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غير مخصص للبيع

الغانم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة
في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

يتوجه وف��د الشعبة البرملانية ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم إلى العاصمة املصرية القاهرة للمشاركة في أعمال املؤتمر الثالث
والعشرين لالتحاد البرملاني العربي ال��ذي يقام ف��ي مقر جامعة ال��دول
العربية خالل يومي  10و 11ابريل الجاري.
تفاصيل (ص)03

الخميس
 29جمادى اآلخر 1437
 07أبريل 2016
العدد 820

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الشايع :مناقشة المقترح خالل الجلسة المقبلة ونرفض مبدأ جباية األموال من المواطنين

اللجنة المالية ترفض تصور الحكومة وتقدم
تعرفة للكهرباء ال تمس ذوي الدخل المحدود
الجسار :ال ننظر فقط إلى ما يدفعه المواطن بل إلى ما تقدمه الدولة من دعوم أيضا

مقارنة بين تصور الحكومة والمجلس حول أسعار الكهرباء للسكن الخاص (شهريا)
الشريحة

معدل االستهالك بالكيلو واط

تصور الحكومة
لتكلفة الكيلو واط

مقترح املجلس
لتكلفة الكيلو واط

األولى

أقل من  6آالف

من  8 - 5فلوس

فلسان

الثانية

 6آالف حتى  12ألف

من  15 - 10فلسا

 5فلوس

الثالثة

 12ألف  18 -ألف

من  15 - 10فلسا

 8فلوس

الرابعة

 18ألف  24 -ألف

من  15 - 10فلسا

 12فلسا

الخامسة

أكثر من  24ألف

من  15 - 10فلسا

 15فلسا

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس بحضور وزير الكهرباء واملاء

رف� �ض ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ام ��س
املقترح الحكومي ال�خ��اص بتعرفة
ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��اء ال � � �ج� � ��دي� � ��دة وش � ��رائ � ��ح
االستهالك وتقدمت بمقترح بديل
ال يمس ذوي الدخل املحدود.
وبني رئيس اللجنة املالية النائب
فيصل ال�ش��اي��ع أن م��ا واف �ق��ت عليه
ال �ل �ج �ن��ة ه��دف��ه ت��رش �ي��د االس �ت �ه�لاك
ول�ي��س جباية األم ��وال موضحا أن
اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على
جدول اعمال الجلسة املقبلة ملجلس

االم� � ��ة م ��ع وث �ي �ق��ة االص� �ل ��اح امل��ال��ي
واالقتصادي.
وأك � � � � ��د ال� � �ش � ��اي � ��ع ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي عقب االجتماع أن تطبيق
ش ��رائ ��ح اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء ه��و
وس�ي�ل��ة إلع� ��ادة ت��وزي��ع ال��دع��م بما
يضمن تحقيق العدالة االجتماعية
م �ش �ي��را إل ��ى أن امل ��واط ��ن ي��دف��ع 12
دي� �ن ��ارا ف��ي ال �ش �ه��ر ب�م�ج�م��وع 144
دينارا وفي السنة الحكومة تدعمه
بقيمه  1800دي �ن��ار وب��ال�ت��ال��ي ف��إن

ال��دع��م م��ازال م��وج��ودا بينما تدعم
ال ��دول ��ة امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ح �ت��ى  9آالف
ك �ي �ل��و واط ب �م �ب �ل��غ  2610دن��ان �ي��ر
سنويا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال م� �ق ��رر ال�ل �ج �ن��ة
ال�ن��ائ��ب محمد ال�ج�ب��ري إن اللجنة
واف � � �ق � ��ت ع � �ل� ��ى امل � �ق � �ت� ��رح ال � �خ� ��اص
ب �ه��ا ألن ��ه ي�ح�م��ي أص �ح ��اب ال��دخ��ل
املحدود.
م ��ن ج�ه�ت��ه أك ��د وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � ��اء أح� �م ��د ال� �ج� �س ��ار أن ال ��دع ��م

الخرينج يشيد بدعم السودان لعضوية
الكويت غير الدائمة في مجلس األمن

فيما أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم� � � � ��ة م � � �ب� � ��ارك ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ع �م��ق
ال � � ��رواب � � ��ط امل� �ت� �ي� �ن ��ة ال � �ت� ��ي ت �ج �م��ع
ال �ش �ع �ب�ين ال �ك��وي �ت��ي وال� �س ��ودان ��ي
واملكانة الكبيرة التي يحظى بها

ال� �س ��ودان ل ��دى س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د أع � ��رب
ع ��ن ش� �ك ��ره ج �م �ه��وري��ة ال � �س ��ودان
ع�ل��ى دع�م�ه��ا ال�ك��وي��ت دون مقابل
للعضوية غير الدائمة في مجلس

ج ��ددت امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة دع � ��وت� � �ه � ��ا ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
امل�خ�ص��ص ل �ه��م وح � ��دات س�ك�ن�ي��ة في
م �ش��روع ش �م��ال غ ��رب الصليبيخات
إل � � ��ى إب�ل��اغ � �ه� ��ا ع � ��ن أي م�ل�اح� �ظ ��ات

تلفزيون المجلس

االمن الدولي في الفترة من - 2018
 2019خالل االنتخابات املقررة في
عام .2017
تفاصيل (ص)04

«السكنية» تجدد دعوتها لإلبالغ عن أي
مشكالت في مشروع الصليبيخات
مل �ع��ال �ج �ت �ه��ا ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب امل � �ق� ��اول
الرئيسي.
وق ��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��ؤون
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف��ي امل��ؤس �س��ة ع�ل��ي الحبيل
في تصريح صحافي أن العقد املبرم

الحكومي للكهرباء وامل��اء مستمر
رغ��م التعرفة الجديدة لالستهالك
م�ع��رب��ا ع��ن أم �ل��ه ف��ي ال �ت��وص��ل إل��ى
ت��واف��ق م��ع مجلس األم��ة ح��ول هذا
القانون.
وأض��اف الجسار أن��ه على الرغم
م� ��ن ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
إال أن ه �ن��اك ت �ب��اي �ن��ا ف ��ي ال �ت��وص��ل
إل��ى األس �ع��ار امل�ت�ف��ق عليها ب�ين ما
قدمته لجنة الدعوم الحكومية وما
ع��رض �ت��ه ال�ل �ج�ن��ة امل��ال �ي��ة م�ب�ي�ن��ا أن

ب�ين امل��ؤس�س��ة وامل �ق��اول ي�ل��زم األخ�ي��ر
ب��إص�لاح أي مالحظة خ�لال  15يوما
من تاريخ تقديم الشكوى.
تفاصيل (ص)14

عبداهلل التميمي:

 مجلس األمة حافظعلى حقوق مرضى
العالج بالخارج

تفاصيل (ص)07

الحكومة طرحت مبررات مشروعها
وتأثير ذل��ك على االقتصاد املحلي
م �ع��رب��ا ع��ن أم �ل��ه ف��ي ال �ت��وص��ل إل��ى
ت�ف��اه��م وت �ق��ارب ف��ي وج �ه��ات النظر
بني الطرفني.
وأوض � ��ح ال �ج �س��ار أن امل �ش��روع
الحكومي بشأن شرائح الكهرباء
ال يعني إلغاء الدعم حيث إن هذا
ال ��دع ��م م�س�ت�م��ر ول �ك��ن ب�ن�س��ب أق��ل
خصوصا مع ارتفاع كلفة الكهرباء
ح�ي��ث ي�ص��ل ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي إل��ى

 % 80م��ن قيمة ف��ات��ورة استهالك
ذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود وينخفض
إلى أن يصل إلى  % 65في الشرائح
االخ � ��رى ذات االس �ت �ه�ل�اك ال�ع��ال��ي
م �س �ت��درك��ا ب��ال �ق��ول :ان �ن��ا ال ننظر
إل ��ى م��ا ي��دف �ع��ه امل ��واط ��ن م��ن قيمة
اس �ت �ه�لاك��ه ف �ق��ط ب ��ل ن �ن �ظ��ر أي�ض��ا
إل ��ى م ��ا ت �ق��دم��ه ال ��دول ��ة م ��ن دع ��وم
للفاتورة.
تفاصيل وجداول مقارنة (ص)05

الري :محظوظون بلقاء األمير
ق � ��ال م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات
ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري ان��ه وأع�ض��اء
ال �ل �ج �ن��ة م �ح �ظ��وظ��ون ب��ال�ت�ش��رف
بلقاء سمو االمير.
وأض��اف في تصريح صحافي
خ ��اص ب �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» استمعنا
إل� ��ى ت��وج �ي �ه��ات ورغ � �ب� ��ات س�م��و
أمير البالد خالل لقاءنا معه أول
أمس والتي تعتبر أوامر ملا فيها
م ��ن ح �ك��م ورأي س��دي��د ون �ح��اول
ان نعكس ه��ذه التوجيهات على
ارض الواقع الفتا الى ان مثل هذه
اللقاءات تعطينا دعما وقوة.
ي��ذك��ر أن سمو األم�ي��ر استقبل
يوم األول من أمس رئيس مجلس
األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ورئ� �ي ��س
لجنة االولويات البرملانية النائب

أحمد الري
د .يوسف الزلزلة وأعضاء اللجنة
ال � � �ن� � ��واب أح � �م� ��د الري وف �ي �ص��ل
الشايع وكامل العوضي ومبارك
الحريص.
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األمير استقبل ولي العهد والخالد
وهنأ رئيس فيتنام

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

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 األح�م��د الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر بيان

ص �ب��اح ام ��س س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب ��اح .ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء باإلنابة ووزي��ر

الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إلى الجنرال تران

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب �ق �ص��ر
ب � � �ي� � ��ان ص � � �ب� � ��اح ام� � � � ��س رئ � �ي� ��س
مجلس ال ��وزراء باإلنابة ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
واس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ

محمد الخالد.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
الجنرال ت��ران داي كوانغ رئيس
ج �م �ه��وري��ة ف�ي�ت�ن��ام االش �ت��راك �ي��ة

الصديقة ضمنها سموه خالص
ت� �ه ��ان� �ي ��ه ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ان �ت �خ ��اب ��ه
رئيسا جديدا لجمهورية فيتنام
االشتراكية الصديقة متمنيا له
كل التوفيق والسداد.

داي ك ��وان ��غ رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
فيتنام االشتراكية الصديقة عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا

لجمهورية فيتنام االش�ت��راك�ي��ة
الصديقة متمنيا له كل التوفيق
وال � � � �س� � � ��داد وم � � ��وف � � ��ور ال� �ص� �ح ��ة
والعافية وللعالقات الطيبة بني

ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين امل ��زي ��د من
التطور والنماء.

ولي العهد استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة
ووزيري الداخلية والدفاع

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد الجراح

aldostoor

الخميس  29جمادى اآلخر  07 . 1437أبريل 2016

محليات

03

استقبل سفير الكويت لدى االتحاد السويسري بدر التنيب

الغانم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة
في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي
يتوجه وفد الشعبة البرملانية
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ب � ��رئ � ��اس � ��ة رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
إل��ى العاصمة املصرية القاهرة
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي أع� �م ��ال امل��ؤت �م��ر
ال � �ث ��ال ��ث وال� �ع� �ش ��ري ��ن ل�ل�ات �ح ��اد
البرملاني العربي ال��ذي يقام في
مقر جامعة الدول العربية خالل
يومي  10و 11ابريل الجاري.
وي � �ض� ��م وف� � ��د ال �ش �ع �ب ��ة ال� ��ذي
ي �ت��رأس��ه ال �غ��ان��م ك�ل�ا م ��ن وك �ي��ل
الشعبة ال�ن��ائ��ب فيصل الشايع
وأم� �ي ��ن س� ��ر ال �ش �ع �ب ��ة د .ع� ��ودة
الرويعي وأمني صندوق الشعبة
النائب حمود الحمدان وأعضاء

ال �ش �ع �ب��ة د.خ� �ل� �ي ��ل أب � ��ل وراك� � ��ان
ال� �ن� �ص ��ف وم � ��اض � ��ي ال� �ه ��اج ��ري
وأم�ي��ن ع ��ام م�ج �ل��س األم� ��ة ع�لام
علي الكندري.
ك �م��ا س �ي �ش��ارك وف� ��د ال�ش�ع�ب��ة
البرملانية في اجتماعات اللجان
الدائمة ف��ي االت�ح��اد وه��ي لجنة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ول�ج�ن��ة ش ��ؤون امل ��رأة وال�ط�ف��ول��ة
ول� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة
والعالقات البرملانية.
وس� �ي� �ش� �ه ��د امل� ��ؤت � �م� ��ر ت �ك��ري��م
رئيس االتحاد البرملاني العربي
ال �س��اب��ق ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ك� ��ذل� ��ك ت �ك��ري��م

ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع رئ�ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ل�ل�ات �ح ��اد
ووك � � �ي � ��ل ال� �ش� �ع� �ب ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
الكويتية وتكريم األمانة العامة
ملجلس األمة الكويتي.
من جهة أخرى استقبل رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم في
مكتبه أمس األربعاء سفير دولة
الكويت لدى االتحاد السويسري
بدر صالح التنيب.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال سفير دولة الكويت لدى االتحاد السويسري

الميزانيات تسجل  1079مخالفة مالية
على جامعة الكويت
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��د ال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اجتمعت
ب �ح �ض��ور وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي � ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى
وك��ل من رئيس اللجنة التعليمية
د.ع� ��ودة ال��روي �ع��ي وع�ض��و اللجنة
التعليمية د.خليل عبدالله ملناقشة
م �ي��زان �ي��ة ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت للسنة
امل��ال�ي��ة  2016/2017وت�ب�ين لها ما
يلي:

لم يتم تنفيذها.
وم ��ا زال ��ت ال�ج��ام�ع��ة دون إدارة
ل� �ل� �ت ��دق� �ي ��ق ال� ��داخ � �ل� ��ي ب��امل �خ��ال �ف��ة
لتوصيات اللجنة السابقة وق��رار
مجلس الوزراء بهذا الشأن مشددة
ع�ل��ى ض� ��رورة اإلس � ��راع بإنشائها
وت �ق��وي �ت �ه��ا ب ��ال� �ل ��وائ ��ح وال � �ك� ��وادر
الوظيفية املؤهلة وإلحاق تبعيتها
ب��أع�ل��ى س�ل�ط��ة إش��راف �ي��ة ل�ل�ح��د من
األخطاء واملخالفات التي تقع بها
الوحدات التنظيمية.

أوال :بطء وتيرة
تسوية المالحظات
رغ� � � ��م م � ��واف� � �ق � ��ة م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال �س ��اب ��ق ع�ل��ى
م �ي��زان �ي��ة ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت بتعهد
حكومي لتصويب ما يعتريها من
مالحظات إال أن وتيرة التصويب
م��ا زال� ��ت ب�ط�ي�ئ��ة إذ م��ا ت� ��زال %60
م ��ن امل�ل�اح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
والبالغة  56مالحظة دون تسوية
إضافة إلى تسجيل  1079مخالفة
م ��ال� �ي ��ة وح� ��ال� ��ة ام� �ت� �ن ��اع م� ��ن ق�ب��ل
جهاز املراقبني املاليني على تنفيذ
امل�ي��زان�ي��ة وب�ل�غ��ت ن�ح��و  22مليون
دينار وأن معظم توصيات اللجنة

ثانيا :ارتفاع عدد الشواغر
في أعضاء الهيئة التدريسية
ك �م��ا ارت� �ف ��ع ع� ��دد ال� �ش ��واغ ��ر ف��ي
أع �ض��اء الهيئة ال�ت��دري�س�ي��ة لتبلغ
 627درجة منها  267درجة مرحلة
منذ ع��دة س�ن��وات وب��ات��ت امل�ب��ررات
ال � �ت � ��ي ت � �ك � ��رر س � �ن� ��وي� ��ا وع� � �ب � ��ارات
ال�ت�س��وي��ف غ�ي��ر مقبولة وستتخذ
ال �ل �ج �ن��ة آل �ي��ات �ه��ا إلل � ��زام ال�ج��ام�ع��ة
ب�ش�غ��ل ت �ل��ك ال �ش��واغ��ر ال�ت��دري�س�ي��ة
ك�م��ا ان�ت�ه�ج�ت�ه��ا م��ع ج �ه��ات أخ��رى
ل �ت �غ �ط �ي ��ة ال � �ع � �ج� ��ز ال � � ��واض � � ��ح ف��ي
األع ��داد املطلوبة لتغطية ساعات
التدريس.
ورغ � � � � ��م ت � �ش� ��دي� ��د ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ف��ي

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

توصياتها وتقاريرها على مراعاة
م �ب��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة وال� �ع ��دال ��ة لشغل
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ش ��اغ ��رة ف ��ي أع �ض��اء
الهيئة التدريسية إال أن الجامعة
تتجاوز ذل��ك في ع��دد من الحاالت
ب�ش�ت��ى ال �ت �ب��ري��رات وم �ن �ه��ا تعيني
م��درس مساعد رغ��م سحب البعثة
منه وه��و باعتراف امل��دي��ر الجديد
للجامعة ليس باإلجراء الطبيعي
إض��اف��ة إل��ى ع��دم تطبيق املعايير
امل ��وض ��وع� �ي ��ة ال ��دق� �ي� �ق ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة
ل �س �ي ��اس ��ة ال� �ب� �ع� �ث ��ات م� ��ا ي �ف �ق��ده��ا
العدالة والحيادية.

ثالثا :األبحاث العلمية
والمكاتب االستشارية
ورغ��م أن املبالغ املنصرفة على
األب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ب�ل�غ��ت ن�ح��و 16
م� �ل� �ي ��ون دي � �ن � ��ار خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��وات
األرب ��ع السابقة إال أن�ه��ا ل��م تحقق
الغرض على النحو املرجو ومنها
تطوير امل�س�ت��وى العلمي ألعضاء
هيئة التدريس إذ ما تزال القاعدة
العريضة منهم وبنسبة  %63في
فئة مدرس بعدد  755عضوا.
ك �م��ا أن م ��آخ ��ذ أع� �م ��ال امل �ك��ات��ب
االس � � �ت � � �ش� � ��اري� � ��ة ب � � � � � ��دأت ت � �ت� ��زاي� ��د

وال ت� �ض� �ب ��ط ع� �م� �ل� �ي ��ات ال � �ص� ��رف
ع �ل �ي �ه��ا وف � � ��ق ال � �ق� ��واع� ��د امل �ن �ظ �م��ة
ل �ع �م ��ل امل � �ي ��زان � �ي ��ة وي � �ت� ��م ت �ح��وي��ل
إي� � � � � ��رادات امل� �ك ��ات ��ب االس� �ت� �ش ��اري ��ة
إل��ى ال�ح�س��اب��ات البنكية الخاصة
ب �ه��ا ب� ��دال م ��ن ت �ح��وي �ل �ه��ا ل�ح�س��اب
ال�ج��ام�ع��ة وس ��داد م �ص��روف��ات تلك
امل �ك��ات��ب دف �ع��ة واح � ��دة ب��امل�خ��ال�ف��ة
لتعليمات الجهات الرقابية التي
ت�ق�ت�ض��ي ت �ج��زئ��ة ال��دف �ع��ات امل��ال�ي��ة
مل �ت��اب �ع��ة س�ل�ام ��ة ال� �ص ��رف خ��اص��ة
أن� � ��ه ق � ��د ل� ��وح� ��ظ ص� � ��رف م� �ك ��اف ��آت
مالية م��ن دون وج��ود سند مؤيد
الستحقاقها.
رابعا  :ارتفاع نسب عدم اإلنجاز
في المشاريع اإلنشائية
ووف �ق��ا ل�ل�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب �ي��ة فقد
ارت�ف�ع��ت نسبة زي ��ادة التأخير في
ت �ن �ف �ي��ذ ب �ع��ض امل� �ش ��اري ��ع ب�م��دي�ن��ة
صباح السالم الجامعية مع تعدد
األوام � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ع �ل ��ى ع �ق��ود
االتفاقيات لتبلغ وحدها في السنة
امل��ال �ي��ة األخ � �ي ��رة ف �ق��ط  27م�ل�ي��ون
دينار علما أن قيم تلك االتفاقيات
األصلية تبلغ ما يقارب  36مليون
دي �ن��ار ك�م��ا أن م��دي��ر امل �ش��روع رغ��م

