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نائب األمير يكرم
الفائزين في جائزة
حفظ القرآن الكريم

الحريجي يطالب
بتحرك حازم لوقف
المراهنات الرياضية

جامعة القاهرة
تكرم الشيخة سعاد
الصباح

الديوان األميري :ال صحة التصاالت بين مكتب األمير واتحاد عمال البترول

ترحيب نيابي واسع بإلغاء إضراب
موظفي القطاع النفطي
المبارك :ال مجال على اإلطالق لالستجابة
األمير وصل إلى السعودية لحضور
ألي مطالب تحت الضغط باالمتناع عن العمل
القمة الخليجية األمريكية
ف �ي �م ��ا ن� �ف ��ى ن� ��ائ� ��ب وزي� � � ��ر ش � ��ؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح
ص �ح��ة االدع � � � ��اءات ب� ��أن م��دي��ر مكتب
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد أج ��رى
اتصاالت بالقائمني على اتحاد عمال
ال�ب�ت��رول وص�ن��اع��ة البتروكيماويات
ونقل لهم أمر حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ب ��وق ��ف االض� � � ��راب ق � ��ال س �م��و رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك:
ن �س �ج��ل ب �ك ��ل ت �ق ��دي ��ر الت � �ح� ��اد ع �م��ال
ال�ب�ت��رول وص�ن��اع��ة البتروكيماويات
وأعضائه شجاعة ال�ع��ودة إل��ى جادة
ال�ص��واب وتغليب املصلحة الوطنية
ب �م��وج��ب م �ب��ادرت �ه��م ال �ط �ي �ب��ة ب��إل�غ��اء
اإلض��راب وهو ما يحسب لهم ويجب
أن يكون محل اعتبار.

وش� � ��دد امل � �ب� ��ارك خ �ل��ال اس �ت �ق �ب��ال��ه
رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة
البتروكيماويات ورؤس ��اء النقابات
البترولية أمس على أنه ال مجال على
االطالق لالستجابة ألي مطالب تحت
الضغط باالمتناع عن العمل وتعطيل
املصالح وال�خ��دم��ات الحيوية للبالد
ب� �ح� �س� �ب ��ان ذل � � ��ك م � �س ��أل ��ة ف � ��ي غ ��اي ��ة
الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها.
وعلى املستوى النيابي القى قرار
ال�ن�ق��اب��ات النفطية ب��إل�غ��اء إض��راب�ه��م
ترحيبا واسعا بني األوساط النيابية
ح �ي��ث أش � ��اد ع� ��دد م ��ن ال � �ن ��واب ب�ت�ل��ك
املبادرة معتبرين أنها بداية الطريق
نحو الوصول إلى حل مرض لجميع
األط��راف مشيدين بتغليب املضربني
مصلحة البالد.

ودع��ا ن��واب إل��ى تخصيص جانب
م � ��ن ج� �ل� �س ��ة م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة امل �ق �ب �ل��ة
مل �ن��اق �ش��ة ت��داع �ي��ات إض � ��راب م��وظ�ف��ي
النفط وتعهدوا بالوقوف مع حقوق
العاملني في القطاع النفطي مؤكدين
عدم قبولهم املساس بحقوق الشعب
ومكتسباته في اي قطاع ومن اي فئة.
وك� � � � ��ان ات � � �ح� � ��اد ع� � �م � ��ال ال � �ب � �ت� ��رول
وصناعة البتروكيماويات أعلن إلغاء
قرار االضراب الشامل والتحاق جميع
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي بمقار
ع�م�ل�ه��م ب ��دءا م��ن ص �ب��اح أم ��س وذل��ك
اك��رام��ا مل�ق��ام ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
امير البالد املفدى وانطالقا من مبدأ
املحبة والوالء لسموه.
تفاصيل (ص)05-04

التميمي 8 :آالف وحدة سكنية للمرأة
أك ��د م��راق��ب م�ج�ل��س االم ��ة وع�ض��و
لجنة االس��رة وامل ��رأة النائب عبدالله
التميمي أن اللجنة أوص��ت مؤسسة
الرعاية السكنية بأن تأخذ بالحسبان
في كل مشاريعها السكنية القادمة أن
ت�ك��ون ه�ن��اك حصة ل�ل�م��رأة ف��ي بعض

الوحدات السكنية الفتا إلى ان الوزير
أب ��ل اك ��د أن ه �ن��اك م��ا ي �ع��ادل  3آالف
وح � ��دة س �ك �ن �ي��ة ف ��ي م� �ش ��روع م��دي�ن��ة
ص �ب��اح االح� �م ��د س�ت�خ�ص��ص ل �ل �م��رأة
ك��ذل��ك اح �ت�م��ال �ي��ة ان ت �ك��ون ه �ن��اك ما
ب�ين  3إل��ى  5آالف وح ��دة سكنية في

الميزانيات :إعادة النظر في الدعوم
المقدمة لالتحادات الرياضية
دع��ت لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي إل � ��ى إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ب��اي��ن ال ��واض ��ح ل�ل��دع��وم
املقدمة لالتحادات الرياضية ووضع
أس��س وقواعد مهنية في تخصيص
ت�ل��ك ال��دع��وم الس�ي�م��ا أن االع �ت �م��ادات
املالية املخصصة لالتحادات واللجان
ال �ع��رب �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة ت �ف ��وق ب�ك�ث�ي��ر

م��ا ي�خ�ص��ص ل�لات �ح��ادات ال��ري��اض�ي��ة
املحلية .وق��ال رئيس اللجنة النائب
عدنان عبدالصمد إن اللجنة اطلعت
على الخطوات التنفيذية التي قامت
بها الهيئة العامة للرياضة لتصويب
بعض القوانني واللوائح املعيبة.
تفاصيل (ص)06

م �ش��روع امل �ط�ل�اع ال�س�ك�ن��ي تخصص
للمرأة .وبني التميمي ان هناك العديد
م� ��ن االق � �ت � ��راح � ��ات ال � �ت ��ي ق ��دم� �ه ��ا ه��و
وزمالؤه النواب خاصة باملرأة.
تفاصيل (ص)08

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى الرياض وفي استقباله خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

وص��ل سمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د وال ��وف ��د ال��رس�م��ي
امل� ��راف� ��ق ل �س �م��وه ظ �ه��ر أم � ��س إل��ى
ال��ري��اض ل�ح�ض��ور ل �ق��اء ق ��ادة دول

الخليج وامللك محمد السادس ملك
امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة وال��رئ �ي��س ب ��اراك
اوب ��ام ��ا رئ �ي��س ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
االم ��ري� �ك� �ي ��ة .وك� � ��ان ف� ��ي اس �ت �ق �ب��ال

س� �م ��وه ع �ل��ى ارض امل � �ط ��ار خ ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز.
تفاصيل (ص)02

ّ
األسرة ستصل
الصحية :عدد
إلى  14166في المستشفيات

ملف «الدستور»

مالحظات ديوان المحاسبة

 هيئة التطبيقي لم تتقيد بأحكام التعليماتالمالية بشأن أمالك الدولة

 الهيئة العامة للرياضة خالفت أحكام قانونتنظيم االحتراف الرياضي

تفاصيل (ص)14-09

أرجأت اللجنة الصحية البرملانية
خ �ل�ال اج �ت �م��اع �ه��ا أم ��س ال�ت�ص��وي��ت
على املقترحات النيابية ذات الصلة
بإنشاء مدينة طبية لحني ورود رأي
وزارة ال�ص�ح��ة .وذك ��ر م �ق��رر اللجنة
ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع ��دون ح� �م ��اد أن وزارة
ال �ص �ح��ة أط �ل �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ع��دد
األس � � ��رة ف ��ي م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ك��وي��ت

والتي تبلغ  4853سريرا ستصل إلى
 14166سريرا بإنشاء املدينة الطبية.
وأض � � ��اف أن ال� � � � ��وزارة ب �ي �ن��ت ف��ي
إفادتها أن عدد مستشفيات الضمان
ال �ص �ح��ي امل� �ت ��وق ��ع إن� �ش ��اؤه ��ا ي�ب�ل��غ
ثالثة مستشفيات.
تفاصيل (ص)06
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لمناقشة تعزيز العالقات والتعاون األمني وتكثيف خطوات القضاء على داعش

األمير في السعودية لحضور لقاء قادة
دول الخليج وأوباما

امللك سلمان مستقبال سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وص � ��ل ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
والوفد الرسمي املرافق لسموه ظهر
امس إلى العاصمة الرياض باململكة
العربية السعودية الشقيقة لحضور
ل� �ق ��اء ق� � ��ادة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وامل �ل ��ك م�ح�م��د ال �س��ادس
م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة امل �غ��رب �ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ثم
م ��ع ال��رئ �ي��س ب� � ��اراك اوب ��ام ��ا رئ�ي��س
الواليات املتحدة االمريكية.
وك� ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه على
ارض املطار خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة

األمير مغادرا وفي وداعه سمو ولي العهد

وصاحب السمو امللكي األمير محمد
بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية ووزير الدولة وعضو
مجلس ال��وزراء رئيس بعثة الشرف
امل��راف �ق��ة م�ح�م��د ع�ب��دامل�ل��ك آل الشيخ
وأص � �ح� ��اب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم� � ��راء
وال ��وزراء وسفير دول��ة الكويت لدى
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشيخ
ثامر الجابر وأعضاء السفارة.
وك � � ��ان ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أمير البالد وال��وف��د الرسمي املرافق
لسموه قد غادر ارض الوطن صباح
ام��س متوجها ال��ى اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة وك � ��ان ف ��ي وداع س�م��وه

جانب من استقبال امللك سلمان لسمو األمير والوفد املرافق

على ارض املطار سمو نائب األمير
وول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة م��رزوق الغانم وكبار الشيوخ
وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ جابر امل�ب��ارك رئيس مجلس
ال��وزراء ونائب وزير شؤون الديوان
االميري الشيخ علي الجراح ونائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير املالية
ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح
وك� �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة وك �ب��ار
القادة بالجيش والشرطة والحرس
الوطني.
وي��راف��ق سمو االم�ي��ر وف��د رسمي
ي�ض��م ك�لا م��ن ال�ن��ائ��ب األول لرئيس

م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ
خالد ال�ج��راح وم��دي��ر مكتب حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد اح�م��د
الفهد واملستشار بالديوان األميري
محمد اب��وال�ح�س��ن ورئ �ي��س امل��راس��م
والتشريفات األميرية الشيخ خالد
ال�ع�ب��دال�ل��ه ون��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خ��ال��د ال �ج��ار ال �ل��ه ورئ �ي��س ال �ش��ؤون
اإلع�ل��ام � �ي� ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ب ��ال ��دي ��وان
األم� �ي ��ري ي��وس��ف ال ��روم ��ي ورئ �ي��س
ال �ش ��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة

 ..وسموه مودعا الشيخ ناصر املحمد

ب� ��ال� ��دي� ��وان األم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ف� ��واز
س �ع��ود ال �ن��اص��ر وك� �ب ��ار امل �س��ؤول�ين
بالديوان االميري ووزارة الخارجية.
ومن املقرر أن يناقش ق��ادة الدول
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م ��ع ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي
خ�ل�ال ال�ق�م��ة امل�ش�ت��رك��ة س�ب��ل تمتني
ال� �ع�ل�اق ��ات وال � �ت � �ع� ��اون األم � �ن� ��ي ب�ين
ال��والي��ات املتحدة ومجلس التعاون
الخليجي إضافة إلى ملفات املنطقة
وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا ت �ك �ث �ي��ف ال �خ �ط ��وات
ل �ل �ق �ض ��اء ع� �ل ��ى م� ��ا ي �س �م��ى ت�ن�ظ�ي��م
الدولة اإلسالمية (داعش).
ك �م��ا ت� �ه ��دف ال �ق �م��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة -
امل �غ��رب �ي��ة إل ��ى إع �ط��اء دف �ع��ة ج��دي��دة
ل�ل�ش��راك��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وم�ت�ع��ددة

األبعاد القائمة بني املغرب ومجلس
التعاون لدول الخليج العربية وذلك
بحسب بيان اصدرته وزارة القصور
امل �ل �ك �ي��ة وال� �ت� �ش ��ري� �ف ��ات واألوس � �م� ��ة
املغربية
وذك��رت ال��وزارة أن القمة ستشكل
مناسبة للتشاور وتنسيق املواقف
في مواجهة التحديات والتهديدات
التي تعرفها املنطقة العربية وتبادل
وجهات النظر بخصوص القضايا
االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ذات االه�ت�م��ام
امل �ش �ت ��رك وب � �ل� ��ورة م ��واق ��ف م��وح��دة
ب�ش��أن�ه��ا ال س�ي�م��ا ف��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
االقليمي والدولي الدقيق.
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محليات

نائب األمير يكرم الفائزين بجائزة الكويت
الدولية لحفظ القرآن الكريم

نائب األمير وولي العهد مكرما أحد الفائزين

ت � �ح ��ت رع � ��اي � ��ة ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه الله
ورع � � ��اه ت �ف �ض��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه فشمل
ب �ح �ض��وره ص �ب��اح ام ��س ح�ف��ل خ�ت��ام
جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
ال �ك��ري��م وق� ��راءات� ��ه وت �ج��وي��د ت�لاوت��ه
بدورتها السابعة وذل��ك على مسرح
قصر بيان.
وق ��د ش�ه��د ال�ح�ف��ل رئ �ي��س مجلس
االم��ة م��رزوق الغانم وك�ب��ار الشيوخ
وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك رئ�ي��س مجلس
ال � � � � � ��وزراء وال � � � � � � ��وزراء وامل� �ح ��اف� �ظ ��ون
وك� �ب ��ار امل �س ��ؤول�ي�ن ب ��ال ��دول ��ة وك �ب��ار
ال�ق��ادة بالجيش والشرطة والحرس
الوطني.
واستهل الحفل بالسالم الوطني
وت� �ل� ��اوة آي � � ��ات م� ��ن ال� ��ذك� ��ر ال �ح �ك �ي��م
ب �ع��ده��ا أل� �ق ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل ووزي � ��ر
االوقاف والشؤون االسالمية يعقوب
ال �ص ��ان ��ع ك �ل �م��ة ق � ��ال ف �ي �ه��ا :ه ��ا ه��ي
السنون تمضي وينمو الزرع ويكبر
الغرس ويؤتي ثماره ممتعا للناظر
وم �ب �ه �ج ��ا ل �ل �م �س �ت �ظ��ل ب �ظ �ل��ه ذل �ك��م
ال�غ��رس ال��ذي ي��رع��اه س�ي��دي حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ب��رع��اي��ة ك��ري�م��ة
مباركة كل عام حتى غدت تاجا في
م�ن�ظ��وم��ة امل�س��اب�ق��ات ودرة ف��ي عقد
ال� �ج ��وائ ��ز وش� �ج ��رة ب��اس �ق��ة ت �ط��اول
عنان السماء أصلها ثابت وفرعها
في السماء تعنى بأهل القرآن حفاظا
وم� �ب� �ت ��دئ�ي�ن ت ��ؤت ��ي ك� ��ل ع� � ��ام أك �ل �ه��ا
وت � � ��زداد ب �ه �ج��ة ون � �ض ��ارة وت �ت �ط��ور
عاما بعد عام بفضل الله وكرمه ثم
ب �م��ا أواله س �ي��دي ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و م��ن ال�ع�ن��اي��ة وااله �ت �م��ام بها
وح ��رص س �م��وه ال �ب��ال��غ ع�ل��ى رع��اي��ة
الحفل الختامي ك��ل ع��ام فشكر الله
س�ع�ي��ه ص��اح��ب ال�س�م��و وج �ع��ل ذل��ك
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ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة ح �س �ن��ات��ه ورف� ��ع ق ��دره
ف��ي ال��داري��ن وحفظه بحفظه للقرآن
ورعاية أهله.
أي �ه��ا ال�ح�ف��ل ال�ك��ري��م ان�ق�ض��ت ست
دورات وت� �ل� �ك ��م ال� �س ��اب� �ع ��ة م� ��ن ه ��ذه
ال �ج ��ائ ��زة وه� ��ي ت� � ��زداد ت��أل �ق��ا وب �ه��اء
وزي � ��ادة ف��ي اق �ب��ال امل �ش��ارك�ين عليها
من فئات مختلفة وجنسيات متعددة
حتى شهدنا زيادة ملحوظة في عدد
امل�ت�ق��دم�ين ل �ه��ذه امل�س��اب�ق��ة وت�ن��اف�س��ا
قويا في الحفظ واإلتقان فصار اسم
الكويت يتردد في آفاق األرض وعنان
السماء كدولة راعية للقرآن معتنية
ب��أه �ل��ه م �ك �ب��رة م ��ن ش ��أن م��اي�ح�ت��وي��ه
م��ن ق�ي��م اخ�لاق�ي��ة رائ� ��دة وم�ش�ت��رك��ات
انسانية فاضلة وتشريعات حكيمة
رائدة.
ذلكم هو هدف املسابقة في بث روح

التسابق في الخيرات على ثرى هذه
ال�ب�لاد امل�ب��ارك��ة حرسها ال�ل��ه وزاده��ا
امنا وامانا واطمئنانا ورخاء والتي
ع� ��رف أه �ل �ه��ا م �ن��ذ ال� �ق ��دم ب��االع �ت �ن��اء
بحفظ القرآن ومدارسته منذ ان كانت
ال �ك �ت��ات �ي��ب ت �ع �م��ر ال �ك��وي��ت ال �ق��دي �م��ة
وامل� �ح� �ف� �ظ ��ون م� ��ن م� �ط ��وع وم �ط��وع��ة
ي � �ش� ��رف� ��ون ث � � ��رى أرض � � �ن � ��ا امل � �ب� ��ارك� ��ة
ح�ت��ى غ ��دا ال �ق��رآن ال�ك��ري��م بوسطيته
واعتداله مكونا اساسيا من مكونات
الهوية الكويتية املتضلعة بمعاني
الوسطية واالعتدال وغدت السماحة
املجتمعية وق�ب��ول اآلخ��ر والتعايش
بني االطياف بسالم وامن طابعا عاما
وق��اس�م��ا مشتركا تغطي ك��ل مظاهر
الحياة ف��ي املجتمع الكويتي القديم
والحديث.
س��اع��د ع�ل��ى ذل ��ك ت�ع��ام��ل االن �س��ان

الكويتي القديم مع شعوب مختلفة
امل � � � �ش � � � ��ارب وال � � �ل � � �غ � � ��ات وال � � � �ع � � � ��ادات
وال �ح �ض��ارات ن�ق��ل ال�ي�ه��ا واخ ��ذ منها
وتفاعل معها وزود مجتمعه بخير
م��ات�ح�م�ل��ه ه� ��ذه ال �ش �ع��وب م ��ن اف �ك��ار
وع� � � � ��ادات وس � �ب ��ل ح � �ي ��اة الت � �ع ��ارض
اح �ك ��ام ال ��دي ��ن وال �ط �ب �ي �ع��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال رح�ل�ات ��ه امل �س �ت �م��رة
لكثير م��ن امل��وان��ئ وال�ب�لاد والشطآن
بقصد التجارة والبحث املستمر عن
املصادر املشروعة للرزق الحالل.
اي �ه��ا ال �ح�ف��ل ال �ك��ري��م اس �م �ح��وا لي
أن أهمس في أذن املشاركني في هذه
املسابقة ألقول لهم أيها االبناء هنيئا
لكم ماعملتم من أجله فأنتم واسطة
ع �ق��د ه ��ذا ال �ت �ك��ري��م وغ� ��رة ج �ب�ين ه��ذا
ال�ح�ف��ل أك��رم �ك��م ال �ل��ه وم �ي��زك��م بحمل
كالمه وحفظ قرآنه فأكرموا أنفسكم

بااللتزام بتعاليمه والعمل بأحكامه
واح ��رص ��وا ع�ل��ى أن ي �ك��ون ك�ل�ام ال�ل��ه
ن� �ب ��راس ح �ي��ات �ك��م وض� �ي ��اء ط��ري�ق�ك��م
ون� ��ور ص ��دورك ��م وم �ه��ذب��ا ألخ�لاق�ك��م
وع�ل�ي�ك��م ب��ال��وس�ط�ي��ة واالع �ت ��دال ف��إذا
ك��ان��ت ل ��دع ��وات ال �ت �ط��رف واإلره� � ��اب
وس� ��ائ� ��ل ح ��دي �ث ��ة م� ��اك� ��رة وأس ��ال �ي ��ب
خبيثة خادعة وشبهات باطلة يلبس
ب �ه��ا ع �ل��ى ال �ش �ب ��اب ال �ع ��اش ��ق ل��دي�ن��ه
حتى يوقعه ف��ي براثنه ويستخدمه
ف ��ي م �ح ��ارق ��ه ب ��دع ��وى ح ��ب االس�ل��ام
ف��أن�ت��م ف��ي ص��دورك��م ال �ق��رآن الحكيم
املتضلع ب��روح الوسطية واالع �ت��دال
وحب االوطان والحرص على رفعتها
وتقدمها والتعايش مع اآلخ��ر وحب
الخير للناس جميعا.
نحن واثقون ب��إذن الله تعالى من
ان�ت �ص��ار ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ب�م��ا ف�ي��ه من

نائب األمير استقبل رئيسي مجلسي األمة والوزراء
وإمام المسجد النبوي
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ظ�ه��ر أم ��س رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ال �غ��ان��م
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
ووزي � � � � ��ر االوق � � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون
االس�ل��ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال �ص ��ان ��ع
وإم��ام وخطيب املسجد النبوي
ال �ش��ري��ف ع�ل��ي ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن
الحذيفي والوفد املرافق له وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.

