ��اري الف � � �ت � ��ة إل � � � ��ى أن م��ن
يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة

الخاصة به خالل األيام املحددة
سيستبعد اسمه وسيتم إدخال
االسم الذي يليه في التخصيص.
وأف � ��ادت ب ��أن ع �ل��ى امل��واط �ن�ين
املخصص لهم قسائم حكومية
ف � � ��ي ت � �ل � ��ك ال � �ق � �ط � �ع� ��ة ول � � � ��م ت � ��رد
أس� �م ��اؤه ��م ض �م��ن ه� ��ذا ال�ك�ش��ف
م � ��راج� � �ع � ��ة امل � ��ؤس� � �س � ��ة االث � �ن�ي��ن
امل �ق �ب��ل م�ص�ط�ح�ب�ين م�ع�ه��م ق��رار
ال�ت�خ�ص�ي��ص وال �ب �ط��اق��ة امل��دن�ي��ة
للدخول ضمن قائمة االحتياط.
وبينت أن امل��واط�ن�ين ال ��واردة
أس � � �م � � ��اؤه � � ��م وت� � � �ع � � ��ذر ع �ل �ي �ه��م
الحضور أو ليس لديهم الرغبة
ب � � ��دخ � � ��ول ال� � �ق � ��رع � ��ة ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
ال�ق�س��ائ��م امل�ع�ل��ن عنها ل��ن ت��درج
أس �م��اؤه��م ف��ي ال��دف �ع��ات املقبلة
حتى مراجعة إدارة التخصيص
في املؤسسة.

aldostoor

االربعاء  13رجب  20 . 1437أبريل 2016

أخبار

15

زيادة رسوم إذن العمل للمرة األولى إلى  50دينارا والتحويل إلى  50دينارا والتجديد إلى 10دنانير

الصبيح :الحكومة لن تتخذ أي خطوة
غير قانونية لمواجهة إضراب النفط

 2325حالة صرفت مساعدات من دون وجه حق بقيمة  5.75ماليين دينار

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي � � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د الصبيح
ان الحكومة لن تتخذ اي خطوة غير
قانونية مل��واج�ه��ة اض ��راب العاملني
ب��ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي م ��ؤك ��دة اح �ت ��رام
الكويت لالتفاقيات الدولية املوقعة
بشأن العمل النقابي.
وأوض �ح��ت ال��وزي��رة الصبيح في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ام ��س ف��ي االم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي ��ة ان
الكويت حينما وقعت على اتفاقيات
دول� � �ي � ��ة ب � �ش� ��أن ال � �ن � �ق ��اب ��ات س �ج �ل��ت
تحفظها ع�ل��ى امل ��واد املتعلقة بحق
االض � � � � � ��راب .واض� � ��اف� � ��ت ان ال �ل �ج �ن��ة
امل �خ �ت �ص��ة ب��ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
وال� �ت ��ي ت �ض��م ف ��ي ع �ض��وي �ت �ه��ا ف��رق��ا
قانونية م��ن مجلس ال ��وزراء وادارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع والهيئة العامة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل ��ن ت�ت�خ��ذ اي ق��رار
ب �ش��أن االض� � ��راب اال اذا ت ��أك ��دت من
قانونيته بنسبة مئة باملئة.

