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عسكر يطالب بإلغاء
قرار خفض المواد
في الجامعات الخاصة

الصرعاوي يؤكد أهمية
ديوان المحاسبة مع
المنظمات الرقابية

الكويت تستضيف
مؤتمرا دوليا لعالج
السرطان  13الجاري

الزلزلة نقل عن سموه توجيهه لهم بعدم االهتمام بما يثار خارج مجلس األمة

األمير للنواب :ركزوا على مصلحة البلد
اك ��د س �م��و االم �ي��ر ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح �م��د ض� ��رورة ت �ع��اون السلطتني
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة لتحقيق
تطلعات وآم ��ال امل��واط�ن�ين مل��ا يعود
ع �ل �ي �ه��م ب ��ال� �خ� �ي ��ر ،ج � ��اء ذل � ��ك خ�ل�ال
اس � �ت � �ق � �ب� ��ال س � � �م � ��وه ام � � � ��س رئ� �ي ��س
مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس
لجنة االول��وي��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة النائب
د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وأع �ض��اء اللجنة
ال�ن��واب أحمد الري وفيصل الشايع
وكامل العوضي ومبارك الحريص.
وعقب اللقاء قال د .يوسف الزلزلة
ان سمو االمير وجه النواب الى أربع
ت��وص�ي��ات رئيسية واث�ن��ى على اداء
م �ج �ل��س االم� � ��ة وع� �ل ��ى دور رئ �ي �س��ه
الفتا الى ان التوصيات التى وجهها
صاحب السمو الى النواب هي تأكيد
ضرورة تعاون السلطتني وتأكيد أن
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي يتطلب ات�خ��اذ
ق� � � ��رارات اق �ت �ص ��ادي ��ة م ��ن ال �ج��ان �ب�ين
والبد من التركيز عليها اضافة الى

ان املجلس وان تبقى في عمره عاما
واح � ��دا ف��ان��ه ي�س�ت�ط�ي��ع ال ��دف ��ع نحو
تحقيق انجازات اكبر للمجتمع كما
ان كل ما يثار في الخارج من حديث
قد ال يليق بمجلس األمة والحكومة
ب� �ق� �ص ��د ول� � �غ � ��اي � ��ات غ � �ي� ��ر م ��وج �ه ��ة
للمنفعة ي�ج��ب ان ي�ت��رك ج��ان�ب��ا وان
يكون التركيز على مصلحة البلد.
واض ��اف ال��زل��زل��ة ان س�م��و االم�ي��ر
ت�ح��دث ع��ن ال ��دور االق �ت�ص��ادي ال��ذي
يجب ان يقوم ب��ه املجلس س��واء من
ن��اح �ي��ة اق � ��رار ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ل�ازم��ة
او تقديم التوجيهات والتوصيات
ل�ل�ح�ك��وم��ة م��ن ق�ب��ل ج�م�ي��ع االع �ض��اء
م �ش �ي��را ال � ��ى ان س� �م ��وه ت� �ط ��رق ال��ى
م��ؤس �س��ة م ��ودي ��ز واالن � � � ��ذارات ال�ت��ي
وجهتها للكويت وال�ت��ي ت�ل��زم فيها
ب��ات�خ��اذ ق ��رارات حتى تنقذ الوضع
االقتصادي بالبلد.
تفاصيل (ص 02و )03

الميزانيات 75 :مليون دينار ديون
للبلدية من اإلعالنات التجارية
أكدت لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ان ال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
ت�ل�م�س��ت ت�غ�ي��را ف��ي ال�ن�ه��ج اإلداري
وامل��ال��ي في بلدية الكويت عما كان
في السنة املاضية.
وش � ��ددت ال�ل�ج�ن��ة أه �م �ي��ة إح �ك��ام
ص �ي��غ ال �ع �ق��ود ال �ق��ان��ون �ي��ة امل��وق �ع��ة
م��ع الشركات املختصة باإلعالنات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وت �ح �ص �ي��ل اإلي� � � � ��رادات
منهم أوال بأول خاصة وأن الديون
املستحقة للبلدية في ه��ذا الجانب

بدأت ترتفع من  69مليون دينار إلى
 75مليون دينار وغالبيتها تخص
القطاع الخاص.
وبينت اللجنة أن عملية تأهيل
ش��رك��ات االع�ل�ان ��ات ال �ت �ج��اري��ة غير
ك ��اف� �ي ��ة ح� �ي ��ث إن م �ل��اك ال� �ش ��رك ��ات
املستبعدة من االع�لان��ات التجارية
ي�ق��وم��ون ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ات أخ��رى
للتحايل على قرار استبعادهم.
تفاصيل (ص)05

الكويت تشتري  28طائرة
يوروفايتر المقاتلة من ايطاليا
أب � ��رم � ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت وج� �م� �ه ��وري ��ة
إيطاليا الصديقة ام��س عقد ش��راء
ط��ائ��رات ي��وروف��اي�ت��ر امل�ق��ات�ل��ة لعدد
 28طائرة من الجيل الرابع وتعتبر
إح��دى ال�ط��ائ��رات الحديثة املتقدمة
في مجال الطيران.
وق ��ال ��ت وزارة ال ��دف ��اع ف ��ي ب�ي��ان
صحافي ان أول طائرتني ستصالن

ف ��ي ال ��رب ��ع األخ � �ي ��ر م ��ن ع � ��ام 2019
وت� �ك� �ت� �م ��ل ال� � �ط � ��ائ � ��رات ع � � ��ام 2022
وتستمر الطائرة في الخدمة حتى
عام .2050
وذك� � ��رت أن ال �ع �ق��د اش �ت �م��ل على
الدعم اللوجستي وتدريب الطيارين
وت� ��دري� ��ب ال �ف �ن �ي�ين ك ��ذل ��ك وت ��واج ��د
مدربني طيارين في الكويت.

نادي الكويت يتوج بكأس األمير
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 األح�م��د الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه بتسليم كأس
س� �م ��وه ل �ف ��ري ��ق ن� � ��ادي ال �ك��وي��ت
ال ��ري ��اض ��ي ال �ف ��ائ ��ز ف ��ي امل� �ب ��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي أق� �ي� �م ��ت أم ��س
ب�ي�ن��ه وف��ري �ق��ي ال� �ن ��ادي ال�ع��رب��ي
ال ��ري ��اض ��ي وذل� � ��ك ع �ل ��ى اس �ت ��اد
جابر الدولي بنتيجة .1-3

سمو األمير يقوم بتسليم الكأس لالعبي نادي الكويت

العمير لـ «الدستور» :سنصل إلى توافق مع اللجنة المالية اليوم

األولويات :تعرفة الكهرباء الجديدة
ستطبق على السكن الخاص منتصف 2018
حددت لجنة االولويات البرملانية
ام ��س م�ل�ام��ح ج � ��دول اع� �م ��ال جلسة
مجلس االمة املقبلة املقرر عقدها 12
و 13ابريل الجاري وقال مقرر اللجنة
النائب احمد الري ان وثيقة االصالح
االق �ت �ص��ادي ورف ��ع ال��دع��وم ستكون
على البند الثاني م��ن الجلسة بعد
االستجواب املقدم من النائبني احمد
ال �ق �ض �ي �ب��ي وم� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص ال��ى

وزي��ر التجارة والصناعة د .يوسف
العلي .وق��ال الري ان مقترح اللجنة
املالية حول شرائح الكهرباء والتي
ت�ض�م�ن��ت ف�ل�س�ين الول  6000كيلو
واط و 5ف �ل��وس ب �ع��د ذل ��ك سيطبق
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي م�ن�ت�ص��ف
ال�ع��ام املقبل ث��م يطبق على القطاع
التجاري واالستثماري بعد  3أشهر
وف��ي منتصف  2018سيتم تطبيقه

ع �ل��ى ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص ب �ع��د م�ع��رف��ة
ايجابيات وسلبيات ذلك.
ال ��ى ذل ��ك ت�ج�ت�م��ع ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
ال � �ي� ��وم مل �ن��اق �ش��ة م � �ش� ��روع ال �ق��ان ��ون
ب � �ش ��أن ت� �ح ��دي ��د ت �ع ��رف �ت��ي وح ��دت ��ي
الكهرباء وامل��اء وق��ال وزي��ر االشغال
ال�ع��ام��ة د .علي العمير ف��ي تصريح
لـ «الدستور» ان التصور الحكومي
ج ��اء ب �ع��د دراس � ��ة ق��ام��ت ب �ه��ا لجنة

أبل :إصالح بيوت شمال غرب
الصليبيخات على حساب المقاول
بحثت ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة مع
وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون االس �ك ��ان
ي��اس��ر أب ��ل ام ��س س ��وء ال�خ��دم��ات
والتشطيبات في مشروع مدينة
ش�م��ال غ��رب الصليبيخات وق��ال
ال��وزي��ر أب��ل :ان امل �ق��اول الرئيسي

م� � �س � ��ؤول م� �س ��ؤول� �ي ��ة ت� ��ام� ��ة ع��ن
اص�ل�اح ك��ل امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ترد
للمؤسسة على حسابه الخاص
م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ان� � ��ه اذا ت �ق��اع��س
امل� � �ق � ��اول ال ��رئ� �ي� �س ��ي ع � ��ن ال �ق �ي ��ام
ب��اع �م��ال ال �ص �ي��ان��ة ال �ل�ازم ��ة ف��ان

املؤسسة على اس�ت�ع��داد بالقيام
بها من خالل مقاولني تم التعاقد
معهم ويتحمل املقاول الرئيسي
فاتورة التكلفة.
تفاصيل (ص)06

الدعومات في مجلس الوزراء والتي
اك��دت ان الشرائح التي ت��م تقديمها
هي املناسبة اال اننا على ثقة بأننا
سنصل الى توافق مع اللجنة املالية
ال �ي ��وم الن �ن��ا ف ��ي م��رك��ب واح� ��د وم��ن
اول��وي��ات �ن��ا امل�ش�ت��رك��ة اق� ��رار الوثيقة
االقتصادية.
تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور»
المحاسبة :تعديل وزارة
األشغال لتصاميم بعض
المشروعات نتج عنه
زيادة بالتكلفة
تفاصيل (ص)13-09
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استقبل رئيس مجلس األمة وأعضاء لجنة األولويات والمحمد وملك إسبانيا السابق ورئيس نوكيا

األمير يحث النواب على تحقيق تطلعات
وآمال المواطنين بما يعود عليهم بالخير

سمو األمير مستقبال مرزوق الغانم وأعضاء لجنة األولويات

اس � �ت � �ق � �ب ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه بقصر بيان
ص � �ب� ��اح ام� � ��س رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األمة مرزوق الغانم.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ
ناصر املحمد واستقبل رئيس

م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ورئ� � � �ي � � ��س ل � �ج � �ن� ��ة االول� � � ��وي� � � ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن ��ائ ��ب د .ي��وس��ف
الزلزلة وأعضاء اللجنة النائب
أح� �م ��د الري وال � �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الشايع والنائب كامل العوضي
والنائب مبارك الحريص.
وق � � � � � � � � ��د زوده� � � � � � � � � � � � � ��م س� � � �م � � ��وه

ومستقبال وزيرة الدفاع اإليطالية

ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ال� �ك ��ري� �م ��ة ح ��ول
ك� � ��اف� � ��ة ال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا ال � � �ت� � ��ي ت �ه��م
مصلحة الوطن العزيز وحثهم
ع �ل��ى ت �ح �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات وآم� ��ال
امل ��واط � �ن �ي�ن ب� �م ��ا ي� �ع ��ود ع�ل�ي�ه��م
بالخير متمنيا لهم سموه دوام
التوفيق والسداد.
كما استقبل حضرة صاحب

ال � �س � �م� ��و أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد رئ� �ي ��س
مجلس ال��وزراء باإلنابة ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ووزي� � � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة ن �ي��وزي �ل �ن��دا
م ��وري م��اك��ال��ي وال��وف��د امل��راف��ق
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل أي� � �ض � ��ا ح� �ض ��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد

ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي� � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ��ال��د
ال� � � � �ج � � � ��راح ووزي � � � � � � � � ��رة ال � � ��دف � � ��اع
بجمهورية ايطاليا السيناتور
روبيرتا بينوتي والوفد املرافق
وذل��ك بمناسبة زيارتها للبالد
واستقبل امل�ل��ك خ��وان ك��ارل��وس
األول م� �ل ��ك م �م �ل �ك ��ة اس �ب ��ان �ي ��ا

ولي العهد استقبل الغانم والمحمد
والجراح ووزيرة الدفاع االيطالية
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس رئيس مجلس األمة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م واس�ت�ق�ب��ل سمو
الشيخ ناصر املحمد.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س مجلس
األم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ورئ �ي��س
ل � �ج � �ن� ��ة األول � � � � ��وي � � � � ��ات ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.ي� � ��وس� � ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة وأع � �ض � ��اء
اللجنة كال من النائب احمدالري
والنائب فيصل الشايع والنائب

كامل العوضي وال�ن��ائ��ب مبارك
الحريص.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي � � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ��ال��د
ال� �ج ��راح وال �س �ي �ن��ات��ور روب �ي��رت��ا
ب � � �ي � � �ن � ��وت � ��ي وزي � � � � � � � � ��رة ال� � � ��دف� � � ��اع
ب �ج �م �ه��وري��ة إي� �ط ��ال� �ي ��ا وال ��وف ��د
امل � ��راف � ��ق ل� �ه ��ا وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارتها للبالد.
حضر املقابلة رئيس املراسم
والتشريفات بديوان سمو ولي

ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ال �ح �م��ود
ورئيس األرك��ان العامة للجيش
ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن م �ح �م��د ال�خ�ض��ر
ون��ائ��ب رئ �ي��س األرك� � ��ان ال�ف��ري��ق
ال��رك��ن ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال �ن��واف
وآم��ر القوة الجوية اللواء الركن
طيار عبدالله الفودري.

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

السابق وذل��ك بمناسبة زيارته
للبالد.
واستقبل رئيس مجلس ادارة
ش��رك��ة ن��وك�ي��ا رس�ت��و سيالسما
وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك بمناسبة
زيارته للبالد.
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رئيس المجلس يستقبل وزير الخارجية النيوزيلندي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل استقباله وزير الخارجية النيوزيلندي

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم��س
وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي

موري ماكالي والوفد املرافق له
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد.

والغانم يتبادل الهدايا التذكارية مع موري ماكالي

وجرى خالل اللقاء استعراض
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وس � �ب� ��ل ت �ع��زي��زه��ا

إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ب � �ح� ��ث ع� � � ��دد م��ن
املواضيع ذات االهتمام املشترك
وت � �ب� ��ادل وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ح��ول

ال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة
وآخ � � ��ر ت � �ط � ��ورات األوض � � � ��اع ف��ي
املنطقة.

وح �ض��ر ال �ل �ق��اء م�س��اع��د وزي��ر
الخارجية ل�ش��ؤون األمريكيتني
السفيرة ريم الخالد.
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الزلزلة :األمير أثنى على دور الغانم في قيادة
المجلس لتحقيق النتائج اإليجابية الرائعة
ولي العهد أكد دور مجلس األمة الريادي في إنجاز الكثير من التشريعات والقوانين
ال� � �ت� � �ق � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة االول� � � ��وي� � � ��ات
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ب � �ح � �ض� ��ور رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س االم � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح االحمد حيث وجه
س �م��وه أرب ��ع ت��وص �ي��ات رئيسية
خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء واث � �ن ��ى ع �ل��ى اداء
مجلس االمة وعلى دور رئيسه.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
د.ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني بمجلس األمة أمس:
ت �ش��رف �ن��ا ف� ��ي ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات
وب �ح �ض��ور رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب �ل �ق��اء ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد وك � ��ان ل�ق��اء
مثمرا اث�ن��ى فيه ص��اح��ب السمو
على اداء هذا املجلس وانجازاته
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ك� �م ��ا اث � �ن ��ى ع� �ل ��ى دور

رئيس املجلس في قيادة املجلس
ال��ى تحقيق ال�ن�ت��ائ��ج االي�ج��اب�ي��ة
الرائعة.
وأض � � ��اف ال ��زل ��زل ��ة :ث ��م ت �ح��دث
س� � �م � ��وه ب � �ع� ��د ذل� � � ��ك ع� � ��ن ال� � � ��دور
االق�ت�ص��ادي ال��ذي يجب ان يقوم
ب� ��ه امل� �ج� �ل ��س س � � ��واء م� ��ن ن��اح �ي��ة
اق � � ��رار ال �ت �ش��ري �ع��ات ال�ل��ازم� ��ة او
تقديم التوجيهات والتوصيات
للحكومة من قبل جميع االعضاء
مشيرا ال��ى ان س�م��وه ت�ط��رق الى
مؤسسة موديز واالن��ذارات التي
وج �ه �ت �ه��ا ل �ل �ك��وي��ت وال� �ت ��ي ت�ل��زم
فيها باتخاذ ق��رارات حتى تنقذ
الوضع االقتصادي بالبلد.
واش��ار الزلزلة ال��ى ان صاحب
ال �س �م ��و أك � ��د ض � � ��رورة ان ي �ك��ون
ل�ل�ن��واب دور م��ع ال�ح�ك��وم��ة حتى

تقر مجموعة م��ن ال �ق��رارات التي
تدفع بتنمية االقتصاد في البلد
والحفاظ عليه الفتا الى ان سموه
اثنى على الدور الريادي ملجلس
األمة في املراقبة وان دوره واضح
وب�ين للحكومة كما اثنى سموه
ع �ل��ى دور ل�ج�ن��ة االول� ��وي� ��ات في
متابعة برنامج عمل الحكومة.
وب�ي�ن ال��زل��زل��ة ان س�م��و االم�ي��ر
وج� ��ه ب �ن �ه��اي��ة ال �ل �ق ��اء م�ج�م��وع��ة
م ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ات ل�ل�اع� �ض ��اء اك��د
فيها ض ��رورة ت�ع��اون السلطتني
م � � ��ن اج � � � ��ل اص� � �ل � ��اح ال� ��وض � �ع �ي�ن
االقتصادي واملالي للدولة.
وب � �س� ��ؤال� ��ه ع � ��ن ط �ب �ي �ع��ة ه ��ذه
ال� �ت ��وص� �ي ��ات أج� � ��اب ال ��زل ��زل ��ة ان
ص� � ��اح� � ��ب ال � �س � �م � ��و وج � � � ��ه ارب � � ��ع
ت � ��وص� � �ي � ��ات رئ � �ي � �س � �ي� ��ة االول � � � ��ى

د.يوسف الزلزلة

ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ض � ��رورة ال �ت �ع��اون
ب�ين السلطتني والثانية التأكيد
ان ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي يتطلب
ات � �خ ��اذ ق� � � ��رارات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة م��ن

ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن والب � � ��د م� ��ن ال �ت��رك �ي��ز
عليها.
ام��ا التوصية الثالثة حسبما
ذكر الزلزلة فهي ان املجلس وان
ت�ب�ق��ى ف��ي ع �م��ره ع��ام واح ��د فإنه
ي �س �ت �ط �ي��ع ال ��دف ��ع ن �ح��و ت�ح�ق�ي��ق
انجازات اكبر للمجتمع في حني
اك� � ��دت ت��وص �ي��ة س� �م ��وه ال��راب �ع��ة
ان ك ��ل م ��ا ي �ث��ار ف ��ي ال� �خ ��ارج من
حديث قد ال يليق بمجلس األمة
والحكومة بقصد ولغايات غير
موجهة للمنفعة يجب ان يترك
ج��ان�ب��ا وان ي �ك��ون ال�ت��رك�ي��ز على
مصلحة البلد.
واضاف الزلزلة :والتقى رئيس
م�ج�ل��س االم ��ة ورئ �ي��س وأع �ض��اء
لجنة االول��وي��ات البرملانية أمس
اي� �ض ��ا س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال ��ذي

أوص��ان��ا بتوصيات تتبع ايضا
ت��وص �ي��ات س �م��و األم �ي��ر وت�س�ي��ر
في نفس فلك ما اوصانا به سمو
األمير.
وتابع الزلزلة :وأكد سمو ولي
العهد دور مجلس االمة الريادي
في إنجاز الكثير من التشريعات
وال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت�ض�ي��ف اض��اف��ة
ك� �ب� �ي ��رة ج� � ��دا ف � ��ي س �ب �ي ��ل إن� �ق ��اذ
ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي ل�ل��دول��ة كما
أك� ��د س� �م ��وه م� �ب ��دأ ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
ال�س�ل�ط�ت�ين ح �ت��ى ب��ال�ف�ع��ل ت�ك��ون
ه �ن��اك إن� �ج ��ازات م�ث�م��رة ك�م��ا هو
الحال بني السلطتني حاليا.
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وصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية ضمن وفد برلماني كويتي

الخرينج :تضامن السودان مع التحالف اإلسالمي
في اليمن موقف مشرف

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج لدى وصوله إلى الخرطوم

وص� � � ��ل وف� � � ��د ب � ��رمل � ��ان � ��ي ك ��وي �ت ��ي
برئاسة نائب رئيس مجلس األم��ة
مبارك الخرينج الى الخرطوم أمس
ف��ي زي��ارة رسمية تستغرق خمسة
اي � � ��ام ت �ل �ب �ي��ة ل� ��دع� ��وة م� ��ن امل �ج �ل��س
الوطني السوداني.
واع � � ��رب ال �خ��ري �ن��ج ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل� �ل� �ص� �ح� �ف� �ي�ي�ن ل� � � ��دى وص� � ��ول� � ��ه ع��ن

تطلعه ألن تسهم ال��زي��ارة ف��ي دع��م
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ب�ين
البلدين وتطويرها على املستويني
البرملاني والحكومي.
ك�م��ا اع ��رب ع��ن س�ع��ادت��ه البالغة
وشكره وتقديره للدعوة الكريمة من
رئيس ال�ب��رمل��ان ال�س��ودان��ي إبراهيم
أح�م��د عمر ونائبته عائشة محمد

الوفد البرملاني الكويتي وفي استقباله نائبة رئيس املجلس الوطني السوداني عائشة الصالح

صالح ل��زي��ارة الخرطوم متمنيا ان
ينعم ال �س��ودان ب��االم��ن واالس�ت�ق��رار
والرفعة واالزدهار.
وث �م��ن ال�ن��ائ��ب ال�خ��ري�ن��ج م��واق��ف
ال � �س ��ودان م ��ع اش �ق��ائ��ه وال �ت �ض��ام��ن
الكبير في التحالف االسالمي الذي
ت �ق��وده اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ف��ي ال�ي�م��ن م��ؤك��دا ان ذل��ك ي��دل على

املواقف املشرفة للسودان.
واوض � � � ��ح ان ب ��رن ��ام ��ج ال� ��زي� ��ارة
ي� �ت� �ض� �م ��ن ل� � � �ق � � ��اءات ل� �ل� �م� �س ��ؤول�ي�ن
السودانيني وفي مقدمتهم الرئيس
ال �س��ودان��ي ع�م��ر البشير ب��االض��اف��ة
الى رئيس البرملان وعدد من الوزراء
في الحكومة السودانية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا اع ��رب ��ت ص��ال��ح عن

ع�م��ق ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة املشتركة
ب�ي�ن ال � �س� ��ودان وال� �ك ��وي ��ت م�ت�ط�ل�ع��ة
ال ��ى ت�ع��زي��زه��ا ب�م��ا ي�ح�ق��ق مصالح
البلدين ويلبي تطلعات الشعبني.
وك � � � ��ان ف� � ��ي اس � �ت � �ق � �ب� ��ال ال� �ن ��ائ ��ب
ال �خ��ري �ن��ج وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه ل��دى
وص� � ��ول� � ��ه ال � � ��ى ال� � �خ � ��رط � ��وم ن ��ائ �ب ��ة
رئيس املجلس الوطني السوداني

ع��ائ �ش��ة م �ح �م��د ص ��ال ��ح وع� � ��دد م��ن
رؤس� ��اء ال�ل�ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة وسفير
دول��ة ال�ك��وي��ت ل��دى ال�خ��رط��وم طالل
منصور الهاجري وأع�ض��اء البعثة
الدبلوماسية الكويتية.
وي �ض��م ال��وف��د امل��راف��ق للخرينج
ك�ل�ا م ��ن ال � �ن ��واب ح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
وماجد موسى ومحمد الهدية.