ت�ق�ي�ي��م ال�ج��ام�ع��ة ل��ه ب��أن��ه ضعيف
تم التمديد له سابقا حتى يوليو
 2016مع وج��ود توجه إل��ى تمديد
التعاقد معه إلى حني نهاية إنجاز
امل ��دي� �ن ��ة ال �ج��ام �ع �ي��ة وذل � � ��ك ل �ع��دم
مباشرة إدارة الجامعة إلج��راءات
طرح مناقصة بهذا الشأن.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن دور مدير
امل � � �ش � ��روع إش � ��راف � ��ي ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع
م� �ش ��اري ��ع م��دي �ن��ة ص� �ب ��اح ال �س��ال��م
ال �ج��ام �ع �ي��ة وف� ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ك��ل
م� � �ش � ��روع م � ��ن م � �ش� ��اري� ��ع امل ��دي� �ن ��ة
ال �ج��ام �ع �ي��ة أب � ��رم ل ��ه ع �ق��د إش� ��راف
خاص به وهو ما يعد ازدواجا في
التكلفة.
ك� �م ��ا أن ال� �ب ��رن ��ام ��ج اإلن� �ش ��ائ ��ي
لجامعة ال�ك��وي��ت يشوبه خلل في
ن �ظ��م ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ح �ي��ث إن
 75موظفا م��ن أص��ل  103موظفني
ي�ع�ل�م��ون وي �ت �ق��اض��ون روات � ��ب من
م � �ق� ��اول امل� � �ش � ��روع وامل � �ف � �ت� ��رض أن
ي � ��درج � ��وا ع� �ل ��ى م� �ي ��زان� �ي ��ة روات� � ��ب
الجامعة كما يتم تحميل العقود
ب��أع�ب��اء إض��اف�ي��ة تتمثل ب�س�ي��ارات
وسكرتارية ومراسلني.
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الوفد البرلماني عقد لقاءات مع  5وزراء في حكومة الخرطوم

الخرينج يشيد بدعم السودان لعضوية
الكويت غير الدائمة في مجلس األمن

الدخيري :اكتمال إجراءات تخصيص  920ألف فدان بواليتي سنار وكسال للكويت

الخرينج يكرم وزير الدولة السوداني للثروة الحيوانية

أج��رى وف��د مجلس األم��ة الكويتي
ال ��ذي ي ��زور ال �س��ودان ح��ال�ي��ا ب��رئ��اس��ة
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م �ب��ارك
ال� �خ ��ري� �ن ��ج أم� � ��س األرب � � �ع� � ��اء ل � �ق� ��اءات
منفصلة مع خمسة وزراء سودانيني
تناولت تعزيز العالقات وسبل إزال��ة
املعوقات أمام االستثمارات الكويتية
بالسودان.
وش�م�ل��ت ل �ق ��اءات ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي
ب �ح �ض��ور س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
ال � �س � ��ودان ط �ل��ال م �ن �ص��ور ال �ه��اج��ري
وزراء الخارجية والصناعة والتجارة
وال � � � ��زراع � � � ��ة وال � � � �ث� � � ��روة ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة
والسمكية.
وأك � ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
الخرينج ف��ي تصريح لوكالة األن�ب��اء
الكويتية عمق ال��رواب��ط املتينة التي
ت�ج�م��ع ال�ش�ع�ب�ين ال�ش�ق�ي�ق�ين وامل �ك��ان��ة
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ي�ح�ظ��ى ب �ه��ا ال �س��ودان
ل � ��دى ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وع��زم
قيادة البلدين ممثلة في سموه وأخيه
ف� �خ ��ام ��ة امل� �ش� �ي ��ر ع� �م ��ر ال �ب �ش �ي��ر ع�ل��ى
املضي بتطوير العالقات الثنائية في
مختلف مجاالتها.
وأش��ار إل��ى ال��زي��ارة األخ�ي��رة لوزير
الخارجية السوداني إبراهيم غندور
للكويت وما تمخضت عنه من نتائج
وتوقيع التفاقية ومذكرة تفاهم تؤكد
ال��رغ �ب��ة ال �ص��ادق��ة ف��ي دف ��ع ال �ع�لاق��ات
وتنميتها في مختلف محاالتها.
وأك� � ��د ال �خ��ري �ن��ج أن زي � � ��ارة ال��وف��د
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ح��ال�ي��ة ت��أت��ي م��ن منطلق
ال��دع��م لنهج ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الكويتية
ال �ح �ك �ي �م��ة ب� �ق� �ي ��ادة ق ��ائ ��د اإلن �س��ان �ي��ة
حضرة صاحب السمو أمير البالد.

وأش � � ��اد ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ث �ن��ائ��ي ب�ين
ال�ب�ل��دي��ن ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة معربا
ع��ن ش �ك��ره ج�م�ه��وري��ة ال� �س ��ودان على
دع �م �ه��ا دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت دون م �ق��اب��ل
ل�ل�ع�ض��وي��ة غ �ي��ر ال��دائ �م��ة ف��ي مجلس
األم� ��ن ال ��دول ��ي ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن -2018
 2019خ�ل�ال االن �ت �خ��اب��ات امل �ق ��ررة في
ع��ام  2017واألم ��ر ك��ذل��ك ف��ي تقديمها
الدعم بالتجديد ملرشح دولة الكويت
ملنصب املدير العام للمنظمة العربية
ل�ل�ت��رب�ي��ة وال�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم االل�س�ك��و
د.عبد الله املحارب لوالية ثانية تبدأ
من يناير .2017
وشدد الخرينج على مواصلة نهج
وتنمية السودان استكماال ملخرجات

الوفد البرملاني خالل لقاء وزير الخارجية السوداني

املؤتمر الدولي للمانحني إلعمار شرق
السودان الذي عقد برعاية كريمة من
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
حفظه الله ورع��اه ف��ي ديسمبر 2010
ومساهمة الكويت بمبلغ  500مليون
دوالر م �ن �ه��ا  50م �ل �ي��ون م �ن �ح��ة ع�ب��ر
الصندوق الكويتي للتنمية.
ك �م��ا أع � ��رب ع ��ن االرت � �ي� ��اح ل�ن�ش��اط
الصندوق الكويتي للتنمية املتنامي
في دعم وتنمية وإعمار السودان.
م � � � ��ن ج � ��ان� � �ب� � �ه � ��م ث � � �م� � ��ن ال � � � � � � � ��وزراء
السودانيون خالل لقاءاتهم املنفصلة
ل �ل��وف��د ال �ب��رمل��ان��ي ال �ك��وي �ت��ي امل�س�ت��وى
امل �ت �ط ��ور ف ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات األزل � �ي� ��ة ب�ين
ال�ب�ل��دي��ن م�ش�ي��دي��ن ب��ال��دع��م وامل��واق��ف

 ..وخالل االجتماع مع وزير ومسؤولي وزارة الصناعة

ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ج��اه ب�لاده��م ف��ي مختلف
املجاالت.
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��ودان��ي
امل �ن��اوب عبيد ال�ل��ه محمد عبيد الله
للصحافيني عقب لقاء ال��وف��د :بحثنا
ال�ق�ض��اي��ا ذات االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك بني
البلدين اللذين تربطهما عالقات قوية
وه �ن ��اك ت�ن�س�ي��ق ك��ام��ل ب�ي�ن�ه�م��ا على
املستويات كافة.
وأك� � � ��د أن ال � �ك� ��وي� ��ت ظ� �ل ��ت داع� �م ��ة
ل �ل �س��ودان وق��د ل�ع�ب��ت دورا ك�ب�ي��را في
اس �ت �ق��راره وت�ن�م�ي�ت��ه ك�م��ا ل�ع�ب��ت دورا
أس ��اس� �ي ��ا ف ��ي ت �ن �م �ي��ة وإع � �م� ��ار ش��رق
ال� � �س � ��ودان .وأش � � ��ار إل� ��ى زي � � ��ارة وزي ��ر
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ل� �ل� �ك ��وي ��ت خ �ل ��ال األي � � ��ام

املاضية وما حققته من نتائج تساهم
في تعزيز عالقات البلدين.
من جهته أعلن وزير الدولة بوزارة
الزراعة يعقوب الدخيري خالل لقائه
ال� ��وف� ��د ال �ك ��وي �ت ��ي اك� �ت� �م ��ال إج� � � ��راءات
ت �خ �ص �ي��ص م� �س ��اح ��ة زراع� � �ي � ��ة ت�ب�ل��غ
 120أل��ف ف��دان ب��والي��ة س�ن��ار جنوبي
ال � � �س� � ��ودان ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب �ج��ان��ب
مساحة أخ��رى ب��والي��ة كسال الشرقية
تصل لنحو  800ألف فدان.
وأك� � � � � ��د ال � � � �ت � � � ��زام ب� � �ل� � ��اده ب� �ت� �ق ��دي ��م
ال � � �ت � � �س � � �ه � � �ي� �ل��ات امل � � �ط � � �ل � � ��وب � � ��ة ك � ��اف � ��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ارات ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م�ج��ال
الزراعة لتحقيق مبادرة األمن الغذائي
العربي.

م ��ن ج��ان �ب��ه أب� ��دى وزي� ��ر ال�ص�ن��اع��ة
محمد يوسف رغبة ب�لاده ف��ي دخ��ول
اس� �ت� �ث� �م ��ارات ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي م� �ج ��االت
ال �ص �ن��اع��ة امل �ت �ن��وع��ة واالس �ت �ف ��ادة من
امل � � � ��وارد امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي ي ��زخ ��ر ب�ه��ا
ال �س��ودان م�ش�ي��را ل�ل�ت�ج��رب��ة الكويتية
الناجحة من خالل مشروع سكر كنانة
الذي تمتلك  30باملئة من أسهمه.
ب� ��دوره ق ��ال وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ص�لاح
محمد سعيد خالل لقائه وفد مجلس
األم��ة إن ب�لاده تتطلع لزيادة التبادل
ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ألن ��ه ال ي��رق��ى
مل�س�ت��وى ال �ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة بينهما
مشيرا إلى ترتيبات تجرى لالجتماع
مع الجانب الكويتي للوصول لصيغة
مثلى لتعزيز ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري بني
البلدين.
وع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ن �ف �س��ه ق ��دم وزي ��ر
ال�ث��روة الحيوانية ال�س��ودان��ي موسى
تنب آدم شرحا مفصال للوفد البرملاني
ح ��ول ال� �ث ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة ب��ال �س��ودان
وف � ��رص االس �ت �ث �م��ار ف �ي �ه��ا م�ب �ي�ن��ا أن
ال � �س� ��ودان ي �م �ت �ل��ك ن �ح��و  107م�لاي�ين
رأس م��ن امل��اش �ي��ة وي �ص��در م�ن�ه��ا ال��ى
دول املنطقة ودول الخليج نحو ستة
ماليني رأس سنويا.
وم��ن امل�ق��رر أن ي�ج��ري ال��وف��د اليوم
م� �ب ��اح� �ث ��ات م� �ش� �ت ��رك ��ة م � ��ع ال� �ب ��رمل ��ان
ال � �س� ��ودان ك �م��ا ي�ل�ت�ق��ي ال �ن��ائ��ب األول
للرئيس ال�س��ودان��ي ورئ�ي��س املجلس
الوطني وعددا من الوزراء واملسؤولني
ف��ي إط ��ار زي��ارت��ه ال �ت��ي ت�س�ت�م��ر حتى
السبت املقبل.

aldostoor

الخميس  29جمادى اآلخر  07 . 1437أبريل 2016

برلمان

05

وافقت على المقترح النيابي لحماية ذوي الدخل المحدود

المالية ترفض المقترح الحكومي لشرائح الكهرباء
الشايع 5 :شرائح للكهرباء تدرج مع وثيقة اإلصالح على جدول الجلسة المقبلة
ان� �ت� �ه ��ت ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة أم� ��س
ب� �ح � �ض ��ور وزي � � � ��ر ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � ��اء
م .أح�م��د الجسار ال��ى رف��ض املشروع
ال �ح �ك��وم��ي ب �ش��أن ش ��رائ ��ح ال �ك �ه��رب��اء
ف �ي �م��ا واف � �ق� ��ت ع �ل ��ى ص �ي �غ��ة ج ��دي ��دة
للشرائح الكهرباء بما ال يمس ذوي
الدخل املحدود واملتوسط.
وأوض � � ��ح رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ف�ي�ص��ل
الشايع في تصريح للصحافيني عقب
ان�ت�ه��اء اج�ت�م��اع اللجنة ان الشريحة
االول��ى طبقا ل�ق��رار اللجنة البرملانية
هي من  0الى  6000كيلوواط ستكون
ب �ق �ي �م��ة ف �ل �س�ين ل �ل �ك �ي �ل��و وال �ش��ري �ح��ة
الثانية من  6001كيلو واط الى  12الف
كيلو واط وس�ت�ك��ون بقيمة  5فلوس
وال �ش��ري �ح��ة ال �ث��ال �ث��ة ت ��م اح �ت �س��اب 8
فلوس لالستهالك بني  12001الى 18
ال��ف كيلو واط واض��اف ان الشريحة
ال��راب �ع��ة ل�ل�م�ق�ت��رح ال �ن �ي��اب��ي ه ��ي بني
 18001ك �ي �ل��وواط ال ��ى  24ال ��ف كيلو
واط بكلفة  12فلسا فيما الشريحة
االخيرة ملن يستهلك اكثر من  24الفا
ستكون بقيمة  15فلسا.
وق� � ��ال ال� �ش ��اي ��ع إن دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
ت �ع �ت �ب��ر م ��ن أك� �ث ��ر ال � � ��دول اس �ت �ه�لاك��ا
ل �ل �ك �ه��رب��اء ن�ت�ي�ج��ة ان �خ �ف��اض س�ع��ره
موضحا أن التسعيرة لم ترتفع منذ
الستينات بينما جميع دول العالم
رف�ع��ت أس�ع��ار ال�ك�ه��رب��اء الف�ت��ا إل��ى أن
هناك نسبة في زي��ادة االستهالك عن
حاجة املواطنني بما يعادل  30باملئة.
ولفت ال �ش��اي��ع إل� ��ى أن االق� �ت ��راح
ال �ن �ي��اب��ي ال � ��ذي ت ��م ال �ت �ص��وي��ت ع�ل�ي��ه
أم ��س ب �ش��أن ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء ه��دف��ه

الجسار :تطبيق
الشرائح الجديدة
على السكن الخاص
مازال قيد الدراسة
م .أحمد الجسار

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

السنة ال �ح �ك��وم��ة ت��دع �م��ه ب�ق�ي�م��ه
 1800دي �ن��ار وب��ال�ت��ال��ي ف��أن ال��دع��م
مازال موجودا بينما تدعم الدولة
املستهلكني حتى  9االف كيلو واط
بمبلغ  2610دنانير سنويا.
واف � � ��اد ان امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ح �ت��ى 12
ال��ف كيلو واط ف��ان ال��دع��م الحكومي
ال�س�ن��وي ل�ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة يبلغ 3372
دي�ن��ارا بينما يصل ال��دع��م الحكومي
الى حوالي  5082دينارا ملن يستهلك
ف� ��وق  21ال� ��ف ك �ي �ل��و واط ع �ل �م��ا ب��ان
ف��ات��ورة ه��ذا املستهلك ال�س�ن��وي��ة هي
 1722دينارا .
وق��ال إن�ن��ا إذا استطعنا تخفيض
االس � �ت � �ه �ل�اك ب �م ��ا ي � �ق� ��ارب  20ب��امل �ئ��ة
س �ي �ك��ون ان� �ج ��ازا ط �ي �ب��ا وه � ��ذه ال � �ـ 20
ب��امل �ئ��ة س�ت�س��اه��م ف��ي إن �ش��اء م�ن��اط��ق
سكنية جديدة دون الحاجة إلى بناء
محطات كهرباء جديدة الفتا إل��ى أن
امل �ق �ت��رح ال�ن�ي��اب��ي أب �ق��ى ق�ي�م��ة فلسني
للمستهلك ح�ت��ى  6االف ك�ي�ل��و واط

ت��رش �ي��د االس �ت �ه�ل�اك ول �ي��س ل�ج�ب��اي��ة
األم� ��وال م��وض�ح��ا أن اللجنة سترفع
تقريرها ل �ي��درج ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال
الجلسة املقبلة ملجلس االمة مع وثيقة
االصالح املالي واالقتصادي.
وأوض � � ��ح أن ال �ل �ج �ن��ة ت ��أك ��دت م��ن
ص� �ح ��ة أرق � � � ��ام اس � �ت � �ه �ل�اك ال �ك �ه ��رب ��اء
ال�ت��ي ت�ق��دم��ت ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة أك�ث��ر من
م ��رة حيث إن الدراسات الحكومية
بينت أن هناك  30باملئة من املواطنني
يستهلكون أقل من  6االف كيلو واط
ف��ي الشهر وه��ذه الشريحة ل��ن تمس
حيث سيكون تعرفة الشريحة االولى
في استهالك الكهرباء من صفر إلى 6
االف كيلو واط بقيمة فلسني فقط.
وب � �ي � ��ن أن ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ش � ��رائ � ��ح
اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء ه� ��و وس �ي �ل��ة
إلع� ��ادة ت��وزي��ع ال��دع��م ب�م��ا يضمن
تحقيق العدالة االجتماعية مشيرا
إلى أن املواطن يدفع  12دينارا في
الشهر بمجموع  144دي �ن��ارا وفي

جدول تعرفة استهالك وحدة المياه العذبة (ألف جالون امبراطوري شهريا)
مشروع القانون املقدم من الحكومة
شريحة االستهالك (جالون
إمبراطوري شهريًا)

التعرفة لكل ألف جالون
امبراطوري شهريًا (دينار)

من صفر إلى 10000

1.000

من  10001إلى 20000

2.000

من  10001إلى 20000

أكثر من  20000إلى 30000

3.000

أكثر من  20001إلى 30000

2.000

أكثر من 30000

4.000

أكثر من 30001

3.000

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

2.500

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

2.500

محطة تعبئة املياه
(تناكر)

تعرفة ثابتة

1.000

محطة تعبئة املياه
(تناكر)

تعرفة ثابتة

1.000

املنشآت األخرى

تعرفة ثابتة

4.000

املنشآت األخرى

تعرفة ثابتة

4.000

القطاع
القطاع السكني
(املنزلي)

شريحة االستهالك
(جالون إمبراطوري شهريًا)

امبراطوري شهريًا (دينار)

من صفر إلى 10000

1.000
1.500

القطاع السكني
(املنزلي)

يتم تحصيل رسم قدره دينار واحد شهريًا مقابل قراءة العداد وإصدار الفواتير

جدول تعرفة استهالك وحدة الكهرباء (كيلو وات ساعة شهريا)
مشروع القانون املقدم من الحكومة

ما انتهت إليه اللجنة
القطاع

وم� ��ن اس �ت �ه �ل��ك أك �ث��ر م ��ن ذل� ��ك س��وف
يتحمل زيادة القيمة املالية أو يرشد
استهالكه من الكهرباء.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه ب��امل �ق��ارن��ة ب ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��أن من
يستهلك حتى  6االف كيلو واط في
ال �س �ع��ودي��ة س �ي��دف��ع  48دي� �ن ��ارا وف��ي
البحرين  34.5دي�ن��ارا وف��ي دب��ي 132
دي � �ن� ��ارا شهريا مبينا ان ت�ك��ال�ي��ف
اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء أع �ل��ى ح �ت��ى من
املقترح النيابي .
وب� �س ��ؤال ��ه ع ��ن اس �ت �ه�ل�اك ال �ق �ط��اع
ال��زراع��ي وال�ص�ن��اع��ي ق��ال ان اللجنة
وال�ح�ك��وم��ة راع��ت ه��ذا االم��ر حيث ما
يخص قطاعي الزراعة والصناعة فان
الحكومة سوف تراعيهم في موضوع
الدعم حتى اليتأثر املواطن .
وأش� � � ��ار ال � ��ى ان ت �ط �ب �ي��ق ش ��رائ ��ح
الكهرباء سيكون ب��داي��ة على القطاع
التجاري في االشهر الثالثة االولى ثم
على القطاع االستثماري ث��م القطاع