تحويل االقامات مشيرة الى ان هذا
املوضوع ي��درس في لجنة التركيبة
ال �س �ك��ان �ي��ة وم � � ��ازال ت �ح��ت ال ��دراس ��ة
وهناك آلية الستقدام العمالة تقوم
بها املنظمة الدولية للهجرة وسيتم
االع �ل ��ان ع ��ن ن �ت��ائ��ج ه� ��ذه ال ��دراس ��ة
ف��ي وق ��ت الح ��ق .واض��اف��ت الصبيح
ان االم��ر يتطلب اي�ض��ا االن�ت�ه��اء من
م�ي�ك�ن��ة ك��اف��ة اع �م��ال ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة وال �ق �ض��اء ع �ل��ى كل
مظاهر الفساد.
وردا على س��ؤال ع��ن مشكلة (اب��ن
دار رعاية االحداث) قالت ان املوضوع
احيل على نيابة االح��داث بناء على
ب�ل�اغ ��ات ق��دم��ت ال� ��ى م��رك��ز ال �ش��رط��ة
اضافة الى تشكيل لجنة تحقيق من
ق�ب��ل وزارة ال �ش��ؤون ون�ق��ل املشرفني
من مكان العمل كاجراء احترازي.
وع� � ��ن آخ� � ��ر اح� �ص ��ائ� �ي ��ات ص ��رف
م � �س ��اع ��دات اج �ت �م��اع �ي��ة م� ��ن وزارة
ال � � �ش� � ��ؤون دون وج � � ��ه ح � ��ق ذك � ��رت
ال �ص �ب �ي��ح ان� �ه ��ا ب �ل �غ��ت  2325ح��ال��ة

هند الصبيح أثناء املؤتمر الصحفي

من جانب اخر اعلنت الصبيح عن
تعديل قيمة ال��رس��وم امل��ال�ي��ة لثالثة
اج� � � ��راءات اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن اول ي��ون�ي��و
امل �ق �ب ��ل ل �ت �ص �ب��ح ق �ي �م��ة رس � � ��وم اذن
العمل الول م��رة  50دي�ن��ارا ب��دال عن
دي�ن��اري��ن وقيمة رس��وم تحويل اذن
العمل  50دينارا بدال عن  10دنانير
اضافة الى تعديل رسوم تجديد اذن
ال�ع�م��ل لتصبح  10دن��ان�ي��ر ب��دال عن

دينارين
وح� � � � ��ول ام � �ك� ��ان � �ي� ��ة دم� � � ��ج ب �ع��ض
ال �ه �ي �ئ��ات اك� � ��دت ان ه � ��ذا ام � ��ر وارد
ضمن دراسات واسعة بالتعاون مع
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وق��د يشمل
دم ��ج اك �ث��ر م��ن ه�ي�ئ��ة ب �ش��رط ت��واف��ق
ذلك مع القوانني.
وعن إلغاء نظام الكفيل قالت انه
تم منح تسهيالت للعمالة في حقوق

الجسار :لجنة فنية لمتابعة
استخدامات الطاقة المتجددة
أك � � ��د وزي � � � ��ر ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل� � � ��اء
امل �ه �ن��دس أح �م��د ال �ج �س��ار تشكيل
لجنة فنية لوضع آلية عمل حصر
وت��وث�ي��ق جميع األن�ش�ط��ة املتعلقة
باستخدامات الطاقة املتجددة إلى
ج��ان��ب اع� ��داد ت�ق��ري��ر س �ن��وي يرفع
إلى مجلس الوزراء متضمنا نتائج
أعمالها ورص��د نسبة التوسع في
عملية انتاج الطاقة املتجددة.
ج��اء ذل��ك خ�لال االج�ت�م��اع األول
للجنة (تنمية استخدامات مصادر
ال� �ط ��اق ��ة امل � �ت � �ج ��ددة) ال� �ت ��ي ش�ك�ل��ت
أخ� �ي ��را ب ��رئ ��اس��ة ال� ��وزي� ��ر ال �ج �س��ار
وتضم ف��ي عضويتها ممثلني عن
عدد من الجهات الحكومية.
وق��ال ان تنويع م�ص��ادر الطاقة
وال � �ت � �ح� ��ول إل� � ��ى امل � �ت � �ج� ��ددة م�ن�ه��ا
الس�ي�م��ا ال�ش�م�س�ي��ة وط��اق��ة ال��ري��اح
يسهم ف��ي توفير مانسبته  15في