تبدأ باالستجواب ثم مناقشة وثيقة اإلصالح ورفع الدعوم

األولويات حددت مالمح الجلسة المقبلة
أك��د مقرر لجنة االول��وي��ات النائب
اح�م��د الري أن ال �ش��رائ��ح الكهربائية
التي اعلن عنها ب��أن يكون سعر اول
 6000كيلو واط فلسني وث��ان��ي 6000
ك�ي�ل��و واط ب�خ�م�س��ة ف �ل��وس ستطبق
منتصف  2017على القطاع الحكومي
وم � ��ن ث� ��م ال � �ت � �ج ��اري واالس� �ت� �ث� �م ��اري
بمعدل ك��ل ق�ط��اع  3أش�ه��ر وب�ع��د ذلك
وم��ن منتصف  2018س�ي�ت��م تطبيقه
على القطاع الخاص.
وقال الري :عقدت لجنة االولويات
اج �ت �م��اع �ه��ا ال �خ ��اص ب �ج ��دول اع �م��ال
ال� �ج� �ل� �س ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة  12و 13اب ��ري ��ل
وسيكون اول البنود هو االستجواب
ال��ذي قدمه الزميالن احمد القضيبي
وم�ب��ارك الحريص ال��ى وزي��ر التجارة
وث ��ان ��ي ال �ب �ن��ود س �ي �ك��ون ع ��ن وث�ي�ق��ة
االص�ل�اح ورف��ع ال��دع��وم ع��ن الكهرباء
وال �ت��ي س�ي�ك��ون ف�ي�ه��ا ال�ت�ط�ب�ي��ق على
ال�س�ك��ن ال �خ��اص ب�ع��د س�ن�ت�ين ول�ي��س
اآلن الن � � ��ه ف � ��ي اول س � �ن ��ة س �ت �ك��ون
ب�م�ث��اب��ة اع� ��داد ل�ل�م�ش��روع وب �ع��د ذل��ك

س �ي �ك��ون ب ��داي ��ة ال �ت �ط �ب �ي��ق ت��دري�ج�ي��ا
على التجاري والحكومي كل منهما
 3أشهر وم��ن ث��م االستثماري وغيره
ال ��ى ح�ي�ن ال �ب��دء ف��ي ال �س �ك��ن ال �خ��اص
وال��ذي سيكون بعد سنتني والتعرفة
ح�س�م�ت�ه��ا ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة وس�ي�ك��ون
القرار النهائي للمجلس.
واض � � ��اف الري أن ال �ب �ن��د ال �ث��ال��ث
سيكون خاصا بتقرير لجنة حماية
االموال العامة عما ورد في مالحظات
دي��وان املحاسبة حول عقود االنظمة
اآلل � �ي� ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ام � ��ا راب � � ��ع ب�ن��د
ف �س �ي �ك��ون ح ��ول امل �ق �ت��رح ال� ��ذي ق��دم��ه
امل��رح��وم ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل وال��ذي
تبناه النائب ع��ادل الخرافي املتعلق
بتعديل الالئحة الداخلية بخصوص
حضور اللجان حيث انه يتم اجتماع
ال�ل�ج�ن��ة ح �ت��ى ل��و ب �ع��د م �ض��ي نصف
س��اع��ة ع�ل��ى وق ��ت اج�ت�م��اع�ه��ا امل�ح��دد
س�ل�ف��ا ب�س�ب��ب ع ��دم اك �ت �م��ال ال�ن�ص��اب
ب ��أن ي �ك��ون االج �ت �م��اع م�ق�ت�ص��را على
ح �ض ��ور ع� ��دد  3ن � ��واب اذا ك� ��ان ع��دد

اع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة  7ن ��واب ام ��ا اذا ك��ان
ع��دد اع �ض��اء اللجنة  5ن ��واب فيجوز
ع �ق��د اج �ت �م��اع �ه��ا ب �ح �ض��ور ع�ض��وي��ن
فقط بشرط ان يكون التصويت على
القرارات باالجماع.
وزاد الري :أم � ��ا ال �ب �ن��د ال �خ��ام��س
ف �س �ي �ك��ون ب �خ �ص��وص ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
ال �ش��ؤون ال�ص�ح�ي��ة ال�ق��اض��ي بتعديل
اح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � �ع� ��اق �ي�ن ب ��اض ��اف ��ة
م ��ادة تتعلق ب��أن ي�ك��ون اح��د اع�ض��اء
م�ج�ل��س ادارة ه�ي�ئ��ة امل �ع��اق�ين ممثال
م��ن وزارة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة وه��ذا
التعديل رفضته اللجنة وهذا مشروع
ح � �ك� ��وم� ��ي وف � � ��ي ال � �ن � �ه� ��اي� ��ة س �ي �ك ��ون
ال �ق��رار للمجلس ام��ا ال�ب�ن��د ال�س��ادس
ف �ه��و ع �ب ��ارة ع ��ن اق �ت��راح�ي�ن بتشكيل
لجنتني للتحقيق اح��ده�م��ا ال��وق��وف
ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات على
التعيينات في الجمارك واآلخر بشأن
ال �ت �ج��اوزات ف��ي التعيينات واألوام ��ر
التغييرية التي عليها شبهات مالية
الخاصة بمؤسسة البترول الوطنية

احمد الري

وال � �ش � ��رك � ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا ب� �ع ��د ان
انقضت امل��دة التي طلبتها الحكومة
ب��ال �ج �ل �س��ة ال �س��اب �ق��ة وه� ��ي ال �ت��أج �ي��ل
مل��دة اسبوعني وسيعرض للمناقشة
والقرار للمجلس.
وت ��اب ��ع الري :أم� ��ا ال �ب �ن��د ال �س��اب��ع
ف� �س� �ي� �ك ��ون ت� �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
امل��ال �ي��ة ال� �خ ��اص ب��ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة

وال� �ب� �ن ��د ال� �ث ��ام ��ن س �ي �ك ��ون ت �ق��ري��ره��ا
الخاص بتقييم وتفعيل كفاءة النظم
التشغيلية للهيئة العامة للصناعة
اما البند االخير فسيكون بخصوص
ت� � �ق � ��ري � ��ر ل � �ج � �ن� ��ة ح � � �ق� � ��وق االن � � �س� � ��ان
املتعلق ب��زي��ارة اللجنة للمؤسسات
االصالحية.
وبني الري ان الشرائح الكهربائية
ح �س��ب م ��ا اع� �ل ��ن ع �ن��ه س �ي �ك��ون الول
 6000كيلو واط فلسان وثاني 6000
كيلو واط  5فلوس بمعنى املتوسط
سيكون  3.5فلوس لـ  12000كيلو واط
وكما هو معلن بأن  ٪75من املواطنني
يستهلكون  12000ك�ي�ل��و واط بذلك
ت��م م��راع��اة اص �ح��اب ال��دخ��ل امل�ح��دود
واملتوسط وفي النهاية سيكون القرار
للمجلس.
وأردف :س �ي �ك��ون ال �ت �ط �ب �ي��ق ع�ل��ى
ال�ح�ك��وم��ي وال �ت �ج��اري واالس�ت�ث�م��اري
تباعا بمنتصف  2017بمعدل ك��ل 3
اشهر على قطاع وفي منتصف 2018
سيبدأ التطبيق على السكن الخاص

بعد معرفة ايجابيات وسلبيات ذلك.
وأك � ��د الري أن ال� �ح ��زم االق �ت �ص��ادي��ة
مهمة ج��دا وي�ج��ب ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان
تلتزم بهذه االص�لاح��ات االقتصادية
خ �ص��وص��ا ف ��ي م �ش��اري �ع �ه��ا وع�ل�ي�ه��ا
ط � ��رح االراض� � � ��ي ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ب �ه��دف
تشجيع القطاع الخاص وايضا طرح
ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة ب ��أن ت �ك��ون نسبة
اكتتاب املواطنني فيها  ٪40وضمن
االص�لاح��ات خصخصة املشاريع في
التعليم او الصحة او النفطية دون
التدخل في موضوع االنتاج الن هذا
االمر سيادي ال يمكن التدخل فيه اما
بخصوص ارتفاع سعر البترول فهل
سيتم خفض رس��وم الكهرباء؟ وه��ذا
السؤال يجب ان يجيب عنه املعنيون
ب�ه��ذا االم ��ر وه ��ذا م��ن االس�ئ�ل��ة املهمة
التي يجب ان يتم توضيحها.
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عقود النظافة مبالغ فيها وارتفعت تكلفتها من  75مليون دينار إلى 285

الميزانيات 75 :مليون دينار ديون مستحقة
للبلدية من اإلعالنات التجارية
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة م �ي��زان �ي��ة ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2017/2016وت�ب�ين
لها ما يلي:
أوال :تعاون مع الجهات الرقابية
أوض �ح��ت ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة أنها
ت�ت�ل�م��س ت �غ �ي��را ف ��ي ال �ن �ه��ج اإلداري
وامل��ال��ي عما ك��ان ف��ي السنة املاضية
ووف� �ق ��ا ل �ت �ق��ري��ر ت �س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات
ال�ت��ي سجلها دي ��وان املحاسبة على
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ف �ق��د ت ��م ت �س��وي��ة 14
م�لاح�ظ��ة بشكل ك��ام��ل و 24مالحظة
ت ��م ت�س��وي�ت�ه��ا ج��زئ �ي��ا ف�ي�م��ا ظ �ل��ت 9
مالحظات دون تسوية كما تم تسوية
 %50من مالحظات ش��ؤون التوظف
التي سجلها دي��وان الخدمة املدنية
والعمل جار على تسوية البقية.
ووج�ه��ت اللجنة ب�ض��رورة تمكني
ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين وف��ق أحكام
القانون للوصول إلى تعاون ورؤية
وآلية عمل مشتركة.
والب��د م��ن اإلس ��راع ف��ي استحداث
إدارة ل �ل �ت��دق �ي��ق ال ��داخ� �ل ��ي وإل �ح ��اق
ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا ألع� �ل ��ى س �ل �ط��ة إش ��راف �ي ��ة
ليكون لديها االستقاللية التامة في
ممارسة اختصاصاتها.

ثانيا :الكفاالت المصرفية
ورغ � � ��م ال � �ج � �ه ��ود ال � �ت� ��ي ب��ذل �ت �ه��ا
ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي م�ع��ال�ج��ة امل��آخ��ذ ال�ت��ي
ش��اب��ت ال�ك�ف��االت املصرفية إال أنها
م� ��ا زال � � ��ت ب� �ح ��اج ��ة إل� � ��ى م ��زي ��د م��ن
اإلج � � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال��رق��اب �ي��ة
خ ��اص ��ة أن ال �ب �ل ��دي ��ة ت �ح �ت �ف��ظ ب�م��ا
يقارب  45ألف كفالة مصرفية على
امل �ق��اول�ي�ن وامل �س �ت �ث �م��ري��ن وي�ن�ب�غ��ي
إع � � � � ��ادة ال � �ن � �ظ ��ر ب� �ش� �ك ��ل ج � � ��دي ف��ي
ت�ع��زي��ز ك �ف��اءة األن �ظ �م��ة املحاسبية
وأن �ظ �م��ة ال��رق��اب �ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة وف��ق
متطلبات ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة للحد
من املالحظات اإلدارية واملحاسبية
ال � � �ت� � ��ي ق � � ��د ت� � �ق � ��ع ب� � �ه � ��ا ال � � ��وح � � ��دات
التنظيمية أث �ن��اء ال�ع�م��ل وت��دارك�ه��ا
ق�ب��ل وق��وع �ه��ا إذ إن م��ن امل�خ��ال�ف��ات
ال� �س ��اب� �ق ��ة وج � � � ��ود ش� �ب� �ه ��ة ت�ل�اع ��ب
وت� ��زوي� ��ر ف ��ي اإلف � � � ��راج ع ��ن ك �ف��االت
م �ص��رف �ي��ة م� ��ن اإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة
وق � � �ي � � ��ام ب � �ن� ��ك ال� � �ك � ��وي � ��ت امل � ��رك � ��زي
بالخصم من حساب البلدية بقيمة
 530ألف دينار بموجب كتاب مزور
واإلف� � � ��راج ع ��ن ك� �ف ��االت رغ� ��م وج ��ود
قرارات بتسييلها.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس األول

ال �ن �ظ��اف��ة ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ارت �ف �ع��ت
تكلفتها م��ن  75مليون دي�ن��ار إلى
 285مليون دينار خاصة أنها قد
ش��ارف��ت ع�ل��ى االن �ت �ه��اء وأن تكلفة
ت �ل ��ك ال� �ع� �ق ��ود ك � ��ان م �ب��ال �غ��ا ف�ي�ه��ا
باعتراف مسؤولي البلدية أنفسهم
إض ��اف ��ة إل� ��ى أن وزارة امل��ال �ي��ة ل��م
توافق على العقد السابق والبد من
تطوير آلية عقود النظافة وإيجاد
ب��دائ��ل اق�ت�ص��ادي��ة واالس �ت �ف��ادة من
م ��ردوده ��ا امل ��ال ��ي وال �ب �ي �ئ��ي وع ��دم
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ع �ق��ود ب �م��دد زمنية
طويلة كما حدث في العقد األخير
الذي استمر ملدة  5سنوات.
واس�ت�غ��رب��ت ال�ل�ج�ن��ة أن��ه يجري

ثالثا :عقود النظافة
ووجهت اللجنة ب��أن يتم ت��دارك
امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال � �ت� ��ي ش� ��اب� ��ت ع �ق��ود

ال�ت�ح�ض�ي��ر ح��ال �ي��ا إلع � ��داد دراس ��ة
اس �ت �ش��اري��ة م��ع ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات
ال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
وال� � � � � �خ � � � � ��اص ل� �ل ��اس� � � �ت� � � �ف � � ��ادة م ��ن
ح � ��رق ال �ن �ف ��اي ��ات ل �ت��ول �ي��د ال �ط��اق��ة
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة دون � �م � ��ا وج � � ��ود أي
م� � � � ��ردود م� ��ال� ��ي ل � �ل� ��دول� ��ة م � ��ن ق �ب��ل
الشركة ال�ت��ي ستدير امل�ش��روع في
ح ��ال ط��رح��ه م�س�ت�ق�ب�لا واالك �ت �ف��اء
بمردوده البيئي مستندة في ذلك
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج دراس � ��ات ق��د أج��راه��ا
البنك الدولي في حني ترى اللجنة
خ �ل��اف ذل � ��ك ب ��دل� �ي ��ل ت� �ق ��دم ش��رك��ة
ماليزية سابقا ل�ت��دوي��ر النفايات
في الكويت وبمقابل مادي وأن ما

طرحته البلدية من بديل لن يقلل
م��ن م�ص��روف��ات ف��ي ع�ق��ود النظافة
ب��ات �ف��اق ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة حيث
سيتم إيصال النفايات للمستثمر
ع �ل��ى ح� �س ��اب ال �ب �ل��دي��ة وت �ش �ت��ري
الدولة الطاقة الكهربائية املتولدة
من حرق النفايات منه الحقا.
وس�ب��ق أن بينت اللجنة مرارا
ك�ث��رة ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة املعنية
ب ��ال ��دراس ��ات االس �ت �ش ��اري ��ة ب �ش��أن
ت ��دوي ��ر ال �ن �ف��اي��ات وغ �ي ��اب ال��رؤي��ة
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ف� ��ي ه � ��ذا امل �ج ��ال
وامل� �ف� �ت ��رض ب� ��أن ي �ع �ه��د إل� ��ى ج�ه��ة
ح�ك��وم�ي��ة واح� ��دة ل�ت�ق��دي�م�ه��ا كحل
نموذجي.

رابعا :اإلعالنات التجارية
كما أك��دت اللجنة أهمية إحكام
ص �ي��غ ال �ع �ق��ود ال �ق��ان��ون �ي��ة امل��وق �ع��ة
م��ع الشركات املختصة باإلعالنات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وت �ح �ص �ي��ل اإلي� � � � ��رادات
منهم أوال ب��أول خ��اص��ة أن ال��دي��ون
املستحقة للبلدية في ه��ذا الجانب
بدأت ترتفع من  69مليون دينار إلى
 75مليون دينار وغالبيتها تخص
القطاع الخاص.
وبينت اللجنة أن عملية تأهيل
ش��رك��ات االع�ل�ان ��ات ال �ت �ج��اري��ة غير
ك ��اف� �ي ��ة ح� �ي ��ث إن م �ل��اك ال� �ش ��رك ��ات
املستبعدة من االع�لان��ات التجارية
ي�ق��وم��ون ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ات أخ��رى
ل �ل �ت �ح��اي��ل ع �ل��ى ق � ��رار اس �ت �ب �ع��اده��م
وم� �ن� �ه ��ا م� ��ا ت� ��م اإلف � � � � ��ادة ب� ��ه أث� �ن ��اء
االجتماع من وجود عدة مالك ألربع
شركات مختلفة تقوم بذات النشاط
ما يعني استمرار تلك املشاكل.

الشكاوى توصي بعقد عمومية
للسيارات خالل أسبوعين

الداخلية والدفاع
تبحث أعداد الذين يجوز
منحهم الجنسية اليوم

اج � �ت � �م � �ع� ��ت ل � �ج � �ن ��ة ال � �ش � �ك� ��اوى
وال� �ع ��رائ ��ض ال �ب��رمل��ان �ي��ة مل�ن��اق�ش��ة
شكوى مقدمة ضد وزي��ر التجارة
والصناعة د .يوسف العلي قدمها
ممثل أغ�ل�ب�ي��ة ال �ش��رك��اء ف��ي شركة
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ل �س �ي��ارات
ال �ص ��ادر ل�ه��م ح�ك��م ن�ه��ائ��ي واج��ب
ال�ن�ف��اذ م��ن محكمة التمييز بعزل
املديرين ول��م يطبق الوزير الحكم
النهائي ولم يدع الى عقد جمعية
عمومية للشركة الختيار مديرين
جدد.
وق� � � ��ال م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د.اح � � � �م� � � ��د م � �ط � �ي� ��ع ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني :ندعو ال��وزي��ر العلي
ال � ��ى ض� � � ��رورة االل� � �ت � ��زام ب��ال �ح �ك��م

تعقد لجنة امليزانيات والحساب
الختامي اجتماعا اليوم ملناقشة
ميزانية الهيئة العامة للمعلومات
املدنية للسنة املالية 2017/2016
بحضور ممثلني عن كل من وزارة
امل��ال�ي��ة ودي ��وان املحاسبة ودي��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وج �ه��از امل��راق�ب�ين
املاليني والهيئة العامة للمعلومات
املدنية وما يستجد من اعمال.
ك �م��ا ت�س�ت�ك�م��ل ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة م �ن��اق �ش��ة
م�ش��روع بقانون ف��ي ش��أن تحديد
ت �ع��رف��ة وح ��دت ��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ودراس � � � � ��ة ال � ��وض � ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي
بحضور وزير الكهرباء واملاء وما
يستجد من اعمال.
وم � � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ � � � � ��رى ت� �ن ��اق ��ش
لجنة ال�ش��ؤون الداخلية وال��دف��اع

جانب من اجتماع لجنة الشكاوى والعرائض أمس

ال�ن�ه��ائ��ي امل�ع�ن��ي ب�ت�ن�ف�ي��ذه ك��وزي��ر
ل �ل �ت �ج��ارة ب��ال �ق �ي��ام ب ��إج ��راء واج��ب
ال �ن �ف��اذ ب �ن ��اء ع �ل��ى ح �ك��م ال�ت�م�ي�ي��ز
داع�ي��ا وزي��ر ال�ت�ج��ارة ال��ى االل�ت��زام

بتنفيذ الحكم النهائي محذرا من
ان يكون هناك تأخير او ت��راخ في
تنفيذ الحكم النهائي.
واش� ��ار ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة اوص��ت

ب �س ��رع ��ة ال � ��دع � ��وة ل �ع �ق��د اج �ت �م��اع
للجمعية العمومية للشركة لتنفيذ
ه��ذا الحكم القضائي النهائي في
مدة اقصاها أسبوعان.

امل �ش��روع ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
اح � �ك� ��ام ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  26ل�س�ن��ة
 1962بتنظيم السجون واملشروع
ب �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  23ل �س �ن ��ة 1968
ب�ش��أن ن�ظ��ام ق��وة ال�ش��رط��ة وك��ذل��ك
مناقشة مجموعة من االقتراحات
ب� �ق ��وان�ي�ن ب �ت �ح��دي��د ال � �ع� ��دد ال� ��ذي
ي�ج��وز منحه الجنسية الكويتية
واالق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادة
ب��رق��م  90م �ك��ررا ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م
 26لسنة  1962بتنظيم السجون
ب��االض��اف��ة ال��ى مناقشة مجموعة
م ��ن االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب�ش��أن
ن �ظ��ام ق ��وة ال �ش��رط��ة وم ��ا يستجد
من اعمال.
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الكندري :تشكيل لجنة لحصر أخطاء الوحدات السكنية

اإلسكانية ناقشت مع أبل
مشروع مدينة غرب الصليبيخات

أبل :إصالح البيوت على حساب المقاول واتخاذ االجراءات القانونية تجاه جميع المقصرين
ن� ��اق � �ش� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم � ��س م � �ش ��روع م��دي �ن��ة
شمال غرب الصليبيخات بحضور
وزير الدولة لشؤون اإلسكان ياسر
ابل.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل
ال�ك�ن��دري ف��ي تصريح للصحافيني
ع �ق��ب ان� �ت� �ه ��اء االج� �ت� �م ��اع ان وزي ��ر
اإلسكان أبلغ اللجنة تشكيل لجنة
م � � ��ن ج � � �ه� � ��ات ع � � � ��دة م � �ن � �ه� ��ا م �ع �ه��د
الكويت لألبحاث العلمية وجمعية
امل � �ه � �ن� ��دس�ي��ن وج � ��ام� � �ع � ��ة ال � �ك ��وي ��ت
ووزارات الكهرباء واألشغال العامة
والبلدية واملؤسسة العامة للرعاية
السكنية لحصر األخطاء في بعض
ال��وح��دات السكنية التي وزع��ت في
شمال غرب الصليبيخات ومناطق
أخرى.
وأض� � � ��اف ال � �ك � �ن ��دري ان ال �ل �ج �ن��ة
ط��ال �ب��ت وزي� ��ر اإلس� �ك ��ان ب ��أال ي��أخ��ذ
ال �ت �ق��ري��ر وق� �ت ��ا ط ��وي�ل�ا م ��ؤك ��دا أن��ه
بمجرد وصول التقرير سوف نطلع
املواطنني عليه.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون االس� �ك ��ان ي��اس��ر أب ��ل إل ��زام
امل �ق��اول معالجة جميع املالحظات
ال �ت��ي أب ��داه ��ا امل ��واط� �ن ��ون أص �ح��اب
ال� ��وح� ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة ع �ل��ى ح�س��اب��ه
ب ��اإلض ��اف ��ة ال � ��ى م �ح��اس �ب��ة ج�م�ي��ع
امل �ق �ص��ري��ن ف ��ي امل� �ش ��اري ��ع وات� �خ ��اذ
االج� � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت �ج��اه �ه��م

جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية أمس بحضور الوزير ياسر أبل

سواء كانوا مقاولني أو من الجهاز
التنفيذي باملؤسسة العامة للرعاية
السكنية أو كال الطرفني.
ج � ��اءت ت �ص��ري �ح��ات ال ��وزي ��ر أب��ل
عقب اجتماعه باللجنة االسكانية
بمجلس األمة أمس بناء على طلب
ال�ل�ج�ن��ة ل �ل��وق��وف ع �ل��ى امل�لاح �ظ��ات
التي ابداها املواطنون من أصحاب
ال� � ��وح� � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة ف� ��ي م �ن��اط��ق
ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د وج � ��اب � ��ر األح� �م ��د
وش � � �م� � ��ال غ� � � ��رب ال� �ص� �ل� �ي� �ب� �ي� �خ ��ات.
وأوض ��ح أب��ل ان اج�م��ال��ي ال��وح��دات
ال�س�ك�ن�ي��ة ال �ت��ي ت ��م ت��وزي �ع �ه��ا على
امل � ��واط� � �ن �ي��ن ف� � ��ي م � �ن� ��اط� ��ق ص� �ب ��اح
األح � �م� ��د وج� ��اب� ��ر األح � �م� ��د وش �م ��ال

غرب الصليبيخات بلغ  4452وحدة
وان ال�غ��ال�ب�ي��ة م�ن�ه��ا ت��م اس�ت�لام�ه��ا
وان ن�س�ب��ة ط �ل �ب��ات ال �ص �ي��ان��ة ال�ت��ي
ت �ق��دم ب �ه��ا أص �ح��اب ال ��وح ��دات بلغ
 14باملئة م��ن ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي وأن
 90باملئة تمت معالجة املالحظات
بها مطمئنا الكل بأن الوضع تحت
س�ي�ط��رة امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية وأن االص�ل�اح��ات يتحمل
ت�ك�ل�ف�ت�ه��ا امل� �ق ��اول س � ��واء ك��ان��ت في
التشطيبات أو الشبكة الصحية أو
أي أعمال أخرى.
وأضاف أبل بأنه اطلع منذ اليوم
األول الس�ت�لام امل��واط�ن�ين وحداتهم
ال �س �ك �ن �ي��ة ع �ل ��ى م�ل�اح� �ظ ��ات س� ��واء

التشطيبات التي ابداها عدد منهم
وش �ك��ل ل��ذل��ك ل�ج�ن��ة م�خ�ت�ص��ة تضم
م �م �ث �ل�ين ل �ج �ه ��ات رس �م �ي ��ة ه��دف �ه��ا
وض ��ع ت �ق��ري��ر ف �ن��ي ي�ت�ع�ل��ق بجميع
امل�لاح �ظ��ات وان ��ه ب��ان�ت�ظ��ار التقرير
ق �ب��ل ات �خ ��اذ االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
ملحاسبة وردع املقصرين.
وتابع اب��ل :نحن االن في انتظار
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ف� �ن ��ي ل �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة
ب��رئ��اس��ة م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث
العلمية وفي حال وجود اي اهمال
او ت �ق �ص �ي��ر س � ��واء م ��ن امل � �ق ��اول او
ال� �ج� �ه ��از امل � �ش ��رف او ك �ل �ي �ه �م��ا ف��ان
الحكومة ستتخذ اقصى االجراءات
القانونية.

