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مجلس الوزراء:
تعميم التراسل
اإللكتروني على
الجهات الحكومية

الزلزلة يلوح
باستخدام أدواته
الدستورية ضد
وزير المواصالت

ناصر الصباح:
عبداهلل السالم
شخصية فذة وملحمة
إصالحية عظيمة

طالبوا باعتماد حلول بعيدة عن جيب محدودي الدخل

رفض نيابي لتحميل المواطن أي زيادة
على تعرفة الكهرباء
أعلن ع��دد م��ن ال�ن��واب رفضهم
القاطع أي توجه س��واء حكومي
أو من قبل اللجنة املالية لزيادة
تعرفة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء مشددين
ع�ل��ى ان��ه ل��ن نسمح ب��أي مساس
بجيب املواطنني.
ال�ن��ائ��ب د .ع��ودة ال��روي�ع��ي أكد
ان��ه ل�ي��س م��ؤي��دا ألي زي ��ادة على
ت� �ع ��رف ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء ون� ��دع� ��و إل ��ى
التريث في ه��ذا امل��وض��وع ملعرفة
ج �م �ي��ع امل �ع �ل��وم��ات وان �ع �ك��اس �ه��ا
على أصحاب السكن الخاص.
واض��اف الرويعي في تصريح
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» ان� ��ه ي �ج��ب م�ع��رف��ة
اثر تطبيق الزيادة على ميزانية
األسر الكويتية من ذوي اصحاب

ال ��دخ ��ل امل � �ح� ��دود م� �ح ��ذرا م ��ن ان
االس �ت �ع �ج��ال ف ��ي ت�ط�ب�ي�ق��ه ق ��د ال
يكون في صالحنا.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى أك � ��د ال �ن��ائ��ب
م ��اض ��ي ال� �ه ��اج ��ري ان� ��ه ال م �ج��ال
ع� �ل ��ى اإلط � �ل� ��اق ان ن �س �م ��ح ب ��أي
مساس بجيب امل��واط�ن�ين مشيرا
إل ��ى أن الحكومة ل ��م ت��وف��ق في
مشروعها ول��م تكن لديها رؤي��ة
استراتيجية لتعويض العجز في
ميزانيتها إال عن طريق اإلضرار
ب � �م � �ح� ��دودي ال � ��دخ � ��ل وامل � �س� ��اس
بجيب امل��واط��ن م�ب��اش��رة مطالبا
ال �ح �ك ��وم ��ة ب��ال �ب �ح��ث ع� ��ن ب ��دائ ��ل
أخرى لسد عجز امليزانية.
من جانبه أعلن النائب حمدان

العازمي انه لن يقبل على اإلطالق
ب�ت�ح�م�ي��ل امل ��واط ��ن ف ��ات ��ورة فشل
ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق االص�ل�اح
االق � �ت � �ص ��ادي م ��ؤك ��دا رف� �ض ��ه أي
مقترح يحمل جيب املواطن ولو
فلسا واحد.
م� � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ش� � � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ع�ل��ى أن
اي تكلفة غير محسوبة ستكلف
املواطن ما ال يحتمل مشيرا إلى
أنه ال يجب االستعجال في قانون
ق��د ت �ك��ون آث� ��اره ال�س�ل�ب�ي��ة م��دم��رة
على االسر الكويتية.

الميزانيات :مشروعا السكة الحديد
والمترو لن يمرا إال بقانون
أك� � ��د رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د ان� ��ه ال ي �م �ك��ن ان ي�م��ر
مشروعا السكة الحديد واملترو إال
عبر قانون يصدر من مجلس األمة
م�ع�ل�ن��ا ع ��ن م �خ��اط �ب��ة وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح رس� �م� �ي ��ا ب��واس �ط��ة

رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
مل�ع��رف��ة أي ب �ي��ان��ات أو أي خ�ط��وات
إج ��رائ �ي ��ة ب �ش��أن م �ش��روع��ي ال�س�ك��ة
الحديد واملترو.
ولفت عبدالصمد إل��ى أن اللجنة
ملتزمة بالقانون وال��دس�ت��ور حيث
إن ه� ��ذي� ��ن امل � �ش� ��روع�ي��ن ي �ت �ع �ل �ق��ان

التعليمية :إرجاء التصويت
على قانون حقوق المؤلف
ارج � � ��أت ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
والثقافة واإلرش��اد البرملانية أمس
التصويت على مشروعني بقانونني
ف��ي ش ��أن ح �ق��وق امل��ؤل��ف وال�ح�ق��وق
املجاورة الى اجتماعها املقبل.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
د .ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب انتهاء االجتماع
ان اللجنة ستصوت في اجتماعها
املقبل على املشروع بقانون الخاص

بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة
ورفعه إلى مجلس األمة ليدرج على
جدول اعماله.
وأوض� ��ح أن ل ��دى ال�ل�ج�ن��ة بعض
املشاريع واملقترحات بقوانني التي
س�ي�ت��م إن �ج��ازه��ا م��ع ن�ه��اي��ة الشهر
املقبل منها قانونا التعليم الخاص
والجامعات الحكومية.

بمرافق عامة وم��رف��ق النقل وكذلك
وف� �ق ��ا ل �ل �م ��ادة ١٥٢و ١٥٣ت� �ل ��زم أي
اس� �ت� �ث� �م ��ار ألي م ��رف ��ق ع � ��ام ي �ك��ون
بقانون.
تفاصيل (ص)04

سمو األمير يحتضن أبناءه األطفال املشاركني في األوبريت

األمير يشهد األوبريت الوطني
«كلنا كويتيين»
ش �ه��د س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � � �ب � � ��اح األح � � � �م� � � ��د ص � � �ب � � ��اح ام � ��س
األوب��ري��ت الوطني «كلنا كويتيني»
وذلك على مسرح قصر بيان.
وش �ه��د ال�ح�ف��ل س�م��و ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس

األمة م��رزوق الغانم وكبار الشيوخ
وسمو الشيخ ناصر املحمد ورئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب ��اإلن ��اب ��ة ووزي � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما يتفضل سمو األمير ويشمل
برعايته وحضوره املباراة النهائية

ع �ل��ى ك� ��أس س� �م ��وه وال� �ت ��ي س�ت�ق��ام
م� �س ��اء ال � �ي ��وم ب �ي�ن ف��ري �ق��ي ال� �ن ��ادي
ال�ع��رب��ي ون ��ادي ال�ك��وي��ت وذل ��ك على
استاد جابر الدولي.
تفاصيل (ص)02

الكندري :محاسبة المقصر
في بيوت شمال غرب الصليبيخات

لقاء «الدستور»

محمد الهدية:

المجلس الحالي من أكثر
المجالس إنجازا في حل
مشاكل المواطنين
 من غير المقبول أن يكون المواطن شماعةألخطاء الحكومة

تفاصيل (ص)13-12

أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ان ال�ل�ج�ن��ة
س�ت�ج�ت�م��ع ال �ي ��وم م ��ع وزي� ��ر اإلس �ك��ان
م��ن اج��ل االط�ل�اع على حقيقة م��ا اثير
ب �ش ��أن م ��وض ��وع ب �ي ��وت ش �م ��ال غ��رب
ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات وج��اب��ر األح �م��د ال�ت��ي
ت�س�ل�م�ه��ا امل ��واط� �ن ��ون وال� �ت ��ي ت�ع��ان��ي
م��ن مشاكل وذل��ك ملعرفة حقيقة هذه
ال�ق�ض�ي��ة وم ��ا ت��وص �ل��ت ال �ي��ه ال��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ف� � ��ي ح� � ��ل ه� � � ��ذه امل �ش �ك �ل ��ة

باالضافة إلى التعرف على اإلجراءات
ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا امل��ؤس �س��ة ل �ح��ل ه��ذه
االشكالية.
واك��د ان��ه سيتم محاسبة املتسبب
وامل � �ق � �ص ��ر وات � � �خ � ��اذ ك � ��ل اإلج � � � � ��راءات
القانونية سواء كان من داخل مؤسسة
الرعاية السكنية او املقاول وذلك بناء
على تقرير يقدم للجنة اإلسكانية.
تفاصيل (ص)05

02

محليات

aldostoor

الثالثاء  27جمادى اآلخر  05 . 1437أبريل 2016

استقبل رئيس مجلس األمة وهنأ رئيس السنغال بالعيد الوطني

األمير شهد اوبريت كلنا كويتيين ويرعى
نهائي كأس سموه لكرة القدم اليوم

سمو األمير يتلقى قبلة من أحد األطفال املشاركني في األوبريت

تحت رعاية وحضور حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورع��اه أقيم
ص�ب��اح ام��س األوب��ري��ت الوطني
(ك� �ل� �ن ��ا ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن) وذل� � � ��ك ع �ل��ى
مسرح قصر بيان.
وشهد الحفل سمو ولي العهد
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 ال�غ��ان��م وك �ب��ار الشيوخ
وس� �م ��و ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة
ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب وزي� ��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
ع� �ل ��ي ال � � �ج � ��راح ون � ��ائ � ��ب رئ �ي��س

م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح وال � ��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني
ثم تالوة آيات من الذكر الحكيم
ب �ع��ده��ا ب ��دأ األوب ��ري ��ت ال��وط�ن��ي
(ك �ل �ن��ا ك ��وي �ت �ي�ي�ن) ح �ي��ث ق��ام��ت
مجموعات م��ن ط�لاب وطالبات
امل��راح��ل ال��دراس �ي��ة املختلفة من
م� ��دارس وزارة ال�ت��رب�ي��ة بتقديم
لوحات فنية متنوعة حول حب
ال��وط��ن ال�غ��ال��ي وت�ع��زي��ز ال��وح��دة
الوطنية.
وم��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى استقبل
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
صباح امس رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغانم كما بعث سموه
ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماكي

سمو األمير وسمو ولي العهد والغانم وكبار الشيوخ يشهدون األوبريت

سال رئيس جمهورية السنغال
ال�ص��دي�ق��ة ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� � �ب �ل��اده م �ت �م �ن �ي��ا ل��ه
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وي � �ت � �ف � �ض� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد فيشمل برعايته
وحضوره املباراة النهائية على
كأس سموه والتي ستقام في
الساعة السادسة وأربعني دقيقة
من مسا ء ا ليو م ا لثال ثا ء بني
فريقي النادي العربي الرياضي
ون��ادي الكويت الرياضي وذل��ك
على استاد جابر الدولي.
أحد األعمال املشاركة في األوبريت الوطني

ولي العهد استقبل الجسار
ورئيس األمن الوطني
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب�ق�ص��ر
ب � � �ي� � ��ان ص � � �ب� � ��اح ام� � � � ��س وزي� � � ��ر
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء أحمد الجسار

واس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س ج �ه��از األم��ن
ال ��وط �ن ��ي ال �ش �ي��خ ث ��ام ��ر ال�ع�ل��ي
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح� �م ��د ب �ب��رق �ي��ة تهنئة
إلى الرئيس ماكي سال رئيس

ج�م�ه��وري��ة ال�س�ن�غ��ال الصديقة
ضمنها سموه خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
م �ت �م �ن �ي��ا ل � ��ه م � ��وف � ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية.

سمو ولي العهد مستقبال أحمد الجسار

aldostoor

الثالثاء  27جمادى اآلخر  05 . 1437أبريل 2016

محليات

الغانم يستقبل وزير الخارجية السوداني
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه
ام ��س وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ال �س ��ودان
البروفيسور إبراهيم غندور.
وجرى خالل اللقاء استعراض
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
ال� �ش� �ق� �ي� �ق�ي�ن وس� � �ب � ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا
وتطويرها كما بحث الجانبان
آخ��ر التطورات على الصعيدين
اإلقليمي والدولي.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء م�س��اع��د وزي��ر
الخارجية لشؤون الوطن العربي
السفير عزيز الديحاني وسفير
دولة الكويت لدى السودان طالل

03

ال �ه��اج��ري وال �س �ف �ي��ر ال �س��ودان��ي
ل��دى دول��ة الكويت محيي الدين
سالم.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��ث رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
برقية تهنئة إلى رئيس املجلس
الوطني في جمهورية السنغال
مصطفى نياس وذل��ك بمناسبة
العيد الوطني لبالده.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال وزير خارجية السودان البروفيسور إبراهيم غندور

قرر إيقاف الورقي اعتبارا من مطلع العام المقبل

مجلس الوزراء :تعميم التراسل
االلكتروني على الجهات الحكومية
ع�ق��د م�ج�ل��س ال� � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة
م�ج�ل�ـ�ـ��س ال� � ��وزراء ف��ي ق�ص��ر بيــــان
ب��رئ��اس �ـ��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ب��اإلن��اب��ة ووزي��ر الخارجية الشيخ
ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د وب� �ع ��د االج �ت �م��اع
ص��رح وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي �ـ��خ س�ل�م��ان
الحمود بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل
اج� �ت� �م ��اع ��ه ع� �ل ��ى ال � ��رس � ��ال � ��ة ال �ت ��ي
ت �ل �ق��اه��ا ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
األمير حفظه الله ورع��اه من خادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود ملك اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة امل�ت�ض�م�ن��ة
دع � ��وة س �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ورع� ��اه
ل�ح�ض��ور ال�ق�م��ة ال �ت��ي س�ت�ع�ق��د بني
ق ��ادة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية ورئيس الواليات
امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة وامل �ق��رر عقدها
في الرياض في الحادي والعشرين
من شهر أبريل الجاري.
ك�م��ا اط�ل��ع مجلس ال � ��وزراء على
الرسالة املوجهة لحضرة صاحب
ال �س �م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
م��ن ص��اح��ب ال �ج�لال��ة امل �ل��ك محمد
ال � �س� ��ادس م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة امل �غ��رب �ي��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة وال� �ت ��ي ت ��أت ��ي ف ��ي إط �ـ �ـ��ار
ال � �ع �ل�اق ��ات امل� �ت� �م� �ي ��زة ال� �ت ��ي ت��رب��ط

الشيخ صباح الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال� �ش� �ق� �ي� �ق�ي�ن وال � �ح� ��رص
املشترك على تعزيز هذه العالقات
وتنميتها ف��ي امل �ج��االت وامل�ي��ادي��ن
ك � ��اف � ��ة وت � � � � � ��دارس س � �ب ��ل االرت� � �ق � ��اء
بالشراكة الخليجية املغربية إلى
أعلى مستويات.
ث � � ��م اط � � �ل� � ��ع م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � ��وزراء
ع �ل��ى ال ��رس ��ال ��ة امل ��وج �ه ��ة ل�ح�ض��رة
ص��اح��ب السمو األم�ي��ر حفظه الله
ورعــــاه مــن ال��رئ�ي��س أش��رف غاني
رئ � �ي� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة أف �غ ��ان �س �ت ��ان
اإلس�ل�ام �ي��ة ودون ��ال ��د ت �س��ك رئ�ي��س
املجلس األوروبي والتي تعلقت
ب��اس �ت �ض��اف��ة االت � �ح � ��اد األوروب� � � ��ي
وحكومة أفغانستان مؤتمر وزاري
ح��ول أفغانستان واملقرر عقده في

بروكسل خالل شهر أكتوبر القادم.
ك�م��ا اط�ل��ع مجلس ال � ��وزراء على
الرسالة املوجهة لحضرة صاحب
ال �س �م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
م� ��ن ب� � ��ان ك � ��ي م� � ��ون األم � �ي ��ن ال� �ع ��ام
ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة امل�ت�ض�م�ن��ة دع ��وة
سموه حفظه الله ورع��اه لحضور
استعراض منتصف امل��دة الشامل
وال��رف�ي��ع املستوى لتنفيذ برنامج
عمل اسطنبول املعني بأقل البلدان
ن� �م ��وا وامل� ��زم� ��ع ع� �ق ��ده ف ��ي م��دي�ن��ة
ان�ط��ال�ي��ا ف��ي ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة
خالل شهر مايو املقبل.
واطلع مجلس الوزراء كذلك على
الرسالة املوجهة لحضرة صاحــب
ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع�ـ�ـ��اه

د .أح�م��د محمد علي رئ�ي��س البنك
اإلسالمي للتنمية والتي تضمنت
ال�ت�ه�ن�ئ��ة ب�ن�ج��اح م��ؤت�م��ر امل��ان�ح�ين
لدعم سوريا وال��ذي عقد في لندن
ش �ه��ر ف� �ب ��راي ��ر امل ��اض ��ي وال �ت��أك �ي��د
ع�ل��ى اس�ت�ع��داد ال�ب�ن��ك ال�ت�ع��اون مع
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � ��دول � ��ي ب � �ه� ��دف ح �ش��د
امل ��زي ��د م ��ن امل � � ��وارد امل��ال �ي��ة لتلبية
االحتياجات اإلنمائية والتنموية
لدول منطقة الشرق األوسط.
كما أحاط رئيس مجلس الوزراء
ب��اإلن��اب��ة ووزي��ر الخارجية الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
علما بنتائج الزيارة التي قام بها
للبالد مؤخرا إبراهيم غندور وزير
خ��ارج �ي��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ال�س��ودان�ي��ة

الشقيقة وف�ح��وى امل�ح��ادث��ات التي
أج� � ��راه� � ��ا وال� � �ت � ��ي ت � �ن� ��اول� ��ت س �ب��ل
ت �ع��زي��ز ال ��رواب ��ط ال��وث �ي �ق��ة ال�ق��ائ�م��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين وت��وس�ي��ع
ع �ل��اق � ��ات ال � �ت � �ع � ��اون ب �ي �ن �ه �م��ا ف��ي
املجاالت وامليادين كافة باإلضافة
إلى القضايا األخرى محل االهتمام
املشترك.
ث ��م اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء على
ت ��وص� �ي ��ة ل �ج �ن��ة م �ت��اب �ع��ة ق � � ��رارات
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال �ت �ن �م �ي��ة ب�ش��أن
اط�ل�اع� �ه ��ا ع� �ل ��ى آخ� � ��ر م �س �ت �ج��دات
وت � � � �ط � � � ��ورات م � � �ش� � ��روع ال � �ت� ��راس� ��ل
اإلل�ك�ت��رون��ي وق��رر تعميم التراسل
اإللكتروني على الجهات الحكومية
وإي �ق��اف ال�ت��راس��ل ال��ورق��ي اع�ت�ب��ارا
من تاريخ .2017/1/1
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي.

تعيين القياديين
أمام الموارد
البشرية اليوم
ت �ع �ق��د  5ل� �ج ��ان ب��رمل��ان �ي��ة
اجتماعاتها اليوم إذ تناقش
لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي م �ي��زان �ي��ة ج��ام�ع��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ل� �ل� �س� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
.2017/2016
كما تستكمل لجنة تنمية
امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة
مناقشة االقتراحات بقوانني
بشأن التعيني في الوظائف
ال �ق �ي��ادي��ة وش� � ��روط شغلها
ب� � �ح� � �ض � ��ور وزي� � � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء وما
يستجد من أعمال.
ف � � �ي � � �م� � ��ا ت � � �ع � � �ق� � ��د ل � �ج � �ن� ��ة
األول � � � � ��وي � � � � ��ات اج � �ت � �م ��اع � �ه ��ا
مل �ن��اق �ش��ة األول� � ��وي� � ��ات ال �ت��ي
س�ي�ت��م ت �ح��دي��ده��ا ل�ع��رض�ه��ا
ع�ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ف��ي دور
االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع
عشر بحضور وزير الشؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي ��ة ووزي � � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ووزي � � � � ��ر االش � � �غ� � ��ال ال� �ع ��ام ��ة
ووزي � � � � � ��ر ال� � � ��دول� � � ��ة ل � �ش� ��ؤون
مجلس االمة.
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م �ت �ص��ل
ت �ن��اق��ش ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة
مشروع مدينة جابر االحمد
ال �س �ك �ن��ي وم � �ش� ��روع م��دي �ن��ة
ش �م��ال غ ��رب ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات
ال� �س� �ك� �ن ��ي ب � �ح � �ض� ��ور وزي � ��ر
الدولة لشؤون االسكان وما
يستجد من أعمال.

04

برلمان

aldostoor

الثالثاء  27جمادى اآلخر  05 . 1437أبريل 2016

طالبت وزير المالية بتزويدها بأي خطوات إجرائية بشأنهما

الميزانيات :مشروعا السكة الحديد
والمترو لن يمرا إال بقانون
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال � �خ � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب ��دال �ص �م ��د ان ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت
م�ي��زان�ي��ة هيئة قطاع ال �ش��راك��ة بني
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص وه�ن��اك
م��وض��وع��ان س�ب��ق أن ت��م ت��داول�ه�م��ا
م��ن قبل البعض بخصوص بعض
ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ع � ��ن دراس � � � � ��ة ال �س �ك ��ة
ال �ح��دي��د وامل � �ت ��رو وص� � ��درت ب�ع��ض
ال � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ب � �خ � �ص� ��وص ه� ��ذه
الدراسة املتعلقة بهذين املشروعني.
واك� � � � � ��د ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د خ �ل�ال
ت�ص��ري�ح��ه ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ان ��ه لم
ت�ص��ل ل�ن��ا أي م�ع�ل��وم��ات أو أي
دراس��ة لهذه املشاريع مضيفا:
وع� � �ن � ��د س� ��ؤال � �ن� ��ا أم � � ��س ه �ي �ئ��ة
الشراكة ع��ن امل��وض��وع ق��ال��وا ان
هناك دراسة قديمة صدرت قبل
ان�ش��اء هيئة الشراكة واليوجد
اي دراس��ة سابقة معتمدة بهذا
الشأن.
وت ��اب ��ع :ن�ح��ن رس�م�ي��ا بعثنا
ك�ت��اب��ا ب��واس�ط��ة رئ�ي��س مجلس
االم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ملعرفة اي
بيانات او اي خطوات اجرائية
بشأن مشروعي السكة الحديد
واملترو.
ووجه عبدالصمد رسالة إلى
النائب السابق علي الراشد قال
ف�ي�ه��ا :ان ��ه اذا ع �ن��دك اي اسئلة
فأنا على اس�ت�ع��داد لتوجيهها
للمختصني ل�لاس�ت�ف�س��ار على
هذه املشاريع.
وأردف :انا عتبي على النائب
السابق الراشد عندما ق��ال اين
امل�ج�ل��س ال ي�ح��اس��ب م�ت�س��ائ�لا:
ن �ح��اس��ب م �ن��و ي ��ا ع �ل��ي وع �ل��ى
شنو اذا ماكو شي؟
ول � �ف� ��ت ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د إل � � ��ى ان
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة م � �ل � �ت� ��زم� ��ة ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون
وال� � ��دس � � �ت� � ��ور ح � �ي� ��ث ان ه ��ذي ��ن
املشروعني يتعلقان بمرافق عامة
ومرفق النقل وكذلك وفقا للمادة
١٥٢و ١٥٣تلزم اي استثمار الي
مرفق عام يكون بقانون وبالتالي
اذا ك ��ان ي�ف�ت��رض ه �ن��اك م�ش��روع
يتعلق ب�م�ت��رو وال�س�ك��ك ال�ح��دي��د
فعليه ان يكون بقانون وان يمر
على مجلس االمة مشيرا الى انه
اذا ك��ان ه�ن��اك رأي اخ��ر م��ن جهة
ح�ك��وم�ي��ة ال ي�ت�ع�ل��ق ب �ه��ذه امل ��واد
ف �ن �ح��ن ن� �ع ��ارض ه ��ذا امل ��وض ��وع،
السيما وأن قانون هيئة الشراكة
ع �ن��دم��ا ص� ��در اش � ��ار ال� ��ى ه��ات�ين
املادتني انه ينبغي ألي استثمار
ان يصدر وفق هذه املواد.
اضافة الى ذلك فقد بني قانون
ال� �ش ��راك ��ة وب �ش �ك��ل واض � ��ح ب��أن

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ت�خ�ض��ع ج�م�ي��ع ع �ق��ود ال�ش��راك��ة
ال �ت ��ي ت �ب ��رم ب �م��ا ف �ي �ه��ا ال �ع �ق��ود
االس �ت �ش��اري��ة ل �ل��رق��اب��ة املسبقة
والالحقة لديوان املحاسبة.
وك� ��ي ال ي� �ك ��ون ه �ن ��اك م �ج��ال
ل �ت �ع��دد ال �ت �ف �س �ي��رات ال�ق��ان��ون�ي��ة
ح� � �ي � ��ال م� �ع� �ن ��ى امل� � ��رف � ��ق ال � �ع� ��ام
امل�ن�ص��وص عليه ف��ي ال��دس�ت��ور
ف�س�ت�ب�ح��ث آل �ي��ة ت�ف�س�ي��ر امل� ��ادة
 152م��ن ال��دس�ت��ور م��ن املحكمة
ال � ��دس � �ت � ��وري � ��ة وف � � ��ق ق� �ن ��وات� �ه ��ا
ال �ق��ان��ون �ي��ة اض ��اف ��ة ال ��ى ت��زوي��د
اللجنة التشريعية ف��ي مجلس
االمة بالحجج واالدلة القانونية
ال�ت��ي اس�ت�ن��دت عليها الجهات
الحكومية في هذه الدراسة.
علما ان��ه حتى االن ل��م ت��درج
أي مبالغ لهذين امل�ش��روع�ين ال
ف��ي ميزانية هيئة ال�ش��راك��ة وال
ف ��ي وزارة امل� ��واص �ل�ات وال في
وزارة االش �غ��ال وال ف��ي الهيئة
العامة للطرق والنقل البري.
ث � ��ال� � �ث � ��ا :ب� � �ي � ��ان م � �ش� ��روع� ��ات
الشراكة في تقرير سنوي
كما انه ووفقا لقانون الشراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص
فال بد ان يقدم وزي��ر املالية الى
مجلس ال� ��وزراء ت�ق��ري��را سنويا
ب �ج �م �ي��ع امل � �ش ��روع ��ات ال� �ت ��ي ت��م
ابرامها او تنفيذها وفقا ألحكام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وت ��رس ��ل ن�س�خ��ة
م �ن��ه ال ��ى م�ج�ل��س االم� ��ة وم ��ا ان
يصل هذا التقرير ملجلس االمة
فسيتم دراس �ت��ه دراس ��ة متأنية
مل�ع��رف��ة االي� � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة من
ك ��ل م� �ش ��روع ل �ص��ال��ح ال �خ��زان��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة وامل� �ص ��روف ��ات
التي وفرتها واملنفعة املتحصلة
من تلك املشاريع بشأن توظيف
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وغ �ي��ره��ا من
االمور.
رابعا :ميزانية هيئة الشراكة