الجسار مترئسا اجتماع تنمية استخدامات مصادر الطاقة املتجددة

املئة من احتياجات الكويت للطاقة
بحلول .2030
وأوض� � � � ��ح أن م � �ه� ��ام وأه� � � ��داف
لجنة (تنمية استخدامات مصادر
الطاقة املتجددة) تقوم على حصر
وت ��وث� �ي ��ق ج �م �ي��ع األن� �ش� �ط ��ة ال �ت��ي
ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى م � �ص� ��ادره� ��ا وم� ��دى

ك �ف ��اء ت �ه ��ا ودراس � � � ��ة ج � ��دواه � ��ا ف��ي
توفير استهالك الطاقة الكهربائية
وت ��أث �ي ��ره ��ا ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة وإن� �ش ��اء
قاعدة بيانات لها.
وأضاف أن اللجنة تهدف أيضا
ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن خ� �ب ��رات ال �ج �ه��ات
وال � ��دول ال �ت��ي اع �ت �م��دت تطبيقات

اس�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ع�لاوة
على تقديم ال��دع��م الفني للجهات
واألف ��راد وتنظيم ال ��دورات وورش
العمل التوعوية والتشجيعية على
استخدامها.
وت �ض��م ال�ل�ج�ن��ة ف��ي عضويتها
وزارات ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وال �ن �ف��ط
واألش � � � �غ� � � ��ال ال� � �ع � ��ام � ��ة وال � �ت ��رب � �ي ��ة
واإلع� � �ل � ��ام واألوق� � � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون
اإلس�لام�ي��ة وال �ش��ؤون االجتماعية
وال� � �ع� � �م � ��ل وامل � ��ال � � �ي � ��ة.ك � � �م � ��ا ت �ض��م
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وم �ع �ه��د ال�ك��وي��ت
لألبحاث العلمية والهيئة العامة
للبيئة والهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية
وم��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول وش��رك��ة نفط
الكويت وش��رك��ة البترول الوطنية
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وجمعية املهندسني.

ص��رف��ت  5م�لاي�ين و 750ال �ف��ا و891
دي�ن��ارا ت��م س��داد مبلغ مليون و569
الف دينار مشيرة الى ان عدد امللفات
املستمرين في الصرف  42500ملف
قابلة للزيادة او النقصان.
واوض � � � �ح� � � ��ت ان امل� � ��راج � � �ع� � ��ة م��ع
الجهات املعنية بينت ان هناك 152
حالة لديها رخص تجارية تم تعديل
وض � ��ع  67ح ��ال ��ة وم �ت �ب��ق  85ح��ال��ة
للتعديل و 590ح��ال��ة لديهم ملفات
عمالة ت��م تعديل  435ح��ال��ة ومتبق
 155حالة وهناك  60حالة يتقاضون
مساعدة من هيئة املعاقني تحت سن
ال �ـ  18وي�ت�ق��اض��ون ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت
مبالغ من الوزارة.
من جانبه استعرض وكيل وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل د .مطر
امل �ط �ي��ري ان� �ج ��ازات ال � � ��وزارة ك��اش�ف��ا
ع��ن ان�ج��از ك��اف��ة امل�ش��اري��ع التنموية
وتسكني كافة الشواغر باستثناء 4
شواغر وتم تسجيل  170فريق عمل
تطوعيا واشهار  15جمعية نفع عام