وق � ��ال اب� ��ل ان امل� �ق ��اول ال��رئ�ي�س��ي
مسؤول مسؤولية تامة عن اصالح
كل املالحظات التي ت��رد للمؤسسة
ع�ل��ى ح�س��اب��ه ال �خ��اص م �ش��ددا على
ان ��ه اذا ت �ق��اع��س امل� �ق ��اول ال��رئ�ي�س��ي
عن القيام باعمال الصيانة الالزمة
فان املؤسسة على استعداد بالقيام
بها م��ن خ�لال م�ق��اول�ين ت��م التعاقد
م�ع�ه��م وي�ت�ح�م��ل امل �ق ��اول ال��رئ�ي�س��ي
ف��ات��ورة التكلفة .ودع��ا اب��ل من لديه
اي � ��ة م�ل�اح �ظ��ة م ��ن اص� �ح ��اب ب �ي��وت
ش �م��ال غ ��رب ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات تتعلق
بالسيراميك او الشبكات الصحية
او ال �ك �ه��رب��اء ي �ت �ف �ض��ل ل�ل�م��ؤس�س��ة
ل�ل�ت�ق��دم ب�ش�ك��واه للمؤسسة ونحن

على استعداد ملعالجتها.
واخ �ت �ت ��م وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
االس �ك��ان ي��اس��ر أب��ل ن��اف�ي��ا م��ا نسب
ال �ي��ه م��ن ت�ص��ري�ح��ات م�ف�ب��رك��ة على
مواقع التواصل االجتماعي مشددا
ع�ل��ى أن��ه ل�ي��س ب�ح��اج��ة ال��ى وسيط
ينقل له شكوى املواطنني وانه على
اط�لاع ت��ام على امل��وض��وع من خالل
زياراته امليدانية وتواصله املباشر
مع أصحاب الوحدات السكنية.
وع�ل��ى صعيد متصل نفى وزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون االس �ك��ان ي��اس��ر أبل
اي توجه او نية للمؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ت�خ�ف�ي��ض قيمة
ب� ��دل االي � �ج� ��ار او ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون
الخاص لهذه املسألة نهائيا.
وأك ��د أب��ل خ�ل�ال رده ع�ل��ى س��ؤال
لوسائل االعالم عدم صحة ما نشر
في بعض الصحف بشأن تخفيض
قيمة ب��دل االي�ج��ار م�ش��ددا أن هناك
قانونا ينص على قيمة بدل االيجار
وال يمكن تخفيضه بخالف ما نص
عليه هذا القانون.
وق� � ��ال أب� � ��ل :ال ي ��وج ��د اي ت��وج��ه
او ن�ي��ة ل��دي ال�ح�ك��وم��ة او املؤسسة
العامة للرعاية السكنية بتخفيض
بدل االيجار وه��ذا املوضوع لم يتم
بحثه او تداوله ال من قريب او بعيد
سواء في لجان املؤسسة او مجلس
الوزراء وهو عار عن الصحة بتاتا.
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الحويلة :يجب تعويض المواطنين عن الضرر الذي لحق بهم

عبدالصمد يسأل عن إجراءات اإلسكان
تجاه شكاوى أصحاب البيوت الحكومية
ان �ت �ق��د ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب م�خ��ال�ف��ات
بيوت شمال غ��رب الصليبخات حيث
وجهوا أسئلة برملانية إلى وزير الدولة
ل�ل�إس �ك��ان ي��اس��ر أب ��ل ع ��ن ت �ج��اوزات �ه��ا
م�ط��ال�ب�ين ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق في
هذا الشأن.
م ��ؤك ��دي ��ن ان � ��ه ي �ت �ح �م��ل ع��واق �ب �ه��ا
وزي � ��ر االس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر أب� ��ل م �ش��ددي��ن
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ع�ل��ى ض ��رورة وض��ع
ح��د ل�ت�ج��اوزات املقاولني عبر خطوات
ج� � ��ادة ت� �ح ��ول دون ت � �ك ��رار م �ث��ل ه��ذه
ال� �ت� �ج ��اوزات وط��ال �ب��وا ب�م�ح��اس�ب��ة كل
مسؤول عن تلك التجاوزات داعني إلى
ت�ع��وي��ض أص �ح��اب ب�ي��وت ش�م��ال غ��رب
الصليبخات عن الضرر الذي لحق بهم
وصرف بدل إيجار لهم.
ال �ن ��ائ ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د وج��ه
س� � � ��ؤاال إل � � ��ى وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
االسكان ياسر أب ��ل ق ��ال ف �ي��ه :ت��داول��ت
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي أخ �ب��ار
وم �ق��اط��ع ف�ي��دي��و ت�ظ�ه��ر ف�ي�ه��ا ال�ب�ي��وت
الحكومية التي قامت الدولة بتوزيعها
على املواطنني في منطقة شمال غرب
ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات وي �ب��دو ف�ي�ه��ا أن ال�ب�ن��اء
غير صالح وال تنطبق عليه معايير
الجودة واملتانة.
وأض � � ��اف ع �ب��دال �ص �م��د :ب �ن ��اء ع�ل�ي��ه
نرجو تزويدنا بالتالي:
 م ��ا ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ق��ام��ت بتنفيذال�ب�ي��وت ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي منطقة شمال
غرب الصليبيخات؟
 هل قامت الهيئة العامة للرعايةالسكنية ب�ف�ح��ص ال�ب�ي��وت الحكومية
ل�ل�ت��أك��د م��ن م�ط��اب�ق�ت�ه��ا ش� ��روط ال�ع�ق��د
وتوافر معايير الجودة قبل تسليمها
ل �ل �م��واط �ن�ين؟ وم ��ا ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص إن
وج��دت وه��ل قامت ال ��وزارة ب��أي إج��راء
حيال ذلك؟
 ه��ل توجد ش�ك��اوى م��ن املواطننيأصحاب البيوت الحكومية في منطقة
ش � �م� ��ال غ � � ��رب ال� �ص� �ل� �ي� �ب� �ي� �خ ��ات؟ وم ��ا
اإلج��راءات التي قامت بها ال��وزارة إزاء
تلك الشكاوى؟ وما اآللية املتبعة لحفظ
حقوق املواطنني؟
تعويض المتضررين
وع�ل��ى صعيد متصل وج��ه النائب
د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة س� ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر
الدولة لشؤون اإلسكان ياسر أبل جاء
ف�ي��ه :يعاني ال�ح��اص�ل��ون على الرعاية
السكنية في شمال غرب الصليبيخات
م��ن م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة وأض� ��رار م��ن خ�لال
سوء تشطيبات منازلهم وبعض أعمال
ال �ب �ن��اء واف �ت �ق��ار م�ن�ط�ق�ت�ه��م ل�ل�خ��دم��ات
العامة والعديد من املشكالت األخ��رى
ال� �ت ��ي ت �ش �م��ل ال �ت �ش �ط �ي �ب��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة
بمختلف أنواعها.

الحريجي :ضرورة
وضع حد لتجاوزات
مقاولي السكنية

عدنان عبدالصمد

د.محمد الحويلة

سعود الحريجي

فارس العتيبي

وأض � � � � � ��اف :م� � ��ن واج � � � ��ب امل ��ؤس� �س ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية التأكد من
امل ��واص� �ف ��ات ق �ب��ل ت�س�ل�م�ه��ا ل�ل�م�ش��روع
ومدى مطابقتها وسالمتها وجودتها
وعلى م��ا ت��م رص��ده م��ن أخ�ط��اء ويجب
اآلن ت �ع��وي��ض امل��واط �ن�ي�ن ع ��ن ال �ض��رر
ال ��ذي ل�ح��ق ب�ه��م وف�ت��ح تحقيق ملعرفة
م ��ن امل �ت �س �ب��ب وم �ح��اس �ب��ة امل �س��ؤول�ي�ن
ع ��ن ه � ��ذا ال �خ �ط��أ واإله � �م � ��ال ال ��واض ��ح
بطريقة التنفيذ في مباني شمال غرب
الصليبيخات.
وت��اب��ع :األم��ر ال��ذي يتطلب الوقوف
واملتابعة لهذا املوضوع من أجل إنهاء
هذه املعاناة حتى ال يتحمل املواطنون
أخطاء عدم تطبيق شروط العقد املبرم
مع الشركة املنفذة للمشروع من حيث
نوعية وجودة مواد البناء املنصوص
عليها واملحددة سلفا في العقد املبرم
وما نتج عنه من أضرار مادية ونفسية
ع �ل��ى امل ��واط �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ت ��م تسليمهم
البيوت.
وطالب افادته باآلتي :
 ه ��ل ت ��م إث �ب ��ات ج�م�ي��ع امل �خ��ال �ف��اتوامل�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل��ى امل� �ق ��اول ال��رئ�ي�س��ي
ح�ي��ن ت� ��م إج � � � ��راء ال �ت �س �ل ��م االب� �ت ��دائ ��ي
والنهائي أم أن هناك بعض املالحظات
واملخالفات اإلنشائية لم يتم اكتشافها
إال ب �ع��د ال �ت �س �ل��م ال �ن �ه��ائ��ي؟ إذا ك��ان��ت
ه � �ن ��اك ب� �ع ��ض األع� � �م � ��ال امل� �خ ��ال� �ف ��ة أو
امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ل��م ي �ت��م ت��دارك �ه��ا إال
ب�ع��د التسلم ال�ن�ه��ائ��ي ف�ه��ل ت��م تكليف
امل � �ق� ��اول ال ��رئ �ي �س ��ي ب��اس �ت �ك �م��ال �ه��ا أو
إصالحها أم أن املواطن صاحب البيت
ه��و ال ��ذي ت�ك�ف��ل ب ��اإلص�ل�اح؟ وإذا ك��ان
ت��م تكليف امل �ق��اول ب�ت�ع��دي��ل وتصليح
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات وامل �ل ��اح � � �ظ� � ��ات ف �ي ��رج ��ى
ت ��زوي ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات ال ��دال ��ة ع�ل�ي�ه��ا
أم��ا ف��ي ح��ال ت��رك األم ��ر إلج ��راء أع�م��ال
التصليح للمواطن صاحب البيت فهل
تم إجراء هذه االصالحات على حساب
املواطن أم على حساب املؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة؟ ي��رج��ى ب �ي��ان ه��ذا
األمر مع الشرح والتسبيب إن وجد.

 م� ��ا االج � � � � � ��راءات ال � �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��اال� ��وزارة لكشف وم�ح��اس�ب��ة امل�س��ؤول�ين
ع ��ن ه � ��ذا ال �خ �ط��أ واإله � �م � ��ال ال ��واض ��ح
بطريقة التنفيذ في مباني شمال غرب
الصليبيخات؟ وه��ل ت��م تشكيل لجنة
ت�ح�ق�ي��ق مل�ع��رف��ة م��ن امل�ت�س�ب��ب ع��ن ه��ذا
اإلهمال؟ وهل سيتم تعويض أصحاب
ب�ي��وت ش�م��ال غ��رب الصليبيخات عن
الضرر الذي لحق بهم؟
 ه � ��ل ت � ��م م � �س ��اء ل ��ة ف� ��ري� ��ق ال �ع �م��لأو ال �ل �ج �ن��ة امل �ك �ل �ف��ة ب � ��اإلش � ��راف ع�ل��ى
امل � �ق ��اول ال��رئ �ي �س��ي؟ إذا وج � ��دت ف�ع�لا
ول � � ��م ي� �ت ��م م � �س� ��اء ل� ��ة امل � �س � ��ؤول �ي��ن ع��ن
التسلم النهائي فما األس�ب��اب املانعة
ل �ل �م �س��اء ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة؟ وم ��ن يتحمل
تكاليف اإلص�ل�اح وال�ص�ي��ان��ة ف��ي هذه
ال �ح��ال��ة؟ وم ��ا ال�خ�ط��ة ال �ت��ي انتهجتها
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ملعالجة أخطاء البناء وإصالح العيوب
واملالحظات على البيوت التي تسلمها
أصحابها؟
 الكثير من امل��واط �ن�ي�ن ف ��ي ش�م��الغ ��رب ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات ق��ام��وا ب��ال�ص��رف
امل��ادي من حساباتهم الشخصية على
أع �م��ال إن�ش��ائ�ي��ة ل�ل�ب�ي��وت ال �ت��ي وزع��ت
ع �ل �ي �ه��م ن �ت �ي �ج��ة ع � ��دم ق� �ي ��ام امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية بتوفيرها أو
إص�لاح �ه��ا أو ألن األع �م��ال اإلن�ش��ائ�ي��ة
ك��ان��ت ن��اق �ص��ة أو ح ��دث ف�ي�ه��ا أض ��رار
ك �ن �ت �ي �ج��ة ط �ب �ي �ع �ي��ة ل � �س� ��وء األع � �م� ��ال
اإلن�ش��ائ�ي��ة أو كنتيجة إلخ�ل�ال امل�ق��اول
الرئيسي في تنفيذها بالشكل املتفق
ع �ل �ي ��ه ف� �ه ��ل س �ي �ت ��م ت� �ع ��وي ��ض ه � ��ؤالء
امل ��واط� �ن�ي�ن ع ��ن ق �ي �م��ة ه � ��ذه ال �خ �س��ائ��ر
واألض � ��رار وال�ت�ل�ف�ي��ات وال �ن��واق��ص في
إنجاز األعمال اإلنشائية؟

املقاولني عبر خطوات حكومية جادة
تحول دون تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأوض ��ح الحريجي أن ح��دي��ث ال ��وزارة
ع ��ن م �ح ��دودي ��ة ال �ب �ي��وت ال �ت��ي ظ�ه��رت
فيها تلك العيوب وإمكانية معالجتها
ال ي �ع �ف �ي �ه��ا م� ��ن واج� �ب� �ه ��ا ف� ��ي ال �ق �ي��ام
بإحالة املسؤولني عن امللف إلى جهات
ال �ت �ح �ق �ي��ق الف� �ت ��ا إل � ��ى أن� �ن ��ا س �ن �ت��اب��ع
اإلج � � � � � ��راءات ال � �ت ��ي س �ت �ت �خ��ذ ف� ��ي ه ��ذا
ال�خ�ص��وص خ �ط��وة ب�خ�ط��وة .وق ��ال إن
التحرك الحكومي النيابي تجاه هذه
اإلش �ك��ال �ي��ة ال �ت��ي خ�ل�ف��ت ح��ال��ة واس�ع��ة
من االستياء يجب أن يرتقي الى حجم
االزم � ��ة م ��ن ج �ه��ة وال � ��ى م��رت �ب��ة قضية
اإلس �ك��ان ال �ت��ي وض�ع�ه��ا م�ج�ل��س األم��ة
على رأس أول��وي��ات��ه منذ دور انعقاده
األول من جهة أخ��رى .وذك��ر الحريجي
أن ال�س��ؤال امل�ه��م ال��ذي يجب أن تجيب
عليه املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ه � ��و ك � �ي ��ف ت � ��م ت� �س� �ل ��م ه � � ��ذه ال� �ب� �ي ��وت
ب�ك��ل امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت�ن��اق�ل�ه��ا أه��ال��ي
شمال غ��رب الصليبخات عبر وسائل
التواصل االجتماعي.
وأضاف أن اس�ت�م��رار ال�ت��راخ��ي في
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م �خ��ال �ف��ات وت � �ج� ��اوزات
امل �ق��اول�ي�ن ف��ي ال �ع �ق��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة هو
الذي مهد الطريق لهذا املشهد املسيء
ال� � ��ذي رأي � �ن� ��اه م �ش �ي��را ال � ��ى أن � ��ه س�ب��ق
أن ت �ق��دم �ن��ا ب � �س ��ؤال ب ��رمل ��ان ��ي ي�ت�ع�ل��ق
بحرمان الخزانة العامة من  ٧٧مليون
دي �ن��ار غ��رام��ات ع�ل��ى م �ق��اول��ي ال�ع�ق��ود
الحكومية ما يعكس حجم املشكلة في
هذا الجانب.
وط��ال��ب ال �ح��ري �ج��ي ب �س��رع��ة ت��زوي��د
املجلس ب��اإلج��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت في
ه��ذا امل�ل��ف ال��ذي ل��ن نقبل ال�ت�ه��اون فيه
بحال من األحوال.

امل �ت �ف ��رج ت �ج ��اه إخ� �ف ��اق ��ات ال �ح �ك��وم��ة
املتكررة.
وت � �س� ��اءل ال �ع �ت �ي �ب��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل��ه أم ��س ك �ي��ف س �م��ح وزي� ��ر اإلس �ك��ان
ب � �ت � �س � �ل � �ي� ��م ب � � � �ي� � � ��وت ش � � � �م� � � ��ال غ� � ��رب
الصليبخات غير املؤهلة لالستخدام
اآلدم ��ي؟ وه��ل يقبل ال��وزي��ر أن يسكن
في بيوت متهالكة كالتي شاهدناها؟
وط ��ال ��ب ال�ع�ت�ي�ب��ي وزي� ��ر اإلس �ك��ان
بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ملعرفة
م� ��ن امل �ت �س �ب ��ب ع� ��ن ه� � ��ذه ال �ف �ض �ي �ح��ة
وإط � � �ل� � ��اع ال � �ش � �ع� ��ب ع � �ل� ��ى ال� �ن� �ت ��ائ ��ج
وم� �ح ��اس� �ب ��ة ك � ��ل م� � �س � ��ؤول ع � ��ن ت �ل��ك
الكارثة.
وش��دد العتيبي على أن��ه الب��د من
تعويض أصحاب بيوت شمال غرب
ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ع��ن ال �ض��رر ال ��ذي لحق
بهم وص��رف ب��دل إي�ج��ار لهم بعد أن
تحول حلمهم في الحصول على بيت
إل ��ى ك��اب��وس م��زع��ج س�ي�ظ��ل ي��ؤرق�ه��م
لحني حل املشكلة.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى وج� ��ه ال�ع�ت�ي�ب��ي
س � � ��ؤاال إل � ��ى وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
اإلسكان ياسر أبل جاء في نصه:
 م��ا امل�ع��اي�ي��ر واالش �ت��راط��ات التييتم االت�ف��اق عليها م��ع املقاولني عند
إب� ��رام ال �ع �ق��وم م�ع�ه��م ل�ب�ن��اء وتشييد
وتشطيب البيوت الحكومية؟
 ه ��ل ي �ش �ت��رط ف ��ي ال �ع �ق��د ت�ح��دي��دن��وع �ي��ة وخ� ��ام� ��ات امل� � ��واد اإلن �ش��ائ �ي��ة
وم� � ��واد ال �ب �ن��اء امل �س �ت �خ��دم��ة ل�ض�م��ان
الجودة واملتانة؟
 من يقوم بمتابعة أعمال املقاولخ� �ل� ��ال م� ��رح � �ل� ��ة ت� �ش� �ي� �ي ��د ال� �ق� �س ��ائ ��م
الحكومية؟
 على أي أساس يتم اختيار املقاوللتنفيذ املشاريع السكنية الحكومية؟
 ما الجهة التي تجيز املقاول ومامعايير الرفض والقبول؟
 ه ��ل ي �ت��م ال �ت �ع��اق��د م ��ع م �ق��اول�ينم �ح �ل �ي�ي�ن ف� �ق ��ط أم ي� �ت ��م االس �ت �ع ��ان ��ة
بشركات أجنبية؟
 -ف� ��ي ح � ��ال وج� � ��ود ت� �ع ��اق ��دات م��ع

اإلحالة إلى التحقيق
النائب سعود الحريجي حمل وزير
اإلس�ك��ان ياسر أب��ل مسؤولية معالجة
األزم ��ة ال�ت��ي تكشفت ف��ي ب�ي��وت شمال
غرب الصليبخات بكل أبعادها مشددا
ع �ل��ى ض� � ��رورة وض� ��ع ح ��د ل �ت �ج��اوزات

صرف بدل إيجار
وق� � � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ف� � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي
إن م� �خ ��ال� �ف ��ات ب � �ي� ��وت ش � �م� ��ال غ ��رب
الصليبخات يتحمل عواقبها وزي��ر
اإلسكان ونحن كنواب لن نقف موقف

العتيبي :كيف سمح
الوزير بتسليم بيوت
غير مؤهلة
ش ��رك ��ات أج�ن�ب�ي��ة ف�ك�ي��ف ت �ت��م عملية
ت �ق �ي �ي��م أع � �م � ��ال ال � �ش ��رك ��ة إلج ��ازت� �ه ��ا
وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى تسليمها م�س��ؤول�ي��ة
بناء املشاريع السكنية الحكومية؟
 هل توجد داخل املؤسسة العامةل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة إدارات ل�لإش��راف
واملتابعة ملراحل عملية بناء القسائم؟
 إذا ك��ان��ت ه �ن��اك إدارات ت�ش��رفوت� �ت ��اب ��ع ف �ه ��ل ت� �ق ��وم م� ��ن ح �ي�ن آلخ ��ر
ب��زي��ارات م�ي��دان�ي��ة للمشاريع للتأكد
من مطابقة املواد املستخدمة مع تلك
املذكورة في العقد املبرم مع الحكومة؟
 ف��ي ح��ال تبني وج��ود إخ�ل�ال بماتم االتفاق عليه في العقود هل يحق
ل�ل�ج�ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �س��خ ال �ع �ق��د مع
املقاول؟
 هل حدثت حاالت سابقة تم فيهافسخ العقد يرجى إفادتنا بتفاصيل
هذه الوقائع إن وجدت؟
 في واقعة مثل كارثة بيوت شمالغ � ��رب ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات م� ��ا اإلج � � � ��راءات
امل � � �ف � � �ت � ��رض ات � � �خ� � ��اذه� � ��ا ل� �ت� �ع ��وي ��ض
امل��واط �ن�ي�ن ع��ن األض � ��رار ال �ت��ي لحقت
بهم؟
 م� ��ا ال� �ض� �م ��ان ��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��الحكومة لتفادي تكرار هذه األمور في
املستقبل؟
 ملاذا لم تقم لجنة تابعة ملؤسسةال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ف �ح��ص ال �ب �ي��وت
وال� �ت ��أك ��د م ��ن ج��اه��زي �ت �ه��ا ل�ل�ت�س�ل�ي��م
قبل تسليمها ب��ال��وض��ع امل ��زري ال��ذي
رأيناه؟
 ان �ط�ل�اق �ن��ا م ��ن دورن � � ��ا ال��رق��اب��ين �ط ��ال ��ب ب� �ت ��زوي ��دن ��ا ب �ك ��اف ��ة ال �ع �ق��ود
املبرمة لبناء القسائم الحكومية في
جميع مناطق الكويت؟
 ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�م�ع�ل��وم��ات عنامل �ق��اول�ي�ن امل��وك �ل��ة إل �ي �ه��م م�ه�م��ة ب�ن��اء
البيوت الحكومية.
 نرجو سرعة إفادتنا بالرد علىكل ما جاء في سؤالنا البرملاني.
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حذر من أن هذا القرار يهدد مستقبل  23ألف طالب

عسكر يطالب بإلغاء قرار خفض
المواد الدراسية في الجامعات الخاصة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وزير التربية وزير التعليم العالي
د ب ��در ال �ع �ي �س��ى ب��ات �خ��اذ االج� ��راء
امل �ن��اس��ب و إرج � ��اع م� ��واد اإلع� ��ادة
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ال� ��ى ١٠
مواد دراسية وإلغاء القرار الجائر
بخفضها الى  ٤مواد دراسية فقط
محذرا من ان هذا القرار املتعسف
يهدد مستقبل نحو  ٢٣الف طالب
وط��ال �ب��ة ف��ي ال �ج��ام �ع��ات ال�خ��اص��ة
ويلحق ضررا بالغا بهم.
وق� � � � � ��ال ع � �س � �ك� ��ر ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي :إننا ندعم ونؤيد املطالب
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة وال� �ط ��ال� �ب ��ات
ال��دارس�ين ف��ي الجامعات الخاصة
وال� � ��وق� � ��وف م �ع �ه ��م أم� � � ��ام ت� �خ ��اذل
م � �س� ��ؤول� ��ي م� �ج� �ل ��س ال� �ج ��ام� �ع ��ات
الخاصة الذين تجاهلوا مصلحة
الطلبة والطالبات وأص��دروا قرارا

غ �ي��ر م �ن �ص��ف ب�ت�ق�ل�ي��ل ع� ��دد م ��واد
االع� � � ��ادة ط� � ��وال االرب � � ��ع ال �س �ن��وات
االربع من  ١٠مواد الى  ٤مواد فقط.
وتمنى عسكر على ال��وزي��ر بدر
العيسى ان يستمع ملطالب ابنائه
طلبة وطالبات الجامعات الخاصة
وامل � �ح � ��اف � �ظ � ��ة ع � �ل� ��ى م �س �ت �ق �ب �ل �ه��م
ال� ��دراس� ��ي وال� ��وق� ��وف م �ع �ه��م أم ��ام
ت � �ع � �س� ��ف م � �ج � �ل� ��س ال � �ج � ��ام � �ع � ��ات
الخاصة.
وأش� � � ��ار ع �س �ك��ر ال � ��ى ان � ��ه ت �ق��دم
ب ��اق � �ت ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب � ��إرج � ��اع م� ��واد
اإلع � � � � ��ادة ال� � ��ى  ١٠م� � � ��واد ك �س��اب��ق
ع � �ه� ��ده� ��ا و ل � �ي� ��س  ٤م � � � ��واد ف �ق��ط
وج ��اء ف��ي ن�ص��ه  :ف��وج��ئ أب�ن��اؤن��ا
الطالب والطالبات في الجامعات
ال �خ��اص��ة ب �ص ��دور ق� ��رار متعسف
م ��ن م�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ات ال�خ��اص��ة
ب� � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي بتقليل

عسكر العنزي

ع��دد م��واد االع��ادة ط��وال السنوات
االرب ��ع ال�ت��ي ي��درس�ه��ا ال �ط�لاب من
 ١٠مواد الى  ٤مواد فقط وقد تقدم
ال� �ط�ل�اب ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال �ش �ك��اوى
ال ��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم

ال� �ع ��ال ��ي وش � �ك� ��اوى ال � ��ى ال �ج �ه��ات
املسؤولة ع��ن الجامعات الخاصة
إال أن جميع امل�س��ؤول�ين تجاهلوا
الشكاوى.
وتابع :ال شك ان مثل هذا القرار
امل�ت�س��رع وغ �ي��ر امل �س��ؤول سيلحق
ض� ��ررا ب��ال �غ��ا ب�م�س�ت�ق�ب��ل ن �ح��و ٢٣
ال ��ف ط��ال��ب وط��ال �ب��ة ي��درس��ون في
ال �ج ��ام �ع ��ات ال �خ ��اص ��ة ل� ��ذا اق �ت��رح
ص � ��دور ق � ��رار م ��ن وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال � �ع � ��ال � ��ي وم � �ج � �ل� ��س ال� �ج ��ام� �ع ��ات
ال �خ��اص��ة ب ��إرج ��اع م � ��واد اإلع � ��ادة
ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة ال� ��ى ١٠
مواد دراسية وإلغاء القرار الجائر
بخفضها الى  ٤مواد دراسية فقط.

الرويعي يسأل عن النتائج
النهائية الختبارات الوظائف
اإلشرافية بالتربية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي
س � � ��ؤاال إل� � ��ى وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي � ��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى قال
ف �ي��ه :ن �ظ��را اله�م�ي��ة ال�ع�م��ل ال�ت��رب��وي
وال�ت�ق�ي�ي��م امل�س�ت�م��ر ألرك� ��ان العملية
ال � �ت � ��رب � ��وي � ��ة وأله� � �م� � �ي � ��ة ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
االشرافية وطريقة التقييم والتقويم
لشغل هذه الوظائف التي من شأنها
أن تؤثر بالعمل التربوي.
وطالب الرويعي افادته باآلتي:
 م� � � ��ؤخ� � � ��را ت� � � ��م االن� � � �ت� � � �ه � � ��اء م ��ناالخ � �ت � �ب ��ارات ال �خ��اص��ة ب��ال��وظ��ائ��ف
االشرافية نرجو تزويدنا بالنتائج
النهائية لكافة التخصصات؟
 ه � ��ل ق� ��ام� ��ت أي ج� �ه ��ة ب� � � ��وزارةال�ت��رب�ي��ة بتحليل ال�ن�ت��ائ��ج األخ�ي��رة؟
اذا كانت االجابة بنعم.
 هل تم تحليل االسئلة واالجاباتالخاصة تحليال احصائيا دقيقا مع
بيان النتائج لكل سؤال على حدة؟
 برجاء تزويدنا بكافة املعلوماتبما قامت به.