ال �ح �ك��وم��ي ث ��م ال ��زراع ��ي وال �ص �ن��اع��ي
وب��االخ�ي��ر ال�ق�ط��اع السكني موضحا
ان اللجنة طالبت الحكومة بتركيب
عداد للكهرباء واملاء لكل شقة سكنية
ح�ت��ى ي�ك��ون ص��اح��ب ال�ش�ق��ة حريصا
على الترشيد.
وب� ��دوره ق��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري إن ال�ل�ج�ن��ة
رف �ض��ت امل �ق �ت��رح ال �ح �ك��وم��ي ل�ش��رائ��ح
الكهرباء ووافقت على مقترح اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ال � � ��ذي ي �ح �م��ي ذوي ال ��دخ ��ل
املحدود.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه أك� ��د وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � � ��اء أح � �م� ��د ال � �ج � �س� ��ار أن ال ��دع ��م
الحكومي للكهرباء واملاء مستمر رغم
التعرفة ال�ج��دي��دة لالستهالك معربا
ع��ن أم�ل��ه ف��ي ال�ت��وص��ل إل��ى ت��واف��ق مع
اللجنة املالية ومجلس األمة حول هذا
القانون.
وأض � � � � � � � ��اف ف� � � ��ي ت � � �ص � ��ري � ��ح ال � ��ى
ال � �ص � �ح� ��اف � �ي �ي�ن ع � �ق� ��ب خ� � ��روج� � ��ه م��ن

التعرفة لكل ألف جالون

اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة :ن��اق�ش�ن��ا مع
ال �ل �ج �ن��ة امل � �ش� ��روع امل �ت �ع �ل��ق ب �ش��رائ��ح
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م�ش�ي��را إل��ى ان��ه على
ال��رغ��م م��ن التعاون م��ع اللجنة املالية
اال ان ه�ن��اك تباينا ف��ي ال�ت��وص��ل الى
االس�ع��ار املتفق عليها ب�ين م��ا قدمته
لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته
اللجنة املالية.
وق ��ال :نحن ف��ي الحكومة نمد يد
ال �ت �ع��اون ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ة ونتفهم
م� �ق� �ت ��رح ��ات االع � � �ض� � ��اء ف � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
مبينا ان ال�ح�ك��وم��ة ط��رح��ت م �ب��ررات
مشروعها وتأثير ذلك على االقتصاد
امل�ح�ل��ي م�ع��رب��ا ع��ن ام�ل��ه ف��ي التوصل
الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر
بني الطرفني.
واوض� � � ��ح ال� �ج� �س ��ار ان امل� �ش ��روع
الحكومي ب�ش��أن ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء ال
يعني الغاء الدعم حيث ان هذا الدعم
مستمر ول�ك��ن بنسب اق��ل خصوصا
مع ارتفاع كلفة الكهرباء حيث يصل
ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي ال��ى  %80م��ن قيمة
فاتورة استهالك ذوي الدخل املحدود
وي �ن �خ �ف��ض ال� ��ى ان ي �ص��ل ال� ��ى %65
ف��ي الشرائح االخ��رى ذات االستهالك
ال �ع��ال��ي وق � ��ال ان �ن��ا ال ن �ن �ظ��ر ال� ��ى م��ا
ي��دف�ع��ه امل��واط��ن م��ن ق�ي�م��ة اس�ت�ه�لاك��ه
ف�ق��ط ب��ل ن�ن�ظ��ر أي �ض��ا ال ��ى م��ا ت�ق��دم��ه
الدولة من دعوم للفاتورة.
وف �ي �م��ا ان ك� ��ان ت�ط�ب�ي��ق ال �ش��رائ��ح
ال� � �ج � ��دي � ��دة ع � �ل� ��ى ال � �س � �ك� ��ن ال � �خ� ��اص
سيتم ف��ي  2018ق��ال ال�ج�س��ار ان هذا
امل��وض��وع م ��ازال تحت ال�ن�ق��اش وقيد
ال��دراس��ة ون�ت��وق��ع ات�خ��اذ ق��رار بشأنه
في الجلسة املقبلة ملجلس االمة.

القطاع

القطاع السكني
الخاص (املنزلي)
قطاع السكن
الخاص (شقق)

شريحة االستهالك (كيلو
وات ساعة شهريا)

التعرفة لكل كيلو وات
ساعة (فلس)

من صفر إلى 3000

5

من  3000إلى 6000

8

من  6000إلى 9000

10

ما انتهت اليه اللجنة
القطاع

شريحة االستهالك (كيلو
وات ساعة شهريا)

التعرفة لكل كيلو وات
ساعة (فلس)

من صفر إلى 6000

2

من  6001إلى 12000

5

من  12001الى 18000

8

اكثر من 9000

15

من  18001الى 24000

12

من صفر الى 1000

5

من  24001وأكثر

15

القطاع السكني الخاص
(املنزلي)

من  1000إلى 2000

10

أكثر من 2000

15

القطاع الحكومي
والقطاع التجاري

تعرفة ثابتة

25

قطاع السكن الخاص
(شقق)

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

10

القطاع الحكومي
والقطاع التجاري

تعرفة ثابتة

قطاع االنتاج الغذائي

تعرفة ثابتة

13

املنشآت الصناعية

تعرفة ثابتة

10

القطاعات االخرى

تعرفة ثابتة

19

قطاع االنتاج الغذائي

تعرفة ثابتة

13

القطاعات االخرى

تعرفة ثابتة

19

تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات االستهالك الصناعي
أو التجاري او الحكومي

 3فلوس لكل (ك .فاز .
ساعة)

من صفر الى 1000

5

من  1001الى 2000

10

اكثر من 2001

15
25

تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات االستهالك الصناعي
أو التجاري او الحكومي

يتم تحصيل رسم قدره دينار واحد شهريا مقابل قراءة العداد واصدار الفواتير

 3فلوس لكل (ك .فاز .
ساعة)

06
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سأل عن فحص ديوان المحاسبة له من الجوانب واإلجراءات كافة

الطريجي للعبداهلل :هل وافقت
المناقصات على تظلم األنابيب النفطية؟
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه
ال�ط��ري�ج��ي ب �س��ؤال ب��رمل��ان��ي ال��ى
وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون مجلس
ال��وزراء الشيخ محمد العبدالله
جاء فيه:
 ه��ل ت �ق��دم��ت ش��رك��ة ال��واح��ةالقابضة وكيل شركة دودس��ال
ال�ه�ن��دس�ي��ة ب�ت�ظ�ل��م ال ��ى مجلس
ال��وزراء بشأن مشروع األنابيب
ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ل � �ت � �غ ��ذي ��ة امل� �ص� �ف ��اة
ال� �ج ��دي ��دة ال �ت��اب��ع ل �ش��رك��ة نفط
الكويت؟ اذا كانت االج��اب��ة نعم
ف �ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة من
التظلم وما نتيجة التظلم؟
 هل وافقت لجنة املناقصاتامل��رك��زي��ة على التظلم امل�ق��دم من
شركة الواحة القابضة واتخذت
قرارا باستكمال اجراءات ترسية
امل� �ن ��اق� �ص ��ة وق� � ��د واف � � ��ق ك� ��ل م��ن
ممثل الفتوى والتشريع وممثل
وزارة النفط وقاما بالتصديق
وال� � � �ت � � ��وق� � � �ي � � ��ع ع � � �ل� � ��ى م� �ح� �ض ��ر
االجتماع؟ اذا كانت االجابة نعم
ف �ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة من
ق��رار لجنة املناقصات وأس�م��اء
ممثلي الجهات ومناصبهم.
 ه � � ��ل اج � �ت � �م � �ع� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ةال ��وزاري ��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة م��ع ش��رك��ة
ن �ف��ط ال �ك��وي��ت وق ��ام ��ت ب��دراس��ة
التظلم ومن ثم أصدرت اآلتي:
 -1امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ق� ��رار لجنة

امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات األخ � � �ي� � ��ر ب �ق �ب ��ول
ال�ت�ظ�ل��م وع� ��دم إل �غ��اء امل�ن��اق�ص��ة
واس�ت�ك�م��ال االج � ��راءات الكاملة
للمناقصة.
 -2يعهد الى ديوان املحاسبة
ب �ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة امل ��وض ��وع
م��ن كافة الجوانب واالج ��راءات.
اذا ك��ان��ت االج��اب��ة ن�ع��م فيرجى
ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة م ��ن محضر
االج � �ت � �م� ��اع وأس � � �م� � ��اء ال� � � � ��وزراء
ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن ل �ل�اج � �ت � �م� ��اع م��ع
موافاتي بأسباب ع��دم االل�ت��زام
ب � ��ال� � �ت � ��وص� � �ي � ��ات واس � �ت � �ك � �م � ��ال
اج��راءات ترسية املناقصة على
املتظلم شركة الواحة القابضة.
 م ��ا ال �ن �ت��ائ��ج ال� �ت ��ي ت��وص��لل � �ه� ��ا دي � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب �ع��د
فحص وم��راج�ع��ة امل��وض��وع من
ك��اف��ة ال�ج��وان��ب واالج � ��راءات مع
ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة م ��ن ال�ت�ق��ري��ر
النهائي؟
 ه��ل رص��د دي ��وان املحاسبةم� �خ ��ال� �ف ��ات ع� �ل ��ى ش� ��رك� ��ة ن �ف��ط
ال� �ك ��وي ��ت ول� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
امل � ��رك � ��زي � ��ة م � ��ع ع � � ��دم رص � � ��د أي
م� �خ ��ال� �ف ��ة ع � �ل� ��ى ت� �ظ� �ل ��م ش ��رك ��ة
ال� ��واح� ��دة ال �ق��اب �ض��ة؟ إذا ك��ان��ت
االج ��اب ��ة ن�ع��م ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب � � �ص� � ��ورة م� � ��ن ت � �ق� ��ري� ��ر دي� � � ��وان
املحاسبة الذي رصد املخالفات
على كل من شركة نفط الكويت

د .عبدالله الطريجي

ولجنة املناقصات املركزية.
 ان ال�ك�ف��ال��ة امل��ال �ي��ة للشركةك� ��ان� ��ت س� ��اري� ��ة امل� �ف� �ع ��ول ح�ت��ى
ت��اري��خ  2015/6/28ل��دى لجنة
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات امل � ��رك � ��زي � ��ة وب �ع ��د
تقديم التظلم للجنة املناقصات
وم�ج�ل��س ال � ��وزراء ل��م ت�ق��م لجنة
امل �ن��اق �ص��ات ب�ط�ل��ب م��ن ال�ش��رك��ة
ل�ت�ج��دي��د ال �ك �ف��ال��ة امل��ال �ي��ة وذل��ك
ح� �ت ��ى االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ق � �ب� ��ول أو
رفض التظلم املقدم من الشركة
وفي حاالت سابقة يقوم مجلس
ال� � � � � ��وزراء ب � ��دراس � ��ة ال �ت �ظ �ل �م��ات
م ��ن ال� �ش ��رك ��ات ألي م �ن��اق �ص��ات
مختلفة وبعد قبول التظلم يقرر
بإعادة املناقصة لالستكمال مع
طلب تجديد الكفالة من الشركة

وم��ن أح��د ه��ذه األمثلة مناقصة
م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ج� �ه ��راء (ال ��دي ��وان
االم�ي��ري) التي تم قبول التظلم
م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة ال� �ف ��ائ ��زة م� ��ن ق�ب��ل
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وق� � ��رر إع � ��ادة
س��ري��ان املناقصة بعد إلغائها
م� ��ع ال� �ط� �ل ��ب ب �ت �ج��دي��د ال �ك �ف��ال��ة
املالية .يرجى موافاتي بأسباب
ع��دم التعامل مع املتظلم شركة
الواحة أسوة بالتعامل السابق
م��ع مناقصة ال�ج�ه��راء (ال��دي��وان
االميري)؟
 ه� ��ل ت� ��م االع � �ل ��ان ب��واس �ط��ةج� � ��ري� � ��دة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال ��رس� �م� �ي ��ة
ال�ع��دد  1235بتاريخ 2015/5/10
ب� � ��واس � � �ط� � ��ة ش� � ��رك� � ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول
الوطنية احدى شركات مؤسسة
ال�ب�ت��رول الكويتية ب��إع�لان غير
ص�ح�ي��ح وت�ض�ل�ي��ل ال� ��رأي ال�ع��ام
وهو اإلعالن عن الغاء املناقصة
وه��و عكس الحقيقة .اذا كانت
االج ��اب ��ة ن�ع��م ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب �ص��ورة االع�ل��ان وم ��ا االس �ب��اب
والدوافع باملوافقة على االعالن
الذي تضمن عكس الواقع؟ ومن
ه ��و امل� �س ��ؤول ع ��ن اص� � ��دار ه��ذه
املعلومات املغلوطة؟

طالب بالكشف عن أسماء الشركات المنافسة وقيمة العطاءات

أبل يسأل الكندري عن مزايدة مطعم
الترانزيت في المطار
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب��ل
سؤاال الى وزير املواصالت وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال � �ك � �ن ��دري ج � ��اء ف� �ي ��ه :ن� �ش ��ر ف��ي
الجريدة الرسمية كويت اليوم
بتاريخ  2015/8/30العدد رقم
 1251اع�ل�ان م��ن االدارة العامة
للطيران املدني عن م��زاي��دة رقم
 2015/2014-1إلدارة واستثمار
م �ط �ع��م ال � �ت ��ران ��زي ��ت ف� ��ي م �ط��ار
الكويت الدولي.
وطالب تزويده باآلتي :نسخة
م��ن اع�ل�ان ال�ج��ري��دة ع��ن امل��زاي��دة
رق ��م  2015/2014-1ون�س�خ��ة من
م� �س� �ت� �ن ��دات امل� � ��زاي� � ��دة وي ��رج ��ى

ت � ��زوي � ��دي ب �ك �ش ��ف ب ��ال� �ع ��روض
امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �م ��زاي ��دة وامل �ت �ض �م��ن
اسماء الشركات املنافسة وقيمة
العطاءات مع ت��زوي��دي بنسخة
م��ن م�س�ت�ن��دات امل��زاي��دة ل�ك��ل من
ت� �ق ��دم ب �ع �ط��ائ��ه م� ��ن ال� �ش ��رك ��ات
امل� �ن ��اف� �س ��ة وت � �ح� ��دي� ��د ال� �ش ��رك ��ة
ال �ف��ائ��زة ب��امل��زاي��دة ون�س�خ��ة من
العقد املبرم معها.
وم� ��ا ال �ش��رك��ة ال �س��اب �ق��ة ال�ت��ي
ك ��ان ��ت ت ��دي ��ر وت �س �ت �ث �م��ر م�ط�ع��م
ال �ت��ران��زي��ت ف ��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت
ال� � ��دول� � ��ي ق � �ب ��ل ط � � ��رح امل � ��زاي � ��دة
االخ �ي��رة؟ م��ع ت��زوي��دي بنسخة
من العقد السابق للشركة التي

ك ��ان ��ت ت ��دي ��ر وت �س �ت �ث �م��ر م�ط�ع��م
الترانزيت.
وم � � ��ا ص � �ح� ��ة وج � � � ��ود ب �ع��ض
ق � �ي� ��ادي� ��ي ال � �ش� ��رك� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل � �خ� ��دم� ��ات ال � �ط � �ي� ��ران ()kasco
الحاليني ممن كانوا يمارسون
ع �م �ل �ه��م س ��اب� �ق ��ا ل� � ��دى ال �ش��رك��ة
ال � �ف� ��ائ� ��زة ح ��ال� �ي ��ا ب� ��امل� ��زاي� ��دة او
ل ��دى اي م��ن ش��رك��ات�ه��ا التابعة
ل �ه ��ا؟ اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة ب�ن�ع��م
ف � �ي� ��رج� ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب� ��أس � �م� ��اء
ه ��ؤالء ال �ق �ي��ادي�ين ومسمياتهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وت� ��اري� ��خ ت�ع�ي�ي�ن�ه��م
ب��ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �خ��دم��ات
الطيران.

د .خليل ابل

الزلزلة :سنحاسب
الحكومة على فساد
هيئة القوى العاملة
ق��ال النائب د .يوسف الزلزلة
إن � ��ه ع� �ن ��دم ��ا اق � ��ر م �ج �ل��س االم� ��ة
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
كان القصد من ذلك تنظيم العمل
وترتيبه وك��ذل��ك تهيئة االج��واء
املناسبة للعمالة وتهيئة األمور
ل�ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال وت �س �ه �ي�لا على
ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص ال� � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر
ال � �ج � �ن � ��اح ال � �ث � ��ان � ��ي ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد
املحلي مضيفا :لكن ومع األسف
الشديد تحولت هذه الهيئة إلى
م��رت��ع خصب للفساد واإلف �س��اد
وص� ��ورة س�ي�ئ��ة ل�ت�ع��اط��ي بعض
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن امل � �ف � �س� ��دي� ��ن ال� ��ذي� ��ن
اع �ط��اه��م ال �ق ��ان ��ون س �ط��وة على
العمال املساكني وعلى اصحاب
االعمال الذين يريدون ان يأخذوا
من رزق الله الحالل الطيب.
وت� � ��اب� � ��ع ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة :ي� � ��اوزي� � ��رة
الشؤون وانت ممن نعتقد بأنها
ت ��ري ��د ان ت � �ك ��ون إح � � ��دى ادوات
االصالح ومحاربة الفساد عليك
ب �ب �ع��ض امل ��وظ� �ف�ي�ن وامل ��وظ� �ف ��ات
ال��ذي��ن ي�س�ت�خ��دم��ون ص�لاح�ي��ات
القانون البتزاز العمال واصحاب
ال� �ع� �م ��ل وال� � ��ذي� � ��ن ي �س �ت �خ��دم��ون
االس��ال �ي��ب ال�س�ي�ئ��ة وال ��دال ��ة على
س��وء التربية وس��وء الخلق لهم
م��ع العمالة املسكينة واص�ح��اب

د .يوسف الزلزلة

العمل البسطاء.
وأردف :س��أك�ش��ف ع��ن م��واق��ع
الفساد في هذه الهيئة من بعض
ق�ي��ادات�ه��ا ال ��ى ب�ع��ض موظفيها
وم � ��وظ� � �ف � ��ات� � �ه � ��ا وس � �ت � �ح� ��اس� ��ب
ال �ح �ك��وم��ة ب��رم�ت�ه��ا ع �ل��ى ادائ �ه��ا
السيئ من هيئة القوى العاملة
ف�ل�ق��د وص ��ل س�ي��ل ال �ف �س��اد فيها
الزبى.