وت��وق��ع املطيري خفض  100مليون
دي �ن��ار م��ن م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارة واش ��ار
ال��ى ح��ل  5ج�م�ع�ي��ات ن�ف��ع ع��ام وح��ل
 11م�ج�ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة ت�ع��اون�ي��ة
ل��وج��ود م�خ��ال�ف��ات جسيمة وسحب
 4تراخيص من الحضانات الخاصة
واغالق  9حضانات غير مرخصة.
من جانبه استعرض املدير العام
للهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة
د .ط� ��ارق ال �ش �ط��ي ان� �ج ��ازات الهيئة
خ�لال ع��ام  2015مشيرا ال��ى انطالق
ال �ع �م��ل ف ��ي م�ي�ك�ن��ة خ ��دم ��ات ال�ه�ي�ئ��ة
وت ��دش�ي�ن ال� �خ ��ط ال �س ��اخ ��ن وان� �ش ��اء
قاعدة بيانات مميكنة.بدوره عرض
امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة للقوى
ال �ع��ام �ل��ة ب ��ال ��وك ��ال ��ة اح� �م ��د امل��وس��ى
مشاريع الهيئة كاشفا عن انجاز 3
مشاريع تنموية من اصل  4مشاريع
اضافة الى  6مشاريع جديدة.

الكويت تستضيف
الملتقى العاشر لهيئات
المحاسبة الخليجية
ت �س �ت �ض �ي��ف ال� �ك ��وي ��ت ال �ي��وم
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات امل� �ل� �ت� �ق ��ى ال� �س� �ن ��وي
ال � �ع� ��اش� ��ر ل� �ه� �ي� �ئ ��ات امل� �ح ��اس� �ب ��ة
واملراجعة بدول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ع �ن��ون (م �ه �ن��ة بال
حدود) بمشاركة دولية.
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة املنظمة
ل�ل�م�ل�ت�ق��ى د .ن��اص��ر ال �ق �ع��ود في
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي ام� � � ��س إن
امل �ل �ت �ق��ى ال� � ��ذي ي �س �ت �م��ر ي��وم�ين
سيناقش دور املنظمات املهنية
واإلقليمية والدولية في االرتقاء
ب �م �ه �ن��ة امل� �ح ��اس� �ب ��ة وامل ��راج� �ع ��ة
عالوة على مناقشة سبل ضمان
ج � ��ودة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ج��ام �ع��ي ف��ي
املجال ذاته.
وأوض � ��ح ال �ق �ع��ود أن امل��ؤت�م��ر
ال� � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة وجمعية املحاسبني
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة ه� �ي� �ئ ��ة امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وامل� ��راج � �ع� ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ي �ه��دف

إلى اب��راز ال��دور املجتمعي ملهنة
امل �ح��اس �ب��ة وامل ��راج� �ع ��ة وت �ع��زي��ز
املسؤولية االجتماعية وتحديد
ع� ��وام� ��ل ال� �ن� �ه ��وض ب��امل �ن �ظ �م��ات
املهنية.
وذك � � � � ��ر أن امل � �ل � �ت � �ق� ��ى ي �ش �ه��د
م � �ش� ��ارك� ��ة خ� � �ب � ��راء وم �خ �ت �ص�ي�ن
ف��ي ق �ط��اع امل�ح��اس�ب��ة وامل��راج�ع��ة
وال � �ت� ��دق � �ي� ��ق امل� � ��ال� � ��ي وال � �ق � �ط� ��اع
االق �ت �ص��ادي الف�ت��ا إل��ى مشاركة
االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ل�ل�م�ح��اس�ب�ين
وم�ع�ه��د امل�ح��اس�ب�ين القانونيني
ف��ي ان�ج�ل�ت��را ووي �ل��ز وجمعيات
ودواوي � � ��ن امل �ح��اس �ب��ة وامل��راق �ب��ة
وم� �ك ��ات ��ب وش� ��رك� ��ات امل �ح��اس �ب��ة
بالدول الخليجية والعربية.
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«واثق» يعرض أوبريت بسمة أمل
في مؤتمر مناهضة العنف ضد األطفال
ش� � ��ارك م � �ش� ��روع غ � ��رس م �ب��ادئ
الثقة بالنفس ل��دى طلبة امل��دارس
ال�ح�ك��وم�ي��ة واث ��ق ف��ي ح�ف��ل افتتاح
املؤتمر اإلقليمي ال��راب��ع ملناهضة
ال�ع�ن��ف ض��د األط �ف��ال ال ��ذي انطلق
م �س ��اء ام� ��س االول ب��رع��اي��ة وزي ��ر
الصحة د .علي العبيدي.
وتمثلت ه��ذه امل�ش��ارك��ة بعرض
أوب��ري��ت فني بعنوان (بسمة أم��ل)
ب� �م� �ش ��ارك ��ة ك ��وك� �ب ��ة م� ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن
الكويتيني ومجموعة من املتعلمني
وامل �ع �ل �م�ين م ��ن امل� � ��دارس امل�ن�ت�س�ب��ة
لواثق.
وت � �ط� ��رق ال �ع �م ��ل ال� � ��ذي أخ ��رج ��ه
ال �ف �ن��ان راش � ��د امل� �ط ��وع إل� ��ى بعض
االم � �ث � �ل� ��ة اإلي � �ج� ��اب � �ي� ��ة وال �س �ل �ب �ي��ة
ملعاملة الطفل واملراهق في األسرة
واملدرسة وتأثير تلك املعاملة على
صحته النفسية وأب��رز العمل دور