د .عودة الرويعي

 هل الفترة التي تم االعالن عنهالالختبارات املؤجلة كافية ملعالجة
املشكالت التي ظهرت في االختبارات
ال �س��اب �ق��ة م��ع وج� ��ود ع ��دد ك�ب�ي��ر من
املتقدمني العادة االختبارات؟
 مل��اذا ال يتم تأجيل االخ�ت�ب��اراتل �ف �ت��رة اخ � ��رى غ �ي��ر ال �ف �ت��رة ال �ت��ي تم
االعالن عنها؟

الخميس :ما أسباب تأخر وعدم صرف اإلعانة
لطلبة الجامعات الخاصة؟
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة
والتعليم العالي د.ب��در العيسى
ق� ��ال ف �ي ��ه :ح �ث��ت خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ع� �ل ��ى دع � ��م ال �ع �ن �ص��ر ال �ش �ب��اب��ي
ب� �ك ��ل ال� ��وس� ��ائ� ��ل واالم� �ك ��ان� �ي ��ات
وب ��االخ ��ص ف ��ي م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م
وتيسير ام ��ور ال��دراس��ة وتبنت
ع� � � ��ددا م � ��ن ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال �ت ��ي
تبناها مجلس االم��ة ف��ي فترات
س��اب �ق��ة ف ��ي ه� ��ذا امل �ج �ل��س وم��ن
ذل � ��ك ص � ��رف اع� ��ان� ��ة ل �ك ��ل ط��ال��ب
وطالبة في الجامعات والكليات

الحكومية والخاصة اال ان وزارة
التعليم العالي ومجلس الجامعات
الخاصة تجاهل تلك التشريعات
ب�ش�ك��ل م �خ��ال��ف ل �ل �ق��ان��ون ب�ع��دم
ص��رف االع��ان��ة لطلبة وطالبات
الجامعات والكليات الخاصة او
التعمد في تأخير صرف االعانة
م ��ا اث� ��ر ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ع �ل��ى سير
دراس� � ��ة اب� �ن ��اء ن ��ا ف ��ي دراس �ت �ه��م
ك �م��ا اص� ��در م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ات
ال� �خ ��اص ��ة ق � � � ��رارات ب� �ش ��أن س�ي��ر
ت��دري��س ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ات
وال �ك �ل �ي��ات ال �خ��اص��ة ع �ل��ى نحو

ي �ض��ر ب�م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
ومن ذلك تخفيض عدد املقررات
التي يحق للطلبة اعادتها دون
االخ��ذ باالعتبار اوض��اع الطلبة
الدراسية.
وط � ��ال � ��ب ال� �خ� �م� �ي ��س ت� ��زوي� ��ده
باآلتي:
 م��اه��ي االس �ب��اب وراء تأخروع� � � ��دم ص� � ��رف االع � ��ان � ��ة ل �ط �ل �ب��ة
الجامعات الخاصة اسوة بطلبة
جامعة الكويت ؟
ه��ل يوجد اي ق��رار او تنظيمق ��ان ��ون ��ي م �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت��أخ��ر ف��ي

صرف االعانة لطلبة الجامعات
وال�ك�ل�ي��ات ال�خ��اص��ة ف��ي ال ��وزارة
او مجلس ال�ج��ام�ع��ات الخاصة
م��ع م��واف��ات �ن��ا ب� ��رأي ال�ج��ام�ع��ات
الخاصة في هذا الشأن واي قرار
ص � ��ادر او ن ��وق ��ش واع �ت �م ��د ف��ي
مجلس ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة او
الوزارة؟
 م� ��ا االس� � �ب � ��اب ال� �ت ��ي دف �ع��تمجلس الجامعات الخاصة إلـى
تقليل عدد املقررات التي يتطلب
اع��ادت �ه��ا م��ن  10م �ق ��ررات ال ��ى 4
مقررات مع بيان الدراسات التي

اس�ت�ن��د ع�ل�ي�ه��ا ال �ق��رار اك��ادي�م�ي��ا
وعلميا واث��ر القرار االخير على
م� �س� �ي ��رة ال� � �ط �ل��اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات
التعليمي؟
 ما رد وزارة التعليم العاليوم �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة
على تظلمات ومطالبات ممثلي
الطلبة في الجامعات والكليات
ال � �خ� ��اص� ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��دم� ��وا ب �ه��ا
م� ��ع م ��واف ��ات� �ن ��ا ب �ن �س��خ م� ��ن ت�ل��ك
التظلمات ورد ال��وزارة ومجلس
الجامعات الخاصة عليها؟

علي الخميس
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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

تعديل وزارة األشغال لتصاميم بعض
المشروعات نتج عنه زيادة بالتكلفة
تأجيل تنفيذ
أعمال مشروعين
بطريق الغزالي
أوقف بعض أعمال
العقدين لمدة
 3سنوات

في الحلقة السابعة 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 األشغال العامة
والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
وزارة األشغال العامة

وزارة األشغال العامة
اورد دي ��وان املحاسبة اه��م بيانات
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي وامل�لاح �ظ��ات التي
اس�ف��ر عنها فحص وم��راج�ع��ة ال��دي��وان
البيانات وحسابات وسجالت شؤون
التوظف لوزارة االشغال العامة وكذلك
ال��رق��اب��ة امل �س �ب �ق��ة وامل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
للسنة املالية  2015 /2014حيث بلغت
املصروفات  690.054.000مليون دينار
فيما بلغت االي��رادات 20.035.000
مليون دينار.
أوال :بيانات الحساب الختامي
واتض � � ��ح م � � ��ن بيان � � ��ات الحس � � ��اب
الختامي للوزارة انخف � � ��اض االيرادات
املحصلة للس � � ��نة املالي � � ��ة 2015 /2014
عن املقدر بما جملت � � ��ه 8.699.863/000
دين � � ��ارا كويتي � � ��ا وبنس � � ��بة ٪ 43.4
وانخفاض االيرادات املحصلة بالسنة
املالي � � ��ة  2015/2014ع � � ��ن الس � � ��نتني
املاليت� �ي ��ن  2013/2012و2014/2013
بنس � � ��بة  ٪ 38.0و ٪ 47.0على التوالي
وبل � � ��غ وفر املصروفات الفعلية للس � � ��نة
املالي � � ��ة  2015 /2014ماجملت � � ��ه
 23.166.885/000دين � � ��ارا كويتيا
وبنسبة  ٪ 3.4من املعتمد وانخفضت
مصروفات الس � � ��نة املالية 2015/2014
ع � � ��ن مصروف � � ��ات الس � � ��نتني املاليت� �ي ��ن
 2013/2012و 2014/2013وبنسبة
 ٪ 13.0على التوالي.
ثانيا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الوزارة
 ع� � � ��دم رد ال � � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ب �ع��ضم� �ك ��ات� �ب ��ات واس � �ت � �ف � �س� ��ارات ال � ��دي � ��وان
وتأخرها في ال��رد على البعض اآلخر

وع � � ��دم ت � ��زوي � ��ده ب �ب �ع��ض امل �س �ت �ن��دات
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل � �ق� ��ان� ��ون ان� � �ش � ��اء دي � � ��وان
املحاسبة رقم  30لسنة .1964
 ت� ��راخ� ��ي ال� � � � � ��وزارة ف� ��ي ت�ح�ص�ي��لمستحقاتها امل�ت��راك�م��ة ع��ن بيع املياه
امل �ع��ال �ج��ة ل ��دى ال �ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات
وال �ج �ه��ات امل �ت �ع��اق��دة م�ع�ه��ا وال�ب��ال�غ��ة
في  2015/3/31ماجملته 56.889/000
دي�ن��ارا كويتيا باملخالفة للتعليمات
املالية.
وافادت الوزارة قيام شركتني بسداد
امل�ب��ال��غ املستحقة عليهما خ�لال شهر
 2015/6ام � ��ا ال �ش ��رك �ت ��ان االخ �ي ��رت ��ان
ف�ق��د ت��م س ��داد ج��زء م��ن مستحقاتهما
ويتم متابعة سداد املتبقي كما يوجد
خ�ط��أ ف��ي ع�ن��وان اح��دى ال�ش��رك��ات وت��م
اخ� �ط ��اره ��ا ل � �س ��داد امل� �ب ��ال ��غ امل�س�ت�ح��ق
عليها ب�ت��اري��خ  2015/4/5وان شركة
ن �ف��ط ال �ك��وي��ت اف � ��ادت ب��أن �ه��ا خصمت
امل �ب��ال��غ ل��وج��ود م �ب��ال��غ م�س�ت�ح�ق��ة لها
ط��رف ال ��وزارة وت��م مخاطبة الهندسة
املختصة بذلك.
 ال �ت �ب��اي��ن ف ��ي رؤى ال � � ��وزارة خ�لالم ��راح ��ل ال �ت �خ �ط �ي��ط واع� �ت� �م ��اد ب�ع��ض
امل �ش��اري��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال �ح �ي��وي��ة
ال� � �ت � ��ي ب� �ل� �غ ��ت ق� �ي� �م� �ت� �ه ��ا ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة
ن �ح��و  510.231.260دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
وت�غ�ي�ي��ره��ا ب�ش�ك��ل ح ��اد خ�ل�ال م��راح��ل
ال�ت�ص�م�ي��م وال�ت�ن�ف�ي��ذ م�م��ا ت��رت��ب عليه
الحاجة الج��راء العديد من التعديالت
وزي � � ��ادة ال �ت �ك �ل �ف��ة ن�ت�ي�ج��ة ال �ع��دي��د من
ال�ع��وام��ل املرتبطة ب�ط��ول امل��دة ال�لازم��ة
لكافة املراحل املذكورة ومن ذلك:
 اج� � ��راء ت �ع��دي�ل�ات ج��وه��ري��ة ع�ل��ىال �ت �ص��ام �ي��م مل �ش��روع��ي ت �ط��وي��ر ش ��ارع
ج �م��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر وط��ري��ق ال �ج �ه��راء

نتيجة اختالف رؤى الوزارة عند البدء
في تنفيذ املشروع عما كان مخططا له
مما ترتب عليه ارت�ف��اع تكلفة االعمال
االس�ت�ش��اري��ة بقيمة 18.628.299/000
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا وب�ن�س�ب��ة  ٪ 573.7من
ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة وت��أخ��ر االس�ت�ف��ادة
الكاملة من املشروع.
وافادت الوزارة بأن اسباب ذلك منها
م��ا يتعلق ب��ازدح��ام ال�س�ك��ان والكثافة
املرورية وعدم اكتمال املخطط الهيكلي
لدولة الكويت.
 زي��ادة التكاليف الكلية ملشروعيتنفيذ وتطوير طريق الجهراء تنفيذ
ط ��ري ��ق ج� �م ��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر ل�ت�ص�ب��ح
 559.8م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ب ��دال من
 275.8مليون دينار كويتي.
وافادت الوزارة في ضوء التعديالت
ال �ت ��ي ت �م��ت ع �ل��ى امل � �ش ��روع وص �ع��وب��ة
اعمال االنشاء وموقع املشروع بمنطقة
مزدحمة بأن مدة املشروع قد زادت من
 3سنوات ال��ى  5سنوات فانه الب��د من
زيادة التكاليف لتنفيذ كافة التعديالت
آنفة الذكر والتي تم الحصول بصددها
على موافقة الجهات الرقابية.
 ت ��أج �ي ��ل ال � � � � ��وزارة ت �ن �ف �ي��ذ اع �م ��الاملشروعني املرتبطني بطريق الغزالي
ن �ت �ي �ج��ة وج � ��ود م �ع��وق��ات ف �ن �ي��ة اث �ن��اء
التنفيذ نتج ع��ن ذل��ك التأجيل تعليق
وت � � ��وق � � ��ف ب � �ع� ��ض اع � � �م � � ��ال ال� �ع� �ق ��دي ��ن
وال �خ��اص��ة ب �ط��ري��ق ال �غ��زال��ي وال �ب��ال��غ
قيمتها االجمالية 44.976.449/000
دي �ن��ارا كويتيا م��ن القيمة التعاقدية
للعقدين ملدة تقارب ثالث سنوات.
واف� � ��ادت ال � � ��وزارة ب ��أن اس �ب ��اب ذل��ك
م �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ك �ث��اف��ة امل � ��روري � ��ة وت��أخ��ر
ت��وق �ي��ع ع �ق��د ج �س��ر ج��اب��ر وق ��د اس�ت�ق��ر

ال ��رأي على فتح امل ��رور اوال على طول
ال �ج �س��ور ال �ع �ل��وي��ة ال� �ج ��اري ان �ش��اؤه��ا
ع �ل��ى ط ��ول ش� ��ارع ج �م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر
قبل السماح للمقاول بفك وهدم الجسر
امل� �ع ��دن ��ي ع �ن ��د ت �ق ��اط ��ع ش � � ��ارع ج �م��ال
عبدالناصر مع طريق الغزالي وال��ذي
ي�س�ت��وع��ب ح��ال �ي��ا ح��رك��ة م� ��رور م�ي�ن��اء
الشويخ بصورة اساسية ال غنى عنها.
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��درق �ـ ��م (ه � �ـ  -ط  )166/ب �ش ��أن ان �ش��اء
وانجاز طرق وممرات علوية وصرف
ص � �ح� ��ي ل � �ط� ��ري� ��ق ال� � �ج� � �ه � ��راء ب �ق �ي �م��ة
 264.563.891/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ومنها:
 عدم الدراسة الجيدة العمال العقدوضعف التنسيق املسبق مع الجهات
ذات ال �ص �ل��ة ق �ب��ل ط � ��رح امل � �ش� ��روع ف��ي
م�ن��اق�ص��ة ع��ام��ة م �م��ا أدى ال ��ى اص ��دار
ع � � ��دد  9اوام � � � � ��ر ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة ب ��ال� �ح ��ذف
واالضافة بلغ مجموعها غير الجبري
 8.096.859/000دينارا كويتيا.
واف� � � � � � ��ادت ال� � � � � � � ��وزارة ب� � � ��أن االوام� � � � ��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة ال � �ص ��ادرة ل�ل�ع�ق��د امل��ذك��ور
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة ام ��ور اس�ت�ح��دث��ت اث�ن��اء
التنفيذ وه��ي اوام ��ر ض��روري��ة النجاز
االع � �م ��ال وت� ��م ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ش��أن �ه��ا م��ع
ال �ج �ه��ات ذات ال �ص �ل��ة وف �ق��ا مل ��ا تنص
عليه الشروط التعاقدية وعليه يتبني
ان ت �ل��ك االوام � � � ��ر ل ��م ت� �ص ��در مل �ع��ال �ج��ة
اخ�ط��اء تصميمية وان اص��دار االوام��ر
ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة ال ي� � �ك � ��ون ب � ��ال � �ض � ��رورة
ن��ات�ج��ا ع��ن ع��دم ال��دراس��ة ال�ج�ي��دة فهو
واق � ��ع ت�ح�ت�م��ه ط�ب�ي�ع��ة االع� �م ��ال ل�ع��دد
ال�ج�ه��ات ذات ال�ص�ل��ة ول��وج��ود الكثير
م ��ن ال� �خ ��دم ��ات غ �ي��ر امل� �ن� �ظ ��ورة ب�ف�ت��رة
التصميم او لوجود مخططات تختلف

احيانا مع ما هو موجود بالطبيعة.
 اس� �ت� �خ ��دام اع� �م ��ال امل � �ش� ��روع مل��دةت��زي��د ع �ل��ى ش �ه��ري��ن ب��ال��رغ��م م ��ن ع��دم
قيام ال ��وزارة ب��االس�ت�لام الجزئي لتلك
االعمال حتى تاريخ الفحص باملخالفة
الح�ك��ام امل��ادة رق��م  1 - 48م��ن ال�ش��روط
العامة.
واف� ��ادت ال � ��وزارة ب��أن��ه ج��ار تشكيل
ل�ج�ن��ة ال�ت�س�ل��م ط�ب�ق��ا ل �ل �ق��رار ال � ��وزاري
ال� � �ص � ��ادر ب� �ه ��ذا ال� �خ� �ص ��وص وس �ي �ت��م
اص� ��دار ش �ه��ادة ال�ت�س�ل��م ال �ج��زئ��ي بعد
االنتهاء من وضع تقرير اللجنة.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت تنفيذ ال�ع�ق��د رق��م(ه�ـ  - -م خ )99 /بشأن مشروع انشاء
وان�ج��از وصيانة مبنى كلية الشرطة
الجديد البالغة قيمته 45.500.000/000
دينار كويتي ومنها:
 رد م�ب�ل��غ  2.000.000/000دي�ن��ارك��وي �ت��ي ل �ل �م �ق��اول م ��ن ق �ي �م��ة غ ��رام ��ات
ال �ت��أخ �ي��ر امل �ح �ج ��وزة م ��ن م�س�ت�ح�ق��ات��ه
وت��أج �ي��ل ف ��رض ال �غ��رام��ات ف��ي ح��دود
السلطة التقديرية للوزارة مما يضعف
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ت�ل��ك امل �ب��ال��غ وب��امل�خ��ال�ف��ة
للمادة  1/47من الشروط الحقوقية.
وخ �ل �ص��ت ال� � � � ��وزارة ف ��ي رده� � ��ا ال��ى
ال�ت��زام�ه��ا ب�ش��روط ال�ع�ق��د ب�ش��أن خصم
غ��رام��ة التأخير ح��ال ث�ب��وت مسؤولية
امل � �ق� ��اول ع ��ن ال �ت��أخ �ي��ر ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه ت��م
ت �س �ل �ي��م امل � �ش � ��روع اب� �ت ��دائ� �ي ��ا ب �ت��اري��خ
 2014/3/13ودون تأخير (بعد ثبوت
احقية املقاول في التمديد).
 اع�ف��اء امل �ق��اول م��ن غ��رام��ة التأخيرالبالغة  4.554.949/000دينارا كويتيا

التتمة ص10

تأخر إنجاز عقد
إنشاء وصيانة
تقاطعات على
الدائريين السادس
والسابع المؤدية
إلى غرب الجليب
السكنية
عدم خصم غرامة
التأخير على مقاول
مشروع مبنى
مركز التحكم
والمراقبة عن بعد
بمحطة تنقية
العارضية
عدم اثبات وقيد
غرامات التأخير
المستحقة على
بعض المقاولين
لتأخرهم في انجاز
اعمالهم طبقا
للعقد المبرم
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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

الوزارة تراخت في تحصيل مستحقاتها
المتراكمة عن بيع المياه المعالجة
تتمة المنشور ص09
ب��اص��دار ام��ر ال�ت�م��دي��د ال��زم�ن��ي الثاني
ب�ع��د م ��رور م��ا ي�ق��رب م��ن  11ش�ه��را من
التسلم االب�ت��دائ��ي لتغطية ت��أخ��ره في
انجاز اعمال العقد مل��دة  19شهرا بعد
التمديد الزمني االول باملخالفة الحكام
امل � ��ادة  1/47م ��ن ال� �ش ��روط ال�ح�ق��وق�ي��ة
ل�ل�ع�ق��ود وامل� ��ادة رق��م  6امل�س�ت�ن��د رق��م 1
اصول املناقصة.
وخ�ل�ص��ت ال� ��وزارة ف��ي رده ��ا ال��ى ان
ال �غ ��رض م ��ن اص � ��دار ال �ت �م��دي��د ال�ث��ان��ي
ليس اعفاء املقاول من غرامة التأخير
وان �م��ا الس �ب��اب خ��ارج��ة ع��ن استطاعة
امل�ق��اول تعود ال��ى تأخر ايصال التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ل �ل �م �ش��روع ن�ت�ي�ج��ة ت��أخ��ر
ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي اص � � ��دار ك �ت��اب �ه��ا ل � ��وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء وت��أخ��ر اج� ��راء اع�م��ال
الفحص املبدئي والنهائي والتشغيل
م��ن قبل االدارة ال�ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء وذل��ك
حسب الدراسة التي تمت من قبل ادارة
محاسبة العقود بالوزارة والتي قامت
بتوقيع ه��ذه االس �ب��اب على البرنامج
ال��زم �ن��ي ل�ل�ع�ق��د ون �ج ��م ع ��ن ذل� ��ك امل ��دة
املحتسبة المر التمديد.
 مآخذ شابت العقد (ه�ـ م خ)213/بشأن انشاء وانجاز وتأثيث وتشغيل
وص �ي��ان��ة م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر االح� �م ��د -
املرحلة الثانية  -كامل املباني واالعمال
الخارجة والبالغ قيمته 303.998.000
دينار كويتي ومنها:
 ض �ع��ف أداء امل �ك �ت��ب االس �ت �ش��اريف��ي مرحلة التصميم مما ت��رت��ب عليه
اص ��دار االوام ��ر التغييرية على العقد
ن �ت �ي �ج��ة الخ � �ط � ��اء ت �ص �م �ي �م �ي��ة وع � ��دم
العناية باعداد مستندات املناقصة.
وافادت الوزارة بأنها حريصة على
دراس� ��ة اوج ��ه ال �ق �ص��ور ال �ت��ي تتعرض
ل�ه��ا ب�ع��ض امل�ش��اري��ع وات �خ��اذ م��ا يلزم
من اجراءات تصحيحية الزمة لتجنب
ت�ك��رار مثل ه��ذا ال�ق�ص��ور ف��ي املشاريع
املستقبلية حيث قامت بتشكيل لجنة
لدراسة اوجه القصور في تنفيذ اعمال
العقد.
 ت� ��دن� ��ي ن� �س� �ب ��ة ان� � �ج � ��از امل � �ش� ��روعوانقضاء املدة التعاقدية دون االنتهاء
م� �ن ��ه ن �ت �ي �ج��ة ل �ض �ع ��ف أداء ال � � � ��وزارة
واملقاول واالستشاري.
واف � � � ��ادت ال � � � � ��وزارة ب ��أن �ه ��ا ت �ح��رص
ع�ل��ى ان �ج��از االع �م��ال ب��أس��رع م��ا يمكن
وت �ج��اوز ف�ت��رة ال�ت��أخ�ي��ر واك ��د ال��دي��وان
ضرورة التزام الوزارة بما افادت به.
 ع� � � ��دم ف� � � ��رض غ� � ��رام� � ��ة ال� �ت ��أخ� �ي ��رامل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى م �ق��اول ال�ع�ق��د بحدها

مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر

االق � � �ص� � ��ى ن� �ت� �ي� �ج ��ة اخ� �ل��ال � ��ه ب �ت �ن �ف �ي��ذ
ال � �ت� ��زام� ��ات� ��ه ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة وال� �ب ��ال ��غ
جملتها  30.184.527دينارا كويتيا
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة  1/47م��ن ال �ش��روط
الحقوقية للعقود.
وافادت الوزارة بأنها تقوم بتأجيل
غ��رام��ة ال �ت��أخ �ي��ر اس �ت �ن��ادا ل� ��رأي ادارة
الفتوى والتشريع بتاريخ 2011/11/7
وذل ��ك م��ع وج ��ود ال �ض �م��ان��ات ال�ك��اف�ي��ة
ل�ت�ح�ص�ي��ل م�س�ت�ح�ق��ات�ه��ا وي �ت��م خصم
ال �غ��رام��ة امل�س�ت�ح�ق��ة ف��ي ش �ه��ادة ال��دف��ع
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ف ��ي ح� ��ال ث �ب��وت م�س��ؤول�ي��ة
امل �ق ��اول ع��ن ال�ت��أخ�ي��ر وي �ك��ون ذل ��ك في
الحاالت التي ترى فيها الوزارة ان هذا
االج � ��راء ي�ص��ب ف��ي م�ص�ل�ح��ة امل �ش��روع
والصالح العام.
 - 8م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ال�ع�ق��د
رقم (هـ ص )69 /بشأن انشاء وانجاز
وتشغيل وصيانة محطة ضخ العقيلة
وخطوط الصرف الصحي التابعة لها
ب�ق�ي�م��ة ت �ع��اق��دي��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ وال�ت�ش�غ�ي��ل
والصيانة  28.731.000دينار كويتي
وق�ي�م��ة ح��ال�ي��ة ب�ن�ح��و 38.267.131
دي �ن��ار ك��وي �ت��ي وب�ن�س�ب��ة  ٪ 133.0من
قيمة التعاقد ومنها:
 اص � ��دار ال � � ��وزارة اوام � ��ر ت�غ�ي�ي��ري��ةب � � � ��االض � � � ��اف � � � ��ة وال � � � �خ � � � �ص� � � ��م ب � �ق � �ي � �م ��ة
 29.783.669/000دينارا كويتيا نتيجة
ال� �ق� �ص ��ور ف� ��ي ال �ت �ص �م �ي �م��ات واع � � ��داد
مستندات املناقصة.
 ع� ��دم ت �ح �م �ي��ل امل �ت �س �ب��ب ب�ق�ص��وراع �م ��ال ت�ص�م�ي��م ال �ع �ق��د ب�ق�ي�م��ة ات �ع��اب
جهاز االشراف البالغة 1.134.225/000
دي � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ع� ��ن ف� �ت ��رة ال �ت �م��دي��د
املمنوحة له ( 546يوما).
وخلصت الوزارة بردها الى ما يلي:
 -خالل تنفيذ العقد طرأت تغييرات