رئيس مجلس النواب
التشيكي غادر البالد

مبارك الخرينج مودعا رئيس مجلس نواب جمهورية التشيك

وق��د بينت الهيئة ان دي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ق��د ان�ت�ه��ى من
اعتماد جدول مرتبات العاملني
وجار دراسة الهيكل التنظيمي
وق ��د وج �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ب �ض��رورة
إل� �ح ��اق ت�ب�ع�ي��ة ادارة ال�ت��دق�ي��ق
الداخلي ألعلى سلطة اشرافية
في الهيئة وتقويتها باللوائح
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ب�م��ا يضمن
سالمة عمليات التدقيق املالي
واالداري م�س�ت�ق�ب�لا م ��ع ش�غ��ل
الشواغر الوظيفية فور اعتماد
الهيكل التنظيمي.
ك �م��ا وج �ه��ت ب��إع �ط��اء معهد
ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ل�اب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة
األول ��وي ��ة ف�ي�م��ا ي �خ��ص أب �ح��اث
واستشارات الهيئة.
خ ��ام� �س ��ا :ت� �ش ��اب ��ك وت� ��داخ� ��ل
االخ �ت �ص��اص��ات واالدوار فيما
بني الجهات الحكومية
وت �ن �ت �ظ��ر ال �ل �ج �ن��ة ال� ��دراس� ��ة
ت� �ح� �ل� �ي� �ل� �ي ��ة ال � � �ت� � ��ي ُك � � �ل� � ��ف ب �ه��ا
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ح ��ول جميع
ال�ج�ه��ات الحكومية املتشابهة
وامل�ت�ش��اب�ك��ة ف��ي اختصاصتها
خ��اص��ة وان ه �ن��اك ع ��دة ج�ه��ات
مؤسسة حديثا معنية بتهيئة
امل �ن��اخ االس �ت �ث �م��اري ف��ي ال�ب�لاد
وادواره� � ��ا م�ت�ق��ارب��ة ج��دا ب��ل ان
هناك عدة مشروعات طبيعتها
امل �ش��ارك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
والخاص ويتم تنفيذها خارج
مظلة الهيئة ومنها على سبيل
املثال مشروع الضمان الصحي
ف � ��ي وزارة ال � �ص � �ح� ��ة وج � �ه� ��از
تطوير مدينة الحرير وجزيرة
ب� ��وب � �ي� ��ان وامل � � ��داري � � ��ن م � ��ن ق �ب��ل
االمانة العامة ملجلس الوزراء.
وجاء في نص الكتاب املوجه
الى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ان� � ��س ال �ص ��ال ��ح

بشأن مشروعي املترو والسكة
الحديد:
ن � �ش� ��رت ال� �ص� �ح ��ف ال �ي��وم �ي��ة
امل� � �ح� � �ل� � �ي � ��ة م� � � ��ؤخ� � � ��را ب � �ي� ��ان� ��ات
وم � �ع � �ل� ��وم� ��ات م � �ت � �ض� ��ارب� ��ة ع��ن
االوض� � � � � ��اع امل� ��ال � �ي� ��ة مل� �ش ��روع ��ي
امل �ت��رو وال �س �ك��ة ال �ح��دي��د اللتني
ت� �ت ��واله� �م ��ا ه �ي �ئ��ة م� �ش ��روع ��ات
ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال � � �خ� � ��اص .ومل� � ��ا ك� ��ان� ��ت ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي
ه � � ��ي امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ب � �م � �ش� ��روع� ��ات
ال �ق��وان�ي�ن ال �خ��اص��ة ب��امل�ي��زان�ي��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��دول ��ة وامل� �ي ��زان� �ي ��ات
امل �ل �ح �ق��ة وامل �س �ت �ق �ل��ة وح ��رص ��ا
م�ن�ه��ا ع�ل��ى ال �ت �ع��رف ع�ل��ى م��دى
ص �ح��ة ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
امل� � �ت � ��داول � ��ة ف ��إن� �ه ��ا ت� ��رغ� ��ب ف��ي
م�خ��اط�ب��ة ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير املالية وزير النفط
بالوكالة الفادتها ب��االج��راءات
ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ف��ي ه ��ذا ال�ش��أن
كل من:
 - 1اللجنة العليا ملشروعات
ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
والخاص.
 - 2هيئة مشروعات الشراكة
بني القطاعني العام والخاص.
م� ��ع ب� �ي ��ان االوض � � � ��اع امل��ال �ي��ة
ل �ه��ذي��ن امل �ش��روع�ي�ن ف ��ي ال��وق��ت
الراهن.

غ��ادر رئيس مجلس النواب
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ال �ت �ش �ي��ك ج��ان
ه �م��اش �ي��ك وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه
البالد صباح امس وذلك عقب
اخ �ت �ت��ام زي� ��ارة رس�م�ي��ة للبالد
اس �ت �غ��رق��ت أي ��ام ��ا ع� ��دة أج ��رى
خاللها مباحثات رسمية مع
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
ال �غ��ان��م وك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن في
الدولة.
وك� � ��ان ف� ��ي وداع ه �م��اش �ي��ك
على ارض املطار كل من نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة رئ �ي��س

ب�ع�ث��ة ال �ش��رف امل��راف �ق��ة رئ�ي��س
ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ص � ��داق � ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ال�ت�ش�ي�ك�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة م �ب��ارك
ب � �ن � �ي � ��ه ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج وس � �ف � �ي� ��ر
ج�م�ه��وري��ة ال�ت�ش�ي��ك ل��دى دول��ة
ال �ك��وي��ت م��ارت��ن ف�ي�ت��ك وسفير
دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى جمهورية
التشيك أيمن العدساني.

الخرينج يستنكر االعتداء
اآلثم على المكاتب
اإلعالمية في بيروت
استنكر نائب رئيس مجلس
االمة مبارك الخرينج االعتداء
اآلثم على مكاتب قناة العربية
وال � � �ح � � ��دث وج � � ��ري � � ��دة ال � �ش� ��رق
االوس ��ط ف��ي ب�ي��روت مستنكرا
ه � ��ذه ال �ج��ري �م��ة ال �ل��ا أخ�لاق �ي��ة
م��ن قبل غ��وغ��اء ال يعرفون وال
ي� � �ق � ��درون اه� �م� �ي ��ة االع� �ل� ��ام ف��ي
حياة الدول والشعوب.
واعتبر الخرينج ان االعتداء
على هذه املؤسسات االعالمية
ال�ع��ري�ق��ة م��ن ق�ب��ل ال �غ��وغ��اء في
لبنان دليل على اره��اب الفكر
التخريبي ورغبته ف��ي تدمير
امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� � �ت � ��ي ال ت� �خ ��دم
اجندته االرهابية والتدميرية
في داخل لبنان وخارجها.
وح �م��ل ال �خ��ري �ن��ج ال�ح�ك��وم��ة

ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �س��ؤول �ي��ة ح�م��اي��ة
امل� ��ؤس � �س� ��ات واالف� � � � � ��راد وع � ��دم
التساهل مع املخربني والغوغاء
من التخريبيني الذين يريدون
ال��ذه��اب بلبنان ال��ى التخريب
واب� �ع ��اده ع��ن م�ح�ي�ط��ه ال�ع��رب��ي
محمال ك��ل م��ن ي��دع��م ويساند
هؤالء الغوغائيني التخريبيني
امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ت �ج��اه ما
ي�ق��وم��ون ب��ه م��ن اع �م��ال تنافي
االخ�ل��اق ال�ع��رب�ي��ة واالت �ف��اق��ات
ال��دول �ي��ة ب �ح �م��اي��ة امل��ؤس �س��ات
التي تعمل وفقا للقانون.
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سأله عن مؤسسة الموانئ

الزلزلة يلوح باستخدام أدواته الدستورية
ضد الكندري بسبب رده اإلنشائي على أسئلته
ل ��وح ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ادوات� � � � ��ه ال ��دس� �ت ��وري ��ة
ض��د وزي��ر امل��واص�لات وزي��ر ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري
ف ��ي ح� ��ال ت� �ك ��رار ت �ج��اه �ل��ه اس�ئ�ل�ت��ه
ال�ب��رمل��ان�ي��ة واالج��اب��ة عنها بفقرات
انشائية الهدف منها التضليل.
وقال الزلزلة في سؤال وجهه الى
ال�ك�ن��دري :سبق أننا وجهنا حزمة
م��ن األس�ئ�ل��ة إل��ى وزي ��ر امل��واص�لات
ورئ � �ي � ��س م �ج �ل ��س إدارة امل� ��وان� ��ئ
ال �ك��وي �ت �ي��ة ووص� �ل� �ت� �ن ��ا اإلج� ��اب� ��ات
وت�ف��اج��أن��ا بكثير م��ن التهميشات
ب��األج��وب��ة وك��ذل��ك ط��ري�ق��ة اإلج��اب��ة
أت� ��ت ع �ل��ى ش �ك��ل ف� �ق ��رة ك��ام �ل��ة ول��م
ترقم كسؤال وج��واب وإنما جاءت
كفقرة تعبير إنشائي الهدف منها
التضليل باإلجابات ونحن بدورنا
س�ن�ف�ع��ل أدوات � �ن� ��ا ال��دس �ت��وري��ة في
حال تكرار ذلك فقد خلت اإلجابات
م��ن كتب بموافقات دي��وان الخدمة
املدنية عن املستشارين الكويتيني
وغ � �ي� ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وع� � ��ن ال �ق �ي �م��ة
امل � ��ادي � ��ة ال � �ت� ��ي وض� �ع� �ه ��ا ال� ��دي� ��وان
ب�م��واف�ق��ات��ه وك��ذل��ك خ�ل��ت اإلج��اب��ات
من املخالفات التي وجهت للموظف
امل� � �ح � ��ول ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة

د .يوسف الزلزلة

ظ� �ه ��وره ف ��ي ق �ن��اة ال ��وط ��ن وه ��ل تم
مواجهته بتقرير الفتوى والتشريع
وع � ��ن ع � ��دم ع � ��رض امل� ��وض� ��وع ع�ل��ى
م� ��دي� ��ر ال � � ��دائ � � ��رة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ف ��ور
م�ب��اش��رة عمله م��ن االج� ��ازة ب��رج��اء
تزويدي بصورة من تقرير الفتوى
وال � �ت � �ش ��ري ��ع وص� � � � ��ورة م � ��ن أوراق
التحقيق كما خلت اإلجابات أيضا
ع��ن أط� ��ول ف �ت��رة زم �ن �ي��ة ان�ت�ظ��رت�ه��ا
ال�س�ف��ن بمنطقة امل �خ �ط��اف بميناء
ال �ش �ع �ي �ب��ة م� ��ن  2015/5/1ح�ت��ى
 2015/11/20م � �ق ��ارن ��ة ب �ت ��اري ��خ

 2014/1/1ح �ت��ى  2015/4/1كما
خ �ل��ت اإلج ��اب ��ة ك��ام �ل��ة ع ��ن ت�ج��دي��د
ع �ق��د ق ��اط ��رات ال�ش�ع�ي�ب��ة وال�ش��وي��خ
مل��دة  6اش�ه��ر ع��ن أس �ب��اب التجديد
وه ��ل ه �ن��اك م��واف �ق��ات م�س�ب�ق��ة من
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��رج��اء ت��زوي��دي
باملوافقات ان وج��دت أو مخالفات
ان وج��دت كما خلت اإلج��اب��ة أيضا
عن عدد الكرينات بميناء الشويخ
ال �ت��ي ت�ع�م��ل وال �خ��ارج��ة ع��ن العمل
ووع��ن أس�ب��اب العطل ان وج��د وما
األم � ��ور ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
امل� ��ؤس � �س� ��ة ل �ل �ت �ش �غ �ي��ل ك� �م ��ا خ �ل��ت
اإلجابات عن صور من قرار مجلس
االدارة ع�ل��ى ال �ض��واب��ط وال �ش��روط
ال�ج��دي��دة للبونص مذيلة بتوقيع
مجلس االدارة وت��اري��خ اعتمادها
وك �م��ا أف � ��ادت اح � ��دى اإلج� ��اب ��ات أن
سبب إلغاء طرح مناقصة القاطرات
ك ��ان ب�س�ب��ب ح �ص��ره��ا وتفصيلها
على شركتني وأن�ه��ا تمت ف��ي عهد
اإلدارة ال �س��اب �ق��ة ب ��رج ��اء ت��زوي��دي
ب �ص��ورة م��ن ق� ��رار ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة
وأسماء األعضاء والتقرير النهائي
ل �ل �م��واص �ف��ات ل �ل �ق��اط��رات ال �ج��دي��دة
وم� ��ا ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ف �ص �ل��ت ت�ل��ك
امل ��واص� �ف ��ات م ��ن أج �ل �ه��ا ومل � � ��اذا ل��م

القضيبي :ليس كل من يثير موضوعا
يبحث من ورائه عن منفعة
اس� � �ت� � �غ � ��رب ال� � �ن � ��ائ � ��ب أح� �م ��د
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ت� �ص ��ري ��ح ال� �ن ��ائ ��ب
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ب� �ش ��أن
مناقصة األنابيب النفطية قبل
ق� ��راءة ت�ق��ري��ر دي� ��وان املحاسبة
وم� ��ا ك �ش �ف��ه م ��ن أخ� �ط ��اء ش��اب��ت
امل�ن��اق�ص��ة متسائال ه��ل ال��دف��اع
ع ��ن إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع
ف ��ات ��ورة ي��دف �ع �ه��ا ال �ن��ائ��ب ب�ع��د
ق��راره��ا بسالمة تعيينه رئيسا
لجمعية الكشافة الكويتية؟
وق��ال القضيبي ف��ي تصريح
ص � �ح � �ف� ��ي ام� � � � ��س إن ال � �ن� ��ائ� ��ب
ال �ط��ري �ج��ي ي� ��رى ال � �ن ��واب بعني
طبعه فيعتقد أن ك��ل م��ن يثير
م ��وض ��وع ��ا ي �ب �ح��ث ع ��ن م�ن�ف�ع��ة
خلفها او اس�ت�ف��ادة مشيرا الى
أن ه � ��ذا ال� �س� �ل ��وك وال �ط��ري �ج��ي
أصبحا وجهني لعملة واحدة.

أحمد القضيبي

وب �ي��ن ال �ق �ض �ي �ب��ي أن دي � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة رص ��د م�خ��ال�ف��ات في
م �ن��اق �ص��ة األن ��اب� �ي ��ب ال �ن �ف �ط �ي��ة
ووزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله

أك� � � ��د ذل� � � ��ك ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
وأعلن عن احالتها الى الفتوى
لتحديد املسؤولني عن األخطاء
ويأتي الطريجي اليوم ويطالب
بترسيتها! مستغربا أن يكون
هذا موقف رئيس لجنة الدفاع
عن املال العام البرملانية.
وف � ��ي خ� �ت ��ام ت �ص��ري �ح��ه ق ��ال
ال � �ق � �ض � �ي � �ب� ��ي إن ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة امل �ق �ب �ل��ة وم � ��ا م��ن
شأنه املساس باملواطنني أكبر
م � ��ن ال� � ��دخ� � ��ول ف � ��ي س � �ج� ��ال م��ع
الطريجي ول��ذل��ك ف��إن ك��ان لدى
ال �ط��ري �ج��ي ش ��يء ل�ي�ظ�ه��ره ب��دال
من التصريح والهمز واللمز.

ي �ت��م ت �ح��وي��ل أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة إل��ى
التحقيق تحت ظل سياسة التنفيع
وإح��ال�ت�ه��م إل ��ى ال�ج�ه��ات املختصة
للتحقيق معهم ل��ذا ارج ��و اف��ادت��ي
باالتي:
ه ��ل ي� �ج ��وز مل ��دي ��ر ع� ��ام م��ؤس�س��ة
امل � ��وان � ��ئ ت� �ح ��وي ��ل امل ��وظ� �ف�ي�ن ذوي
ال� � � ��درج� � � ��ات وال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ال� �ع ��ام ��ة
إل ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب��اإلي�ج��اب ب��رج��اء ت��زوي��دي بالسند
ال �ق��ان��ون��ي م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة
للمؤسسة.
وم� � � ��ا ص � �ح� ��ة ق� � �ي � ��ام م � ��دي � ��ر ع� ��ام
م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ب �ص��رف م �ك��اف��أة
س� �ن ��وي ��ة ل � ��ه ومل � �س ��اع ��د م� ��دي� ��ر ع ��ام
االداري � � � � ��ة وامل ��ال � �ي ��ة وع � ��ن أي س�ن��ة
مالية تم الصرف وع��ن أي ميزانية
سنة مالية تم اعتماد الصرف؟ وما
ص�ح��ة ع��دم م��واف�ق��ة ال��رق��اب��ة املالية
عن ذلك؟ إذا كان الجواب باإليجاب
ب��رج��اء ت ��زوي ��دي ب �م��واف �ق��ة ال��رق��اب��ه
املالية باملستندات القانونية التي
تعتمد ذل��ك وع��ن تقرير أي ع��ام تم
اعتماد الصرف وعن أي سنة مالية
تم الصرف.
وه � ��ل ي� �ج ��وز ت �ك �ل �ي��ف م ��ن ي�ع�م��ل
بنظام ال�ن��وب��ة  24س��اع��ة ب��راح��ة 48

س��اع��ة بعمل آخ��ر؟ إذا ك��ان ال�ج��واب
باإليجاب برجاء تزويدي بما يدعم
ذلك.
وك � ��م ع � ��دد ح� � ��االت ال� ��وف� ��اة ال �ت��ي
ح� � ��دث� � ��ت م � � ��ن  2015/4/1ح �ت��ى
 2016/3/1ل�ع�م��ال ش��رك��ات بميناء
ال�ش�ع�ي�ب��ة وإذا ك��ان��ت ه �ن��اك ح��االت
م� ��ا أس � �ب� ��اب ذل � ��ك وم � ��ا ص �ح ��ة ع ��دم
وج� � � ��ود غ � ��واص �ي��ن وم ��وظ � �ف ��ي أم ��ن
وس�ل�ام��ة ب�ن�ف��س امل �ي �ن��اء؟ إذا ك��ان��ت
اإلجابة بالسلب برجاء تزويدي عن
األسباب.
وم��ن ال��ذي ق��ام بتحويل املوظف
ع � �ل� ��ى خ� �ل� �ف� �ي ��ة ق � �ن � ��اة ال � ��وط � ��ن إل� ��ى
ال�ت�ح�ق�ي��ق وم ��ن ال� ��ذي ق ��ام ب�ت��وق�ي��ع
العقوبة عليه؟
وم � � � � ��ا ص� � �ح � ��ة ط� � �ل � ��ب م ��ؤس � �س ��ة
املوانئ الكويتية من ديوان الخدمة
امل��دن �ي��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ب ��دل سكن
ل �ل �م �س �ت �ش��اري��ن ال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن غ�ي��ر
ال�ك��وي�ت�ي�ين وم ��ا أس �ب��اب ذل ��ك علما
ب � � ��أن ه � �ن� ��اك زي� � � � ��ادة م ��ال� �ي ��ة ط � ��رأت
ع �ل��ى روات �ب �ه ��م م �ن��ذ ف �ت��رة ق�ص�ي��رة
وم � � ��ا ص � �ح� ��ة أي� � �ض � ��ا إرس � � � � ��ال وف� ��د
إلح� ��دى ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة الس �ت �ق��دام
م �س �ت �ش��اري��ن ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن؟ إذا ك��ان
ال �ج��واب ب��اإلي�ج��اب م��ا أس �ب��اب ذل��ك

وما العروض التي قدمت اليهم وما
القيمة املالية ال�ت��ي ع��رض��ت عليهم
وم ��ا ص �ح��ة أي �ض��ا أن أح ��د أع �ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة ع �م��ره ي �ف��وق  80ع��ام��ا وم��ا
أسباب ع��دم إدراج مدير القانونية
امل��وظ��ف املختص باللجنة؟ برجاء
ت��زوي��دي ب��أس�م��اء اللجنة املبعوثة
ب ��امل� �س� �م� �ي ��ات م � ��ع ت � ��زوي � ��دي ب �ع��دد
امل�س�ت�ش��اري��ن ال�ق��ان��ون�ي�ين العاملني
حاليا باملؤسسة.
وم��ا أس�ب��اب لجوء املؤسسة إلى
اختيار مستشارين من خارج البالد
ع �ل �م��ا ب � ��أن ال � �س ��وق امل �ح �ل��ي ي��زخ��ر
بالكفاءات الكويتية القانونية؟
وكم عدد املوظفني الحاصلني على
عقوبات ادارية من  2014/1/1حتى
 2016/1/1م��ع ت��زوي��دن��ا ب��األس�م��اء
والعقوبات لكل منهم وم��ا ع��دد من
حرم من املكافأة السنوية عن السنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014وب �م �ي��زان �ي��ة
السنة امل��ال�ي��ة 2016/2015؟ برجاء
ت� � � ��زوي� � � ��دي ب� � ��األس � � �م� � ��اء وأس � � �ب � ��اب
الحرمان لكل موظف على ح��دة مع
تاريخ العقوبة.

الكندري :سنستمع من السكنية عن
مالحظات بيوت شمال غرب الصليبخات
أع �ل��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري ان اللجنة
س�ت�ع�ق��د ال �ي��وم اج �ت �م��اع��ا م��ع وزي��ر
االس� � �ك � ��ان م� ��ن اج� � ��ل االط � �ل� ��اع ع�ل��ى
ح�ق�ي�ق��ة م ��ا اث �ي��ر ف ��ي ب �ع��ض م��واق��ع
ال � � �ت� � ��واص� � ��ل االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ب� �ش ��أن
م� � � ��وض� � � ��وع ب � � �ي� � ��وت ش � � �م� � ��ال غ � ��رب
الصليبيخات وج��اب��ر األح�م��د التي
تسلمها امل��واط �ن��ون وال �ت��ي تعاني
م ��ن م �ش��اك��ل وذل � ��ك مل �ع��رف��ة ح�ق�ي�ق��ة
ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة وم � ��ا ت��وص �ل��ت ال �ي��ه
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ف � ��ي ح � ��ل ه ��ذه
املشكلة باالضافة إلى التعرف علي
اإلج ��راءات التي اتخذتها املؤسسة
لحل هذه االشكالية.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ان � ��ه ت� ��م االت � �ص � ��ال ب ��وزي ��ر
اإلس �ك ��ان خ�ل�ال ال �ي��وم�ين امل��اض�ي�ين
ملعرفة كل اإلج��راءات التي تتخذها

فيصل الكندري

مؤسسة الرعاية السكنية .مضيفا:
ن �ط �م �ئ��ن س �ك ��ان ه� ��ذه امل �ن��اط��ق ب��أن
أعضاء اللجنة اإلسكانية وأعضاء
م � �ج � �ل ��س االم � � � � ��ة ح � ��ري� � �ص � ��ون ج� ��دا
ع�ل��ى م�ع��رف��ة ه ��ذه األس �ب��اب واي�ض��ا

الوصول إلى من املتسبب وراء هذه
املشكلة.
واكد الكندري انه سيتم محاسبة
امل� �ت� �س� �ب ��ب وامل � �ق � �ص� ��ر وات � � �خ� � ��اذ ك��ل
اإلج��راءات القانونية س��واء ك��ان من
داخ � ��ل م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
او امل� �ق ��اول وذل� ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى ت�ق��ري��ر
ي� �ق ��دم ل �ل �ج �ن��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة واي �ض ��ا
ل�ل��رع��اي��ة السكنية لحصر األض ��رار
ومعرفة املتسببني مجددا تأكيده ان
املتسبب سيحال إل��ى النيابة ألخذ
جزائه القانوني.
وق � � � � � ��ال :س � �ي � �ت ��م ال� � �ت� � �ع � ��رف ع �ل��ى
م�ك��ام��ن ال�خ�ل��ل مل�ع��رف��ة حقيقة االم��ر
خ�ل��ال اج �ت �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة وس �ي �ك��ون
لنا تصريح واض��ح بعد االجتماع
ورس ��ال ��ة واض �ح��ة ب �ش��أن م��ا حصل
وما سيحصل في األيام املقبلة حول
هذه القضية.
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الدويسان يدعو إلى رص الصفوف وتغليب
المصلحة الوطنية
ش ��دد ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
ع �ل��ى ض � ��رورة ال �ل �ج��وء ال� ��ى ت�ه��دئ��ة
األوض � ��اع امل�ح�ت�ق�ن��ة ال �ت��ي تعيشها
األج � � � � � ��واء ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ال �ب �ل��د
خ �ص��وص��ا ال� �ج ��و امل� �ش� �ح ��ون ال ��ذي
ط� �غ ��ى ع� �ل ��ى اع � �م� ��ال م �ج �ل��س األم� ��ة
داعيا الجميع الى تغليب املصلحة
الوطنية على املصالح االنتخابية
والى رص الصفوف في هذه املرحلة
ال�ح��رج��ة أمنيا وسياسيا والتفرغ
للتشريع والرقابة بدال من التناطح
الطائفي والفئوي.
واوض � ��ح ال��دوي �س��ان خ�ل�ال حفل
االح �ت �ف��اء ب�س�لام�ت��ه ال� ��ذي أق �ي��م في
دي� � ��وان ال� �خ� �ش ��اوي أم� ��س األول ان
إسقاط املشاكل واالزمات اإلقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ع �ل��ى ال ��داخ ��ل ال �ك��وي �ت��ي
ال ي �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح أم ��ن وس�لام��ة

الكويت وسيسبب الفرقة والتناحر
ب�ين أف ��راد الشعب الكويتي املوحد
وهذا خطر عظيم ال يمكن التغاضي
عنه.
وطالب الدويسان الجميع بعدم
التطرق للسياسة الخارجية للدولة
وت ��رك� �ه ��ا ل �ص ��اح ��ب ال �ح �ك �م��ة أم �ي��ر
ال �ك��وي��ت ف �س �م��وه أدرى بمصلحة
الكويت وشعبها مع اننا ال نحجر
على حرية الرأي وعلى كل من يرى
ان ه��ذا ال��رأي يعتبر جريمة فعليه
ان يلجأ للقضاء وح��ده وليس ألي
ش��يء آخ��ر فنحن ف��ي دول ��ة دس�ت��ور
ومؤسسات.