الحريجي :ما إجراءات ضبط
األسعار في ظل رفع الدعوم؟
وج��ه النائب سعود الحريجي
س � � � � � ��ؤاال إل� � � � ��ى وزي � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
والصناعة د .ي��وس��ف العلي جاء
ف� �ي ��ه :ال �ت �ض �خ��م وغ �ل ��اء االس� �ع ��ار
م��ن االم��ور التي تهدم تقدم االم��م
وت� �م ��اس ��ك م �ج �ت �م �ع��ات �ه��ا ول ��ذل ��ك
ت��ول��ي ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة خصوصا
اهتماما كبيرا جدا لهذا املوضوع
فحماية املستهلك وضمان جودة
املنتجات واملحافظة على أسعار
م�ع�ت��دل��ة ل�ل�س�ل��ع االس��اس �ي��ة ال�ت��ي
ي� �ق ��وم ع �ل �ي �ه��ا امل �ج �ت �م��ع ه ��ي دور
الحكومة.
وط ��ال ��ب ال �ح��ري �ج��ي ب �ت��زوي��ده
باآلتي:
 م��ا إج� � ��راءات وزارة ال�ت�ج��ارةلضبط األسعار في ظل توجهات
الحكومة لرفع ال��دع��وم عن بعض
السلع؟
 هل أعدت الوزارة خطة خاصةل �ل �ت �ص ��دي ل �ل �ت�ل�اع ��ب ب ��األس� �ع ��ار
تزامنا مع أي قرار بشأن الدعوم؟
تزويدي بالخطة ان وجدت.
 ه � � ��ل اح � � ��ال � � ��ت ال� � � � � � � � ��وزارة أيم �ق �ت��رح��ات او دراس � � ��ات مل ��واء م ��ة

سعود الحريجي

اج��راءات�ه��ا بشأن مراقبة االسعار
الى مجلس ال��وزراء؟ تزويدي بها
ان وجدت.
 ه� ��ل ه � �ن� ��اك اع � � � ��ادة ن� �ظ ��ر ف��يامل� � ��واد ال �ت �م��وي �ن �ي��ة ب ��اإلض ��اف ��ة او
ال �ح��ذف؟ وم��ا اج��راءات �ك��م ف��ي ه��ذا
الخصوص؟
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قال لبرنامج هاش تاغ إن التدخالت النيابية تمت وفقا للدستور

التميمي :تعديالت مجلس األمة على الئحة
العالج بالخارج حفظت حقوق المرضى
خفض المخصصات ليس حال مناسبا للتعامل مع ظاهرة العالج السياحي

ق� � ��ال م� ��راق� ��ب امل� �ج� �ل ��س ال �ن��ائ��ب
عبدالله التميمي إن مخصصات
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ت��م خفضها في
ال�س��اب��ق م��ن م��ائ��ة دي�ن��ار للمريض
وم��ائ��ة دي �ن��ار مل��راف �ق��ه إل ��ى خمسة
وسبعني دينارا للمريض وخمسني
دينارا للمرافق وبناء على ذلك تم
ال�ع�م��ل ف��ي ال�ل�ج��ان املعنية بإيفاد
امل�س�ت�ح�ق�ين ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج في
وزارة الصحة ل�ع��دد م��ن السنوات
ح �ت��ى ج� ��اء ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
األخ �ي��ر ف��ي ه��ذا ال �ش��أن بتخفيض
امل �خ �ص �ص��ات ل�ل�م��ري��ض وم��راف �ق��ه.
وتابع التميمي خ�لال استضافته
في برنامج هاش تاغ ال��ذي ناقش
ملف العالج بالخارج والتطورات
التي طرأت على الالئحة التنفيذية
ل �ل �م �ش��روع ب��ال �ت��واف��ق ب�ي�ن اللجنة
ال � �ص � �ح � �ي � ��ة ف� � � ��ي م � �ج � �ل� ��س االم� � � ��ة
وال �ح �ك��وم��ة :ق��د ق ��ام م�ج�ل��س األم��ة
ب��إح��ال��ة ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء إل��ى
ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ل ��دراس� �ت ��ه وت��م
ال �ت ��واف ��ق ع �ل��ى ب �ع��ض ال �ب �ن��ود في
الالئحة الحكومية بينما تم تعديل
النقاط التي رأى مجلس األمة أنها
غير عادلة وتخالف نص الدستور
ال� � ��ذي أق � ��ر ل �ل �م��واط��ن ب � ��أن ت�ت�ك�ف��ل
ال��دول��ة ع�لاج��ه وب�ن��اء على ذل��ك تم
ت �ع��دي��ل الئ� �ح ��ة ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
حيث تعلق أبرزها بآلية االبتعاث
وع � � ��دد امل� ��راف � �ق �ي�ن وامل �خ �ص �ص ��ات
امل��ال �ي��ة ل �ل �م��ري��ض وم��راف �ق �ي��ه وت��م
إق � � � ��رار خ �م �س��ة وس� �ب� �ع�ي�ن دي � �ن ��ارا
للمريض وخمسة وعشرين دينارا
للمرافق األول وت��م إض��اف��ة مرافق
ثان لحاالت معينة إذا كان املريض
م ��ن ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
وال �ن �س��اء واألط � �ف ��ال وك� �ب ��ار ال�س��ن
ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون ل ��ه أح �ق �ي��ة إج� ��ازة
العمل وتذكرة السفر.
وأض � � � ��اف أن م � ��وض � ��وع ال� �ع�ل�اج
ب ��ال� �خ ��ارج ل ��م ي �ت��م اس �ت �ح ��داث ��ه ف��ي
اآلون� ��ة األخ �ي ��رة ح �ي��ث ت��م اع�ت�م��اده
ب��داي��ة ف��ي ح�ق�ب��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات من
ال�ق��رن امل��اض��ي وك��ان وقتها قاصرا
ع �ل��ى ال�ن�خ�ب��ة م��ن امل��واط �ن�ي�ن وب�ع��د
ال� � �غ � ��زو ت � ��م ف� �ت ��ح ال� � �ب � ��اب ل �ل �ج �م �ي��ع
وأص�ب��ح م��ن يريد ال�ع�لاج بالخارج
ي �ت �ق��دم ب �ط �ل �ب��ه وي� �ت ��م إي � �ف� ��اده ب�ع��د
دراسة استحقاقيته لذلك من عدمه.
تخفيض المخصصات
وب �س ��ؤال ��ه ع ��ن رأي � ��ه ف ��ي أح�ق�ي��ة
ت�خ�ف�ي��ض امل �خ �ص �ص��ات م��ن ع��دم��ه

أج � � � ��اب ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ع ��ال� �ج ��ت ه � � ��ذا امل� � ��وض� � ��وع ب �ش �ك��ل
خ� ��اط� ��ئ ف� �ه ��ي ت� ��ري� ��د أن ت� �ح ��ارب
ظ ��اه ��رة ال� �ع�ل�اج ال �س �ي��اح��ي ول �ك��ن
م�ع��ال�ج�ت�ه��ا ان �ت �ق �ص��ت م ��ن ح�ق��وق
املستحقني للعالج وأن��ا شخصيا
ال أرى أن ت�خ�ف�ي��ض م�خ�ص�ص��ات
ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ه��و ال�ح��ل األمثل
للحد م��ن التالعب ال��ذي يستنزف
أم� � ��وال ال ��دول ��ة ف ��ي ه� ��ذا امل �ل��ف من
خ� �ل��ال ت� ��زاي� ��د أع � � � ��داد م� ��ن ي �س��اف��ر
ل�ل�ع�لاج وه ��و غ�ي��ر م�س�ت�ح��ق ل��ذل��ك
ألن املسؤول األول واألخير عن ذلك
ه��و وزارة الصحة باعتبارها من
يتسلم هذا امللف ويضع الضوابط
وال �ل��وائ��ح امل�ن�ظ�م��ة ألح�ق�ي��ة السفر
للعالج بالخارج من عدمه.
وأردف :م � � ��ن ي� � ��ري� � ��د ال � �ع �ل��اج
ب ��ال� �خ ��ارج ي �ت �ق��دم ب �ط �ل �ب��ه م��وث �ق��ا
بما لديه م��ن تقارير طبية وتقوم
اللجنة املختصة بفحصه من قبل
خبراء متخصصني وبالتالي هي
م� ��ن ي� �ح ��دد م� ��ن ي �س �ت �ح��ق ال� �ع�ل�اج
بالخارج ومن ال يستحق وإذا كان
هناك خلل في هذا الجانب فهو من
وزارة ال�ص�ح��ة وال ي�ج��ب معاقبة
املرضى أصحاب الحاالت الحرجة
بسبب س��وء إدارة ال ��وزارة للملف
وأن� ��ا ش�خ�ص�ي��ا ال أس �م��ح لنفسي
أن أت� ��وس� ��ط ل� �ح ��ال ��ة ال ت �س �ت��دع��ي
ظروفها الصحية العالج بالخارج
أو أن يكون عالجها موجودا داخل
الكويت.
وت��اب��ع أن��ه م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ف��إن
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال � ��دول � ��ة ال ت �م �ت �ل��ك
الطاقة االستيعابية الكافية التي
تواكب زيادة عدد السكان وبالتالي
ارت� �ف ��اع ع ��دد امل ��رض ��ى امل�ح�ت��اج�ين
للعالج فضال عن أن هناك أمراضا
ال ي� ��وج� ��د ل� �ه ��ا ع �ل ��اج وع �م �ل �ي��ات
جراحية دقيقة ال يوجد ما يساعد
ع �ل��ى إج ��رائ� �ه ��ا ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
الداخلية وقال معلقا :إن الكثير من
ح��االت العالج بالخارج تتمنى أن
تتوافر في الدولة اإلمكانات التي
تسمح لها بالبقاء والعالج داخل
ال�ك��وي��ت ب��دال م��ن ال�غ��رب��ة وال�ح��ال��ة
ال �ن �ف �س �ي��ة ال �س �ي �ئ��ة ال� �ت ��ي ت�س�ي�ط��ر
ع �ل��ى امل� ��ري� ��ض ن �ت �ي �ج��ة ب� �ع ��ده ع��ن
أه �ل��ه وإل� ��ى ذل ��ك ف �ه �ن��اك رغ �ب��ة من
النواب لتوطني العالج وأال يذهب
م��واط��ن واح� ��د إل ��ى ال� �خ ��ارج طلبا
ل�ل�ع�لاج وي�ب�ق��ى ال �س��ؤال م�ط��روح��ا
على وزارة الصحة عن مدى توافر

عدم التعامل
مع جميع المرضى
بمسطرة واحدة
اضطرهم إلى
اللجوء للنواب
المرضى يتمنون
عالجهم بالداخل
وقصور الخدمات
الصحية يجبرهم
على اللجوء للخارج

النائب عبدالله التميمي

االس � �ت � �ع� ��دادات ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال�ع��ام��ة للحد م��ن األع� ��داد الكبيرة
التي تعالج بالخارج.
وساطة نيابية
وأم ��ا ع��ن ت��وس��ط ب�ع��ض ال�ن��واب
ل�ح��االت يتم إي�ف��اده��ا للعالج فقط
أوضح التميمي أن النائب ال يملك
ترجيح كفة أحد على حساب آخر
ل�ي�ت��م ت�س�ف�ي��ره ل�ل�ع�لاج وأن ك��ل ما
يملك فعله هو الوصول إلى اللجنة
وتقديم تقارير امل��ري��ض ومطالبة
ال �ل �ج �ن��ة ب�ف�ح��ص ال �ح��ال��ة وات �خ��اذ
اإلج� ��راءات املناسبة بخصوصها
وال ي �م �ك��ن ل �ل �ن��ائ��ب ال �ت �خ �ل��ي عمن
يلجأ إليه م��ن امل��رض��ى وأن جميع
ال �ن ��واب ي �ع��ام�ل��ون ه� ��ؤالء امل��رض��ى
كحاالت إنسانية عاجلة معتبرا أن
الحكومة هي من اضطرت النواب
ل ��ذل ��ك ف ��ي ظ ��ل إح � �س ��اس امل��ري��ض
بعدم التعامل معه بالسرعة التي
تحتاجها حالته الصحية الحرجة
وك��ذل��ك ش �ع��وره ب��أن ي�ت��م التعامل
م �ع��ه وف �ق��ا مل �س �ط��رة ع ��ادل ��ة إذا ما
تقدم بطلبه إلى اللجنة بنفسه.
وأع � ��رب ال�ت�م�ي�م��ي ع ��ن اع �ت �ق��اده
ب ��أن امل�خ�ص�ص��ات ال�س��اب�ق��ة مبالغ
فيها غ�ي��ر أن التخفيض املفاجئ
الذي أقرته الحكومة يفتقد العدالة
وأنه من وجهة نظره الشخصية أن
تخصيص مبلغ  150دينارا تقسم
بالتساوي ب�ين امل��ري��ض ومرافقيه
كاف لتغطية احتياجاتهم مشيرا
إل� � ��ى أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ض �م �ن ��ت ب �ن��د

تخفيض ميزانية العالج بالخارج
وال�ت��ي تتجاوز  400مليون دينار
س�ن��وي��ا ض�م��ن ح��زم�ت�ه��ا ل�لإص�لاح
االق �ت �ص ��ادي ح �ي��ث ت�ت�م�ث��ل وج�ه��ة
ن �ظ��ر ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال� �ل� �ج ��وء إل��ى
ال� � � �ع� �ل ��اج االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي ف � � ��ي ظ��ل
الظروف الحالية للميزانية وتدني
أسعار النفط وهو ما يالقي رفضا
نيابيا ألنه يجب أال تقاس األمور
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة م ��ع أه �م �ي �ت �ه��ا ب �ه��ذا
امل �ق �ي ��اس ال � ��ذي ي ��ؤث ��ر ع �ل��ى ع�ل�اج
امل ��رض ��ى ون ��دف ��ع ب��ال �ح �ك��وم��ة إل��ى
معالجة الخلل امل��وج��ود ف��ي ملف
العالج بالخارج من دون املساس
بحقوق امل��ري��ض وحقه ال��ذي كفله
ل��ه ال��دس �ت��ور ب ��أن ت��وف��ر ل��ه ال��دول��ة
العالج املناسب الذي يحفظ حياته
ويمنع تدهور صحته.
وأض��اف معلقا أن مشكلة ملف
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ي�م�ك��ن إي�ج��ازه��ا
ف��ي وج� ��ود ح� ��االت غ �ي��ر مستحقة
ي� �ت ��م ت �س �ف �ي��ره��ا ل �ل� �ع�ل�اج وأخ � ��رى
م �س �ت �ح �ق��ة ال ت ��ذه ��ب وال ت�ح�ص��ل
ع� �ل ��ى ه � ��ذه امل � �ي� ��زة ال � �ت ��ي وف��رت �ه��ا
ال��دول��ة لكافة مواطنيها وبالتالي
ف��إن على الحكومة وض��ع ضوابط
ت �ض �م��ن أن ك ��ل م ��ن ي �ت��م ت�س�ف�ي��ره
ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ي �س �ت �ح��ق ذل��ك
بشكل فعلي.
وب� �س ��ؤال ��ه ع ��ن ق��ان��ون �ي��ة ت��دخ��ل
امل � �ج � �ل� ��س ف � � ��ي أع� � � �م � � ��ال ال� �س� �ل� �ط ��ة
التنفيذية الخاصة بإدارتها مللف
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ق ��ال إن مجلس
األم��ة إذا ل��م يتدخل ف��ي ه��ذا امللف

ف � ��إن � ��ه س � �ي � �خ ��ل ب � �م� ��ا ن� � ��ص ع �ل �ي��ه
الدستور بأحقية املواطن أن يتمتع
ب�خ��دم��ات صحية معتبرا أن ه��ذه
امل��ادة تجبر املجلس على التدخل
وأن يكون مسؤوال أم��ام املواطنني
ف��ي ع ��دم ان �ف��راد ال�ح�ك��وم��ة ب��ال��رأي
ب �م��ا ي �ض��ر ب�م�ص�ل�ح�ت�ه��م امل�ت�ع�ل�ق��ة
بهذا امللف الحيوي وأنه بناء على
ذلك البد أن تكون قرارات الحكومة
ب �خ �ص��وص ه� ��ذا امل �ل��ف منسجمة
م��ع ت��وج �ه��ات م�م�ث�ل��ي األم� ��ة الف�ت��ا
إلى أنه وفقا لذلك فقد قام املجلس
ب ��إدخ ��ال ت �ع��دي�لات ج��وه��ري��ة على
الالئحة الحكومية تصب جميعها
في صالح املريض معتبرا أن عدم
تدخل املجلس سيكون أمرا معيبا
ومخالفا للدستور.
ملفات حيوية
وأوض � ��ح ال�ت�م�ي�م��ي أن ال�ك��وي��ت
ظ� �ل ��ت ت� �ع ��ان ��ي ل � �س � �ن� ��وات ط��وي �ل��ة
م��ن م �ل �ف��ات ح �ي��وي��ة م �ث��ل اإلس �ك��ان
وال � �ص � �ح� ��ة وان ذل � � ��ك ش� �ك ��ل إرث � ��ا
ث �ق �ي�ل�ا مل �ج �ل��س االم� � ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ع � �ل� ��ى ح� � ��د س � � � ��واء وأن � � � ��ه ي �ح �س��ب
ل �ل �م �ج �ل��س ال � �ت � �ص ��دي ل� �ت ��راك �م ��ات
ال � �س � �ن � ��وات ال� �س ��اب� �ق ��ة وم� �ح ��اول ��ة
اإلص �ل��اح ب �ق��در اس �ت �ط��اع �ت��ه وق ��ال
م� �ع� �ل� �ق ��ا :ف� �ي� �م ��ا ي� �خ� �ت ��ص ب��امل �ل��ف
ال�ص�ح��ي ف�ل�ا ي�ع�ق��ل أن ي �ع��ود آخ��ر
م�س�ت�ش�ف��ى ت��م ب �ن��اؤه ف��ي ال�ك��وي��ت
إلى الثمانينيات من القرن املاضي
وأن ع��دد املستشفيات التي كانت
ت �خ ��دم ن �ص��ف م �ل �ي��ون ن �س �م��ة ه��ي

ذات�ه��ا التي تخدم  4ماليني نسمة
مما خلق أزم��ة ل��وزارة الصحة في
االهتمام بتطوير ال�ق��درات املهنية
وال� �ك� �ف ��اءة ال �ف �ن �ي��ة ل�ت�ش�م��ل جميع
ال �ع �م �ل �ي��ات ال��دق �ي �ق��ة وال� �ت ��ي ي��وف��د
امل��واط �ن��ون بموجبها إل��ى ال�ع�لاج
ب��ال �خ��ارج غ�ي��ر أن ه �ن��اك ت �ط��ورات
أخ �ي��رة س��اع��دت ف��ي تخفيف ح��دة
األزم� � � ��ة االس �ت �ي �ع ��اب �ي ��ة م� ��ن خ�ل�ال
أع � � �م� � ��ال ت� ��وس � �ع� ��ة امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات
ال �ق��ائ �م��ة وإن ك� ��ان ذل� ��ك ل �ي��س حد
الطموح ولكنه خطوة على الطريق
ال�ص�ح�ي��ح وال �ت��ي س�ت�ع��زز إن ش��اء
الله باملشاريع الجديدة على غرار
مستشفى ج��اب��ر ال��ذي يعد واح��دا
من أكبر املستشفيات على مستوى
العالم.
وف � � � ��ي م � � ��وض � � ��وع أخ � � � ��ر ت� �ط ��رق
التميمي إلى تلقيه عددا كبيرا من
ال�ش�ك��اوى م��ن امل��واط�ن�ين امل��وف��دي��ن
للعالج بالخارج تتعلق بمستوى
ب �ع ��ض امل �س �ت �ش �ف �ي��ات األوروب � �ي� ��ة
ال�ت��ي يتم إي�ف��اده��م إليها حيث إن
خ��دم��ات�ه��ا ت �ك��ون أق ��ل م�س�ت��وى من
املستشفيات في داخل الكويت على
م �س �ت��وى ال�ت�ش�خ�ي��ص وال �ك �ف��اءات
ال �ط �ب �ي��ة م �ط��ال �ب��ا وزارة ال �ص �ح��ة
ب ��وض ��ع م �ع��اي �ي��ر ث��اب �ت��ة مل �س �ت��وى
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ت��ي ي �ت��م ال�ت�ع��اق��د
معها م��ن خ�ل�ال امل�ك��ات��ب الصحية
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ض � �م� ��ان� ��ا ل� �ح� �ص ��ول
امل��ري��ض الكويتي على خدمة ذات
جودة متميزة كما طالب بتكويت
ج �م �ي��ع امل� �ك ��ات ��ب ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وأال
ي �ق �ت �ص��ر دور ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ه��ذه
املكاتب على منصب مدير املكتب
فحسب ب��أن ي�ك��ون تعامل امل��راج��ع
م��ع ط��اق��م ك��ام��ل م��ن امل��واط�ن�ين مما
يسهل عليه إنهاء معاملته وال��رد
على استفساراته.
وفي رده على سؤال بخصوص
إم�ك��ان�ي��ة إض��اف��ة ع�ل�اج ج��دي��د ألي
ط� � � ��ارئ ي� �س� �ت� �ح ��دث ع� �ل ��ى ال �ح ��ال ��ة
امل� ��وج� ��ودة ل �ل �ع�لاج ب ��ال �خ ��ارج أك��د
ال�ت�م�ي�م��ي أح�ق�ي��ة امل��واط��ن ف��ي ذل��ك
العالج وفقا لالئحة املعدلة من قبل
مجلس األمة.
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عاشور :قضايا المرأة ليست من أولويات الحكومة
قال رئيس لجنة املرأة واالسرة
البرملانية النائب ص��ال��ح عاشور
إن��ه على الرغم من ان وض��ع امل��رأة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع� �م ��وم ��ا وال �ك��وي �ت �ي��ة
امل� � � �ت � � ��زوج � � ��ة م� � � ��ن غ� � �ي � ��ر ك ��وي� �ت ��ي
اآلن اف � �ض� ��ل م� ��ن ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات
وال�س�ت�ي�ن�ي��ات ف��ي ال �ق��رن امل��اض��ي
بسبب التعليم والحريات وحقوق
االنسان والتطور بحيث اصبحت
ت� � �ف � ��رض ن� �ف� �س� �ه ��ا ع � �ل� ��ى ال � ��واق � ��ع
االجتماعي والسياسي والثقافي
واصبحت رقما حقيقيا بالساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة اال أن
قضايا امل��رأة ليست م��ن اول��وي��ات
امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة ودائ� �م ��ا في
امل��ؤخ��رة م��وض�ح��ا ان امل ��رأة يجب
ان ت� �خ ��وض ال �ج ��ان ��ب ال �س �ي��اس��ي
واالن � �ت � �خ� ��اب� ��ي وت � ��دخ � ��ل امل �ع �ت ��رك
السياسي وتمثل الرجال والنساء
وان ت �ح �م��ل راي � ��ة امل �ج �ت �م��ع ك��ذل��ك
نحتاج ال��ى دور اكبر من املجلس
االع�ل��ى ل�لاس��رة فضال ع��ن تفعيل
دور امل �ج��ال��س امل �ع �ن �ي��ة ب�ق�ض��اي��ا
االسرة واملرأة.
واكد عاشور خالل الندوة التي
ن�ظ�م�ت�ه��ا ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ين ام��س
االول ح��ول ح��ق تمرير الجنسية
الب� � �ن � ��اء امل� ��واط � �ن� ��ة ب� �م� �ش ��ارك ��ة د.
ع� �ب ��دال� �س�ل�ام ح �س�ي�ن ود .ف��اط �م��ة
الحويل واملحامية عذراء الرفاعي
ود .ال�ع�ن��ود ال �ش��ارخ ان امل�ت��زوج��ة
م��ن غير كويتي ت��واج��ه مشكلتني
رئ � �ي � �س � �ي � �ت�ي��ن ه� � �م � ��ا ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
واالس � �ك � ��ان ح �ي��ث إن م �ن��ح امل � ��رأة
الجنسية البنائها ج��وازي ومنح
الزوج الجنسية لزوجته االجنبيه
ك��ذل��ك ج � ��وازي الف �ت��ا إل ��ى ان ع��دد
ال ��رج ��ال ال��ذي��ن م�ن�ح��وا الجنسية
ل � ��زوج � ��ات � �ه � ��م األج � �ن � �ب � �ي � ��ات ب �ع��د
التحرير وحتى قبل اربع سنوات
بلغ  ٧٠ألف كويتي ألسباب مثيرة
منها الضغط السياسي ألعضاء
املجلس.
وأش� ��ار ال� ��ى أن امل� ��رأة الكويتية
ل� �ه ��ا ح � �ق� ��وق وع� �ل� �ي� �ه ��ا واج � �ب� ��ات
وال� ��دس � �ت� ��ور ال ي �م �ي��ز ب �ي�ن ال ��ذك ��ر
واالن � �ث� ��ى ب �س �ب��ب ال �ج �ن��س اال أن
اع� � � ��دادا ق �ل �ي �ل��ة م ��ن امل ��واط � �ن ��ات ال
ي �ت �ج��اوز ع ��دده ��ن االل� ��ف ت ��م منح
ال�ج�ن�س�ي��ة ألب�ن��ائ�ه��ن ع�ل��ى اس��اس
أن االم ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� � ��ع ص �ع ��وب ��ة
االش �ت��راط��ات ال �ت��ي ق��د ت ��ؤدي إل��ى
ال �ت �ف �ك �ي��ك األس� � � ��ري م� �ث ��ل ال� �ط�ل�اق
البائن مشددا على ض��رورة إلغاء
املادة التي تدفع الكويتية للطالق
م ��ن زوج� �ه ��ا غ �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي مل�ن��ح
اب �ن��اء ه��ا ال�ج�ن�س�ي��ة الن �ه��ا ك��ارث��ة
النها تساعد على تفكيك االس��رة
ك �م��ا ان ه� �ن ��اك ش ��رط ��ا آخ� ��ر وه��و
أن ت�ك��ون ارم �ل��ة او زوج �ه��ا اس�ي��را
ح�ي��ث إن��ه ق�ب��ل ال �غ��زو ال �ع��راق��ي لم
يكن لدينا اس��رى ولكن بعده كان
لدينا مجموعة من البدون اسرى