ف ��ي ال �ك �ث��اف��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ف ��ي امل �ن�ط �ق��ة
ال� �ت ��ي ت �خ��دم �ه��ا امل �ح �ط ��ة ح �ي ��ث زادت
نسبة ال�ب�ن��اء ع�ل��ى ال�ش��ري��ط الساحلي
م��ن  ٪150.5ال��ى  ٪ 250.0طبقا ل�ق��رار
البلدية كما ان هناك بعض التعديالت
تمت على معطيات وح ��االت محطات
ال �ض��خ وال�ت�ن�ق�ي��ة االم� ��ر ال� ��ذي اس�ت�ل��زم
اص � ��دار االوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وص ��درت
بعد موافقة دي��وان املحاسبة وان هذه
التغييرات لم تكن منظورة عند اعداد
التصميم.
 ان للتمديد اسباب منها ما يعودللمصمم وق��د ت��م احتساب م��ا يخصه
م��ن م�س��ؤول�ي��ة م��ن خ�ل�ال ل�ج�ن��ة نظرت
ب�ه��ذا امل��وض��وع وت��م خصم مبلغ ق��دره
 78.532/000دي � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ع�ل��ى
املصمم.
 ت��أخ��ر ان �ج��از ال�ع�ق��د رق��م (ه �ـ  -ط )186 /بشأن انشاء وانجاز وصيانة
ت� �ق ��اط� �ع ��ات ع� �ل ��ى ال � �ط � ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة
(ال�ط��ري��ق ال��دائ��ري ال�س��ادس وال�س��اب��ع)
املؤدية الى املناطق السكنية الجديدة
غرب جليب الشيوخ اكثر من  8شهور
ب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ت�م��دي��د ال��زم�ن��ي املمنوح
ل �ل �م �ق��اول وامل �ن �ت �ه��ي ف ��ي 2014/7/29
ن �ت �ي �ج��ة ال � �ق � �ص� ��ور ف � ��ي اداء امل � �ق� ��اول
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ال� �ق� �ص ��ور ف� ��ي اع � ��داد
املخططات التعاقدية الخاصة بأعمال
العقد من قبل الوزارة.
وافادت الوزارة بانه تم اتخاذ بعض
االج ��راءات ال�لازم��ة تجاه تأخر املقاول
ف� ��ي اع � �م� ��ال امل � �ش � ��روع ط �ب �ق��ا ل �ش ��روط
التعاقد حيث ت��م خصم ي��وم تعاقدي
ب�م�ب�ل��غ  16.147/000دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ن��ص امل � � ��ادة رق� ��م  2/14م��ن
ال�ش��روط العامة للعقد كما ان ال��وزارة
ارت ��أت ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى مصلحة امل�ش��روع

ان ت��ؤج��ل تطبيق غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر ال��ى
ان ت �ص �ب��ح ن �س �ب��ة االن� � �ج � ��از ٪ 90.0
ل �ض �م��ان وج� ��ود م�س�ت�ح�ق��ات ل�ل�م�ق��اول
يمكن استيفاؤها منها وفقا لرأي ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب �ه��ذا ال�خ�ص��وص
وق ��د ق��ام��ت ال � ��وزارة ب�ت�ع��دي��ل ال �ش��روط
الخاصة بما يسمح بتأجيل الغرامات.
 م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ن �ف �ي��ذ االت �ف��اق �ي��ةاالستشارية للعقد رق��م (أ هـ ط)186 /
البالغ قيمتها  2.446.186/000دينارا
كويتيا.
 ت��أخ��ر ال� ��وزارة ف��ي متابعة تمديدال �ف �ت��رة امل�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا مل �م��ارس��ة حقها
ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل ات �ف ��اق �ي ��ة االش � � � ��راف ع�ل��ى
التنفيذ مع املكتب االستشاري املصمم
ح �ت��ى ت �ن �ت �ه��ي م ��ن اج� � � ��راءات ال �ت �ع��اق��د
ع�ل��ى تنفيذ امل �ش��روع م�م��ا ت��رت��ب عليه
تحميل امليزانية باعباء اضافية بلغت
 907.451دينارا كويتيا دون مبرر.
وخ �ل �ص��ت ال � � � ��وزارة ب ��رده ��ا ال� ��ى أن
زي� ��ادة ق�ي�م��ة ات �ع��اب االش � ��راف الت��رج��ع
ل �ل �ت ��أخ ��ر ف � ��ي ت �ف �ع �ي��ل ب� �ن ��د االش� � � ��راف
ب��االت �ف��اق �ي��ة االص �ل �ي��ة وان� �م ��ا الض��اف��ة
وظ� � ��ائ� � ��ف ج� � ��دي� � ��دة الع� � � � � ��داد ال� �ج� �ه ��از
االستشاري حسب حاجة العمل علما
بأن تلك الوظائف كان سيتم اضافتها
ح �ت��ى ول � ��و ت ��م ت �ف �ع �ي��ل ب �ن��د االش � ��راف
ف��ي حينه لحاجة العمل اليها وفيما
يخص الوظائف االساسية (االصلية)
ف�ق��د ال �ت��زم��ت ب�ش��أن�ه��ا ب��االت �ع��اب ال�ت��ي
تضمنتها االتفاقية االصلية (أ هـ ط/
 )100بما ينفي التعمد في تحقيق اي
منفعة لالستشاري.
 ق� �ي ��ام ال� � � � ��وزارة ب ��اض ��اف ��ة وظ �ي �ف��ةحاسب كميات رئيسي لجهاز االشراف
ال �ت ��اب ��ع ل�ل�اس �ت �ش ��اري ب �ت �ك �ل �ف��ة ب�ل�غ��ت
 67.800/000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ومل ��دة 39

ش� �ه ��را وذل � � ��ك م� ��ن خ �ل��ال اص� � � ��دار ام ��ر
تغييري رق��م  1لالتفاقية االستشارية
على الرغم من وجود نفس الوظيفة في
الجهاز التعاقدي االصلي لالستشاري
بنفس الوقت.
وافادت الوزارة بأن الوظيفة املدرجة
ض �م��ن ك� �ش ��وف ال �ج �ه ��از االس �ت �ش ��اري
التعاقدي هي (حاسب كميات رئيسي)
ويقتصر نطاق عملها على االتفاقية
ام ��ا ال��وظ�ي�ف��ة ال �ت��ي ت��م اض��اف�ت�ه��ا فهي
(ح��اس��ب ك�م�ي��ات) وت��م اض��اف�ت�ه��ا نظرا
للحاجة الى وجودها لالستفادة منها
للمساعدة ب�م��راج�ع��ة ال�ع�ق��ود ال�ج��اري
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب� � � � ��االدارة امل �ع �ن �ي��ة وس �ي �ت��م
االل �ت ��زام ب��ال��وظ��ائ��ف امل�ع�ت�م��دة بجهاز
االشراف االصلي الحقا.
 ع ��دم دق ��ة امل �خ �ط �ط��ات ال�ت�ع��اق��دي��ةم �م��ا ادى ال ��ى ت �ح �م��ل ال � � ��وزارة بمبلغ
 76.110/000دن��ان �ي��ر ك��وي �ت �ي��ة ق�ي�م��ة
اوام� ��ر ال�ت�م��دي��د رق �م��ي  1و 2ال �ص��ادرة
لالستشاري والتي سبق خصمها من
م �ق��اول ال �ع �ق��د وت ��م رده� ��ا ل��ه ف��ي وق��ت
الحق.
وخ�ل�ص��ت ال � ��وزارة ب��رده��ا إل��ى أنها
ت��ؤك��د ان ال�ق�ط��اع املختص عند قيامه
بمخاطبة ال�س�ل�ط��ة امل�خ�ت�ص��ة ب�ت��اري��خ
 2014/10/26ل ��م ي �ك��ن خ�ل�اف ��ا ل��رأي��ه
ال�س��اب��ق ك�م��ا ورد ب��امل�لاح�ظ��ة ح�ي��ث ان
ال�ق�ط��اع بكتابه امل�ن��وه عنه بالتعقيب
وامل� ��ؤرخ  2012 /10 /30اش ��ار ال��ى ان
ال �ت��أخ �ي��ر ن �ت �ي �ج��ة ن� �ش ��وب ح ��ري ��ق ف��ي
اح��د ع�ن��اب��ر امل��رك�ب��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تحمل
االنابيب وانه جار دراسة طلب املقاول
ب �ت �م��دي��د ف �ت ��رة زم �ن �ي��ة ل�ل�ع�ق��د ن�ت�ي�ج��ة
لهذا التأخير والذي يرجع الى اسباب
خ ��ارج ��ة ع ��ن ارادت� � � ��ه وق � ��د اس �ت �ج��اب��ت
ال �س �ل �ط��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �ع ��د ذل � ��ك وب �ع��د
دراس��ة امل��وض��وع والتأكد من ان تأخر
املقاول كان لسبب خارج عن ارادته بما
ينفي معه اي تستر.
 مآخ � � ��ذ ش � � ��ابت تنفي � � ��ذ العق � � ��درق � � ��م (ه� � � �ـ ط  )189 /بش � � ��أن انش � � ��اء
وانج � � ��از وصيان � � ��ة تقاطع � � ��ات الط � � ��رق
الرئيس � � ��ية لطري � � ��ق الدائري الس � � ��ادس
امل � � ��ؤدي للمناط � � ��ق الس � � ��كنية الجديدة
ملنطق � � ��ة غرب جلي � � ��ب الش � � ��يوخ بقيمة
 13.377.980/000دين � � ��ارا كويتيا ومن
تلك املآخذ:
 ت��أخ��ر ال� � ��وزارة ف��ي دراس � ��ة اع �م��الال�ق��واع��د الخرسانية للجسر والفصل
ب � ��االم � ��ر ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ال� � �ل � ��ازم الج � � ��راء

التتمة ص11

مآخذ شابت تنفيذ
مشاريع سكن
العمالة بالشدادية
ومحطة ضخ
العقيلة وطريقي
الجهراء والصبية
صدور أحكام
قضائية لصالح
بعض المقاولين
أدى إلى تحميل
الخزانة العامة
أعباء مالية
إضافية
تأخر الوزارة
في إصدار األمر
التغييري بشأن
مشروع المقر
الرئيسي لهيئة
شؤون القصر
عدم اتخاذ
اإلجراءات
الكفيلة بتحصيل
المديونيات
المقيدة بحساب
الديون المستحقة
للحكومة
بالمخالفة
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مآخذ شابت تنفيذ عقود مشروعي
مستشفى جابر ومعسكر القوات الخاصة
تتمة المنشور ص 10
التعديالت بالتصميمات واملخططات
ف��ي ح�ي�ن��ه ح�س��ب ال �ف �ح��وص امل�ت�لازم��ة
ل�ع�م�ل�ي��ات ح�ف��ر ال �ت��رب��ة ف��ي امل ��واق ��ع ما
ترتب عليه دخولها في خالف قضائي
ثم توقف اعمال املشروع حتى تاريخه.
 عدم قيام الوزارة بتفعيل الشروطالحقوقية بالرغم من تأخر املقاول في
التنفيذ بنسبة كبيرة ثم توقف اعمال
املشروع وع��دم االستفادة منه وفقا ملا
خطط له.
وخ �ل �ص ��ت ال� � � � ��وزارة ب� ��رده� ��ا ب��أن �ه��ا
اتبعت شروط العقد ووضعت الحلول
فقد تم التعديل في مناسيب التأسيس
بزيادة عمق الحفر وهي نفس النتيجة
ال�ت��ي ان�ت�ه��ى ال�ي�ه��ا ال�ف��ري��ق امل�ش�ك��ل من
جامعة الكويت فلم يكن ه�ن��اك حاجة
من وجهة نظر ال��وزارة الى اص��دار امر
ت�غ�ي�ي��ري وان ط�ل�ب��ه ب�ع��د ذل ��ك ك ��ان في
ض��وء ع��دم موافقة امل�ق��اول على تنازله
ع ��ن ال �ح �ك��م ال � �ص� ��ادر ب ��وق ��ف االع� �م ��ال
واع� �ت ��راض ��ه ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر امل� �ق ��دم م��ن
الجامعة.
وعقب الدي � � ��وان بأن حك � � ��م املحكمة
ف � � ��ي القضي � � ��ة رق � � ��م  2011/724امل � � ��ؤرخ
 2013/6/13صــ � � ��در بوقــف اعمـــال
العق � � ��د وبتاري � � ��خ  2015/5/11اي بعد
ما يق � � ��رب من س � � ��نتني طلبت ال � � ��وزارة
بموج � � ��ب كتابه � � ��ا رق � � ��م 1550-51-1/4
موافقة ديوان املحاس � � ��بة املسبقة على
اصدار امر تغييري الس � � ��تعمال تقنية
االساس � � ��ات العميق � � ��ة لقواعد الجس � � ��ر
م � � ��ا يتض � � ��ح تأخر ال � � ��وزارة ف � � ��ي اتخاذ
االجراءات الالزم � � ��ة للفصل في االعمال
فني � � ��ا ترت � � ��ب عليه دخوله � � ��ا في خالف
قضائي وتوقف اعمال املش � � ��روع حتى
تاريخه ومن ثم تعطل االستفادة منه.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت تنفيذ العقد رق��م هـط 126/بشأن انشاء وانجاز وصيانة
ط � � � ��رق وم� � � �ج � � ��اري ام � � �ط� � ��ار وص� �ح� �ي ��ة
وخدمات اخرى لطريق الصبية السريع
املرحلة الثالثة بقيمة 41.347.000/000
دينار كويتي ومنها:
 ع � ��دم ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى امل ��واف� �ق ��اتال�لازم��ة م��ن ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت اث�ن��اء
فترة التصميم وطرح شروط املناقصة
ب �ش��أن ال�خ�ط��وط امل�ت�ع��ارض��ة م��ا ترتب
عليه تعطل تنفيذ االعمال خ�لال املدة
التعاقدية.
 رف � � � � � � ��ض ال � � � � � � � � � � � � � ��وزارة اع � � �ت � � �م� � ��ادامل � �ص� ��در ال� �ب ��دي ��ل مل � � � ��ادة ال �ج �ي��وج��رد
 checkmateبتاريخ 2010/11/22
ب� �ع ��د م� �ض ��ي  546ي� ��وم� ��ا م � ��ن ت ��اري ��خ

مستشفى جابر

اعتمادها السابق.
 تأخر الوزارة في اجراءات التنسيقواصدار تصاريح االذن من شركة نفط
الكويت لعبور م�ع��دات امل�ق��اول منطقة
خ �ط��وط ان��اب �ي��ب ال�ن�ف��ط ل �ل��وص��ول ال��ى
الجسر  k10نتج عنه توقف العمل ملدة
 100يوم.
 ع��دم وض��وح ال��رؤي��ة ل��دى ال ��وزارةف��ي تحديد مسؤولية تأخر ان�ج��از كل
عمل من اعمال املشروع على ح��دة عن
امل��دة التعاقدية ما ترتب عليه التأثير
السلبي على سير أعمال املشروع.
 ط ��ول ف �ت��رة اج� � ��راءات ال� � ��وزارة فياصدار امر التمديد رقم  1واستغراقها
مدة تجاوزت ثالث سنوات ما اثر سلبا
على انتهاء االعمال التعاقدية.
 ع ��دم م �ص��داق �ي��ة ت ��واري ��خ االن �ج��ازالعمال املشروع.
 تكبد الوزارة قيمة تكاليف اضافيةل�ل�اش��راف ع�ل��ى امل �ش��روع ب�ل��غ م��ا امكن
حصره منها  1.009.408/000د.ك دون
ات �خ��اذ اي اج� � ��راءات ل�ت�ح�م�ي��ل امل �ق��اول
بقيمة تلك االتعاب املصروفة عن فترة
تأخره في انجاز اعمال العقد والبالغة
 789يوما.
 ارت �ب��اط ال� ��وزارة ب��اع�م��ال التمديدرقم  2قبل عرض املوضوع على الرقابة
امل�س�ب�ق��ة ب��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة باملخالفة
الح� �ك ��ام امل� ��ادت�ي��ن 13و 14م ��ن ق��ان��ون
ان� �ش ��ائ ��ه رق � ��م  30ل �س �ن��ة  1964وذل� ��ك
طبقا ل�ك�ت��اب دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة امل��ؤرخ
.2014/4/30
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��د رق��مه �ـ م خ 156/ب �ش��أن دراس � ��ة وت�ص�م�ي��م
وانجاز وصيانة مشروع سكن العمالة
ال � ��واف � ��دة ب �م �ن �ط �ق��ة ال � �ش ��دادي ��ة ب�ق�ي�م��ة
 27.660.000/000دينار كويتي ومنها:

 ع��دم قيام الشركة بتقديم ج��داولك �م �ي��ات م �س �ع��رة واع �ت �م��اده��ا م��ن قبل
ال � ��وزارة االم ��ر ال ��ذي ي�ش�ي��ر ال��ى وج��ود
خلل في عملية ص��رف ش�ه��ادات الدفع
بقيمة  17.500.719/000دينارا كويتيا.
واف� � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب��أن �ه��ا ح��ري �ص��ة
على انهاء االعمال خالل املدة الزمنية
املحددة للعقد ولتوفير التدفق املالي
ال � �ل� ��ازم وع � � ��دم اي � �ق� ��اف امل� � �ق � ��اول ح�ت��ى
االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ال �ت �ص �م �ي��م وب ��ال �ت ��ال ��ي
مطالبته بالتعويض فانه يتم الصرف
ب �ن��اء ع �ل��ى اس �ع ��ار ت �ق��دي��ري��ة ل �ك��ل بند
وط�ب�ق��ا ل�ل�ك�م�ي��ات امل �ن �ف��ذة ال�ف�ع�ل�ي��ة من
خ �ل�ال ش� �ه ��ادات دف ��ع دوري � ��ة وب�ح�ي��ث
ال ت� �ت� �ج ��اوز ق �ي �م �ت �ه��ا ال �ك �ل �ي��ة الع �م��ال
التصميم والتنفيذ مبلغ العقد الثالث
املقطوع وهو تم بالفعل.
 قصور في اداء املكتب االستشاريم��ا ت��رت��ب عليه اع�ت�م��اده ش�ه��ادات دفع
م �ت �ض �م �ن��ة اس � �ع� ��ارا م �خ �ت �ل �ف��ة ل�ب�ع��ض
البنود تم صرفها بالزيادة للمقاول.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د (رق��مه� �ـ م خ )30/ب� �ش ��أن ان� �ش ��اء وص �ي��ان��ة
معسكر ال �ق��وات ال�خ��اص��ة بالصليبية
بقيمة  57.741.880/000دينارا كويتيا
ومنها:
 ال � �ق � �ص� ��ور ف � ��ي ق � � � � ��درات ال� �ش ��رك ��ةاملنفذة من الناحية املالية والفنية ما
انعكست اثاره السلبية على التزاماتها
التعاقدية.
 م� �ن ��ح ت �س �ه �ي�ل�ات م ��ال� �ي ��ة مل� �ق ��اولالعقد نتيجة تعثره وعجزه عن اتمام
م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ت �ع ��اق ��د وم � ��ن ذل � ��ك ق �ي��ام
ال � � ��وزارة ب��ات �خ��اذ اج � � ��راءات رد غ��رام��ة
التأخير للمقاول بالرغم من خصمها
وت �ح��وي �ل �ه��ا ال ��ى وزارة امل��ال �ي��ة ودون
وج� � � ��ود اس� � �ب � ��اب ج ��وه ��ري ��ة ل� � ��رد ت �ل��ك

الغرامات.
 وق ��ام ��ت ال � � ��وزارة ب �ع��دة اج � ��راءاتالس� �ت� �ث� �ن ��اء ال� �ع� �ق ��د م � ��ن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
والقرارات االدارية الصادرة بذلك الوقت
لتمكني اج ��راءات االف ��راج ع��ن محجوز
الضمان البالغ قيمته 5.247.700/750
دينار كويتي وال��ذي ص��رف من قيمته
مبالغ للمقاولني بالباطن.
 ق� � �ي � ��ام ال � � � � � � � ��وزارة ب � � ��اص � � ��دار ام� ��رت �غ �ي �ي��ري ب��ال �ح��ذف واالض ��اف ��ة بقيمة
غ �ي��ر ج �ب��ري��ة  647.421/000دي� �ن ��ارا
ك��وي�ت�ي��ا الع �م��ال خ ��ارج س��ور امل �ش��روع
نتيجة ت��أخ��ر امل �ق��اول ف��ي تنفيذها ما
يعارض التزاماته التعاقدية ويعد من
التسهيالت املقدمة له.
واف ��ادت ال� ��وزارة ب��أن��ه ت��م التوصية
ب �ع��دم دع � ��وة امل� �ق ��اول ف ��ي امل �ن��اق �ص��ات
بكتابها بتاريخ  2009/5/25وسيتم
ت�ط�ب�ي��ق ال �غ��رام��ات امل �ن �ص��وص عليها
بشروط العقد بشهادة الدفع النهائية
ح ��ال ث �ب��وت م �س��ؤول �ي��ة امل� �ق ��اول عنها
وت� � ��دارك� � ��ا ل �ل �ت��أخ �ي��ر ارت � � � ��أت ال � � � ��وزارة
مل �ص �ل �ح��ة امل � �ش� ��روع وال� �ص ��ال ��ح ال �ع��ام
تأجيل تطبيق غرامات التأخير لتوفير
ال �س�ي��ول��ة امل��ال �ي��ة ل�لان�ت �ه��اء م��ن اع �م��ال
ال �ع �ق��د م�س�ت�ن��دة ال ��ى ال � ��رأي ال�ق��ان��ون��ي
الدارة الفتوى والتشريع وت��م الصرف
مل �ق��اول��ي ال �ب��اط��ن ب�م�ب��ال��غ ت �ف��وق قيمة
ال �ع �م��ل امل �ن �ج��ز ن� �ظ ��را ل ��وج ��ود م �ب��ال��غ
م �ت��راك �م��ة م�س�ت�ح�ق��ة مل �ق��اول��ي ال �ب��اط��ن
ح ��رص ��ا ع �ل��ى اس� �ت� �م ��رار ودف � ��ع ع�ج�ل��ة
العمل باملشروع وانه جار تنفيذ اعمال
خارج السور من خالل قطاع الصيانة
وس �ي �ت��م ت �ط �ب �ي��ق م ��ا ورد ف ��ي ش ��روط
العقد وتم اخطار املقاول بذلك.
 عدم اثبات وقيد غرامات التأخيرامل� ��ؤج � �ل� ��ة وامل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ع � �ل ��ى ب �ع��ض

امل�ق��اول�ين نتيجة ل�ت��أخ��ره��م ف��ي ان�ج��از
اع �م ��ال ت �ل��ك ال �ع �ق��ود ب �ش �ه��ادات ال��دف��ع
والسجالت والدفاتر املالية بلغ ما امكن
ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه8.759.826 .
دي �ن��ارا كويتيا م��ا ت��رت��ب عليه ضعف
احكام الرقابة على تحصيل تلك املبالغ
ح��ال استحقاقها وف�ق��ا الح �ك��ام امل��ادة
رقم  1/47من الشروط الحقوقية.
وافادت الوزارة بأنه يتم اتخاذ كافة
االج��راءات التي تضمن حقها والتأكد
م��ن تطبيق ال �غ��رام��ات املستحقة على
جميع امل�ق��اول�ين ان وج��دت قبل اغ�لاق
ح�س��اب��ات تلك ال�ع�ق��ود وذل��ك ف��ي ضوء
رأي ادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ال�ص��ادر
بهذا الخصوص.
 ت�ح�م�ي��ل ال �خ��زان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ةب��أع�ب��اء م��ال�ي��ة اض��اف�ي��ة نتيجة ص��دور
احكام قضائية لصالح بعض املقاولني
ق �ي �م��ة ت �ع��وي �ض��ات وات � �ع� ��اب م �ح��ام��اة
وف ��وائ ��د ت��أخ�ي��ر وم �ص��اري��ف قضائية
ن�ت�ي�ج��ة الس� �ب ��اب ت �ع ��ود ل � �ل� ��وزارة ب�ل��غ
م� ��ا ام � �ك ��ن ح � �ص ��ره م �ن �ه��ا م� ��ا ج�م�ل�ت��ه
 1.431.869/000دينارا كويتيا.
وخ�ل�ص��ت ال � ��وزارة ف��ي اس �ب��اب ذل��ك
ال ��ى ان ص � ��دور ح �ك��م ق �ض��ائ��ي ال يعد
دليال على وجود اخطاء في اجراءاتها
وان�ه��ا ال ت��أل��و ج�ه��دا ف��ي سبيل تالفي
االسباب التي تؤدي الى تكرار مثل تلك
املالحظات مستقبال.
 ع � � ��دم خص � � ��م غرام � � ��ة التأخيراملس � � ��تحقـــة على مقــــاول العقد رقم
(ه� � � �ـ ص )66/بش � � ��أن مش � � ��روع انش � � ��اء
وانجاز وصيانة مبن � � ��ى مركز التحكم
واملراقب � � ��ة ع � � ��ن بع � � ��د بمحط � � ��ة تنقي � � ��ة
العارضي � � ��ة بقيم � � ��ة 16.385.200/000
دين � � ��ار كويت � � ��ي باملخالفة للم � � ��ادة رقم
 1/47من الش � � ��روط الحقوقية بالعقود
واملادة رقم  6من املس � � ��تند رقم  1اصول
املناقصة بالرغ � � ��م من تأخره في انجاز
اعمال العقد لفترة جاوزت  6أشهر بعد
انتهاء التمديد الزمني في .2014/8/12
وخلصت ال��وزارة في رده��ا ب��أن لها
الحق في تأجيل تطبيق غرامة التأخير
وفقا لرأي ادارة الفتوى والتشريع بهذا
الخصوص.
 تقاعس الوزارة وعدم جديتها فيت�م��دي��د ب �ن��د االش � ��راف م��ن االالت �ف��اق �ي��ة
رق � ��م أ/ه � � �ـ ص 68/ب� �ش ��أن ال �ت �ص �م �ي��م
واالش� � � ��راف ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ م �ب �ن��ى م��رك��ز
ال �ت �ح �ك��م وامل� ��راق � �ب� ��ة ع� ��ن ب �ع ��د مل�ح�ط��ة
ال�ع��ارض�ي��ة ح�ت��ى تنتهي م��ن اج ��راءات

التتمة ص12

تأخر مقاول عقد
مشروع طرق
ومجاري أمطار
وخدمات أخرى
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مالحظات على عقد
مشروع تصميم
وإنجاز وصيانة
مواقف الشاحنات
بمحافظة الجهراء
زيادة تكلفة
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اتفاقية إعادة
تأهيل محطة
ضخ مشرف عن
التكلفة التعاقدية
األهلية
الوزارة لم تتخذ
اجراءات تسلم
إجهزة ومعدات
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شبكات الصرف
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