الدويسان مستقبال املهنئني بسالمته

طلب من وزير الصحة كشفا بعدد نزالء الطب النفسي

خليل أبل يسأل وزير المواصالت
عن وظائف السالمة الجوية
وجه النائب د .خليل ابل سؤاال
الى وزير املواصالت وزير الدولة
ل�ش��ؤون البلدية عيسى الكندري
جاء فيه :يرجى إفادتي وتزويدي
بما يلي:
هل قامت إدارة السالمة الجوية
باإلعالن عن الوظائف الشاغرة؟
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب�ن�ع��م فيرجى
تزويدي بنسخة من اإلعالن.
ويرجى تزويدي بكشف باسم
كل من تقدم للعمل بإدارة السالمة
الجوية من الطيارين واملهندسني
موضحا فيه تاريخ تقديم الطلب
واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة
العملية ونتيجة الطلب بالقبول
أو الرفض مع بيان سبب الرفض
لكل حالة وذل��ك من السنة املالية
( )2011-2010وحتى تاريخ طرح
ه��ذا ال�س��ؤال وم��ع ال��رج��اء إفادتي
ب��أن��ه ه��ل ت��م إع�ل�ام غير املقبولني
كتابيا أو ع�ب��ر ال �ه��ات��ف؟ وإذا لم
ي �ت��م إع �ل��ام امل ��رف ��وض�ي�ن ف�ي��رج��ى
بيان السبب.
وم � ��ا امل� ��ؤه�ل��ات امل �ط �ل ��وب ��ة م��ن
امل � �ت � �ق� ��دم �ي�ن ل� �ل� �ع� �م ��ل ك �م �ف �ت �ش�ين
ج� � ��وي �ي ��ن ط � � �ي� � ��اري� � ��ن ف � � ��ي إدارة
ال �س�ل�ام ��ة ال� �ج ��وي ��ة؟ وه� ��ل ي �ح��وز
ال �ط �ي��ارون امل �ف �ت �ش��ون ال�ح��ال�ي��ون
ه � � ��ذه امل � � ��ؤه� �ل ��ات؟ م � ��ع ت� ��زوي� ��دي
بكشف بأسماء املفتشني الجويني
ال � �ط � �ي� ��اري� ��ن ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن ب� � � � ��إدارة
السالمة الجوية وذكر مؤهالتهم

وسنوات الخبرة العملية وتاريخ
التحاقهم بالعمل م��ع ب�ي��ان عما
إذا كان أي منهم قد تم إعفاؤه من
ج�ه��ة عمله ال�س��اب�ق��ة وذك ��ر سبب
اإلع �ف��اء؟ وه��ل ص��درت أي عقوبة
ع �ل��ى أح ��د م�ن�ه��م م ��ن ج �ه��ة عمله
ال �س��اب �ق��ة ق �ب��ل ال �ت �ح��اق��ه ب��ال�ع�م��ل
بإدارة السالمة الجوية؟
كما وج��ه اب��ل س��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال�ص�ح��ة ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ج��اء فيه:
ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ك �ش��ف ب �ع��دد
ن� ��زالء م�س�ت�ش�ف��ى ال �ط��ب ال�ن�ف�س��ي
م ��ع ب� �ي ��ان ع� ��دد امل ��رض ��ى ال ��ذك ��ور
وج� �ن� �س� �ي ��ات� �ه ��م وع � � � ��دد امل ��رض ��ى
اإلن��اث وجنسياتهن والتوصيف
امل � ��رض � ��ي ل� �ك ��ل ف� �ئ ��ة وأع � �م� ��اره� ��م
وم � ��دد وج ��وده ��م ف ��ي امل�س�ت�ش�ف��ى
ومتوسط كلفة كل مريض حسب
نوع املرض وعدد ِّ
أسرة املستشفى
وكم قسما يشمل مستشفى الطب
النفسي؟
وم��ا آل�ي��ة م�ن��ح امل��ري��ض بطاقة
ال� �ط ��ب ال �ن �ف �س��ي وأه �م �ي �ت �ه��ا ف��ي
م� �ت ��اب� �ع ��ة ال � � �ع� �ل��اج؟ وه � � ��ل ه �ن ��اك
تمييز ف��ي طبيعة بطاقة العالج
ب�ي�ن أن� � ��واع األم � � ��راض ال�ن�ف�س�ي��ة؟
وه� � ��ل م � ��ن ي �ح �م ��ل ب� �ط ��اق ��ة ع�ل�اج
ي�ت��م م�ت��اب�ع��ة ح��ال�ت��ه ف��ي امل��واع�ي��د
املحددة للمراجعة وإذا لم يراجع
امل��ري��ض ي�ت�خ��ذ ف�ي��ه إج� ��راء أم ال؟
وه��ل ص��اح��ب ال�ب�ط��اق��ة يعفى من
امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ت�ص��رف��ات��ه ف��ي كل

الحاالت أو في بعضها؟ إذا كانت
اإلج ��اب ��ة ب�ن�ع��م ف �ل �م��اذا ي�س�م��ح له
ب��ال�خ��روج م��ن م��رك��ز ال �ع�لاج وم��ن
ال � � ��ذي ي� �ق ��رر ل� ��ه ال � � �خ � ��روج؟ وم ��ن
يتحمل مسؤولية خروجه إذا كان
غير مسؤول عن تصرفاته؟ وفي
العادة ما الحاالت التي ال يسمح
لها بالخروج أو التي يسمح لها
بالخروج على مسؤولية املريض
والحاالت التي يتم املوافقة فيها
على خ��روج املريض رغم أنه غير
م �س��ؤول ع��ن ت�ص��رف��ات��ه م��ع ش��رح
ك��ل اإلج � ��راءات املتبعة ل�ك��ل حالة
على حدة.
وم � � ��ا دور م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ط ��ب
النفسى في متابعة عالج املرضى
ال �ن �ف �س �ي�ي�ن ب� �ع ��د خ ��روج� �ه ��م م��ن
املستشفى خ��اص��ة ف��ي ح��ال بقاء
املرض مالزما للمريض وحاجته
ل��رع��اي��ة خ��اص��ة ح �ت��ى ال ي��رت�ك��ب
جريمة يعاقب عليها القانون أو
ل�ك��ون امل��رض ي�ع��رض األش�خ��اص
ال �ق��ري �ب�ين م��ن امل��ري��ض إل ��ى م��ا ال
ي�ح�م��د ع�ق�ب��اه وم ��ن امل �س ��ؤول في
ح��ال ح��دوث مثل هكذا أم��ور بعد
ال �ت �ص��ري��ح ل �ل �م��ري��ض ب��ال �خ��روج
وف��ي ح��ال أخ��ذه ج��رع��ات عالجية
زائ� � ��دة م ��ن دون ات� �ب ��اع ال��وص �ف��ة
الطبية؟

جانب من الحضور في الديوانية

الظفيري يطالب بقرض إسكاني
للكويتية المتزوجة من غير كويتي
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
ال �ظ �ف �ي��ري ان ال� �ع ��دل وال �ح��ري��ة
وامل �س��اواة م��ن دع��ام��ات املجتمع
وفقا ملا ج��اء في امل��ادة السابعة
من الدستور الفتا الى ان الالئحة
التنفيذية لقانون شمول امل��رأة
ب��ال��رع��اي��ة السكنية ت�ح�ت��اج إل��ى
تعديل بمنح قرض اسكاني لكل
كويتية متزوجة من غير كويتي
بقيمة  70ألف دينار.
وق ��ال ال�ظ�ف�ي��ري ف��ي تصريح
ص � �ح� ��اف� ��ي ان امل� � � � � ��ادة  29م��ن
الدستور تنص على ان الناس د .منصور الظفيري
سواسية في الكرامة االنسانية
وم �ت �س��اوون ل ��دى ال �ق��ان��ون في
ورأى ان إق� � ��رار ب� ��دل اي �ج��ار
ال �ح �ق��وق وال ��واج � �ب ��ات ال �ع��ام��ة ل�ل�م��رأة الكويتية امل�ت��زوج��ة من
ال ت� �م� �ي� �ي ��ز ب� �ي� �ن� �ه ��م ف � � ��ي ذل� ��ك غ �ي��ر ك��وي �ت��ي وم �ن �ح �ه��ا ع�ل�اوة
ب � �س � �ب ��ب ال � �ج � �ن� ��س او االص� � ��ل اج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وع � � �ل� � ��اوة أوالد
او ال ��دي ��ن وع �ل �ي��ه م ��ن ح ��ق ك��ل استحقاق ال خالف عليه ويجب
ك ��وي� �ت� �ي ��ة م � �ت� ��زوج� ��ة م � ��ن غ �ي��ر إق��راره خصوصا في ظل تزايد
كويتي الحصول على القرض األع � �ب� ��اء امل �ع �ي �ش �ي��ة ع �ل �ي �ه��ا م��ن
اإلس � � �ك� � ��ان� � ��ي أس� � � � � ��وة ب �ج �م �ي��ع دون ان تكون أى شروط تحدد
الشرائح التي تحصل عليه.
م��اه�ي��ة ال �ح ��االت ال �ت��ي تحصل
وأض � � ��اف ال �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي��ري عليها حيث ان استحقاق املرأة
امل � � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة م ��ن ال��دس �ت��ور ال �ك��وي �ت �ي��ة ل� �ل� �ع�ل�اوة م� �ش ��روط
ت �ن��ص ع �ل��ى ان ت �ص��ون ال��دول��ة بعجز زوجها غير الكويتي عن
دع��ام��ات املجتمع وتكفل االم��ن العمل وه��و م��ا ينبغي إل�غ��اؤه
وال �ط �م��أن �ي �ن��ة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص حيث ان ه�ن��اك أزواج ��ا مرضى
للمواطنني وعليه فإننا نطالب ي � �ك � ��اب � ��دون ل� �س ��د اح� �ت� �ي ��اج ��ات
ب�ح��ق امل �س��اواة ف��ي ب��دل السكن أسرهم في ظل األعباء املعيشية
م � ��ن دون ت� �ف ��رق ��ة ب �ي��ن االن� � ��اث املتزايدة.
والذكور.
وشدد الظفيري على ضرورة

ان ت �ت �س��اوى ح �ق��وق امل � ��رأة مع
ال��رج��ل ف��ي ال�ت�ج�ن�ي��س ل�لأب�ن��اء
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ه� �ن ��اك خ �ل�ل�ا أو
ق�ص��ورا ف��ي بعض األم��ور التي
تمس جوانب وقضايا حيوية
ت�ج��اه�ه��ا وب ��ات م��ن ال �ض��روري
معالجتها.
وأض � � ��اف أن امل � � ��رأة ه ��ي األم
وال � � ��زوج � � ��ة واألخ� � � � ��ت وال� �ب� �ن ��ت
وه ��ي ع �م��اد االس � ��رة وب� ��ات من
ال� � �ض � ��روري وب � �ص� ��ورة ع��اج �ل��ة
معالجة القوانني غير املنصفة
ل� �ه ��ا وم� �ع ��ال� �ج ��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات
امل � � �ت � � �ع � � �ل � � �ق� � ��ة ب � ��ال� � �ت � ��أم� � �ي� � �ن � ��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة امل�ج�ح�ف��ة بحقها
س � � ��واء ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص ت�ق�ل�ي��ص
س � � �ن� � ��وات ال� � �خ � ��دم � ��ة ل �ل �ت �ق��اع��د
وتعديل قانون الخدمة املدنية
ال � � �خ� � ��اص ب � � ��إج � � ��ازة األم � ��وم � ��ة
لتصبح ب��رات��ب ك��ام��ل ب ��دال من
ن �ص��ف رات� � ��ب وت� �م ��دي ��د إج � ��ازة
الوضع الى ستة أشهر بدال من
شهرين.
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الهاجري :نرفض المساس
بذوي الدخل المحدود
رف � � � � � ��ض ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب م � ��اض � ��ي
الهاجري املساس بذوي الدخل
املحدود من خالل زي��ادة رسوم
الكهرباء واملاء.
وق ��ال ال �ه��اج��ري ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي إن� � ��ه ال م � �ج� ��ال ع �ل��ى
اإلط�لاق ان نسمح ب��أي مساس
ب� �ج� �ي ��ب ب� ��امل� ��واط � �ن�ي��ن م �ش �ي ��را
إل� � ��ى أن الحكومة ل � ��م ت��وف��ق
ف��ي م�ش��روع�ه��ا ول��م ت�ك��ن لديها
رؤي� ��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ت�ع��وي��ض

ال �ع �ج��ز ف ��ي م�ي��زان�ي�ت�ه��ا إال عن
ط� ��ري� ��ق اإلض � � � � ��رار ب� �م� �ح ��دودي
الدخل واملساس بجيب املواطن
م � �ب� ��اش� ��رة م� �ط ��ال� �ب ��ا ال �ح �ك��وم��ة
بالبحث ع��ن ب��دائ��ل أخ��رى لسد
عجز امليزانية وزيادة االيرادات
غ� �ي ��ر ج� �ي ��ب امل � ��واط � ��ن ال س�ي�م��ا
وأن توجيهات صاحب السمو
األم�ي��ر واض�ح��ة بأنه ال مساس
باملواطن.
واختتم ال�ه��اج��ري تصريحه

برلمان
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العدواني لتزويد العالج
الطبيعي بالكوادر المؤهلة

ب�ق��ول��ه :ل��ن ن��واف��ق ع�ل��ى ش��رائ��ح
ال�ح�ك��وم��ة ول��ن نسمح أن يدفع
امل � � ��واط � � ��ن ف � � ��ات � � ��ورة االص � �ل� ��اح
االق�ت�ص��ادي فلقد أقسمنا على
حماية حقوقه ومكتسباته وأن
يعيش حياة كريمة ال أن نضيق
عليه في معيشته.

ماضي الهاجري

ط � � ��ال � � ��ب ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال � �ع� ��دوان� ��ي ب� �ت ��زوي ��د م�س�ت�ش�ف��ى
ال� � �ع �ل��اج ال �ط �ب �ي �ع ��ي ب ��ال� �ك� �ف ��اءات
وال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة امل��ؤه �ل��ة .وق��ال
ف� ��ي اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ق ��دم ��ه ب �ه��ذا
ال �ص��دد :ن �ظ��را أله�م�ي��ة مستشفى
ال�ع�لاج الطبيعي ال��واق��ع بمنطقة
االن��دل��س وم��ا يحتاجه م��ن ك��وادر
واجهزة لتأهيل املرضى لذا اقترح
تزويد مستشفى العالج الطبيعي
ب ��ال � �ك � �ف� ��اءات وال � � �ك � � ��وادر ال �ط �ب �ي��ة
امل��ؤه �ل��ة ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال �ع�لاج
الطبيعي على أعلى املستويات.

عبدالله العدواني

خالل جولة له مع موسى في منطقة صباح الناصر

العمير :إجراءات مشروع المطار بعد حسم الخالف
مع ديوان المحاسبة

وزير األشغال د.علي العمير في ديوان النائب ماجد موسى

ك �ش��ف وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
د.علي العمير أن وزارة األشغال
اج � �ت � �م � �ع � ��ت م� � � ��ؤخ� � � ��را ب � � ��دي � � ��وان
املحاسبة ومجلس الوزراء لحسم
ال� � �خ �ل��اف ع� �ل ��ى م� � �ش � ��روع م �ط��ار
الكويت الدولي  2وسيتم اتخاذ
القرار املناسب في الخالف القائم
ب�ي�ن ال� � ��وزارة ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
لصالح البلد.
وق� � � ��ال ال� �ع� �م� �ي ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي على هامش جولة خالل
استضافة النائب ماجد موسى
ل ��ه ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ص� �ب ��اح ال �ن��اص��ر
م� �س ��اء أول م� ��ن أم � ��س ل �ل �ت �ع��رف
ع �ل��ى م �ش��اك��ل امل �ن �ط �ق��ة وال �س �ع��ي
إل ��ى ح�ل�ه��ا :رأي �ن��ا خ�ل�ال ال�ج��ول��ة

الكثير م��ن امل�ش��اك��ل ال�ت��ي تعاني
منها املنطقة وم��ن ت�ل��ك املشاكل
عدم وجود حديقة رئيسية لعدم
وجود ميزانية لها.
وأض� � ��اف :ه �ن��اك أي �ض��ا بعض
املشاكل الخاصة بصيانة الطرق
وردم ال �ح �ف��ر ال �ت��ي ت�ت�س�ب��ب في
إت�ل��اف ال� �س� �ي ��ارات واع � ��دا أه��ال��ي
امل �ن �ط �ق��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل ��ى إص �ل�اح
ال � �ط� ��رق وال � �ق � �ض ��اء ع� �ل ��ى ال �ح �ف��ر
امل � � ��وج � � ��ودة ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة خ�ل�ال
اسبوعني والتنسيق مع الزراعة
إلنشاء حديقة للمنطقة تناسب
حجمها.
ول �ف��ت إل ��ى أن وزارة األش �غ��ال
ال � �ع� ��ام� ��ة ح� ��رص� ��ت ع� �ل ��ى ت �ع��زي��ز

العمير وموسى وممثلو الوزارة في جولة تفقدية في منطقة صباح الناصر

ميزانية قطاع الصيانة لحل تلك
املشاكل التي تعاني منها املناطق
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،م��ن خ�ل�ال ال �ع��دي��د من
األوام � � ��ر ال � �ص� ��ادرة ل �ت �ع��زي��ز تلك
امل �ي��زان �ي��ة م �ن��وه��ا إل� ��ى أن ه�ن��اك
ال �ع��دي��د م ��ن م �ش��اري��ع ال �ص �ي��ان��ة
التي ستعمل فيها ال��وزارة خالل
العام القادم وال مجال للتقصير
فيها ومنها مشاريع طرق.
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ح��اج��ة املنطقة
إلى مزيد من املدارس في املراحل
التعليمية املختلفة لرفع معاناة
األه� � ��ال� � ��ي ب �ت �ن �ق��ل أب� �ن ��ائ� �ه ��م م��ن
امل �ن �ط �ق��ة إل� ��ى امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة
ق ��ال ال �ع �م �ي��ر :ب �ن��اء امل� � ��دارس أم��ر
ي�ع��ود إل��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة بشكل

كامل وال عالقة لألشغال ب��ه ،إال
أننا س��وف ننقل ال�ص��ورة كاملة
إلى وزير التربية د .بدر العيسى
للعمل على توفير امل��دارس التي
تحتاج إليها املنطقة.
وأش ��ار وزي ��ر األش �غ��ال إل��ى أن
ه �ن ��اك ب �ع��ض امل� �ش ��اري ��ع ت �ش��ارك
بها ج�ه��ات حكومية أخ��رى مثل
اإلدارة العامة للمرور ،فال يمكن
أن يتم إنشاء طرق أو نقله أو نقل
دوار م ��ن م�ن�ط�ق��ة ب� ��دون م��واف�ق��ة
امل� ��رور ،وال�ح�ص��ول ع�ل��ى مخطط
ل�ل�ط��رق ال �ج��دي��دة ،الفتا إل ��ى أن
ال � � � ��وزارة س� ��وف ت �ت �ب �ن��ى م�ط��ال��ب
أه ��ال ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �خ��اص��ة ب�ن�ق��ل
أحد الدوارات وسوف تسعى إلى

م�خ��اط�ب��ة امل� ��رور ل�ل�ح�ص��ول على
امل��واف�ق��ات ال�لازم��ة ب��ذل��ك ،وم��ن ثم
نقله إن كان هناك مجال لذلك.
وأوض� � � � ��ح أن ه � �ن� ��اك ال� �ع ��دي ��د
م � ��ن امل � �ح ��اف � �ظ ��ات ال � �ت� ��ي ت �ع��ان��ي
م ��ن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ش��اك��ل وم�ن�ه��ا
محافظة ال�ف��روان�ي��ة ال�ت��ي نعتذر
م��ن املقيمني فيها مل��ا ي��وج��د بها
م��ن م �ش��اك��ل ،إال أن �ن��ا ن��ؤك��د أن�ن��ا
ج� � � ��ادون ف� ��ي ح� ��ل ت� �ل ��ك امل �ش��اك��ل
ب�ش�ك��ل س��ري��ع ل��رف��ع امل �ع��ان��اة عن
األهالي واملقيمني باملحافظة.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص م �ش �ك �ل��ة ج�س��ر
ط ��ري ��ق ك �ب��د أش� � ��ار ال �ع �م �ي��ر إل��ى
أن ال� �ج� �س ��ر ع� �ل� �ي ��ه م �ش �ك �ل ��ة م��ع
امل� � � �ق � � ��اول واألم� � � � � ��ر ب � �ك� ��ام � �ل� ��ه ف��ي

القضاء وال��وزارة تنتظر أن يبت
ف� �ي ��ه ق �ض��ائ �ي��ا ل �ت �ت �خ��ذ ال� � � ��وزارة
إجراءاتها في املشروع.
ب� � � � ��دوره ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م ��اج ��د
موسى الشكر إلى وزير األشغال
وال� �ف ��ري ��ق امل �ص ��اح ��ب ل ��ه ل ��زي ��ارة
منطقة صباح الناصر والتعرف
ع�ل��ى م��ا ب�ه��ا م��ن م�ش��اك��ل يعاني
منها املواطنون باملنطقة.
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سأل الحمود عن شراء األعمال الفنية والكندري عن الكويتية

الطريجي للصالح :ما مبرر االستثمار
بـ  6مليارات دوالر في ثالث محافظ؟
وج � � � ��ه ال � � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب ��دال � �ل ��ه
الطريجي س��ؤاال ال��ى نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية وزير
النفط بالوكالة أنس الصالح جاء
فيه:
ورد في تقرير دي��وان املحاسبة
ال� � �خ � ��اص ب ��ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
للعام  2013/2012للهيئة العامة
لالستثمار العديد من املالحظات
واملخالفات التي سجلها الديوان
ب� �ش ��أن اس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
محافظ مختلفة وبناء عليه يرجى
االج � ��اب � ��ة ع� �ل ��ى االس� �ئ� �ل ��ة ال �ت��ال �ي��ة
وبيان كافة املعلومات املتعلقة في
االس �ت �ث �م��ارات ال �ت��ي ت��م تحديدها
ف��ي تقرير ال��دي��وان ف��ي الصفحات
 328و 359و 360و.361
م� � � � ��ا ه� � � � ��و س � � �ب � � ��ب وم � � � � �ب� � � � ��ررات
االس� �ت� �ث� �م ��ار ب �ق �ي �م��ة  6م� �ل� �ي ��ارات
دوالر ام��ري�ك��ي ف��ي ث�لاث محافظ؟
م��ع ت��زوي��دي بنسخة ع��ن محاضر
اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص
مع تحديد قيمة العوائد واالرباح
والخسائر.
وواف� � ��ق ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ع�ل��ى
اض ��اف ��ة م� �ل� �ي ��اري دوالر ام��ري �ك��ي
لكل محفظة دون ال��رج��وع للجنة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل� �ل� �ق ��رار
رق � ��م ( )2010-2009-4/2ب �ش��أن
الصالحيات املالية واالستثمارية
واالداري � � � � � � � � � ��ة ل � �ل � �ع � �ض ��و امل � �ن � �ت� ��دب
والخاصة باالحتياطي العام.
وي��رج��ى االف ��ادة بتاريخ علمكم
ب�ص�ف�ت�ك��م رئ �ي �س��ا مل�ج�ل��س االدارة
ب � �ه� ��ذه امل� �خ ��ال� �ف ��ة وق � � � ��رار ال �ع �ض��و
امل � �ن � �ت� ��دب وم � � ��ا ه� � ��ي االج � � � � � ��راءات
الجزائية والقانونية واالدارية التي
ت��م ات�خ��اذه��ا ازاء مخالفة العضو
املنتدب بتوزيع االستثمارات على
النحو امل��ذك��ور ف��ي تقرير ال��دي��وان
م � ��ع ت� � ��زوي� � ��دي ب� �ك ��اف ��ة امل� �ح ��اض ��ر
وامل �خ��اط �ب��ات ال �خ��اص��ة ب��ذل��ك بما
في ذلك محاضر اللجنة التنفيذية
ذات ال�ص�ل��ة ب��ال�ق��رار س��ال��ف ال��ذك��ر
وان � �ف� ��راد ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ب �ق��رار
االس �ت �ث �م ��ار وه � ��ل ه� �ن ��اك س��واب��ق
ل �ع �م �ل �ي��ات وق � � � ��رارات اس �ت �ث �م��اري��ة
م � �ش ��اب � �ه ��ة؟ ف � ��ي ح� ��ال� ��ة االي � �ج� ��اب
ي��رج��ى ت��زوي��دي بكافة التفاصيل
وال�ب�ي��ان��ات املتعلقة ب��ذل��ك اض��اف��ة
ال��ى امل�خ��اط�ب��ات ال�ت��ي تمت بينكم
وب� �ي� ��ن ال � �ع � �ض� ��و امل� � �ن� � �ت � ��دب ب� �ه ��ذا
الخصوص.
وم��ا حجم استثمار الهيئة في
ش��رك��ة اري�ف��ا الفرنسية وتاريخه؟
وه � � � � ��ل ه� � � �ن � � ��اك دراس� � � � � � � ��ة ج� � � ��دوى