نائب األمير مستقبال مرزوق الغانم

ي�ق�ين وص ��دق ع�ل��ى دع� ��اوى ال�ت�ط��رف
الزائفة.
اي�ه��ا ال�ح�ف��ل ال�ك��ري��م اليسعني في
هذا املقام إال أن أتوجه بعظيم الشكر
واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
على رعايته للجائزة.
كما أتوجه بالشكر والثناء العاطر
إل��ى س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه الله
على تشريفه ممثال عن راعي الحفل.
ث ��م أل �ق ��ى رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
الشيخ الدكتور محمد ف�لاح مندكار
ك�ل�م��ة ق ��ال ف�ي�ه��ا س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
أع��زك الله نائبا مؤيدا ووليا وسيدا
م� ��ن ك��وي �ت �ن��ا ال� �ف� �ي� �ح ��اء م� ��ن م �ع��اط��ر
أزهارها ولوامع أنوارها ومن رباها
وذراها ونداها وشذاها.
ج �ئ �ن��اك ت �ح �م �ل �ن��ا روائ � � ��ح ال �ش��وق
وض �ي ��وف ��ك م ��ن أه � ��ل ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م
وال � �ص � �ل � �ح� ��اء وال � �ع � �ل � �م� ��اء وال� � �س � ��ادة
واألش � � � � � ��راف ي� ��رف � �ع� ��ون إل � � ��ى م �ق��ام��ك
العظيم سالما مضمخا بالحب مكلال
بالود مجلال بالدعاء مقرونا بالثناء.
يا آل الصباح الكرام العدل غايتكم
والتواضع عادتكم والوفاء شيمتكم
وال�ح�ك�م��ة بغيتكم وال �ك��رم سجيتكم
وستبقى كويتنا بحول الله ث��م بكم
وع ��زائ ��م رج��ال �ه��ا ووالء أه �ل �ه��ا آم�ن��ة
مطمئنة ساكنة مستقرة.
بعدها تفضل سمو ن��ائ��ب االمير
وول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د
ب �ت �ك��ري��م ل � �ج ��ان ال �ت �ح �ك �ي��م وت �ق��دي��م
ال �ج ��وائ ��ز ع �ل��ى ال �ف��ائ��زي��ن وال �ج �ه��ات
ال� �ف ��ائ ��زة ل �ج ��ائ ��زة ال �ك ��وي ��ت ال��دول �ي��ة
لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد
تالوته.
ثم قام بتكريم الشخصية القرآنية
والجهة القرآنية كما تم تقديم هدية
ت��ذك��اري��ة ل�س�م��و ن��ائ��ب االم �ي��ر وول��ي
العهد حفظه الله بهذه املناسبة.
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رئيس الوزراء :لن نسمح بأي تصرف يضر بالبالد
وال سبيل إلى فرض الرأي مهما كانت مبرراته
أكد سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء ان املجلس
لن يقبل السماح بأي تصرف أو
عمل قد يشكل إض��رارا بمصالح
ال � �ب �ل��اد أو ي� �م ��س س �م �ع �ت �ه��ا أو
م �ك ��ان �ت �ه ��ا وان� � � ��ه ال س� �ب� �ي ��ل ال ��ى
ف��رض ال ��رأي مهما ك��ان��ت حجته
وم � �ب� ��ررات� ��ه وان ال� �ك ��وي ��ت دول� ��ة
م ��ؤس �س ��ات وق� ��ان� ��ون وق �ض��اؤن��ا
مشهود له بالنزاهة وهناك دائما
مساحة للرأي والرأي االخر.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء خ�ل�ال
اس �ت �ق �ب��ال��ه ام� ��س رئ� �ي ��س ات �ح��اد
ع� � � �م � � ��ال ال � � � �ب � � � �ت � � ��رول وص� � �ن � ��اع � ��ة
ال � �ب � �ت� ��روك � �ي � �م� ��اوي� ��ات ورؤس� � � � ��اء
ال�ن�ق��اب��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة ان��ه يسجل
بكل التقدير لالتحاد وأعضائه
ش � �ج� ��اع� ��ة ال� � � �ع � � ��ودة إل� � � ��ى ج� � ��ادة
ال � � �ص� � ��واب وت� �غ� �ل� �ي ��ب امل �ص �ل �ح��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب� �م ��وج ��ب م �ب��ادرت �ه��م
الطيبة بإلغاء اإلض��راب وه��و ما
يحسب لهم ويجب أن يكون محل
اعتبار.
وكان مجلس الوزراء قد اوضح
في بيان امس انه في ضوء مبادرة
ات �ح��اد ع �م��ال ال �ب �ت��رول وص�ن��اع��ة
ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ب��إل �غ��اء ق ��رار
االضراب الشامل والتحاق جميع
العاملني بالقطاع النفطي بمقار
عملهم امس فقد استجاب سمو
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ال ��ى ال�ط�ل��ب امل�ق��دم
مل �ق��اب �ل��ة س� �م ��وه ح� �ي ��ث اس �ت �ق �ب��ل

رئ� �ي ��س ات � �ح� ��اد ع� �م ��ال ال� �ب� �ت ��رول
وص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات
ورؤس��اء النقابات البترولية في
قصر بيان.
ون��اق��ش س �م��وه م��ع ال�ح�ض��ور
اآلث � � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة امل �ت��رت �ب��ة ع�ل��ى
االض� � ��راب وت�ع�ط�ي��ل اإلن� �ت ��اج في
مرافق النفط الحيوية والخسائر
امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع� �ل ��ى ه � � ��ذا االض� � � ��راب
ب��اإلض��اف��ة ال��ى األض� ��رار األخ��رى
وق� ��د أك� ��د س� �م ��وه ال� �ت ��ال ��ي :أوال:
ت��وج �ي��ه ال �ش �ك��ر ال �ع �م �ي��ق ل �ك��اف��ة
االخوة واألبناء العاملني بالقطاع
ال �ن �ف �ط��ي ال ��ذي ��ن ل ��م ي�س�ت�ج�ي�ب��وا
لتعطيل العمل بالقطاع النفطي
تغليبا منهم للمصلحة العامة
وال �ع �م��ل وف ��ق ال �ق�ن��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة
بضرورة حماية املال العام وعدم
االضرار بمصالح الدولة.
 ث � ��ان� � �ي � ��ا :األس � � � � ��ف ال � �ش ��دي ��دل � �ل� ��أض � � � ��رار امل � � � ��ادي � � � ��ة ال � �ب� ��ال � �غ� ��ة
ول� �ل� �خ� �س ��ائ ��ر ال� �ج� �س� �ي� �م ��ة ال� �ت ��ي
أص��اب��ت امل ��ال ال �ع��ام واالق �ت �ص��اد
ال � ��وط� � �ن � ��ي ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل� �ل��اض� � ��راب
ب��اإلض��اف��ة ال��ى األض� ��رار األخ��رى
امل �ب��اش��رة وغ �ي��ر امل �ب��اش��رة ال�ت��ي
تطال سمعة البالد ومكانتها.
 ث� ��ال � �ث� ��ا :ان س � �م� ��وه ي �س �ج��لبكل التقدير لالتحاد وأعضائه
ش � �ج� ��اع� ��ة ال� � � �ع � � ��ودة إل� � � ��ى ج� � ��ادة
ال � � �ص� � ��واب وت� �غ� �ل� �ي ��ب امل �ص �ل �ح��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب� �م ��وج ��ب م �ب��ادرت �ه��م
الطيبة بإلغاء اإلض��راب وه��و ما

ال مجال على
اإلطالق لالستجابة
ألي مطالب تحت
الضغط واالمتناع
عن العمل
وتعطيل المصالح
الحيوية للبالد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك

يحسب لهم ويجب أن يكون محل
اعتبار.
 رابعا :التأكيد على ما أعلنهمجلس ال ��وزراء م��ن ال�ث�ب��ات على
االحترام الكامل ألي حق قانوني
للعاملني ف��ي أي ج�ه��ة حكومية
وأنه ليس هناك مجال أو توجيه
ل �ل �م �ن��ازع��ة ف ��ي ه ��ذه ال �ح �ق��وق او
االن � �ت � �ق� ��اص م �ن �ه��ا ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
ال�ج�ه��ات الحكومية وال�ق�ط��اع��ات
ف��ي ال��دول��ة م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن��ه
ل��م ول ��ن ي��دخ��ر وس �ع��ا ف��ي سبيل
ان �ص��اف وت �ق��دي��ر ك��اف��ة ال�ج�ه��ود

عمال البترول :إلغاء اإلضراب
إكراما لمقام األمير
أك � ��د ات � �ح ��اد ع� �م ��ال ال �ب �ت��رول
وص�ن��اع��ة ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ان
إل� �غ ��اء ق � ��رار االض � � ��راب ال �ش��ام��ل
وال �ت �ح��اق ج�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين في
ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ب�م�ق��ار عملهم
ق ��د ج � ��اء اك� ��رام� ��ا مل� �ق ��ام ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
املفدى وانطالقا من مبدأ املحبة
والوالء لسموه.
واوض��ح ان الهدف من تنفيذ
االض � � ��راب ك� ��ان إي� �ص ��ال رس��ال��ة
واضحة ال تحتمل لبسا بأحقية

عمال وعامالت القطاع النفطي
بمطالبهم.
واض��اف ان العمال اك��دوا من
خ�لال تنفيذ ذل��ك ال�ق��رار دوره��م
ال�ك�ب�ي��ر ك��ون�ه��م ع�ص��ب اقتصاد
البالد مبينني قدرتهم بالتأثير
على عملية االنتاج.
واك � � ��د االت� � �ح � ��اد ف� ��ي ال �ب �ي��ان
على ع��دم امل�س��اس أو التعرض
ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن وال � �ع� ��ام �ل�ات ال ��ذي ��ن
ش��ارك��وا ف��ي التعبير ع��ن رأيهم
برفض االنتقاص م��ن حقوقهم

م� ��ن خ� �ل��ال م �ش ��ارك �ت �ه ��م ب� �ق ��رار
االض � � � � � ��راب وع � � � ��دم ات � � �خ� � ��اذ اي
اج��راءات تجاههم .وطالب كافة
العاملني والعامالت بااللتحاق
بمقار عملهم.

امل �خ �ل �ص��ة وال � �ك � �ف ��اءات امل �ت �م �ي��زة
وج �م �ي��ع األع� �م ��ال ذات ال�ط�ب�ي�ع��ة
الخطرة والحساسة في مختلف
امل� ��واق� ��ع وامل� �س� �ت ��وي ��ات ف ��ي ك��اف��ة
أجهزة الدولة.
 خ��ام �س��ا :ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن��هف��ي ض ��وء م��ا ت�ش�ه��ده ال �ب�ل�اد من
ظ ��روف اق �ت �ص��ادي��ة ح��رج��ة ج��راء
استمرار تدني أسعار النفط وما
ي �ت��رت��ب ع �ل��ى ذل� ��ك م ��ن ت��داع �ي��ات
وتحديات ج��ادة فإنه يجب على
أب�ن��اء الكويت جميعا مسؤولني
وم� � � ��واط � � � �ن� �ي� ��ن ت � �ج � �س � �ي � ��د روح

املسؤولية الوطنية والتضحية
والتعامل اإليجابي املسؤول مع
هذه التحديات وتغليب املصلحة
ال� �ع �ل� �ي ��ا ل� �ل� �ب�ل�اد ع� �ل ��ى امل �ص��ال ��ح
ال �خ��اص��ة ب�م��ا ي�ك�ف��ل ال �ن �ج��اح في
تجاوز هذه الظروف الحرجة.
 س��ادس��ا :ان��ه ي�ج��ب أن يكونم �ع �ل��وم��ا ل �ل �ك��اف��ة أن � ��ه ال م �ج��ال
ع �ل��ى االط �ل ��اق ل�لاس �ت �ج��اب��ة ألي
مطالب تحت الضغط باالمتناع
ع� ��ن ال �ع �م ��ل وت �ع �ط �ي��ل امل �ص��ال��ح
وال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �ح� �ي ��وي ��ة ل �ل �ب�ل�اد
ب�ح�س�ب��ان ذل ��ك م �س��أل��ة ف��ي غ��اي��ة

ال �خ �ط��ورة ق ��د ت �ه��دد ال ��دول ��ة في
أركانها.
ون � �ح� ��ن وال � �ح � �م� ��د ل� �ل ��ه دول � ��ة
م ��ؤس �س ��ات وق� ��ان� ��ون وق �ض��اؤن��ا
م �ش �ه��ود ل��ه ب��ال �ن��زاه��ة وال �ك �ف��اءة
وه ��و م��وض��ع اع �ت��زازن��ا وف�خ��رن��ا
وه � �ن� ��اك دائ � �م� ��ا م� �س ��اح ��ة ل� �ل ��رأي
وال � � � ��رأي االخ � � ��ر وال س �ب �ي��ل ال ��ى
ف��رض ال ��رأي مهما ك��ان��ت حجته
وم� � �ب � ��ررات � ��ه ف� � �ص � ��دورن � ��ا ت �ت �س��ع
ل� �ك ��ل اآلراء وامل � �ق � �ت� ��رح� ��ات وك ��ل
األم��ور يمكن تحقيقها بالحوار
الحضاري الهادئ واملوضوعية
وت�غ�ل�ي��ب امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة على
ال �خ ��اص ��ة وم �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ل��ن
ي� �ق� �ب ��ل ال� � �س� � �م � ��اح ف� � ��ي أي ج �ه��ة
حكومية بأي تصرف أو عمل قد
ي�ش�ك��ل إض � ��رارا ب�م�ص��ال��ح ال�ب�لاد
أو ي �م��س س�م�ع�ت�ه��ا أو مكانتها
وه ��و م��ا ي��رف �ض��ه أب �ن��اء ال�ك��وي��ت
ج �م �ي �ع��ا امل �خ �ل �ص�ي�ن ال �غ �ي��وري��ن
ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن وسمعته
ومكانته.
وق��د عبر سمو رئيس مجلس
الوزراء عن ثقته في حرص جميع
أب�ن��اء الكويت على الحفاظ على
م �ص��ال �ح �ه��ا وص �ي ��ان ��ة م�ك��ان�ت�ه��ا
واعالء شأنها.

الخالد :معدالت إنتاج النفط تعود
إلى طبيعتها خالل ثالثة أيام
ق��ال امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي باسم
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ال �ش �ي��خ ط�ل�ال
الخالد ان الرجوع التدريجي إلى
م�ع��دالت إن�ت��اج ال�ن�ف��ط الطبيعية
ق��د ي�س�ت�غ��رق ث�لاث��ة أي� ��ام م�ش�ي��را
الى انتهاء حالة االضراب وعودة
عجلة العمل إلى طبيعتها.
واك � ��د ال �ش �ي��خ ط �ل�ال ف ��ي ب�ي��ان
صحافي ام��س ان��ه من الضروري
ال� �ت ��ري ��ث ب� �ع� �ي ��دا ع� ��ن اي ض�غ��ط
ق� ��د ي ��ؤث ��ر ع �ل ��ى س�ل�ام ��ة ال �ع �م��ال
وامل�ن�ش��آت وامل��راف��ق النفطية وان

ال� ��رج� ��وع ل �ي �ص��ل ح �ج��م اإلن� �ت ��اج
إل��ى س��اب��ق ع�ه��ده امل�ح��دد بمعدل
 3ماليني برميل يوميا يستغرق
ثالثة أيام.
وأش��اد بنجاح خطة ال�ط��وارئ
ال �ت��ي ان�ت�ه�ج�ه��ا ال �ق �ط��اع النفطي
والتي هدفت الى تأمني التزامات
مؤسسة البترول محليا وعامليا
م��ن خ�ل�ال ت��زوي��د ال �س��وق املحلي
باملنتجات النفطية دون انقطاع
وتغذية محطات الكهرباء وامل��اء
واالي �ف��اء ب��االل�ت��زام��ات التعاقدية

م��ع ع�م�لاء امل��ؤس�س��ة ف��ي ال�خ��ارج
حفاظا على سمعة وصورة دولة
الكويت.
وأث �ن ��ى ال �خ��ال��د ع �ل��ى ال�ج�ه��ود
ال�ت��ي ت�ض��اف��رت خ�ل�ال ف�ت��رة أزم��ة
اإلض� � ��راب إلدارة أه� ��م ق �ط��اع في
الدولة وعصب االقتصاد الوطني
معربا عن بالغ تقدير القطاع لكل
العاملني واملتطوعني واملوظفني
امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن وال� � �ج� � �ه � ��ات ال� �ت ��ي
س��ان��دت إج ��راءات خطة ال�ط��وارئ
واسهمت في نجاحها.
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ثمنوا تغليب المصلحة العامة على ما سواها

ترحيب نيابي بفض إضراب النفط
وتأكيدات بمساندة المطالب العمالية
مطيع :سنسعى
بكل جدية للوصول
إلى حلول سريعة

د .أحمد مطيع

د .عبد الرحمن الجيران

حمود الحمدان

د .منصور الظفيرى

علي الخميس

الق ��ى ق ��رار ال �ن �ق��اب��ات النفطية
بفض إض��راب�ه��م ترحيبا واسعا
ب�ين األوس ��اط نيابية حيث ثمن
غير عضو تلك املبادرة معتبرين
أنها بداية الطريق نحو الوصول
إل��ى ح��ل م��رض لجميع األط ��راف
م� �ش� �ي ��دي ��ن ب �ت �غ �ل �ي��ب امل� �ض ��رب�ي�ن
مصلحة البالد.
ف� �م ��ن ج �ه �ت��ه أوض � � ��ح ال �ن��ائ��ب
د .أح �م��د م�ط�ي��ع ال �ع��ازم��ي أن ��ه لم
يتراجع عن طلب جلسة ملناقشة
م � �ط� ��ال� ��ب م� ��وظ � �ف� ��ي ال � �ن � �ف� ��ذ وأن
م��وق�ف��ه م��ن اإلض� ��راب ك��ان موقفا
ش��رع�ي��ا وم ��ع ذل ��ك ف�ه��و ي�ق��ف مع
مطالب موظفي النفط املستحقة
ويؤيدها مؤكدا أننا نسعى بكل
ج��دي��ة ل�ل��وص��ول ل�ح�ل��ول سريعة
ون � �ق� ��اط ت� ��واف� ��ق ب�ي��ن ال �ح �ك��وم��ة
وم � ��وظ� � �ف � ��ي ال � �ن � �ف� ��ط وم� �ن ��اق� �ش ��ة
مطالبهم في جو يسوده اإلخ��اء
واملحبة لنعبر بالكويت إل��ى بر
األم � ��ان ون �ظ��ل دائ� �م ��ا م�ت��راب�ط�ين
متكاتفني ع�ل��ى ق�ل��ب رج��ل واح��د
نسعى لالرتقاء بالوطن ونحميه
ون� ��داف� ��ع ون� ��دف� ��ع ع �ن��ه ك� ��ل خ�ط��ر
وشر.
وأض � � � ��اف ال � �ن� ��ائ� ��ب أن� � ��ه ي �ج��ب
ع � �ل� ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � �ت � �ف� ��اع� ��ل م��ع
مطالب موظفي النفط املستحقة
ووضعها بعني االعتبار والعمل
ع �ل��ى ت �ل �ب �ي �ت �ه��ا خ �ص��وص��ا ب�ع��د
م �ب��ادرت �ه��م ال �ش��رع �ي��ة وال��وط�ن�ي��ة
ب��وق��ف اإلض � ��راب إك ��رام ��ا ل�لأم�ي��ر
وح� ��رص� ��ا ع� �ل ��ى م� �ص ��ال ��ح ال �ب �ل��د
العليا كما ج��اء ف��ي ب�ي��ان اتحاد
عمال البترول.
وت� � ��وج� � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب ال � �ع� ��ازم� ��ي
ب��ال�ش�ك��ر الت �ح��اد ع �م��ال ال�ب�ت��رول
مل �ب��ادرت �ه��م ال �ش��رع �ي��ة وال��وط�ن�ي��ة
ب� ��إي � �ق� ��اف اإلض � � � � � ��راب وال � �ع � �ب� ��ور
ب��ال �ك��وي��ت م ��ن ه ��ذه األزم � ��ة ال�ت��ي
ك ��ادت تتسبب ب�خ�س��ائ��ر كارثية
ل �ل �ب �ل��د وه � � ��ذا ي � ��دل ع� �ل ��ى ح ��رص

االخ ��وة ف��ي االت �ح��اد على بلدهم
الكويت حفظ الله الكويت من كل
س��وء وم�ك��روه وأدام علينا نعمة
األمن واألمان.

ال �ج �م �ي��ع ف� ��ي ت �غ �ل �ي��ب م�ص�ل�ح��ة
الوطن أوال.
وش �ك��ر ال �ح �م ��دان ك ��ل ص��اح��ب
ج�ه��د ف��ي ت�ق��ري��ب وج �ه��ات النظر
والسعي إلنهاء األزمة بالتواصل
مع كافة الجهات والذين تعاملوا
مع الحدث وتوصلوا إلى الحل.

اخ �ل�اص ع �م��ال ال �ق �ط��اع النفطي
وحبهم لوطنهم.
وأض� ��اف ال �ن��ائ��ب ال�ظ�ف�ي��ري ان
وق��ف اإلض ��راب ج��اء إك��رام��ا ملقام
س �م��و األم� �ي ��ر واي� �م ��ان ��ا ب��أه�م�ي��ة
التضامن م��ع البلد ف��ي الظروف
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة خ� � �ط � ��وة ت �ب��ره��ن
دون ال�ش��ك ع�ل��ى ادراك العاملني
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة امل� �ن ��وط ��ة ب� �ه ��م ب�ع��د
إيصال رسالتهم.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال �ظ� �ف� �ي ��ري ف��ي
خ � �ت� ��ام ح ��دي� �ث ��ه ان االس� �ت� �غ�ل�ال
األم �ث ��ل مل ��واردن ��ا ه ��و م ��ا يضمن
م�س�ت��وى م�ت�م�ي��زا وح �ي��اة كريمة
للمواطن مرتئيا ض��رورة النظر
ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار ال� ��ى ال� ��دراس� ��ات
البحثية املتخصصة ال�ت��ي تقف
ع�ل��ى امل��زاي��ا امل��ال�ي��ة ل�ك��ل شريحة
م��ن ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال ��دول ��ة وم��دى
توافقها مع الوضع االقتصادي
الراهن والذي يحتاج من الجميع
تغليب املصلحة الوطنية العليا
على ما عداها من مطالب.

وش� � � � � ��دد ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري
ع � � � � � � �ل� � � � � � ��ى ض� � � � � � ��رورة االخ� � � � � � ��ذ ف� ��ي
االع � �ت � �ب� ��ار ال� ��وض� ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي
ال��راه��ن ال ��ذي ي�ن�ب�غ��ي ان يتعامل
معه الجميع بشكل واقعي وحكيم
لضمان ديمومة الحياة الكريمة
لألجيال املقبلة حيث اننا جميعا
م �ط��ال �ب��ون ب��ال �ت �ع��اون وال �ت �ك��ات��ف
لتخطي ت�ل��ك ال �ف �ت��رة ال �ت��ي تشهد
تدني في اسعار النفط مع ضرورة
التركيز خالل الفترة املقبلة مجددا
تأكيده على ضرورة تنوع مصادر
الدخل معتبرا انه السبيل الوحيد
الق �ت �ص��اد ق ��وى وض� �م ��ان ال�ح�ي��اة
الكريمة للشعب الكويتي.

تداعيات اإلضراب
ودع ��ا ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د الرحمن
ال �ج �ي��ران إل ��ى ت�خ�ص�ي��ص ج��ان��ب
م��ن ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة املقبلة
ملناقشة تداعيات إضراب موظفي
النفط الفتا إلى وج��ود مؤشرات
تبني أن ما خفي أعظم.
وأضاف ان ما حصل يستوجب
امل�س��اء ل��ة النيابية ل��وزي��ر النفط
والقيادات النفطية ومحاسبتهم
وإق��رار ال�ج��زاءات على املتسببني
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال رص��د املكاتبات
وال � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ال � �ت� ��ي س �ب �ق��ت
ورافقت االض��راب لربط األسباب
وعرضها على القانون واللوائح
ملعرفة املتجاوزين.
واع �ت �ب��ر ال �ج �ي��ران ان إض� ��راب
م ��وظ� �ف ��ي ال �ن� �ف ��ط دل ع� �ل ��ى م ��دى
ال �ع �ج��ز وال �ق �ص ��ور ف ��ي م��واج �ه��ة
أم��ر جزئي مؤقت وكشف وج��ود
اس �ت �ح �ق��اق��ات وت��داع �ي��ات ك�ث�ي��رة
ول�ك�ن��ه ج��ر إل��ى زع��زع��ة م�ق��وم��ات
امل�ج�ت�م��ع إض��اف��ة إل ��ى ان ��ه ع��رض
ال �ث��روة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ض��رر وأظ�ه��ر
م � � �ح� � ��دودي� � ��ة ال� � � �خ� � � �ي � � ��ارات أم � � ��ام
ال �ق �ي��ادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ف��ي م��واج�ه��ة
هذا التحدي.
اللحمة الوطنية
وم � � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب
ح�م��ود ال �ح �م��دان :نحمد ال�ل��ه عز
وج��ل على انتهاء ازم��ة االض��راب
النفطي على خير بقرار اتحادات
ال �ن �ق ��اب ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة إن� �ه ��اء ه��ذا
اإلض � ��راب م�ش�ي��را إل ��ى أن األم ��ور
وصلت إل��ى توافق وح��ل مشترك
يرضي جميع االط ��راف وإن هذا
يدل على اللحمة الوطنية ورغبة

حب الوطن
وبدوره ثمن النائب د .منصور
الظفيريقرار اتحاد عمال النفط
ب��وق��ف االض � ��راب وال� �ع ��ودة مل�ق��ار
ال� �ع� �م ��ل م� ��ؤك� ��دا ان ال � �ع � ��ودة ال ��ى
امل� �ف ��اوض ��ات ه ��و ال� �ق ��رار االن �ج��ح
دوم� � � � ��ا ل � �ح� ��ل أي خ �ل ��اف� � ��ات ف��ي
وجهات النظر.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي إن ال�ج�م�ي��ع
مطالب دوم��ا بتغليب املصلحة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى م � ��ا ع � ��داه � ��ا م��ن
مصالح فمصلحة الوطن فوق كل
اعتبار وف��وق ك��ل مطالب ووق��ف
اإلض��راب ليبرهن دون ش��ك على

الديوان األميري :ال صحة
التصاالت بالمضربين
ن � �ف� ��ى ن � ��ائ � ��ب وزي� � � � ��ر ش� � ��ؤون
ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ علي
الجراح صحة ما تم تداوله عبر
وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
ج �م �ل��ة وت �ف �ص �ي�لا م ��ن ادع � ��اءات
ب � � � � ��أن م � � ��دي � � ��ر م � �ك � �ت� ��ب ح � �ض� ��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
أج��رى اتصاالت بالقائمني على
ات�ح��اد ع�م��ال ال�ب�ت��رول وصناعة

البتروكيماويات ونقل لهم أمر
صاحب السمو بوقف االض��راب
م��ؤك��دا أن��ه ال صحة إط�لاق��ا لكل
م ��ا ن �ش��ر ب �ه��ذا ال� �ش ��أن وم �ش��ددا
ع � �ل ��ى ض � � � � ��رورة ت � ��وخ � ��ي ال ��دق ��ة
وامل �ص��داق �ي��ة ف�ي�م��ا ي�ن�ش��ر وع��دم
الزج بمقام صاحب السمو أمير
البالد حفظه الله ورعاه.