وجود مواد بالمخازن لم يتم التصرف
فيها بالمخالفة لتعليمات الوزارة
تتمة المنشور ص 11
التعاقد على تنفيذ املشروع ما ترتب
عليه تحميل امليزانية باعباء اضافية
بلغت  720.255/000دينارا كويتيا
دون مبرر.
وخلصت ال��وزارة بردها ان الزيادة
ف��ي ق�ي�م��ة االش � ��راف ن�ت�ج��ت ع��ن زي ��ادة
ح � �ج� ��م امل � � � �ش � � ��روع خ � �ل� ��ال اس� �ت� �ع� �م ��ال
التصميم واس �ب��اب اخ��رى ت��م شرحها
لديوان املحاسبة قبل االرتباط وتمت
املوافقة عليها من قبل الديوان.
 ت��أخ��ر امل� �ق ��اول ف ��ي ان� �ج ��از اع �م��الال�ع�ق��د رق ��م ه �ـ ط 163/ب �ش��أن م�ش��روع
انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري
امطار صحي وخدمات اخرى بمنطقة
الشريط الساحلي املرحلة الثانية ملدة
بلغت  15شهرا بعد انتهاء التمديدات
الزمنية املمنوحة له حتى 2014/1/14
وع��دم قيام ال ��وزارة باحتساب وفرض
غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر امل�س�ت�ح�ق��ة باملخالفة
الح �ك��ام امل� ��ادة رق ��م  1-47م��ن ال �ش��روط
ال�ح�ق��وق�ي��ة ل�ل�ع�ق��ود وامل � ��ادة رق ��م  6من
املستند رقم  1اصول املناقصة.
وخ � �ل � �ص ��ت ال � � � � � � ��وزارة ب � ��رده � ��ا ب ��أن
ال� �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة ت�ض�م�ن��ت ال�ن��ص
على ح��ق ال ��وزارة ف��ي خصم الغرامات
من الكفالة النهائية وذل��ك وفقا لنص
امل��ادة  4-60من ال�ش��روط العامة للعقد
ف��ال��وزارة ب�ه��ذا ال�ش��أن تستخدم الحق
املخول لها بمقتضى شروط العقد.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��د رق��مه� � �ـ م أ 263 /وال � � �خ� � ��اص ب �ت �ص �م �ي��م
وان �ج��از وص�ي��ان��ة م��واق��ف ال�ش��اح�ن��ات
ف��ي محافظة ال�ج�ه��راء وال�ب��ال��غ قيمته
 22.710.708د .ك ومنها :قيام ال��وزارة
ب ��ال �ت �ن ��ازل ع ��ن م �ت �ط �ل �ب��ات وم �ك��ون��ات
رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�م�ش��روع الم � ��داده ب��ال�ط��اق��ة
البديلة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
بقيمة قدرها  4.050.000/000دينار
كويتي ب�خ�لاف عجز امل �ق��اول وضعف
ق ��درت ��ه ال �ف �ن �ي��ة وت �ق��اع �س��ه ع ��ن ان �ج��از
امل� �ش ��روع ب ��دال ع ��ن ات �خ ��اذ االج� � ��راءات
ال�ل�ازم��ة ح �ي��ال س�ح��ب االع �م��ال وفسخ
العقد ما يشكل اخالال بقواعد العدالة
بني املناقصني.
 ع� � � ��دم ف� � � ��رض غ� � ��رام� � ��ة ال� �ت ��أخ� �ي ��رامل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى م �ق��اول ال�ع�ق��د بحدها
االقصى واملترتبة على اخالله بتنفيذ
التزاماته التعاقدية باملخالفة للمادة
رق � ��م  1/47م� ��ن ال � �ش � ��روط ال �ح �ق��وق �ي��ة
للعقود.
وخلصت ال ��وزارة ب��رده��ا ب��أن��ه جار
التنسيق مع االدارة القانونية التمام

اجراءات سحب املشروع طبقا لشروط
العقد.
 - 21م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��د
رق � � ��م (ه� � � �ـ ط )2012/ب � �ش � ��أن إن � �ش ��اء
وإن�ج��از وصيانة ال�ط��رق والتقاطعات
ع � �ل� ��ى ال � � �ج � � ��زء األوس � � � � � ��ط م � � ��ن ط ��ري ��ق
ال �ج �ه��راء وامل �ب ��رم ب �ت��اري��خ 2012/4/2
بمبلغ 45.797.413د.ك ومنها:
ع � � ��دم ال � � ��دراس � � ��ة ال � �ج � �ي� ��دة ألع � �م ��ال
املشروع مما أدى الى الحاجة إلصدار
أوام��ر تغييرية ملعالجة الخلل الناتج
عن األخطاء التصميمية وعدم العناية
بإعداد مستندات املناقصة:
 إصدار أمر تغييري لتعديل حدودوأع � �م ��ال ال �ع �ق��د (ه � �ـ ط )212/ن�ت�ي�ج��ة
للتباين بني املخططات التعاقدية وما
ت��م ت�ن�ف�ي��ذه ع �ل��ى ال�ط�ب�ي�ع��ة م��ن أع �م��ال
العقد (ه �ـ ط )166/عند منطقة الربط
بني العقدين.
 وج� � � � � ��ود ق � � �ص� � ��ور ف � � ��ي ت �ص �م �ي��مال�ج��زء األع�ل��ى م��ن ال�ح��واج��ز الجانبية
للحوائط املساندة لعدد من املنحدرات
ال ��واردة بمخططات العقد وامل�ع��دة من
قبل استشاري اتفاقية التصميم مما
ادى ال��ى الحاجة إلص��دار أم��ر تغييري
باإلضافة بمبلغ  98.674/000د.ك على
أعمال املشروع .وأف��ادت ال��وزارة بأنها
قامت بالتنسيق بني األط��راف املعنية
وتم تعديل الحدود الناتجة عن عملية
التباين كما ان��ه يتم محاسبة املقاول
عن اعمال الحواجز أعلى الحوائط ملا
ت��م تنفيذه فعليا ووف�ق��ا للمواصفات
وبموجب األمر التغييري.
ال�ت��أخ��ر ف��ي اج � ��راءات تنفيذ اع�م��ال
املشروع مما سيؤدي الى تأخر التسلم
ب��ال�ت��اري��خ ال�ت�ع��اق��دي واالس �ت �ف��ادة من
املشروع بالوقت املناسب ومن بينها:
تأخر ال��وزارة بإصدار امر املباشرة
ملدة ( )92يوما اخرى باملخالفة للمادة
( )41م��ن ال �ش ��روط ال�ح�ق��وق�ي��ة وت��أخ��ر
ال� ��وزارة ب�م��راس�ل��ة ال�ج�ه��ات وال� ��وزارات
االخ� ��رى إلزال� ��ة ال �ع��وائ��ق ض�م��ن ح��دود
امل �ش��روع وت��راخ��ي ال � ��وزارة ف��ي دراس��ة
واع�ت�م��اد ال�ب��رن��ام��ج ال��زم�ن��ي للمشروع
وامل� �ق ��دم م ��ن ق �ب��ل امل� �ق ��اول األم � ��ر ال ��ذي
ي �ش �ي��ر ال � ��ى ض �ع ��ف ال� �ج� �ه ��از االداري
املشرف على املشروع .وأف��ادت ال��وزارة
بأن السبب في تمديد فترة إصدار أمر
امل�ب��اش��رة ي��رج��ع ال��ى ان ال� ��وزارة كانت
ت��أم��ل ان تنتهي اج ��راءات التعاقد مع
االس �ت �ش��اري خ�ل�ال امل� ��دة امل� �ح ��ددة في
ال�ش��روط التعاقدية ولعدم تحقق ذلك
ف �ك��ان ع�ل�ي�ه��ا ان ت �ص��در ام ��ر امل�ب��اش��رة
ل � �ع ��دم م �خ��ال �ف��ة ش � � ��روط ال� �ع� �ق ��د وان� ��ه

الهيئة العامة لشؤون القصر

ي�ت��م ال�ع�م��ل ح��ال�ي��ا ب��ال �ن �م��وذج امل��وح��د
للضوابط العامة والخاصة لتحضير
امل �ن��اق �ص��ات ب ��ال ��وزارة وال �ت��ي تتطلب
تقديم شهادة خلو املوقع من العوائق
والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في
ح��ال��ة وج � ��ود خ ��دم ��ات ل �ه��ا ف ��ي ن�ط��اق
اعمال املناقصة قبل طرح املشاريع وان
إع��ادة تقديم املقاول للبرنامج الزمني
ب� �ت ��اري ��خ  2012/10/16ك � ��ان ب�س�ب��ب
تعديل تاريخ املباشرة.
 ع� � � � � ��دم ف� � � � � ��رض غ � � � ��رام � � � ��ة ب� �ل� �غ ��ت 135.000/000د.ك ع��ن ت��أخ��ر امل �ق��اول
في تقديم البرنامج الزمني باملخالفة
ل�ل�م��ادت�ين ( )1-1-14و ( )10-1-14من
ال �ش��روط ال�ح�ق��وق�ي��ة ل�ل�ع�ق��ود .وأف ��ادت
ال ��وزارة بأنها ستقوم بتطبيق غرامة
نظير تأخر املقاول في تقديم البرنامج
الزمني واتخاذ ما يلزم بشأنها طبقا
لشروط العقد.
 - 22زي � � ��ادة تكلف � � ��ة الخدم � � ��ات
االستش � � ��ارية لالتفاقيــــ � � ��ة رقــــــــ � � ��م (أ/
ه� � � �ـ  -ص )145/بش � � ��أن الخدم � � ��ات
االستش � � ��ارية إلعادة تأهيل محطة
ض � � ��خ مش � � ��رف بنس � � ��بة  ٪ 765.9ع � � ��ن
التكلفة التعاقدي � � ��ة األصلية لالتفاقية
البالغ � � ��ة  523.369/000د.ك نتيج � � ��ة
اج � � ��راء عدة تمدي � � ��دات وأوامر تغييرية
بل � � ��غ اجماليه � � ��ا  4.532.018/000د.ك
باإلضاف � � ��ة ال � � ��ى تكلف � � ��ة التأهي � � ��ل مما
يقارب تكلفة انشاء محطة جديدة.
وذل � � ��ك نتيجة اس � � ��تمرار اس � � ��تكمال
اعم � � ��ال املرحلة االولى املق � � ��رر لها فترة
زمنية تعاقدية م � � ��ن  2010/2/22حتى
 2012/10/31واعم � � ��ال املرحلة الثانية
املقرر لها فترة زمني � � ��ة تعاقديا للطور
الثاني االش � � ��راف على اعمال التشغيل
والصيانة في الفت � � ��رة من 2012/11/1
ملدة س � � ��نة وتم البدء بها في 2013/1/1
وتمديده � � ��ا حت � � ��ى 2014/10/31

والقصور في دراس � � ��ة اشتراطات العقد
ترتب عليه اضاف � � ��ة اعمال اصالح غير
مدرجة ضمن جداول الكميات بالعقد.
وأف � � ��ادت ال � � � ��وزارة ب ��أن ��ه ت ��م ان �ت �ه��اء
اع� �م ��ال االت �ف ��اق �ي ��ة امل� ��ذك� ��ورة ب �ت��اري��خ
 2014/10/31وج � ��ار إص � ��دار ال��دف �ع��ة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة وم� �ن ��ذ ذل � ��ك ال � �ت ��اري ��خ ي�ت��م
االش � � � � � ��راف ع � �ل� ��ى اع � � �م � ��ال ال � �ع � �ق� ��د (ه � �ـ
ص )144/ب �م �ع��رف��ة ك� � � ��وادر ال� � � ��وزارة
وق � ��ام � ��ت ال � � � � � ��وزارة ب � �ط� ��رح امل �ن��اق �ص��ة
ال �ع��امل �ي��ة رق� ��م (ه � �ـ ص )180/ت�ش�غ�ي��ل
وتطوير وصيانة محطة ضخ مشرف
وال �ت��ي س�ي�ت��م االش � ��راف امل �ب��اش��ر على
تنفيذ اعمالها بمعرفة الكوادر الفنية
املتخصصة بقطاع الهندسة الصحية.
 - 23تأخر ال��وزارة في إص��دار األمر
التغييري رق��م ( )3للعد (ه �ـ م خ)35/
بشأن مشروع انشاء وانجاز وصيانة
م�ب�ن��ي امل �ق��ر ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
القصر مل��دة بلغت ( )20شهرا
ل�ش��ؤون ّ
م ��ن ت ��اري ��خ امل ��واف �ق ��ة امل �س �ب �ق��ة ملجلس
الوزراء في  2013/4/17أدى الى زيادة
تكلفة تنفيذه بقيمة  343.309/000د.ك
وبنسبة  ٪ 46.0م��ن اج�م��ال��ي التكلفة
األول� �ي ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذه .وخ �ل �ص��ت ال � ��وزارة
ب��رده��ا إل��ى أن اع �م��ال االم ��ر التغييري
امل � �ط � �ل ��وب ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا ت �ع ��دي�ل�ات
ب��ال �ت �ص �م �ي��م االص� �ل ��ي ل �ل �م �ش��روع وان
ال ��وزارة لم يكن امامها س��وى خيارين
ه �م ��ا االرت� � �ب � ��اط م� ��ع امل � �ق� ��اول ب��أع �م��ال
ال�ت�ع��دي�لات املستحدثة قبل الحصول
على املوافقات الرقابية املطلوبة وبذلك
تكون قد خالفت قانون ديوان املحاسبة
وان تطلب من املقاول ايقاف العمل في
االم��اك��ن امل�ت��وق��ع ح��دوث ت�ع��دي�لات بها
ف��ي امل�ش��روع لحني الحصول على تلك
املوافقات وهذا بدوره سيؤدي إليقاف
ك �ل��ي ل �ل �م �ش��روع او ع �ل��ى األق� ��ل إي �ق��اف
ج��زئ��ي ي �ت��رت��ب ع�ل�ي��ه م�ط��ال�ب��ة امل �ق��اول

ب��ال �ت �ع��وي��ض ع ��ن ه� ��ذا اإلي� �ق ��اف طبقا
للشروط العامة والخاصة للعقد.
 - 24تأخر املقاول في انجاز اعمال
العقد رقم (هـ  -م أ )272/مشروع انشاء
وانجاز وصيانة مبنى الهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال�ق� ّ�ص��ر بمنطقة ف�ه��د األح�م��د
ال�ب��ال��غ قيمته  1.191.950/00د.ك ملدة
( )17شهرا ودون قيام الوزارة بتطبيق
ش��روط التعاقد فيما يتعلق بالتأخر
في انجاز اعمال العقد فضال عن عدم
خصم غ��رام��ة التأخير املستحقة عليه
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة رق � ��م ( )1/47م��ن
ال �ش��روط الحقوقية ب��ال�ع�ق��ود .وأف��ادت
ال��وزارة بأنه تم انجاز األعمال بنسبة
 ٪ 92.0وجار ايصال التيار الكهربائي
والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوريد
امل �ح��والت ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ل�ي�ت��م ب�ع��د ذل��ك
ال �س �ي��ر ف ��ي اج� � � ��راءات ت �س �ل��م امل �ش��روع
وت�س�ل�ي�م��ه ل�ل�ج�ه��ة امل�س�ت�ف�ي��دة وسيتم
خصم غ��رام��ة التأخير ب�ش�ه��ادة الدفع
النهائية حال ثبوت مسؤولية املقاول
عن التأخير.
 - 25إص ��دار بعض ش �ه��ادات الدفع
مدينة بمبالغ بلغت قيمة ما تم حصره
منها ما جملته  11.186.975/000د.ك
دون ق �ي��ام ال � ��وزارة بتسييل ال�ك�ف��االت
املوجودة لديها أو خصم املديونية من
أية مستحقات لدى الوزارة أو الوزارات
األخ � � ��رى وذل� � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��ادت�ين
رق �م ��ي ( 1/47و )4/60م ��ن ال �ش ��روط
ال �ح �ق��وق�ي��ة ل �ل �ع �ق��ود .وأف� � ��ادت ال � ��وزارة
بتفصيل إلجراءاتها املتخذة السترداد
امل��دي��ون �ي��ات امل ��ذك ��ورة ب��امل�لاح �ظ��ة من
خ�ل�ال ت�س�ي�ي��ل ك �ف��االت ب �ع��ض ال�ع�ق��ود
م �ث��ل ك �ف��ال��ة ال ��دف �ع ��ة امل �ق ��دم ��ة وك �ف��ال��ة
م �ح �ج ��وز ال� �ض� �م ��ان وك� �ف ��ال ��ة االن� �ج ��از
وك��ذل��ك م��ن خ�لال االف ��راج ع��ن محجوز
ال� �ض� �م ��ان ل �ب �ع��ض ال� �ع� �ق ��ود ك �م��ا ان �ه��ا
س �ت �ق��وم ب��ات �خ��اذ االج � � � ��راءات ال�ل�ازم��ة
نحو اقفال مديونيتها بالتنسيق مع
القطاعات املعنية بها.
 - 26ع � ��دم ف � ��رض غ ��رام ��ة ال �ت��أخ �ي��ر
ب �ح��ده��ا األق� �ص ��ى ع �ل��ى م� �ق ��اول ال�ع�ق��د
رق� ��م (ه � �ـ ص )100/ال� �خ ��اص ب��دراس��ة
وت�ص�م�ي��م وإن� �ش ��اء وإن� �ج ��از وص�ي��ان��ة
وت �ش �غ �ي��ل م �ح �ط��ة ض ��خ وت �ن �ق �ي��ة مل�ي��اه
امل � � �ج� � ��اري ال� �ص� �ح� �ي ��ة وخ� � �ط � ��وط ض��خ
رئيسية ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ف��ي ج�ن��وب أم�غ��رة
وج � �ن� ��وب س � �ك� ��راب ال� �ج� �ه ��راء ال �ج��دي��د
نتيجة تأخره في تنفيذ االعمال ضمن
امل��دة التعاقدية باملخالفة للمادة رقم
( )1/47من الشروط الحقوقية للعقود.
وأف��ادت ال��وزارة بأنه تم تطبيق غرامة
التأخير املستحقة على املقاول آخذين

في االعتبار التسلم االبتدائي الجزئي
ألعمال العقد.
 - 27وجود العديد من املواد الراكدة
في بعض املخازن بلغت قيمة ما أمكن
ح�ص��ره منها  1.917.233/000د.ك لم
يتم التصرف فيها باملخالفة لتعميم
وزارة املالية رقم ( )3لسنة  2004بشأن
التصرف في امل��وج��ودات الخارجة عن
ن �ط��اق االس� �ت� �خ ��دام .وأف � � ��ادت ال� � ��وزارة
ب ��أن ��ه ج � ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى ف �ص��ل امل � ��واد
تمهيدا لصرفها للجهات والعمل على
ترحيل امل ��واد ال�ت��ي ليس ه�ن��اك حاجة
ال�ي�ه��ا ال ��ى م �خ��زن امل� ��واد ال �خ��ارج��ة عن
ن �ط��اق االس �ت �خ��دام ت�م�ه�ي��دا للتخلص
م �ن �ه��ا ح �س��ب اج � � ��راءات وزارة امل��ال �ي��ة
وب�خ�ص��وص امل ��واد امل��وج��ودة بمخزن
امل ��واد ال�خ��ارج��ة ع��ن ن�ط��اق االس�ت�خ��دام
ت �م��ت م�خ��اط�ب��ة وزارة امل��ال �ي��ة الت �خ��اذ
اجراءات التصرف فيها اما بخصوص
اج � � �ه� � ��زة وم � � � �ع � � ��دات م � �ح � �ط ��ة م� �ش ��رف
واملوجودة باملخازن فقد تمت مخاطبة
املعنيني واف��ادوا بعدم التصرف بتلك
املواد.
 - 28ع� ��دم ق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب��ات �خ��اذ
االج��راءات الالزمة بشأن تسلم اجهزة
وم � �ع� ��دات ال �ع �ق��د رق � ��م (ه� � �ـ ص)123/
بشأن اع�م��ال تجديد شبكات الصرف
الصحي بدولة الكويت املرحلة الثانية
ع �ش��رة  -منطقة ه��دي��ة وال��رق��ة بمبلغ
 7.897.679د.ك م�ن��ذ ع��ام  2012حيث
ت��م سحب اع�م��ال امل�ش��روع م��ن املتعهد
ب �ت��اري��خ  2011/9/19وت ��م ع�م��ل ج��رد
ل�ل�آل �ي ��ات وم � �ع� ��دات وم� � ��واد امل� �ش ��روع.
وأف��ادت ال��وزارة بأنه تم تشكيل لجنة
ج ��رد ل�ح�ص��ر اع �م��ال ال �ع �ق��د وامل �ع��دات
واملواد املشونة بعد صدور قرار سحب
االع �م��ال م��ن امل �ق��اول وت��م تسليم ه��ذه
املعدات الى ادارة املخازن بالوزارة كما
تم اتخاذ االج��راءات الخاصة بتسييل
كفالتي الدفعة املقدمة وإنجاز املشروع
ل�ص��ال��ح ال� � ��وزارة وج ��ار ت�ح��دي��د قيمة
املهمات امل�ش��ار اليها بمحضر الجرد
امل� � ��ؤرخ  2012/6/20وس �ي �ت��م خ�ص��م
قيمتها م��ن مستحقات امل�ق��اول وج��ار
إع � ��داد ال �ت �س��وي��ة امل��ال �ي��ة ب �ع��د ت�ح��دي��د
جميع ال�خ�ص��وم��ات وال �غ��رام��ات التي
سيتم تطبيقها علي املقاول الرئيسي
بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 - 29عدم تسوية مبالغ التعويضات
عن اإلتالفات التي تسبب فيها مقاول
ال��وزارة والبالغ ما امكن حصره منها
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بقاء أرصدة حسابات تحت التسوية
يعود بعضها إلى أكثر من  15سنة
تتمة المنشور ص12
 6.468.520/000د .ك لصالح ال��وزارات
االخرى املعنية والتنسيق معها إعماال
ألحكام املرسوم بقانون رقم ( )18لسنة
 1978في شأن أنظمة السالمة وحماية
املرافق العامة وم��وارد الثروة العامة.
وأف��ادت ال��وزارة ب��أن املبالغ املستحقة
عن إتالفات بعض الجهات الحكومية
وامل �س �ج �ل��ة ب �ح �س��اب أم ��ان ��ات  -م�ب��ال��غ
ت �ح ��ت ال �ت �س ��وي ��ة ال ت� �ص ��رف إال ب�ع��د
اس �ت�ي �ف��اء امل �س �ت �ن��دات وم �ن �ه��ا محضر
ل�ج�ن��ة ال �س�لام��ة  /ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ول��م
تصل محاضر لجان السالمة بشأنها
ح �ت��ى ت ��اري� �خ ��ه وس �ي �ت��م ال �ع �م��ل ع�ل��ى
تسوية هذه املبالغ في حال وصولها
لإلدارة املختصة.
 - 30ب�ق��اء ارص ��دة م ��دورة بحساب
ال �ع �ه��د م �ب��ال��غ ت �ح��ت ال �ت �س��وي��ة بلغت
ج �م �ل �ت �ه��ا  4.744.247/000دي � �ن ��ارا
ك��وي�ت�ي��ا دون ت �س��وي��ة ي �ع��ود بعضها
الكثر من خمسة عشر عاما باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.
واف � � ��ادت ال � � ��وزارة ب� ��أن م �ع �ظ��م ه��ذه
املبالغ مستحقة على وزارات عدة عن
اع �م ��ال ت ��م ص��رف �ه��ا ع ��ن ط��ري��ق وزارة
االشغال العامة وتمت مطالبة الوزارة
ب �ه ��ا وج � � ��ار م �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل � �س� ��داد ه ��ذه
املبالغ.
 - 31عدم اتخاذ االج��راءات الكفيلة
بتحصيل املديونيات املقيدة بحساب
ال ��دي ��ون امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة بنحو
 13.746.020/000دي �ن��ارًا ك��وي�ت�ي��ًا في
ن �ه ��اي ��ة ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015/2014
باملخالفة للتعليمات ال �ص��ادرة بهذا
الشأن.
واف ��ادت ال ��وزارة بانها ت�ب��ذل جهدا
ك�ب�ي��را ف��ي ت�ح�ص�ي��ل ال��دي��ون الصعبة
واملسجلة في حساب دي��ون مستحقة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ح �ي��ث ان ��ه ت ��م ت�ح�ص�ي��ل ما
ن�س�ب�ت��ه  ٪ 5.4م��ن ارص � ��دة ال �س �ن��وات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ع� �ل ��ى امل ��وظ � �ف �ي�ن امل �ن �ت �ه �ي��ة
خ ��دم ��ات� �ه ��م (امل �س �ت �ق �ي �ل�ي�ن) ك �م ��ا ت��م
ت �ح �ص �ي ��ل م � ��ا ن �س �ب �ت ��ه  ٪ 94.8م��ن
ال��دي��ون التي نشأت خ�لال السنة على
امل�س�ت�ق�ي�ل�ين وت ��م ت�ح�ص�ي��ل  ٪ 7.2من
ديون الشركات عن االرص��دة السابقة.
و ٪ 1.5م� ��ن ال� �ش ��رك ��ات ع� ��ن ال ��دي ��ون
ال �ت ��ي ن �ش ��أت خ�ل��ال ال �س �ن��ة وال ��دي ��ون
املستحقة على الشركات التي تسببت
ف ��ي ت �ض �خ��م ال ��دي ��ون ه ��ي م��دي��ون �ي��ات
صعبة لضخامة العقود وطول مدتها
وامل � �ن� ��ازع� ��ات ال� �ت ��ي ت �ت��م ب�ي�ن ال � � ��وزارة
والشركات.