اس �ت �ث �م��اري��ة؟ ف ��ي ح��ال��ة االي �ج��اب
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب� �ن� �س� �خ ��ة ع��ن
الدراسة.
كما وج��ه الطريجي س��ؤاال الى
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
ج� ��اء ف �ي��ه :ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  3لسنة
 2006ب �ش��أن امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر
والئ � �ح � �ت� ��ه ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وال� � �ق � ��رار
الوزاري رقم  53لسنة 2006م نص
ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة ح� �ص ��ول م �ن �ش��آت
االن�ت��اج الفني على تراخيص من
وزارة االعالم.
وقد أل��زم ما سبق ذك��ره لجنتي
(امل �ن �ت��ج امل �ن �ف��ذ) و(ش � ��راء االع �م��ال
املميزة) ضرورة التنفيذ بالقوانني
واللوائح والقرارات السالفة الذكر
ومن اهمها.
و(ي �ح �ظ��ر ش � ��راء اي ع �م��ل ف�ن��ي
م �ح �ل��ي اال ب �ع��د ال� �ت ��زام ��ه ب �ع��رض
ال �ن��ص ع�ل��ى ل�ج�ن��ة (اج � ��ازة ال�ن��ص
ال �ت �ل �ف��زون �ي��ة) ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة  2من
القرار ال��وزاري رقم  18لسنة 2015
وعليه نوجه االسئلة التالية:
ه� ��ل ج �م �ي��ع االع� � �م � ��ال ال� �ت ��ي ت��م
ش��راؤه��ا م��ن لجنتي املنتج املنفذ
ول �ج �ن��ة ش� � ��راء االع � �م� ��ال امل �م �ت��ازة
ال �ت��زم��ت ب �ه��ذا ال �ن��ص وع �م �ل��ت به
أو ال؟ اذا ك��ان ال �ج��واب ب��االي�ج��اب
ي � � ��رج � � ��ى ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب � �م � �ح ��اض ��ر
اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال� �ل� �ج� �ن ��ة واس� � �م � ��اء
االع�ض��اء اذا ك��ان ال�ج��واب بالنفي
ف�م��ا ه��و امل �س��وغ الص �ح��اب ال�ش��أن
ب��ذل��ك؟ وك ��م ع ��دد اع �ض��اء موظفي
وزارة االعالم واالعضاء الذين من
خارج الوزارة؟
وم � � ��ن ه � ��م اع� � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن �ت�ي�ن
امل � ��ذك � ��ورت �ي��ن وم � � ��ا ه � ��ي م �ع��اي �ي��ر
االختيار؟
وك� ��م ع� ��دد اج �ت �م��اع��ات لجنتي
(امل� �ن� �ت ��ج امل� �ن� �ف ��ذ) و(ل� �ج� �ن ��ة ش� ��راء
االع � �م� ��ال امل � �م � �ت� ��ازة) م �ن ��ذ ص� ��دور
ت� �ش� �ك� �ي� �ل� �ه� �م ��ا ال � � � ��ى ال � � �ي� � ��وم وه� ��ل
االج �ت �م��اع��ات ب �ك��ام��ل االع� �ض ��اء ام
ال؟ ومل��اذا؟ يرجى تزويدي بجميع
محاضر اللجنتني املذكورتني منذ
انشائهما إلى اليوم؟
وهل يحق لشركة االنتاج البدء
في تصوير العمل الفني قبل اخذ
ق � ��رار ل �ج �ن��ة ال �ن �ص��وص ال��درام �ي��ة
وف ��ي ح��ال��ة امل�خ��ال�ف��ة ب��ذل��ك م��ا هو
قرار وزير االعالم بهذا الشأن؟
ق � � ��رأت ب ��ال �ص �ح ��اف ��ة ع� ��ن ال� �ب ��دء
ب�ت�ص��وي��ر ع�م��ل ف�ن��ي ب��اس��م بياعة
ال �ن �خ��ي وش ��اه ��دت ش��ري��ط ف�ي��دي��و
له فهل ه��ذا العمل قد حصل على

ما حجم استثمار
الهيئة في شركة
اريفا الفرنسية؟

د .عبدالله الطريجي

اج � � ��ازة ال� �ن ��ص م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ح�ت��ى
يحق له البدء بتصوير العمل؟
وما القيمة الفنية واملالية التي
اعطيت له ولم هذا املبلغ بالذات؟
يرجى ت��زوي��دي بمحضر اجتماع
مسلسل «ب�ي��اع��ة ال�ن�خ��ي» واملبلغ
املرصود له؟
وهل هناك اعمال اخرى منحت
م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة دون ال� ��رج� ��وع ال��ى
لجنة ال�ن�ص��وص ال��درام�ي��ة يرجى
ت ��زوي ��دي ب�م�ح��اض��ر االج�ت�م��اع��ات
وامل� � �ب � ��ال � ��غ ال� � �ت � ��ي رص� � � � ��دت ل� �ه ��ذه
االع �م��ال واس �م��اء االع �ض��اء ال��ذي��ن
ت�م��ت م��واف�ق�ت�ه��م ع�ل��ى ج�م�ي��ع تلك
االعمال مع قرار لجنة (النصوص
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون� �ي ��ة) ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى
اجازتهم لهذه االعمال؟
وال�ق��ان��ون ف��ي ش��راء االع �م��ال ان
ي�ك��ون اوال اج�ي��ز ال�ع�م��ل م��ن لجنة
اج � � ��ازة ال �ن �ص ��وص ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
ب��ال��وزارة فهل جميع م��ا اجيز من
لجنتي املنتج املنفذ ولجنة شراء
االع �م ��ال امل �م �ت��ازة ق��د ح�ص��ل على
االجازة من لجنة اجازة النصوص
ال� � � ��درام � � � �ي� � � ��ة؟ ي� � ��رج� � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي
بمحاضر جميع اللجان املذكورة
من عام  2013-2012الى عام -2015
2016م.
وه � ��ل اع � �ض� ��اء ج �م �ي��ع ال �ل �ج��ان
امل� ��ذك� ��ورة (امل �ن �ت��ج امل �ن �ف��ذ  -ش ��راء
االع �م��ال امل �م �ت��ازة اج� ��ازة ال�ل�ج�ن��ة)
اذا ك� ��ان ال � �ج ��واب ب��ال �ن �ف��ي ف�ك�ي��ف
ت� �ت ��م ال� �ح� �ي ��دة وامل ��وض ��وع� �ي ��ة ف��ي
ات � �خ ��اذ ال� � �ق � ��رار؟ ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
بجميع اع �ض��اء ال�ل�ج��ان امل��ذك��ورة
كل لجنة على حدة وما شهاداتهم
وتخصصاتهم ومواقع عملهم من
داخ��ل ال��وزارة او خارجها من عام
 2013-2012الى عام 2016-2015م؟
ووج� � ��ه ال �ط ��ري �ج ��ي س� � ��ؤاال ال ��ى
وزي� � ��ر امل � ��واص �ل��ات وزي� � ��ر ال ��دول ��ة

ماصحة تحميل
اصحاب بيوت مدينة
جابر األحمد أقساط
قروض الترميم
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى ال�ك�ن��دري
جاء فيه:
 ه ��ل ه �ن��اك ع �ق��د ب�ي�ن م��ؤس�س��ةال� � �خ� � �ط � ��وط ال� � �ج � ��وي � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وامل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن ح � �س� ��ب ال � �ق� ��ان� ��ون
 2008/6يحفظ للموظفني حقوقهم
كاملة وامتيازاتهم؟
 م��ا س�ل�ب�ي��ات ال �ن �ظ��ام ال�ح��ال��يع�ل��ى ال �ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي وأث ��ره
ع �ل��ى أداء امل ��ؤس� �س ��ة ب �م��ا أن م��ن
امل �ع��روف ان م�ع��دل ام �ت�لاء رح�لات
املؤسسة ال يتجاوز  ٪ 75الى 80
 ٪فأين ال�ض��رر م��ن اس�ت�م��رار هذه
ال �ت �س �ه �ي�لات ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ع�ل�م��ا
ان امل��ؤس�س��ة تمنح نسبة ضئيلة
للموظفني  ٪10من املقاعد؟
 اذا كانت املؤسسة تبحث عنال �ت��رش �ي��د ف �ل �م��اذا ال ي �ت��م تطبيق
امليكنة ف��ي عملية اص��دار اذون��ات
السفر حتى يتم تخفيض النفقات
واخ �ت �ص��ار ال��وق��ت وال�ج�ه��د اس��وة
بباقي الشركات حيث يعمل بشكل
ذاتي؟
 س �ي �ت��م ت �ش �غ �ي��ل  10ط ��ائ ��رات 777قبل نهاية السنة اعتبارا من
اول اب ��ري ��ل س �ي �ت��م وق� ��ف ال �ح��رك��ة
ال �خ��ام �س��ة ب�ي�ن ل �ن��دن ون �ي��وي��ورك
وبانكوك ومانيال وتحديد سياسة
التخطيط بهذا الخصوص؟
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة عنك �ت��اب ال �ت �ج��دي��د ل��رئ �ي��س مجلس
االدارة وهل تضمن قرار التجديد
دمج منصب رئاسة مجلس االدارة
ب �م �ن �ص��ب ال ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي؟
وت� ��وض � �ي� ��ح األس� � � ��س ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��ذل� ��ك وم� � � ��دى س�ل�ام ��ة
ه��ذا ال�ق��رار ف��ي دم��ج املنصبني من
ال �ن��اح �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة؟ وف� ��ي ح��ال��ة
دم��ج املنصبني ي��رج��ى االف ��ادة اذا
م��اك��ان ه��ذا ال �ق��رار م�ع�م��وال ب��ه في
السابق مع تحديد تاريخه واسم

رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة وامل ��دي ��ر
التنفذي؟
كما وج��ه الطريجي س��ؤاال آخر
ال��ى وزي��ر الدولة لشؤون االسكان
ياسر أبل جاء فيه:
نمى الى علمي وجود مخالفات
ان �ش��ائ �ي��ة ب �م��دي �ن��ة ج��اب��ر االح �م��د
االسكانية من قبل املؤسسة العامة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وت� � �ج � ��اوزات
اداري � ��ة وش�ب�ه��ة ه ��در ل�ل�م��ال ال�ع��ام
شابت اع�م��ال املؤسسة ل��ذا يرجى
ت��زوي��دي بنسخة م��ن العقد املبرم
م ��ع امل �ك �ت��ب ال �ه �ن��دس��ي ال � ��ذي ق��ام
بعمل املخططات الهندسية للبناء
بمدينة ج��اب��ر االح �م��د االسكانية
ونسخة من وثيقة مناقصة مكتب
االش � ��راف ال �ه �ن��دس��ي ون �س �خ��ة من
وث ��ائ ��ق م �ن��اق �ص��ة اع� �م ��ال االن �ش��اء
وال � �ب � �ن � ��اء وال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ل �ل �م �ق ��اول
الرئيسي والعقد املبرم معه لبناء
ال �ب �ي��وت ال�س�ك�ن�ي��ة ب�م��دي�ن��ة ج��اب��ر
االح� � �م � ��د االس � �ك ��ان � �ي ��ة م � ��ع إرف� � ��اق
ن �س ��خ م� ��ن ج �م �ي��ع امل� ��واف � �ق� ��ات م��ن
وزارة امل��ال �ي��ة ول�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية وادارة الفتوى والتشريع
وم �س �ت �ن ��دات ال �ت��رس �ي��ة وم��واف �ق��ة
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ول�ج�ن��ة ال�ب�ي��وت
االس� � �ت� � �ش � ��اري � ��ة وإرف� � � � � � ��اق ج �م �ي��ع
املوافقات على املقاولني من الباطن
ال �ع��ام �ل�ين ب��امل �ش��روع وم�س�ت�ن��دات
االس� �ت�ل�ام االب �ت��دائ��ي وم�س�ت�ن��دات
االستالم النهائي.
وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة من
ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج �ن��ة او ف��ري��ق ال�ع�م��ل
امل�ك�ل��ف م��ن ق�ب��ل امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ل �ل��إش � ��راف
واملراقبة على اعمال املشروع وعلى
االس � �ت �ل�ام االب� �ت ��دائ ��ي واالس� �ت�ل�ام
ال �ن �ه��ائ��ي م ��ع ال � �ق� ��رارات ال� �ص ��ادرة
م� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ب� �ه ��ذا ال �خ �ص��وص
وبيان املسميات الوظيفية لفريق
العمل او اللجنة املكلفة باالشراف
واملراقبة على مشروع انشاء وبناء
وص �ي ��ان ��ة م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ج��اب��ر
االح� �م ��د االس �ك��ان �ي��ة وم��ؤه�لات �ه��م
العلمية وخبرتهم العملية وتاريخ
تعيينهم باملؤسسة واملخصصات
امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ص ��رف ��ت ل �ل �ف��ري��ق او
اللجنة املكلفة باإلشراف واملراقبة.
وهل تم اثبات جميع املخالفات
واملالحظات على املقاول الرئيسي
حني تم اج��راء االستالم االبتدائي
وال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي ام ان ه � �ن� ��اك ب �ع��ض
املالحظات واملخالفات االنشائية
لم يتم اكتشافها إال بعد االستالم
ال �ن �ه��ائ��ي؟ اذا ك��ان��ت ه �ن��اك بعض

االع� �م ��ال امل �خ��ال �ف��ة او امل�لاح �ظ��ات
ال � �ت� ��ي الي � �ت� ��م ت � ��دارك� � �ه � ��ا إال ب �ع��د
االس�ت�لام النهائي فهل تم تكليف
امل�ق��اول الرئيسي باستكمالها او
اص�لاح �ه��ا ام ان امل��واط��ن صاحب
البيت ه��و ال��ذي تكفل ب��االص�لاح؟
واذا كان تم تكليف املقاول بتعديل
امل �خ��ال �ف��ات وامل�ل�اح� �ظ ��ات ف�ي��رج��ى
تزويدي باملستندات الدالة عليها
أم � ��ا ف ��ي ح � ��ال ت � ��رك االم� � ��ر إلج � ��راء
اعمال التصليح للمواطن صاحب
ال� �ب� �ي ��ت ف� �ه ��ل ت � ��م االص� � �ل� ��اح ع �ل��ى
ح �س��اب امل ��واط ��ن ام ع �ل��ى ح�س��اب
املؤسسة العامة للرعاية السكنية؟
ي��رج��ى ب�ي��ان ه��ذا االم��ر م��ع الشرح
والتسبيب ان وجد؟
واذا ك��ان ه�ن��اك فعال مخالفات
وأخ� � � �ط � � ��اء ف� � ��ي اع � � �م� � ��ال االن� � �ش � ��اء
وال � �ب � �ن� ��اء مل� � �ش � ��روع م� ��دي� ��ن ج��اب��ر
االح� �م ��د االس �ك��ان �ي��ة ت �ب �ي �ن��ت ب�ع��د
ال�ت�س�ل�ي��م ال �ن �ه��ائ��ي ف �م��ا االس �ب��اب
امل ��ان� �ع ��ة ل �ل �م �س��اء ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة؟
وم� ��ن ي �ت �ح �م��ل ت �ك��ال �ي��ف االص�ل��اح
وال�ص�ي��ان��ة ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة؟ وم��ا
الخطة ال�ت��ي انتهجتها املؤسسة
العامة للرعاية االسكانية ملعالجة
اخ �ط��اء ال �ب �ن��اء وإص �ل��اح ال�ع�ي��وب
وامل�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل��ى ال �ب �ي��وت ال�ت��ي
استلمها اصحابها؟
وم � ��ا ص� �ح ��ة إع � �ط� ��اء امل��ؤس �س��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية ق��روض
ترميم ألصحاب بيوت مدينة جابر
االحمد االسكانية ألعمال الترميم
واالص � �ل� ��اح وت �ح �م �ي��ل امل ��واط �ن�ي�ن
اص� � �ح � ��اب ت� �ل ��ك ال � �ب � �ي� ��وت اق� �س ��اط
قروض الترميم مع تحميلهم قيمة
ال �ت �س��دي��د ال �ش �ه��ري ل �ل �ب �ي��وت؟ اذا
كانت االج��اب��ة بااليجاب فهل هذا
اجراء قانوني ومتبع وتم بموافقة
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة اص � �ح ��اب
الشأن؟ إذا كانت االجابة بااليجاب
يرجى تزويدي بمواففات الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ه ��ذا
االج� � � � ��راء م� ��ع ت� �ب ��ري ��ر ص� �ح ��ة ه ��ذا
االج��راء من الناحية القانونية مع
توضيح سبب عدم قيام املؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية ب��إج��راء
ال �ت��رم �ي��م ع �ل��ى ح� �س ��اب امل��ؤس �س��ة
او ع�ل��ى ح�س��اب امل �ق��اول الرئيسي
املسؤول عن اعمال املكلف فرضيا
ب ��أع� �م ��ال ال� �ص� �ي ��ان ��ة ب� �ع ��د ان �ت �ه��اء
املشروع وتسليمه النهائي؟
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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

ضعف إجراءات وزارة المواصالت الرقابية
على تحصيل إيراداتها
الوزارة لم ترفع
دعوى قضائية ضد
إحدى الشركات
المدينة لها منذ
عام 2004

في الحلقة السادسة عشرة من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر «الدستور»
بيانات الحساب الختامي لوزارة المواصالت والمالحظات
التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات
وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014

مبنى وزارة املواصالت

أورد دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة أه ��م
ب� � �ي � ��ان � ��ات ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وامل �ل�اح � �ظ� ��ات ال� �ت ��ي أس� �ف ��ر ع�ن�ه��ا
فحص ومراجعة الديوان لبيانات
وح� �س ��اب ��ات وس � �ج �ل�ات وش � ��ؤون
التوظف لوزارة املواصالت وكذلك
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة وامل� �خ ��ال� �ف ��ات
املالية للسنة املالية 2015/2014
ح�ي��ث ت�ب�ين ان امل �ص��روف��ات بلغت
 172.198/000م �ل �ي��ون د.ك فيما
ب �ل �غ��ت االي � � � ��رادات 193.299/000
مليون دينار.
أوال -بيانات الحساب الختامي:
وي � �ت � �ض ��ح م � ��ن ب � �ي� ��ان� ��ات ال� �ح� �س ��اب
الختامي ل �ل��وزارة ان�خ�ف��اض االي ��رادات
املحصلة للسنة املالية  2015/2014عن
املقدر بما جملته  38.441.238/000د.ك
وبنسبة  ٪19.9وان�خ�ف��اض االي ��رادات
امل�ح�ص�ل��ة ب��ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2015/2014
ع ��ن ال �س �ن �ت�ي�ن امل��ال �ي �ت�ي�ن 2013/2012
و 2014/2013وبنسبة  ٪17.0و٪5.0
على التوالي وبلغ الوفر باملصروفات
الفعلية للسنة املالية  2015/2014عن
املعتمد ما جملته  18.692.208/000د.ك
وبنسبــة  ٪10٫8وانخفاض مصروفات
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2014وب�ن�س�ب��ة
 ٪0.5و ٪7.5على التوالي.
ثانيا  -حسابات
وسجالت الوزارة:
 - 1اس � �ت � �م ��رار ق� �ي ��ام ال� � � ��وزارة
بتحصيل اي��رادات �ه��ا دون توفر
امل� �س� �ت� �ن ��دات امل � ��ؤي � ��دة ل�ص�ح�ت�ه��ا

م ��ا ي �ش �ي��ر ال� ��ى ض �ع��ف اج� � ��راءات
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ت �ل��ك امل �ت �ح �ص�لات
وال� � �ت � ��ي ب� �ل ��غ م � ��ا أم � �ك� ��ن ح �ص��ره
م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه 449.361/000
د.ك .وأف��ادت ال��وزارة بأنها تقوم
ح��ال ورود االش� �ع ��ارات م��ن بنك
الكويت املركزي بإثباتها بالقيد
امل �ح��اس �ب��ي ب �ح �س��اب امل �خ��اب��رات
الخارجية وذل��ك تالفيا للتأخير
وح�ف��اظ��ا ع�ل��ى االش �ع��ارات وبعد
وص ��ول امل�س�ت�ن��دات واالي �ص��االت
من القطاعات واالدارات املختلفة
ي�ت��م تفنيد االي� ��راد ح�س��ب ال�ن��وع
والبند املختص.
 - 2ع��دم ق�ي��ام بعض املوظفني
ب�ت�ف�ع�ي��ل ال �ط ��واب ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة
امل � � �ص� � ��درة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ت �ع �م �ي��م
وزارة امل��ال�ي��ة رق��م  4لسنة 2013
ب � �ش� ��أن ال� � �ق � ��واع � ��د واالج� � � � � � ��راءات
املنظمة لتطبيق ن�ظ��ام الطوايع
امل��ال �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة.
وأف� � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن �ه��ا س�ت�ق��وم
ب�م�خ��اط�ب��ة وزارة امل��ال �ي��ة إلع ��داد
دورات ت��دري�ب�ي��ة مل��وظ�ف��ي وزارة
املواصالت حول كيفية استخدام
وتفعيل الطوابع االلكترونية.
 - 3ع � ��دم ج ��دي ��ة ال � � � � ��وزارة ف��ي
ات �خ��اذ االج � ��راءات ال�لازم��ة بشأن
اقامة دع��وى قضائية ضد احدى
ال �ش��رك��ات ووك�ي�ل�ه��ا ل�ل�ع�م��ل على
ت �ح �ص �ي��ل امل ��دي ��ون �ي ��ة امل�س�ت�ح�ق��ة
للوزارة لدى الشركة منذ عام 2004
والبالغة  2.471.359/00دوالرا مما
ي �ه��دد ب �ض �ي��اع ت �ل��ك امل�س�ت�ح�ق��ات.