المصلحة العامة
وم��ن ناحيته ق��ال النائب علي
ال �خ �م �ي��س ان ت �غ �ل �ي��ب امل�ص�ل�ح��ة
ال �ع��ام��ة ع�ل��ى امل�ص�ل�ح��ة ال�خ��اص��ة
أم � ��ر ي �ح �س��ب ل �ن �ق ��اب ��ات ال �ق �ط��اع
ال � �ن � �ف � �ط � ��ي وال� � � �ح� � � �ق � � ��وق ت� ��ؤخ� ��ذ
باملفاوضات السلمية.
وت �ع �ه��د ال �خ �م �ي��س ب��ال��وق��وف
م��ع ح�ق��وق ال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع
النفطي وأكد عدم قبوله املساس
بحقوق الشعب ومكتسباته في
اي قطاع ومن اي فئة.
وأشاد الخميس بوقف اضراب
ال �ن �ف��ط واع �ت �ب��ره خ �ط��وة ج��ري�ئ��ة
وتمنحنا الدافع كنواب للوقوف
م ��ع م�ط��ال�ب��ات�ه��م وال �ح �ف��اظ على
مكتسباتهم ودع ��ا ال�ج�م�ي��ع ال��ى
تغليب مصلحة الوطن واملواطن
اوال واخيرا.

الجيران :نطالب
بتخصيص جانب
من جلسة مجلس
األمة لمناقشة
التداعيات
الحمدان :األمور
في طريقها إلى
التوافق
الظفيري :دليل
إخالص وشعور
بعظم المسؤولية
الخميس :الحقوق
تؤخذ بالمفاوضات
السلمية
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التشابك مازال قائما مع شؤون الشباب برغم استقاللية الهيئتين

الميزانيات توصي هيئة الرياضة بدراسة
الئحة االستثمار في األندية
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 سيد
ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة للسنة املالية 2017/2016
وتبني لها ما يلي:
ب �خ �ص��وص ت �س��وي��ة م�لاح �ظ��ات
ديوان املحاسبة فبرغم قيام الهيئة
ب �ت �س��وي��ة ال �ع��دي��د م ��ن م�لاح�ظ��ات�ه��ا
املسجلة م��ن ق�ب��ل دي ��وان املحاسبة
والتي لم يتبق منها إال  3مالحظات
ف �ق��ط إال أن �ه��ا م ��ا زال� ��ت دون إدارة
للتدقيق الداخلي وفق االشتراطات
ال ��رق ��اب �ي ��ة والب� � ��د م ��ن اإلس� � � ��راع ف��ي
إن � �ش� ��ائ � �ه� ��ا وت� �ف� �ع� �ي� �ل� �ه ��ا وإل� � �ح � ��اق
ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا ب��أع �ل��ى س �ل �ط��ة إش��راف �ي��ة
وشغلها بالكوادر الوظيفية املؤهلة
وتقويتها ب��ال�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة بما
ي� �ض� �م ��ن س�ل��ام� ��ة ت �ن �ف �ي ��ذ ال� �ص ��رف
امل��ال��ي خ��اص��ة وأن م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ت � �م� ��ت امل � ��واف� � �ق � ��ة ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف � ��ي دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� �س ��اب ��ق ب� �ه ��دف إع �ط ��اء

اإلدارة ال �ج��دي��دة ف��رص��ة لتصويب
املالحظات وه��و ما تتابعه اللجنة
أوال بأول.
وأم ��ا ع��ن ال�ت�ش��اب��ك ب�ين ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �ب �ع��د م��واف �ق��ة مجلس
االم � � � ��ة ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ف� �ص ��ل ه �ي �ئ��ة
ال� ��ري� ��اض� ��ة ع� ��ن ال� �ش� �ب ��اب واع� �ت� �ب ��ار
ك ��ل م�ن�ه�م��ا ه�ي�ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ب��ذات�ه��ا
ع��ن األخ ��رى وإل �غ��اء الهيئة العامة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة إال أن اللجنة
م� ��ا زال� � ��ت ت � ��رى وج� � ��ود ت �ش ��اب ��ك ل��م
ي�ن�ت�ه��ى ب �ع��د الس �ي �م��ا أن �ه��ا أوص��ت
م� ��رارا ب �ض��رورة ت��وح�ي��د م��ا يتعلق
بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة
ب� � ��دال م� ��ن ت� �ن ��اث ��ره ��ا ب�ي��ن ال �ج �ه��ات
الحكومية تفاديا للمشاكل املتعلقة
ب�ش�ي��وع امل�س��ؤول�ي��ة وال �ت��داخ��ل بني
االخ �ت �ص��اص��ات وامل �ن��اص��ب ومنها
اس � �ت � �م� ��رار م� �ك� �ت ��ب وزارة ال� ��دول� ��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ك� �ب ��رن ��ام ��ج ف��ي
م �ي��زان �ي��ة األم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
ال��وزراء حيث إن تبعيته السياسية

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

لوزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
الشباب في حني أن تبعيته اإلدارية
وامل� ��ال � �ي� ��ة ل� ��وزي� ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس الوزراء.
ووج � � �ه� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب ��ال� �ت� �ح ��رك
ال �س��ري��ع ل �ح �س��م اآلل� �ي ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
بني الهيئة العامة للرياضة ووزارة
امل� ��ال � �ي� ��ة ف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ح �م �ي��ل
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
للفترة االنتقالية إلى حني استكمال
إجراءات إنشائها خاصة مع اقتراب

ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ل �ت��وج �ي��ه ال �ط��اق��ات
ال�ش�ب��اب�ي��ة إل ��ى م�م��ارس��ة أنشطتهم
ال��ري��اض �ي��ة وال �ت��روي �ح �ي��ة وت��وف �ي��ر
ك � ��ل م �ت �ط �ل �ب ��ات األم� � � ��ن وال� �س�ل�ام ��ة
والصيانة واإلن�ش��اءات الالزمة لهم
في مراكز الشباب املختلفة.
وع��ن ت�ع��دي��ل ال �ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح
امل �ع �ي �ب��ة ف �ق��د اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة على
الخطوات التنفيذية التي قامت بها
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت�ص��وي��ب ب�ع��ض ال�ق��وان�ين
وال�ل��وائ��ح املعيبة ومنها م��ا يخص

دع� ��م األن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة ح �ي��ث ل��م
ي �ف��رق ال �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ن �ح��و واض ��ح
ب�ين األن��دي��ة الشاملة واملتخصصة
م��ا تسبب س��اب�ق��ا ب�خ�س��ارة الهيئة
ألح� � �ك � ��ام ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ن �ت �ي �ج��ة ل �ه��ذه
ال �ث �غ��رة إض��اف��ة إل ��ى وج ��ود قضايا
ح��ال �ي��ا أم � ��ام م �ح��اك��م ال �ت �م �ي �ي��ز ف��ي
هذا الشأن وتأمل اللجنة بأن تقدم
ال�ه�ي�ئ��ة دف��وع �ه��ا ال �ق��ان��ون �ي��ة ك��ام�ل��ة
ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام وض ��رورة
م �ت��اب �ع��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ت �ع��دي��ل أح� �ك ��ام
ق� ��ان� ��ون دع� � ��م األن � ��دي � ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة
ف � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب �م �ج �ل��س
األم� ��ة وم ��راع ��اة ت�ص�ن�ي��ف ال �ن ��وادي
ال��ري��اض �ي��ة ت�ص�ن�ي�ف��ا م�ه�ن�ي��ا وع�ل��ى
أسس واضحة ومعايير فنية تالفيا
للمآخذ السابقة.
ك�م��ا الب��د م��ن إع ��ادة ال�ن�ظ��ر فيما
يتعلق بالتباين الواضح للدعومات
امل � �ق� ��دم� ��ة ل �ل��ات� � �ح � ��ادات ال ��ري ��اض� �ي ��ة
ووض� ��ع أس ��س وق ��واع ��د م�ه�ن�ي��ة في
ت �خ �ص �ي��ص ت �ل��ك ال� ��دع� ��وم الس �ي �م��ا

أن االع �ت �م ��ادات امل��ال �ي��ة املخصصة
ل �ل��ات� � �ح � ��ادات وال � �ل � �ج � ��ان ال �ع ��رب �ي ��ة
واإلق�ل�ي�م�ي��ة وه ��ي ات� �ح ��ادات تحمل
ط��اب�ع��ا ب��روت��وك��ول �ي��ا ت �ف��وق بكثير
ما يخصص لالتحادات الرياضية
امل �ح �ل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �خ��دم��ة م�ص��ال��ح
ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ورف � � � ��ع ع �ل��م
الكويت في املحافل الدولية خاصة
أن نشاط ه��ذه االت �ح��ادات واللجان
يجب أن ي�ك��ون ضمن اإلط ��ار العام
لسياسة الدولة.
وب �خ �ص��وص الئ �ح��ة االس�ت�ث�م��ار
ف��ي األن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة ف�ق��د وجهت
ال �ل �ج �ن��ة ب� � �ض � ��رورة س� �ع ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ب� �ج ��دي ��ة أك � �ث� ��ر مل � �س� ��اع� ��دة األن� ��دي� ��ة
ال��ري��اض�ي��ة م��ن خ�ل�ال إع ��ادة دراس��ة
الئ � �ح� ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار خ� ��اص� ��ة أن �ه��ا
ستسهم في زيادات اإليرادات املالية
ل�ل�ن��ادي ورف ��ع ك�ف��اء ت��ه ف��ي أنشطته
الرياضية من موارده الذاتية.

الصحية أرجأت التصويت على إنشاء مدينة طبية

حماد 4853 :سريرا الطاقة االستيعابية لمستشفيات الكويت
الطاقة االستيعابية لمستشفيات الكويت
أرجأت اللجنة الصحية البرملانية
خ �ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا ام � ��س األرب � �ع� ��اء
التصويت على املقترحات النيابية
ذات ال �ص �ل��ة ب��إن �ش��اء م��دي �ن��ة طبية
لحني ورود رأي وزارة الصحة.
وذك � � � ��ر م� � �ق � ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
سعدون حماد في تصريح صحفي
أن وزارة الصحة أطلعت اللجنة على
عدد األسرة في مستشفيات الكويت
والتي تبلغ  4853سريرا ستصل إلى
 14166سريرا بإنشاء املدينة الطبية.
وأض � � ��اف أن ال � � � ��وزارة ب �ي �ن��ت ف��ي
إفادتها أن عدد مستشفيات الضمان
ال �ص �ح��ي امل �ت ��وق ��ع إن� �ش ��اؤه ��ا ي�ب�ل��غ
ث�ل�اث��ة مستشفيات في م�ح��اف�ظ��ات
ال� �ج� �ه ��راء وال� �ف ��روان� �ي ��ة واألح� �م ��دي
بسعة  300سرير إلى جانب خمسة
م ��راك ��ز ل �ل��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ك��ل
م�س�ت�ش�ف��ى ك �م��ا أن ال � � ��وزارة ب�ص��دد
إنشاء مستشفى في ضاحية صباح
األحمد بمساحة  82ألف متر مربع.
وأوض��ح حماد ان اللجنة ووزارة
ال� �ص� �ح ��ة ن ��اق� �ش� �ت ��ا أوض� � � � ��اع امل � ��دن

م

جانب من اجتماع اللجنة الصحية أمس

الطبية ف��ي ال��دول امل�ج��اورة وكيفية
االستفادة منها في املدينة الطبية
امل � �ت� ��وق� ��ع إن � �ش � ��اؤه � ��ا ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
وطلبنا م��ن ال ��وزارة تقريرا مفصال
ح� ��ول آل �ي ��ة إن� �ش ��اء امل��دي �ن��ة ال�ط�ب�ي��ة
وإم�ك��ان�ي��ة ت�ط��وي��ر منطقة ال�ص�ب��اح
ال �ص �ح �ي��ة أو إن� �ش ��اء م��دي �ن��ة ط�ب�ي��ة
جديدة متكاملة وتزويد مستشفى
ج��اب��ر بالتخصصات ك��اف��ة فطلبت
ال � ��وزارة م�ه�ل��ة أس�ب��وع�ين ل �ل��رد على
ال �ل �ج �ن��ة وت ��زوي ��ده ��ا ب �ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر
املفصل.

يذكر أن مقترحات النواب بإنشاء
املدينة الطبية تتمحور ح��ول قيام
الحكومة بتأسيس شركة مساهمة
غ ��رض� �ه ��ا إن � �ش� ��اء امل ��دي� �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ة
لتتولى ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات الصحية
امل�ت�م�ي��زة ف�ي�م��ا ت�ب��اي�ن��ت امل�ق�ت��رح��ات
ح� ��ول رأس �م��ال �ه��ا ب�ي�ن  100م�ل�ي��ون
بحد أدن��ى و 300مليون دينار بحد
أقصى باإلضافة إل��ى التباين حول
تخصيص أسهمها.

األسرة املضافة

املستشفى

األسرة
الحالية

1
2
3
4
5
6
7

الرازي
االميري
مركز السرطان
الصباح
السارية
الفروانية
العدان

269
418
191
511
196
838
715

8

ابن سينا

364

9

صباح االحمد

700

 10الطب الطبيعي

700

مرحلة االعداد

جابر االحمد
الوالدة الجديد
االطفال الجديد
الجهراء
الجديد
املجموع

572

1168
780
792

مرحلة التنفيذ (وفق برنامج وزارة االشغال)
مرحلة التعاقد (وفق برنامج وزارة االشغال)
مرحلة التعميم (وفق برنامج وزارة االشغال)

752

1171

4853

9313

11
12
13
14

أسرة
240
415
618
617
224
955
637

النسبة
٪ 89
٪ 99
٪ 323
٪ 120
استبدال
٪ 113
٪ 89

املوقف التنفيذي للمشروع نسبة االنجاز حتى
2016/3/31

التاريخ
التعاقدي

( ٪ 100تم االفتتاح )2015/10/12
٪ 22.46
٪ 7.538
٪ 13.55
٪6
٪ 8.54
٪ 3.45

2015
2017
2017
2018
2017
2019
2019

296

٪ 81

مرحلة االعداد

2021

مرحلة االعداد

2023
2023
2016

٪ 139

مرحلة التنفيذ (وفق برنامج وزارة االشغال)

2018

aldostoor

الخميس  14رجب  21 . 1437أبريل 2016

وجه سؤاال إلى الوزير د .بدر العيسى بهذا الخصوص

عبدالصمد يطلب جدول االعتماد
المالي لمهرجان المسرح االكاديمي
وج � � � � � � ��ه ال� � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب ع � � ��دن � � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د س� � ��ؤاال ال � ��ى وزي� ��ر
التربية والتعليم العالي د .بدر
ال �ع �ي �س��ى ع ��ن م �ه��رج��ان امل�ع�ه��د
العالي للفنون املسرحية والذي
اق�ي��م ب�ع�ن��وان م�ه��رج��ان الكويت
ال � ��دول � ��ي ل �ل �م �س��رح االك ��ادي� �م ��ي
طالبا تزويده بما يلي:
 جدول يوضح فيه االعتماداملالي املخصص لهذا املهرجان
ف� ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م
ال �ع��ال��ي وامل �ب �ل��غ امل �ن �ص��رف م��ن
ه ��ذا االع �ت �م��اد واس �ب��اب ت�ج��اوز
االع �ت �م��اد امل�خ�ص��ص ان وج��دت
الخ��ر ث�لاث دورات من املهرجان
قرين كل منها.
 ارف� ��اق ص ��ورة ض��وئ�ي��ة لكلم��ن امل��واف �ق��ات ال��رس�م�ي��ة ل ��وزارة
املالية الدراج تلك االعتمادات في
م�ي��زان�ي��ة وزارة التعليم العالي

عدنان عبدالصمد

وكشوف الصرف التي تمت من
ت �ل��ك االع� �ت� �م ��ادات وامل �س �ت �ن��دات
امل ��ؤي ��دة ل �ه��ا وم ��واف� �ق ��ات وزارة
امل ��ال� �ي ��ة ع �ل ��ى اج � � ��راء امل �ن ��اق�ل�ات
ل��وزارة التعليم العالي في حال
تجاوز الصرف للمبلغ املعتمد

ف��ي امليزانية آلخ��ر ث�لاث دورات
من املهرجان.
 جدول يوضح فيه عدد لجانوف ��رق ال�ع�م��ل واس �م��اؤه��ا وع��دد
اع �ض��ائ �ه��ا واس� �م ��ائ� �ه ��م وق �ي �م��ة
م �ك��اف��أت �ه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة ن�ظ�ي��ر
مشاركتهم فيها واج�م��ال املبلغ
امل� �ن� �ص ��رف ل� �ك ��ل ل �ج �ن��ة وف ��ري ��ق
ع �م��ل وذل � ��ك آلخ� ��ر ث �ل�اث دورات
ل �ل�م �ه��رج��ان م��ع ارف � ��اق ال�لائ�ح��ة
املنظمة املعتمدة من قبل ديوان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة الس��س اختيار
املشاركني في تلك اللجان وفرق
ال�ع�م��ل وامل �خ��ول بالتوقيع على
قرارات اشراكهم فيها.
 ب� �ي ��ان ي ��وض ��ح ف �ي��ه اس �م��اءالشركات واملؤسسات التجارية
املنظمة للمهرجان ونسخة من
ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة م�ع�ه��م ف��ي ه��ذا
ال� �ش ��أن وم ��واف �ق ��ة ك ��ل م ��ن لجنة

امل�ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة وال�ج�ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب �ش �ق �ي �ه ��ا امل �س �ب �ق��ة
وال�لاح �ق��ة ب��ال�ت�ع��اق��د وال�ت��رس�ي��ة
عليهم وذل��ك آلخ��ر ث�لاث دورات
للمهرجان.
 ارفاق الالئحة املنظمة آلليةدع � � ��وة ض � �ي� ��وف امل � �ه� ��رج� ��ان م��ع
ب �ي��ان اس� �م ��اد ال� �ف ��رق امل�س��رح�ي��ة
امل�ش��ارك��ة ف��ي امل�ه��رج��ان ودول�ه��م
ومقدار املكافأة املالية املمنوحة
لهم واسباب منحها وذلك آلخر
ثالث دورات للمهرجان.
 ارف � ��اق ن �س �خ��ة م ��ن ال�ت�ق��ري��رالنهائي لنتائج امل�ه��رج��ان بعد
اخ� �ت� �ت ��ام ��ه آلخ� � ��ر ث� �ل��اث دورات
للمهرجان.

تخالف الشريعة اإلسالمية وتنال من نزاهة الرياضة الكويتية

الحريجي يطالب بتحرك حازم لوقف
المراهنات الرياضية
حذر النائب سعود الحريجي
من قضية املراهنات على نتائج
مباريات ال��دوري املحلي والتي
تصطدم مع الشريعة اإلسالمية
وت� � �ن � ��ال م � ��ن ن � ��زاه � ��ة ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية السيما في ضوء جملة
م��ن ال �ت �ج��اوزات ال�ص��ارخ��ة التي
ت��رت �ب��ت ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة امل��راه �ن��ات
على املباريات.
وط ��ال ��ب ال �ح��ري �ج��ي ال �ح �ك��وم��ة
ممثلة في وزارة الشباب والرياضة
ووزارة املالية بالتنسيق لتحرك
مشترك للتصدي ل�ه��ذه الظاهرة
التي انتشرت ف��ي اآلون��ة األخيرة
ب � �ه� ��دف ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى أرب � � ��اح
م��ادي��ة ت�ق��دم�ه��ا م��واق��ع امل��راه�ن��ات
العاملية الفتا إلى أن مواجهة هذه
القضية واجب شرعي ومجتمعي
وأخالقي ورياضي.
وأض� � � � � � � � ��اف أن� � � � � ��ه ف � � � ��ي ض� � ��وء
امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��داول��ة عن تورط
أن� � � ��دي� � � ��ة والع � � � �ب � �ي ��ن وم � � ��درب� �ي ��ن
وحكام في امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ه��ذه
امل��راه �ن��ات وم��ا ش�ه��دت��ه امل�لاع��ب

سعود الحريجي

من ممارسات تؤكد التالعب في
ن�ت��ائ��ج امل �ب��اري��ات م��ا يستوجب
تحرك هيئة الشباب والرياضة
ل � ��وض � ��ع ح� � � ��دا ل� � �ه � ��ذه األع� � �م � ��ال
ال �ت��ي ت �ش��وه ال �ج �س��م ال��ري��اض��ي
ب��ال�ك��وي��ت ف�ض�لا ع��ن مخالفتها
ل �ت �ع��ال �ي��م ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
الغراء.
وش � � ��دد ال� �ح ��ري� �ج ��ي ع� �ل ��ى أن
املجتمع الكويتي ال��ذي تحكمه

املبادئ والقيم اإلسالمية يرفض
مثل هذه املراهنات والتي تشير
التقارير إلى تفشيها منذ
ب� �ط ��ول ��ة ال � � � � ��دوري ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
املوسم املاضي  2015-2014بمشاركة
عدد كبير من العبي األندية الكويتية
إضافة الى إداريني وحكام.
ودع � ��ا إل� ��ى ت �ح��رك س��ري��ع من
ق� �ب ��ل ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ال ��وض ��ع
الرياضي لرصد سلوكيات
ال�لاع �ب�ين وال �ح �ك��ام وتطبيق
ال� � �ل � ��وائ � ��ح وال � � �ق � ��وان �ي��ن ع �ل �ي �ه��م
مطالبا وزارة الشباب والرياضة
بتقديم تعديل تشريعي إن لزم
األمر للتصدي لتلك الظاهرة.
وقال الحريجي إن وزارة املالية
م�ط��ال�ب��ة ك��ذل��ك ب�ت�ف�ع�ي��ل رق��اب�ت�ه��ا
على عمليات امل��راه�ن��ات البنكية
التي تتم عبر مواقع دولية مشيرا
إل� ��ى أن ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ال ي�م�ك��ن
السكوت عنها بحال من األح��وال
وع�ل��ى الحكومة بكافة أجهزتها
املعنية أن تتحرك ملواجهتها.
وتطرق إلى أن إحدى الصحف

ذك� � � ��رت أن الع � � � ��ب أح� � ��د األن� ��دي� ��ة
الصغيرة التي لم
ت � �ح � �ق� ��ق ب � � � �ط� � � ��والت ع� � �ل � ��ى م ��ر
تاريخها أو حتى نتائج إيجابية
الفتة في السنوات املاضية راهن
على خسارة فريقه بأربعة أهداف
دون رد مقابل وربح  19ألف دينار
واض � �ط� ��ر ف� ��ي ال ��دق ��ائ ��ق األخ� �ي ��رة
الرت� � �ك � ��اب رك� �ل ��ة ج � � ��زاء م�ض�ح�ك��ة
وأهدى منافسة تمريرة تمكن من
خاللها في إحراز الهدف الرابع.
وأوض ��ح الحريجي أن��ه ال يعقل
أن ت� �م ��ر ال� � �ت� � �ج � ��اوزات ال ��ري ��اض �ي ��ة
الصارخة التي عزاها مراقبون إلى
قضية املراهنات م��رور الكرام على
ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة وع �ل ��ى االت �ح ��اد
ال �ك ��وي �ت ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ال � �ب� ��دء ف��ي
التحقيق وال��وص��ول إل��ى األط ��راف
ال�ت��ي ت�ت�لاع��ب ف��ي ال�ن�ت��ائ��ج وإن ��زال
العقوبات الالزمة.
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الخرينج :براءة الذمة شرط
لتحويل عقود أمالك الدولة
ت �ق��دم ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة
بحظر تحويل ملكية أي عقار تجاري
او استثماري وحظر تحويل عقود
ام�ل�اك ال��دول��ة ب�ش��أن جميع القسائم
اال ب�ع��د س ��داد امل�س�ت�ح�ق��ات الخاصة
بخدمات الكهرباء واملاء وعدم قبول
التعهدات املعمول بها حاليا وذل��ك
حرصا على دف��ع مستحقات الدولة
نظير الخدمات العامة املقدمة.
وق� � � ��ال ال� �خ ��ري� �ن ��ج ف � ��ي اق � �ت ��راح ��ه:
حرصا على دف��ع مستحقات الدولة
ن�ظ�ي��ر ال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة امل�ق��دم��ة ل��ذا
أتقدم باالقتراح برغبة لحظر تحويل
ملكية أي عقار تجاري او استثماري
اال بعد اح�ض��ار ب ��راءة ال��ذم��ة بسداد
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �خ ��دم ��ات
الكهرباء واملاء وعدم قبول التعهدات
امل�ع�م��ول ب�ه��ا ح��ال�ي��ا وح �ظ��ر تحويل

مبارك الخرينج

ع �ق ��ود ام �ل��اك ال� ��دول� ��ة ب �ش ��أن ج�م�ي��ع
ال�ق�س��ائ��م اال ب�ع��د س ��داد املستحقات
ال �خ��اص��ة ب �خ��دم��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وع��دم ق�ب��ول ال�ت�ع�ه��دات امل�ع�م��ول بها
حاليا.