ثالثا :مالحظات شؤون التوظف
 - 1قيام ال��وزارة بصرف ب��دل موقع
لكافة موظفي الوزارة شاغلي الوظائف
ال�ه�ن��دس�ي��ة ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة
امل �س��ان��دة امل�ع�ي�ن�ين ف��ي م��راك��ز عملهم
الرئيسية التي ال تعد مواقع ميدانية
وك ��ذل ��ك ط �ب �ي �ع��ة اع �م��ال �ه��م ال ت�ت�ط�ل��ب
االنتقال الى مواقع ميدانية باملخالفة
ل �ق��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 1
لسنة  2005بشأن زيادة فئات البدالت
وامل�ك��اف��آت للمهندسني الكويتيني في
الجهات الحكومية املقررة بالقرار رقم
 7لسنة  2001وتعديالته بلغ اجمالي
م��ا ام�ك��ن ح�ص��ره  147.000/000دينار
كويتي.
واف ��ادت ال ��وزارة ب��أن��ه س��وف يراعى
مستقبال عند صرف هذا البدل ان يتم
تحديد املواقع امليدانية.
 - 2اس �ت �م��رار ال � ��وزارة ب �ص��رف ب��دل
م ��وق ��ع ل �ل �ع��دي��د م ��ن امل �ه �ن��دس�ي�ن ذوي
ال��وظ��ائ��ف ال�ه�ن��دس�ي��ة امل �س��ان��دة اث�ن��اء
تمتعهم ب��إج��ازات متنوعة باملخالفة
ل �ق��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 7
ل �س �ن��ة  2001ب �ش ��أن وظ ��ائ ��ف وب� ��دالت
وم � � �ك� � ��اف� � ��آت امل � �ه � �ن � ��دس �ي��ن وش ��اغ � �ل ��ي
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ذات ال � �ط ��اب ��ع ال �ه �ن��دس��ي
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه ب� �ل ��غ اج� �م ��ال ��ي م� ��ا ام �ك��ن
ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا  22.250/000دي� �ن ��ارا
كويتيا دون وجه حق.
وافادت الوزارة انه بالنسبة لبعض
ال�ح��االت ت��م اج��راء ال�ل�ازم وت��م الخصم
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ب��اق��ي ال � �ح� ��االت ت ��م اخ��ذ
املالحظة بعني االعتبار وجار الفحص.
 - 3مآخذ شابت االجازات:
 قيام ال��وزارة بصرف كامل املرتبللموظفات املمنوح لهن اج��ازة رعاية
االمومة بنصف راتب باملخالفة للمادة
االولى من قرار مجلس الخدمة املدنية
رق � ��م  6ل �س �ن��ة  2011ب � �ش ��أن االج � � ��ازة
الخاصة لرعاية االم��وم��ة بلغ اجمالي
م ��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا 55.010/000
دنانير كويتية صرفت دون وجه حق.
 ق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب� �ص ��رف م��رت �ب��اتل �ب �ع ��ض امل� ��وظ � �ف� ��ات اث� � �ن � ��اء ت �م �ت �ع �ه��ن
ب��اج��ازة خاصة من دون مرتب لرعاية
االسرة واالمومة والطفولة وباملخالفة
ل � �ق ��رار م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق��م
 8ل �س �ن��ة  2011ب � �ش ��أن ت� �ع ��دي ��ل ق� ��رار
مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  13لسنة
 1979ب �ش��أن ق��واع��د واح �ك ��ام االج� ��ازة
الخاصة امل�ع��دل ب��ال�ق��رار رق��م  18لسنة
 1981بلغ اجمالي ما تم حصره منها
 50.335/000دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا ص��رف��ت
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دون وجه حق.
وافادت الوزارة بأن هناك حاالت تم
اس�ت��رداد ما ص��رف دون وج��ه حق وتم
اث�ب��ات ال��دي��ن وسيتم الخصم اعتبارا
م��ن  2015/7/1ع�ل�م��ا ب ��أن ذل ��ك راج��ع
الى طول مدة الدورة املستندية وتأخر
وصول الكتب الى ادارة الشؤون املالية
مما ادى الى التأخر في الخصم.
رابعا :مالحظات الرقابة المسبقة
 عدم التقيد بأحكام املادتني  13و14من القانون رقم  30لسنة  1964بانشاء
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت�ع��دي�لات��ه الرت�ب��اط
ال��وزارة على عدد  4موضوعات بقيمة
 1.604.690/000دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا قبل
العرض على الديوان.
 - 2ال��وف��ورات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تحققت
نتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
اسفرت اعمال الرقابة املسبقة لدى
دراس��ة ع��دد  8موضوعات عن تحقيق
وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت
قيمتها  513.548/000دي�ن��ارا كويتيا
منها مبلغ  2.107/000دنانير كويتية
خ �ط��أ ح�س��اب��ي وم �ب �ل��غ 511.441/000
دينارا كويتيا عن الدراسة بالديوان.
 - 3رد اوراق بعض املوضوعات.
ت��م خ�لال السنة املالية 2015/2014
رد اوراق ع ��دد  54م��وض��وع��ا ل �ل��وزارة
ويعود بعض اسباب ذلك لعدم التزام
الوزارة بأحكام تعميم ديوان املحاسبة
رقم  9لسنة  2010بشأن التقيد بدليل
اع ��داد اوراق امل�ن��اق�ص��ات وم�ش��روع��ات
ال� �ع� �ق ��ود واالرت� � �ب � ��اط � ��ات واالت � �ف ��اق ��ات
الخاضعة للرقابة املسبقة قبل عرضها
عليه.
 - 4م�ل�اح� �ظ ��ات وت ��وج� �ي� �ه ��ات ذات
اهمية خاصة ومنها:
 املوافقة على املناقصة (هـ ط)214/تصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسر

الشيخ جابر االح�م��د الصباح (وصلة
الدوحة) شريطة قيام املناقص الفائز
بعمل دراسة نهائية تفصيلية لتقييم
امل ��ردود البيئي للمشروع واعتمادها
م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة ق�ب��ل ال�ب��دء
بالتنفيذ وح�ص��ول الجهة على كتاب
التخصيص من املجلس البلدي لكامل
حرم طريق املشروع قبل توقيع العقد
والتنسيق مع اعمال املناقصة الجارية
رق � ��م (ه� � �ـ ط )140/دراس � � ��ة وت�ص�م�ي��م
وانشاء وانجاز وصيانة مشروع جسر
الشيخ جابر االحمد الصباح (الجسر
ال��رئ �ي �س��ي-وص �ل��ة ال �ص �ب �ي��ة) ل �ت��راب��ط
اعمال املشروعني وان يتم صرف قيمة
االعمال املتعلقة بخطة املراقبة البيئية
مل � ��دة  5س � �ن� ��وات م� ��ن ت� ��اري� ��خ ال �ت �س �ل��م
والوارد بجدول الكميات بالبند ( )jفي
الصفحة ( )d/1/1من الجزء االول وفقا
لتنفيذ االعمال واالنتهاء منها وان يتم
االلتزام عند اص��دار اي اوام��ر تغييرية
على العقد مستقبال ان ت�ك��ون كتابيا
م��ن ص��اح��ب ال�ص�لاح�ي��ة ب ��ال ��وزارة وال
يعتد بغير ذلك.
 املوافقــــــــــــ � � ��ة علـــــ � � ��ى املناقصـــــــــ � � ��ة(ه� � � �ـ ص/ص )183/ادارة وتش � � ��غيل
وصيان � � ��ة محط � � ��ة ض � � ��خ الجه � � ��راء
الرئيس � � ��ية وخطوط الصرف التابعة
لها ش � � ��ريطة ان تكون م � � ��دة الضمان
(الصيان � � ��ة) ه � � ��ي ( )365يوم � � ��ا وعلى
النح � � ��و املبني في البند ( )8من اصول
املناقصة وان يتم الزام املتعهد السابق
باصالح اي اعطال قب � � ��ل التوقيع مع
الش � � ��ركة للمناقصة موضوع البحث
ومع مراعاة ان تقوم الوزارة مستقبال
بحصر جميع االعمال الالزمة للقيام
بأعمال التش � � ��غيل والصيانة وادراج
قوائ � � ��م تفصيلي � � ��ة مس � � ��عرة لالعمال
املزمع تنفيذها في مس � � ��تندات الطرح
وخصوصا اعمال الصيانة الجذرية

وان يتم التقيد بمراجعة املس � � ��تندات
مس � � ��تقبال لضمان اعداده � � ��ا بصورة
اكثر دق � � ��ة ووضوحا من حيث طريقة
الدفع � � ��ات أو ح � � ��ل التباين � � ��ات ون � � ��وع
العق � � ��د مقط � � ��وع او مع � � ��اد القي � � ��اس
وادراج تفاصيل اسعار لالعمال التي
تم توصيفها دون ادراج مبالغ مالية
لها في جداول الكميات.
 - 5ع� � � ��دم امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى ب �ع��ض
املوضوعات.
عدم املوافقة على عدد  12موضوعا
ومن ذلك:
 عدم املوافقة على طلب اصدار امرالتمديد رقم  2للعقد (ق ص/ط )249/
ص�ي��ان��ة ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال �س��اح��ات في
محافظة العاصمة حيث تبني ان تاريخ
االن�ج��از التعاقدي العمال العقد محل
البحث قد انتهى في  2014/2/3وهو
تاريخ نهاية التمديد رقم .1
 عدم املوافقة على االتفاقية (أ/هـ-مخ  )290/الج ��ل االش � ��راف ع�ل��ى تنفيذ
مشروع مبنى ادارة الخبراء بالرقعي
مل��ا تبني م��ن ان االتفاقية االصلية رقم
(أ/ه � � � � �ـ-م خ )167/دراس � � ��ة وت �ص �م �ي��م
واالش� ��راف ع�ل��ى تنفيذ م�ش��روع مبنى
ادارة ال�خ�ب��راء-ال��رق�ع��ي م��ازال��ت جارية
ل � �ح �ي�ن ان � �ت � �ه� ��اء امل � �ك � �ت ��ب م � ��ن ت �ح �ل �ي��ل
ال � �ع � �ط ��اءات وح� �ي ��ث ان ت �ك �ل �ف��ة اع �م��ال
االشراف حسب االتفاقية االصلية تبلغ
 514.775/000دينارا كويتيا وهي اقل
تكلفة ع��ن االت�ف��اق�ي��ة امل�ع��روض��ة حاليا
والتــــي تبلــــغ  1.002.058/000دينــــــارا
كويتيا وما قدمته الوزارة من مبررات
لعدم االستمرار مع املكتب االستشاري
املتعاقد معه لم يراع تأثير قرار الوزارة
سلبا على املال العام.
 عدم املوافقة على التمديد الزمنياملقدم ملقاول العقد (هـ ط )166/انشاء
وانجاز وصيانة وطرق وممرات علوية
وصرف صحي ومجاري مياه االمطار
باالضافة الى الخدمات االخرى لشارع
ال � �ج � �ه ��راء ل� �ع ��دة اس � �ب� ��اب م �ن �ه ��ا :ع ��دم
تسلم امل�ق��اول لساحة الصب بمساحة
( 170.000م )2ب��ال��رغ��م م ��ن ح�ص��ول��ه
على جميع املوافقات قبل امر مباشرة
االعمال وطلب املقاول تعديل مساحة
س ��اح ��ة ال� �ص ��ب م ��ن (170.00م  2ال��ى
 150.000م )2وذل��ك بعد ي��وم واح��د من
مباشرة االعمال واعتماد االستشاري
للبرنامج الزمني بعد مرور ما يقارب
 5اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ م �ب��اش��رة االع �م��ال
ب��ال��رغ��م م��ن ع��دم تسلم امل �ق��اول ساحة
ال � �ص ��ب واق � �ت � �ص� ��اره ع� �ل ��ى ال �ت��وص �ي��ة
ب�ن�ف��س ك �ت��اب االع �ت �م��اد ع �ل��ى ت�ح��دي��ث

البرنامج الزمني لوجود تأخير وعدم
ات�خ��اذ ال ��وزارة اي اج��راء تجاه املقاول
بشأن طلبه تعديل مساحة الصب من
(170.00م  2الى  150.000م )2ومخاطبة
الوزارة الجهات الالزمة لتعديل مساحة
ساحة الصب دون تحميل امل�ق��اول اي
مسؤولية ع��ن تأخير امل�ش��روع بالرغم
م� ��ن اص� � � ��دار ام � ��ر ب �م �ب ��اش ��رة االع� �م ��ال
وق� �ي ��ام ال � � � ��وزارة ب��اع �ت �م��اد ال �ب��رن��ام��ج
الزمني بناء على توصية االستشاري
بالرغم م��ن ع��دم تسلم امل�ق��اول لساحة
ال �ص��ب وع� ��دم ات �خ��اذ اي اج � ��راء ح�ي��ال
اعتماد االستشاري للبرنامج الزمني
االصلي مع تحميل املتسبب في تأخير
املشروع.
 - 6ع ��دم ال �ت ��زام ال� � ��وزارة ب��ال��دراس��ة
وال�ت��وص�ي��ة ل�ع��دد  23م��وض��وع��ا خ�لال
امل� � � ��دة امل � � �ح� � ��ددة ل� �ه ��ا م � ��ن ق� �ب ��ل ل �ج �ن��ة
املناقصات املركزية عمال بنص امل��ادة
 38من القانون رقم  37لسنة  1964في
شأن املناقصات العامة.
 - 7طول مدة بقاء عدد  8موضوعات
ب � � ��ال � � ��وزارة ب� �ع ��د ص � � ��دور ق � � ��رار ل�ج�ن��ة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة ب��ال�ت��رس�ي��ة وقبل
ع ��رض �ه ��ا ع �ل ��ى ال � ��دي � ��وان االم � � ��ر ال� ��ذي
يستلزم دراسة االجراءات والسياسات
االدارية املتبعة داخل الوزارة.
خامسا :المخالفات المالية
ع��دم ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة دي��وان
املحاسبة املسبقة قبل االرت�ب��اط وذلك
باملخالفة الحكام امل��ادت�ين  13و 14من
ق��ان��ون ان �ش��اء ال ��دي ��وان رق ��م  30لسنة
 1964وت �ع��دي�ل�ات��ه االم� ��ر ال� ��ذي يشكل
مخالفة مالية طبقا للبند  6من امل��ادة
 52من ذات القانون وذلك في املوضوع
التالي:
 امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة رق � � � ��م -130 2015/2014بشــــــــأن االتفاقيـــة رقــــــم
(أ هـ /ط )180/الج��ل دراس��ة وتصميم
واالشراف على تنفيذ وصيانة الطريق
االق �ل �ي �م ��ي-ال �ج ��زء ال �ش �م��ال��ي-امل��رح �ل��ة
االولى بخصوص االمر التغييري رقم
 1الخاص بتعارضات السكة الحديد.
وج ��اء رد ال � ��وزارة متضمنا ان��ه قد
تم احالة املوضوع الى اللجنة الدائمة
ل � �ل� ��رد ع� �ل ��ى امل�ل��اح � �ظ� ��ات وال �ت �ح �ق �ي��ق
ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ي�ن�س�ب�ه��ا دي ��وان
املحاسبة وفور االنتهاء سيتم موافاة
الديوان بما تم التوصل اليه.
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الصانع :بيت الزكاة سخر لمشروع
كافل اليتيم إمكانات النجاح كافة

جانب من الحضور في ملتقى الكويت لأليتام

قال وزير العدل ووزي��ر االوقاف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس �ل��ام � �ي � ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع ان ملتقى الكويت لاليتام
ال �س��اب��ع ي�ع�ت�ب��ر م��ن اب ��رز بصمات
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي امل� � �ج � ��ال االن� �س ��ان ��ي
والعمل الخيري املؤسسي.
وأضاف الصانع في كلمة بحفل
اف �ت �ت��اح م �ل �ت �ق��ى ال �ك��وي��ت ال �س��اب��ع
ل�لأي�ت��ام ت�ح��ت ش�ع��ار ش�ك��را كويت
االنسانية أن بيت ال��زك��اة ورج��ال��ه
االوف� �ي ��اء ي �ق��وم��ون ع�ل��ى ال�ن�ه��وض
ب � �م � �ش� ��روع� ��ات ال � �خ � �ي� ��ر امل � �ت � �ع� ��ددة
ودع��م جهود التنمية واالغ��اث��ة في
املجتمعات االسالمية في الخارج

جانب من التكريم

وف ��ق رؤي ��ة م��ؤس�س�ي��ة رس�م�ي��ة لها
منهجية استراتيجية واضحة.
وذك� � � ��ر أن االي � � � � ��ادي ال �ب �ي �ض ��اء
ملتبرعي بيت الزكاة من اهل الخير
لهم الفضل في استمرار هذا العمل
املميز ال��ذي ات��ى ث�م��اره بنجاحات
م �ت �ع��ددة وم�ت�م�ي��زة ع�ل��ى الصعيد
املحلي والخارجي
وأك��د ال�ص��ان��ع أن م�ش��روع كافل
اليتيم التابع لبيت الزكاة سخر له
ال�ب�ي��ت ام�ك��ان��ات��ه امل��ادي��ة واملعنوية
وه �ي��أ ل��ه ك��ل ع��وام��ل ال �ن �ج��اح حتى
اص �ب ��ح اح� ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة
وال� � �ن� � �م � ��اذج ال � � ��رائ � � ��دة ف � ��ي ال� �ع ��ال ��م

موضحا أن ما تقوم به الكويت هو
اداء لواجب امر به الدين االسالمي
الحنيف.
وم��ن جانبه وج��ه الطفل اليتيم
م ��ن ب �ن �غ�لادي��ش روه � ��ان ف ��ي كلمة
نيابة عن املشاركني التحية لدولة
ال �ك��وي��ت ام� �ي ��را وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا
ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج �ه��ود ج�ب��ارة
لكفالة االيتام حول العالم.
وم � � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ال � � �ق� � ��ى ع � ��دن � ��ان
ال �ع �ث �م��ان ك�ل�م��ة ال �ك��اف �ل�ين ق��ائ�لا ان
ال �ت �ع��اون امل�ث�م��ر ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن بيت
الزكاة مستمر منذ سنوات وثمرة
ت �ع��اون �ن��ا أب� ��رزه� ��ا ب� �ن ��اء امل �س��اج��د

وحفر اآلبار وكفالة االيتام واغاثة
امل�ل�ه��وف مشيدا بجهود القائمني
ع�ل��ى ب�ي��ت ال��زك��اة وال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ش��ؤون ال �ق �ص��ر واألم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لأوق��اف ف�ه��م ث�ل��ة طيبة م��ن اب�ن��اء
ال� �ك ��وي ��ت وي � �ع� ��دون رك ��ائ ��ز ال �ع �م��ل
الخيري في البالد.
ويشارك في امللتقى  91شخصا
م � ��ن  19دول � � � ��ة ات � �ب � �ع� ��وا م �ع��اي �ي��ر
وضعتها إدارة النشاط الخارجي
ملراقبة كفالة األي�ت��ام وطلبة العلم
في بيت الزكاة.

الداخلية تؤكد أهمية رفع
كفاءة األجهزة األمنية
الخاصة بحماية المطارات
أك� � ��د وك � �ي� ��ل وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ال� �ف ��ري ��ق س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د اه �م �ي��ة
ات �خ ��اذ اإلج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل��رف��ع
ك �ف��اءة األج �ه��زة األم�ن�ي��ة الخاصة
بحماية املطارات في دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون وزي� � � ��ادة ق ��درت� �ه ��ا ع�ل��ى
التعامل مع املخاطر والتهديدات
األمنية
جاء ذلك خالل استقبال الفريق
ال �ف �ه��د ام � ��س رؤس � � ��اء وف� � ��ود أم��ن
امل� � �ط � ��ارات وال� � ��زي� � ��ارات امل �ي��دان �ي��ة
ب� � � ��دول م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة امل �ش��ارك�ي�ن في
االج �ت �م��اع ال � �ـ 30ال ��ذي تستضيفه
ال�ب�لاد خ�لال الفتره م��ن  4حتى 6
من الشهر الجاري بحضور وكيل
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل�س��اع��د لشؤون
أمن املنافذ باإلنابة اللواء فيصل
السنني.
وق ��ال ��ت ادارة االع �ل ��ام االم �ن��ي
ب � � � � � � ��وزارة ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص�ح��اف��ي ان ال �ف��ري��ق ال�ف�ه��د ش��دد
على ضرورة أخذ الحيطة والحذر
وات�خ��اذ االح �ت��رازات األمنية كافة
للتعامل م��ع املتغيرات اإلقليمية
ب �م��ا ي ��ؤم ��ن اس� �ت� �ق ��رار وام � ��ن دول
مجلس التعاون.
جاء ذلك في كلمة القاها اللواء
ال� ��دي�ي��ن خ� �ل��ال م �ل �ت �ق��ى االره � � ��اب
ال� �ف� �ك ��ري ون� �ب ��ذ ال� �ك ��راه� �ي ��ة ال� ��ذي
تستمر فعالياته مدة يومني تحت
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
الخالد.

واش��ار ال�ل��واء ال��دي�ين ال��ى أهمية
ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن م ��ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ك ��اف ��ة م �ن �ه��ا واأله �ل �ي��ة
وامل�ث�ق�ف�ين وال�ح�ق��وق�ي�ين وال�ع�ل�م��اء
وامل� �ش ��اي ��خ ل �ت��وج �ي��ه ال �ع �م��ل ن�ح��و
ال �ب��رام��ج وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات التعليمية
واالرش��ادي��ة ال�لازم��ة إلع��داد أجيال
م �ت �م �ي��زة م ��ن ال �ش �ب��اب ق � ��ادرة على
م� ��واج � �ه� ��ة ال � � �ث� � ��ورة امل �ع �ل ��وم ��ات �ي ��ة
والهجمات الفكرية املتطرفة.
واوضح ان وزارة الداخلية ومن
هذا املنطلق تحملت مسؤولياتها
عبر رسم خارطة الهزيمة ملشروع
االره� � � ��اب ال� �ف� �ك ��ري واخ � � ��ذت ع�ل��ى
عاتقها مواجهة أصحاب الرايات
ال � � �س� � ��وداء وامل� �ف ��اه� �ي ��م ال� �ع ��وج ��اء
ودراس ��ة اس�ب��اب ظ��اه��رة االره��اب
ال� � �ف� � �ك � ��ري ودواف � � � � � � ��ع اس� �ت� �ق� �ط ��اب
ال� �ش� �ب ��اب إل� �ي ��ه ب ��أس� �ل ��وب ع�ل�م��ي
م ��ع االخ � ��ذ ب � � ��األدوات وال��وس��ائ��ل
الكفيلة بتأصيل منهج االعتدال
والتحصني من اآلثار السلبية.
وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ�ي��س ق��روب
اوبشن الوطني د .عبدالله النوفل
في كلمة مماثلة ان امللتقى يهدف
ال � ��ى اي � �ج ��اد ش ��راك ��ة ح �ق �ي �ق��ة ب�ين
املجتمع املدني واالجهزة االمنية
ممثلة ب��وزارة الداخلية للوصول
ال � � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج اي� �ج ��اب� �ي ��ة ت �ح �ص��ن
الشباب من هذه االفكار الظالمية.

قال إنها أول جهة حكومية تصدر رخصة من األلف إلى الياء عبر اإلنترنت

المنفوحي :ثورة إدارية في البلدية لتقليص اإلجراءات
اك��د امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية الكويت
م .اح � �م ��د امل� �ن� �ف ��وح ��ي أن ال ��وض ��ع
الحالي غير مقبول ول��ذل��ك نسعى
ل �ع �م��ل ث� � ��ورة إداري� � � ��ة ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة
لتقليص اإلج � ��راءات وب��دأن��ا ك��أول
ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ت �ص��در رخ �ص��ة من
األل� � ��ف إل � ��ى ال � �ي� ��اء ع �ب ��ر االن �ت ��رن ��ت
وق��ال ان البلدية ستتخلى ع��ن اي
م �س ��ؤول ال ي �ق��وم ب��أع �م��ال��ه حسب
النظم والقوانني مؤكدا أنه لن تتم
م�ج��ام�ل��ة اح ��د ع�ل��ى ح �س��اب العمل
والنهوض بالبلدية الى االمام.
وق� � � ��ال امل� �ن� �ف ��وح ��ي ف � ��ي م��ؤت �م��ر
ص �ح �ف��ي ع �ق��دت��ه ال �ب �ل��دي��ة إلع �ل�ان
ت� ��دش �ي�ن وم� �ت ��اب� �ع ��ة ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة
ال� �ب� �ل ��دي ��ة ف � ��ي ت �س �ه �ي��ل إج � � � ��راءات
ال �ت��راخ �ي��ص اإلع�لان �ي��ة وال�ص�ح�ي��ة
وك��رت الصحة للعمالة ان البلدية
اتبعت آلية عمل خالل فترة األشهر

الستة املاضية ضمن خطة طموحة
ق��ادم��ة تتعلق بتسهيل اإلج ��راءات
وكسر الروتني والبيروقراطية.
وأشار املنفوحي إلى أن البلدية
عن طريق موقعها االلكتروني تقدم
خ��دم��ات �ه��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت��راخ�ي��ص
اإلع�لان �ي��ة وال�ص�ح�ي��ة وغ�ي��ره��ا من
ال �خ��دم��ات مبينا ف��ي ع��رض مرئي
ال � �خ � �ط ��وات ال� �ت ��ي ت �ت ��م ع� ��ن ط��ري��ق
امل��وق��ع وآل �ي��ة ال��دف��ع ع�ب��ر ال �ك��ي نت
واالتفاقية مع وزارة املالية في هذا
الشأن.
وذك ��ر أن ال�ب�ل��دي��ة ق��ام��ت بوضع
جميع إعالنات الكويت في النظام
ال � �خ� ��اص ب �ه ��ا خ ��اص ��ة ب �ع ��د ك �ث��رة
ال�ش�ك��اوى ع��ن ع��دم وج��ود مراقبني
إال أن ال �ك �ش��ف اآلن أص �ب��ح الح�ق��ا
للتأكد من مدى االلتزام بالرخصة
واوض ��ح ان��ه ح��ال��ة ع��دم االل �ت��زام

م .احمد املنفوحي

ي� ��دخ� ��ل ص� ��اح� ��ب ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ف��ي
القائمة ال �س��وداء أم��ا امللتزم وبعد
تأكد البلدية من اإلع�لان وتطابقه
يتم التصديق على الرخصة.
وق� � � � � ��ال امل� � �ن� � �ف � ��وح � ��ي ان ه � �ن ��اك

م �ش��روع��ا أك �ث��ر ت �ط��ورا ي�ت�م�ث��ل في
ال��رخ��ص ال�ت�ج��اري��ة الن إج��راءات�ه��ا
دقيقة مشيرا الى ان البلدية قامت
بميكنة الئحة املحالت املستخدمة
لكي تأتي املوافقات بشكل أسرع
وأوض � ��ح أن ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ع�لام
اآلل� ��ي ع �ب��ر امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي تم
ربطها بوزارة التجارة فيما يتعلق
باملساحة ونوعية النشاط.
وأوضح أن البلدية قامت مؤخرا
ب �ن �ق��ل اص� � ��دار ك � ��ارت ال �ص �ح��ة إل��ى
وزارة ال �ص �ح��ة م�ب�ي�ن��ا ان إص� ��دار
الكارت يحتاج إلى فحص طبي من
وزارة الصحة ودورنا يبقى رقابيا.
وذك � � ��ر ان ال �ب �ل ��دي ��ة اس �ت �ط��اع��ت
ت�ح�ص�ي��ل  219أل� ��ف دي� �ن ��ار رس ��وم
ت��راخ�ي��ص اع�لان��ات ب��واق��ع  17ألف
رخصة اضافة الى  109آالف دينار
رس ��وم ت��راخ�ي��ص صحية ب��واق��ع 8

آالف رخ�ص��ة وذل ��ك خ�ل�ال  6أشهر
فقط.
واض � � ��اف ان ال �ب �ل��دي��ة س�ت�ص��در
ت�ع�م�ي�م��ا ي��وض��ح أن ال �ت �ج��دي��د لن
يكون اال عبر االنترنت وأنه لن يتم
استقبال أي معاملة ورقية نهائيا
م��ن اج��ل ف��رض ال�ج��ان��ب االي�ج��اب��ي
التطويري.
وح � � � � ��ول امل � �خ � �ي � �م� ��ات ال � � �ت � ��ي ل��م
ي �ق��م اص �ح��اب �ه��ا ب��إزال �ت �ه��ا أوض ��ح
امل�ن�ف��وح��ي ان اي مخيم ل��م ي��زل لن
يتسلم ص��اح�ب��ه م�ب�ل��غ الترخيص
وفق العقد املبرم في البلدية.
وح � ��ول م ��وض ��وع ال � �ش� ��واء ع�ل��ى
الشواطئ اكد املنفوحي ان البلدية
ل ��م ت �ت��وص��ل ال� ��ى ح ��ل م ��ع ه�ي�ئ�ت��ي
ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وال � � ��زراع � � ��ة ف � ��ي ال� �س� �م ��اح
بالشواء موضحا انه سيحاول مرة
اخرى لوضع حل لهذا االمر.