وأف � � � ��ادت ال� � � � ��وزارة ب ��أن �ه ��ا ق��ام��ت
بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع
م �ن��ذ ت ��اري ��خ  2011/7/26ح�ت��ى
 2015/6/1ب��ال �ع��دي��د م��ن ال�ك�ت��ب
وامل � � � � ��راس� � �ل � ��ات إلق � � ��ام � � ��ة دع � � ��وى
قضائية ض��د ال�ش��رك��ة للمطالبة
ب� �م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات� �ه ��ا وت � � � ��م ت � ��زوي � ��د
ادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع بكافة
امل �س �ت �ن��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م��وض��وع
ال � � ��دع � � ��وى وب� ��ان � �ت � �ظ� ��ار االف� � � � ��ادة
ب � �ص� ��ورة م ��ن ص �ح �ي �ف��ة ال ��دع ��وى
وتاريخ الجلسة املحددة لنظرها.
 - 4ع��دم ق�ي��ام ال � ��وزارة ب��إع��ادة
ال � �ن � �ظ� ��ر ب� � ��ال � � �ق� � ��رارات ال � � ��وزاري � � ��ة
الخاصة بتحديد القيم االيجارية
الس �ت �غ�ل�ال امل �س��اح��ات واالب � ��راج
وال� � �ه � ��وائ� � �ي � ��ات ض � �م� ��ن امل� �ب ��ان ��ي
اململوكة لها لتقادم تلك القرارات
مل � ��رور م ��ا ي� �ق ��ارب  18ع��ام��ا على
إص��داره��ا .وأف ��ادت ال� ��وزارة بأنه
جاري التنسيق مع ادارة الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع ب �ش��أن إع� ��ادة دراس ��ة
تقييم ايجار املساحات واالب��راج
الهوائية.
 - 5م� � ��آخ� � ��ذ ش� � ��اب� � ��ت ت �ن �ف �ي��ذ
ال � �ق� ��رار ال � � � ��وزاري رق � ��م  34ل�س�ن��ة
 2011ب �ش��أن ال�ت��رخ�ي��ص إلح��دى
ال� � �ش � ��رك � ��ات وم � �ن � �ه� ��ا ع � � ��دم ق� �ي ��ام
ال� � ��وزارة ب�ت�ح�ص�ي��ل أي ��ة اي � ��رادات
نظير ق�ي��ام�ه��ا بمنح الترخيص
للشركة بما ي�ت�ع��ارض وم��ا جاء
ب ��ال� �ف� �ق ��رة ال� �خ ��ام� �س ��ة م� ��ن امل� � ��ادة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن ه � ��ذا ال � �ق � ��رار االم� ��ر
ال � � ��ذي ي �ع �ك��س ت � �ه� ��اون ال � � � ��وزارة

ب�ت�ح�ص�ي��ل اي ��رادات �ه ��ا املستحقة
نظير منح الشركات التراخيص
ال� �خ ��اص ��ة ب� �ق� �ط ��اع االت� � �ص � ��االت.
وأفادت الوزارة بزنه صدر القرار
ال � ��وزاري رق��م  2015/579امل��ؤرخ
 2015/7/16بتحصيل مبلغ 1/000
د.ك ع ��ن ك ��ل ع �م �ل �ي��ة ن �ق��ل ن��اج�ح��ة
ت� �ق ��وم ب �ه ��ا ال� �ش ��رك ��ة وذل� � ��ك م�ن��ذ
تاريخ التشغيل.
ب  -ع ��دم ق �ي��ام ال � � ��وزارة ب��إل��زام
ال �ش��رك��ة ب�ت�ق��دي��م ال�ك�ف��ال��ة البنكية
املنصوص عليها ب��امل��ادة الثانية
م � � ��ن ال � � � �ق� � � ��رار وامل� � � � �ق � � � ��درة ب �م �ب �ل��غ
 50.000/000د.ك االمر الذي يعكس
م � � ��دى ض� �ع ��ف م� �ت ��اب� �ع ��ة ال� � � � ��وزارة
لضماناتها املالية والحفاظ على
ح �ق��وق �ه��ا م ��ن ال� �ض� �ي ��اع .وأف� � ��ادت
ال� � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت� ��م ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الشركة وسيتم موافاتها بالكفالة
البنكية.
 - 6اس �ت �م��رار ت��راخ��ي ال� ��وزارة
ب��ات �خ��اذ االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
حيال الشركات املتوقفة عن سداد
م �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا م �ق��اب��ل اس �ت �غ�لال
خ��دم��ات ( )LEASED LINEمنذ
ع � ��ام  1988ح �ت��ى ت ��اري� �خ ��ه م�م��ا
ق� ��د ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي��ه ت � �ع ��رض ت�ل��ك
املستحقات للضياع والبالغ ما
امكن حصره منها 525.517/000
د.ك .وأف��ادت ال��وزارة بأنها قامت
ب �ت �ح �ص �ي��ل ج � ��زء م ��ن امل��دي��ون �ي��ة
امل � �ت ��راك � �م ��ة وج� � � ��ار ال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
تحصيل باقي املديونيات.
 - 7مآخذ شابت اجراءات الوزارة

لدى تحصيل مستحقاتها عن تقديم
خ��دم��ات�ه��ا للمستفيدين باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية ومنها :عدم
ال� �ت ��زام م �ش �ت��رك��ي ال �ه��وات��ف ب �س��داد
ال��دف�ع��ات املقسطة عليهم م�ن��ذ ع��دة
سنوات سابقة مما ترتب عليه تراكم
امل��دي��ون �ي��ات امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل�ي�ه��م وع��دم
تحصيلها بلغ أمكن ما حصره منها ما
جملته  1.411.991/000د.ك وعدم قيام
ال ��وزارة ب��ات�خ��اذ االج� ��راءات ال�لازم��ة
لتحصيل مستحقاتها ع��ن العديد
م��ن خدماتها املقدمة للمستفيدين
م� �م ��ا ق� ��د ي �ع ��رض �ه ��ا ل �ل �ض �ي ��اع ب�ل��غ
م ��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م ��ا جملته
 446.457/000د.ك وتمثل ذلك فيما
يلي :مستحقات ال ��وزارة ع��ن تقديم
خدمة هواتف السيارات والبالغة ما
جملته  89.466/000د.ك مستحقات
ال ��وزارة ع��ن تقديم خ��دم��ة البرقيات
وال�ب��ال�غ��ة م��ا جملته 105.802/000
د.ك مستحقات ال � ��وزارة ع��ن تقديم
خ��دم��ة ال ��دوائ ��ر امل�ح�ل�ي��ة م��ن املقسم
الى مقر املشترك والبالغة ما جملته
 251.189/000د.ك .وأف ��ادت ال��وزارة
ب ��أن ��ه ت ��م ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل�ت�ح�ص�ي��ل
م �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا ل � ��دى ال� �غ� �ي ��ر وان� �ه ��ا
تقوم ب��دوره��ا بالتنسيق م��ع وزارة
الداخلية والهيئة العامة للمعلومات
املدنية ووزارة التجارة والصناعة
وغ��رف��ة ال�ت�ج��ارة والصناعة ملتابعة
امل �ت �خ �ل �ف�ين ع ��ن س � ��داد امل��دي��ون �ي��ات
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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

عدم إعادة النظر في أسعار التحصيل
المحلي لالتصاالت الدولية
تتمة المنشور ص09
وج ��ار ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع االدارة الفنية
واالدارة املالية للتأكد من استغالل
الشركات للخدمة من عدمه.
 - 8ع��دم ق�ي��ام ال � ��وزارة ب��إع��ادة
النظر ف��ي ال �ق��رار رق��م  505لسنة
 2008ب �ش��أن أس �ع��ار التحصيل
امل� �ح� �ل ��ي ل�ل��ات � �ص� ��االت ال ��دول� �ي ��ة
ل �ي �ت �ن��اس��ب م� ��ع اس � �ع� ��ار ال� �س ��وق
ال� �س ��ائ ��دة وم� �ق ��ارن ��ة م ��ع ع ��روض
االس� �ع ��ار امل �ق��دم��ة م ��ن ال �ش��رك��ات
الوسيطة .وأف��ادت ال��وزارة بأنها
ستقوم بعمل دراس ��ة لتخفيض
أسعار التحصيل املحلية.
 - 9إص � � ��رار ال � � � ��وزارة ع �ل��ى ع��دم
قيام اللجنة الدائمة لجرد الطوابع
ال� � �ب � ��ري � ��دي � ��ة ب � � �ج � ��رد ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
امل��وج��ودات ذات القيمة امل��ال�ي��ة في
الخزينة الفرعية (األرشيف) والبالغ
قيمتها ال��دف�ت��ري��ة 3.730.331/876
د.ك بتاريخ  2014/9/30باملخالفة
لتعميم وزارة امل��ال�ي��ة رق��م  2لسنة
 2000بشأن جرد النقدية والطوابع
املالية والبريدية وم��ا ف��ي حكمهم.
وأف � � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن��ه ت ��م ص ��دور
ق ��رار وزاري بتشكيل ل�ج�ن��ة لجرد
األرشيف.
 - 10م � ��آخ � ��ذ ش � ��اب � ��ت ت �ن �ف �ي��ذ
امل �ن��اق �ص��ة رق ��م (ب ب ه � � �ـ-1010/
 )2011/2010ب� � �ش � ��أن ت� ��وري� ��د
وت � � ��رك� � � �ي � � ��ب ش� � �ب� � �ك� � �م � ��ة أل � � �ي� � ��اف
ض��وئ�ي��ة ل��رب��ط امل�ق��اس��م ب�م��دارس
وزارة ال �ت��رب �ي��ة ب�ق�ي�م��ة اج�م��ال�ي��ة
 1.170.000/000د.ك ومنها:
ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال � � � ��وزارة ب �ف �ت��رة
دراس��ة العطاءات املحالة لها من
ق �ب��ل ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
الس � �ت � �غ� ��رق � �ه� ��ا ف� � �ت � ��رة  84ي ��وم ��ا
م �ن��ذ ت ��اري ��خ االح� ��ال� ��ة م ��ن ل�ج�ن��ة
امل �ن ��اق �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ل �ل��دراس��ة
وح �ت��ى ت��اري��خ م�خ��اط�ب��ة اللجنة
ب� �ن� �ت ��ائ ��ج ال � � ��دراس � � ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل �ل� �ق ��ان ��ون رق � ��م  37ل �س �ن��ة 1964
بشأن املناقصات العامة .وأفادت
ال� ��وزارة ب��أن��ه سيتم م��راع��اة ذل��ك
مستقبال.
 اس �ت �غ��راق ال � ��وزارة ألك�ث��ر منسنتني في تنفيذ اجراءات عرض
املناقصة على الجهات الرقابية
ألخ��ذ امل��واف�ق��ات ال�لازم��ة وتوقيع
العقد مما ترتب عليه تغيير في
ش� ��روط ال �ع �ق��د .وأف � ��ادت ال � ��وزارة
بأنها ستأخذ مالحظة ال��دي��وان

ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار ف ��ي م�ش��اري�ع�ه��ا
املستقبلية تالفيا ألي تغييرات
قد تطرأ على العقد.
 ع� ��دم ق� �ي ��ام ال� � � ��وزارة ب ��إج ��راءال� � � ��دراس� � � ��ة ال � �ك� ��اف � �ي� ��ة وت� �ح ��دي ��د
امل � �ت � �ط � �ل � �ب ��ات ال� �ل ��ازم � � ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ
املشروع بصورة جيدة لتحقيق
االهداف املرجوة منه في املواعيد
امل � � �ح� � ��ددة ت� ��رت� ��ب ع� �ل� �ي ��ه ت �ع��دي��ل
ال �ت �ص �م �ي��م ال � �خ� ��اص ب ��امل �ش ��روع
وتأخر اعتماد التصميم النهائي
ل��ه وال ��ذي ت��م ب�ع��د ت��وق�ي��ع العقد.
وأف� � ��ادت ال� � ��وزارة ب��أن �ه��ا س�ت�ق��وم
في املشاريع املستقبلية بدراسة
متطلبات الجهات املعنية وعدم
االسراع في الطرح دون استكمال
تفاصيل املتطلبات.
 - 11تحميل ميزانية ال ��وزارة
ب ��أع� �ب ��اء م ��ال �ي ��ة ب �ل ��غ اج �م��ال �ي �ه��ا
 1.165.500/000د.ك قيمة اعمال
ال �ع �ق��د رق� ��م  2006/48ل�ص�ي��ان��ة
ال�ن�ظ��ام اآلل ��ي امل�ت�ك��ام��ل للفواتير
وخدمة العمالء وتجديداته ملدة
تقارب  10اع��وام دون االستفادة
م� ��ن امل� � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة امل �ت��اح��ة
لترشيد االنفاق العام باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية .وأف��ادت
ال� � � � � ��وزارة ب� � ��أن ال� �ش ��رك ��ة امل �ن �ف��ذة
ل � �ل � �م � �ش� ��روع ل� ��دي � �ه� ��ا ام � �ت � �ي� ��ازات
واختصاصات وخبرات لصيانة
االن� �ظ� �م ��ة واالج� � �ه � ��زة وال� �ب ��رام ��ج
امل �ش �م ��ول ��ة ف� ��ي امل �ن ��اق �ص ��ة وه ��ي
غ �ي��ر م �ت��وف��رة ل ��دى ال � � ��وزارة كما
ان ت �ج��دي��د ع �ق��د ال �ص �ي��ان��ة اك�ث��ر
م��ن م��رة نتيجة التأخر ف��ي طرح
املناقصة الجديدة للنظام حيث
ي� �س� �ب� �ق� �ه ��ا م� �ن ��اق� �ص ��ة ل� �ش ��رك ��ات
ال �ب �ي��وت االس �ت �ش��اري��ة وال �ت��ي لم
يتم االنتهاء من اإلعداد لها حتى
االن.
 - 12تباطؤ ال��وزارة في تنفيذ
م� �ش ��روع ت �ص �م �ي��م م �ب �ن��ى امل��رك��ز
ال��وط �ن��ي ألن �ظ �م��ة م � ��رور ال�س�ف��ن
والبحث واالن �ق��اذ وع��دم تحقيق
االه��داف املرجوة منه على الرغم
م ��ن ت ��واف ��ر االع � �ت � �م� ��ادات امل��ال �ي��ة
الالزمة لتنفيذه منذ السنة املالية
 .2012/2011وأفادت الوزارة بأنه
ت� ��م ات � �خ� ��اذ االج � � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة
م��ع ال �ب �ي��وت االس �ت �ش��اري��ة واخ��ذ
موافقات الجهات الرقابية وانها
ب �ص ��دد ال �ت��وق �ي��ع م ��ع امل �س �ت �ش��ار
الفائز.
 - 13تراخي ال��وزارة في تنفيذ

برج املواصالت

م �ش ��روع ت�ص�م�ي��م م�ب�ن��ى ش ��ؤون
ال � �ن � �ق� ��ل مل� � ��ا ي � � �ق� � ��ارب  6س � �ن� ��وات
وت �ض �خ �ي��م اع� �ت� �م ��ادات امل �ي��زان �ي��ة
ب � �ش � �ك ��ل م � �ت � �ك� ��رر س � �ن� ��وي� ��ا دون
االستفادة منها مما ترتب عليه
ع� ��دم ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ش ��روع وت�ح�ق�ي��ق
االه � ��داف امل ��رج ��وة م �ن��ه .وأف� ��ادت
ال ��وزارة بإنها ليست ه��ي الجهة
ال��وح�ي��دة امل�س��ؤول��ة ع��ن التأخير
وان بلدية الكويت قامت بسحب
ال �ق �س �ي �م��ة وق� ��د ت �ق��دم��ت ال� � ��وزارة
ب� �ت ��اري ��خ  2014/12/24ب�ط�ل��ب
اس� �ت ��رج ��اع ال �ق �س �ي �م��ة رق � ��م 100
م��ن الكشف رق��م  2وامل��رف��ق بقرار
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء رق ��م  54وت�م��ت
امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى ه � ��ذا ال� �ط� �ل ��ب م��ن
ق �ب��ل م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ع �ل��ى ب�ق��اء
القسيمة بعهدة وزارة املواصالت
وخ�ل�ص��ت ال � ��وزارة ف��ي رده ��ا ال��ى
ان م��واف �ق��ات ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
والجهات ذات الصلة استغرقت
ما يقارب  20شهرا.
 - 14شراء مواد متشابهة خالل
ف � �ت� ��رات زم �ن �ي ��ة م �ت �ق ��ارب ��ة ب ��األم ��ر
املباشر دون تجميعها وطرحها
ف ��ي م �م ��ارس ��ة او م �ن��اق �ص��ة ع��ام��ة
للحصول على افضل املواصفات
واالسعار بلغ قيمة ما أمكن حصره
منها م��ا جملته  11.964/000د.ك
باملخالفة لتعميم وزارة املالية رقم
 16لسنة  1995بشأن نظم الشراء

ل� �ل� �ج� �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة .وأف� � � ��ادت
ال��وزارة بأنه سيتم االيعاز للجهة
املختصة لتالفي تجزئة الشراء.
 - 15ت ��أخ ��ر ال� �ش ��رك ��ة امل �ن �ف��ذة
ل�ل�ع�ق��د رق� ��م (ب ب ه � � � �ـ-2013/2/
 )2014ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��ف وخ��دم��ة
مرافق ومكاتب وزارة املواصالت
في توفير بعض املعدات واآلالت
وك� ��ذل� ��ك ت �غ �ي��ب ب �ع ��ض ال �ع �م��ال��ة
التابعة لها وع��دم فرض الغرامة
امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل�ي�ه��ا وال� �ت ��ي بلغت
22.370/000د.ك ط �ب �ق��ا ل�ل�ب�ن��د
رق��م  24من ال�ج��زاءات والغرامات
ب ��ال �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة .وأف � ��ادت
ال� � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت ��م ات� �خ ��اذ ال �ل�ازم
وإعداد تقرير فني مفصل من قبل
ادارة الخدمات العامة يبني فيه
ع��دد امل �ع��دات وامل��رك�ب��ات وت��اري��خ
تسلمها كما ان ادارة التوريدات
ق � ��د ات� � �خ � ��ذت ك� ��اف� ��ة االج� � � � � ��راءات
الالزمة من خصم قيمة املخالفة
وفق شروط وبنود العقد.
 - 16ص� � ��رف ك� �م� �ي ��ات ك �ب �ي��رة
م��ن الكيبل للصيانة واس�ت�ب��دال
ال� �ت ��ال ��ف وإع� � � ��ادة ال� �ت ��ال ��ف م�ن�ه��ا
بكميات ال تتناسب مع الكميات
املصروفة .وأفادت الوزارة بأنه ال
يتم الصرف أو إعادة أي كمية إال
بناء على طلبات معتمدة من قبل
إدارة الشبكة الهاتفية.
 - 17عدم التزام الوزارة بتسليم

م ��واد ت��م ال �ت �ص��رف ف�ي�ه��ا ب��امل��زاد
بلغت قيمة بيعها 218.000/000
د.ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ت �ع �م �ي��م وزارة
امل� �خ ��ال� �ي ��ة رق � � ��م  3ل� �س� �ن ��ة 2004
ب �ش��أن ال �ت �ص��رف ف��ي امل��وج��ودات
ال�خ��ارج��ة ع��ن ن�ط��اق االس�ت�خ��دام.
وأفادت الوزارة بأنه قد تم توقيع
عقد البيع ب��امل��زاد م��ن قبل وكيل
ال��وزارة بتاريخ  2015/2/24وقد
ت ��م ت �س �ل �ي��م امل� � ��واد ل �ل �ش��رك��ة ب�ع��د
االعتماد مباشرة.
 - 18وج ��ود ال�ع��دي��د م��ن امل��واد
ال ��راك ��دة ب�م�خ��ازن ال � ��وزارة بلغت
ق �ي �م ��ة م � ��ا أم � �ك� ��ن ح � �ص� ��ره م �ن �ه��ا
مبلغ 125.387/000د.ك باملخالفة
ل �ت �ع �م �ي��م وزارة امل ��ال� �ي ��ة رق� � ��م 3
لسنة  2004ب�ش��أن ال�ت�ص��رف في
امل ��وج ��ودات ال �خ��ارج��ة ع��ن نطاق
االس � �ت � �خ � ��دام .وأف � � � ��ادت ال� � � ��وزارة
ب ��أن ��ه ت� ��م ال �ت �خ �ل��ص م� ��ن ج�م�ي��ع
امل � ��واد امل ��ذك ��ورة ب��ال �ب �ي��ع ب��امل��زاد
رق��م  1261بتاريخ  2014/6/4ما
ع� ��دا ال �ك �ي �ب�لات ح �ي��ث ج� ��ار عمل
اج ��راءات التخلص منها بالبيع
ب��امل��زاد واالن�ت�ه��اء م��ن االج ��راءات
االدارية.
 - 19تدني نسبة تحصيل املبالغ
امل�ق�ي��دة ب�ح�س��اب ال��دي��ون املستحقة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة وامل � � � � � � � ��دورة م � �ن� ��ذ ع� ��دة
سنوات مالية سابقة على (موظفي
ال��وزارة وقطوعات الكيبل) والبالغة
 1.259.222/00د.ك و4.522.279/000
د.ك وب �ن �س �ب��ة ت �ح �ص �ي��ل  ٪ 8.5و
 ٪ 10.0نتيجة لعدم اتخاذ ال��وزارة
االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة لتحصيلها او
ت �س��وي �ت �ه��ا .وأف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن
السبب يعود الى ان تلك املديونيات
م� � ��دورة م �ن��ذ ع� ��ام  1980وال ت��وج��د
ل��دى ال ��وزارة اي��ة بيانات لالستدالل
ل� �ت� �ح� �ص� �ي� �ل� �ه ��ا وق � � ��ام � � ��ت ال � � � � � � ��وزارة
بمخاطبة عدة جهات إلفادتها بأية
معلومات تساعد بالتحصيل ولكن
دون ج��دوى وتم إدراج هذه الديوان
ضمن عمل اللجنة الدائمة لتحصيل
م �س �ت �ح �ق��ات ال� � � � � ��وزارة ل� � ��دى ال �غ �ي��ر
ملتابعة التحصيل.
 - 20ص � � �ع� � ��وب� � ��ة م � �ت� ��اب � �ع� ��ة
امل�ب��ال��غ امل�ق�ي��دة ب�ح�س��اب ال��دي��ون
املستحقة للحكومة ع��ن خدمات
ال � � �ب� � ��رق وال� � �ه � ��ات � ��ف وامل� �س� �ج� �ل ��ة
ب�ص�ن��ورة اج�م��ال�ي��ة ف��ي الحساب

التتمة ص11

مالحظات على
تنفيذ مناقصة
توريد وتركيب
شبكة ألياف
ضوئية لربط
المقاسم
بالمدارس
الحكومية
تحميل ميزانية
الوزارة بأعباء
مالية لعدم
االستفادة من
الموارد البشرية
المتاحة لترشيد
اإلنفاق
صرف رواتب
لموظفين في
الوزارة منقطعين
عن العمل من دون
وجه حق
تباطؤ الوزارة في
تنفيذ مشروع
تصميم مبنى
المركز الوطني
ألنظمة مرور
السفن والبحث
واإلنقاذ

ملف

aldostoor

الثالثاء  27جمادى اآلخر  05 . 1437أبريل 2016

مالحظات
ديوان المحاسبة

11

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

المواصالت تقاعست عن تحصيل
مستحقاتها المتراكمة أو تسويتها
تتمة المنشور ص10
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2014/2013والبالغـــــــــة قيمتـــــــــــها
 88.452.462/000د.ك .وأف� ��ادت
ال � � � � � ��وزارة ب� ��أن� ��ه ت� �م ��ت م �خ��اط �ب��ة
قطاع نظم املعلومات لتزويدها
بالبيانات التفصيلية لخدمات
ال � � �ب� � ��رق وال � � �ه� � ��ات� � ��ف وإث � �ب� ��ات � �ه� ��ا
بالسجالت.
ثالثا -مالحظات
شؤون التوظف:
 - 1ص��رف ب��دل م��وق��ع للعديد
م��ن املوظفني دون ات�ب��اع اآلليات
واالج � ��راءات ال�ت��ي تثبت نزولهم
مل��واق��ع ال�ع�م��ل باملخالفة إلح�ك��ام
ق� ��رار رق ��م  7ل�س�ن��ة  2001امل �ع��دل
ب� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
رق ��م  1ل�س�ن��ة  2005وب �ل��غ جملة
م��ا ت��م ص��رف��ه ل �ه��م 14.093/000
د.ك .وأف��ادت ال��وزارة بأنها قامت
ب ��إص ��دار ت�ع�م�ي��م ب �ش��أن األس ��س
والضوابط بمنح البدالت وانها
ق ��ام ��ت ب ��إي �ق ��اف ص� ��رف ال� �ب ��دالت
املخالفة اعتبارا من 2014/11/1
مع مراعاة تنفيذ ما جاء بقرارات
مجلس الخدمة املدنية.
 - 2ق � � �ي� � ��ام أح� � � � ��د امل� ��وظ � �ف�ي��ن
العاملني بقسم ال��روات��ب بإدخال
بيانات غير صحيحة للموظفني
ب��ال�ن�ظ��م امل�ت�ك��ام�ل��ة ت��رت��ب عليها
ص��رف ب ��دالت وم �ك��اف��آت للعديد
م��ن امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين بصفة
ش� �ب ��ه دوري � � � ��ة م� ��ع ان ال� � �ق � ��رارات
ال � �ت ��ي ت �س �م��ح ب ��ذل ��ك ال ت�ن�ط�ب��ق
ع �ل��ى ه � ��ؤالء امل��وظ �ف�ي�ن وق� ��د بلغ
اج� �م ��ال ��ي م� ��ا أم� �ك ��ن ح� �ص ��ره م��ن
املبالغ امل�ص��روف��ة دون وج��ه حق
 10.858/000د.ك .وأفادت الوزارة
بأن احد املوظفني قام باستغالل
بعض الثغرات بالنظم املتكاملة
وح � �س� ��ن ن� �ي ��ة زم �ل��ائ � ��ه ب��ال �ع �م��ل
ب�ت�ح��وي��ل م �ب��ال��غ دون وج ��ه حق
ل �ب �ع ��ض امل ��وظ � �ف �ي�ن وع � ��دده � ��م 6
اشخاص وتم توريد املبالغ التي
صرفها عن طريق البنك املركزي
م ��ن خ�ل�ال االس �ت �ق �ط��اع ال�ش�ه��ري
م��ن روات�ب�ه��م ب��االض��اف��ة ال��ى ذل��ك
ت��م س��د ال �ث �غ��رات ب��ال�ن�ظ��ام اآلل��ي
والتنبيه على امل �س��ؤول املباشر
ب� �م ��راق� �ب ��ة ال � � ��روات � � ��ب وت� �ح ��دي ��ث
ال� ��رق� ��م امل� �ت� �س� �خ ��دم ل� �ك ��ل م��وظ��ف
بصفة شهرية وتم اتخاذ بعض

ديوان املحاسبة

االج� � � � ��راءات ال� �ض ��روري ��ة ل�ض�ب��ط
الرقابة الداخلية.
 - 3ان �ق �ط��اع ب �ع��ض امل��وظ �ف�ين
عن العمل ملدد تزيد عن املسموح
به وفقا للمادة رق��م  81من نظام
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وق� � ��رار مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق� � ��م  3ل�س�ن��ة
 1981امل� �ع� �م ��ول ب �ه �م��ا ف� ��ي ه ��ذا
ال �ش ��أن وص� ��رف روات � ��ب ل �ه��م عن
اي � � ��ام االن � �ق � �ط� ��اع م� ��ن دون وج ��ه
ح��ق ب�ل��غ م��ا أم �ك��ن ح �ص��ره منها
 86.470/000د.ك .وأفادت الوزارة
بأنه وفقا ل�لاج��راءات التي تقوم
بها االدارة القانونية فيما يتعلق
بوقف رات��ب املوظف املنقطع عن
العمل يتم اخطار قطاع الشؤون
امل� ��ال � �ي� ��ة ب� ��وق� ��ف رات� � � ��ب امل ��وظ ��ف
امل ��ذك ��ور ف ��ي ح��ال��ة االن �ق �ط��اع��ات
ال �ت��ي ت��زي��د ع ��ن ال �ح��د امل �س �م��وح
ب�م�ج��رد تلقي االدارة القانونية
كتاب من جهة العمل التابع لها
املوظف وغني عن البيان بأنه قد
ترد افادة جهة العمل بعد تاريخ
اعتماد صرف الرواتب.
 - 4ش� �غ ��ل وظ� �ي� �ف ��ة اش ��راف� �ي ��ة
بأكثر من موظف بنفس الوحدة
التنظيمية ب ��ال ��وزارة باملخالفة
ل �ل �م��ادة رق ��م  3م ��ن ق� ��رار مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م  25ل�س�ن��ة
 2006ب � � �ش� � ��أن ش � � � � � ��روط ش �غ ��ل
ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة واس�ت�م��رار
ال ��وزارة بصرف ب��دل اش��راف لهم
باملخالفة حيث بلغ ما تم صرفه
لكل منهم شهريا  460/000د.ك.