زوجاتهم كويتيات لكن ل��م تفعل
هذه املادة ولم يتم اعطاء ابنائهن
الجنسية.
وق ��ال :نحن ام��ام ق��ان��ون يعطي
ال �ح��ق بتجنيس اب �ن��اء الكويتية
ب��اش �ت��راط��ات ظ��امل��ة وب��ال �ت��ال��ي لم
ت �ح �ص��ل ع �ل��ى ج �ن �س �ي��ة الب �ن��ائ �ه��ا
مشددا على ضرورة وجود الوعي
ال �ن �س��ائ��ي وامل �ج �ت �م �ع��ي ب�م�ش��اك��ل
وق �ض��اي��ا امل� ��رأة واع �ت �ب��ر ان ال ��دور
اإلعالمي في هذا الجانب ليس في
مستوى ال�ط�م��وح م��ؤك��دا ض��رورة
الضغط اإلعالمي لتصبح قضية
امل� � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ق �ض �ي��ة مجتمع
وتخلق رأيا عاما.
وزاد بالقول إن امل��رأة الكويتية
ل� � � ��م ت� � ��أخ� � ��ذ ح � �ق � �ه� ��ا ال � �س � �ي� ��اس� ��ي
ب��االن �ت �خ��اب وال �ت��رش �ي��ح مل� ��دة ٤٥
سنة وبعد ان حصلت على حقها
وشاركت في انتخابات  ٢٠٠٨فان
غ��ال�ب�ي��ة ال �ن �س��اء اع �ط��ت اص��وات�ه��ا
ملن وقف ضدها وبالتالي من فاز
بثقة الشعب لم يحمل راية املرأة.
وب�ي��ن ع ��اش ��ور ان ح ��ق ال�س�ك��ن
كذلك محرومة منه املرأة املتزوجة
م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ع�ل�م��ا ب��أن��ه قبل
ال� �غ ��زو ك��ان��ت امل � ��رأة ت �م �ن��ح سكنا
اس��وة بالرجل وتتملكه بعد ذلك
اال ان� ��ه ب �ع��د ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت ت��م
حرمانها من هذا الحق وكأن هذا
ت�ق��دي��ر م��ن ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى الجهد
ال��ذي بذلته امل��رأة الكويتية خالل
ال� �غ ��زو ال �غ ��اش ��م وه� ��ي م ��ن ق��ام��ت
بالتضحية والدفاع عن تراب هذه
االرض وس�ق�ط��ن ش�ه�ي��دات دف��اع��ا
عن البلد.
المادة 2
وب ��دوره اعتبر اس�ت��اذ القانون
ال� ��دول� ��ي ب �ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ك�ل�ي��ة

صالح عاشور

ال�ح�ق��وق د.ع�ب��دال�س�لام ح�س�ين بن
جاسم أن تمرير جنسية املواطنة
البنائها في ال��دول��ة الرعوية مثل
الكويت يعد أم��را إيجابيا مشيرا
إلى انه يمكن تعديل املادة الثانية
م ��ن ق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت��ي
بحيث ينص على ان يكون كويتيا
من ولد في الكويت او في الخارج
ألب كويتي أو ألم كويتية.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ان امل � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
تعطي الحق للكويتية التي لديها
اب �ن��اء غ�ي��ر ش��رع�ي�ين وه ��ي ليست
متزوجة بمنح ابنائها الجنسية
الكويتية األصلية وبقوة القانون
مشيرا ال��ى ان امل��ادة الخامسة من
ال �ق��ان��ون ت�ع�ط��ي اب �ن ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل �ت ��زوج ��ة م ��ن اج �ن �ب��ي ال�ج�ن�س�ي��ة
الكويتية اذا كان زوجها أسير او
طلقها طالقا بائنا او توفى عنها.
وأش � � ��اد اب � ��ن ج ��اس ��م ب �ت �ج��ارب
التشريعات العربية التي تسمح
ل �ل �م��رأة ب�ت�ج�ن�ي��س اب �ن��ائ �ه��ا م�ث��ل

ال � � �ق� � ��ان� � ��ون امل� � � �ص � � ��ري وال� �ي� �م� �ن ��ي
وال �ع��راق��ي وامل��وري �ت��ان��ي ف��ي حني
أن ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج
ولبنان وسوريا واألردن ال يسمح
ب� �ه ��ذا ال� �ح ��ق أم �ل��ا ف� ��ي أن ت �ح��ذو
ال�ك��وي��ت ح��ذو ال ��دول ال�ت��ي منحت
مواطناتها هذا الحق.
الرعاية الصحية
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ت � �ح� ��دث� ��ت ع �ض��و
ت ��دري ��س ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وع�ض��و
ال �ج �م �ع �ي ��ة ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة
د .ف ��اط � �م ��ة ال � �ح� ��وي� ��ل ع � ��ن اآلث � � ��ار
وامل �ش �ك�لات االج�ت�م��اع�ي��ة للتمييز
القانوني ض��د املواطنة ف��ي قانون
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت��ي م�ن�ه��ا ح��رم��ان
ابنائها من الرعاية الصحية وعدم
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال��رع��اي��ة السكنية
او م�ن��ح اب�ن��ائ�ه��ا ال�ه�ب��ة معتبرة ان
امل��واط �ن��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ع�ي��ش غريبة
ف��ي وطنها بسبب اإلج�ح��اف ال��ذي
تعانيه من قانون غير عادل.

وأض� � ��اف� � ��ت أن ال � �ق ��ان ��ون � �ي �ي�ن ال
يستطيعون تعديل القوانني التي
ت��م إق��راره��ا منذ زم��ن عتيد والتي
البد االن ان تواكب العصر بإجراء
ت �ع��دي�ل�ات ع�ل�ي�ه��ا ك �م��ا أن ال �ن �س��اء
ال يستطعن اب� ��داء آرائ �ه��ن وش��رح
قضاياهن م��ن خ�لال االعتصامات
وامل �ظ��اه��رات مثمنة ال ��دور الفاعل
للقائمات على الجمعيات النسوية
اض��اف��ة ال ��ى ان ال� ��دور ال �ف �ع��ال يقع
ع �ل��ى اع �ض��اء م�ج�ل��س االم� ��ة ال��ذي��ن
مع االس��ف لم يتبنوا قضايا امل��رأة
بالشكل الصحيح.
وذك��رت الحويل أن هناك تفرقة
وع ��دم م �س��اواة ب�ين ال��رج��ل وامل ��رأة
م �س �ت �ش �ه��دة ب � �ح� ��االت ح ��دث ��ت ف��ي
الكويت بشأن عدم املساواة من قبل
ع��دد م��ن االج�ه��زة الحكومية منها
ع� ��دم م �ن��ح ج ��ائ ��زة مل �س��اب �ق��ة ح�ف��ظ
ال �ق��رآن ال�ك��ري��م الب��ن كويتية بينما
منحت البن خالة املشارك معه بذات
امل �س��اب �ق��ة وذل� ��ك الن ��ه غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
وم ��ن ش��روط �ه��ا ان ت�م�ن��ح ال�ج��ائ��زة
ل �ل �ك��وي �ت��ي ف� �ق ��ط ك ��ذل ��ك ب��ال �ن �س �ب��ة
لالبعاد عن البالد فالقرارات تجيز
اب �ع��اد اب ��ن ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�ت��ى بسبب
مخالفة مرورية.
ول �ف �ت��ت إل ��ى أن ال �ت �ف��رق��ة ام �ت��دت
ل �ل �ع�لاج واالم � � ��ور ال �ص �ح �ي��ة وغ�ي��ر
ص� �ح� �ي ��ح ب � � ��أن اب � � �ن� � ��اء ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
االجانب يتمتعون بكافة الخدمات
ال �ص �ح �ي��ة اس� � ��وة أب � �ن ��اء ال �ك��وي �ت��ي
مشددة على ضرورة تعديل قانون
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت��ي اس � ��وة ب ��دول
ع��رب �ي��ة ع��دي��دة ق��ام��ت ب�م�ن��ح اب �ن��اء
م��واط �ن��ات �ه��ا االج� ��ان� ��ب ال�ج�ن�س�ي��ة
كالعراق وتونس والجزائر واملغرب
وغيرها مختتمة حديثها بالقول
ان الكويتية غريبة ف��ي وطنها ملا
تعانيه من اجحاف في حقها.

 ..ويطالب دشتي بالمثول أمام النيابة العامة
قال النائب صالح عاشور انه
اذا كانت هناك زيادة في اسعار
الكهرباء واملاء او بعض الرسوم
او الضرائب فيجب ان نتجه الى
الشركات وامل��ؤس�س��ات والبنوك
واملجمعات التجارية والشركات
امل ��درج ��ة ف��ي ال �ب��ورص��ة وم ��ن ثم
نقوم بتقييم التجربة بعد عام
وب �ع ��دا ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن�ت�ج��ه ال��ى
املواطن وف��رض بعض الزيادات
عليه.
وق� � � ��ال ع � ��اش � ��ور ان امل� ��واط� ��ن
وحتى املقيم اذا وجد جدية في
اداء الحكومة في اخ��ذ ال��زي��ادات
وال� ��رس� ��وم م ��ن ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات

ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وال �ق �ط��اع
ال �ت �ج��اري ف�ه��و ي �ب��ادر م��ن نفسه
ويقبل مثل هذه الزيادات مشيرا
الى انه اذا بدأنا من املواطن فإن
هذا خطأ سياسي كبير ودائما
ف� ��ي االص �ل��اح � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ي�ج��ب ان ن �ب��دأ م��ن ال�ق�م��ة وليس
ال�ع�ك��س بحيث ن�ب��دأ ب��ال��زي��ادات
من القاعدة للقمة.
وح� � ��ول وج� � ��ود إل � �ق ��اء ق�ب��ض
ع�ل�ـ�ـ�ـ�ـ��ى ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش� �ت ��ي اوض� � ��ح ع� ��اش� ��ور ان � ��ه ال
ي� ��وج� ��د ال � �ق � ��اء ق� �ب ��ض ع �ل �ي ��ه ب��ل
اس� �ت ��دع ��اء م ��ن ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال� �ش� �ك ��وى وه ��ذا

اجراء قانوني وروتيني مضيفا:
اع�ت�ق��د أن��ه ي�ج��ب ع�ل�ي��ه ان يمثل
امام النيابة العامة الذي هو جزء
م��ن القضاء للتحقيق ف��ي التهم
املوجهة له مبينا ان وجهة نظره
ان ج�م�ي��ع ال �ت �ص��ري �ح��ات خ ��ارج
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وق ��ان ��ون ال �ج��زاء
الكويتي ال يجرم اذا كانت هناك
تصريحات خ��ارج دول��ة الكويت
اال اذا ك��ان��ت ق �ض �ي��ة م ��ن ضمن
قوانني امن الدولة وهذه القضية
ليست من ضمنها.
واض� ��اف ان ��ه وب��ال�ت��ال��ي كونه
ن��ائ�ب��ا ي�م�ث��ل االم� ��ة ي�س�ت�ط�ي��ع ان
يعود في اي وقت الى البالد ويتم

التحقيق معه ف��ي ه��ذه القضية
وم ��ن ث ��م ن ��رى اذا ت ��م ت�ح��وي�ل�ه��ا
الى املحكمة او لم يتم تحويلها
ي � �ج� ��ب ان ن � ��ؤم � ��ن ب ��ال ��دس� �ت ��ور
واالج � � � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة وام� ��ا
بعض التصريحات واملطالبات
خارج نطاق الدستور والقانون
فهي مرفوضة كليا مثل سحب
ال�ج�ن�س�ي��ة وال �س �ج��ن وال�ت�ع�س��ف
وهذه خارج ممارسات الدستور
والقانون والعمل السياسي.

فجوة وإجحاف
ب � � ��دوره � � ��ا ت � �ح� ��دث� ��ت ال� �ب ��اح� �ث ��ة
املختصة ف��ي ال�ق�ض��اي��ا النسائية
ال � � �ع � � �ن� � ��ود ال � � � �ش � � � ��ارخ ع � � ��ن وض � ��ع
امل ��واط� �ن ��ات امل� �ت ��زوج ��ات م ��ن غ�ي��ر
م� ��واط � �ن �ي�ن الف � �ت� ��ة ال� � ��ى أن ه �ن��اك
ه ��واج ��س وم � �خ� ��اوف اج �ت �م��اع �ي��ة
مقلقة من زعزعة الهوية الكويتية
م��ن ق�ب��ل ال�ب�ع��ض ح �ي��ال تجنيس
اب�ن��اء الكويتيات غير الكويتيني
م �ب �ي �ن��ة ان � ��ه خ �ل��ال ت �ك �ل �ي �ف �ه��ا م��ن
ق �ب��ل االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام ��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
واي� � �ض � ��ا م� ��رك� ��ز دراس� � � � � ��ات امل � � ��رأة
ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب ��ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
اوض � � ��اع امل ��واط� �ن ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ات
وال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ات امل � �ت� ��زوج� ��ات م��ن
اجانب وجدت فجوة واجحافا في
حقوقها مقارنة بالرجل املتزوج
من اجنبية.
واضافت ان اعطاء حقوق املرأة
االجتماعية واالنسانية سيصبح
م �ث��ل ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي
اس �ت �م��رت ل �س �ن��وات ح �ت��ى ن��ال�ت�ه��ا
الف �ت��ة ال� ��ى ان ه �ن��اك دوال ع��رب�ي��ة
واس�لام�ي��ة ق��ام��ت حديثا بتشريع
ق��وان�ين منحت خاللها الجنسية
ألبناء نسائها لذلك البد ان نخطو
خطوتها وهو امر ليس بالصعب
والبحرين وه��و بلد قريب علينا
ق��ام ق�ب��ل ف �ت��رة بسيطة بتجنيس
اب�ن��اء البحرينات امل�ت��زوج��ات من
االجانب.
وبينت ان حاالت زواج الكويتية
م��ن غير كويتي وص�ل��ت إل��ى عدد
 ٢٠ال ��ف ح��ال��ة ت�ق��ري�ب��ا وذل ��ك منذ
عام  ٨٢وحتى عام  ٢٠١٣باملقابل
اع� ��داد ال�ك��وي�ت�ي�ين امل �ت��زوج�ين من
اج� �ن� �ب� �ي ��ات ف � ��ي ت� �ص ��اع ��د وع �ل ��ى
ال��رغ��م م��ن ان االم��ر متشابه إال أن
الكويتية متزوجة من غير كويتي
ت�ع��ان��ي م�ع��ان��اة م��ري��رة وال توجد
م� �س ��اواة ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن ال��رج��ل في
كثير من االمور.
مستقبل األسرة
ومن ناحيتها تحدثت الناشطة
ال �ح �ق��وق �ي��ة ع � � ��ذراء ال ��رف ��اع ��ي ع��ن
ال �ج��ان��ب ال �ح �ق��وق��ي الف �ت��ة إل ��ى أن
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ن�س��اء ح��ائ��رات أم��ام
مستقبل ابنائهن غير الكويتيني
بسبب قانون غير عادل واعتبرت
أن ت �م��ري��ر ج�ن�س�ي��ة األم ألب�ن��ائ�ه��ا
ب� �ع ��د م� ��ن أه � ��م وأق� � � ��وى ال �ق �ض��اي��ا
تأثيرا على مستقبل األسرة الفتة
إل��ى أن الكثير م��ن اآلب ��اء ي�م��ررون
جنسيتهم ل��زوج��ات�ه��م وأب�ن��ائ�ه��م
النه حق أصيل يمارسه أي إنسان
إال أنها تقف أمام املرأة فجنسيتها
تنحصر عليها فقط دون أبنائها.
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تدني نسب صرف وزارة الكهرباء والماء
على بعض مشاريع خطة التنمية
مآخذ شابت قراءة
عدادات المنتفعين
بخدمات وزارة
الكهرباء والماء

في الحلقة الثامنة 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 الكهرباء والماء
والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك
الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية
.2015/2014
وزارة الكهرباء واملاء

أورد ديوان املحاسبة أهم بيانات
الحساب الختامي واملالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لهذه البيانات ولحسابات وسجالت
وش � ��ؤون ال �ت��وظ��ف ل � �ل� ��وزارة وك��ذل��ك
ال��رق��اب��ة املسبقة وامل�خ��ال�ف��ات املالية
للسنة املالية .2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
وي �ت �ض��ح م ��ن ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ل� �ل ��وزارة زي� ��ادة االي � ��رادات
املحصلة للسنة املالية 2015/2014
ع ��ن امل� �ق ��در ب �م��ا ج�م�ل�ت��ه 4.443.522
د.ك وبنسبة  ٪1.8وزي��ادة االي��رادات
املحصلة بالسنة املالية 2015/2014
ع��ن ال�س�ن�ت�ين امل��ال�ي�ت�ين 2013/2012
و 2014/2013وبنسبة  ٪21.9و٪23.7
على التوالي.
وبلغ الوفر باملصروفات الفعلية
للسنة املالية  2015/2014عن املعتمد
ما جملته  718.474.325د .ك وبنسبة
 ٪19.0وانخفاض مصروفات السنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ع��ن م�ص��روف��ات
ال� �س� �ن� �ت�ي�ن امل ��ال� �ي� �ت�ي�ن 2013/2012
و 2014/2013وبنسبة  ٪22.1و٪9.3
على التوالي.
ثانيا -فحص ومراجعة حسابات
وسجالت الوزارة:
 - 1ع ��دم رد ال � � ��وزارة ع �ل��ى بعض
مكاتبات ال��دي��وان وتأخرها في الرد
ع �ل��ى ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر وع� ��دم ت��زوي��ده
ب� �ب� �ع ��ض امل � �س � �ت � �ن � ��دات دون م� �ب ��رر
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��ان ��ون إن � �ش� ��اء دي � ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة رق � ��م ( )30ل �س �ن��ة 1964
وت �ع��دي�لات��ه .وأف � ��ادت ال � ��وزارة بأنها