القضيبي إلنشاء مجمع رياضي
في بر كاظمة
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
ب ��اق �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ط��ال��ب ف �ي��ه ب��أن
ت �خ �ص��ص ال� �ح� �ك ��وم ��ة أرض � � ��ا ف��ي
منطقة ب��ر ك��اظ�م��ة ش�م��ال البقالد
وت�ط��رح�ه��ا ب�ن�ظ��ام ال� � �ـ b.o.tالن�ش��اء
م �ل �ع��ب دول � ��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم يحمل
اس��م ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د ي �ت �س��ع
ل � �ـ 65أل ��ف م �ت �ف��رج ب��االض��اف��ة إل��ى
مالعب تنس خارجية تقام عليها
بطوالت محلية واقليمية وعاملية
وص��االت اللعاب السلة والطائرة
واليد ومركز رياضي طبي عاملي
بأحدث االجهزة املتطور.

أحمد القضيبي

الخميس :مواد مهمة في قانون
ديوان المحاسبة لم تفعل
ط�ل��ب ال�ن��ائ��ب ع�ل��ي ال�خ�م�ي��س من
امل �ج �ل ��س م �خ��اط �ب��ة رئ� �ي ��س دي � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� ��االن� ��اب� ��ة ل �ل��اف � ��ادة ع��ن
االسباب التي حالت حتى اآلن دون
تفعيل امل��واد التي تضمنها قانون
دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع� ��ن امل �خ��ال �ف��ات
امل��ال �ي��ة وال �ع �ق��اب ع�ل�ي�ه��ا ع�ل�م��ا ب��ان
رئيس الديوان هو املختص قانونا
بتشكيل الهيئة التأديبية التي نص
عليها هذا القانون.
وق��ال الخميس في طلبه :تضمن
القانون رقم  30لسنة  1964بانشاء
ديوان املحاسبة فصال كامال الفصل
الرابع عن املخالفات املالية وتأديب
املسؤولني عنها (املواد من )736 : 52
وتناول الفرع الثالث من هذا الفصل
امل � � ��واد م ��ن  60:68ت �ش �ك �ي��ل ال�ه�ي�ئ��ة

علي الخميس

املختصة باملحاكمة التأديبية عن
ارتكاب املخالفات املالية والجزاءات
ال �ت ��ي ت �م �ل��ك ت��وق �ي �ع �ه��ا وق� ��د ت��وق��ف
العمل بجميع هذه النصوص.
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تجمع تواصل الثقافي االجتماعي نظم ندوة عن حقوق المرأة

التميمي :تخصيص آالف الوحدات السكنية
للمواطنات في المشاريع الجديدة
أك � � � ��د م � � ��راق � � ��ب م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
وع � �ض� ��و ل� �ج� �ن ��ة األس � � � ��رة وامل� � � ��رأة
النائب عبدالله التميمي ان للمرأة
الكويتية بصمة في عمل املجلس
على الرغم من ع��دم وج��ود تمثيل
ن�س��ائ��ي ل�ه��ن ف��ي ال �ب��رمل��ان مشيرا
ال��ى ان ال�ن��واب ق��ام��وا ب��دوره��م في
ح� �م ��ل ه� �م ��وم امل� � � ��رأة وق �ض��اي��اه��ا
وأخذوا على عاتقهم حل مشاكلها
خصوصا املطلقات وامل�ت��زوج��ات
من غير كويتيني.
وق��ال التميمي خ�لال ن��دوة عن
حقوق املرأة أقامها تجمع تواصل
الثقافي االجتماعي في مقره أمس
األول إن للمرأة حقوقا لم تحصل
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب � �م ��ا ي � �خ ��ال ��ف ن� �ص ��وص
ال��دس �ت��ور ال ��ذي س ��اوى ف�ي�ه��ا بني
امل ��واط� �ن�ي�ن وم � ��ن أب� ��رزه� ��ا ق�ض�ي��ة
ال� �ح ��ق االس� �ك ��ان ��ي الف� �ت ��ا ال � ��ى أن��ه
وبرغم وج��ود قانون يقر بإعطاء
امل�ط�ل�ق��ة واالرم �ل ��ة ق ��رض اس�ك��ان��ي
ي �ص��ل إل� ��ى  70أل� ��ف دي� �ن ��ار إال أن
ه �ن��اك ف �ئ��ات أخ� ��رى م �ح��روم��ة من
حق السكن وال تتلقى ب��دل ايجار
م��ؤك��دا ان مجلس األم��ة ل��ن يدخر
جهدا إلنصافهن ب��إق��رار القوانني
وت�ف�ع�ي�ل�ه��ا م ��ن أج� ��ل أن يتمتعن
بحياة كريمة.
وبني التميمي ان لجنة األسرة
وامل� � ��رأة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ن��اق �ش��ت وزي��ر

المجلس ماض
في طريقه لوضع
الحلول لمشاكل
المرأة كافة

االس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر اب � ��ل ع � ��دة م� ��رات
ح��ول اص��دار وتفعيل التشريعات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� � �ش � ��أن س � �ك� ��ن امل� � � ��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ج�م�ي��ع ف�ئ��ات�ه��ا س��واء
امل � �ت� ��زوج� ��ة م � ��ن غ� �ي ��ر ك ��وي� �ت ��ي او
األرملة واملطلقة والعزباء كما ان
اللجنة اوص ��ت م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة
السكنية ان تأخذ بالحسبان في
ك��ل م�ش��اري�ع�ه��ا السكنية ال�ق��ادم��ة
ان تكون هناك حصة للمرأة في
ب �ع��ض ال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة الف�ت��ا
الى ان الوزير اكد لنا ان هناك ما
ي �ع��ادل  3آالف وح ��دة سكنية في
م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ص� �ب ��اح االح �م��د
ستخصص للمرأة وما بني  3إلى
 5آالف وح��ده سكنية في مشروع
املطالع السكني.
حلول فاعلة
واض � � � ��اف ال �ت �م �ي �م��ي ان ه �ن��اك
ق� �ض ��اي ��ا م� �ت ��راك� �م ��ة م� �ن ��ذ س� �ن ��وات
وامل �ج�ل��س ال �ح��ال��ي ي�ح�م��ل تبعات
ام��ور كثيرة من املجالس السابقة
م �ش �ي��را ال� ��ى أن امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي
س �ي��دف��ع ب��وض��ع ال �ح �ل��ول مل�ش��اك��ل
امل ��رأة ك��اف��ة وان م��وض��وع ال�ق��رض
االسكاني ال��ذي يمنح االن للمرأة
ال ي� �ج ��دي ن �ف �ع��ا ف ��ي ظ ��ل ارت� �ف ��اع
االس � �ع ��ار ال��ره �ي��ب ف ��ي ال �ع �ق��ارات
م �ت �ط��رق��ا إل� ��ى م �ع ��ان ��اة امل �ت��زوج��ة

مقترحات نيابية
لمنح المرأة
مزيدا من المزايا
واالمتيازات

عبدالله التميمي

م � ��ن غ� �ي ��ر ك ��وي� �ت ��ي س� � � ��واء ب � ��دون
أو م� ��ن ج �ن �س �ي��ات أخ � � ��رى ب �ش��أن
امل � �س� ��اع� ��دات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وذل� ��ك
نتيجة بعض الشروط التعقيدية
امل��وض��وع��ة ب�ه��ذا ال�ش��أن مبينا ان
ال �ل �ج �ن��ة اوص � ��ت دي � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ب �ش��أن اب �ن ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات
غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م �م��ن ي�ح�م�ل��ون

ش� �ه ��ادات ب�ت�خ�ص�ص��ات وظ�ي�ف�ي��ة
وذل ��ك لتوظيفهم ب�م��راف��ق ال��دول��ة
واع �ط��ائ �ه��م االول ��وي ��ة ع��ن غ�ي��ره��م
حيث ان هؤالء اصبحوا جزءا من
الشعب الكويتي.
وبني التميمي ان هناك العديد
م��ن االق �ت��راح��ات ال �ت��ي ق��دم��ت منه
ومن بعض النواب خاصة باملرأة

م� �ن� �ه ��ا م � �ن ��ح ب � � ��دل االي � � �ج� � ��ار ل �ه��ا
وام�ت�ي��ازات في املساعدات العامة
وت ��دري ��ب ام �ه ��ات امل �ع��اق�ي�ن وم�ن��ح
رات��ب كامل لهن في حالة التقاعد
وع� �ل� ��اج اب� �ن ��ائ� �ه ��ن اس� � � ��وة ب ��أب� �ن ��اء
ال�ك��وي�ت��ي وم �س��اوات �ه��ا ب��ال��رج��ل في
امل�س�ك��ن م�ش�ي��را ال��ى ان امل�ج�ل��س اق��ر
قانون حقوق الطفل الذي به كثير

من االمتيازات للمرأة املوظفة مثل
منحها اجازة وضع وأمومة تصل
لسنتني وتخفيض ساعات العمل
للموظفة الحامل حيث ان دي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة أق ��ر ه ��ذه امل �ي��زات
مؤخرا.
واض ��اف ان امل�ج�ل��س م��اض في
وض ��ع ال �ح �ل��ول مل �ش��اك��ل وق�ض��اي��ا
امل � � � � � � ��رأة ل � � �ع �ل ��اج ق � � �ص� � ��ور ب �ع��ض
التشريعات الف�ت��ا ال��ى ان الوضع
االق�ت�ص��ادي ح��رج وم��ع االس��ف لم
نر حكومة على قدر من املسؤولية
وب� �م� �س� �ت ��وى ال � �ط � �م ��وح ح� �ي ��ث ان
البلد متعطلة والفساد استشرى
واص�ح��اب النفوذ ال��ذي��ن يأخذون
من البلد دون عطاء وهناك فجوة
كبيرة بني اداء الحكومة وانجازات
املجلس ال��ذي اصبح ي��ؤدي دوره
ودور ال �ح �ك��وم��ة اح �ي��ان��ا وي �ب��ادر
ف ��ي ب �ع��ض امل��واض �ي��ع وال �ق �ض��اي��ا
س� ��واء ب �ش��أن امل � ��رأة او ب ��أي ش��أن
آخ ��ر واش � ��ار م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ال��ى
وج ��ود اق �ص��اء ل�ل�ك�ف��اءات بجميع
م ��راف ��ق ال� ��دول� ��ة وع� � ��دم ت�م�ك�ي�ن�ه��م
م � ��ن ت � �ب� ��وؤ امل � �ن� ��اص� ��ب ال� �ق� �ي ��ادي ��ة
واالش��راف �ي��ه وغ��ال�ب�ي��ة التعيينات
تتم بالبراشوت.

أبل يسأل عن مشاريع التطوير السياحي خالل
السنوات الخمس األخيرة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .خ �ل �ي��ل أب ��ل س ��ؤاال
ب ��رمل ��ان �ي ��ا إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وزي � � ��ر ال �ن �ف��ط
ب��ال��وك��ال��ة ط��ال�ب��ا اإلف � ��ادة ع��ن م�ش��اري��ع
التطوير السياحية التي تعمل شركة
امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة ع�ل��ى إنشائها
وت �ح��دي �ث �ه��ا وامل � �ش ��اري ��ع امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ك �م��راف��ق ت��رف�ي�ه�ي��ة ل �خ��دم��ة ال�ج�م�ه��ور
وزي� � � ��ادة ال ��دخ ��ل ل �ل ��دول ��ة وذل � ��ك خ�ل�ال
السنوات املالية من  2010-2009وحتى
نهاية السنة املالية 2015-2014؟ وما
ت��م ب�ش��أن�ه��ا وم� ��دى ج�ه��وزي�ت�ه��ا حتى
تاريخ طرح السؤال؟ وإذا كان بعضها
متوقفا ف�م��ا ه��ي األس �ب��اب امل��ان�ع��ة من

افتتاحها أو البدء في إنجازها سواء
كانت أعمال صيانة أو أعماال إنشائية؟
وق��ال أب��ل :بما أن شركة املشروعات
ال �س �ي ��اح �ي ��ة ه� ��ي إح � � ��دى امل ��ؤس� �س ��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة امل��ال�ي��ة وال �ت��ي تشرف
عليها وت�ت��اب��ع ن�ش��اط أعمالها ونظرًا
ل��وج��ود اس �ت �ف �س��ارات ح ��ول امل �ش��اري��ع
السياحية وتطويرها واألنشطة املزمع
تأهيلها ونظام عمل الشركة التي من
املفترض أن تحقق للدولة أرب��اح��ا من
خالل استثمارها للمشاريع السياحية
واملرافق التي تستغلها يرجى تزويدي
بكشف يتضمن جميع املرافق واملراكز
السياحية التابعة لشركة املشروعات

السياحية التشغيلية يتضمن تحديد
م��واق�ع�ه��ا وأنشطتها وق�ي�م��ة متوسط
الدخل السنوي الذي تحققه من صافي
األرب� ��اح وك�ش��ف ب��امل��راف��ق وامل�ن�ت��زه��ات
وامل ��راك ��ز ال�س�ي��اح�ي��ة امل�ع�ط�ل��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل�ش��رك��ة امل �ش��روع��ات السياحية بسبب
ي �ع��ود ل�ش��رك��ة امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة
ن �ف �س �ه��ا ع �ل ��ى أن ي �ت �ض �م��ن م��واق �ع �ه��ا
وأن�ش�ط�ت�ه��ا وب �ي��ان أس �ب��اب وق�ف�ه��ا أو
ت�ع�ط�ي�ل�ه��ا وامل �ت �س �ب��ب امل �ب ��اش ��ر ب��ذل��ك
وقيمة الخسائر املتوقعة سنويا من
الوقف أو التعطيل.
ك�م��ا ط�ل��ب ك�ش�ف��ا ب��امل��راف��ق ال�ت��اب�ع��ة
ل �ش��رك��ة امل �ش ��روع ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة ال�ت��ي

ت �ت �ض �م��ن م� �ق ��اه ��ي ش �ع �ب �ي��ة وت� �ق ��دم
خ ��دم ��ة ال� �ن ��ارج� �ي� �ل ��ة إن وج� � ��د وه ��ل
س��وف تستمر الشركة بتقديم هكذا
خ ��دم ��ة ف� ��ي ب� �ع ��ض م ��راف� �ق� �ه ��ا أم أن
ال �ع �م��ل ج� ��ار ع �ل��ى م �ن �ع �ه��ا اس �ت �ن��ادا
للنظام واآلداب ال�ع��ام��ة ونسخة من
تقرير دي ��وان املحاسبة باملخالفات
اإلداري ��ة وامل��ال�ي��ة لشركة املشروعات
ال �س �ي��اح �ي��ة ع ��ن ال �س �ن �ت�ين امل��ال �ي �ت�ين
 2015-2014/2014-2013ونسخة من
رد امل�ش��روع��ات السياحية على دي��وان
املحاسبة مع املستندات الدالة عليه.
وت� �س ��اءل أب� ��ل :ه ��ل ت ��م ال �ت �ع��اق��د مع
م�ق��اول�ين ل�ت�ط��وي��ر وت�ح��دي��ث وص�ي��ان��ة

امل ��دي �ن ��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ش��رك��ة
امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة؟ م��ع ت��زوي��دي
ب� �ك ��اف ��ة امل� �س� �ت� �ن ��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ط��رح
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وال � �ت ��رس� �ي ��ات وال� �ع� �ق ��ود
امل�ب��رم��ة م��ع امل�ق��اول�ين ال�ف��ائ��زي��ن وقيمة
العقود املبرمة وم��دة اإلن�ج��از وتاريخ
التسليم الفعلي وما املشاريع واملرافق
التابعة لشركة املشروعات السياحية
ال � �ج � ��اه � ��زة ل �ل �ع �م ��ل وامل � �ت� ��وق � �ف� ��ة ع �ل��ى
موافقات من جهات حكومية كالبلدية
أو وزارة الكهرباء أو أي جهة حكومية
أخرى؟ وأسباب توقفها؟ ومن املسؤول
عن الخسائر املتعلقة بتوقف نشاطها؟

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

هيئة التطبيقي لم تتقيد بأحكام
التعليمات المالية بشأن أمالك الدولة
في الحلقة الثالثة والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للشباب
والرياضة و الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر
العدوان العراقي والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية
للسنة المالية .2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
ات � � �ض � ��ح م � � ��ن ب� � �ي � ��ان � ��ات ال � �ح � �س ��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
 ب �ل �غ��ت زي� � ��ادة االي � � � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ةع��ن االي � � ��رادات ال�ت�ق��دي��ري��ة م�ب�ل�غ��ا ق��دره
 6.188.093/د.ك بنسبة  ٪196.4منامل �ق��در وب �ل��غ وف ��ر امل �ص��روف��ات الفعلية
ع��ن امل�ص��روف��ات التقديرية مبلغا ق��دره
 -30.932.218د .ك بنسبــــــــــــــة  ٪8.8من
امل �ق��در وت ��م ت�غ�ط�ي��ة زي� ��ادة امل �ص��روف��ات
الفعلية ع��ن اإلي� ��رادات الفعلية البالغة
مبلغا وق ��دره  311.292.689/-د.ك من
ال �ب��اب ال �خ��ام��س  -امل �ص��روف��ات ال�ع��ام��ة
وامل� ��دف� ��وع � ��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ب �م �ي��زان �ي��ة
ال � ��وزارات واإلدارات الحكومية (وزارة
امل ��ال� �ي ��ة  -ال� �ح� �س ��اب ��ات ال� �ع ��ام ��ة) ط�ب�ق��ا
ملشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات
ال � �خ � �ت ��ام � �ي ��ة ل� �ب� �ع ��ض ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات ذات
امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة
م � ��ن أه� � ��م امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال � �ت� ��ي أس �ف��ر
عنها فحص ومراجعة دي��وان املحاسبة
ل�ل�ب�ي��ان��ات ال� ��واردة ب��ال�ح�س��اب الختامي
للهيئة للسنة املالية  2015/2014ما يلي:
 - 1املالحظات التي شابت املشاريع
املقررة لتحقيق األهداف الواردة بالخطة
اإلنمائية للدولة ومنها:
 ان �خ �ف��اض م� �ع ��دالت ال� �ص ��رف ع�ل��ىاالع� �ت� �م ��ادات امل �خ �ص �ص��ة ض �م��ن أب� ��واب
ميزانية الهيئة لتنفيذ املشاريع بالخطة
االنمائية.
ح�ي��ث ت�ب�ين ل��دى ال�ف�ح��ص وامل��راج�ع��ة
ان� � �خ� � �ف � ��اض م� � � �ع � � ��دالت ال� � � �ص � � ��رف ع �ل��ى

االع�ت�م��ادات املخصصة ملشاريع الخطة
ال�س�ن��وي��ة ض�م��ن أب ��واب م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ل�ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ش ��اري ��ع امل � �ق� ��ررة ب��ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق األه � � � ��داف ال � � � � ��واردة ب��ال �خ �ط��ة
االنمائية للدولة.
 انعدام الصرف على اعتمادات بعضاملشاريع التطويرية وانخفاض الصرف
على البعض اآلخر مما أدى لظهور وفر
في الحساب الختامي للهيئة.
تبني من الفحص انعدام الصرف على
بعض املشاريع االنشائية والتطويرية
ف �ض�لا ع ��ن ان �خ �ف��اض م �ع ��دالت ال �ص��رف
على البعض اآلخر.
 - 2امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ت��دوي��ر
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � �ع ��ض أرص � � � � ��دة ال� �ح� �س ��اب ��ات
الخارجية باملخالفة للتعليمات املالية
ومنها:
 ت �ض �خ��م رص � �ي ��د ح � �س ��اب ال ��دي ��ونامل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة واس �ت �م��رار ت��دوي��ر
ب� �ع ��ض األرص� � � � ��دة م� �ن ��ذ ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
.1986/1985
 ب �ق ��اء أرص � � ��دة م � � ��دورة م �ن��ذ ال�س�ن��ةاملالية  1990/1989ضمن رصيد حساب
ال �ع �ه��د  -م �ب��ال��غ ت �ح��ت ال�ت�ح�ص�ي��ل دون
تسوية.
 اس� �ت� �م ��رار ت ��دوي ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ل�ب�ع��ضأرص ��دة ح�س��اب األم��ان��ات  -مبالغ تحت
ال �ت �س��وي��ة وع � ��دم ت �س��وي �ت �ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة
للتعليمات املالية.
 اس� �ت� �م ��رار ت ��دوي ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ل�ب�ع��ضأرص��دة االم��ان��ات  -مبالغ مخصوم بها
ع�ل��ى أن� ��واع ب �ن��ود م �ص��روف��ات امل�ي��زان�ي��ة
وع ��دم تسويتها باملخالفة للتعليمات
املالية.
 -اس �ت �م ��رار ت ��دوي ��ر وع � ��دم ت�س��وي��ة

تضخم رصيد
حساب الديون
المستحقة
للحكومة
واستمرار تدوير
بعض األرصدة
عن سنوات مالية
سابقة
مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ال �ه �ي �ئ��ة رص �ي��د ح �س��اب ع �ه��د دف �ع��ات
نقدية داخلية.
 اس �ت �م��رار ت ��دوي ��ر ب �ع��ض أرص ��دةح �س��اب م �ب��ال��غ ع ��ن خ ��دم ��ات وأع �م��ال
مؤداه للغير.
 - 3ع� � ��دم ت �ق �ي ��د ال �ه �ي �ئ ��ة ب ��أح �ك ��ام
التعليمات املالية بشأن أم�لاك الدولة
العقارية.
تبني لدى املراجعة عدم قيام الهيئة
باحتساب اإله�ل�اك السنوي للمباني
فضال عن عدم اضافة تكلفة الصيانة
ال� �ج ��ذري ��ة ألص� � ��ول امل� �ب ��ان ��ي ال� �ت ��ي ت��م
صيانتها وك��ذل��ك ع��دم إج ��راء ال�ق�ي��ود
امل�ح��اس�ب�ي��ة إلع ��ادة التقييم واإله�ل�اك
السنوي ألمالكها العقارية باملخالفة
للتعميم رق ��م ( )2ل�س�ن��ة  2007ب�ش��أن
اإلج��راءات املالية واملحاسبية الالزمة
إلثبات قيم أم�لاك الدولة العقارية في
حسابات الجهات الحكومية.
 - 4امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي ش��اب��ت ال �ك �ف��االت
املصرفية  -شيكات وخطابات ضمان
ومن تلك املآخذ:
 انتهاء صالحية بعض خطاباتال �ض �م��ان مل ��دة ط��وي�ل��ة ي��رج��ع بعضها
للسنة املالية .2008/2007
 ع��دم قيام الهيئة بطلب شهاداتالبنوك بأرصدة خطابات الضمان.
ثالثا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الهيئة
 - 1ال� �ت ��أخ ��ر ف� ��ي ت� ��زوي� ��د ال� ��دي� ��وان
بالبيانات واملستندات.
طلب الديوان سرعة موافاته بكافة
البيانات واملستندات الخاصة بعملية
ال�ف�ح��ص وال�ت��دق�ي��ق ح�ت��ى ي�ت�م�ك��ن من
القيام بأعماله.