وأف ��ادت ال ��وزارة ب��أن��ه ص��در ق��رار
اح��ال��ة ال �س �ي��د /ش.م.م للتقاعد
اع �ت �ب��ارا م��ن ت��اري��خ 2015/5/21
وب � � ��ذل � � ��ك ي � � �ك � ��ون ش � �غ� ��ل ال� �س� �ي ��د
/س.ي ل��وظ �ي �ف��ة م ��دي ��رة امل�ك�ت��ب
الفني بقطاع ال�خ��دم��ات الدولية
ص �ح �ي �ح��ا وم� � ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ش �غ��ل
السيد/م.م.ك لوظيفة مدير املكتب
ال �ف �ن��ي ل� �ل ��وزي ��ر وه � ��ي م �ش �غ��ول��ة
ايضا فإنه جار تصحيح املخالفة
وس�ي�ت��م اب�ل�اغ ال��دي��وان ب��االج��راء
املتبع.
 - 5ت�ش�ك�ي��ل ف ��رق ع �م��ل ت��دخ��ل
اعمالها من ضمن اختصاصات
ادارات ال��وزارة باملخالفة ألحكام
ق��رار مجلس الخدمة املدنية رقم
 16ل�س�ن��ة  201ب �ش��أن ن �ظ��ام ف��رق
ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وك ��ذل ��ك ت �ع �م �ي��م دي� � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية رق��م  3لسنة  2014بشأن
التقيد بأحكام القرارات الصادرة
ع��ن مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة مما
ادى ال��ى ص��رف  5.400/000د.ك
دون م�ب��رر .وأف ��ادت ال ��وزارة بأنه
س� �ي� �ت ��م ت�ل��اف� ��ي ه � � ��ذه امل�ل�اح� �ظ ��ة
مستقبال.
رابعا -مالحظات
الرقابة المسبقة:
 - 1عدم التقيد بأحكام املادتني
 13و  14من القانون رقم  30لسنة
 1964ب��إن �ش��اء دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه الرت� � �ب � ��اط ال � � � ��وزارة
ع � �ل� ��ى ت � �م� ��دي� ��د ع � �ق� ��د امل� �ن ��اق� �ص ��ة

(ب ب ه � � � � � � � � � � � �ـ)2010/2009-901/
ب�ش��أن ت��وزي��ع البعائث البريدية
والبرقيات بنظام املحافظات ملدة
سنتني قبل العرض على الديوان.
 - 2ال� � ��وف� � ��ورات امل ��ال� �ي ��ة ال �ت��ي
تحققت نتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة
والفنية.
أسفرت اعمال الرقابة املسبقة
ل� ��دى دراس � � ��ة اح� ��د امل ��وض ��وع ��ات
ب ��ال ��دي ��وان ع ��ن ت�ح�ق�ي��ق وف� ��ورات
م�ب��اش��رة ل�ل�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة بلغت
قيمتها  64.666/000د.ك.
 - 3رد أوراق بعض املوضوعات:
ت� � � ��م خ� � �ل � ��ال ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2015/2014رد أوراق ع ��دد 15
موضوعا للوزارة ويرجع بعض
اس �ب��اب ذل��ك ل �ع��دم ت�ق�ي��د ال� ��وزارة
ب�ت�ع�م�ي��م دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق��م
 9ل �س �ن��ة  2010ب� �ش ��أن ال�ت�ق�ف�ي��د
ب��دل�ي��ل إع� ��داد اوراق امل�ن��اق�ص��ات
ومشروعات العقود واالرتباطات
واالت�ف��اق�ي��ات ال�خ��اض�ع��ة للرقابة
املسبقة قبل عرضها عليه.
 - 4مالحظات وتوجيهات ذات
اهمية خاصة ومنها:
 امل��واف �ق��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ة (بب ه � � � � � �ـ )22013/2012-7/صيانة
وترميم املباني الحكومية واي��ة
اع�م��ال ف��ي مناطق دول��ة الكويت
(املنطقة االولى  -املنطقة الثانية)
ش ��ري� �ط ��ة ان ت� �ك ��ون ال � � � � ��وزارة ق��د
ت �ح �ق �ق��ت م � ��ن م� �ن ��اس� �ب ��ة اس� �ع ��ار
ج � ��داول ال �ك �م �ي��ات وان �ه��ا تعكس
اسعار السوق الحالية.

 امل��واف �ق��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ة (بب ه� � � � � � � �ـ )2014/2013-9/م �ش��روع
تنفيذ الشبكة الضوئية (FTTH
 امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة) شريطة قيامال��وزارة بالتنسيق مع القطاعات
االخ � � � ��رى امل �خ �ت �ل �ف��ة وال � �ت� ��ي ل�ه��ا
ارت �ب��اط بتنفيذ اع �م��ال امل�ش��روع
م �ح��ل ال �ب �ح��ث وض �م ��ان ال �ت��واف��ق
ب�ين ال�ب��رام��ج الزمنية التنفيذية
للمشاريع املرتبطة بهذا املشروع
ل � �ض � �م� ��ان ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � � �ه � ��دف م��ن
ت �ن �ف �ي��ذه واالس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن م ��دد
ال �ض �م��ان ع �ل��ى االع � �م ��ال امل �ن �ف��ذة
وت� �ج� �ن ��ب ت �ح �م �ي��ل امل � � ��ال م �ب��ال��غ
اض��اف �ي��ة ن �ت �ي �ج��ة ل �ت��أخ��ر ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ش ��اري ��ع امل��رت �ب �ط��ة ب��امل �ش��روع
م�ح��ل ال�ب�ح��ث وان ت�ك��ون ال ��وزارة
قد تحققت من ان جميع املقاسم
امل��رت�ب�ط��ة بتنفيذ امل �ش��روع محل
ال �ب �ح ��ث ق� ��د ت� ��م رب �ط �ه ��ا ب�ش�ب�ك��ة
امل�ق��اس��م ب��ال��وزارة ب��االض��اف��ة الى
التحقق من توفر السعات الكافية
م� ��ن م �ق ��اس ��م ( )NGNب� ��ال� ��وزارة
ل �ض �م��ان ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��روع م�ح��ل
البحث والقيام بأعمال الفحص
والتشغيل والضمان والصيانة
ط� �ب� �ق ��ا مل � ��ا ج� � ��اء ف � ��ي م �س �ت �ن��دات
الطرح وان تكون االستيضاحات
ال�ت��ي تمت ب�ين ال ��وزارة والشركة
املوصي بالترسية عليها وردود
ت�ل��ك ال�ش��رك��ة ج ��زءا ال ي�ت�ج��زأ من
مستندات التعاقد.
 - 5ع � � � ��دم ال � � � �ت� � � ��زام ال � � � � � ��وزارة
ب ��ال ��دراس ��ة وال �ت��وص �ي��ة ل� �ع ��دد 5
م �ن��اق �ص��ات خ�ل�ال امل� ��دة امل �ح��ددة
ل �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية عمال بنص املادة  38من
اتلقانون رقم  37لسنة  1964في
شأن املناقصات العامة.

الوزارة تراخت في
تنفيذ مشروع
تصميم مبنى
النقل لما يقارب 6
سنوات
شراء مواد
متشابهة
من دون تجميعها
وطرحها في
مناقصة عامة
للحصول
على مواصفات
وأسعار أفضل
عدم التزام الوزارة
بتسليم مواد
تم التصرف فيها
بالمزاد
صعوبة متابعة
المبالغ المقيدة
بحساب الديون
المستحقة
شغل وظيفة
إشرافية بأكثر من
موظف بنفس
الوحدة التنظيمية
في الوزارة

12

حوار

aldostoor

الثالثاء  27جمادى اآلخر  05 . 1437أبريل 2016

أكد أن قانون تعديل البلدية في اللمسات األخيرة وتوقع إدراجه في الجلسة المقبلة

الهدية لـ«الدستور» :المجلس الحالي من أكثر
رفض رئيس لجنة المرافق
العامة النائب محمد
الهدية أي توجه حكومي
لترشيد الدعوم أو زيادة
إيرادات الميزانية العامة
من شأنه المساس
بجيب المواطن من
أصحاب الدخل المحدود
والمتوسط مشددا على
أن المواطن خط احمر ولن
نقبل المساس به جملة
وتفصيال.
وطالب الهدية في حوار
خاص لـ «الدستور»
الحكومة إذا كانت جادة
في إصالح االختالالت
االقتصادية بأن تبدأ
بتفعيل القوانين الصادرة
عن المجلس مؤكدا انها
اذا قامت بتنفيذها ما
كانت في حاجة الى رفع
الدعوم عن الكهرباء أو
الماء أو البنزين.
وأيد الهدية نظام
االنتخابات بالصوتين ألنه
يمنح الناخب الحرية في
تحديد ممثليه تحت قبة
عبداهلل السالم ويحقق
العدالة والمساواة.
وإلى تفاصيل الحوار:

• باعتبارك رئيس لجنة امل��راف��ق فما
آخر التطورات بخصوص قانون البلدية
علما انه يناقش في لجنة املرافق منذ دور
االنعقاد املاضي؟
 ق ��ان ��ون ت �ع��دي��ل ال �ب �ل��دي��ة ت��أخ��رألن � ��ه ل� ��م ي �ك��ن أخ � ��ذ االول � ��وي � ��ة ل��دى
اللجنة فكانت هناك ق��وان�ين أخ��رى
وت��م االن�ت�ه��اء منها ون�ح��ن اآلن في
اللجنة نعمل عليه ونعد الجميع ان
نقدمه خ�لال دور االن�ع�ق��اد الحالي
وه� ��و اآلن ف ��ي ال �ل �م �س��ات االخ� �ي ��رة
وأري� � ��د ت��وض �ي��ح أن م �ج �م��وع��ة م��ن
ال� �ن ��واب ت �ق��دم��وا ب �م �ق �ت��رح ل �ق��ان��ون
البلدية والحكومة تقدمت بمشروع
والكثير من النقاط في هذا القانون
تم انجازها ان�ج��ازا شبه كامل ولم
يتبق سوى مادتني او ثالث تتعلق
بمخالفات البناء والحكومة غلظت
العقوبة تغليظا مبالغا به وهذا ما
رفضه النواب ونحن اآلن نعمل على
تقريب وجهات النظر ألن املسؤولية
ف ��ي ت �ف��اق��م ه� ��ذه امل �خ��ال �ف��ات ال تقع
على املواطن وح��ده كذلك الحكومة
واملتمثلة بالبلدية تتحمل ال�ج��زء
االك� �ب ��ر ألن �ه��ا م �ن��ذ ال �ب��داي��ة ل ��م تقم
ب� ��دوره� ��ا ف ��ي ال ��رق ��اب ��ة إض ��اف ��ة إل��ى
ت �ق��اع �س �ه��ا م ��ا أدى الن� �ت� �ش ��ار ه��ذه
املخالفات ون�ح��ن ف��ي لجنة امل��راف��ق
ال ن ��رف ��ض ال �ع �ق��وب��ات ول� �ك ��ن ل�ي��س
ب��امل�ب��ال�غ��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
فمن غير املقبول ان ي�ك��ون امل��واط��ن
شماعة ألخطاء قامت بها الحكومة
ول� �ك ��ن ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ذل � ��ك ن��ؤك��د
ان ال� �ق ��ان ��ون س �ي �ك��ون ج ��اه ��زا ب�ع��د
اجتماعني للجنة وأت��وق��ع ان ي��درج
على جدول أعمال الجلسة املقبلة.
مدينة الحرير
• ما أهمية مشروع مدينة الحرير؟
 يعد مشروع مدينة الحرير مناه��م امل�ش��روع��ات م��ن حيث املساحة
وال�ت�ك�ل�ف��ة ال �ك �ب �ي��رة إض��اف��ة إل ��ى كم
ال��وظ��ائ��ف ال �ت��ي سيستقطبها ه��ذا
امل �ش��روع إذ ي�ع��د امل �ش��روع م��ن أكبر
املشاريع التي أقدمت على انشائها
الكويت ونتمنى ان نبدأ بتشييده
في أقرب وقت ممكن.
• تم إحالة املشروع الحكومي الخاص
بمدينة الحرير إل��ى لجنة امل��راف��ق فلماذا
ل ��م ن �ع��د ن�س�م��ع ب ��ه م �ن��ذ ف �ت��رة وم ��ا آخ��ر
املستجدات بشأنه؟
 ت�م��ت م�ن��اق�ش��ة م �ش��روع مدينةال�ح��ري��ر ف��ي اج�ت�م��اع او اجتماعني
ل�ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق وت ��م ت��أج�ي�ل��ه لحني
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة ألن
م� �ش ��روع ال �ح��ري��ر ض �خ��م وي �ح �ت��اج
ل��دراس��ة ب��اع�ت�ب��اره م�ش��روع��ا نوعيا
على مستوى الشرق االوسط كما ان
هذا املشروع يوجد فيه نقاط خالف
ك �ث �ي ��رة وت� �ح� �ت ��اج ل �ت��وض �ي��ح أك �ث��ر
وأري ��د ان اش�ي��ر إل��ى أن�ن��ا ف��ي لجنة

النائب محمد الهدية

امل��راف��ق ليست ال�س��رع��ة ه��ي غايتنا
ول �ك��ن امل �ه ��م ه ��و ال� �خ ��روج ب �ق��ان��ون
متكامل.
• هل انت راض عن عمل لجنة املرافق
البرملانية؟
 نعم لجنة املرافق انجزت الكثيرمن القوانني النوعية ومنها قانون
البيئة الذي يعد نموذجا في التميز
إض ��اف ��ة إل � ��ى ق ��ان ��ون ��ي االت � �ص ��االت
وهيئة النقل كما أن للجنة املرافق
دورا ف� �ع ��اال ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س وه� �ن ��اك
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ل � ��دى ل�ج�ن��ة
املرافق والتي ستعمل على انجازها
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة ول�ك��ن اري ��د ان
أؤك � ��د ان ه��دف �ن��ا ل �ي��س ال �ك ��م ول �ك��ن
الكيف.
رفع الدعم عن المحروقات
• ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ج��ه ل ��رف ��ع ال ��دع ��م ع��ن
امل� �ح ��روق ��ات ف �ه��ل وص �ل �ت �ك��م ت�ط�م�ي�ن��ات
حكومية بعدم املساس بجيب املواطن؟
 نحن نرفض أي توجه حكوميلترشيد ال��دع��وم م��ن شأنه املساس
بجيب امل��واط��ن من أصحاب الدخل
املحدود واملتوسط فاملواطن يعتبر
خ�ط��ا اح �م��ر ول ��ن ن�ق�ب��ل امل �س��اس به
جملة وتفصيال وإذا كانت الحكومة
جادة في اصالح االختالالت املالية
ال� �ح ��اص� �ل ��ة ف � ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� ��دول� ��ة
فعليها البدء بتفعيل القوانني التي
اقرها املجلس مؤخرا ومنها قانون
( )B O Tوق ��ان ��ون ( )pppوق��ان��ون
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ل��و تم
ت �ف �ع �ي �ل �ه��ا ال �ت �ف �ع �ي��ل ال �ص �ح �ي��ح مل��ا
احتاجت الحكومة االن لرفع الدعم
ع ��ن أي م � ��ادة اس �ت �ه�لاك �ي��ة ت�لام��س
الحياة املعيشية للمواطن مباشرة
كاملحروقات والكهرباء واملاء وعلى

الحكومة ان تقرر وتفعل ما هو في
صالح املواطن ال ان تقف ضده.
مصادر الدخل
• م��ا ال�ح��ل ل�س��د ال�ع�ج��ز ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
برأيك؟
 نحن بحاجة إل��ى استراتيجيةورؤي � � ��ة واض� �ح ��ة ل �ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال� ��دخ� ��ل وه � �ن� ��اك ك �ث �ي��ر م� ��ن االم � ��ور
التي يمكن للحكومة م��ن خ�لال سد
ال�ع�ج��ز وم�ن�ه��ا ال�ق�س��ائ��م الصناعية
التي يأخذها بعض التجار بأسعار
زهيدة ويجنون من ورائ�ه��ا ماليني
الدنانير وك��ان االول��ى بهذه االم��وال
م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة ول��ذل��ك ي �ج��ب رف��ع
اي� �ج ��ارات ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة كما
ي � �ج ��ب ت� �ف� �ع� �ي ��ل ال � ��رق � ��اب � ��ة امل �س �ب �ق��ة
ع � �ل ��ى امل� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ح � �ك ��وم ��ة ال �ت ��ي
ي� �ص ��رف ع �ل �ي �ه��ا م �ب��ال��غ ط��ائ �ل��ة م��ن
غ �ي��ر م �ب��رر وي �م �ك��ن ل�ل�ح�ك��وم��ة اخ��ذ
ضرائب من الشركات الكبرى التي
ت��أخ��ذ م �ش��اري��ع ب �م�لاي�ين ال��دن��ان �ي��ر
وباملليارات كما انه يمكن للحكومة
س ��د ال �ع �ج��ز ف ��ي م �ي��زان �ي �ت �ه��ا وض��ع
ض ��رائ ��ب ال �ش��ال �ي �ه��ات وال �ج��واخ �ي��ر
وامل� � ��زارع وغ �ي��ره��ا م��ن االم� ��ور ال�ت��ي
ال ت ��زال ت��ؤج��ر ب��أس�ع��ار بخسة ج��دا
إض��اف��ة إل ��ى ض� ��رورة االت �ج��اه نحو
االستثمارات الخارجية والداخلية
وب ��ذل ��ك ن ��وض ��ح ان ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة
خ�ي��ارات ع��دي��دة قبل ال��ذه��اب لجيب
املواطن البسيط.
تصحيح األخطاء
• هل ت��رى ان الحكومة ج��ادة في أخذ
تقارير ديوان املحاسبة بعني االعتبار؟
 نحن نطالب الجهات الحكوميةك��اف��ة بتصحيح األخ�ط��اء امل��وج��ودة
لديها ومعالجة جميع املالحظات

ال �ت��ي أورده � ��ا دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة في
ت� �ق ��ري ��ره ألن � ��ه م ��ن غ �ي��ر امل� �ق� �ب ��ول ان
ن � ��رى ت� � �ج � ��اوزات ع �ل ��ى امل � � ��ال ال �ع ��ام
وي �ب �ق��ى ال �ج�م �ي��ع ص��ام �ت��ا ك �م��ا ان�ن��ا
ن� �ح ��ث دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل
ال� �ب ��اب ال ��راب ��ع م ��ن ق ��ان ��ون ال ��دي ��وان
وف��ي الحقيقة ه�ن��اك بعض ال ��وزراء
والجهات الحكومية تولي اهتماما
ل �ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت�ع�م��ل
ع�ل��ى م�ع��ال�ج��ة امل�لاح �ظ��ات امل��وج�ه��ة
ل�ه��ا وامل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ع�ق��د جلسة
خ�لال دور االن�ع�ق��اد امل��اض��ي وتابع
مع الوزراء كل وزير على حدة وذكر
كل وزير مالحظات ديوان املحاسبة
وم � ��اذا ف �ع��ل ت �ج��اه ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات
ول �ك ��ن م ��ن ه� ��ذا امل �ن �ب��ر أؤك � ��د ان أي
وزير يقصر سيحاسب النه من غير
امل�ق�ب��ول ان ن��رى اع �ت��داء ع�ل��ى ام��وال
الشعب ونبقى صامتني.
• ت �ب �ن��ى امل �ج �ل��س ال� �ح ��ال ��ي م�ج�م��وع��ة
م��ن االول��وي��ات وه��ي القضية االسكانية
والصحية والتوظيف فهل ترى انه انجزها
حدثنا بداية عن القضية االسكانية؟
 ل�لأم��ان��ة امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي علىخ�لاف املجالس السابقة فقد وضع
ق ��دم ��ه ع �ل��ى ال� �خ� �ط ��وة األول � � ��ى ع�ل��ى
طريق حل ه��ذه القضية وكما يقال
مسافة االلف ميل تبدأ بخطوة واآلن
ارى انه يمكن حل املشكلة االسكانية
وت��م توزيع أراض ووزع��ت مؤسسة
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة خ �ل ��ال ال �س �ن��ة
امل��اض�ي��ة  12أل��ف وح ��دة ك�م��ا وع��دت
ولكن نحن نقول ان مؤسسة الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة م �ق �ص��رة إذا وزع� ��ت على
ورق دون وج ��ود ج��اه��زي��ة حقيقية
ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ف��ال �ت��وزي��ع على
ال��ورق يجب ان يكون لفترة محددة
ول� �ك ��ن ه� �ن ��اك خ� �ط ��وة ج� �ي ��دة ق��ام��ت
ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة وه ��ي ت��وق�ي��ع البنية
التحتية ملدينة غرب عبد الله املبارك
ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ك� �م ��ا ت� ��م ط � ��رح م �ن��اق �ص��ة
مشروع املطالع فيما يخص بنيتها
التحتية وكل ذلك يعد ب��وادر جيدة
ول �ك��ن س �ت��وض��ح االي � ��ام إذا ل��م يكن
هناك نية صادقة من الحكومة أم ال
ولكن املشكلة حقيقة هي ان البعض
ي �ظ��ن ان امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ع�ل�ي��ه ان
ي�ت�ح�م��ل ج�م�ي��ع امل �ش��اك��ل امل �ت��راك �م��ة
ب�م��ا فيها ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة دون
العلم ان ه��ذه القضية وصلت لهذه
ال �ن �ت �ي�ج��ة ب �س �ب��ب ت��راك �م��ات ل�ع�ق��ود
ونتيجة لتقصير مجالس سابقة.
التكويت
• وفيما يخص قضية التوظيف؟
 ن� �ح ��ن م� ��ع ت� �ك ��وي ��ت ال ��وظ ��ائ ��فوإحالل الشباب الكويتي في جميع
املجالت خصوصا املجاالت املهنية

التتمة ص13

من غير المقبول
أن يكون المواطن
شماعة ألخطاء
الحكومة
تأجيل مشروع
الحرير لحين
االنتهاء من
قانون البلدية ألنه
ضخم ويحتاج إلى
دراسة
المواطن خط أحمر
ولن نقبل المساس
بجيب أصحاب
محدودي الدخل
أي وزير مقصر
سيحاسب ألنه من
غير المقبول ان
نرى اعتداء على
أموال الشعب
ونبقى صامتين
نحذر من عدم
تطبيق قانون
منع االختالط
ولن نسمح
بااللتفاف عليه
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المجالس إنجازا في حل مشاكل المواطنين
تتمة المنشور ص12
فموضوع التوظيف مشكلة ت��ؤرق
ال �ج �م �ي��ع خ� �ص ��وص ��ا ب� �ع ��د ص� ��دور
دراس��ة من التي توضح انه في عام
 2030سيكون لدينا  30أل��ف خريج
ول � �ه� ��ذا ن� �ح ��ن ال � �ي� ��وم ب� �ح ��اج ��ة إل ��ى
ف�ت��ح م �ج��االت ج��دي��دة للشباب وان
تكون مشاركتهم فاعلة في القطاع
ال � �خ� ��اص الس� �ت� �ي� �ع ��اب ه� � ��ذا ال� �ع ��دد
ال�ك�ب�ي��ر م��ن ال�خ��ري�ج�ين إض��اف��ة إل��ى
ان وزارة التربية مطالبة بتوجيه
ال �ش �ب��اب ن �ح��و ت �خ �ص �ص��ات يفتقر
إليها سوق العمل.
تطوير الخدمات الصحية
• األولوية الثالثة هي القضية الصحية
أال ت��رى أن هناك تأخرا في االرت�ق��اء في
الوضع الصحي؟
 ن� �ط ��ال ��ب ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �ط��وي��رالخدمات الصحية وتحديث املرافق
ال �ص �ح �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة وت�ج�ه�ي��زه��ا
ب�ك��وادر طبية عاملية م��درب��ة إضافة
إل� ��ى اس� �ت� �ي ��راد االج � �ه� ��زة امل �ت �ط��ورة
التي تختص بتشخيص االم��راض
املستعصية وال�س��ؤال مل��اذا ال تبني
الحكومة مدينة طبية متكاملة بدال
م ��ن ص� ��رف االم � � ��وال ال �ط��ائ �ل��ة ع�ل��ى
العالج في الخارج؟! علما ان العالج
ف��ي ال �خ��ارج مستحق ف��ي ح��ال عدم
وج��ود خ��دم��ات صحية ف��ي ال��داخ��ل
ولذلك نحن نحث الحكومة التخاذ
خ �ط��وات ج��دي��ة ل�لارت �ق��اء ب��ال�ق�ط��اع
الصحي وبناء مستشفيات عصرية
حديثة.
• طفت على السطح م��ؤخ��را مشكلة
ال �خ �ل��ل ف ��ي ب �ي��وت ج��اب��ر االح �م ��د وم ��دن
أخ� � � ��رى ول � �ك� ��ن م � ��ن ت � � ��رى ان � � ��ه ي �ت �ح �م��ل
املسؤولية امام هذه االخطاء؟
 ن�ع��م رأي �ن��ا ج�م�ي�ع��ا ال�ت�ش�ق�ق��اتواألخ �ط��اء ف��ي ب�ي��وت ج��اب��ر األح�م��د
وه��ذا موضوع صعب فأنا ال احمل
امل �ق��اول امل �س��ؤول �ي��ة ألن امل�س��ؤول�ي��ة
تقع على مؤسسة الرعاية السكنية
ف�ك�ي��ف ت�س�ل�م��وا م��ن امل �ق��اول امل �ن��ازل
ب�ه��ذا ال�ش�ك��ل ال�س�ي��ئ وف��ي الحقيقة
ه ��ذا ي��دل��ل ع�ل��ى ت��راخ��ي املهندسني
املشرفني على املشروع واستهتارهم
ب �س�ل�ام��ة ال� �ن ��اس وان ل ��م ت �ح��اس��ب
مؤسسة الرعاية السكنية فسيكون
لنا موقف نحن كنواب مجلس األمة
حيال هذه القضية.
• تقدم مجموعة من النواب باقتراحات
بقانون لتعديل الدوائر االنتخابية فأيها
تؤيد انت؟
 ن�ح��ن ش��ارك �ن��ا ب�ن�ظ��ام ال�ص��وتالواحد إيمانا منا باملشاركة الفاعلة
ولتأكيدنا ضرورة تمثيل املواطنني
ب��ال�ص��ورة املثلى والحقيقية وقبل
اس��اب �ي��ع ق�ل�ي�ل��ة رأي � ��ت االق �ت��راح ��ات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ال� �ت ��ي ت� ��م ت �ق��دي �م �ه��ا م��ن

بأبناء الكويت وكفاءاتها بأن تعود
الكويت كسابق عهدها درة للخليج
العربي.