لقطة من الحفل

م�ش��روع (واث��ق) واللجنة الوطنية
ل�ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل ف��ي ال �ح��د م��ن ه��ذه
ال� �ظ ��واه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ع��ان��ي
ب �س �ب �ب �ه��ا ب� �ع ��ض االط � � �ف � ��ال ون �ب��ذ
العنف ضدهم.

نادي المعاقين يبحث
تطوير البطوالت الخليجية
يشارك النادي الكويتي الرياضي
للمعاقني ف��ي اجتماعات اللجنتني
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة الخليجيتني
ل��ري��اض��ة امل�ع��اق�ين امل�ق��رر عقدها في
إم� � ��ارة دب� ��ي  22ال� �ج ��اري ب�ح�ض��ور
م� �م� �ث� �ل ��ي دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع ��اون
الخليجي وتستمر ثالثة أيام.
وق � � � � ��ال رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س ادارة
النادي شافي الهاجري لكونا قبيل
ت��وج��ه وف ��د ال �ن��ادي إل ��ى دب ��ي ام��س
إن االج �ت �م��اع��ات س�ت�ن��اق��ش أج�ن��دة
ال �ب �ط ��والت امل �ق �ب �ل��ة ال �ت��ي س�ت�ش��رف
ع �ل �ي �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وف��ي
مقدمتها البطولة الخليجية لكرة
ال �س �ل��ة ل �ل �ك��راس��ي امل �ت �ح��رك��ة ال �ت��ي
ستقام في اإلمارات نوفمبر املقبل.
وأضاف الهاجري أن االجتماعات
ال �ت��ي ت �ق��ام ع�ل��ى ه��ام��ش استضافة
اإلم� � ��ارات ل�ب�ط��ول��ة (ف � ��زاع ال��دول �ي��ة)
ل� �ك ��رة ال �س �ل��ة ل �ل �ك��راس��ي امل �ت �ح��رك��ة

شافي الهاجري

س �ت �ن��اق��ش أي � �ض ��ا األم � � � ��ور ال �ف �ن �ي��ة
لبعض األلعاب املعتمدة في اللجنة
وب �ع��ض ال �ب �ن��ود امل�ت�ع�ل�ق��ة بتطوير
بطوالت املعاقني الخليجية ملختلف
اإلع � � ��اق � � ��ات ال � �ح ��رك � �ي ��ة وال ��ذه� �ن� �ي ��ة
والسمعية واملكفوفني.