وأف� � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ ��ة ب� � ��أن ك� �ث� �ي ��را م��ن
امل� � ��راس� �ل��ات امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل ف��ري��ق
التدقيق لديوان املحاسبة تحتاج الى
وق��ت أط��ول مما ه��و م�ح��دد م��ن قبلهم
ن �ظ��را ل �ح �ج��م ال �ب �ي��ان��ات وامل �س �ت �ن��دات
امل �ط �ل��وب��ة وأن �ه ��ا ت�ع�م��ل ج ��اه ��دة على
ال��رد على كافة تلك الطلبات وتسعى
لتزويده بكافة املستندات وتعمل على
تسهيل أداء فريقه ملهامه بأسرع وقت
ممكن.
 - 2امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت العقد
رق ��م ( )42للسنة امل��ال�ي��ة 2009/2008
ب �ص �ي ��ان ��ة ال � �ح ��اس ��ب اآلل � � ��ي امل� ��رك� ��زي
وم�ل�ح�ق��ات��ه وم ��ن ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات ما
يلي:
 اس �ت �م ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي اس �ت �خ��دامب��رام��ج ال �ـ  IBMعلى ال��رغ��م م��ن انتهاء
الفترة التعاقدية.
ت �ب�ي�ن ل � ��دى ال �ف �ح��ص وامل ��راج� �ع ��ة
استمرار الهيئة في استخدام برامج
الـ  IBMعلى الرغم من انتهاء الفترة
ال �ت �ع��اق��دي��ة وق� �ي ��ام ال �ش ��رك ��ة ب�ط�ل��ب
اتالف تلك البرامج وإزالتها.
وأف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة بحصولها على
م��واف �ق��ة ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
وهي اآلن بصدد توقيع عقد للبرامج
مع الوكيل التجاري لشركة .IBM
 إص��رار الهيئة على دف��ع فواتيرعلى الرغم من فسخها للعقد.
وط �ل��ب ال� ��دي� ��وان ض� � ��رورة ال �ت��زام
ال �ه �ي �ئ��ة ب ��ال �ت �ع ��اق ��د ال ��زم� �ن ��ي ل��دف��ع
الفواتير املطلوبة أو إرجاع البرامج
على الشركة املسؤولة.
وأفادت الهيئة بأنها أصرت على
دف � ��ع ال �ف ��وات �ي ��ر ح �ت��ى ال ت ��دخ ��ل ف��ي
م�ش��اك��ل ق��ان��ون�ي��ة ن�ت�ي�ج��ة اس�ت�خ��دام

تلك ال�ت��راخ�ي��ص م��ن دون دف��ع قيمة
الصيانة.
 - 3ال �ع �ق��د ()2014/2013-167
ب� � �ص� � �ي � ��ان � ��ة ال� � � �ح � � ��اس � � ��ب امل � � ��رك � � ��زي
وملحقاته:
ه � �ن� ��اك ع � � ��دة م �ل�اح � �ظ� ��ات ش ��اب ��ت
التعاقد وهي:
 مخالفة امل ��ادة رق��م (/10ب) منقواعد تنفيذ امليزانيات الحكومية.
ح �ي ��ث اف � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن �ه ��ا ل��م
ت �خ��ال��ف امل � ��ادة امل ��ذك ��ورة م��ن ق��واع��د
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وان
العقد قد تم تحريره باللغة العربية.
 ال�ش��روط ال�خ��اص��ة وامل��واص�ف��اتال�ف�ن�ي��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ة ال ت�ن�ط�ب��ق على
الشركة.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ض� � � ��رورة ب �ي��ان
اسباب استمرار الهيئة في التعاقد
مع الشركة بالرغم من ع��دم انطباق
ال� � �ش � ��روط ال � �خ ��اص ��ة ب ��امل ��واص� �ف ��ات
الفنية عليها واإلفادة.
وأفادت الهيئة بأن الشركة لديها
القدرة على تشغيل وصيانة األجهزة
م �ح ��ل ال �ع �ق ��د ح �ي ��ث ت� �ق ��وم ال �ش��رك��ة
منذ ب��داي��ة العقد وال��ى اآلن بتنفيذ
متطلبات العقد وفقا ملا هو مطلوب
واضافت أن الشركة متخصصة في
مجال تقنية املعلومات وقد حصلت
ع� �ل ��ى م� ��واف � �ق� ��ة ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية والتي تؤهلها للدخول في
املنافسة على مناقصة هذا العقد.
 تعثر ال�ش��رك��ة ع��ن االس �ت �م��رار فيأداء أعمالها.
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

ظهور وفر في الحساب الختامي للهيئة
النعدام الصرف على بعض المشاريع
تتمة المنشور ص09
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب ع��دم
ال� �ت ��زام ال �ه �ي �ئ��ة ب ��ال �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة
ل�ل�ع�ق��د امل ��ذك ��ور واس� �ب ��اب ال �ت �ع��اق��د مع
شركات غير قادرة على إتمام اعمالها.
وأف��ادت الهيئة بأن الشركة ما زالت
ت �ق��وم ب��أع�م��ال�ه��ا م��ن ص�ي��ان��ة وتشغيل
وفقا ملا هو متفق عليه اما فيما يخص
البرامج فان الهيئة بصدد توقيع عقد
مع احدى الشركات بعد ان حصلت على
موافقة لجنة املناقصات املركزية.
 - 4ال�ع�ق��د رق ��م ()2014/2013*165
ال �خ��اص ب�ص�ي��ان��ة اج �ه��زة ح��اس��ب آل��ي
وملحقاته:
هناك مالحظات شابت العقد وهي
كالتالي:
 م�خ��ال�ف��ة ال�ت�ع�م�ي��م رق ��م ( )2لسنة 2011ال� �ص ��ادر م ��ن ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية.
وأف��ادت الهيئة ب��أن جميع الشروط
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ع �ق��د ج� � ��اءت ب� �ن ��اء ع�ل��ى
االنظمة واالجهزة املتوافرة في الهيئة
وان ال� �ش � �ه ��ادات وال � �خ� �ب ��رات ال� �ت ��ي ت��م
ط�ل�ب�ه��ا ه��ي ل�ل�ت��أك��د م��ن ق� ��درة ال�ش��رك��ة
وام�ك��ان��ات�ه��ا ع�ل��ى تنفيذ ال�ع�ق��د وك��ذل��ك
ان حصولها على هذه الشهادات يزيد
من تأكد الهيئة بأن الشركة تعمل وفقا
ملعايير ضمان ج��ودة العمل علما بأن
ال�ه�ي�ئ��ة وب �ع��د اج�ت�م��اع��ات�ه��ا م��ع لجنة
املناقصات املركزية قد قامت بتخفيض
العديد من الشروط.
 عدم االلتزام بمدة دراسة العطاءات. ع � ��دم م �ط��اب �ق��ة ع � ��دد م ��ن ال �ف �ن �ي�ينللشروط واملؤهالت املطلوبة.
 مخالفة امل��ادة رقم ( )2/1املؤهالتالعامة من الشروط الخاصة.
 - 5امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ال�ع�ق��د
رقم ( )2013/2012-241الخاص بتقديم
خدمة العمالة للبوفيهات واملراسلني
للهيئة:
ت�ب�ين م��ن ف�ح��ص ال�ع�ق��د امل�لاح�ظ��ات
التالية:
 تراخي الهيئة في اتخاذ اجراءاتهاجراء مماطلة الشركة في توقيع العقد
املذكور.
 عدم قيام الهيئة بتطبيق الغراماتعلى الشركة املتعاقد معها.
 ع ��دم ت�ق�ي��د ال�ه�ي�ئ��ة ب��أح �ك��ام امل ��ادة( )38من القانون رقم ( )37لسنة 1964
بشأن املناقصات العامة.
 - 6امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت مطبقة
الهيئة:

ت� �ب�ي�ن ل � � ��دى ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة
ع�ل��ى أع �م��ال امل�ط�ب�ع��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة وج��ود
مالحظات هي:
وج��ود عمالة فنية ف��ي املطبعة من
دون عقود رسمية مع الهيئة.
 استخدام مطبعة الهيئة لصالحجهات اخرى.
 ت��زوي��د ال�ه�ي�ئ��ة ملطبعتها ب��امل��واداألول � �ي� ��ة ل�ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ع �ل��ى ال ��رغ ��م م��ن
توقفها عن االنتاج.
 ق �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب �ت �ك��دي��س امل �ل �ف��اتواالوراق واالج �ه��زة وامل �ع��دات وال�ع��دد
واالدوات ومواد النظافة والكيماويات
بطريقة غير مرتبة وغير آمنة بغرف
التخزين في املطبعة.
 - 7امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت مكتبة
الطالب:
تبني ل��دى الفحص وامل��راج�ع��ة على
اعمال مكتبة الطالب وجود مالحظات
هي:
 ع��دم إدراج مكتبة ال�ط��ال��ب ضمنالهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة.
 ع��دم ت��وري��د كتب عربية للعامنيالدراسيني .2015/2014 - 2014/2013
 بيع كتب دراس�ي��ة بأسعار تفوقس�ع��ره��ا امل�ت�ف��ق عليه وألش �خ��اص من
خارج طلبة كليات الهيئة.
 استمرار تحصيل وإيداع إيراداتمبيعات مكتبة الطالب في الفيحاء عن
طريق شخص غير ذي صفة.
 استمرار وج��ود م��واد خارجة عننطاق االستخدام لم يتم التصرف بها.
 اس� � �ت� � �م � ��رار ال � �ص � �ع� ��وب� ��ات ال� �ت ��يتواجه طلبة الهيئة عند ش��راء الكتب
الدراسية.
 - 8امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت مكتبة
الطالب في الشويخ.
ت �ب�ين وج � ��ود م��وظ��ف واح � ��د يعمل
وح��ده ف��ي املكتبة وي�ق��وم بعدة اعمال
م�ن�ه��ا إي ��داع اي � ��رادات امل�ب�ي�ع��ات وأم�ين
ص �ن��دوق اول وي �ق��وم ب�ع�م�ل�ي��ة ال �ج��رد
وب�ع�م�ل�ي��ة ت�س�ل��م ال�ك�ت��ب وب��ال�ع�م��ل في
الصالة ملباشرة الطلبة.
وب ��االض ��اف ��ة ال ��ى ذل ��ك ف ��إن امل�ك�ت�ب��ة
ع �ه��دة ب��اس��م ال�ش�خ��ص امل ��ذك ��ور االم��ر
ال� ��ذي ي�ع�ك��س خ �ل�لا ف ��ي ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
الداخلية داخل املكتبة.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب ع��دم
إسناد اعمال املكتبة ألكثر من موظف
وإحكام الرقابة الداخلية على مبيعات
الكتب والدورة املستندية داخل املكتبة
مع اتخاذ الهيئة االج ��راءات املناسبة
ب �ه ��ذا ال� �ش ��أن إح �ك��ام��ا ل �ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
الداخلية.

شعار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه ب �ع��د ان�ت�ق��ال
مكتبة الطالب في الشويخ الى املباني
ال �ج��دي��دة ب��امل�ج�م��ع ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ف��إن
ذلك سيؤدي الى تعزيز الطاقم االداري
ال�ع��ام��ل بمكتبة ال�ط��ال��ب ف��ي ال�ش��وي��خ
ب�ع��دد م��ن امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن م��ن شأنهم
امل�س��اه�م��ة ف��ي االع �م ��ال ب��امل�ك�ت�ب��ة بكل
كفاءة وفاعلية.
 - 9قيام الهيئة بصرف مبالغ مالية
م��ن دون وج ��ه ح��ق ل�ل�ط�ل�ب��ة ب��ال��زي��ادة
على مكافآتهم.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان أس �ب��اب ذل��ك
واس �ت��رداد م��ا ت��م ص��رف��ه ب��ال��زي��ادة من
دون وجه حق.
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب �ح��دوث خ�ط��أ في
ص��رف م�ك��اف��آت للطلبة وت��م اس�ت��دراك
هذا الخطأ وتصحيحه حيث تم اقامة
مديونية على هؤالء الطلبة السترداد
االم� ��وال امل�ص��روف��ة ل�ه��م م��ن دون وج��ه
حق وجار تسديد تلك املديونية بشكل
منتظم واض��اف��ت أن�ه��ا ل��ن تتوانى في
ات�خ��اذ أي اج ��راءات م��ن شأنه الحفاظ
على املال العام.
 - 10ع ��دم ت�ق�ي��د ال �ه �ي �ئ��ة ب�م��واع�ي��د
سداد االشتراكات الخاصة باملؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
وأف� � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ب� � � ��أن م� �ب ��ال ��غ
االش � �ت ��راك ��ات ال �خ ��اص ��ة ب��امل��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية يتم
ت�ح��وي�ل�ه��ا ب �ع��د اس� �ت� �م ��ارات تحليل

ال ��روات ��ب ح�ت��ى ي �ك��ون ه �ن��اك تطابق
ب�ي�ن ال �ج �ه��ة امل �س �ت �ق �ط��ع ل�ص��ال�ح�ه��ا
وال� �ج� �ه ��ة امل� ��رس� ��ل ل �ه��ا االس �ت �ق �ط��اع
وع �ل �ي ��ه ف � ��ان ه� �ن ��اك اس � �ت � �م� ��ارات ت��م
ت �ح��وي �ل �ه��ا م � �ت ��أخ ��را ن � �ظ� ��را ل �ت��أخ��ر
اع �ت �م ��اد اس� �ت� �م ��ارات ال� ��روات� ��ب وق��د
ت��م ت�ع��دي��ل ال��وض��ع اب �ت��داء م��ن شهر
دي �س �م �ب��ر  2014وي �ت ��م ع �م��ل ج�م�ي��ع
االستمارات في مواعيدها املحددة.
رابعا :فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة
أه ��م امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي أس �ف��ر عنها
ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ت��وظ �ي��ف ب��ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  2015/2014وهي كالتالي:
 - 1م�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى أح� ��د أع �ض��اء
هيئة التدريس بالهيئة وهي:
 ص��رف م�خ�ص�ص��ات م��ال�ي��ة ل��ه عنالفصل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي 2012/2011
والفصل الصيفي من دون وجه حق.
 ال �س �م��اح ل�ع�ض��و ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��ساملبني بالتدريس في الفصل الصيفي
باملخالفة لالئحة رق��م ()2005/2207
املنظمة للتدريس في الفصل الصيفي.
 - 2ان� �ت ��داب اح� ��د م��وظ �ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
خ ��ارج ال�ه�ي�ئ��ة م��ن دون وق��ف ال�ب��دالت
الخاصة املمنوحة له باملخالفة لقرار
مجلس الخدمة املدنية رقم ()2006/38

بشأن قواعد شروط النقل والندب.
وأف� � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه ت �ب�ين ل��دي�ه��ا
ب �ع��د االط� �ل��اع ع �ل��ى ق � ��رار ال �ه �ي �ئ��ة رق��م
( )2014/617امل��ؤرخ  2014/3/30بأن
امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ق ��د ن �ص��ت ع �ل��ى وق��ف
البدالت املشار اليها وانها تقوم حاليا
ب��اس �ت��رداد م��ا ت��م ص��رف��ه ل�ه��ا م��ن دون
وجه حق.
 - 3عدم تسديد املديونية الخاصة
ب��أح��د أع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري�س�ي��ة في
الهيئة.
حيث طلب الديوان استرداد املبالغ
ال �ت��ي ت ��م ص��رف �ه��ا م ��ن دون وج ��ه حق
وب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )10ل�س�ن��ة  1986ب�ش��أن
الئحة البعثات واالجازات الدراسية.
 - 4تعيني بعض املوظفني الوافدين
م� �م ��ن ي �ح �م �ل ��ون ش� � �ه � ��ادات ف �ن �ي��ة ف��ي
الكهرباء وال��زراع��ة واألع�م��ال الصحية
بوظائف ادارية.
تبني م��ن خ�لال الفحص واملراجعة
وج��ود العديد م��ن املوظفني الوافدين
ح��ام�ل��ي ش �ه ��ادات ف�ن�ي��ة ف��ي ال�ك�ه��رب��اء
وال��زراع��ة واالع�م��ال الصحية يعملون
بوظائف اداري��ة واورد ال��دي��وان امثلة
على ذلك.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض � ��رورة ان ي�ك��ون
مركز عمل املوظف بما يناسب مؤهله
الدراسي.
وأف � � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ ��ة ب ��أن� �ه ��ا س �ت �ق��وم
ب �ت �ص �ح �ي��ح اوض� � � ��اع ك ��اف ��ة امل��وظ �ف�ي�ن
ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون ال�ش�ه��ادات
الفنية وتوزيعهم وفقا لتخصصاتهم
الفنية.
 - 5صرف مكافأة تشجيعية خاصة
باملحاسبني ألحد املوظفني باملخالفة
ل �ق��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�ش��أن
مكافأة املحاسبني.
وط �ل ��ب ال� ��دي� ��وان ال �ت �ق �ي��د ب �م��ا ج��اء
بقرار مجلس الخدمة املدنية وتسوية
م��ا ص��رف م��ن م�ك��اف��آت دون وج��ه حق
واإلفادة.
وأف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه ي ��وج ��د ف��ي
ال�ك�ل�ي��ات وح� ��دات تنظيمية مختصة
باألعمال االداري ��ة واملالية وعليه فإن
ذل � ��ك ي �ت �ط �ل��ب ع ��ام� �ل�ي�ن م�ت�خ�ص�ص�ين
ي �ح �م �ل��ون امل ��ؤه�ل�ات امل�ت�خ�ص�ص��ة في
املحاسبة وغيرها وأن املذكورة تعمل
ب��أع �م��ال م�ح��اس�ب�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
الصحية بنات.
 - 6إي� �ف ��اد م �ع �ي��د ب �ع �ث��ة دراس �ي��ة
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مالحظات شابت عقد صيانة الحاسب اآللي
المركزي وملحقاته
تتمة المنشور ص 10
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى درج � ��ة امل��اج�س�ت�ي��ر
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ش��روط الئ�ح��ة البعثات
الدراسية رقم (.)96/2100
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أن امل ��ذك ��ور قد
تقدم بطلب ابتعاثه للحصول على
درج��ة املاجستير وذل��ك قبل بلوغه
سن االربعني عاما ونظرا لالجراءات
املعمول بها إليفاد معيدي البعثات
ف �ق��د ت� �ج ��اوز ع �م��ره األرب� �ع�ي�ن ع��ام��ا
عند االيفاد حيث ان الئحة البعثات
الدراسية رقم ( )96/2100املادة رقم
( )9والتي نصت على انه عند ايفاد
املوظف في بعثة دراسية بأال يزيد
س�ن��ه ع�ن��د اإلي �ف��اد ع��ن ارب �ع�ين عاما
للعاملني بالهيئة.
 - 7ت� �ع� �ي�ي�ن ع � � ��دد م � ��ن خ��ري �ج��ي
ج ��ام �ع ��ة اث �ي �ن ��ا ب��ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ن دون
اخضاعهم المتحان مستوى كشرط
الع �ت �م��اد ش �ه��ادات �ه��م ب��امل�خ��ال�ف��ة ملا
جاء بالقرار الوزاري رقم ( )96لسنة
.2013
وأف ��ادت الهيئة ب��أن هناك قاعدة
قانونية بشأن نسبية آث��ار االحكام
ال �ق�ض��ائ �ي��ة ب�م�ع�ن��ى ان ��ه ال ي�س�ت�ف��اد
أو ي �ض ��ار م ��ن االح � �ك ��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة
إال من ك��ان طرفا فيها وبما ان��ه من
الثابت من ان اعضاء هيئة التدريس
املبتعثني الى جامعة اثينا لم يكونوا
ط��رف��ا ف��ي حكم محكمة االستئناف
رق � ��م ( )1260اداري ( )1ف � ��رن ه��ذا
ال �ح �ك��م ال ي �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م واي �ض��ا
ف ��ان ت��وص �ي��ات ال ��وف ��ود االك��ادي�م�ي��ة
الخاصة بإخضاع خريجي جامعة
اث �ي �ن ��ا الم� �ت� �ح ��ان م �س� �ت ��وى ك �ش��رط
الع �ت �م��اد ش �ه��ادات �ه��م ق �ب��ل ال�س�م��اح
لهم بالعمل بدولة الكويت فإن تلك
التوصية غير ملزمة للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
 - 8اع �ت �م��اد ال �ق �ب��ول االك��ادي �م��ي
ل��درج��ة ال ��دك �ت ��وراه ألح ��د االس��ات��ذة
للقرار الوزاري رقم (.)2013/4
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أن امل �ب �ت �ع �ث��ة
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ال �ق �ب��ول م ��ن ج��ام�ع��ة
 Cranfieldلدراسة برنامج الدكتوراه
في تخصص Accounting & Finance
بقسم االدارة بنفس الجامعة وبناء
عليه ف��ان تلك املبتعثة ق��د حصلت
على القبول املرسل واملعتمد من قبل
املكتب الثقافي بلندن وه��و الجهة
امل �خ �ت �ص��ة ف ��ي م �ع��رف��ة ال �ج��ام �ع��ات
املعتمدة في اململكة املتحدة.