س �ت��أخ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ت��وج�ي�ه��ات
ال� ��دي� ��وان ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن وذل � ��ك من
منطلق ال�ت��زام وح��رص ال ��وزارة على
ت�ل�اف��ي أس �ب ��اب م�لاح �ظ��ات��ه وإي �ج��اد
الحلول املناسبة ملعالجتها.
 - 2م��آخ��ذ ش��اب��ت تطبيق ال ��وزارة
للقانون رقم ( )48لسنة  2005بشأن
خصم مبلغ  2.000د .ك من مديونية
املنتفعني بخدمات الوزارة ومنها:
 ق�ي��ام ال� ��وزارة بتخفيض ال��دي��ونامل �س �ت �ح �ق ��ة ل� �ه ��ا ب� �م� �ب ��ال ��غ ج �م �ل �ت �ه��ا
 71.951.985د.ك نتيجة قيامها بخصم
مبلغ  2.000د .ك كويتي للعديد من
املشتركني رغ��م ان مديونيتهم كانت
ت� �ق ��ل ع � ��ن ذل� � ��ك امل� �ب� �ل ��غ وق� � ��ت ص � ��دور
ال�ق��ان��ون امل�ش��ار ال�ي��ه .وأف ��ادت ال��وزارة
بأنه سيتم اضافة املبلغ املذكور الى
تقرير املديونية الخاص بالوزارة عن
السنة املالية  2015/2014وتصحيح
ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر وس�ي�ت��م م ��راع ��اة خصم
امل��دي��ون �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة للمستهلكني
ال �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى ال �خ �ص��م مستقبال
وإدراج املبالغ الدائنة لهم في حساب
الديون املستحقة على الحكومة.
 عدم قيام الوزارة باسترداد مبلغ 15.766.000د .ك قيمة الخصم الذي
ح �ص��ل ع�ل�ي��ه ال �ع��دي��د م ��ن امل�ن�ت�ف�ع�ين
ب � �خ ��دم ��ات � �ه ��ا وذل� � � � ��ك ن� �ت� �ي� �ج ��ة ع� ��دم
التزامهم بسداد األق�س��اط املستحقة
عليهم باملخالفة ألحكام املادة الثالثة
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون امل� �ش ��ار ال� �ي ��ه .وأف � ��ادت
ال� � ��وزارة ب��أن��ه س�ي�ت��م إل �غ��اء ال�خ�ص��م
للمستهلكني املتقاعسني عن السداد
ألكثر من قسط بعد إنذارهم جميعا
وإع��ادة املديونية الى ما كانت عليه
ق �ب��ل إص� � ��دار ال� �ق ��ان ��ون م ��ع اح �ت �ف��اظ

ال��وزارة بحقها في قطع الخدمة عنه
في حال عدم التزامه.
 ق� �ي ��ام ال� � � � ��وزارة ب �م �ن��ح ال �خ �ص��مال �ب��ال��غ  2.000د .ك ألك �ث��ر م��ن سكن
ل �ل�أش � �خ� ��اص امل � �ت� ��وف �ي�ن ب��امل �خ��ال �ف��ة
ألح �ك ��ام ال �ق��ان��ون ( )48ل�س�ن��ة 2005
مما أدى الى منح خصم بما جملته
 278.000د .ك دون وجه حق .وأفادت
ال ��وزارة ب��أن��ه سيتم تطبيق الخصم
على منزل واحد فقط للورثة وإعادة
ما تم خصمه من مبالغ الى املديونية
وااللتزام بذلك مستقبال.
 - 3مآخذ تسببت في استمرارية
ارتفاع مديونية املنتفعني بخدمات
الوزارة عن الكهرباء واملاء:
اخ � � � �ف� � � ��اق ال � � � � � � � � � ��وزارة ف� � � ��ي ان� � �ج � ��از
امل�ن��اق�ص�ت�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن رق�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي ( 65و-88
 )2010/2009بشأن ال�ع��دادات الذكية
وع � � � � ��دادات ال� ��دف� ��ع امل� �س� �ب ��ق ال� �ت ��ي ت��م
ط��رح �ه �م��ا ل �ت �ط��وي��ر آل� �ي ��ات ت�ح�ص�ي��ل
املستحقات ملدة تجاوزت اربع سنوات
على الرغم من توافر االعتمادات املالية
الالزمة لذلك األمر الذي اثر على تفاقم
م�ش�ك�ل��ة ت��راك��م امل �س �ت �ح �ق��ات .وأف� ��ادت
ال ��وزارة ب��أن��ه سيتم م��راع��اة التسريع
ف��ي ان�ج��از مناقصة ال �ع��دادات الذكية
ب ��أس ��رع وق� ��ت ح �ت��ى ي �ت��م االس �ت �ف��ادة
منها في تخفيض املديونية وتشغيل
ادارة شؤون املستهلكني بأعلى كفاءة
ممكنة.
 اس� � �ت� � �م � ��رار ال � � � � � � ��وزارة ف � ��ي ع ��دمت �ح �ص �ي ��ل ت � ��أم �ي��ن االس� � �ت� � �ه �ل��اك م��ن
ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ن �ت �ف �ع�ين ب �خ��دم��ات �ه��ا
بفئتيها الجاهزة والعاملة والبالغ
قيمة التأمني املستحق عليهم حتى
 2015/3/31ما جملته  616.932د .ك

باملخالفة ل�ل�ق��رار ال� ��وزاري رق��م ()25
ل �س �ن��ة  1999األم � ��ر ال � ��ذي م ��ن ش��أن��ه
ت�ض�خ�ي��م م �س�ت�ح �ق��ات ال � � ��وزارة حني
يتعثر املنتفعون عن السداد .وأفادت
ال � ��وزارة ب��أن�ه��ا س�ت�ق��وم ب��وض��ع آل�ي��ة
ج��دي��دة مل��وض��وع ال�ت��أم�ي�ن��ات سيتم
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ال �ق �ض ��اء ن �ه��ائ �ي��ا ع�ل��ى
وجود عقار من دون سداد التأمينات
امل�س�ت�ح�ق��ة وج ��ار ح�ص��ر ال�ت��أم�ي�ن��ات
اليدوية باملكاتب الخارجية وسيتم
م � ��واف � ��اة ال � ��دي � ��وان ب��ال �ن �ت �ي �ج��ة ع�ن��د
االنتهاء منه.
 ت ��راخ ��ي ال � � � ��وزارة ف ��ي ت�ح�ص�ي��لقيمة النهائيات املعلقة نظام قديم -
نظام جديد والتي تعود الى سنوات
ع ��دة س��اب �ق��ة ت��رج��ع ال ��ى ع ��ام 2000
وال �ب��ال��غ ج�م�ل�ت�ه��ا  20.593.817د .ك
مما قد يعرضها للضياع والتقادم
ال��زم �ن��ي ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د تنفيذ
امليزانية .وأف��ادت ال��وزارة ب��أن هناك
ب�ع��ض ال��دي��ون سيتم تغطيتها من
خ �ل��ال ح �ص��ر ال �ت��أم �ي �ن��ات ال �ي��دوي��ة
ب ��امل� �ك ��ات ��ب ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وس � � � ��داد م��ا
ع �ل��ى امل�س�ت�ه�ل�ك�ين م��ن دي� ��ون معلقة
ق��دي �م��ة أم ��ا ب �خ �ص��وص ال�ن�ه��ائ�ي��ات
ال �ج��دي��دة ف�س�ي�ت��م م�خ��اط�ب��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ب�ش��أن
الوافدين الذين غادروا البالد نهائيا
تمهيدا ملخاطبة وزير املالية التخاذ
االج ��راءات ال�لازم��ة إلسقاط ديونهم
وسيتم م��واف��اة ال��دي��وان بما ينتهي
اليه األمر في هذا الشأن.
 اس� �ت� �م ��رار ت ��راخ ��ي ال � � � ��وزارة ف��يإجراء املطالبات القضائية لتحصيل
مستحقاتها من املنتفعني بخدماتها
م� �م ��ا أدى ال� � ��ى ت� ��دن� ��ي ن �س �ب ��ة ه ��ذه

امل� �ط ��ال� �ب ��ات إلج� �م ��ال ��ي امل �س �ت �ح �ق��ات
على املنتفعني بخدماتها وال�ت��ي لم
تتجاوز .٪5.5
وأفادت الوزارة بأنه سيتم تفعيل
مسألة املطالبات القضائية للديون
ال� �ق ��دي� �م ��ة أم� � ��ا ب� �خ� �ص ��وص ال ��دي ��ون
الحديثة فسيتم اتخاذ الوسائل كافة
وم �ن �ه��ا ق �ط��ع ال �ت �ي��ار أوال �خ ��دم ��ة عن
العقار حتى يتم السداد.
 استمرار ال��وزارة في ع��دم اتخاذاج � � � ��راءات ج� � ��ادة ل �ت �ح �ص �ي��ل امل �ب��ال��غ
املستحقة عن محاضر اتالف مرافقها
وال �ب��ال��غ م ��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م �ن �ه��ا ما
جملته  5.307.713د .ك طرف شركات
م�ت�ع��اق��دة م��ع وزارة ال��دول��ة املختلفة
على الرغم من إقرار بعضها من لجنة
السالمة ببلدية الكويت وباملخالفة
ل �ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة .وأف � ��ادت
ال� � � � ��وزارة ب ��أن �ه ��ا ت� �ح ��رص ع �ل��ى ب ��ذل
أق�ص��ى جهد لتحصيل مستحقاتها
ع��ن م �ح��اض��ر إت�ل��اف م��راف �ق �ه��ا وه��ذا
م ��ا ي �ت �ض��ح م ��ن خ �ل��ال زي � � ��ادة ن�س�ب��ة
ال�ت�ح�ص�ي��ل م��ن ع ��ام آلخ ��ر ك�م��ا ت�ق��وم
ب �م �خ��اط �ب��ة ال� � � � � ��وزارات وم ��ؤس� �س ��ات
ال � ��دول � ��ة االخ � � � ��رى ل �ت �خ �ص��م امل �ب ��ال ��غ
امل�س�ت�ح�ق��ة ع��ن م�ح��اض��ر ات�لاف �ه��ا من
ال �ش��رك��ات امل �ت �ع��اق��دة م�ع�ه��ا وه ��ذا ما
قد يستغرق وقتا نظرا لتأخر لجنة
السالمة في إقرار تلك املبالغ.
 - 4م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ال �ن �ظ ��ام اآلل ��ي
ل� � � �ش � � ��ؤون امل � �س � �ت � �ه � �ل � �ك �ي�ن ال� � �خ � ��اص
ب � �ح � �س ��اب ��ات امل� �ن� �ت� �ف� �ع�ي�ن ب� �خ ��دم ��ات
الوزارة ومن تلك املآخذ:

التتمة ص10

انخفاض القيمة
اإليجارية السنوية
الستغالل مرافق
الوزارة في عمل
أبراج تقوية
لشركات االتصاالت
مالحظات
على النظام
اآللي لشؤون
المستهلكين
الخاص بحسابات
المنتفعين
بخدمات الوزارة
ضعف إنجازات
الوزارة لتنفيذ
خطة التنمية
للسنة المالية
2015/2014
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واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

استمرار ارتفاع مديونية المنتفعين
بخدمات الوزارة عن الكهرباء والماء
تتمة المنشور ص09
 ق��اب �ل �ي��ة ال �ن �ظ ��ام اآلل � ��ي ل �ش��ؤوناملستهلكني إلظهار أرصدة املتنفعني
ب��ال �ق �ي �م��ة ال �س��ال �ب��ة وه ��وم ��ا ي�ت�ن��اف��ى
محاسبيا مع طبيعة حساب الديون
املستحقة للحكومة.
 عدم إع��داد النظام اآلل��ي بطريقةال تسمح بتعديل التقارير التي يتم
ان�ج��ازه��ا واع�ت�م��اده��ا وت��م اص��داره��ا
بالفعل االمر الذي يمكن معه تعديل
أي بيانات أكثر من مرة لنفس الفترة.
 ض �ع��ف ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة علىال�ن�ظ��ام تمثل ف��ي ع��دم وج��ود ترابط
وتنسيق بني قسم شؤون املستهلكني
وقسم الحسابات.
 ان� �ف� �ص ��ال ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال �ن �ه��ائ �ي��ةملديونيات املنتفعني بخدمات الوزارة
عن امل�ف��ردات املكونة لها ترتب عليه
قيام الوزارة بإفادة الديوان بأكثر من
بيان لنفس التقرير وبأرقام مختلفة.
 ع��دم إقفال السنة املالية للنظاماآلل � ��ي ل� �ش ��ؤون امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ف ��ي 31
م��ارس م��ن ك��ل ع��ام م��ا يسبب تداخل
ال�ف�ت��رات وم��ا ينتج عنها م��ن تداخل
نتائج التقارير السنوية.
 عدم توافق النظام اآللي لشؤونامل�س�ت�ه�ل�ك�ين م��ع ال �ن �ظ��ام امل�ح��اس�ب��ي
امل� � �س� � �ت� � �خ � ��دم ف � � ��ي ق� � �ي � ��د وت� �س� �ج� �ي ��ل
ال�ع�م�ل�ي��ات امل��ال �ي��ة ب ��ال ��وزارة (ال�ن�ظ��م
املالية املتكاملة).
 عدم التحديد الجيد لصالحياتامل� � � �س� � � �ت� � � �خ � � ��دم� �ي ��ن وم� � � �س� � � �ت � � ��وي � � ��ات
اس �ت �خ��دام �ه��م وك� � ��ذا دور ال ��رؤس ��اء
واملراقبني لعمليات استخدام النظام.
 ع � ��دم ال� �س� �م ��اح مل �م �ث �ل��ي دي � ��واناملحاسبة في الرقابة واإلشراف على
استخدام ه��ذا النظام رغ��م مطالبات
الديوان املتكررة في هذا الشأن.
 ق�ي��ام ال ��وزارة بتخفيض ال��دي��وناملستحقة للحكومة بقيمة تكاليف
رب ��ط ال � �ع� ��دادات وال� �غ ��رام ��ات وأج ��ور
ال �ع �م��ال��ة وه ��ي م �ب��ال��غ م�ح�ص�ل��ة غير
مثبتة ك��دي��ون ب�ل��غ م��ا أم�ك��ن حصره
منها ما جملته  1.105.322د .ك خالل
السنوات املالية من  2013/2012حتى
 2015/2014األمر الذي أظهر الديون
بأقل من قيمها.
 استمرار قبول ال��وزارات شيكاتغير مصدقة س��دادا ملستحقاتها يتم
رفضها من البنوك املسحوبة عليها
ألسباب مختلفة بلغ ما أمكن حصره
منها ما جملته  49.909د .ك باملخالفة
لقواعد تنفيذ امليزانية.

أبراج املياه

 - 5م��آخ��ذ ش��اب��ت ق � ��راءة ع� ��دادات
امل �ن �ت �ف �ع�ين ب �خ ��دم ��ات ال � � � ��وزارة وم��ن
ضمن تلك املآخذ:
 عدم قيام ال��وزارة بقراءة العديدمن ع��دادات املنتفعني بخدماتها عن
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وان�خ �ف��اض النسبة
العامة إلصدار الفواتير للمستهلكني
األمر الذي ينعكس سلبا على ديون
املنتفعني ومتحصالت الوزارة.
 ع��دم ت�ح��ري ال��دق��ة ل��دى ق ��راءة أوإدخ � ��ال ق � � ��راءات ال �ع��دي��د م ��ن ع � ��دادات
الكهرباء م��ا نتج عنه تعديل ق��راءات
بقيمة  11.372.380د .ك وحذف قراءات
قيمتها  26.001.604د .ك خالل الفترة
من  2013/2012حتى  2015/2014مما
قد ينتج عنه ضياع جزء من اي��رادات
الوزارة.
 ال� �ت�ل�اع ��ب ف� ��ي اس � �ت � �خ� ��دام ك ��وداالجبار ووج��ود ارتباك وأخطاء في
ع�م�ل�ي��ة إدخ � ��ال ب �ي��ان��ات املستهلكني
والبالغ اجماليها خالل السنة املالية
 2014/2013نحو( )38701عملية:
 ح� ��رم� ��ان ال� �خ ��زان ��ة م� ��ن ت�ح�ق�ي��قاي � ��رادات م�ق��اب��ل اس �ت �ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء
وامل� ��اء ل�ل�ع��دي��د م��ن امل��راف��ق السكنية
بسبب عدم وجود عدادات الحتساب
قيمة االس�ت�ه�لاك ب��امل�خ��ال�ف��ة لقواعد
تنفيذ امليزانية.
 اس �ت �م��رار ب �ق��اء ( )11751ع ��دادك� �ه ��رب ��اء وم � �ي ��اه م �ع �ط�ل�ا دون ق �ي��ام
ال � � ��وزارة ب��اس �ت �ب��دال �ه��ا أواص�ل�اح �ه��ا
األمر الذي ترتب عليه عدم الدقة في
اح �ت �س��اب ق�ي�م��ة م�س�ت�ح�ق��ات ال� ��وزارة
لدى املنتفعني بخدماتها باستخدام

م�ت��وس��ط االس�ت�ه�لاك ك��آل�ي��ة لحساب
مستحقاتها.
 استمرار الوزارة بتوصيل التيارالكهربائي املؤقت للمجمع السكني
بأحد األن��دي��ة الرياضية مل��دة تقارب
( )6س � �ن ��وات دون ت �ع��دي��ل ال��وض��ع
ال� �ق ��ائ ��م وف � ��ق االج � � � � ��راءات ال�س�ل�ي�م��ة
والصحيحة املتبعة بالوزارة.
 - 6ان �خ �ف��اض ال�ق�ي�م��ة اإلي �ج��اري��ة
ال �س �ن��وي��ة ال �ت��ي ت ��م ال �ت �ع��اق��د عليها
الس �ت �غ�لال م��راف��ق ال� � ��وزارة ف��ي عمل
اب � ��راج ت �ق��وي��ة ل �ش��رك��ات االت� �ص ��االت
مقارنة بالقيمة االيجارية السوقية
ال�س��ائ��دة ب �ف��ارق ي�ص��ل ال��ى 108.000
د.ك سنويا.
 - 7ضعف اإلن �ج��ازات التي قامت
ب�ه��ا ال� � ��وزارة ل�ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ة التنمية
للسنة املالية  2015/2014ومنها:
 ن� �ق ��ل االع � �ت � �م � ��ادات امل �خ �ص �ص��ةلبعض امل �ش��اري��ع ب��ال�خ�ط��ة الخاصة
بالسنة املالية  2015/2014بالكامل
لتعزيز اع�ت�م��ادات اخ��رى مما يشير
الى تخصيص تلك االعتمادات دون
مراعاة القدرة التنفيذية لدى الوزارة.
 تدني نسب الصرف على بعضمشاريع خطة التنمية وع��دم صرف
أي م�ب��ال��غ للبعض اآلخ ��ر م��ا يترتب
ع �ل �ي ��ه ت� ��أخ� ��ر االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن ت �ل��ك
املشاريع في املواعيد املحددة لها.
 - 8ع ��دم ات �م ��ام ال ��دراس ��ة ال �ج��ادة
ل� �ب� �ع ��ض امل� � �ش � ��اري � ��ع واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة وض � �ع� ��ف ال �ت �ن �س �ي��ق
امل �س �ب��ق م ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ق�ب��ل
ط��رح�ه��ا ف��ي م�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة مما