وتضمن العرض الفني كلمتني
ل� ��رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة
مل� �ش ��روع واث � ��ق د .م �ح �م��د ال �ق�ل�اف
وع� �ض ��و ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ورئ �ي��س
ال �ف ��ري ��ق اإلع�ل��ام� ��ي ل ��واث ��ق م�ح�م��د

ال�ك�ن��دري تضمنتا ت��أك�ي��دا ألهمية
ال � �ت � �ع� ��اون ب�ي��ن امل � ��درس � ��ة وال �ب �ي��ت
لتحسني س�ل��وك األب �ن��اء وض ��رورة
استخدام األلفاظ املحفزة والطيبة
داخ ��ل ال�ب�ي��ت وامل��درس��ة مل��ا ل�ه��ا من

ملتقى المرأة والصحة يبحث
استراتيجيات وقائية
أك��د ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة الكويت
للتخطيط د .ع ��ادل ال�ح�س�ي�ن��ان أن
ت �ق��اري��ر م�ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل �ي��ة
تشير إل��ى أن ب�ع��ض املجتمعات ال
ت� ��زال م �ق �ص��رة ب �ش��أن ح �ق��وق امل ��رأة
ف��ي ب�ع��ض م�ن��اح��ي ال�ح�ي��اة السيما
ال � �ص � �ح � �ي� ��ة .ج� � � ��اء ذل� � � ��ك ف� � ��ي ك �ل �م��ة
أل�ق��اه��ا الحسينان ن�ي��اب��ة ع��ن مدير
الجامعة د .حسني األنصاري خالل
اف �ت �ت��اح أع� �م ��ال ال � � ��دورة ال �س��ادس��ة
مللتقى امل��رأة والصحة ال��ذي ينظمه
م��رك��ز دراس � ��ات وأب �ح ��اث امل� ��رأة في
الجامعة امس ويستمر يومني.وقال
الحسينان إن املوضوعات املدرجة
في البرنامج املطروح لهذا امللتقى
اش �ت �م �ل��ت ع� �ل ��ى م � �ح� ��اور م �ت �ن��وع��ة
ت �ت �ض �م��ن ال �ت �ع��اي��ش م ��ع األم � ��راض
امل��زم �ن��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وق��ائ �ي��ة
لصحة املرأة .
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• أسامة عبدالكريم أحمد العوضي47 ،
عامًا( ،شيع) ،رجال :الدعية ،ديوان العوضي،
ت �ل �ف��ون ،99594449 :ن �س ��اء :ال �ش �ه ��داء ،ق،3
ش ،315م2
• ف �ل ��اح ط �ل �ي �ح ��ان م� ��اث� ��ل امل � �ط � �ي� ��ري55 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،ال��رح��اب ،ق ،1ش ،2م ،6تلفون:
99000632
• سعد علي مسعود امل��وي��زري 71 ،عامًا،
(ش�ي��ع) ،رج��ال :ال �ف��ردوس ،ق ،4ش ،1ج ،6م،45
تلفون ،66510833 :نساء :العارضية ،ق ،11ش،4
ج ،10م30
• زي�ن��ب ح��اج��ي أس��د ت�ق��ي ،أرم �ل��ة :محمد
أح �م��د ال ��رم ��ل 79 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال:
ح �س �ي �ن �ي��ة أش �ك �ن ��ان ��ي ،م� �ي ��دان ح ��ول ��ي ،ت �ل �ف��ون:
 ،55514440ن �س��اء :ح�س�ي�ن�ي��ة ال �ق��ائ��م ،منطقة
الرميثية ،تلفون99758595 :
• خ�ي��ري��ة ح�س�ين ع�ل��ي األن �ص ��اري ،أرم�ل��ة:
ع�ل��ي محمد ال��دال��وي 84 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت)،
رجال :مشرف ،مسجد ال��وزان ،مقابل التأمينات
االجتماعية ،تلفون ،99711128 :نساء :الرميثية،
ق ،7ش ،74م18
• ك ��ري �م ��ة ع �ب ��دال �ج �ب ��ار س� �ل� �م ��ان ،زوج � ��ة:
ع � �ب ��دال ��وه ��اب رش � �ي ��د امل� �ف� �ت ��ي 88 ،ع ��ام ��ًا،
(ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :ب�ي��ان ،ق ،4ش ،2م ،9تلفون:
 ،99326333نساء :الساملية ،ق ،12ش أبوهريرة،
ج ،7م17
• مريم محمد عبدالله ،أرملة :عبدالعزيز
يوسف الجناعي 80 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال:
دي ��وان ال�ق�ن��اع��ات ،ال�ش��وي��خ ،ت�ل�ف��ون،99053609 :
نساء :القادسية ،ق ،8ش محمد حبيب البدر ،م،36
تلفون99658527 :
• علي جاسم عبدالوهاب املاجد 64 ،عامًا،
(شيع) ،صباح السالم ،ق ،4ش ،10م ،18تلفون:
97817723 - 96663327
• أم��ل سالم أحمد الصخي ،زوج��ة :غالب
ج��اس��م م�ح�م��د 48 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
ال � �ج� �ه ��راء ،ب �ج��ان��ب م �ط��اف��ي ال � �ج � �ه ��راء ،ت �ل �ف��ون:
 ،66091616 - 99052050ن �س ��اء :ال �ج �ه��راء،
النسيم ،ق ،2ش ،1م ،3تلفون65116655 :
• ل �ي �ل��ى س �ل �ي �م��ان أح �م ��د ال �ع �ب ��ار ،أرم �ل ��ة:
خالد سالم عبدالرحمن الصانع 65 ،عامًا،
(تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :ديوان
الصانع ،ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1ش نصف
اليوسف ،م ،7تلفون ،99123525 :نساء :السرة،
ق ،2ش ،11م ،27تلفون25312657 :