خامسا  :المالحظات المستمرة
 - 1استمرار املالحظات التي شابت
ص��رف ال�س��اع��ات ال��زائ��دة ع��ن النصاب
ألع �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال �ت��دري��ب
بكليات ومعاهد الهيئة ومنها:
م� � � ��زاول� � � ��ة االع � � � �م� � � ��ال ق � �ب� ��ل ص � � ��دور
ال� �ق ��رار وم �خ��ال �ف��ة ال�ه�ي�ئ��ة ل �ل �ق��رار رق��م
( )2012/2115ب � �ش� ��أن ال� �ج� �م ��ع ب�ين
الوظيفة اإلشرافية والساعات الزائدة
ع��ن ال�ن�ص��اب ومخالفة الهيئة للقرار
رق��م ( )2012/2115بشأن ع��دد الطلبة
املسجلني باملجموعات وق�ي��ام الهيئة
بتجزئة الشعبة الدراسية الى أكثر من
شعبة بقصد االستفادة من الساعات
الزائدة عن النصاب وعدم وجود آلية
لصرف مكافآت الساعات ال��زائ��دة عن
النصاب بصفة شهرية وقيام األقسام
ب ��ال� �ك� �ل� �ي ��ات وامل � �ع� ��اه� ��د ب �ف �ت ��ح ش �ع��ب
دراسية بعدد كبير لنفس املقرر وذلك
لالستفادة من املكافأة وضعف نظام
الرقابة الداخلية على مزاوالت اعضاء
هيئة ال�ت��دري��س للساعات ال��زائ��دة عن
النصاب.
 - 2ص� ��رف م �ب��ال��غ دون وج� ��ه ح��ق
ألع�ض��اء هيئتي ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب
املكلفني بمهام إش��راف�ي��ة واستشارية
داخ � ��ل دي � � ��وان ال �ه �ي �ئ��ة خ �ل��ال ال�ف�ص��ل
ال ��دراس ��ي ال�ص�ي�ف��ي وع�ط�ل��ة منتصف
العام وهي كالتالي:
صرف مبلغ  23.892/-د.ك ألعضاء
هيئتي ال�ت��دري��س وال �ت��دري��ب املكلفني
ب �م �ه��ام إش ��راف �ي ��ة واس �ت �ش��اري��ة خ�لال
العطلة الصيفية للفترة من  6/15الى
 2014/9/6وص��ف مبلغ  5.795/-د.ك
ألع�ض��اء هيئتي ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب
املكلفني بمهام إش��راف�ي��ة واستشارية
خالل عطلة منتصف العام للفترة من
 1/26الى .2014/2/6
 - 3املالحظات التي شابت مشروع
ان� � �ش � ��اء وان � � �ج� � ��از وص � �ي� ��ان� ��ة م �ب��ان��ي
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة والتعليمية ملجمع
خدمات الهيئة.
 - 4استمرار تأخر الهيئة في إصدار
ال � �ق� ��رارات االداري � � ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��أع �م��ال
اللجان.
 - 5امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ادارة
حاضنة الشويخ الحرفية وهي:
ع��دم إدراج ادارة ال�ح��اض�ن��ة ضمن
ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي ال �خ��اص بالهيئة
وع � � � ��دم ت �ف �ع �ي ��ل دور م� �ج� �ل ��س ادارة
الحاضنة باملخالفة للنظام االساسي
للحاضنة وع��دم قيد أي اي ��رادات منذ
ان �ش��اء ال �ح��اض �ن��ة وع� ��دم ت�ك�ل�ي��ف اح��د
م�ح��اس�ب�ين ال�ه�ي�ئ��ة ل�ل�ق�ي��ام ب�م��راج�ع��ة

مبنى ديوان املحاسبة

ح� �س ��اب ��ات ال� �ح ��اض� �ن ��ة وع � � ��دم إع� � ��داد
م�ش��روع امل��وازن��ة وال�ح�س��اب الختامي
للحاضنة.
 - 6ض �ع��ف وق �ص ��ور ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
الداخلية على بعض اعمال الهيئة.
 - 7م � �خ � ��ال � �ف � ��ة ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ل �ل �ب �ن ��د
(ثانيا:االيرادات6-/أ-ب).
 - 8ت� �ح� �م� �ي ��ل م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال �ه �ي �ئ ��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة 2015/2014
ب �م �ص��روف��ات ت �خ��ص س� �ن ��وات م��ال�ي��ة
سابقة.
 - 9صرف بدل سكن لبعض اعضاء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال �ت ��دري ��ب م ��ن دون
وجه حق.
سادسا :رقابة الديوان المسبقة
وم��ن اه��م امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي اس�ف��رت
عنها رقابة الديوان املسبقة:
 ع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب��اح �ك��ام امل��ادت�ين 13و 14م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة
 1964ب ��ان �ش ��اء دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل� �ع ��دل ب ��امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م 4
لسنة  :1977حيث تبني للديوان ان
الهيئة ق��د ارت�ب�ط��ت ب��امل��وض��وع��ات
م �ح��ل ال �ب �ح��ث ق �ب��ل ال � �ع ��رض ع�ل��ى
ال��دي��وان ل�ت�ع��اق��دات بلغت قيمتها
 1٫195٫321/711دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
وبنسبة  ٪ 4من قيمة املوضوعات
ال �ت��ي ت�خ��ص ال�ه�ي�ئ��ة وت ��م عرضها
على الديوان.
 ال� ��وف� ��ورات امل��ال �ي��ة ال �ت��ي تحققتن �ت �ي �ج��ة ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة وال �ف �ن �ي��ة:
اسفرت أعمال الرقابة املسبقة لبعض
امل� ��وض� ��وع� ��ات ع� ��ن ت �ح �ق �ي��ق وف � � ��ورات
م � �ب� ��اش� ��رة ل� �ل� �خ ��زان ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ب �ل �غ��ت

 259٫227/950دينارا كويتيا.
 رد أوراق بعض امل��وض��وع��ات :تمخ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014رد
اوراق ع��دد  25موضوعا للهيئة ومن
امثلة ذلك:
ت �ع��اق��د م �ب��اش��ر ل� �ت ��وري ��د وت��أث �ي��ث
مبنى كلية التربية االساسية (بنني/
بنات) (مجمع العارضية).
ع�ق��د رق��م  2015/2014-51م�ش��روع
تصميم مباني معهد التدريب املهني
بمنطقة جابر األحمد.
 مالحظات وتوجيهات ذات اهميةخاصة ومنها :التعاقد املباشر لتوريد
جهاز (.)boaleeco
عقد رق��م  2014/2013-173الخاص
بتصميم مجمع تكنولوجي ت�ج��اري
ص �ح��ي ت ��رب ��وي ب �م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
وتصميم االثاث املتحرك.
امل �ن��اق �ص��ة رق ��م ه �ـ ع /ش أ م-95 /
 2014/2013الخاصة بتنفيذ وتطوير
وصيانة ال��زراع��ات التجميلية وال��ري
ف ��ي ح ��دائ ��ق ك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة
منطقة الشويخ.
 ع � � � � ��دم امل � � ��واف� � � �ق � � ��ة ع� � �ل � ��ى ب �ع ��ضامل��وض��وع��ات وه��ي ك�م��ا ي �ل��ي :اتفاقية
خ ��دم ��ات ادارة م �ش ��اري ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
م� �ج� �م ��ع ال� � �ش � ��وي � ��خ وال � � �ج � � �ه� � ��راء رق� ��م
 2011/2010-7التمديد الثاني.
االش� � � � � ��راف ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي ��ذ م� �ش ��روع
توسعة معهد تدريب الكهرباء وامل��اء
ب��ال�ش��وي��خ ع�ق��د رق ��م 2015/2014-12
الجهد البشري املعدل لفريق اإلشراف.
امل� �ن ��اق� �ص ��ة رق � � ��م ه� � �ـ ع  /ش أ م/
 2014/2013-104وال �خ��اص��ة ب��أع�م��ال
ت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة واص �ل ��اح وح� ��دات

التكييف امل��رك��زي بأنواعها واألع�م��ال
امليكانيكية في كافة الكليات واملراكز
التابعة للهيئة.
املناقصة رق��م ه�ـ ع  /ش أ م -19 /
 2015/2014الس� �ت� �ئ� �ج ��ار س � �ي� ��ارات
مختلفة للهيئة.
 ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال �ه �ي �ئ��ة ب ��ال ��دراس ��ةوالتوصية خالل املدة املحددة لها من
لجنة املناقصات املركزية عمال بنص
املادة  38من القانون رقم  37لسنة 1964
ف��ي ش��أن املناقصات ال�ع��ام��ة .وتكررت
تلك الظاهرة لعدد  11موضوعا ومن
امثلة ذل��ك :املناقصة رق��م ه�ـ ع  /ش أ
م  2012/2011-122 /لتنفيذ أع�م��ال
ال� �ح ��راس ��ة ب �ك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة
امل�ن�ط�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة  -ال�ع��دي�ل�ي��ة وح��ول��ي
وامل �ن��اق �ص��ة رق ��م (ه� �ـ ع /ش أ م-14 /
 2014/2013بانشاء وانجاز وصيانة
م �ب �ن��ى م �ط ��اع ��م ال ��وج� �ب ��ات ال �س��ري �ع��ة
وامل �ن��اق �ص��ة رق� ��م ه� �ـ ع /ش أ م-73 /
 2014/2013توريد تراخيص برنامج
ال�ح��اس��ب اآلل��ي وامل�ن��اق�ص��ة رق��م ه�ـ ع/
ش أ م 2014/2013-18 /وال �خ��اص��ة
بانشاء وانجاز وصيانة مخزن للمواد
الكيميائية وكافتيريا وصالة نشاط
ط�ل�اب ��ي وامل �ن��اق �ص��ة رق� ��م ه� �ـ ع /ش أ
م 2013/2012-51/ال �خ��اص��ة بتنفيذ
وت�ط��وي��ر ال��زراع��ات التجميلية وال��ري
ف ��ي ح ��دائ ��ق ك �ل �ي��ات وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة
بالعارضية واملناقصة رقم هـ ع /ش أ
م 2014/2013-104 /والخاصة باعمال
ت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة واص �ل ��اح وح� ��دات
التكييف امل��رك��زي بأنواعها واالع�م��ال
امليكانيكية في كافة الكليات واملراكز
التابعة للهيئة.
 طول مدة بقاء بعض املوضوعاتب ��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
او م ��واف� �ق ��ة ل �ج �ن��ة اخ� �ت� �ي ��ار ال �ب �ي��وت
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة وق � �ب� ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع �ل��ى
ال ��دي ��وان االم� ��ر ال� ��ذي ي�س�ت�ل��زم دراس ��ة
االج � � � � � ��راءات وال � �س � �ي� ��اس� ��ات االداري � � � ��ة
املتبعة داخل بالهيئة وقد تكررت تلك
الظاهرة بعدد  12موضوعا.
سابعا :المخالفات المالية
ت �ب�ي�ن ع � ��دم ح� �ص ��ول ال �ه �ي �ئ��ة ع�ل��ى
موافقة دي��وان املحاسبة املسبقة قبل
االرت� � �ب � ��اط وذل� � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة الح �ك��ام
امل� ��ادت�ي��ن  13و 14م ��ن ق ��ان ��ون ان �ش��اء
الديوان رقم  30لسنة  1964وتعديالته
االم��ر ال��ذي يشكل مخالفة مالية طبقا
ل �ل �ب �ن��د  6م ��ن امل� � ��ادة رق� ��م  52م ��ن ذات
القانون وذلك في املوضوعات التاليةك

 امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة امل� � ��ال � � �ي� � ��ة رق� � � � ��م -13 2015/2014ب�ش��أن امل�ن��اق�ص��ة رق��م (ه�ـ
ع  /ش أ م 2011/2010-28 /ال�ع�ق��د
رقم  2012/2011-267تنفيذ وزراعة
وص �ي��ان��ة ح��دائ��ق ك�ل�ي��ات وم�ع��اه��د
ال �ه �ي �ئ��ة ب ��ال� �ش ��وي ��خ .ح �ي��ث اف � ��ادت
الهيئة ب��أن�ه��ا ق��ام��ت بتشكيل فريق
ع�م��ل للتحقيق ف��ي امل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة
واالداري � � ��ة امل ��رص ��ودة م��ن ق �ب��ل دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وات� �خ ��اذ ك��اف��ة االج � � ��راءات
الالزمة واملتبعة في هذا الشأن.
 امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة امل� � ��ال � � �ي� � ��ة رق� � � � ��م -29 2015/2014ب� �ش ��أن ال �ع �ق��د رق� ��م -32
 2010/2009املناقصة رق��م هـ ع /ش أ
م 2009/2008 /تنفيذ اعمال الحراسة
ل �ك �ل �ي��ات وم� ��راك� ��ز ال �ه �ي �ئ��ة  -امل �ن �ط �ق��ة
الثانية.
واف� � � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��أن � �ه� ��ا ق ��ام ��ت
ب �ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق ع �م��ل ل �ل �ت�ح �ق �ي��ق ف��ي
املخالفات املالية واالداري ��ة املرصودة
من قبل ديوان املحاسبة واتخاذ كافة
االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة وامل�ت�ب�ع��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
 - 3امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة رق � � ��م (-63
 )2015/2014بشأن تمديد العقد رقم
( )2014/2013-131ال �خ��اص بتوفير
م � �ش� ��رف� ��ات أم � � ��ن ك ��وي� �ت� �ي ��ات ب �ك �ل �ي��ات
ومعاهد الهيئة.
وأف� � � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��أن � �ه� ��ا ق ��ام ��ت
ب �ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق ع �م��ل ل �ل �ت�ح �ق �ي��ق ف��ي
املخالفات املالية واالداري ��ة املرصودة
من قبل ديوان املحاسبة واتخاذ كافة
االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة وامل�ت�ب�ع��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
 - 4امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة رق � � ��م (-74
 )2015/2014ب �ش ��أن اإلش � � ��راف ع�ل��ى
ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع االس � �ت� ��اد ال��ري��اض��ي
وامل� � �ن� � �ش � ��آت ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة  -ال� �ش ��وي ��خ
االتفاقية رقم ( )2010/2009-43تمديد
اتفاقية اإلشراف.
وأف� � � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��أن � �ه� ��ا ق ��ام ��ت
ب �ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق ع �م��ل ل �ل �ت�ح �ق �ي��ق ف��ي
املخالفات املالية واالداري ��ة املرصودة
من قبل ديوان املحاسبة واتخاذ كافة
االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة وامل�ت�ب�ع��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
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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

الهيئة العامة للرياضة خالفت أحكام
قانون تنظيم االحتراف الرياضي
أورد دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ي��ان��ات
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي وامل�ل�اح �ظ��ات
التي اسفر عنها فحص ومراجعة
دي � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ل � �ب � �ي� ��ان� ��ات
وح � �س� ��اب� ��ات وس � �ج�ل��ات وش� � ��ؤون
ال �ت��وظ��ف وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة املسبقة
وامل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
:2015/2014
أوال -بيانات الحساب الختامي:
وي �ت �ض��ح م ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة زي � ��ادة االي� � ��رادات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ع ��ن االي � � � ��رادات ال �ت �ق��دي��ري��ة
بمبلغ وق��دره  241٫909د.ك بنسبة
 ٪40.3من املقدر وبلغ وفر املصروفات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ع��ن امل �ص��روف��ات ال�ت�ق��دي��ري��ة
مبلغا ق��دره  7٫385٫038د.ك بنسبة
 ٪7.1م��ن امل �ق��در وت ��م تغطية ال�ف��رق
ب� �ي ��ن امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات ال � �ف � �ع � �ل � �ي� ��ة ع��ن
االيرادات الفعلية البالغ 95٫685٫053
د.ك خ �ص �م��ا م� ��ن ال � �ب� ��اب ال �خ��ام��س
امل �ص ��روف ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل��دف��وع��ات
ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ب �م �ي ��زان �ي ��ة ال� � � � ��وزارات
واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وزارة امل��ال�ي��ة
 ال �ح �س��اب��ات ال �ع��ام��ة ط�ب�ق��ا 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 عن السنة املالية
.2015/2014
ثانيا -فحص بيانات الحساب
الختامي للهيئة
م��ن اه��م امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي اسفر
ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ل� �ل� �ب� �ي ��ان ��ات ال � � � � � ��واردة ب��ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة عن السنة املالية
 2015/2014فيما يلي:
 استمرار عدم تحصيل االيراداتغير الحكومية املستحقة للهيئة عن
بطولة خليجي  :16تبني لدى فحص
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014اس �ت �م��رار ع��دم
قيام الهيئة بتحصيل مستحقاتها
البالغة  4٫500٫000دوالر بما يعادل
ن �ح��و  1٫260٫000د.ك م �ن��ذ ال�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2004/2003وامل�ت�م�ث�ل��ة في
االي� ��رادات غير الحكومية الخاصة
ب� ��دورة ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ال�س��ادس��ة
ع�ش��ر ل�ك��رة ال �ق��دم خليجي  16التي
اقيمت ب��دول��ة الكويت خ�لال الفترة
من  2003/12/24حتى 2004/1/11
باملخالفة للبند  10ثانيا االي��رادات
م � � ��ن ق � � ��واع � � ��د ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م � �ي� ��زان � �ي� ��ات

مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة

ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
 انعدام وتدني معدالت الصرفعلى االعتمادات املخصصة ضمن
اب � � ��واب م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
املشاريع املقررة لتحقيق االه��داف
ال��واردة بالخطة االنمائية للدولة:
ت� �ب�ي�ن ل� � ��دى ال� �ف� �ح ��ص وامل ��راج� �ع ��ة
ان �خ �ف��اض م �ع ��دالت ال �ص ��رف على
االع � �ت � �م� ��ادات امل �خ �ص �ص��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ
م�ش��اري��ع ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة امل�ق��ررة
ض� �م ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  2015/2014وذل��ك لتحقيق
االهداف الواردة بالخطة االنمائية
ل � �ل� ��دول� ��ة ح � �ي ��ث اس � �ف� ��ر ال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014عن مصروفات فعلية
على تلك املشاريع بلغت جملتها
 31٫989د.ك ب��وف��ر اج �م��ال��ي ق��دره
 4.071٫011د.ك وب�ن�س�ب��ة ٪ 99.2
م ��ن ج �م �ل��ة امل �ب��ال��غ امل �ع �ت �م��دة بعد
ال �ت �ع��دي��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل��ك امل �ش��اري��ع
البالغ جملتها  4٫103٫000د.ك.
 املالحظات التي شابت تدويرالهيئة ب�ع��ض ارص ��دة الحسابات
ال�خ��ارج�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة للتعليمات
امل��ال �ي��ة وم �ن �ه��ا :اس� �ت� �م ��رار ت��دوي��ر
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ب�ع��ض ارص � ��دة االم��ان��ات
 -مبالغ مخصوم بها على ان��واع

ب �ن��ود م �ص��روف��ات امل�ي��زان�ي��ة وع��دم
ت�س��وي�ت�ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة للتعليمات
املالية.
اس �ت �م��رار ب �ق��اء ارص � ��دة م ��دورة
م ��ن س �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب �ق��ة ضمن
رصيد حساب العهد  -مصروفات
ت�ح��ت تسويتها ع�ل��ى ان ��واع بنود
مصروفات امليزانية.
استمرار مخالفة الهيئة احكام
التعميم رق��م  6لسنة  2002بشأن
تنظيم العقد النقدية الشخصية
بالجهات الحكومية .لم تقم الهيئة
باجراء التسويات الالزمة لبعض
ارص � � ��دة امل� �ب ��ال ��غ ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د
النقدية الشخصية املحلية حيث
بلغ الرصيد في  2015/3/31مبلغا
ق��دره  35٫050د.ك وذل��ك باملخالفة
الح�ك��ام التعميم امل�ش��ار اليه حيث
ت �ق �ض��ي امل� � ��ادة رق� ��م  11م �ن��ه ب��ان��ه
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
في نهاية السنة املالية وقبل اقفال
حساباتها ض��رورة تحميلها بما
ي�خ�ص�ه��ا م ��ن م �ص��روف��ات خصما
على البنود واالنواع املختصة.
ثالثا -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الهيئة:
فيما يلي اه��م املالحظات التي
اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان

امل �ح��اس �ب��ة ل �ح �س��اب��ات وس �ج�ل�ات
الهيئة للسنة املالية :2015/2014
 ت ��راخ ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي م�ت��اب�ع��ةواتخاذ االجراءات الالزمة لتعديل
ب � �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ال� � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م 7
لسنة  2007ف��ي ش��أن دع��م االن��دي��ة
الرياضية مما ادى لتحميل امل��ال
العام بأعباء يمكن تجنبها.
واف� � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ب � ��ان � ��ه ب �ع��د
التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب ت��م اع ��داد م �ش��روع ق��ان��ون
بتعديل احكام القانون رقم  7لسنة
 2007بشأن دعم االندية الرياضية
ش � �م ��ل ت � �ع ��ري ��ف ك � ��ل م � ��ن ال � �ن� ��ادي
امل� �ت� �خ� �ص ��ص وال� � � �ن � � ��ادي ال� �ش ��ام ��ل
والدعم السنوي املقدم لكل منهما
وت ��م م�ن��اق�ش�ت��ه ب��اج �ت �م��اع مجلس
ادارة ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال� �س ��ادس وال �ع �ش��ري��ن
املنعقد بتاريخ  2015/6/9القراره
وفق القنوات التشريعية.
 امل �ل ��اح � � �ظ� � ��ات ال � � �ت� � ��ي ش ��اب ��تال �ع �ق��د رق ��م  2012/2011-3ب�ش��أن
اع� �م ��ال ان� �ش ��اء وان � �ج� ��از وص �ي��ان��ة
م� �ق ��ر ن � � ��ادي ال �ب ��ول �ي �ن ��غ ال �ك��وي �ت��ي
ال��ري��اض��ي بمنطقة ال�س��امل�ي��ة وم��ن
ض �م��ن ت �ل ��ك امل�ل�اح� �ظ ��ات م� ��ا ي �ل��ي:
ع� ��دم ال � �ت ��زام اس� �ت� �ش ��اري امل �ش ��روع
ببعض اش�ت��راط��ات البلدية بشأن

استخدامات املبنى.
واف � � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� �ت� �ق� �ي ��ده ��ا
وال� �ت ��زام� �ه ��ا ف �ع �ل �ي��ا ب ��اش �ت ��راط ��ات
البلدية حيث يتم تنفيذ املشروع
ط�ب�ق��ا ل�ل�م�خ�ط�ط��ات وال �ت��راخ �ي��ص
امل �ع �ت �م��دة م��ن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ،وال
يوجد حاليا اي استغالل تجاري
للمشروع واش��ارت الى ان القانون
رقم  30لسنة  2014الصادر بتعديل
ب �ع��ض اح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال�ق��ان��ون
رق � � ��م  42ل� �س� �ن ��ة  1997ف � ��ي ش ��أن
الهيئات الرياضية اتاح االستثمار
في االندية واالت�ح��ادات الرياضية
طبقا لقرار يصدر من مجلس ادارة
الهيئة العامة للشباب والرياضة
واضافت ان الهيئة اص��درت القرار
رق � ��م  143ل �س �ن��ة  2014ف� ��ي ش ��أن
ض ��واب ��ط االس �ت �ث �م��ار ف ��ي االن��دي ��ة
ال��ري��اض�ي��ة الشاملة واملتخصصة
واالتحادات الرياضية.
تأخير انجاز املشروع مما ادى
الى تأخر االستفادة منه في الوقت
امل� �ح ��دد ل� ��ه .واف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��ان
موافقة املجلس البلدي على طلب
الهيئة لتحويل مواقف السيارات
املخصصة ملشروع نادي البولينغ
الرياضي بمنطقة الساملية قطعة
رق� � ��م  115م � ��ن م � ��واق � ��ف س � �ي� ��ارات
س �ط �ح �ي��ة ال� � ��ى م� ��واق� ��ف س � �ي� ��ارات
م�ت�ع��ددة االدوار ب�ك�ت��اب��ه رق��م 965
امل� ��ؤرخ  2010/7/8ك ��ان م�ش��روط��ا
ب��ان يتم تنفيذ م��واق��ف ال�س�ي��ارات
امل� �ت� �ع ��ددة االدوار ب ��ال� �ت ��زام ��ن م��ع
تنفيذ املشروع وعلى نفقة صاحب
ال � �ع �ل�اق� ��ة وع� � � ��دم اي� � �ص � ��ال ال� �ت� �ي ��ار
الكهربائي للمشروع اال بعد تنفيذ
م��واق��ف س �ي��ارات م �ت �ع��ددة االدوار
وال �ك �ش ��ف ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ب�ل��دي��ة
الكويت.
 م�خ��ال�ف��ة اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م 49ل� �س� �ن ��ة  2005ب � �ش� ��أن ت �ن �ظ �ي��م
االح � �ت ��راف ف ��ي امل� �ج ��ال ال��ري��اض��ي.
واف � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه ت ��م اص� ��دار
ال� � � �ق � � ��رار رق� � � ��م  713ل� �س� �ن ��ة 2014
ب �ش��أن اص� ��دار ال�لائ�ح��ة التنفيذية
ل �ت �ن �ظ �ي��م االح � �ت � ��راف ال� �ج ��زئ ��ي ف��ي
املجال الرياضي والتي يعمل بها
اع�ت�ب��ارا م��ن  2015/4/1وتضمنت
احكامها تالفي سليبات الالئحة
ال �س��اب �ق��ة وم �ن �ه��ا ال� �غ ��اء ص �ن��دوق
تحفيز الالعبني واش�ت��راط توقيع
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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