وح� ��ول اج� � ��راءات رخ ��ص ال�ب�ن��اء
وشهادات االوصاف قال املنفوحي
ان ه �ن��اك ف��رق��ا ف��ي ال �ب �ل��دي��ة تعمل
ن� �ح ��و ت �س �ه �ي��ل اج� � � � � ��راءات رخ ��ص
ال� � �ب� � �ن � ��اء وش� � � � �ه � � � ��ادات األوص � � � � ��اف
وإي �ص��ال ال �ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي الفتا
ال��ى ان��ه سيجتمع بممثلي وزارة
ال �ع��دل م��ن ق �ض��اة ل��وض��ع ح��د ملثل
ه��ذه االم��ور واالح�ك��ام التي تصدر
رغم املخالفات
وب �ي�ن ان ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
س �ي��راف��ق ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ك�ش�ه��داء
وشركاء على تطوير البلدية الفتا
إل � ��ى م � ��دى ال � �ح� ��رص ع �ل��ى ت��واج��د
البنك مل��ا يقوم ب��ه م��ن دور ف��ي رفع
ال �ت �ق ��اري ��ر ال �س �ن��وي��ة ح � ��ول م �ك��ان��ة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��ال�ن�س�ب��ة لتسهيل
اإلجراءات وبيئة العمل.
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العيسى :الطاقة المتجددة ستغطي
 15بالمئة من احتياجات الكويت
ق��ال وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى إن ال�ط��اق��ة
املتجددة ستغطي ما نسبته  15في
املئة من إجمالي الطاقة املستخدمة
بالكويت بحلول عام .2030
وأوض � ��ح ال�ع�ي�س��ى خ�ل�ال اف�ت�ت��اح
م ��ؤت� �م ��ر ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط وش� �م ��ال
افريقيا السادس للطاقات املتجددة
(م �ي �ن��اري��ك  )6 -ب �ع �ن��وان (إب ��داع ��ات
م �ت �ج��ددة ن�ح��و ط��اق��ة م �س �ت��دام��ة) أن
ال� �ك ��وي ��ت ت ��دع ��م ك� ��ل ال� �ج� �ه ��ود ال �ت��ي
ت �ب��ذل �ه��ا ال ��وك ��ال ��ة ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�ط��اق��ة
امل �ت �ج��ددة ب �ه��دف تشجيع االع�ت�م��اد
على هذا النوع من الطاقة على نطاق
واسع عامليا.
وأض � ��اف أن ال �ك��وي��ت ت�ع�م��ل على
تسهيل نقل تقنيات الطاقة املتجددة
وتوفير م��ا يتطلبه ذل��ك م��ن خبرات
ف ��ي ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات وال �س �ي ��اس ��ات ب�م��ا
يسهم ف��ي إي �ج��اد ح�ل��ول للتحديات
الراهنة وعلى رأسها التلوث البيئي
واالحتباس الحراري.
ولفت إل��ى أن الكويت تساهم في
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إذ
قطعت شوطا كبيرا بشكل تطوعي
وم � ��دروس وف ��ق االم �ك��ان��ات امل�ت��اح��ة
م �ب �ي �ن��ا أن ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ت�ب�ن��ى
استراتيجية جديدة تقوم على أسس
علمية واقتصادية تهدف إل��ى الحد
من االنبعاثات الحرارية.
وذك ��ر ال�ع�ي�س��ى أن ال�ك��وي��ت أول��ت

الجسار  :ضوابط
وأسس لترشيد
استهالك الطاقة
الكهربائية

د .بدر العيسي

م .أحمد الجسار

اه �ت �م��ام��ا ك �ب �ي��را ب �ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال �ط��اق��ة م��ن خ�ل�ال م�ش��اري�ع�ه��ا ال�ت��ي
ي �ن �ف��ذه��ا م �ع �ه��د ال �ك ��وي ��ت ل�لاب �ح��اث
ال �ع �ل �م �ي ��ة وامل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ف � ��ي م � �ب� ��ادرة
(الشقايا للطاقة املتجددة) بالتعاون
م��ع وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وال��رام�ي��ة
إل��ى استخدام طاقة ال��ري��اح والطاقة
ال�ش�م�س�ي��ة وال �ط��اق��ة ال�ك�ه��روض��وئ�ي��ة
في انتاج الكهرباء.
وأف ��اد ب��أن ح�ج��م ال�ط��اق��ة املنتجة
عبر ه��ذه اآلل�ي��ة ستغطي م��ا نسبته
 15ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� ��ن اج� �م ��ال ��ي ال �ط��اق��ة
املستخدمة في الكويت بحلول 2030
من جانبه أك��د وزي��ر الكهرباء وامل��اء
م .أح�م��د ال�ج�س��ار ف��ي كلمته ح��رص
الكويت على تأمني مصادر الطاقة.
وأض � � � � ��اف أن ال� � � � � � ��وزارة وض �ع ��ت
ض��واب��ط وأس�س��ا لترشيد استهالك

ال�ط��اق��ة الكهربائية م��ن خ�لال آليات
ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال �ط �ل��ب امل �ت��زاي��د
على الطاقة.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال� � � � ��وزارة ت�ع�ك��ف
حاليا على البحث عن ط��رق وآليات
الس� � �ت� � �غ �ل��ال ال � ��وس � ��ائ � ��ل ال� �ح ��دي� �ث ��ة
وم �ص��ادر ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة لتغطية
االس �ت �ه�لاك امل �ت��زاي��د ل�ل�ط��اق��ة مشيرا
إلى اعتماد مبنى الوزارة على الطاقة
الشمسية لسد جزء من احتياجاته.
وأوضح أن الكويت تصنف من أعلى
ال � ��دول اس�ت�ه�لاك��ا ل�ل�م��اء وال�ك�ه��رب��اء
ع��امل �ي��ا ن�ت�ي�ج��ة م��وق�ع�ه��ا ال�ج�غ��راف��ي
وارت �ف��اع درج��ة ال �ح��رارة خ�لال فصل
الصيف ع�لاوة على النمو السكاني
وال � �ت� ��وس � �ع� ��ات ال � �ك � �ب� ��رى ف � ��ي امل � ��دن
اإلس �ك��ان �ي��ة.وأف��اد ب ��أن ال �ك��وي��ت تعد
األعلى عامليا في األحمال الكهربائية

حيث تصل نسبتها إل��ى  8ف��ي املئة
مقارنة بما نسبته  2إل��ى  3في املئة
بالنسبة للمتوسط العاملي.
وق��ال إن ال�ك��وي��ت تمتلك محطات
ل �ت��ول �ي��د ال �ك �ه��رب��اء ب��إن �ت��اج  15أل��ف
م �ي �غ��اوات ف��ي ح�ي�ن ب�ل��غ أع �ل��ى حمل
كهربائي  13ألف ميغاوات الفتا إلى
توقعات ببلوغ حجم االنتاج  32الف
ميغاوات بحلول عام .2030
وم��ن ناحيتها ق��ال��ت امل��دي��ر العام
مل �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
د.س � �م � �ي � ��رة ع� �م ��ر ان دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ت�خ�ط��ط إلن�ف��اق
 100مليار دوالر سنويا الستثمارها
في مجال مشاريع الطاقة املتجددة
خالل العشرين عاما املقبلة.

الصرعاوي يؤكد أهمية تعاون ديوان
المحاسبة مع المنظمات الرقابية
أك � � ��د رئ � �ي� ��س دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
ب��اإلن��اب��ة ع� ��ادل ال �ص��رع��اوي أه�م�ي��ة
ال � �ت � �ع� ��اون امل � �ش � �ت� ��رك ب �ي��ن ال � ��دي � ��وان
واملنظمات الرقابية وأجهزة الرقابة
ال�ع�ل�ي��ا خ��اص��ة ت �ل��ك ال �ت��ي تجمعهم
اتفاقيات تعاون مشترك.
وأض � � ��اف ال� �ص ��رع ��اوي ف ��ي ك�ل�م��ة
خالل ورش��ة عمل تدقيق األداء التي
ي �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا ال � ��دي � ��وان ب��ال �ت �ع��اون
م��ع محكمة ال�ت��دق�ي��ق ال�ه��ول�ن��دي��ة أن
االت�ف��اق�ي��ات ال�ت��ي ت�ب��رم ب�ين األج�ه��زة
ال��رق��اب �ي��ة ال ت �ه��دف ف�ق��ط إل ��ى ت�ب��ادل
ال��زي��ارات واالط�ل�اع على نظم العمل
ل ��دى ال �ط��رف�ي�ن ب �ق��در م ��ا ت �ه��دف إل��ى
تبادل الخبرات والتجارب املختلفة.
وقال إن ورشة العمل التي تستمر
ي� ��وم�ي��ن ت �ت �ض �م ��ن ج� �م� �ي ��ع اآلل � �ي� ��ات

لقطة جماعية للمشاركني

وامل� � �ه � ��ارات ال� �ج ��دي ��دة ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
ال�ت��دق�ي��ق بمختلف أن��واع �ه��ا مشيرا
إل��ى أهمية التسلح باملعلومات في
جميع م �ج��االت ال��رق��اب��ة ل�لاس�ت�ف��ادة
منها مستقبال .ودع��ا املشاركني من
ال� ��دي� ��وان ف ��ي ال ��ورش ��ة إل� ��ى ض� ��رورة

ال �ت �ف��اع��ل واس �ت �غ�ل�ال ه� ��ذه ال �ف��رص��ة
الك � �ت � �س � ��اب أك� � �ب � ��ر ق� � � ��در م� �م� �ك ��ن م��ن
املعلومات والخبرات التي يتمتع بها
ممثلو محكمة التدقيق الهولندية.
وك� � � ��ان دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة أب � ��رم
اتفاقية تعاون مع محكمة التدقيق

ال�ه��ول�ن��دي��ة ف��ي م ��ارس  2013بهدف
دع� � ��م وت ��وط � �ي ��د ع �ل��اق � ��ات ال� �ت� �ع ��اون
والتنسيق وزي��ادة املعرفة ومالحقة
التطورات الدولية في مجال الرقابة
املالية واملحاسبة.

أخبار

15

الحمود يبحث تعزيز التعاون
مع سكاي نيوز عربية

جانب من اللقاء

بحث وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال�ح�م��ود وم��دي��ر ق�ن��اة س�ك��اي نيوز
ع��رب �ي��ة ن � ��ارت ب� � ��وران س �ب��ل ت�ع��زي��ز
التعاون بني الوزارة والقناة.
وذك� ��رت وزارة االع �ل�ام ف��ي بيان
صحافي ان الشيخ سلمان الحمود
أش � ��اد ب ��ال ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ت�ق��وم
ب��ه ال �ق �ن��اة ف��ي ت��وع �ي��ة ال � ��رأي ال �ع��ام
وبالدور التثقيفي الفتا الى أهمية
تفعيل التعاون االعالمي مع القناة
واالع �ل��ام ال �خ��اص ب�ش�ك��ل ع ��ام بما

ي �خ��دم م�ص�ل�ح��ة دول �ن ��ا وش�ع��وب�ن��ا
وقضايانا.
وضم وفد القناة مدير العالقات
ال � �ع� ��ام� ��ة ص � � � ��ادق ج � � � ��رار وم � ��دي � ��رة
التدريب والتطوير مهرة اليعقوبي
وم��دي��ر م�ك�ت�ب�ه��ا ف��ي ال �ك��وي��ت سعد
العنزي فيما حضر اللقاء من وزارة
االع � �ل ��ام ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
االع�ل�ام ال�خ��ارج��ي ب��ال��وزارة فيصل
املتلقم وم��دي��ر مكتب وزي��ر االع�لام
سعود الخالدي.

روسيا :الكويت شريك أساسي
في الشرق األوسط
أشاد مبعوث الرئيس الروسي
ملنطقة ال�ش��رق االوس��ط ميخائيل
باغدنوف بعالقات بالده املتميزة
م��ع ال �ك��وي��ت وال �ت��ي ت�ع��د صديقا
وش��ري�ك��ا اس��اس�ي��ا لنا ف��ي منطقة
الشرق االوسط
وق � ��ال ب ��اغ ��دن ��وف ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحفيني بعد مباحثات عقدها
م��ع ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة خالد
الجارالله ان الكويت دولة صديقة
يربطنا بها تاريخ مليء بأحداث
هامة جدا وايجابية للغاية ولدينا
عالقات متميزة مع دول��ة الكويت
الن�ه��ا ال��دول��ة االول ��ى ال�ت��ي فتحت
ابواب الخليج امام موسكو معربا
عن تقدير ب�لاده للدور التاريخي
والحالي واملستقبلي للكويت في
املنطقة.
وردا على سؤال بشأن تطورات
االزم � ��ة ال �س��وري��ة ق� ��ال ب��اغ��دن��وف
م � �خ� ��اط � �ب� ��ا ال � �ص � �ح� ��اف � �ي�ي��ن أن� �ت ��م
ت�ع��رف��ون ان روس �ي��ا م��ع شركائنا
ف��ي ال��والي��ات املتحدة ن��ؤدي دورا
رئ �ي �س �ي��ا ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ال��دول �ي��ة
ل��دع��م س ��وري ��ا ول��دي �ن��ا ات �ف��اق �ي��ات
كثيرة لضمان وق��ف اط�ل�اق النار
وم� ��راق � �ب� ��ة ه� � ��ذا ال � ��وض � ��ع وك ��ذل ��ك
ال � �ج � �ه ��ود ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة مل �ك��اف �ح��ة
االره ��اب ع�ل��ى اس ��اس التفاهمات
ال��روس �ي��ة االم��ري �ك �ي��ة ف ��ي ق� ��رارات
م � �ج � �ل ��س االم � � � � ��ن وه � � � ��ي ق � � � � ��رارات
اجبارية التنفيذ.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ل �ف��ت ن ��ائ ��ب وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال �ج��ارال �ل��ه في

ميخائيل باغدنوف

تصريح مماثل ال��ى اهمية زي��ارة
ب��اغ��دن��وف وال �ت��ي ت��أت��ي ف��ي اط��ار
املشاورات الرسمية املشتركة بني
الكويت وروسيا االتحادية مبينا
ان املباحثات بني الجانبني كانت
معمقة ومفيدة وايجابية.
واض � ��اف ال �ج��ارال �ل��ه ان ��ه ال�ت�ق��ى
وامل� � �ب� � �ع � ��وث ال � � ��روس � � ��ي ب ��رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��االن��اب��ة الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د وت � �ن� ��اول ال �ل �ق��اء
العالقات الثنائية وكافة القضايا
امل�ت�ص�ل��ة ب �ه��ذه ال �ع�لاق��ات ك�م��ا تم
استعراض االحداث على املستوى
االق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي م��وض �ح��ا ان
وجهات النظر كانت متطابقة بني
الجانبني.
واش � � ��ار ال � ��ى ال � � ��دور االي �ج��اب��ي
لروسيا في املنطقة مؤكدا انها لن
تتردد في االق��دام على أي خطوة
ممكن ان تسهم في دع��م استقرار
وأمن املنطقة.
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تكريم الفائزين بمسابقة الشهيد

جانب من الحضور في حفل تكريم الفائزين بمسابقة الشهيد السنوية

ت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة وح � �ض� ��ور ن��ائ��ب
وزير شؤون الديوان األميري نائب
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� � �ن � ��اء ب�م�ك�ت��ب
الشهيد ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال �ج��راح أقيم
م � �س� ��اء أم� � ��س االول ح� �ف ��ل ت �ك��ري��م
ال� � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن ب� �م� �س ��اب� �ق ��ة ال �ش �ه �ي ��د
ال �س �ن��وي��ة مل� � ��دارس وزارة ال�ت��رب�ي��ة
امل�ش��ارك��ة بحملة ه��ذوال عيالي في
قاعة الراية.
وألقى الشيخ علي الجراح كلمة

في افتتاح الحفل قال فيها إن ذكرى
شهدائنا االب ��رار ستظل ماثلة في
وج � � ��دان ك ��ل م ��واط ��ن ك��وي �ت��ي وف��ي
وج� ��دان ال ��دي ��وان األم �ي ��ري ومكتب
ت �ك��ري��م ال� �ش� �ه ��داء ورع ��اي ��ة أس��ره��م
وس�ي�ظ��ل أب �ن��اؤه��م وأس��ره��م أم��ان��ة
ف��ي أعناقنا وذل��ك تعظيما ملفهوم
ال�ش�ه��ادة ف��ي سبيل ال�ل��ه وم��ن أجل
الوطن وتأكيدا على تمسك الشعب
الكويتي بوحدته الوطنية وإع�لاء

نادي باسل الصباح
يشارك في بطولة
دراغ ريس بأميركا
ي �ش��ارك ن ��ادي ب��اس��ل السالم
ال � �ص � �ب ��اح ل� �س� �ب ��اق ال � �س � �ي ��ارات
وال ��دراج ��ات ف��ي ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م
ل� �س� �ب ��اق ال � �س ��رع ��ة دراغ.ري � � � � ��س
ال �ت��ي س�ت�ن�ط�ل��ق غ ��دا ال�خ�م�ي��س
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االم��ري�ك�ي��ة.
وق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة دراغ ري��س
في ال�ن��ادي الشيخ دعيج الفهد
ل �ك��ون��ا ان م �ت �س��اب �ق��ي ال� �ن ��ادي
س �ي �ش��ارك��ون ف��ي ث��ان��ي ج��والت
البطولة املكونة من اربع جوالت
ال �ت ��ي م ��ن امل� �ق ��رر أن ت �ق ��ام ع�ل��ى
مضمار حلبة روكنهام بوالية
نورث كارالينا االمريكية.
وذك� � � � ��ر ان ه� � � ��ذه امل � �ش� ��ارك� ��ة
تعتبر االول ��ى لهم ل�ه��ذه السنه
ف ��ي ب �ط ��والت ال �س��رع��ة ال�ع��امل�ي��ة
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة مشيرا الى
م � �ش� ��ارك� ��ة امل� �ت� �س ��اب� �ق�ي�ن ت ��رك ��ي
ال� �ح� �م� �ي ��دي وم� �ح� �م ��د ب ��وراش ��د
وم �ش �ع��ل ال �ص �ب��ر ب �ف��ري��ق ط��اق��م
فني كويتي وأمريكي.

الشيخ علي الجراح يكرم إحدى الفائزات

لقيمة امل��واط�ن��ة واللحمة الوطنية
الحاضنة ألبناء هذه األرض الطيبة
وترجمة لشعار ال��والء للوطن إلى
س� �ل ��وك م �ل �م ��وس ل �ت �ب �ق��ى ال �ك��وي��ت
وطنا ح��را شامخا مستقال مرفوع
ال ��راي ��ة ع��زي��زا أب �ي��ا وط �ن��ا للجميع
ي �س��ود ب�ين أب�ن��ائ��ه ص �ف��اء ال�ن�ف��وس
وص� � � ��دق االن � �ت � �م� ��اء ل � �ه� ��ذه األرض
الطاهرة واالستعداد للدفاع عنها.
وت � � ��م ف � ��ي ال� �ح� �ف ��ل ع � � ��رض ف �ي �ل��م

وث��ائ�ق��ي ب�ع�ن��وان ه ��ذوال ع�ي��ال��ي ثم
ق��ام راع ��ي ال�ح�ف��ل ب�ت�ك��ري��م الجهات
املساهمة ف��ي حملة ج��داري��ة صور
ال �ش �ه��داء وم � ��دارس وزارة ال�ت��رب�ي��ة
الفائزة بمسابقة الشهيد السنوية
ال��راب �ع��ة ع �ش��رة وت ��م ت �ق��دي��م ه��دي��ة
ت � ��ذك � ��اري � ��ة ل � ��راع � ��ي ال � �ح � �ف ��ل ب� �ه ��ذه
امل�ن��اس�ب��ة وف��ي خ�ت��ام ال�ح�ف��ل قامت
ف ��رق ��ة ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ب �ت �ق ��دي ��م ف �ق��رة
غنائية.

إطالق حملة لتوزيع مساعدات
على النازحين في البصرة
أط �ل �ق��ت ال �ك ��وي ��ت ح �م �ل��ة ل �ت��وزي��ع
م �س��اع��دات ع�ل��ى ع��ائ�ل�ات ن��ازح��ة في
ال �ب �ص��رة ف��ي إط ��ار ت��وج�ي�ه��ات سمو
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح بالتخفيف عن كاهل
العائالت النازحة في العراق.
وقال القنصل العام لدولة الكويت
في البصرة يوسف الصباغ في بيان
إن امل�س��اع��دات ال�ت��ي وزع��ت بتنسيق
القنصلية وج�م�ع�ي��ة ال �ه�لال األح�م��ر
ون�ظ�ي��رت�ه��ا ال�ع��راق�ي��ة ت��أت��ي ف��ي إط��ار
التبرع ال��ذي أعلنه سمو أمير البالد
ب �ق �ي �م��ة  200م� �ل� �ي ��ون دوالر ل��دع��م
النازحني العراقيني.
وأش ��ار إل��ى أن ال��دف�ع��ة األول ��ى من
امل � �س ��اع ��دات ال �غ ��ذائ �ي ��ة وزع� � ��ت ع�ل��ى
العائالت النازحة التي تقطن بمجمع
ال � �ن ��ازح �ي�ن وس � ��ط ال� �ب� �ص ��رة م �ش �ي��را
إل��ى أن ال��دف��ع األخ��رى س�ت��وزع تباعا
لتلبية اح�ت�ي��اج��ات جميع ال�ع��ائ�لات

ي � �ن � �ظ ��م م � ��رك � ��ز ال� � �ك � ��وي � ��ت مل �ك ��اف �ح ��ة
ال �س��رط��ان م��ؤت �م��را دول �ي��ا ح ��ول أح��دث
املستجدات في ع�لاج سرطانات الثدي
والكبد والقنوات امل��راري��ة والبنكرياس
وذل ��ك ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  13إل��ى  16أب��ري��ل
ال �ج��اري ت�ح��ت رع��اي��ة وزي ��ر ال�ص�ح��ة د.
علي العبيدي.
وق � ��ال رئ �ي��س ق �س��م ج ��راح ��ة األورام
ب��امل��رك��ز االس�ت�ش�ـ�ـ�ـ��اري د.م��دح��ت عطيفة
ل �ك��ون��ا إن امل��ؤت �م��ر س �ي �ض��م ن �خ �ب��ة م��ن
الخبراء األجانب املختصني في مجاالت
ج��راح��ة ال �س��رط��ان وال �ع�ل�اج ال�ك�ي�م��اوي
واالش� �ع ��اع ��ي م�ض�ي�ف��ا أن� ��ه س �ي �ض��م 29
خبيرا من بريطانيا وايطاليا وأملانيا

وهولندا ومصر.
وأض��اف عطيفة أن املؤتمر يتضمن
ج �ل �س��ات ن�ق��اش�ي��ة م�ن�ه��ا س ��ت ج�ل�س��ات
ح��ول س��رط��ان ال �ث��دي وخ�م��س جلسات
ح ��ول س��رط��ان��ات ال �ك �ب��د وال �ب �ن �ك��ري��اس
وال �ق �ن��وات امل ��راري ��ة وذل ��ك ع�ل��ى فترتني
صباحية ومسائية.
ودعا جميع األطباء في املستشفيات
واملراكز الصحية لحضور هذا املؤتمر
ملا له من فوائد علمية كبيرة الفتا إلى
أن األطباء الذين سيحضرون الجلسات
س�ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى  22ن�ق�ط��ة م��ن ن�ق��اط
التعليم الطبي املستمر.
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جانب من توزيع مساعدات على النازحني في البصرة

النازحة املنتشرة في عموم البصرة.
ول �ف��ت إل ��ى ان امل �س��اع��دات شملت
معونات غذائية تحتاجها العائالت
في حياتها اليومية بهدف املساعدة
ف��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ح �ج��م م�ع��ان��ات�ه��م
التي يعيشونها بشكل يومي.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د م ��وف ��د ج�م�ع�ي��ة
الهالل االحمر الكويتي احمد عبدالله

aldostoor

ان ال��دف�ع��ة االول ��ى ش�م�ل��ت ن�ح��و 100
ع��ائ�ل��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن االي� ��ام املقبلة
ستشهد توزيع دفعات أخرى تغطي
اح�ت�ي��اج��ات م��ا ي�ق��رب م��ن ث�لاث��ة آالف
ع��ائ�ل��ة تمثل اج�م��ال��ي ع��دد ال�ع��ائ�لات
ال� �ن ��ازح ��ة امل� ��وزع� ��ة ف ��ي وس � ��ط م��رك��ز
املدينة واالقضية والنواحي.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الكويت تستضيف
مؤتمرا دوليا لعالج
السرطان  13الجاري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

04.12
05.32
11.51

العصر
املغرب
العشاء

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

03.23
06.09
07.28