مواقيت الصالة
افتتاح امللتقى

من جانبه قال عميد كلية العلوم
االجتماعية ف��ي الجامعة د .حمود
ال �ق �ش �ع��ان ض � � ��رورة دراس � � ��ة ص�ح��ة
املرأة بصورة شمولية ومن منظور
يمتد طوال حياتها،
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت رئ�ي�س��ة م��رك��ز

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

أثر إيجابي على الطالب.
من جانبها أك��دت عضو اللجنة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �م �ش��روع ورئ �ي �س��ة لجنة
اإلع�ل�ام ال�خ��ارج��ي واألن�ش�ط��ة رش��ا
الفارس لكونا عقب اختتام العرض
أن م��ن أه��م مكاسب ه��ذه املشاركة
ق � �ي� ��ام ط �ل ��اب وط� ��ال � �ب� ��ات (واث� � � ��ق)
ب��ال��وق��وف على امل�س��رح ال��ى جانب
فنانني كبار أمثال انتصار الشراح
وج�م��ال ال��رده��ان وس�م��اح وغيرهم
وأداء أدواره � � ��م ب �ك��ل ث �ق��ة واق �ت��دار
ويستمر امل��ؤت�م��ر اإلقليمي ال��راب��ع
ملناهضة العنف ضد األطفال حتى
يوم الخميس املقبل ويقدم محتوى
ع �ل �م �ي��ا ع� ��ال� ��ي امل � �س � �ت� ��وى وي �ض��م
بيانات وع��روض��ا مبتكرة وورش��ا
ون � � ��دوات وب �ح��وث��ا ع �ل �م �ي��ة ت�ج�م��ع
مختلف التخصصات للعاملني في
مجال حماية حقوق الطفل.

الوفيات

دراس� � ��ات وأب� �ح ��اث امل � ��رأة ف ��ي كلية
العلوم االجتماعية د .لبنى القاضي
انه تم تخصيص جلسة في امللتقى
ع��ن وض��ع امل��رأة النفسي وصحتها
ال� �ن� �ف� �س� �ي ��ة .وذك� � � � � ��رت أن امل �ل �ت �ق��ى
سيتضمن  20ورشة عمل تدريبية.

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء
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