ضعف الرقابة الداخلية للهيئة على صرف
مبالغ دعم االحتراف الجزئي لالعبين
تتمة المنشور ص12
ع�ق��د ال�ل�اع��ب امل �ح �ت��رف وتصنيف
الالعبني قبل صرف دعم االحتراف.
 مخالفة ق ��رار مجلس ال ��وزراءرق��م  355ب�ن��د س��اب�ع��ا ال �ص��ادر في
اج� �ت� �م ��اع ��ه رق� � ��م  94/22ب �ت��اري��خ
.1994/6/8
واف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��ان��ه ت��م ع��رض
الئ � �ح� ��ة االح � � �ت � � ��راف ال � �ج� ��زئ� ��ي ف��ي
امل�ج��ال ال��ري��اض��ي ال �ص��ادر بالقرار
رق ��م  713ل�س�ن��ة  2014ع�ل��ى وزارة
امل��ال�ي��ة ب�م��وج��ب ك�ت��اب الهيئة رق��م
 23058امل� ��ؤرخ  2014/11/13وان
قرار مجلس الوزراء رقم  355لسنة
 1994املشار اليه قد ق��رر أخ��ذ رأي
وزارة املالية وهو ما تم بالفعل وقد
ت��م تخفيض امل�ي��زان�ي��ة املخصصة
لالحتراف الجزئي ضمن تخفيض
ميزانية الهيئة عموما بما يعادل
 ٪ 14ت�ق��ري�ب��ا ف��ي اط� ��ار تخفيض
املوازنة العامة للدولة.
 م� �خ ��ال� �ف ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل � �ل � �م ��ادة 3م� � ��ن ق� � ��واع� � ��د ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م� �ي ��زان� �ي ��ات
ال�ج�ه��ات الحكومية للسنة املالية
 2015/2014ب� �ش ��أن ال �ت �ح �ف �ظ��ات
وامل�لاح�ظ��ات وال�ت��أش�ي��رات ال��واردة
بقانون امليزانية.
وافادت الهيئة بانها قد اصدرت
ال�ق��رار رق��م  713لسنة  2014بشأن
اص��دار الالئحة التنفيذية لتنظيم
االح � � �ت� � ��راف ال� �ج ��زئ ��ي ف� ��ي امل� �ج ��ال
الرياضي لتالفي سلبيات الالئحة
السابقة واص��درت ال�ق��رار رق��م 165
بتاريخ  2015/3/16بتشكيل لجنة
االح � �ت� ��راف ول� ��م ت �ت �ض �م��ن ت�ش�ك�ي��ل
لجنة العقوبات واالستئناف حيث
ان ذل� ��ك م ��ن االم � � ��ور ال �ف �ن �ي��ة ال �ت��ي
ت�خ��رج ع��ن رق��اب��ة الهيئة ومنوطة
باالتحادات الرياضية.
 ض� �ع ��ف ال � ��رق � ��اب � ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ةعلى ص��رف مبالغ دع��م االح�ت��راف
الجزئي لالعبني.
واف� ��ادت الهيئة ب��ان ال �ق��رار رق��م
 713ل �س �ن��ة  2014ب� �ش ��ان اص � ��دار
ال� �ل�ل�ائ� �ح ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م
االح � � �ت� � ��راف ال� �ج ��زئ ��ي ف� ��ي امل� �ج ��ال
الرياضي قد تضمن احكام الرقابة
ع �ل ��ى ص � ��رف م� �ك ��اف ��آت االح � �ت� ��راف
الجزئي مع م��راع��اة ان الهيئة هي
ال �ت��ي ات �ك �ت �ش �ف��ت امل �خ��ال �ف��ة امل �ش��ار
اليها باملالحظة واص ��درت ال�ق��رار
رق ��م  656ل�س�ن��ة  2014بالتحقيق
ف� �ي� �ه ��ا ،وت� � ��م اي� � �ق � ��اف ص� � ��رف دع ��م

وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ق�ي��ده��ا ب�ك�ت��اب
دي��وان الخدمة املدنية رق��م 1477347
امل� � ��ؤرخ  2014/12/17وذل � ��ك ان� ��ه تم
ت �ق��دي��ر م �ك��اف��آت ال �ع��ام �ل�ين ع �ل��ى بند
امل�ك��اف��آت الشاغلني للوظائف الفنية
 400/د.ك ي�ض��اف اليها امل�ك��اف��أة 50د.ك م� �ك ��اف ��أة خ ��اص ��ة ب �م��وج��ب ق ��رار
الخدمة املدنية رقم  2012/9باإلضافة
ال� � ��ى  50د.ك ع � �ل ��اوة غ �ل ��اء م �ع �ي �ش��ة
لتصبح املكافأة الشهرية  500/-د.ك.

االح� � �ت � ��راف ل� �ل� �ن ��ادي ح �ت ��ى ات� �م ��ام
ت � �ص� ��وي� ��ب ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات امل� �ط� �ل ��وب ��ة
لالعبني مما يؤكد وج��ود الرقابة
املالية وعدم وجود ضعف رقابي.
وال� � �ج � ��دي � ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر ان ال �ه �ي �ك��ل
التنظيمي الجديد واملعتمد للهيئة
ت�ض�م��ن ان �ش��اء ق�س��م ت�ح��ت مسمى
ق�س��م االح �ت��راف ال��ري��اض��ي بقطاع
ال��ري��اض��ة وان �ش��اء ادارة التفتيش
وال �ت��دق �ي��ق ال �ت��اب �ع��ة مل�ج�ل��س ادارة
ال �ه �ي �ئ��ة ف �ض�ل�ا ع ��ن ان� �ش ��اء وح ��دة
التدقيق واملراجعة بادارة الشؤون
املالية.
رابعا -فحص ومراجعة شؤون
التوظف بالهيئة:
 م�خ��ال�ف��ة ال �ق��رار رق ��م  25لسنة 2006بشأن شروط شغل الوظائف
االش ��راف� �ي ��ة ب� ��ال� ��وزارات واالدارات
الحكومية والهيئات واملؤسسات
العامة التي تسري بشأنها احكام
قانون ونظام الخدمة املدنية.
ت �ب�ين ل ��دى ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة
ل� � �ك� � �ش � ��وف ش � ��اغ� � �ل � ��ي ال � ��وظ � ��ائ � ��ف
االشرافية في الهيئة شغل بعض
م ��وظ� �ف� �ي� �ه ��ا وظ� � ��ائ� � ��ف اش� ��راف � �ي� ��ة
باملخالفة للمادة  2من ال�ق��رار رقم
 25لسنة  2006بشأن شروط شغل
ال ��وظ ��ائ ��ف االش ��راف� �ي ��ة ب� ��ال� ��وزارات
الحكومية والهيئات واملؤسسات
العامة التي تسري بشأنها احكام
ق� ��ان� ��ون ون � �ظ� ��ام ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وال � �ت ��ي ت �ق �ض��ي ب � ��أن ي� �ك ��ون ال �ح��د
االدن� � ��ى ل� �ش ��روط ش �غ��ل ال��وظ��ائ��ف
اإلشرافية في الجهات املشار اليها
م��دي��ر ادارة م��راق��ب رئ�ي��س قسم او
م ��ن ف ��ي ح�ك�م�ه��م م��ؤه�ل�ا ج��ام�ع�ي��ا
تخصصيا ح�ي��ث ان امل��ذك��وري��ن ال
ي�ح�م�ل��ون م��ؤه�ل�ا ج��ام�ع�ي��ا واورد
الديوان بيانا بذلك.
ك�م��ا ت�ب�ين ش�غ��ل ب�ع��ض موظفي
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وظ� �ي� �ف ��ة اش� ��راف � �ي� ��ة دون
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��ؤه��ل تخصصي
وذلك باملخالفة للمادة  2من القرار
املشار اليها.
واف� � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ان ق� � � � ��رارات
املذكورين ص��درت قبل ص��دور قرار
مجلس الخدمة املدنية املشار اليها
وم� ��ن ث ��م ط �ب��ق ب�ح�ق�ه��م االس �ت �ث �ن��اء
ال � � � ��وارد ب �ت �ع �م �ي��م دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م  39ل�س�ن��ة  2006ال ��ذي
ق ��رر اس �ت �ث �ن��اء امل��وظ �ف�ين ال�ش��اغ�ل�ين
ل �ل ��وظ ��ائ ��ف االش� ��راف � �ي� ��ة ب��ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ن ال � �ش� ��روط ال � � ��واردة
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بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم 25
لسنة  2006املشار اليه حال شغلهم
ت �ل ��ك ال ��وظ ��ائ ��ف ق �ب ��ل ال �ع �م ��ل ب �ه��ذا
القرار واضافت انها تقوم بمتابعة
وبحث موضوع املوظف املذكور في
املالحظة بشأن عدم استيفائه شرط
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى امل� ��ؤه� ��ل امل �ط �ل��وب
وك ��ذل ��ك امل ��وظ ��ف االخ� ��ر ب �ش��أن ع��دم
ات� �ف ��اق امل ��ؤه ��ل ال �ح��اص��ل ع �ل �ي��ه مع
الوظيفة املنقول اليها.
 م �خ��ال �ف��ة ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��يللهيئة بتعيني اكثر من مدير ادارة
مكتب رئيس مجلس االدارة  -املدير
العام.
ت �ب�ي�ن ل� ��دى ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة
ق � �ي� ��ام ال �ه �ي �ئ ��ة ب �ت �ع �ي�ي�ن ش �خ �ص�ين
بمسمى م��دي��ر ادارة م�ك�ت��ب رئيس
مجلس االدارة حيث تم تعيني االول
بتاريخ  2011/6/9وتم تعيني االخر
بتاريخ  2013/7/11وذلك باملخالفة
ل�ل�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة حيث
يجب ان يكون للوحدة التنظيمية
مدير واحد فقط.
واف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��ان �ه��ا ب �ص��دد
معالجة الحالة الوظيفية للموظف
امل �ع�ي�ن ب �ت��اري��خ  2011/6/9وذل ��ك
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع دي � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة
املدنية وسيتم تسكينه على الهيكل
التنظيمي الجديد املعتمد من قبل
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال� �ص ��ادر
ب �ش��أن ال� �ق ��رار رق ��م  33ل�س�ن��ة 2015
بتاريخ .2015/6/11
 م�خ��ال�ف��ة ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ةامل��دن �ي��ة رق� ��م  1ل �س �ن��ة  2015ب�ش��أن

الئ� �ح ��ة ن �ف �ق��ات س �ف��ر وم �ص ��روف ��ات
االنتقال.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ت �ق �ي��د ال �ه �ي �ئ��ة
بضوابط القرار املشار إليه وااللتزام
بعدد األعضاء وأفادت الهيئة بأنها
س �ت��راع��ي ال�ت�ق�ي��د ب� �ق ��رارات مجلس
الخدمة املدنية.
 - 4إي�ف��اد بعض موظفي الهيئة
ف ��ي م �ه �م��ات رس �م �ي��ة خ� ��ارج ال �ب�لاد
ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم دي� ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية رقم  22لسنة .1980
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن �ه��ا ت�ت�ق�ي��د
ب � �ق� ��رارات م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
وي�ت��م إع �م��ال ال��رق��اب��ة ال�س��اب�ق��ة على
ال� �ق ��رارات م��ن خ�ل�ال ع��رض م�ش��روع
ال �ق��رارات املتعلقة ب��امل�ه��ام التدريب
االج �ت �م��اع��ات ع�ل��ى م��راق �ب��ي ش��ؤون
ال � �ت� ��وظ� ��ف ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وه � � ��م ال ��ذي ��ن
يفيدون بتحديد نوعية املهمة بعد
رجوعهم لديوان الخدمة املدنية من
قبلهم وف��ي ض��وء ه��ذه اإلف ��ادة يتم
إصدار القرار.
 - 5ت � �ج� ��اوز ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ص��رف
امل � � �ك� � ��اف� � ��آت ال � �ش � �ه� ��ري� ��ة ل� � �ع � ��دد م��ن
األش� �خ ��اص امل �س �ت �ع��ان ب�خ��دم��ات�ه��م
ع �ل��ى ب �ن��د امل �ك��اف��آت ع �م��ا ه ��و م�ق��رر
بالفئات املالية املعتمدة م��ن كتاب
ديوان الخدمة املدنية.
ت �ب�ي�ن ل� ��دى ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة
ت �ج��اوز عمليات ال �ص��رف للمكافأة
ال �ش �ه��ري��ة ع �ل��ى ب �ن��د امل� �ك ��اف ��آت ع��ن
ال� �ف� �ئ ��ات امل ��ال� �ي ��ة امل �ع �ت �م��دة ب �ك �ت��اب
ديوان الخدمة املدنية رقم 1477347
املؤرخ .2014/12/17

خامسا  -رقابة الديوان
المسبقة:
فيما يلي عرض ألهم املالحظات
التي أس�ف��رت عنها رق��اب��ة ال��دي��وان
املسبقة:
 ع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب��أح �ك��ام امل��ادت�ين 13و  14من القانون رقم  30لسنة
 1964ب��إن �ش ��اء دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل� �ع ��دل ب��امل��رس��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م 4
لسنة .1977
 ال��وف��ورات املالية التي تحققتنتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
ح �ي��ث اس� �ف ��رت اع� �م ��ال ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ألح � ��د امل� ��وض� ��وع� ��ات ع��ن
تحقيق وف��ورات مباشرة للخزانة
العامة بلغت  10.421/600د.ك.
 رد أوراق بعض املوضوعات:ت � � � ��م خ� � �ل� � ��ال ال � � �س � � �ن� � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2015/2014رد أوراق ع � ��دد 18
موضوعا للهيئة وفيما يلي مثال
لذلك:
 امل� � � �ن � � ��اق� � � �ص � � ��ة رق� � � � � � ��م ه � � � � �ـ شر 2013/2012/12/اع�م��ال تطوير
وت �ج �ه �ي��ز ق �س��م ال� �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي
العالج املائي.
تبني ان الهيئة لم تلتزم بزحكام
تعميم ديوان املحاسبة رقم  9لسنة
 2010ب �ش��أن ال�ت�ق�ي��د ب��دل�ي��ل إع ��داد
أوراق امل� �ن ��اق� �ص ��ات وم� �ش ��روع ��ات
ال�ع�ق��ود واالرت �ب��اط��ات واالت�ف��اق��ات
ال �خ��اض �ع��ة ل �ل��رق��اب��ة امل �س �ب �ق��ة قبل
عرضها عليه.
 - 4مالحظات وتوجيهات ذات
اهمية خاصة ومنها:
 امل� � � �ن � � ��اق� � � �ص � � ��ة رق� � � � � � ��م ه � � � � �ـ شر 2014/2013/2/ب� �ش ��أن اع �م��ال
استكمال ان�ش��اء وان�ج��از وصيانة
استاد نادي اليرموك الرياضي.
 امل � � �ن � ��اق � � �ص � ��ة رق � � � � ��م ه � � � �ـ شر 2014/2013/10/بشأن اعمال

التتمة ص14

الهيئة خالفت
أحكام التعميم
الخاص بتنظيم
العهد النقدية
الشخصية بالجهات
الحكومية
الهيئة لم تلتزم
بدراسة وتوصية
لجنة المناقصات
المركزية في شأن
المناقصات العامة
إيفاد بعض
الموظفين في
مهمات رسمية
بالخارج بالمخالفة
لتعميم ديوان
الخدمة المدنية
تجاوز الهيئة في
صرف المكافآت
الشهرية
المستعان
بخدماتهم على
بند المكافآت

14

ملف
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن
الئحة نفقات سفر ومصروفات االنتقال
تتمة المنشور ص13
استئجار م��رك�ب��ات ص��ال��ون من
دون س��ائ��ق ووق � ��ود وم��رك �ب��ات
صالون مع سائق ووقود.
 مشروع اعمال تصميم وإزال��ةوإن� � �ش � ��اء م� �ق ��ر ال� � �ن � ��ادي ال �ك��وي �ت��ي
الرياضي للمعاقني.
 امل � � � �ن� � � ��اق � � � �ص� � � ��ة رق� � � � � � � ��م ه � � � � � �ـ شر 2013/2012/15/ب� �ش ��أن ت�ن�ف�ي��ذ
اعمال صيانة وإنشاء وإنجاز مجمع
اح� ��واض ال�س�ب��اح��ة ب �ن��ادي ال�ش�ب��اب
والرياضة بمنطقة االحمدي.
 ال �ع �ق��د رق� ��م 2011/2010/19ع� � � � ��ن امل� � � �ن � � ��اق� � � �ص � � ��ة رق� � � � � � ��م ه � � � � �ـ ش
ر 2009/2008/18/ب �ش��أن إن�ش��اء
وإن� �ج ��از وص �ي��ان��ة م�ج�م��ع ال�ش�ي��خ
س�ع��د ال �ع �ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م ال�ص�ب��اح
ل �ل �ص��االت امل �غ �ط��اة منطقة صباح
السالم االمر التغييري رقم .3
 - 5عدم التزام الهيئة بالدراسة
والتوصية خالل املدة املحددة لها
من لجنة املناقصات املركزية عمال
بنص املادة  38من القانون رقم 37
ل�س�ن��ة  1964ف��ي ش ��أن امل�ن��اق�ص��ات
ال�ع��ام��ة .وق��د ت�ك��ررت تلك الظاهرة
بعدة موضوعات.

نادي البولينغ بالساملية

وأف ��اد ال��دي��وان بكتبه ال�ص��ادرة
للهيئة ان ي��راع��ي مستقبال تقديم
ال �ت ��وص �ي ��ات ال �ل�ازم� ��ة خ �ل��ال امل ��دة
امل �ح��ددة ب�ك�ت��اب لجنة املناقصات
املركزية بإحالة وث��ائ��ق العطاءات
امل� �ق� �ب ��ول ��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة ل� �ل ��دراس ��ة
وتقديم التوصيات ال�لازم��ة وذل��ك

ت �ف��ادي��ا الن �ت �ه��اء ال �ت��أم�ي�ن االول� ��ي
ل �ل �م �ن��اق �ص�ي�ن ق� �ب ��ل االن � �ت � �ه� ��اء م��ن
اجراءات التعاقد.
 - 6ط � � � ��ول م � � � ��دة ب� � �ق � ��اء ب �ع��ض
امل��وض��وع��ات بالهيئة بعد 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

الديوان األمر الذي يستلزم دراسة
االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري� ��ة
املتبعة داخل الهيئة.
سادسا  -المخالفات المالية:
ومن تلك املخالفات ما يلي:
 - 1ع��دم ال�ح�ص��ول على موافقة

دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة امل �س �ب �ق��ة ق�ب��ل
االرتباط:
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة رق � � ��م -36 2015/2014ب�ش��أن عقد الخدمات
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ألع � �م� ��ال اإلش � � ��راف
على تنفيذ وإن�ج��از وصيانة مقر
ن��ادي البولينغ الرياضي بمنطقة
الساملية.
 امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة رق� � � ��م -37 2015/2014بشأن املناقصة رقم -11
 2013/2012بشأن اعمال التنظيف
وال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ب �م �ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة
والجهات التابعة لها.
 - 2ع��دم االل �ت��زام ب��أح�ك��ام امل��ادة
 52من القانون رقم  30لسنة 1964
وذلك في املوضوعات التالية:
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة رق � � ��م -62 2015/2014ب �ش��أن ت��أخ��ر الهيئة
العامة للشباب والرياضة في الرد
ع�ل��ى م�لاح �ظ��ات دي� ��وان املحاسبة
للسنة املالية .2014/2013
 امل� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة رق � � ��م -77 2015/2014ب �ش��أن ت�م��دي��د العقد
رقم  2013/2012-1الخاص بأعمال
التنظيف والخدمات العامة بمقر
استاد جابر األحمد الدولي.

مالحظات شابت
أعمال استكمال
إنشاء وإنجاز
وصيانة نادي
اليرموك
الهيئة خالفت
شروط شغل
الوظائف
اإلشرافية
بالوزارات واإلدارات
الحكومية

نقص في إيرادات هيئة التعويضات وزيارة المصروفات
أن�ش�ئ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة لتقدير
التعويضات ع��ن خسائر ال�ع��دوان
ال � �ع� ��راق� ��ي ب� ��امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون
رق � � ��م ( )6ل� �ن� �س ��ة  1991ل �ت �ت��ول��ى
ح�ص��ر األض� ��رار وت�ق��دي��ر الخسائر
للمتضررين نتيجة لألعمال التي
قام بها املعتدي على أن تكون ذات
شخصية معنوية مستقلة تلحق
بمجلس ال ��وزراء وع�ل��ى ان تنتهي
مهمتها في موعد ال يتجاوز سنتني
م ��ن ت ��اري ��خ ال �ع �م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون
ويجوز مدها بمرسوم وبناء عليه
صدر بتاريخ  2014/5/28املرسوم
رق��م ( )150لسنة  2014بمد مهمة
الهيئة ملدة سنة واحدة اعتبارا من
.2014/5/27

وأورد دي� � � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة
ب�ي��ان��ات ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي وأه��م
املالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة ديوان املحاسبة بيانات
وحسابات وسجالت الهيئة للسنة
املالية .2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
وي�ت�ض��ح م��ن ب �ي��ان��ات ال�ح�س��اب
الختامي للهيئة وج��ود نقص في
االي ��رادات عن االي ��رادات التقديرية
م��ا ق ��دره  186/-د.ك بنسبة ٪4.7
من املقدر.
وب�ل��غ وف��ر امل �ص��روف��ات الفعلية
عن املصروفات التقديرية ما قدره
 59.883/-د.ك ب�ن�س�ب��ة  ٪2.1من

املقدر وتم تغطية زيادة املصروفات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ع ��ن االي � � � � ��رادات ال �ب��ال �غ��ة
 2.810.303/د.ك خصما من البابال �خ ��ام ��س امل� �ص ��روف ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة
وامل��دف��وع��ات التحويلية بميزانية
ال� � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
(وزارة املالية  -الحسابات العامة)
طبقا ملشروع قانون بشأن اعتماد
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل �ب �ع��ض
ال�ه�ي�ئ��ات ذات امل �ي��زان �ي��ات امللحقة
ع ��ن ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة .2015/2014
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي للهيئة:
من املالحظات التي أسفر عنها

فحص ومراجعة دي��وان املحاسبة
ل� �ل� �ب� �ي ��ان ��ات ال � � � � � ��واردة ب��ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة عن السنة املالية
 2015/2014ما يلي:
 بقاء رصيد مدور دون تسويةم �ن��ذ ع � ��دة س � �ن� ��وات م��ال �ي��ة ض�م��ن
رص�ي��د ح�س��اب ال��دي��ون املستحقة
للحكومة.
ح� � �ي � ��ث ب� � �ل � ��غ رص � � �ي� � ��د ح � �س� ��اب
ال � � ��دي � � ��ون امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة
ف� ��ي  2015/3/31م �ب �ل �غ��ا وق � ��دره
 1.070.860/د.ك وه� � ��و ي �م �ث��لأرص� � � ��دة م� � � ��دورة ي ��رج ��ع ب�ع�ض�ه��ا
ال � ��ى ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة 1995/1994
ول��م يتم تسويتها وذل��ك عن قيمة
املطالبات امل��زدوج��ة للتعويضات

ال� �ت ��ي ص ��رف ��ت ل �ب �ع��ض ال �ش��رك��ات
واألف � � ��راد ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ب�ن��د (/13
ال� �ح� �س ��اب ��ات) م� ��ن ق� ��واع� ��د ت�ن�ف�ي��ذ
م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
للسنة املالية  2015/2014وسبق
ان أش ��ار ال ��دي ��وان ل �ه��ذه امل�لاح�ظ��ة
بتقاريره السابقة.
وأف� � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه س�ي�ت��م
ت �س��وي��ة ت �ل��ك امل �ب��ال��غ خ�ل�ال ال�س�ن��ة
املالية .2016/2015
ثالثا  -المالحظات المستمرة:
ومن بني تلك املالحظات ما يلي:
 - 1ق �ي��ام رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي م �م��ارس��ة اع �م��ال��ه دون

سند قانوني وإسناد اعمال املدير
العام ملهامه.
 - 2صرف مكافأة أداء للموظفني
ب�ق�ي�م��ة اج�م��ال�ي��ة ق��دره��ا 223.867
د.ك من دون العرض على مجلس
الخدمة املدنية.
 - 3ال � � �ت� � ��أخ� � ��ر ف � � ��ي ت �ح �ص �ي ��ل
م �س �ت �ح �ق��ات ال �ه �ي �ئ��ة ع ��ن األح �ك ��ام
القضائية الصادرة لصالحها.
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أخبار

العلي افتتح الملتقى السنوي
لهيئة المحاسبة الخليجية

جامعة القاهرة تكرم
الشيخة سعاد الصباح

جانب من املؤتمر

د .سعاد الصباح في لقطة جماعية مع رئيس وعمداء كليات جامعة القاهرة

أك ��د وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د.يوسف العلي حرص الحكومات
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر م�ه�ن��ة
امل �ح��اس �ب��ة وامل ��راج �ع ��ة مل ��ا ل �ه��ا من
دور ف��ي ت �ع��زي��ز ث �ق��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن
باالقتصاد الوطني واالقليمي.
وق � � ��ال ال� �ع� �ل ��ي ف� ��ي ك �ل �م��ة خ�ل�ال
اف�ت�ت��اح امل�ل�ت�ق��ى ال �س�ن��وي ال�ع��اش��ر
لهيئة املحاسبة وامل��راج�ع��ة ل��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي ام��س
ت �ح��ت ع� �ن ��وان (م �ه �ن��ة ب�ل�ا ح� ��دود)
إن ه � ��ذه امل �ه �ن��ة ت �ح �ظ��ى ب��أه �م �ي��ة
ب��ال �غ��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا أداة رق��اب �ي��ة
ف� �ع ��ال ��ة ت� �س ��اع ��د امل � �س � ��ؤول �ي��ن ف��ي
املؤسسات والشركات على اتخاذ
ال � � �ق� � ��رارات ال �ص ��ائ �ب ��ة ال� �ت ��ي ت�ك�ف��ل
استمرارها لخدمة اقتصادات دول
املجلس وحفظ حقوق املساهمني

وامل �ت �ع��ام �ل�ين م ��ع ت �ل��ك امل��ؤس �س��ات
على حد سواء.
وأوض� � � � � � � � � ��ح أن امل� � �ح � ��اس� � �ب �ي��ن
ال�ق��ان��ون�ي�ين م �س��ؤول��ون أم ��ام ال�ل��ه
ع ��ز وج� ��ل ق �ب��ل ك ��ل ش� ��يء ث ��م أم ��ام
امل�س�ت�ث�م��ري��ن وال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
املختصة عما يقدمونه من تقارير
وشهادات مشيرا إلى أهمية التأكد
م ��ن اظ �ه ��ار امل ��رك ��ز امل ��ال ��ي ل�ل�ش��رك��ة
ونتائج أعمالها وبيان التحفظات
وامل�لاح�ظ��ات إن وج��دت دون لبس
أو غموض.
وذك � � ��ر أن ل �ل �ج �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة
والتنظيمية مثل وزارات التجارة
واالق� �ت� �ص ��اد وه �ي �ئ��ات امل �ح��اس �ب��ة
وامل��راج �ع��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات
الوطنية دورا مهما ف��ي االش��راف
وال �ت �ح �ق ��ق م� ��ن ال � �ت� ��زام ال �ش ��رك ��ات

وم��راج �ع��ي ال �ح �س��اب��ات ب��األن�ظ�م��ة
املرعية.
وب�ي�ن أن ت�ل��ك ال�ج�ه��ات ل�ه��ا دور
ك��ذل��ك ف��ي االش � ��راف وال�ت�ح�ق��ق من
تطبيق الشركات ملعايير املحاسبة
وامل ��راج� �ع ��ة ال �س �ل �ي �م��ة ب �ك��ل ن��زاه��ة
وم ��وض ��وع� �ي ��ة وال �ت �ق �ي ��د ب��اح �ك��ام
أن �ظ �م ��ة امل �ح ��اس �ب�ي�ن ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن
وقواعد السلوك املهني.
وأش � ��اد ال �ع �ل��ي ب��ال �ج �ه��ود ال�ت��ي
بذلتها هيئة املحاسبة واملراجعة
ل ��دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
خ�لال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة لتحقيق
أهدافها في تطوير مهنة املحاسبة
واملراجعة في دول املجلس.