ادى ال��ى اص ��دار ال�ع��دي��د م��ن االوام ��ر
التغييرية والتمديدات الزمنية وما
يستتبع ذلك من آثار.
ومن مظاهر ذلك ما يلي:
 ت� �م ��دي ��د ال� �ع� �ق ��د رق � � ��م (وك م/عص )2008/2007-3655/بشأن األعمال
امل��دن �ي��ة وامل �ي�ك��ان�ي �ك �ي��ة وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
إلن � � �ش� � ��اء م� �ح� �ط ��ة خ � �ل� ��ط وم� �ع ��ال� �ج ��ة
وم �خ �ت �ب��ر ل �ل �م �ي��اه ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ
بقيمة  4.082.040د .ك ملدة ( )940يوما
نتيجة وق��وع ال ��وزارة ف��ي ال�ع��دي��د من
امل��آخ��ذ مما أدى ال��ى تأخر االستفادة
من املشروع في الوقت املحدد.
 ت� �م ��دي ��د ال� �ع� �ق ��د رق � � ��م (وك م/عص )2011/2010-4196/ب�ش��أن إنهاء
وان� �ج ��از وص �ي��ان��ة ع� ��دد ( )5خ�ط��وط
مياه عذبة رئيسية قطر (1600مم) من
مجمع مياه ميناء عبدالله ( )11وحتى
غرب الفنيطيس وقيمته 37.598.359
د .ك بلغ مجموع تمديداته ( )20شهرا.
 ت �م��دي��د ال �ع �ق��د رق � ��م (وك م/ع- )2012/2011-4088ب �ش ��أن ت��زوي��د
وت�م��دي��د ك��اب�لات أرض �ي��ة ج�ه��د (132
ك.ف) وك� � ��اب �ل ��ات أل � � �ي � ��اف ض��وئ �ي��ة
م � ��ع م �ل �ح �ق ��ات �ه ��ا ب �م �ن �ط �ق��ة ص �ب ��اح
األح �م��د (امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة) وقيمته
 14.175.350د.ك بسبب عدم التنسيق
بني اعمال العقد وعقد آخر مما ادى
ال��ى تمديد م��دة العقد مل��دة  24شهرا
وتأخر انجاز املشروع.
 ت � �م� ��دي� ��د ال � �ع � �ق� ��د رق � � ��م (وك م/عص )2011/2010-4181/ب�ش��أن ان�ش��اء
وص�ي��ان��ة مجمع ت��وزي��ع م�ي��اه بمنطقة
م �ي �ن��اء ع �ب��دال �ل��ه وق�ي�م�ت��ه 72.451.497

د .ك ب �س �ب��ب ع � ��دم ال � ��دراس � ��ة ال �ج �ي��دة
ألع �م��ال ال�ع�ق��د م��ا ادى ال��ى اص ��دار ام��ر
التمديد رقم ( )2ملدة ( )13شهرا وتأخر
االستفادة من اعماله في الوقت املحدد.
 إص � � � ��دار أم� � ��ر ت �غ �ي �ي ��ري ب�م�ب�ل��غ 329.430د .ك ع�ل��ى ال�ع�ق��د رق ��م (وك
م/ع ص )2012/2011-4365 /بشأن
أعمال إصالح وتوريد املواد الالزمة
ل �ل �م �ق �ط��رات أرق� � ��ام ( D3و D2و)D1
بمحطة ال�ش��وي��خ نتيجة ع��دم إتمام
الدراسة الجادة ألعمال العقد.
 إص � � � ��دار أم � ��ري � ��ن ت �غ �ي �ي��ري�ينبقيمة  374.512د .ك وأمري تمديد
مل��دة ( )175ي��وم��ا للعقد رق��م (وك
م/ع )2009/2008/3886/بشـــــــــأن
ت��زوي��د وت��رك �ي��ب م�ح�ط��ة ت�ح��وي��ل
رئيسية بالفنطاس (Z) (3) (4300
ك.ف) نتيجة ع��دم إتمام الدراسة
الجيدة ألعمال العقد ما أدى الى
ت��أخ��ر االس �ت �ف��ادة م�ن��ه ف��ي ال��وق��ت
املحدد.
 إصدار أمر تغييري وأمر تمديدل�ل�ع�ق��د رق ��م (وك م/ع )3766/ب�ش��أن
تزويد وتركيب وح��دة لتحلية مياه
ال� �ب� �ح ��ر ب ��ال� �ت� �ن ��اض ��ح ال� �ع� �ك� �س ��ي م��ع
م �ع��دات زي ��ادة ق�ل��وي��ة امل �ي��اه املنتجة
ف��ي م�ح�ط��ة ال �ش��وي��خ ل�ت��ول�ي��د ال�ق��وى
الكهربائية وتقطير املياه ( 30مليون
جالون امبراطوري في اليوم) بقيمة
 88.043.621د .ك بسبب ع��دم اج��راء
ال��دراس��ات الجادة ألعمال العقد قبل
طرحه.
 تمديد العقد رقم (وك م/ع-3581/ )2007/2006ب�ش��أن ت��زوي��د وت��رك�ي��ب
م� �ح� �ط ��ة ت � �ح ��وي ��ل رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال � �ح� ��زام
األخضر ( )Wجهد ( 11/132/30ك.ف)
وقيمته  19.414.658د .ك نتيجة عدم
ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ج �ي��د م��ع ب �ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
وذل ��ك ل�ل�ف�ت��رة م��ن  2009/4/27حتى
.2009/9/6
 ت� �م ��دي ��د ال� �ع� �ق ��د رق� � ��م (وك م/عص )2009/2008-3870/بشأن تزويد
وتركيب ك��اب�لات أرض�ي��ة جهد (132
ك.ف) وك��اب�لات قيادة مع ملحقاتها
ف��ي أم��اك��ن متفرقة م��ن دول ��ة الكويت
وق�ي�م�ت��ه  9.720.000د .ك مل ��دة ()340
يوما وتأخر االستفادة منه في الوقت
املحدد.
 تمديد العقد رقم (وك م/ع-4090/ )2010/2009ب �ش��أن إن �ش��اء وإن �ج��از
وص �ي ��ان ��ة ( )3خ� ��زان� ��ات أرض� �ي ��ة م��ن
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مآخذ شابت عقد إنشاء وإنجاز وصيانة
مجمع توزيع مياه الصبية
تتمة المنشور ص 10
ال� �خ ��رس ��ان ��ة امل �س �ل �ح ��ة م� ��ع األع � �م� ��ال
امل �ل �ح �ق��ة ب �م �ن �ط �ق��ة امل � �ط�ل��اع ال �ع��ال��ي
(امل��رح�ل��ة األول ��ى) بقيمة 17.070.775
د.ك مل��دة ( )6أشهر وتأخر االستفادة
م� ��ن أع � �م� ��ال امل � �ش � ��روع ن �ت �ي �ج��ة ل �ع��دة
أسباب.
 تمديد ملدة ( )174يوما وإص��دارأمر تغييري بقيمة  242.226د .ك للعقد
رقم (وك م/ع ص)2009/2008/3885/
بشأن ت��زوي��د وت��رك��ب محطة تحويل
رئيسية بالصليبية ( Z) (3400ك.ف)
بقيمة  42.340.668د .ك نتيجة عدم
إتمام الدراسة الجيدة ألعمال العقد.
 تمديد العقد رق��م (وك م-3888/ )2009/2008بشأن ت��زوي��د وتركيب
خ� �ط ��وط ه ��وائ� �ي ��ة ذات ج �ه ��د ف��ائ��ق
بقيمة  69.492.024د .ك نتيجة عدم
إت� �م ��ام ال� ��دراس� ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق ال�ج�ي��د
ألعمال العقد قبل طرحه في مناقصة
عامة ما أدى الى تمديد مدته ()249
ي ��وم ��ا وت ��أخ ��ر االس � �ت � �ف ��ادة م �ن��ه ف��ي
الوقت املحدد.
 ع � ��دم إت � �م� ��ام ال � ��دراس � ��ة ال �ج �ي��دةألع �م��ال ال�ع�ق��د رق ��م (وك م/ع-3887/
 )2009/20058ب �ش��أن ت��زوي��د محطة
ت �ح ��وي ��ل رئ �ي �س �ي��ة ب ��ال �ج ��اب ��ري ��ة ()Z
 003/(004ك.ف) وقيمته 34.634.632
د .ك االمر الذي ادى الى إصدار امرين
تغييريني وتمديد م��دة العقد ()319
ي��وم��ا وت��أخ��ر االس �ت �ف��ادة م��ن اع �م��ال
العقد.
 ت �م��دي��د م� ��دة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��د رق��م(وك م/ع )2010/2009-4060/بشأن
اس �ت �ب��دال ق��واط��ع ال�ج�ه��د املنخفض
بمحطة الشعيبة الجنوبية لتوليد
ال� � �ق � ��وى وت� �ق� �ط� �ي ��ر امل � ��اي � ��ة وق �ي �م �ت��ه
 558.762د .ك ( )12شهرا نتيجة عدم
الدراسة الجيدة ألعماله ما ادى الى
ت��أخ��ر االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن امل� �ش ��روع في
الوقت املحدد.
 - 9م��آخ��ذ ش��اب��ت ال�ع�ق��د رق��م (وك
م/ع ص )2011/2010-4196/بشأن
إن� �ش ��اء وإن� �ج ��از وص �ي��ان��ة ع� ��دد ()5
خ �ط ��وط م �ي ��اه ع ��ذب ��ة رئ �ي �س �ي��ة ق�ط��ر
( 1600م ��م) م��ن م�ج�م��ع م �ي��اه م�ي�ن��اء
عبدالله ( )11وحتى غرب الفنيطيس
وق�ي�م�ت��ه  37.598.359د .ك وم��ن بني
تلك املآخذ:
 عدم فرض غرامة التأخير البالغة 3.759.836د .ك ل�ل�ت��أخ��ر ف��ي ان �ج��از
اعمال العقد عن الفترة من 2014/2/1
حتى  2015/3/31باملخالفة للمادة

محطة الزور الجنوبية

( )1/47من الشروط العامة للعقود.
 ت�ك�ل�ي��ف م� �ق ��اول ال �ع �ق��د بتنفيذاع� �م ��ال ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا 2.752.711
د .ك م��ن دون إص � ��دار أم ��ر ت�غ�ي�ي��ري
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة وع � � ��دم ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
امل ��واف � �ق ��ة امل �س �ب �ق��ة ل �ك ��ل م� ��ن دي � ��وان
املحاسبة ولجنة املناقصات املركزية
باملخالفة ل�ق��ان��ون انشائهما رقمي
( )30و( )37لسنة .1964
 - 10ع ��دم ف ��رض غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر
ال�ب��ال�غ��ة  879.253د .ك ع�ل��ى م�ق��اول
ال� �ع� �ق ��د رق � ��م (وك م/ع ص-3715/
 )2008/2007ب�ش��أن إن �ش��اء وإن�ج��از
وص� �ي ��ان ��ة خ ��ط م� �ي ��اه رئ �ي �س��ي ق�ط��ر
(1200م ��م) من حديد الدكتايل يمتد
م� ��ن م �ح �ط��ة ت �ق �ط �ي��ر م� �ي ��اه ال ��دوح ��ة
الغربية حتى مجمع تخزين وتوزيع
امل �ي��اه ب��ال��دوح��ة وقيمته 8.792.532
د.ك عن الفترة من  2009/7/31حتى
 2015/3/31باملخالفة للمادة ()1/47
من الشروط العامة للعقود.
 - 11م��آخ��ذ ش��اب��ت أع �م��ال ال�ع�ق��د
رقم (وك م/ع ص)2011/2010-4181/
بشأن إنشاء وصيانة مجمع توزيع
مياه بمنطقة ميناء عبدالله وقيمته
 72.451.497د .ك ومن بني املآخذ:
 إصدار ال��وزارة أمر تمديد العقدرغ ��م ع ��دم م��واف�ق��ة ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
امل��رك��زي��ة عليه الن�ت�ه��اء م��دة سريانه
بتاريخ .2013/11/8
 ع � � ��دم خ� �ص ��م غ � ��رام � ��ة ال �ت��أخ �ي��رع ��ن ال �ف �ت ��رة م ��ن  2014/12/9ح�ت��ى
2015/3/31وال � � � � � � �ب � � � � � ��ال � � � � � ��غ ق �ي �م �ت �ه��ا
 5.796.120د .ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�م��ادة

( )1/47من الشروط العامة للعقود.
 - 12مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم
(وك م/ع )2009/2008/3780/بشأن
استبدال شبكتي املياه العذبة وقليلة
امل � �ل ��وح ��ة م � ��ن أس� �ب� �س ��ت إل� � ��ى ح��دي��د
دك �ت��اي��ل ب�م�ن�ط�ق��ة ش ��رق ح��ول��ي وم��ن
بني تلك املآخذ:
 ت��راخ��ي ال ��وزارة ف��ي اص ��دار ق��رارسحب االعمال ملدة بلغت ( )26شهرا
على الرغم من ان الشركة املنفذة لم
تقدم أي ب��ادرة تفيد بأنها ستتمكن
م��ن إن �ه��اء اع �م��ال ال�ع�ق��د ف��ي ال�ت��اري��خ
املحدد أوبعد انتهاد العقد.
 استحقاق غ��رام��ة تأخير بلغتقيمتها  70.187د .ك ط��رف الشركة
امل �ن �ف��ذة ألع �م��ال ال �ع �ق��د وع� ��دم ق�ي��ام
ال� � ��وزارة ب�ف��رض�ه��ا ب�س�ب��ب ت��أخ��ره��ا
وس �ح��ب االع� �م ��ال م�ن�ه��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة
للمادة ( )1-47من الشروط الحقوقية
واملادة السابعة من العقد.
 ع � � ��دم ق � �ي� ��ام ال� � � � � � ��وزارة ب ��إث� �ب ��اتامل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى امل� �ق ��اول عن
ف��روق االس�ع��ار وامل�ص��اري��ف االداري��ة
بحساب الديون املستحقة للحكومة
وات� � �خ � ��اذ ال � �ل� ��ازم ن� �ح ��و ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا
والبالغ قيمتها  990.203د .ك نتيجة
إع � � ��ادة ط � ��رح االع � �م� ��ال غ �ي��ر امل �ن �ف��ذة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ب �ن��د رق � ��م ( )2-63م��ن
الشروط الحقوقية.
 - 13ع ��دم ف ��رض غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر
بحدها األق�ص��ى البالغة 3.389.989
د.ك ع� ��ن ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن 2011/11/2
حتى  2012/7/30على مقاول العقد
رق ��م (وك م/ع)2008/2007-3720/

ب�ش��أن إن�ش��اء وإن �ج��از وص�ي��ان��ة عدد
( )8خ��زان��ات أرض �ي��ة م��ن ال�خ��رس��ان��ة
امل �س �ل �ح��ة ل �ل �م �ي��اه ال �ع ��ذب��ة س �ع��ة ك��ل
منها ( )55مليون جالون امبراطوري
واالع� �م ��ال امل�ل�ح�ق��ة ب�م�ج�م��ع ت�خ��زي��ن
وتوزيع املياه الجديد بمنطقة ميناء
ع�ب��دال�ل��ه وق�ي�م�ت��ه  33.899.888د .ك
باملخالفة للمادة ( )1/47من الشروط
العامة للعقود.
 - 14مآخذ شابت العقد رق��م (وك
م/ع )3766/ب �ش��أن ت��زوي��د وت��رك�ي��ب
وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح
ال �ع �ك �س��ي م ��ع م� �ع ��دات زي� � ��ادة ق�ل��وي��ة
املياه املنتجة
في محطة الشويخ لتوليد القوى
الكهربائية وتقطير املياه ( 30مليون
جالون امبراطوري في اليوم) بقيمة
 88.043.621د .ك وم� ��ن ض �م��ن تلك
املآخذ:
 انتهاء فترة الصيانة التعاقديةم��ن دون االن �ت �ه��اء م��ن ج�م�ي��ع اع�م��ال
ال �ت��زوي��د وال�ت��رك�ي��ب وم ��ن دون قيام
ال � � � � ��وزارة ب �خ �ص��م غ� ��رام� ��ة ال �ت��أخ �ي��ر
باملخالفة للشروط التعاقدية.
 ع � ��دم ف � ��رض ال � � � � ��وزارة ال� �غ ��رام ��ةالخاصة بالعيوب املصنعية وتلف
بعض املعدات واملشاكل الفنية التي
ظ� �ه ��رت ب ��أع� �م ��ال ال �ع �ق ��د ب��امل �خ��ال �ف��ة
للشروط التعاقدية.
 - 15مآخذ شابت العقد رق��م (وك
م/ع )2008/2007-3721/بشأن انشاء
وان �ج��از وص�ي��ان��ة ع��دد ( )5خ��زان��ات
ارضية من الخرسانة املسلحة للمياه
ال�ع��ذب��ة س�ع��ة ك��ل م�ن�ه��ا ( )55مليون

جالون امبراطوري واالعمال امللحقة
بجمع تخزين وتوزيع املياه بالزور
ال�ش�م��ال��ي وقيمته  23.551.012د .ك
ومن بينها:
 عدم فرض غرامة التأخير علىاملقاول بحدها االقصى البالغة ما
قيمتـــــه  2.307.733د .ك عن الفتـــــــرة
م��ن  2011/7/12وح�ت��ى 2013/7/4
وهوتسلم كامل اعمال العقد.
 ت �م��دي��د م� ��دة ال �ع �ق��د ل �ل �ف �ت��رة من 2011/1/12حتى  2011/7/12لعدم
توفير ال��وزارة للمياه الالزمة إلجراء
الفحوص ألع�م��ال العقد م��ا ادى الى
تأخر االستفادة من اعمال العقد.
 - 16ع ��دم ت�ق�ي��د ال � � ��وزارة ب��أح�ك��ام
امل��ادت�ي�ن رق �م��ي (13و )14م��ن ق��ان��ون
ان� �ش ��اء دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق� ��م ()30
لسنة  1964وتعديالته لعدم التزامها
ب �ت��وص �ي��ات��ه ع �ل ��ى ال �ع �ق ��د رق � ��م (وك
م/ع )2012/2011-4316/بشأن اعمال
ال�خ��دم��ات االستشارية على مشروع
ت��وزي��ع مياه ال��زور الشمالي وقيمته
 2.970.047د .ك واملتمثلة في ضرورة
م ��راع ��اة ال�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع امل� �س ��ؤول عن
ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي أع �م��ال ال�ع�ق��دي��ن رق�م��ي
(وك م 4181/و )4196وتحميله كافة
النفقات املترتبة على ذلك.
 - 17ع ��دم ف ��رض غ ��رام ��ة ال�ت��أخ�ي��ر
بحدها االقصى على مقاول العقد رقم
(وك م/ع )4410/بشأن تزويد وتركيب
ع ��دد ( )8م �ح �ط��ات ت �ح��وي��ل رئ�ي�س�ي��ة
(11/132ك ف) بمشروع مدينة صباح
األحمد السكنية وقيمته 21.278.000
د .ك البالغة  2.127.800د .ك عن الفترة
م��ن  2013/11/25وح�ت��ى 2015/5/8
ب��امل �ح��ال �ف��ة ل �ل �م��ادة رق� ��م ( )1/47من
الشروط العامة للعقود.
 - 18ق� � �ي � ��ام ال� � � � � � � ��وزارة ب��ال �ت �س �ل��م
االب� � �ت � ��دائ � ��ي ل �ل�أع � �م ��ال ق� �ب ��ل ت �ش �غ �ي��ل
امل �ح �ط��ة م��ا ادى ال ��ى ع ��دم االس �ت �ف��ادة
م ��ن ك��ام��ل م ��دة ال �ص �ي��ان��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة
باملخالفة للمادة ( )53/2من الشروط
ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ق��د رق ��م (وك م/ع-3581/
 )2007/2006ب�ش��أن ت��زوي��د وت��رك�ي��ب
م� �ح� �ط ��ة ت � �ح ��وي ��ل رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال � �ح� ��زام
االخضر ( )Wجهد ( 11/132/30ك.ف)
وقيمته  19.414.658د .ك.
 - 19ع� ��دم ق �ي ��ام ال� � � ��وزارة ب �ف��رض
غ � � ��رام � � ��ة ت � ��أخ � �ي � ��ر ب � �ل � �غ� ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا
 5.212.878دينارا كويتيا على مقاول
العقد رقم ( )2012/2011-4333بشأن

التتمة ص12

الوزارة لم تقم
بخصم ٪5
من الشركة
المنفذة ألعمال
تزويد وتركيب
محطة تحويل
رئيسية
في الفنطاس
عدم فرض غرامة
تأخير على مقاول
عقد تزويد
وتركيب  8محطات
تحويل رئيسية
بمشروع مدينة
صباح األحمد
السكنية
مالحظات على
تنفيذ العقد
الخاص بقراءة
عدادات استهالك
الكهرباء
في الجهراء
والفروانية
واألحمدي
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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