النائب محمد الهدية مترئسا اجتماع لجنة املرافق

النواب وتمت مناقشتها في اللجنة
التشريعية بعضها رف��ض ومنها
ت��م اق� ��راره وم��ن ه��ذه االق �ت��راح��ات 4
أصوات  3منها داخل الدائرة وواحد
خارج الدائرة واقتراح آخر صوتني
وخ�م��س دوائ ��ر وأن�ن��ا شخصيا مع
الصوتني ألنه يمنح الناخب الحرية
ف�ي�ه�م��ا م ��ن ح �ي��ث ت �ح��دي��د ممثليه
تحت قبة عبد الله السالم بالصورة
التي يرغبها كما أرى ان الصوتني
فيه عدالة اجتماعية ومساواة أكثر
م ��ن ال� �ص ��وت ال� ��واح� ��د إض ��اف ��ة إل��ى
ان ��ه ي�خ�ف��ف م��ن ح ��دة امل�ن��اف �س��ة بني
املرشحني.
االتفاقية االمنية
• ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف امل�ح�ي�ط��ة أال ت��رى
ان��ه ب��ات م��ن ال �ض��روري إق ��رار االتفاقية
االمنية؟
 االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة االم � �ن � �ي� ��ة ال ت � ��زالم��وج��ودة ل��دى ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
م �ن��ذ دور االن �ع �ق��اد امل ��اض ��ي وب�ع��د
االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا س �ت �ص��در ت�ق��ري��ره��ا
وت�ح�ي�ل�ه��ا إل ��ى ال �ل �ج�ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ب��اع�ت�ب��اره��ا لجنة اخ�ت�ص��اص وان��ا
م��ا زل ��ت ع�ل��ى م��وق�ف��ي ال �س��اب��ق ضد
االت �ف��اق �ي��ة االم �ن �ي��ة إذا ب �ق �ي��ت على
حالها ألن��ي اعتبر موادها مخالفة
للدستور وتحتاج إل��ى تعديل كما
ان ف�ي�ه��ا م ��واد غ�ي��ر واض �ح��ة وبعد
اج� � ��راء ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ط �ل��وب��ة ع�ل��ى
االتفاقية لكل حادث حديث.
أكثر المجالس انجازا
• ما تقييمك ألداء مجلس االمة؟
 ي�ع�ت�ب��ر م �ج �ل��س االم � ��ة ال �ح��ال��يمن أكثر املجالس انجازا حيث قام
املجلس باصدار الكثير من القوانني
امل�ه�م��ة وال �ت��ي ت�ع��د نقلة ن��وع�ي��ة في
ال� �ت ��اري ��خ ال �ب��رمل��ان��ي خ �ص��وص��ا ان
القوانني التي اقرها املجلس تعتبر
مهمة ألن�ه��ا تطرقت لكافة جوانب
ال�ح�ي��اة امل�ع�ي�ش�ي��ة وك ��ان م��ن بينها
العديد من القوانني التنموية ولكن
نقول ان هناك كما كبيرا من املشاكل

املتراكمة عبر الوقت واملجلس ليس
ع ��اج ��زا ع ��ن ح �ل �ه��ا ول �ك �ن��ه ي �ح �ت��اج
للوقت.
تأييد الخصخصة
• اص � �ب � �ح � �ن� ��ا ن � �س � �م ��ع ع� � ��ن ق �ض �ي��ة
ال �خ �ص �خ �ص��ة ف �ك��ل ش� ��يء ي ��ذه ��ب ن�ح��و
الخصخصة فما رأيك؟
 ن�ح��ن ن��ؤي��د ال�خ�ص�خ�ص��ة التيتضمن للمواطن حقه والتي ال تكون
م�ج�ي��رة ل�ل�ت�ج��ار وامل�ت�ن�ف��ذي��ن ول�ك��ن
يجب ان يكون املواطن شريكا بهذه
امل �ش��اري��ع ال ان ت �ك��ون االم � ��ور على
ع��واه �ن �ه��ا ك �م��ا ن��رف��ض خصخصة
املشاريع املدرة والناجحة.
• انت كنت عضو مجلس بلدي سابقا
ولديك اط�لاع على خفايا االم��ور ونسمع
ان ال �ب �ل��دي��ة م��رت��ع ال �ف �س��اد ف �ك �ي��ف ت��رى
دور وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة عيسى ال�ك�ن��دري في
التصدي لهذا االمر؟
 نعم الجميع يعلم حجم الفسادفي البلدية ونؤكد ضرورة التصدي
للفساد ونحن الحظنا خالل الفترة
االخ�ي��رة ان ال��وزي��ر عيسى الكندري
ي� �ج� �ت� �ه ��د ورأي� � � �ن � � ��ا م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
االح� ��االت إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ون �ح��ن نشد
على ي��ده للتصدي لجميع مظاهر
الفساد.
االستجوابات
• م ��ا رأي� ��ك ف ��ي ك �ث��رة االس �ت �ج��واب��ات
خالل الفصل التشريعي الحالي؟
 في البداية يعتبر االستجوابأداة للمحاسبة وم��ن ح��ق أي نائب
ت �ف �ع �ي��ل االداة ال ��رق ��اب� �ي ��ة وه� �ن ��اك
ب �ع��ض ال � � � ��وزراء ل �س �ن��ا راض �ي��ن ع��ن
ادائ� �ه ��م وع �ل �ي �ه��م ت�ص�ح�ي��ح أدائ �ه��م
وم�ن�ه��م وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د .يوسف العلي فهذا الوزير أداؤه
دون امل� �س� �ت ��وى وع� �ل� �ي ��ه ت�ص�ح�ي��ح
الخلل امل��وج��ود داخ��ل وزارت��ه واآلن
هو ام��ام استجواب النائبني مبارك
الحريص واح�م��د القضيبي ونحن
بدورنا ندعو الوزير لتحسني وضع
الوزارة.

إساءة دشتي
• رف��ع امل�ج�ل��س ال�ح�ص��ان��ة ع��ن النائب
د.ع �ب��د الحميد دش�ت��ي ث�ل�اث م ��رات فهل
ترى ان دشتي أساء ملجلس االمة؟
 عبد الحميد دشتي لم يسيىءل �ل �م �ج �ل��س وح� �س ��ب وإن� �م ��ا ت�خ�ط��ى
ك��ل االع ��راف ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وت�ع��دى
جميع الخطوط ال�ح�م��راء فمن غير
امل �ق �ب��ول م��ا ي �ق��وم ب��ه م��ن تهجمات
غ�ي��ر م�ق�ب��ول��ة ع�ل��ى امل�م�ل�ك��ة العربية
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وم� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن
الشقيقة ون�ح��ن م��ع رف��ع الحصانة
ع��ن دش �ت��ي ل�ي��ذه��ب ل�ل�ق�ض��اء لينال
جزاءه العادل.
• الحكومة اقرت مجموعة من القوانني
وم�ن�ه��ا ق��وان�ي�ن ل��دي�ك��م ف��ي ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
ولكن ل�لآن لم تصدر لوائحها التنفيذية
ملاذا؟
 ن �ع��م ب��ال�ف�ع��ل ه �ن��اك ق��وان�ي�ن لمت �ص��در ل��وائ �ح �ه��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�لآن
وم �ن �ه��ا ق ��وان�ي�ن ف ��ي ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
ال �ع��ام��ة ون �ت �م �ن��ى م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ان
تستعجل في تنفيذها الن تعطيلها
يعد مضرة وفي حال اقرارها ستحل
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األم� � ��ور ون �ح��ن ننتظر
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت�ش��ري�ع��ات
التنموية وألن ت��أخ��ره��ا ف��ي تنفيذ
القوانني يثير نوعا من التوتر بني
السلطتني وعلى الحكومة ان تواكب
املجلس من خالل تنفيذها للقوانني
التي اقرها املجلس.
تعاون السلطتين
• م ��ا امل �ط �ل��وب م ��ن ال�س�ل�ط�ت�ين خ�لال
الفترة املقبلة؟
 امل �ط �ل��وب امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ع��اونوالتكاتف وتضافر الجهود لتقديم
امل��زي��د م��ن األم � ��ور ال �ت��ي ت�س�ه��م في
ت �ط��وي��ر ال �ب �ل��د خ �ص��وص��ا ان �ن��ا نمر
بمرحلة تاريخية بدليل دول االقليم
باتت تسبقنا بأشواط بعد ان كانت
ال �ك��وي��ت ه ��ي درة ال �خ �ل �ي��ج وك��ان��ت
ال �ك��وي��ت م �ض��رب امل �ث��ل ف ��ي ال �ت �ق��دم
ال �ع �م��ران��ي وال �ح �ض��اري وك�ل�ن��ا ثقة

تقصير وزراء
• ه ��ل ت ��رى أن ه �ن��اك ب �ع��ض ال � ��وزراء
مقصرون؟
 ن �ح��ن ل��دي �ن��ا م�ل�اح� �ظ ��ات ع�ل��ىب� �ع ��ض ال� � � � � ��وزراء م � ��ن ح� �ي ��ث االداء
وامل �ط �ل ��وب م �ن �ه��م ال� �ي ��وم ال �ن �ه��وض
ب ��وزارات� �ه ��م ألن ��ه ل �ي��س ه �ن��اك وق��ت
للمجاملة فاملواطن ينتظر االنجاز
وامل� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ت� ��ي ت� �ض� �م ��ن ح �ي��اة
ال ��رف ��اه �ي ��ة وس� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء قال للوزراء الذي ال يريد ان
يعمل عليه ان يقعد في بيته ونحن
كذلك نقول ان الوزير الذي ال يعمل
وي� �ض ��ع م �ص �ل �ح��ة ال� �ك ��وي ��ت ن�ص��ب
عينيه يروح يستريح.
قضية البدون
• ملف ال�ب��دون ع��ال��ق منذ ع�ق��ود فهل
حل هذا امللف سيرى النور قريبا؟
 قضية ال�ب��دون قضية انسانيةال� ��درج� ��ة االول � � ��ى وامل� �ط� �ل ��وب ال �ي��وم
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ح��ل ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة حال
ج��دي��ا ول �ي��س م �ج��رد إع �ط��اء وع��ود
ألن هذا امللف بحالة تضخم مستمر
وم� ��ن غ �ي��ر امل �ق �ب ��ول ان ي �ب �ق��ى ع�ل��ى
ه��ذا ال �ح��ال ول �ق��د خ�ص��ص املجلس
س��اع �ت�ي�ن خ�ل��ال ال �ج �ل �س��ة امل��اض �ي��ة
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ق �ض �ي ��ة ال� � �ب � ��دون وخ � ��رج
ب�م�ج�م��وع��ة ت��وص �ي��ات ل ��و طبقتها
ال �ح �ك��وم��ة ف �ب��ال �ت��أك �ي��د س�ي�ت�ح�س��ن
وضع البدون ونحن نحث الحكومة
ع�ل��ى االل �ت��زام بمسؤولياتها تجاه
هذه القضية.
منع االختالط
• ك �ن��ت أح� ��د امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ن ��دوة
الجماهيرية ملنع االخ�ت�لاط فما موقفكم
في حال لم يلتزم الوزير بهذا االمر؟
 ن�ح��ن ن �ح��ذر وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة منع��دم تطبيق ق��ان��ون منع االخ�ت�لاط
كما اننا لن نسمح بااللتفاف على
ال �ق��ان��ون ف��إم��ا ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون أو
امل �ن �ص��ة واع �ت �ق��د ان ال ��وزي ��ر يسير
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� �ح ��ال ��ي ع �ل �ي��ه ب��دل �ي��ل
ال�ج��ام�ع��ات وم�ن�ه��ا ال �ش��دادي��ة التي
ش�ي��دت على أس��اس منع االخ�ت�لاط
وك��ذل��ك امل�ع��اه��د وال �ج��ام �ع��ات تقوم
على منع االخ�ت�لاط ولكننا نسمح
ف��ي ح ��االت استثنائية خ��ارج��ة عن
نطاق ال��وزارة تبعا لظروف معينة
ولكن لن نسمح بصفوف مختلطة.

على الحكومة
اتخاذ خطوات
جدية لالرتقاء
بالقطاع الصحي
وبناء مستشفيات
عصرية حديثة
أنا شخصيا مع
الصوتين ألنه يمنح
الناخب الحرية في
تحديد ممثليه
ما زلت على
موقفي السابق
ضد االتفاقية
االمنية إذا بقيت
على حالها ألنها
مخالفة للدستور
الحكومة غلظت
عقوبات مخالفة
البناء في قانون
البلدية وهذا ما
رفضه النواب
قانون البيئة
نموذج في التميز
وهدفنا الكيف ال
الكم
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ذكر أنه عاصره فترة طويلة كونه ولد في قصره وكان يراه كل صباح

ناصر الصباح :عبداهلل السالم شخصية
فذة وملحمة إصالحية عظيمة
وص� � ��ف وزي � � ��ر ش � � ��ؤون ال� ��دي� ��وان
االميري الشيخ ناصر صباح االحمد
أم �ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت ال��راح��ل الشيخ
عبدالله السالم بانه شخصية فذة
وملحمة إصالحية عظيمة.
وق � ��ال ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ف ��ي كلمته
خ�لال مؤتمر عصر الشيخ عبدالله
ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح  1965 -1950ان
ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م ط�ي��ب ال�ل��ه
ث��راه عرف بتواضعه الجم وتعامله
امل�ت�م�ي��ز م��ع م��ن ح��ول��ه ف��ي ال�ش��أن�ين
السياسي واالجتماعي.
واش� � � � ��ار ال � � ��ى م � ��ا ت� �ح� �ل ��ى ب � ��ه م��ن
ش � �غ� ��ف ب� � ��ال � � �ق� � ��راءة وح � � � ��رص ع �ل��ى
االط �ل�اع ع�ل��ى ك�ت��ب االدب وال�ث�ق��اف��ة
والسيما دواوي ��ن ع��دد م��ن الشعراء
وم �ن �ه��م امل�ت�ن�ب��ي ال� ��ذي ك ��ان ع��اش�ق��ا
ل �ش �ع��ره وي �ح �ف��ظ ع � ��ددا م ��ن اب �ي��ات��ه
فضال عن متابعة البرامج االذاعية
واالخبارية.
وذك��ر ان��ه عاصر الشيخ عبدالله
ال�س��ال��م ف �ت��رة ط��وي�ل��ة ك��ون��ه ول��د في
ق� �ص ��ره وك � ��ان ي � ��راه ك ��ل ص� �ب ��اح م��ع

وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر الصباح خالل حضوره مؤتمر عصر الشيخ عبدالله السالم

ش �ق �ي �ق �ت��ه ال �ش �ي �خ��ة ب �ي �ب��ي ال �س��ال��م
طيب الله ثراها فضال عن مالزمته
مجلسه بصورة مستمرة.
وق� ��ال ان ��ه راف� ��ق ال �ش �ي��خ ع�ب��دال�ل��ه
ف��ي رح�لات��ه ال��ى ل�ب�ن��ان ح�ي��ث ك��ان��وا
ي � �خ ��رج ��ون ف � ��ي س � �ي ��ارت ��ه رح �ل �ت�ي�ن

يوميا صباحا وعصرا وتعرف من
خاللها الى الكثير من السمات التي
تمتع بها بصحبة عدد من الشيوخ
م �ن �ه��م ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �خ �ل �ي �ف��ة
وال �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ال �ج��اب��ر وال �ش �ي��خ
خليفة العبدالله

وروى ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ع � ��ددا م��ن
ال �ق �ص��ص ال �ت��ي ح��دث��ت م �ع��ه خ�لال
رح�ل�ت��ه ال��ى ل�ب�ن��ان وال �ت��ي ت��دل على
ذكاء الشيخ عبدالله السالم وحسن
ت�ع��ام�ل��ه م��ع األم � ��ور وم�ن�ه��ا ح��رص��ه
ع �ل��ى ان ي�ن�ف��ق م ��ن ك ��ان ي��راف �ق��ه في

التقدم العلمي :التوسع في إنتاج
الكهرباء بالكويت عبر سطوح المباني
قال املدير العام ملؤسسة الكويت
ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي د .ع ��دن ��ان ش�ه��اب
ال��دي��ن ان ال�ك��وي��ت تخطط للتوسع
ف��ي ان �ت��اج ال�ط��اق��ة الكهربائية عبر
س�ط��وح امل�ب��ان��ي م��ن خ�لال مشاريع
ن �م��وذج �ي��ة ت�ط�ب��ق ب��داي��ة ع �ل��ى 150
منزال وتتوسع الحقا إلى  1500ملا
بعد عام .2018
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل� ��ى به
ش� �ه ��اب ال ��دي ��ن ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع�ل��ى
هامش فعاليات التحضير الفتتاح
مؤتمر الطاقات املتجددة السادس
ل� � � ��دول ال� � �ش � ��رق االوس� � � � ��ط وش� �م ��ال
افريقيا وذكر ان الخطط املوضوعة
ت �ش �ي��ر إل � ��ى أن ك �ل �ف��ة ال� �ك� �ي� �ل ��وواط
امل �س �ت �خ��رج م ��ن ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة
ت� �ب� �ل ��غ  20ف� �ل� �س ��ا وب � ��ذل � ��ك ي �ص �ب��ح
م �ن��اف �س��ا ل �ل �م �س �ت �خ��رج م ��ن ال �ط��اق��ة
الكهربائية التقليدية املنتجة من
املشتقات البترولية والتي تتراوح
كلفتها بني  30و  40فلسا.
واض ��اف أن ال�ك��وي��ت وبالتعاون

جانب من الحضور في افتتاح مؤتمر الطاقات املتجددة

م � ��ع أمل ��ان � �ي ��ا أن � �ش ��أت ��ا أول م �ح �ط��ة
ط ��اق ��ة م� �ت� �ج ��ددة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ع��ام
 1984بطاقة ميجا واح��د وم��ازال��ت
موجودة.
واوض� � � � � ��ح ان م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية كان يوجه تركيزه
في السابق إلى الدراسات واألبحاث

ال�ع�ل�م�ي��ة م�ب�ي�ن��ا أن امل �ع �ه��د يخطو
حاليا خطوات ممتازة في االتجاه
نحو مشاريع الطاقة املتجددة مثل
م�ح�ط��ة ال �ش �ق��اي��ا ب �ط��اق��ة  70ميجا
واط.
وق� � � � ��ال ش� � �ه � ��اب ال� � ��دي� � ��ن ان� � � ��ه م��ا
دام ه� �ن ��اك دع � ��م ح �ك��وم��ي ل �ل �ط��اق��ة

ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ألول  5ال � ��ى  6آالف
ك �ي �ل��و واط س �ن��وي��ا ب �ك �ل �ف��ة ف�ل�س�ين
للكيلو واط في حني ان كلفتها على
الدولة من  30الى  40فلسا فبإمكان
الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم
إلى أنظمة الطاقة املتجددة.

رحالته املبالغ املالية النقدية التي
كانت معهم بصورة سليمة.
واش��ار ال��ى ح��رص الشيخ عبدالله
الشديد على اوقات من كان يرافقه في
رحالته من الشباب وضرورة اشغالها
ب � �ص� ��ورة م �ن ��اس �ب ��ة م� ��ع ت��وج �ي �ه��ات��ه
التربوية الهادفة والسديدة لهم.
وق � � ��ال ان اخ � ��ر م � ��رة ش ��اه ��د ف�ي�ه��ا
ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م ك��ان��ت ي��وم
اربعاء من شهر نوفمبر من عام 1965
مضيفا انه في اليوم السابق طلب من
امل�غ�ف��ور ل�ه��ا الشيخة بيبي الصباح
ال� ��ذه� ��اب ال � ��ى ق �ص��ر ال �ش �ع��ب ع �ص��را
ومقابلة الشيخ عبدالله السالم.
واضاف انه عندما وصل الى قصر
ال�ش�ع��ب وج��د ع�ن��د ب��اب غ��رف��ة الشيخ
عبدالله ال�خ��اص��ة شخصني احدهما
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر ال�ع�ل��ي وك ��ان وراء ه �م��ا
ش � �خ � �ص� ��ان اخ � � � � ��ران ه � �م� ��ا د .اح� �م ��د
ال �خ �ط �ي��ب وال �ش �ي��خ خ��ال��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
السالم.
وذكر انه دخل الى الشيخ عبدالله
السالم في غرفته الخاصة وقبل يده

وج� �ل ��س ع �ل��ى ك �ن �ب��ة ص �غ �ي��رة ت�ت�س��ع
لشخصني فقط مشيرا ال��ى ما شهده
حينذاك من صالبته وقوته.
وق ��ال ان ��ه ع�ن��دم��ا ك ��ان ف��ي امل��رح�ل��ة
املتوسطة تلقى اتصاال في احد االيام
م��ن ال�ش�ي��خ ج��اب��ر رح�م��ه ال�ل��ه ليجلب
ال ��دك� �ت ��ور ال �ب��ري �ط��ان��ي وي �ل �س��ون م��ن
امل�س�ت�ش�ف��ى االم �ي ��ري ل�ي�ع��ال��ج الشيخ
عبدالله ألن��ه ك��ان ف��ي حالة خطرة ثم
اخبره بعد ذلك بوفاة الشيخ عبدالله
وطلب منه اخبار الشيخة بيبي بذلك
وهي التي كانت والدة الجميع.
واض ��اف معالي الشيخ ن��اص��ر انه
بلغ الشيخة بيبي بخبر وفاة الشيخ
ع �ب��دال �ل��ه ال �س ��ال ��م وق� ��د ت ��أمل ��ت ك�ث�ي��را
لذلك لكن مما خفف من حزنها قدوم
الشيخة ن��وري��ة االح�م��د اليها ومعها
ال��دك �ت��ور وي �ل �س��ون الع�ط��ائ�ه��ا ادوي ��ة
مهدئة.