كرمت جامعة القاهرة الشيخة
د .سعاد الصباح بمناسبة مرور
 55عاما على انشاء كلية االقتصاد
وال� � � �ع� � � �ل � � ��وم ال � �س � �ي � ��اس � �ي � ��ة ض �م ��ن
ك��وك�ب��ة م��ن ال � ��وزراء وال�س�ي��اس�ي�ين
واالق �ت �ص ��ادي�ي�ن واالع�ل�ام� �ي�ي�ن من
ال��رع �ي��ل األول ل�ل�ك�ل�ي��ة م��ن ال��دف�ع��ة
 1963حتى .1974
وقالت الشيخة سعاد الصباح
ف � ��ي ك �ل �م �ت �ه��ا خ �ل ��ال االح �ت �ف��ال �ي��ة
إن م � �ص� ��ر أك� � �ب � ��ر م� � ��ن ك� � ��ل ال� ��ذي� ��ن
يحاربونها واصفة اياهم بالذين
يحاربون طواحني الهواء ويمشون
ض��د امل�ن�ط��ق وض��د ال�ت��اري��خ وض��د
الجغرافيا.
وأكدت ان الذين يحاربون مصر
سوف تبتلعهم الخريطة ويذوبون
ف��ي النسيان قائلة ان مكاننا هو

م ��ع االن �س��ان �ي��ة ع �ل��ى ام� �ت ��داد ه��ذه
االرض ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون
فيها الغاء ذاك��رة االنسان وافراغه
م��ن أم��ان �ي��ه وأح�ل�ام��ه وط�م��وح��ات��ه
القومية.
واض � ��اف � ��ت :ف ��ي ه � ��ذه ال �ج��ام �ع��ة
ع��رف��ت ال �ح��ب وال �ش �ع��ر وال �ع��روب��ة
واالن� �س ��ان� �ي ��ة ه �ن��ا ت �ع �ل �م��ت وه �ن��ا
ت ��أمل ��ت وه� �ن ��ا رك� �ض ��ت وف � ��ي ه ��ذه
ال��زواي��ا ارت�ج�ف��ت وان��ا أدخ��ل قاعة
االم �ت �ح��ان ث ��م رف �ع��ت رأس � ��ي وأن ��ا
أرتدي وشاح التخرج.
وع �ب��رت ع��ن س �ع��ادت �ه��ا ب��زي��ارة
م �ص��ر ق��ائ �ل��ة ان �ه ��ا رح �ل ��ة ال�ح�ن�ين
ال� ��دائ� ��م ال � ��ى ق �ل ��ب األم� � ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ح� �ض ��ارة وح � �ض ��ورا ون �ح ��ن ك�ل�م��ا
ابتعدنا ع��ن مصر شعرنا بالقلق
وال ب��د أن ن�ع��ود ون�س�ن��د رؤوس�ن��ا

ع � �ل ��ى ص � ��دره � ��ا ال� � ��داف� � ��ئ ل �ن �ش �ع��ر
باألمان.
وم� � � ��ن ب� �ي��ن خ� ��ري � �ج� ��ي ال �ك �ل �ي��ة
امل� �ك ��رم�ي�ن األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال �س��اب��ق
ل �ج��ام �ع��ة ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ع �م��رو
م� � � ��وس� � � ��ى ووزي � � � � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ض � ��ام � ��ن
االج �ت �م��اع��ي االس� �ب ��ق ج � ��ودة عبد
ال� �خ ��ال ��ق ووزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة األس �ب��ق
س�م�ي��ر رض � ��وان ووزي � ��ر ال�ص�ن��اع��ة
وال� �ت� �ج ��ارة ال �س��اب��ق م �ن �ي��ر ف�خ��ري
عبد النور ووزي��رة الدولة لألسرة
وال�س�ك��ان السابقة مشيرة خطاب
وكوكبة م��ن ال ��وزراء والسياسيني
واالقتصاديني واالعالميني.

الكويت :دعوات إباحة أو تقنين المواد المخدرة
خطر يهدد أمن واستقرار الدول
أكدت الكويت ان الدعوات الباحة أو
تقنني بعض املواد املخدرة واملؤثرات
ال�ع�ق�ل�ي��ة ت �ش �ك��ل ت �ح��دي��ا ل�لات�ف��اق�ي��ات
ال��دول�ي��ة وخ�ط��را يهدد أم��ن واستقرار
ال � � ��دول وع ��ائ� �ق ��ا ي� �ح ��ول دون اي �ج ��اد
مجتمع خال من السموم املخدرة.
واك� � � � ��د وك� � �ي � ��ل وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة
ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ال�ف�ه��د ام ��ام ال ��دورة
االستثنائية ال �ـ  70للجمعية العامة
لالمم املتحدة بشأن مشكلة املخدرات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت ام� ��س االول
ال � �ث �ل�اث ��اء وت �س �ت �م��ر ح �ت ��ى ال � �ي� ��وم أن
ال �ك��وي��ت ل��دي �ه��ا خ �ط��ة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ش��ام�ل��ة ومتكاملة ملكافحة امل �خ��درات
تتوافق مع املعايير الدولية ذات الصلة

كما تعمل على تحقيق أعلى درج��ات
الفاعلية للمواجهة .وذك��ر الفهد انه
ف�ض�لا ع��ن ذل ��ك ي �ج��ري دائ �م��ا تطوير
واس � �ت � �ح� ��داث ال � �ق� ��وان �ي�ن الس �ت �ي �ع��اب
جميع املتغيرات والتطورات.
وأض ��اف أن ال�ك��وي��ت ت�ح��رص على
االهتمام بعالج املدمنني واملتعاطني
ورع� ��اي � �ت � �ه� ��م وت ��أه� �ي� �ل� �ه ��م ل � �ي � �ع ��ودوا
ع�ن��اص��ر ف��اع�ل��ة ومنتجة ف��ي املجتمع
ع��ن ط��ري��ق إي��داع�ه��م ف��ي م��راك��ز إلع��ادة
ال�ت��أه�ي��ل وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات املتخصصة
وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
وجمعيات النفع العام.
وق � � � ��ال ان ل ��دي � �ن ��ا ت � �ج ��رب ��ة رائ � � ��دة
ف� ��ي م� �ج ��ال إن � �ش� ��اء امل� ��رك� ��ز ال �ع�ل�اج��ي

وال�ت��أه�ي�ل��ي ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع مدمني
امل� � �خ � ��درات وال � � ��ذي ي �س �ت �خ��دم أح� ��دث
األس��ال�ي��ب املتبعة ف��ي ال�ع�م��ل ف��ي ه��ذا
ال �ص��دد .وذك ��ر ان��ه ي �ش��ارك ف��ي تنفيذ
ه ��ذه ال �ب��رام��ج ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة وال�ع�لاج�ي��ة
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وج �ه��ات ع��دي��دة في
الدولة لتحقيق هدف واحد هو عالج
النزالء وتأهيلهم للعودة إلى املجتمع
ك � ��أف � ��راد ص ��ال� �ح�ي�ن ف � ��ي إط� � � ��ار رؤي � ��ة
إن�س��ان�ي��ة تعتمد اإلص�ل�اح وال�ت��أه�ي��ل
وت��أك �ي��د ج�م�ي��ع امل� �س ��ارات التعليمية
والصحية والنفسية.
واكد الفريق الفهد ان القضاء على
آف ��ة امل� �خ ��درات ي �ح �ت��اج الرادة دول �ي��ة
جادة في ضوء املتغيرات والتطورات

التي يشهدها عاملنا املعاصر.
وان ه ��ذا األم ��ر ال ي�م�ك��ن ألي دول��ة
مهما كان لديها من إمكانات التصدي
ل�ه��ا ب�ف��اع�ل�ي��ة دون م �ش��ارك��ة وت �ع��اون
من الدول األخرى مما يتطلب تكثيف
وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال ��دول ��ي ل�ل�ت�ص��دي
ل� �ه ��ا وض � �ب� ��ط م � ��ا ي� �ت ��أت ��ى ع �ن �ه ��ا م��ن
متحصالت.
وش� � � � ��دد ع � �ل� ��ى ال� � � � � ��دور ال ��رئ� �ي� �س ��ي
ال ��ذي ت��ؤدي��ه ل�ج�ن��ة امل� �خ ��درات كهيئة
م �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي وض � ��ع ال �س �ي��اس��ات
وال �ب��رام��ج ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة وال�ن�ظ��ر
في جميع املسائل املتعلقة بمكافحة
ومراقبة املخدرات واملؤثرات العقلية.

الفريق الفهد في االجتماع
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مسابقة الخرافي لحفظ
القرآن الكريم تكرم  105فائزات
ك � � � ��رم � � � ��ت م � � �س� � ��اب � � �ق� � ��ة م� �ح� �م ��د
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال �خ��راف��ي ال�س�ن��وي��ة
ل �ح �ف��ظ ال � �ق ��رآن ال �ك��ري��م ال �ف��ائ��زات
ف��ي منافسات دورت�ه��ا ال �ـ 19وبلغ
ع��دده��ن  105ف��ائ��زات م��ن إجمالي
ع ��دد امل �ش ��ارك ��ات ال� ��ذي ب �ل��غ نحو
 2000متسابقة هذا العام.
وأك ��دت م��دي��رة جامعة الكويت
ال �س��اب �ق��ة د .ف ��اي ��زة ال �خ ��راف ��ي في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش
ح � �ف ��ل ال � �ت � �ك ��ري ��م أن امل� �س ��اب� �ق ��ات
القرآنية تعد أفضل وسيلة لتنمية
روح التنافس واالرتقاء بمستوى
الحفظ وال �ت�لاوة وت�خ��ري��ج أع��داد
كبيرة من الحفظة املتميزين الذين
يمكن ان يكون لهم دور فاعل في
دعم مسابقات التحفيظ مستقبال.
وأوض�ح��ت أن املسابقة شهدت

الهاجري يفوز
بجائزة المسؤولية
االجتماعية
أع �ل��ن ال �ن ��ادي ال�ك��وي�ت��ي
ال ��ري ��اض ��ي ل �ل �م �ع��اق�ي�ن أن
رئ �ي �س��ه ش��اف��ي ال �ه��اج��ري
ف � ��از ب� �ج ��ائ ��زة امل �س��ؤول �ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال ��ري ��اض ��ي ع �ل��ى م�س�ت��وى
دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون
الخليجي.
وأشار إلى أن الهاجري
ت� � �ل� � �ق � ��ى دع � � � � � � ��وة ل� �ت� �س� �ل ��م
ال �ج��ائ��زة ف��ي ح�ف��ل سيقام
ف� � � ��ي ق� � �ص � ��ر امل� � ��ؤت � � �م� � ��رات
ب��ال �ع��اص �م��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة
املنامة في األول من يونيو
امل� �ق� �ب ��ل ب� ��رع� ��اي� ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
ال �ث��ان��ي ل��رئ �ي��س امل�ج�ل��س
األعلى للشباب والرياضة
ال��رئ �ي��س ال �ف �خ��ري للجنة
األومل � � �ب � � �ي� � ��ة ال� �ب� �ح ��ري� �ن� �ي ��ة
الشيخ عيسى بن راشد آل
خليفة.

د .فايزة الخرافي تكرم إحدى الفائزات

م� �ش ��ارك ��ات م ��ن م �خ �ت �ل��ف ال �ف �ئ��ات
م� ��ن ب� ��راع� ��م ون ��اش� �ئ ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة
إل��ى جمعية امل�ك�ف��وف�ين الكويتية
وال � � �ن� � ��ادي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال ��ري ��اض ��ي
ل �ل �م �ع ��اق�ي�ن وال � � �ن� � ��ادي ال �ك��وي �ت��ي

ال � � ��ري � � ��اض � � ��ي ل � �ل � �ص� ��م وال� � �ن� � �س � ��اء
م��ؤك��دة أن م�ش��ارك��ة ذوي االع��اق��ة
وحصولهم على مراتب عالية لهو
فخر للكويت واهلها.
وأوض � �ح� ��ت أن ه� �ن ��اك ال �ع��دي��د

م � ��ن األن � �ش � �ط� ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��ام ع �ل��ى
ه��ام��ش م�س��اب�ق��ة امل ��رح ��وم محمد
ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن ال � �خ � ��راف � ��ي ل �ح �ف��ظ
ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م ف ��ي دور ال��رع��اي��ة
وامل��ؤس �س��ات ال�ع�ق��اب�ي��ة وجمعية
بشائر الخير وجمعية املكفوفني
والنادي الكويتي للصم والبكم.
وب � �ي � �ن� ��ت أن امل � � �ش� � ��ارك� �ي��ن ف��ي
امل� �س ��اب� �ق ��ة ي �م �ث �ل��ون م �ع �ظ��م دول
ال �ع ��ال ��م ع �ل��ى اخ� �ت�ل�اف م��واق �ع �ه��ا
والقارات املنتمية إليها ما يبرهن
ع �ل��ى أن امل �س��اب �ق��ة ف ��ي حقيقتها
دولية أكثر من أنها محلية مشيرة
إلى أن املسابقة شهدت هذا العام
مشاركة مقيمني من  45دولة.

الكويت تستضيف ورشة عمل حول
أخالقيات الرعاية الصحية لالجئين
تستضيف الكويت األحد املقبل
ورش� ��ة ع�م��ل خ��اص��ة ب��أخ�لاق�ي��ات
م�ه�ن��ة ال �ط��ب وال��رع��اي��ة الصحية
لالجئني والنازحني ح��ول العالم
وكذلك املياه واملحيطات.
وت� �ت� �ب ��ع ورش� � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال �ت��ي
تستضيفها الكويت للمرة األولى
ممثلة بمعهد الكويت لألبحاث
ال �ع �ل �م �ي��ة وت �س �ت �م��ر ث�ل�اث ��ة أي� ��ام
ال�ل�ج�ن�ت�ين ال��دول �ي��ة ل�لأخ�لاق�ي��ات

ال �ح �ي��وي��ة وال �ع��امل �ي��ة ألخ�لاق �ي��ات
امل�ع��ارف العلمية والتكنولوجيا
التابعتني ملنظمة األم��م املتحدة
ل� �ل� �ت ��رب� �ي ��ة وال� � �ع� � �ل � ��وم وال� �ث� �ق ��اف ��ة
يونسكو.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ألخ�ل�اق� �ي ��ات
امل�ع��ارف العلمية والتكنولوجيا
د .رس�ل�ان ال�ع�ن��زي خ�ل�ال مؤتمر
ص� �ح ��اف ��ي ام � � ��س إن ال �ل �ج �ن �ت�ي�ن

تتشكالن من  54خبيرا مستقال.
ب� ��دوره� ��ا ق ��ال ��ت ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول � �ي� ��ة ل�ل�أخ�ل�اق �ي��ات
ال � �ح � �ي� ��وي� ��ة د .م� � �ن � ��ال ب��وح �ي �م��د
ان ف ��ري ��ق ع �م ��ل ال �ل �ج �ن��ة امل �ع �ن��ي
ب��أخ�لاق�ي��ات ال�ط��ب والبيولوجيا
س� �ي� �ن ��اق ��ش ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب � �ح� ��اج� ��ات ال � ��رع � ��اي � ��ة ال �ص �ح �ي��ة
لالجئني والنازحني حول العالم.

الصحة تفتتح أول غرفة لالضطرابات الحسية
لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
دش� �ن ��ت وزارة ال �ص �ح��ة ام��س
اول غ ��رف ��ة ت �خ �ص �ص �ي��ة ل�ت��أه�ي��ل
اض � �ط� ��راب� ��ات ال� �ت� �ك ��ام ��ل ال �ح �س��ي
ل�لاط �ف��ال م��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ال �ط��ب
ال �ط �ب �ي �ع��ي وال� �ت ��أه� �ي ��ل ال �ص �ح��ي
ب�ق��درة استيعابية تصل ال��ى 36
حالة في اليوم.

وق � � ��ال وك � �ي ��ل وزارة ال �ص �ح��ة
املساعد لشؤون الخدمات الطبية
املساندة د .جمال الحربي خالل
مؤتمر صحافي على هامش حفل
التدشني ان الغرفة تعد واحدة من
ست غرف سيتم تجهيزها قريبا
في مستشفيات الجهراء والعدان
وال� �ف ��روان� �ي ��ة وال� �ص� �ب ��اح وم��رك��ز
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الكويت للصحة النفسية لتقديم
الخدمات التأهيلية لالطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة.
واض��اف ان ه��ذا املشروع وجد
ص��دى كبيرا ل��دى امل�س��ؤول�ين في
ال ��دول ��ة واخ � ��ذ اه �ت �م��ام��ا واس �ع��ا
م ��ن خ �ط��ة ت�ن�م�ي��ة ال � � ��وزارة ل�ل�ع��ام
الحالي.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

العيسى يرعى فعاليات
مشروع نويت أبني الكويت
قال مؤسس املشروع الوطني (نويت
أب� �ن ��ي ال� �ك ��وي ��ت) ل �ل �ت��وج �ي��ه واإلرش � � ��اد
الطالبي علي دشتي إن املشروع يساهم
في زرع قيم ال��والء واالنتماء والنجاح
وال� �س� �ع ��ادة ل �خ �ل��ق ج �ي��ل ن��اج��ح وب �ن��اء
م�ج�ت�م��ع إي �ج��اب��ي ق � ��ادر ع �ل��ى االرت� �ق ��اء
ب��ال��وط��ن .وأوض ��ح دش�ت��ي ف��ي تصريح
ل �ك ��ون ��ا ب �م �ن��اس �ب��ة ان � �ط�ل��اق ف �ع��ال �ي��ات
امل � �ش ��روع ت �ح��ت رع ��اي ��ة وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ووزير التعليم العالي د .بدر العيسى أن
املشروع هو مبادرة وطنية من تنظيم
االتحاد الكويتي التنموي وتنفيذ فريق
(االرشاد االكاديمي الوطني) التطوعي.
وب �ي ��ن أن امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ف �ع��ال �ي��ات
امل �ش��روع وال�ت��ي تستمر ي��وم�ين متاحة
لجميع الشرائح والفئات الطالبية وهي
مجانية مشيرا إلى أنها تتضمن دورات
ت��دري �ب �ي��ة مل � �ه� ��ارات ال �ت �ف ��وق ال ��دراس ��ي
وت �ط��وي��ر ال� ��ذات وورش ع�م��ل الخ�ت�ي��ار
التخصص الدراسي واملسار االكاديمي
وم � �ح� ��اض� ��رات ت �ح �ف �ي��زي��ة اض� ��اف� ��ة إل ��ى

د .بدر العيسى

معرض للجامعات الخاصة.
ول �ف��ت إل ��ى أن امل �ش ��روع ال ��ذي ينظم
للسنة الثانية على التوالي يعتبر بوابة
لتميز الطالب في مختلف أمور حياتهم
س��واء التعليمية أو املهنية أو املهارية
وال�ن�ف�س�ي��ة م��وض�ح��ا أن ��ه س�ي�س��اه��م في
م �ع��ال �ج��ة ووق ��اي ��ة ال� �ط�ل�اب م ��ن ال�ت�ع�ث��ر
الدراسي واألكاديمي.
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الحواج 73 ،عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :حسينية آل ياسني ،منطقة املنصورية،
ق ،2ش ،29م ،13تلفون ،99851494 :نساء :مبارك الكبير ،ق ،1ش ،2م9
• عبدالله صقر عبدالله آل بن علي 94 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الروضة،
ق ،2ش ،54م ،6تلفون ،67777420 :نساء :النزهة ،ق ،2ش شمالن بن سيف ،م،1
تلفون22525711 - 66988898 :
• عالية سليمان الصالح ،زوج��ة :مهدي سيد حسن املوسري48 ،
ع��ام��ًا( ،شيعت) ،رج��ال :ب�ي��ان ،حسينية اإلم��ام الحسن ،تلفون،99999420 :
نساء :بنيد القار ،حسينية سيد علي املوسوي
• أحمد محمد شنيف األصفر 49 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :سلوى ،ق،8
ش ،2م ،36تلفون ،97776730 :نساء :سلوى ،ق ،6ش ،3م37
• أبرار مبارك ابراهيم عبدالكريم العسك 38 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال:
السالم ،ق ،3ش ،309م ،22تلفون ،99974450 :نساء :العمرية ،ق ،2ش ،4م،41
تلفون50035325 :
• نعيمة صالح حمود الشايجي 55 ،عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :دي��وان
الشايجي ،م�ش��رف ،ق ،6ش ،8م ،21تلفون ،99502250 :ن�س��اء :الخالدية ،ق،3
ش ،39م ،3تلفون99055185 - 66644599 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:53
05:16
11:47

العصر
املغرب
العشاء

03:22
06:18
07:39

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