السفارة الهولندية تفتتح
مركزا جديدا لطلب التأشيرات
افتتحت سفارة مملكة هولندا
م� ��رك ��زا ج ��دي ��دا ل� �خ ��دم ��ات ط�ل��ب
التأشيرة للراغبني من املواطنني
واملقيمني في السفر الى اململكة .
وقال السفير الهولندي فرانز
بوتايت في تصريح للصحفيني
على هامش افتتاح املركز امس
ان��ه مع االرت�ف��اع الهائل في عدد
ط�ل�ب��ات ال�ت��أش�ي��رات م��ن الكويت
خ�لال السنوات القليلة املاضية
ف��ان السفارة لم تعد ق��ادرة على
ت� �ق ��دي ��م ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ض ��روري ��ة
ل�ل�اع ��داد ال �ك �ب �ي��رة م �م��ن ي� ��ودون
ال �س �ف��ر ال � ��ى ه ��ول� �ن ��دا .وذك� � ��ر ان
ال� � �س� � �ف � ��ارة وش� � ��رك� � ��ة (اف س��ي
غ �ل��وب��ال) امل�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ه��ذا
املجال اتفقتا لتولي مهمة تقديم
خ � ��دم � ��ات اس � �ت � �خ� ��راج ت ��أش� �ي ��رة
(الشنغن) ولفت الى مزايا املركز
الذي يحتل موقعا مالئما يسهل
الوصول اليه في مدينة الكويت
وي�ع�م��ل ب��ه م��وظ�ف��ون محترفون
يمكنهم التحدث باللغة املحلية
لتولي مسؤولية االستفسارات
وطلب التأشيرات.
واوضح ان (اف سي غلوبال)
اع � � � � � ��دت م � ��وق� � �ع � ��ا ال � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ا

م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ا ل � �س � �ه� ��ول� ��ة ط �ل��ب
ال� � �ت � ��أش� � �ي � ��رة وال � � � ��وص � � � ��ول ال � ��ى
امل �ع �ل��وم��ات ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ف�ئ��ات
التأشيرة واملستندات املطلوبة
وق ��ائ � �م ��ة االخ � �ت � �ي� ��ار وال � ��رس � ��وم
املطبقة.
وق� � � � ��ال ب � ��وت� ��اي � ��ت ان ط ��ال �ب ��ي
ت� ��أش � �ي� ��رة ال� � ��دخ� � ��ول (ال� �ش� �ن� �غ ��ن)
س�ي�ت�م�ت�ع��ون ل �ي��س ف �ق��ط ب�م��زي��ة
ال � ��دخ � ��ول ال � ��ى ه ��ول� �ن ��دا ب� ��ل ال ��ى
دول منطقة (الشنغن) االورب�ي��ة
وال � � �ت� � ��ي ت � �ش � �م ��ل اغ� � �ل � ��ب ال � � � ��دول
االوروب� � � � �ي � � � ��ة م� �ض� �ي� �ف ��ا أن ل� ��دى
الطيران الهولندي رحلة يومية
م ��ن ال �ك��وي��ت ال� ��ى ه��ول �ن��دا .وع��ن
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ه��ول�ن��دا
والكويت ثمن السفير الهولندي
العالقات الثنائية املتميزة التي
ت�ش�ه��د ت �ط��ورا م�س�ت�م��را الس�ي�م��ا
ف��ي امل �ج��ال االق �ت �ص��ادي مضيفا
ان ه��ول �ن��دا ت �ع��د ال �ش��ري��ك االول
للكويت في التبادل التجاري بني
ج�م�ي��ع ال� ��دول االوروب� �ي ��ة اذ بلغ
حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بينهما
العام املاضي  2.5مليار يورو.
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افتتح المؤتمر التربوي السنوي لجمعية المعلمين ممثال لولي العهد

العيسى :مراجعة وتطوير المناهج
وفق خطة زمنية
اكد وزير التربية ووزير التعليم
ال�ع��ال��ي د .ب��در ال�ع�ي�س��ى أن تطوير
التعليم ض ��رورة ح�ض��اري��ة تسعى
إل�ي�ه��ا ال� ��وزارة ب�ك��ل ج��دي��ة واه�ت�م��ام
لتقديم تعليم ع�ص��ري م�ت�ط��ور في
امل � � ��دارس وامل ��ؤس� �س ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
موضحا أن ال��وزارة بدأت بمراجعة
وتطوير املناهج وف��ق خطة زمنية
ستتم خاللها االستعانة باملعايير
ال�ت��رب��وي��ة امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ال تعتمد
على الحفظ والتلقني.
وق � � � � � ��ال ال � �ع � �ي � �س� ��ى ف � � ��ي ك �ل �م �ت ��ه
االف � �ت � �ت ��اح � �ي ��ة ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر امل ��ؤت� �م ��ر
التربوي ال�ـ  42ال��ذي تقيمه جمعية
امل �ع �ل �م�ين ت �ح��ت ش �ع��ار (م�ن��اه�ج�ن��ا
ال �ت��رب��وي��ة ..وم�ت�ط�ل�ب��ات ال�ن�ه�ض��ة).
امس ممثال لراعي املؤتمر سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
ال �ص �ب��اح أن ش �ع��ار امل��ؤت �م��ر ي��واف��ق
الحاجة املاسة إلى استمرار العمل
وال�س�ع��ي ل�ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج مل��واك�ب��ة
امل �س �ت �ج��دات ال �ت��رب��وي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة
الحديثة بما يالئم أحدث معطيات

د .بدر العيسى خالل املؤتمر

ال �ع �ل��م وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وي�ن�س�ج��م
واأله � � � � � ��داف ال � �ت ��رب ��وي ��ة امل� �ن� �ش ��ودة
وخطط التطوير واالرتقاء بالتعليم
والسياسات االستراتيجية للوزارة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ادارة ج� �م� �ع� �ي ��ة امل � �ع � �ل � �م �ي�ن ول� �ي ��د
ال� �ح� �س ��اوي ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه إن رع ��اي ��ة
س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د للمؤتمر تجسد
م � ��دى اه� �ت� �م ��ام ال � �ق � �ي ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة

 ..ومتلقيا درعا من رئيس مجلس ادارة جمعية املعلمني الكويتية وليد الحساوي

ب��دع��م م �س �ي��رة ال�ت�ع�ل�ي��م وامل�ع�ل�م�ين
وامل� �ع� �ل� �م ��ات .وأف � � ��اد ب � ��أن امل��ؤت �م��ر
ي�ط��رح قضايا تمثل رك�ن��ا أساسيا
من أرك��ان التعليم تتعلق باملناهج
ال� �ت ��رب ��وي ��ة وم� � ��ا ت �ت �ط �ل �ب��ه مل��واك �ب��ة
متطلبات النهضة الشاملة والثورة
التكنولوجية واملعرفية والعلمية
بأساليب وآليات غير تقليدية وذات
ب �ع��د اس �ت��رات �ي �ج��ي ي �ل �ب��ي ح��اج��ات

التعليم بما ي��واف��ق خطط التنمية
واإلصالح والتكامل.
م� ��ن ن��اح �ي �ت��ه أك � ��د امل � �ق� ��رر ال �ع ��ام
للمؤتمر ع�ب��دال��رح�ي��م ال�ك�ن��دري في
كلمته أن اختيار موضوع املناهج
لتكون على مائدة الطرح والنقاش
في املؤتمر جاء وفق خطة مدروسة
وم�س�ت��وف�ي��ة ن �ظ��را ل�ح��اج��ة امل�ن��اه��ج
امل��اس��ة للنظر فيها بشكل تقويمي

وم ��وض ��وع ��ي ل �ت �ك ��ون ق� � � ��ادرة ع�ل��ى
تلبية الحاجات واملتطلبات الحالية
وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة وم ��واك � �ب ��ة ل �ل �ت �ط��ور
العلمي والتكنولوجي.
بدوره قال رئيس املنظمة العربية
للتربية جمال الحسامي إن اختيار
جمعية املعلمني مل��وض��وع املناهج
ال� �ت ��رب ��وي ��ة وم� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال �ن �ه �ض��ة
عنوانا للمؤتمر يأتي في التوقيت

امل �ن ��اس ��ب م �ش �ي��را ال � ��ى ان امل �ن��اه��ج
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة أص � �ب � �ح ��ت ت �ق �ل �ي��دي��ة
وت�ح�ت��اج ال��ى تنقيح وت �ط��وي��ر .في
السياق نفسه قال أمني سر جمعية
املعلمني مطيع العجمي في تصريح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ل��ى ه��ام��ش اف�ت�ت��اح
املؤتمر إن املناهج التربوية تسير
في إطار كبير وحيوي من التحديث
من قبل وزارة التربية خصوصا في
هذه املرحلة االنتقالية.
وأوض � � � ��ح أن ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ي �ع��د
م ��رح� �ل ��ة ان �ت �ق ��ال �ي ��ة ل� �ل ��وص ��ول إل ��ى
الغاية املرجوة والتركيز على أهمية
االس �ت �م��اع ل�ك��ل اآلراء وع ��دم تركها
لالجتهادات مؤكدا ضرورة تضافر
الجهود للخروج بنتائج ومناهج
تؤدي إلى مخرجات تعليمية تكون
صالحة لبيئة العمل في الكويت.
وتستمر جلسات امل��ؤت�م��ر ثالثة
أي � ��ام ب �م �ش��ارك��ة امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل� �ل� �ت ��رب� �ي ��ة وع � � � ��دد م � ��ن ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن
ال�ت��رب��وي�ين إل��ى ج��ان��ب األكاديميني
والباحثني واملعلمني واملعلمات.

كويتيان يقدمان أربعة بحوث
بمؤتمر االتصاالت والشبكات

الصبيح :الشباب ركيزة أساسية
لتحقيق التنمية المستدامة

ق � ��دم ب ��اح� �ث ��ان ك ��وي �ت �ي ��ان ارب �ع ��ة
ب� � �ح � ��وث م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ف � � ��ي م� �ج ��ال
االت�ص��االت والشبكات ام��ام املؤتمر
ال� �س� �ن ��وي ل�ل�ات� �ص ��االت ال�لاس �ل �ك �ي��ة
وال� � �ش� � �ب� � �ك � ��ات ت � �ع� ��ال� ��ج ت �خ �ص �ي��ص
ال � � � �ت � � � ��رددات ال�ل�اس� �ل� �ك� �ي ��ة وت� �ق ��وي ��ة
محطات االرسال واستخدام مقويات
املوجات الالسلكية ومصادر الطاقة
امل �س �ت��دام��ة ل ��زي ��ادة ك� �ف ��اءة ش�ب�ك��ات
االتصاالت الالسلكية.
وق��ال الباحثان الكويتيان لكونا
ان البحوث املقدمة تهدف الى ايجاد
ح� �ل ��ول ع �ل �م �ي��ة وع �م �ل �ي��ة ل� �ع ��دد م��ن
مشكالت االتصاالت السيما ضعف
التغطية الالسلكية للشبكات وبطء
ال�خ��دم��ات الالسلكية وق�ص��ر مداها
باالضافة الى تقوية مصادر الطاقة
امل �س �ت��دام��ة ل ��زي ��ادة ك� �ف ��اءة ش�ب�ك��ات
االتصاالت الالسلكية.
وذك� � � ��ر ع� �ض ��و ه �ي �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س
بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة
ال �ك��وي��ت د .م �ح �م��د ب �ي ��دس ان اح��د
اب �ح��اث �ه �م��ا امل �ط ��روح ��ة ف ��ي امل��ؤت �م��ر

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي� � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د الصبيح
أه �م �ي ��ة م �ن��اق �ش��ة ق �ض ��اي ��ا ال �ش �ب��اب
ال �ع��رب��ي ك��رك �ي��زة أس��اس �ي��ة لتحقيق
أه��دف التنمية امل�س�ت��دام��ة ج��اء ذل��ك
ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ل� �ل ��وزي ��رة
ال �ص �ب �ي��ح ام� ��س ق �ب��ل ت��وج �ه �ه��ا ال��ى
ال � �ق� ��اه� ��رة ل �ل �م �ش ��ارك ��ة ف� ��ي امل��ؤت �م��ر
ال��وزاري حول تنفيذ أجندة التنمية
امل�س�ت��دام��ة  2030ف��ي ال ��دول العربية
(االب � �ع ��اد االج �ت �م��اع �ي��ة) ال� ��ذي ي�ق��ام
ت � �ح� ��ت رع � ��اي � ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س امل � �ص� ��ري
عبدالفتاح السيسي بالتعاون بني
وزارة التضامن االجتماعي املصرية
وجامعة ال��دول العربية والبرنامج
االنمائي لالمم املتحدة.
وق ��ال ��ت ال �ص �ب �ي��ح ان �ه ��ا س �ت��رأس
أول��ى جلسات املؤتمر ال��ذي ينطلق
ف ��ي ال � �س� ��ادس م ��ن ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري
مل � ��دة ي ��وم�ي�ن ب� �ع� �ن ��وان (ال �ت �خ �ط �ي��ط
ال�ت�ن�م��وي م��ن أج��ل تحقيق التنمية
املستدامة) مبينة أنه سيتم خاللها

د .محمد بيدس وم .محمد بهبهاني

ت �ت �ع �ل��ق ب ��إي� �ج ��اد ح � �ل ��ول ري��اض �ي��ة
وع �م �ل �ي��ة ل ��زي ��ادة س ��رع ��ة ال �ش �ب �ك��ات
ال�ل�اس� �ل� �ك� �ي ��ة ع � ��ن ط � ��ري � ��ق ال �ت �ح �ك��م
الدقيق بإرسال املوجات الالسلكية
م ��ن االج � �ه� ��زة ال �ن �ق��ال��ة ع �ن��د ت �ب��ادل
امل� �ع� �ل ��وم ��ات م� ��ع اج � �ه� ��زة ات� �ص ��االت
اخرى او محطات االرسال.
م ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال امل �ه �ن��دس محمد
بهبهاني املبتعث من الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب

ل � ��دراس � ��ة ال � ��دك� � �ت � ��وراه ف � ��ي ج��ام �ع��ة
م��ان�ش�س�ت��ر ان ��ه س�ي�ق��دم ف��ي امل��ؤت�م��ر
بحثا مشتركا م��ع د .بيدس يتعلق
ب ��اخ� �ت� �ي ��ار وت� �خ� �ص� �ي ��ص م� �ق ��وي ��ات
امل ��وج ��ات ال�لاس �ل �ك �ي��ة ل ��زي ��ادة م��دى
تغطية شبكات االتصاالت عن طريق
تطبيق نظرية الحلول الحسابية.

هند الصبيح

تقييم تجارب البلدان العربية حول
ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت �ن �م��وي ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
املقاربات للتنمية املستدامة.
وأض � � � ��اف � � � ��ت أن ت� � �ل � ��ك ال� �ج� �ل� �س ��ة
س �ت �س��اه��م ف� ��ي ال� �ت� �ح ��دي ��د ال �ع �ل �م��ي
ل�لاول��وي��ات وتيسير تقييم النتائج
وكيفية اعتبار أج�ن��دة  2030فرصة
مل��راج�ع��ة ه��ذه امل �ق��ارب��ات ب�م��ا يكرس
ال �ب �ع ��د االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
االجتماعي التنموي.

وذك ��رت أن ج��دول أع�م��ال املؤتمر
ي�ش�م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ج �ل �س��ات ال�ع�م��ل
واالوراق العلمية ب�ش��أن التخطيط
ال �ت �ن �م��وي ف ��ي ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م��ن
ح �ي��ث ال ��واق ��ع واآلف � � ��اق امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
واستعراض الستراتيجية التنمية
املستدامة في مصر .2030
وأش � ��ارت إل ��ى أن أع �م��ال امل��ؤت�م��ر
ت �ت �ض �م��ن أي � �ض� ��ا ج �ل �س ��ة ل �ج��ام �ع��ة
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب �ع �ن ��وان (ال �ق �ط��اع
االج �ت �م��اع��ي) وامل �ن �ظ �م��ات ال�ع��رب�ي��ة
املتخصصة ك��داع��م لتنفيذ االب�ع��اد
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ألج � � �ن� � ��دة ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة .2030
وب � �ي � �ن� ��ت أن� � � ��ه س� �ي� �ت ��م م �ن ��اق �ش ��ة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ وال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ل �ت �ح �ق �ي��ق
أه ��داف التنمية امل�س�ت��دام��ة واق�ت��راح
ال�س�ي��اس��ات امل�ن��اس�ب��ة ل�ه��ا م��ن خ�لال
عملية تكاملية بني الجهات املعنية
واس � �ت � �ع� ��راض ورق � � ��ة ع �ل �م �ي��ة ح ��ول
امل �ج �ت �م��ع امل� ��دن� ��ي ك �ش ��ري ��ك ل�ت�ن�ف�ي��ذ
أجندة التنمية املستدامة.
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استاد جابر يحتضن للمرة األولى
نهائي كأس سمو األمير
يستضيف استاد جابر االحمد
ال � ��دول � ��ي ال � �ي � ��وم ال � �ث�ل��اث� ��اء امل � �ب � ��اراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل �ك��أس س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
ل � �ك� ��رة ال � �ق � ��دم ب �ي��ن ف ��ري� �ق ��ي ال �ع ��رب ��ي
وال �ك��وي��ت ف ��ي اول ن �ه��ائ��ي ي �ق��ام في
االستاد منذ افتتاحه العام املاضي.
وس�ي�ك�ت�م��ل ه ��ذا ال �ع��رس ال �ك��روي
ب��رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و ام�ي��ر ال�ب�لاد
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ف��ي ال �ب�ل�اد وس��ط
ح �ض��ور ج�م��اه�ي��ري ينتظر ان يمأل
م � ��درج � ��ات االس� � �ت � ��اد م � ��ن م �ش �ج �ع��ي
الفريقني ومن عشاق لعبة كرة القدم
من الجنسني.
وف� ��ي ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة اع � ��رب ع��دد
من مشجعي الفريقني عن تعطشهم
ل �ح �ض��ور امل � �ب� ��اراة ال �ت��ي س �ت �ق��ام في

الساعة  6:40مساء في حني سيفتح
االستاد ابوابه للجماهير في الساعة
الثالثة عصرا.
واع � � ��رب امل �ش �ج��ع ح �م��د ال �ش �م��ري
ع� ��ن س� �ع ��ادت ��ه ل� �ح� �ض ��وره امل � �ب� ��اراةو
ان االس� �ت ��اد ي�ع�ط��ي ح ��اف ��زا ل�ل��ذه��اب
الس�ي�م��ا ان ال �ظ ��روف م�ن��اس�ب��ة ل��ذل��ك
وم �ن �ه��ا ال �ج��و امل�ل�ائ��م واخ �ت �ي��ار ي��وم
مناسب في منتصف االسبوع.
من جانبها ذكرت بدور الدرويش
ان هذه املرة تعد االولى التي تحضر
ف �ي �ه��ا م� � �ب � ��اراة ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ب�س�ب��ب
اق��ام�ت�ه��ا ع�ل��ى اس �ت��اد ج��اب��ر مضيفة
ان وج� � ��ود م �ث ��ل ه � ��ذه امل �ل�اع� ��ب ذات
املستوى املتميز يشجع النساء على
ال��ذه��اب ال��ى امللعب وح�ض��ور اج��واء

امل�ن��اف�س��ة امل�ت�م�ي��زة ب �ص��ورة مباشرة
ب��دال م��ن متابعتها على التلفزيون.
ام��ا امل�ش�ج��ع ع�م��ر ال��دوي��ش ف�ق��ال ان��ه
ي �ش��اه��د ف��ري �ق��ه ن� � ��ادي ال �ك ��وي ��ت ف��ي
التلفزيون عادة وال يتحمس للذهاب
ال��ى املالعب مضيفا ان استاد جابر
غ �ي��ر ن �ظ��رت �ن��ا ل �ل �م�ل�اع��ب مل ��ا ي�ت�م�ي��ز
ب ��ه م ��ن م��واص �ف��ات ع ��دي ��دة وج�ع�ل�ن��ا
نتشوق الي مباراة تقام فيه.
ب ��دوره ��ا اش� � ��ادت امل �ش �ج �ع��ة دالل
الجطيلي بحفل افتتاح استاد جابر
ال� � ��ذي اق� �ي ��م ف ��ي دي �س �م �ب��ر وش �ه��دت
ف�ع��ال�ي��ات��ه امل�ت�م�ي��زة االم ��ر ال ��ذي ع��زز
لديها الرغبة لحضور اي مباراة تقام
عليه مستقبال.

توأمة
بين الفروانية
ووالية تركية
قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل
ال�ح�م��ود امل��ال��ك ال�ص�ب��اح ان املحافظة
ستبرم اليوم مبادرة توأمة وت��آخ مع
والي� ��ة س��ام �س��ون ال �ت��رك �ي��ة ت�س�ت�ه��دف
تعزيز التعاون بني الجانبني وتبادل
الخبرات والتجارب املتميزة.
وقال الحمود في ان االتفاقية سيتم
توقيعها خ�لال اجتماعه م��ع محافظ
والي� � ��ة س ��ام �س ��ون ال �ت��رك �ي��ة إب��راه �ي��م
شاهني الذي سيزور البالد على رأس
وف��د رف�ي��ع امل�س�ت��وى لتوقيع م�ش��روع
التوأمة.
واض� � ��اف ان م ��ن امل� �ق ��رر أن ي�ل�ت�ق��ي
م� �ح ��اف ��ظ والي � � ��ة س ��ام� �س ��ون وال ��وف ��د
امل��راف��ق ل��ه ال�ق�ي��ادة السياسية لبحث
العالقات الثنائية وعدد من القضايا
وامل��وض��وع��ات ذات اإله�ت�م��ام املشترك
بني البلدين.

استاد جابر

الوفيات

الصحة تستضيف
 20استشاريا عالميا

اختتام الدورة التدريبية لجمعية
الصحافيين بالتعاون مع سكاي نيوز

أعلنت وزارة الصحة امس انها
ستستضيف في ابريل الجاري 20
استشاريا ف��ي تخصصات طبية
مختلفة يمثلون  12دولة أوروبية
وآسيوية وافريقية.
وق � � ��ال م ��دي ��ر ادارة ال� �ع�ل�اق ��ات
ال � �ع� ��ام� ��ة واالع� � �ل � ��ام ف � ��ي ال� � � � ��وزارة
فيصل ال��دوس��ري أن تخصصات
االس � � �ت � � �ش� � ��اري �ي ��ن م � � ��وزع � � ��ة ع �ل��ى
ع � � ��دة م� � �ج � ��االت م� �ن� �ه ��ا ج� ��راح� ��ات
ال � �ت � �ج � �م � �ي� ��ل وال� � � � �ح � � � ��روق وال� � �ي � ��د
وال� �ك� �ت ��ف واالع� � �ص � ��اب وال �ع �ي ��ون
والجراحة العامة وأم��راض القلب
وال �ج �ل��دي��ة وال �ب��اط �ن �ي��ة وأم� ��راض
الدم والسرطان والعظام والعمود
ال �ف �ق��ري .وق� ��ال أن ه ��ذه ال ��زي ��ارات
تهدف إل��ى ت��دري��ب الطاقم الطبي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ع� �ل ��ى أح � � � ��دث ال� �ط ��رق
ال�ع�لاج�ي��ة وت �ب��ادل ال �خ �ب��رات بما
ي � �ع� ��ود ب ��ال �ن �ف ��ع ع� �ل ��ى ال� �خ ��دم ��ات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة امل � �ق� ��دم� ��ة ف � ��ي ال � �ب �ل�اد
ورف ��ع ش��أن�ه��ا ع�ب��ر االس �ت �ف��ادة من
خ �ب��رات م�ت�ط��ورة ق��ادم��ة م��ن أكبر
املراكز الطبية العاملية.وأضاف أن

اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة
واملدير العام لوكالة االنباء الكويتية
ال� �ش� �ي ��خ م � �ب � ��ارك دع � �ي� ��ج االب ��راه � �ي ��م
ال �ص �ب��اح ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ن��اة
س�ك��اي ن�ي��وز االخ�ب��اري��ة ن��ارت ب��وران
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه بمناسبة اختتام
الدورة التدريبية التي نظمتها القناة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ج�م�ع�ي��ة الصحافيني
الكويتية لعدد من االعالميني بمركز
تطوير القدرات في كونا.
واع� ��رب ب� ��وران خ�ل�ال امل�ق��اب�ل��ة عن
ت �ق��دي��ره ل �ل �م �س��اع��دات ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا
وكالة االنباء الكويتية وجهودها في
ان�ج��اح دورة (ال�ص�ح��اف��ة التحريرية
امل ��رئ� �ي ��ة) ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف إل � ��ى ت��دري��ب
وت�ط��وي��ر ق��درات ع��دد م��ن االعالميني
ال�ك��وي�ت�ي�ين م�ش�ي��را إل��ى رغ�ب��ة ال�ق�ن��اة
ف��ي ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م��ع (ك ��ون ��ا) في
مجاالت التدريب وتبادل الخبرات .
واكد الشيخ مبارك الدعيج حرص
ك ��ون ��ا ع �ل ��ى ال � �ت � �ع ��اون م� ��ع م�خ�ت�ل��ف
امل ��ؤس� �س ��ات االع�ل�ام� �ي ��ة ف� ��ي ال �ع��ال��م
وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات واالف �ك��ار ال�ت��ي من

فيصل الدوسري

االس�ت�ش��اري�ين ال��زائ��ري��ن سيلقون
م�ح��اض��رات علمية وسيشاركون
ف � ��ي ورش ع �ل �م �ي ��ة وم� ��ؤت � �م� ��رات
طبية ب�ه��دف االرت �ق��اء بالخدمات
ال �ص �ح �ي��ة امل� �ق ��دم ��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
الفتا ال��ى أن األطباء العاملني في
مستشفيات ال ��وزارة سيشاركون
ب ��دوره ��م ف��ي ت�ش�خ�ي��ص ال �ح��االت
ال �ت��ي س�ي�ت��اب�ع�ه��ا االس �ت �ش��اري��ون
الزوار.

aldostoor

الشيخ مبارك دعيج الصباح مرحبا بالرئيس التنفيذي لقناة سكاي نيوز

ش��أن �ه��ا االرت � �ق ��اء ب �م �س �ت��وى االع �ل�ام
واالس�ت�ف��ادة م��ن ال�ن�م��اذج والتجارب
املختلفة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس
االدارة وم��دي��ر جمعية الصحافيني
ع��دن��ان ال ��راش ��د ان ��ه ت��م ال �ت �ع��اون مع
م��ؤس �س��ة س �ك��اي ن �ي��وز ال �ع��رب �ي��ة من
خ�ل�ال ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ال �ه��ادف
لتأهيل نخبة م��ن م�ح��رري الصحف
الكويتية على أحدث املهارات املهنية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● ف � ��وزي � ��ة ج� ��اس� ��م م �ح �م��د
أبوالبنات ،زوجة :محمد عيسى
آل رش �ي��د 75 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت)،
رج � ��ال :ش� ��رق ،ح�س�ي�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة،
تلفون ،66062997 :نساء :القادسية،
ق ،3م تقاطع  35و ،36م ،8تلفون:
66646363
● ف��اط �م��ة ح �س�ي�ن م �ح �م��ود
دش� � �ت � ��ي ،ارم � � �ل � ��ة :ع� �ل ��ي م �ح �م��د
علي 80 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال:
ال��رم�ي�ث�ي��ة ،حسينية ال�ع�ت��رة ،تلفون:
 ،99230992ن �س��اء :م �ش��رف ،ق،5
ش ،55طريق  ،7م6
● م� �ح �م ��د ح� �م ��د ع �ب ��دال �ل ��ه
املطيع 79 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
ال �س�ل�ام ،ق ،6ش ،610م ،3ت�ل�ف��ون:
 ،51177577ن �س��اء :ال �ش �ه��داء ،ق،3
ش ،311م ،84تلفون66400888 :

وذك� � ��ر ان ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ج�م�ع�ي��ة
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة وم��ؤس �س��ة
س �ك ��اي ن �ي ��وز ال �ع��رب �ي��ة ي �ع��د "ب ��داي ��ة
ش � ��راك � ��ة م �ه �ن �ي ��ة وم �ج �ت �م �ع �ي ��ة ب�ين
ال �ج �ه �ت�ين" ه��دف �ه��ا ت �ط��وي��ر وت��أه �ي��ل
جيل من املحررين الكويتيني الشباب
من القطاع الخاص والحكومي.
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