مخالفات في عملية طرح مناقصتي
العدادات الذكية وعدادات الدفع المسبق
تتمة المنشور ص 11
اعمال انشاء وانجاز وصيانة مجمع
ت��وزي��ع امل �ي��اه ال�ع��ذب��ة ب��ال��زور بقيمة
 52.128.778دي �ن��ارا كويتيا لتأخره
ب�ت�ن�ف�ي��ذ األع �م ��ال ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة
الثامنة من شروط العقد.
 - 20م��آخ��ذ ش��اب��ت ت�ن�ف�ي��ذ اع�م��ال
العقد رقم ( 2014/2013-4689بشأن
اع� � �م � ��ال ق � � � ��راءة ع � � � � ��دادات اس �ت �ه�ل�اك
الكهرباء واملاء بمحافظات (الجهراء
 ال � �ف ��روان � �ي ��ة  -االح � � �م� � ��دي) ب�ق�ي�م��ة 2.159.059دينارا كويتيا ومن بينها:
 ع � � ��دم ق � �ي� ��ام ال� � � � � � ��وزارة ب �ف ��رضالغرامات املنصوص عليها بالبند
رق��م ( )5-9م��ن ش ��روط ال�ع�ق��د بلغت
ج�م�ل�ت�ه��ا  249.360دي �ن ��ارا كويتيا
وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ع��دم ت��وف�ي��ر العمالة
امل �ط �ل��وب��ة وف �ق��ا ل� �ش ��روط ال �ع �ق��د ما
ك � ��ان ي� �ت ��وج ��ب م� �ع ��ه ف � ��رض غ ��رام ��ة
ب�ل�غ�ـ�ـ�ـ�ـ��ت قيمتــــها  131.665دي�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ارا
ك ��وي� �ت� �ي ��ا وع � � � ��دم ال � � �ت� � ��زام ال� �ش ��رك ��ة
بتوفير اجهزة ق��راءة مع اشتراكات
االن �ت��رن��ت امل �ط �ل��وب��ة ض �م��ن ش ��روط
ال�ع�ق��د م��ا ك ��ان ي�ت��وج��ب م�ع��ه ف��رض
غرامة بلغت قيمتها  77.640دينارا
كويتيا وع��دم قيام ال ��وزارة بفرض
الغرامات الخاصة بغياب السيارات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ب �ش��روط ال�ع�ق��د
بلغت قيمتها  4.750دينارا كويتيا
وع � � � ��دم ت �ح �ق �ي ��ق ال � �ش� ��رك� ��ة ل �ن �س �ب��ة
االن �ج��از امل�ط�ل��وب��ة وادخ� ��ال بيانات
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وت� ��وزي� ��ع االش � �ع� ��ارات
وف �ق��ا ل �ل �ش��روط ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�ع�ق��د مما
كان يتوجب معه فرض غرامة بلغت
قيمتها  35.305دنانير كويتية.
 عدم قيام الوزارة باثبات املبالغاملستحقة على الشركة كمصاريف
اداري� ��ة ب�ح�س��اب ال��دي��ون املستحقة
ل�ل�ح�ك��وم��ة وال �ت��ي س ��وف تتحملها
الوزارة نتيجة اعادة طرح ما لم يتم
تنفيذه من اعمال العقد على الشركة
امل �س �ح��وب م �ن �ه��ا وال �ب��ال��غ قيمتها
 215.906دنانير كويتية ملتابعتها
وات� �خ ��اذ م ��ا ي �ل��زم ن�ح��وت�ح�ص�ي�ل�ه��ا
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة  2/36م � ��ن ال � �ش � ��روط
الحقوقية.
 - 21مآخذ شابت العقد رقم 2859
بشأن انشاء وانجاز وصيانة مجمع
ت� ��وزي� ��ع م� �ي ��اه ال �ص �ب �ي��ة واالع � �م� ��ال
امللحقة ( )c1املرحلة األولى ومن بني
تلك املآخذ:
 اعفاء الشركة املنفذة لالعمالم� ��ن غ� ��رام� ��ة ال� �ت ��أخ� �ي ��ر امل �س �ت �ح �ق��ة

العدادات الذكية

عليها والبالغة  1.431.511دينارا
كويتيا دون سند من القانون على
الرغم من تأخرها في التنفيذ ملدة
ت �ق��ارب ال �ث�لاث س �ن��وات باملخالفة
للمادة الثامنة من العقد.
 ع � � ��دم ق � �ي� ��ام ال � � � � � ��وزارة ب �ع��رضال �ت �س��وي��ة ال� �ت ��ي ت �م��ت ع �ل��ى اع �م��ال
العقد على دي��وان املحاسبة وادارة
ال � �ف � �ت� ��وى وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل�ل�م��ادت�ين ( 13و )14م��ن ق��ان��ون 30
لسنة  1964بانشاء ديوان املحاسبة
وامل ��ادة  5م��ن امل��رس��وم االم�ي��ري رقم
 12لسنة .1960
 - 22عدم اتمام الدراسة قبل قيام
ال� � � ��وزارة ب �ط ��رح اع� �م ��ال ال �ع �ق��د رق��م
 4690بشأن تزويد وتركيب ع��دد 8
م�ح�ط��ات ت�ح��وي��ل ال��رئ�ي�س�ي��ة شمال
ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات وص � �ب� ��اح ال �س��ال��م
وك��اظ�م��ة ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ق �ي��ام ال� ��وزارة
ب �ت �غ �ي �ي��ر ع � ��دد  5م� ��واق� ��ع مل �ح �ط��ات
التحويل اثناء التنفيذ.
 - 23م��آخ��ذ ش��اب��ت اع �م��ال العقد
رق ��م  4567ب �ش��أن ت�ص�م�ي��م وت��وري��د
وت ��رك � �ي ��ب وح � � ��دة مل� �ع ��ال� �ج ��ة امل� �ي ��اه
امل�ق�ط��رة بمحطة ال��دوح��ة الشرقية
لتوليد ال�ق��وى الكهربائية وتوليد
املياه ومن بينها:
 ع ��دم ق �ي��ام ال � ��وزارة ب��اس�ت�خ��دامح �ق �ه��ا ف� ��ي ف� �س ��خ ال� �ع� �ق ��د وت �ن �ف �ي��ذ
االع� � � �م � � ��ال ع � �ل� ��ى ح� � �س � ��اب ال� �ش ��رك ��ة
ب��امل�خ��ال�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ل�ل�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ن��دي��ن ()2-12-3
و( )4-12-3م��ن ال� �ش ��روط ال�خ��اص��ة
ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ة وال � �ب � �ن ��د ( )1-63م��ن
ال �ش��روط الحقوقية على ال��رغ��م من

قيام الشركة بتنفيذ اي اعمال حتى
تاريخ انتهاء العقد.
 ع� � ��دم ق � �ي ��ام ال � � � � ��وزارة ب �ت��وق �ي��عغ� ��رام� ��ة ال �ت ��أخ �ي ��ر امل �س �ت �ح �ق��ة ع�ل��ى
ال �ش��رك��ة ب�ن�س�ب��ة  ٪ 10.0م ��ن قيمة
ال �ع �ق ��د وال� �ب ��ال ��غ ق �ي �م �ت �ه��ا 95.720
دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا وق� �ي ��ده ��ا ك��دي��ون
طرف الشركة على الرغم من انتهاء
امل��دة االصلية وم��دة التمديد للعقد
باملخالفة للمادة السابعة من العقد.
 عدم قيام الوزارة بمصادرة قيمةكفالة الدفعة املقدمة على الرغم من
انتهاء فترة العقد االصلية دون ان
يتم صرف اي دفعة اخرى باستثناء
تلك الدفعة االمر الذي منح الشركة
تسهيالت ائتمانية مل��دة تزيد على
 18شهرا دون االستفادة منها.
 - 24ع��دم ق�ي��ام ال� ��وزارة بخصم
 %5.0وال �ب��ال��غ ق�ي�م�ت�ه��ا 142.500
دينار كويتي من قيمة االعمال التي
تم اسنادها باالمر املباشر للشركة
امل �ن �ف��ذة الع� �م ��ال ت ��زوي ��د وت��رك �ي��ب
محطة تحويل رئيسية بالفنطاس
( 003/w/231ك ف) باملخالفة للمادتني
 37و 38من مرسوم ضريبة الدخل رقم
 3لسنة 1955وامل �ع��دل بالقانون رق��م 2
لسنة .2008
 - 25م��آخ��ذ ش��اب��ت ع�م�ل�ي��ة ط��رح
املناقصتني ( 65و)2010/2009 - 88
ل �ل �ع��دادات ال��ذك �ي��ة وع� � ��دادات ال��دف��ع
املسبق ومن بني تلك املآخذ:
 مخالفة احكام املادتني رقمي 56و 59من القانون رقم  37لسنة 1964
بشأن املناقصات العامة بخصوص

ت��وج�ي��ه ال ��دع ��وة ل�ل�م�ق��اول اك �ث��ر من
م ��رة او اس �ت��دع��اء ص��اح��ب ال�ع�ط��اء
التالي في السعر ملفاوضته.
 عدم قيام الوزارة باتخاذ قرارهابشأن املناقصة رقم 2010/2009-88
في الوقت املناسب االمر الذي ترتب
عليه ضياع قيمة التأمني االبتدائي
ال�ب��ال�غ��ة  1.900.000دي �ن��ار كويتي
ع �ل��ى ال� �خ ��زان ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
الح �ك��ام امل � ��ادة  59م��ن ال �ق��ان��ون 37
ل� �س� �ن ��ة  1964ب � �ش� ��أن امل� �ن ��اق� �ص ��ات
العامة.
 اسناد عملية االعداد للمناقصةرق��م (وك م )2014/2013-47لتوريد
وتركيب ( )1000عداد ذكي الى ادارة
التخطيط ب��ال��وزارة ب��دال م��ن ادارة
شؤون املستهلكني بصفتها االدارة
امل�ع�ن�ي��ة االم� ��ر ال� ��ذي ق��د ي��ؤث��ر على
ت�ح�ق�ي��ق االه � ��داف امل��رج��وة م��ن تلك
املناقصة.
 - 26تخصيص بعض السيارات
املستأجرة بموجب العقد رق��م (وك
م/ع ص )2014/2013-4651/للعديد
من املوظفني من دون وجه حق ترتب
عليه تحميل املال العام مبالغ مالية
يمكن ت��وف�ي��ره��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة لتعميم
وزارة املالية رقم  1لسنة  1994بشأن
تنظيم استخدام املركبات الحكومية
وامل��ادة رق��م  19من امل��رس��وم بقانون
رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة
املدنية.
 - 27القصور في اجراءات طلبات
االع� ��ادة للكيبل ال��ى ادارة امل �خ��ازن
(م�خ��زن امل��واد الخارجية ع��ن نطاق

االس �ت �خ ��دام) ف��ي ص �ب �ح��ان م �م��ا قد
يؤدي الى اهدار املال العام.
 - 28ت �ع��رض م�م�ت�ل�ك��ات ال� ��وزارة
من املحطات والخطوط الكهربائية
للعديد من السرقات على يد بعض
العابثني االم��ر ال��ذي حمل الخزانة
ال �ع��ام��ة ب��أع �ب��اء م��ال �ي��ة ك �ب �ي��رة بلغ
م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 7.238.209دن��ان�ي��ر كويتية وك��ذل��ك
ح� � � ��دوث ان � �ق � �ط ��اع ��ات م � �ت � �ك ��ررة ف��ي
ال �ش �ب �ك��ة وذل � ��ك ن�ت�ي�ج��ة ع� ��دم وض��ع
خطة فعالة للحفاظ على املمتلكات
والحد من السرقات.
 - 29ت�ق��اع��س االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة
في متابعة قضايا ال��وزارة املتعلقة
ب��ال �س��رق��ات االم � ��ر ال � ��ذي ق ��د ي ��ؤدي
ال��ى ت�ك��رار عمليات السرقة بالرغم
من قيام املسؤولني بقطاع شبكات
ال�ت��وزي��ع وال�ن�ق��ل بمخاطبة االدارة
ال �ق��ان��ون �ي��ة مل�ت��اب�ع��ة ج�م�ي��ع ق�ض��اي��ا
السرقات.
 - 30ظهور العديد م��ن االرص��دة
امل� �ق� �ي ��دة ب �ح �س��اب ال �ع �ه��د  -م �ب��ال��غ
تحت التحصيل وامل��دورة منذ عدة
س �ن��وات م��ال�ي��ة وال �ب��ال �غ��ة 166.142
دي � � �ن� � ��ارا ك ��وي� �ت� �ي ��ا دون ت �ح �ص �ي��ل
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
ثالثا  -مالحظات شؤون التوظف:
 - 1ق�ي��ام ال ��وزارة ب�ص��رف مكافآت
م ��ال� �ي ��ة ش� �ه ��ري ��ة ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب �ق �ط��اع
ش� � � � ��ؤون امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
ل �ك �ت��اب دي � ��ون ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق��م
(م.خ.م )2002/19/1589/بشأن منح
امل �ه �ن��دس�ين ش��اغ �ل��ي ال��وظ��ائ��ف ذات
الطابع الهندسي الكويتيني العاملني
ف� ��ي م� �ح� �ط ��ات ال � �ق� ��وى ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
وقطاع التشغيل والطوارئ بالوزارة
م �ك��اف��آت م��ال �ي��ة ش �ه��ري��ة االم� ��ر ال��ذي
أدى الى صرف مبالغ دون وجه حق
بلغ ما امكن حصره منها ما جملته
 1.046.034دينارا كويتيا.
 - 2ق � � �ي� � ��ام ال� � � � � � � � � ��وزارة ب � �ص� ��رف
م �ك��اف��أة ش �ه��ري��ة ب �ص �ف��ة شخصية
ل �ب �ع��ض ال �ع��ام �ل�ين ب�م�ك�ت��ب ال��وزي��ر
وذل � � ��ك ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل� �ك� �ت ��اب دي� � ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  21195امل��ؤرخ
 2009/8/13االم� ��ر ال� ��ذي ادى ال��ى
ص� ��رف م �ب��ال��غ دون وج� ��ه ح ��ق بلغ
م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 19.050دينارا كويتيا.
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ال � ��ذي ي �س �ت �ل��زم دراس� � ��ة االج � � ��راءات
والسياسات االداري��ة املتبعة داخل
الوزارة.

 - 3ع��دم ال �ت��زام ال � ��وزارة ب��أح�ك��ام
ق��رار مجلس الخدمة املدنية رق��م 1
لسنة  2005وتعديالته بشأن منح
بدل موقع االمر الذي ادى الى صرف
م�ب��ال��غ دون وج��ه ح��ق ب�ل��غ اجمالي
م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا جملته
 752.401دينار كويتي.
رابعا  -مالحظات
الرقابة المسبقة:
 - 1ع��دم التقيد بأحكام امل��ادت�ين
( 13و )14م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()30
لسنة  1964بإنشاء ديوان املحاسبة
وت�ع��دي�لات��ه الرت �ب��اط ال� ��وزارة بعدد
( )3عقود بقيمة  5.591.567د .ك قبل
العرض على الديوان.
 - 2الوفورات املالية التي تحققت
نتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة املسبقة
ل� ��دى دراس� � ��ة ( )8م ��وض ��وع ��ات ع��ن
تحقيق وف ��ورات م�ب��اش��رة للخزانة
العامة بلغت قيمتها  2.246.776د.ك
منها مبلغ  8.813د .ك ع��ن أخ�ط��اء
حسابية ومبلغ  2.237.963د .ك عن
الدراسة بالديوان.
 - 3رد أوراق بعض املوضوعات.
تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد أوراق عدد ( )81موضوعا للوزارة
ويعود بعض اسباب ذلك لعدم تقيد
الوزارة بتعميم ديوان املحاسبة رقم
( )9لسنة  2010بشأن التقيد بدليل
إعداد أوراق املناقصات ومشروعات
ال �ع �ق��ود واالرت� �ب ��اط ��ات واالت �ف��اق��ات
ال �خ ��اض �ع ��ة ل �ل ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ق�ب��ل
عرضها عليه.
 - 4م�لاح�ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ذات
أهمية خاصة.
 املوافقة على املناقصة (وك م-16/ )2014/2013اعمال الصيانة السنوية
ملعدات التكييف والتهوية والتدفئة
ب� �م� �ح� �ط ��ة ال� �ش� �ع� �ي� �ب ��ة ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير
امل �ي��اه ش��ري�ط��ة أال ي�ت��م ت �ك��رار أوام��ر
ال �ع �م��ل ال �خ��اص��ة ب��أع �م��ال ال �ع �م��رات
وال �ص �ي��ان��ات ال �ج��ذري��ة ال � ��واردة في
ج� ��دول االس� �ع ��ار ل �ل �س �ن��وات ال �ث�لاث
لذات الجهاز او املعدة إال طبقا لعدد
س��اع��ات التشغيل حسب توصيات
ال �ش��رك��ة ال �ص��ان �ع��ة ل�ل�م�ع��دة اوع �ن��د
ال� �ح ��اج ��ة ال� �ق� �ص ��وى ط �ب �ق��ا ل �ح��ال��ة
وم�ت�ط�ل�ب��ات ادام� ��ة ال �ج �ه��از وامل �ع��دة
وذل � ��ك ب �ع��د ان �ت �ه��اء ف �ت��رة ال �ض �م��ان

محطة الدوحة الشرقية

امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ب��امل �س �ت �ن��دات
للقطع املستبدلة لالجهزة واملعدات
باملحطة وان تكون املحاسبة على
امل�ن�ف��ذ الفعلي ل�ك��ل س�ن��ة ع�ل��ى ح��دة
ط�ب�ق��ا ألوام� ��ر ال�ع�م��ل ال �ص ��ادرة وان
ي�ت��م اس �ت �خ��دام امل�ب��ال��غ االحتياطية
في أضيق الحدود والتزام املناقص
ب ��أن ت �ك��ون م ��دة ال �ض �م��ان وال�ك�ف��ال��ة
ل �ج �م �ي��ع اع � �م � ��ال ال� �ص� �ي ��ان ��ة س � ��واء
ال� �ش ��ام� �ل ��ة وال� �ج ��زئ� �ي ��ة وال � �ع � �م ��رات
واع �م��ال ال �ت��وري��دات ال�ج��دي��دة طبقا
لتوصيات الشركات املصنعة.
 امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ة (وكم )2014/2013-86/خدمات التشغيل
وال �ص �ي��ان��ة ل ��وح ��دات ال �ت��ورب �ي �ن��ات
الغازية ذات الدورة املفتوحة ملحطة
( )2من محطة الصبية لتوليد القوى
الكهربائية وتقطير امل�ي��اه شريطة
التزام ال��وزارة بما جاء بردها االول
(/2ج) ب�ت��اري��خ  2015/2/15بشأن
محاسبة املقاول بناء على االعمال
ال �ف �ع �ل �ي��ة ال �ت ��ي ي �ق ��وم ب �ه��ا وت �ق��دي��م
الشركة املزمع التعاقد معها تحليال
ت �ف �ص �ي �ل �ي��ا ت �ق �ب �ل��ه ال� � � � � ��وزارة مل�ب�ل��غ
 3.275.005د .ك الخاص بالبند رقم
(1و2و3و )5وكذلك ملبلغ 1.750.000
د .ك الخاص بالبند رقم (5و2و3و)5
ع��ن هذين البندين وال�ت��زام الشركة
امل��وص��ى بالترسية عليها بتقديم
اتفاقية برامج الصيانة ( )LTSAمع
الشركة املصنعة قبل توقيع العقد
م ��ع ض � ��رورة ال �ت��زام �ه��ا ب �ب �ن��ود تلك
االتفاقية حسب اشتراطات الشركة
املصنعة طوال مدة العقد وان يكون

ت�ح�ل�ي��ل اس �ع��ار ق�ط��ع ال �غ �ي��ار امل�ق��دم
م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة امل� ��وص� ��ى ب��ال �ت��رس �ي��ة
عليها وال� ��واردة ل��دي��وان املحاسبة
بتاريخ  2015/2/15جزءا ال يتجزأ
م ��ن م �س �ت �ن��دات ال �ت �ع��اق��د وأال ي�ت��م
تسليم املحطة ال��ى امل�ق��اول الجديد
ب ��امل ��وض ��وع م �ح��ل ال �ب �ح��ث إال ب�ع��د
تسلم ال� ��وزارة للمحطة م��ن امل�ق��اول
ال �ح ��ال ��ي ب��ال �ع �ق��د األص� �ل ��ي إلن �ش��اء
امل �ح �ط��ة وإص � � ��دار ش� �ه ��ادة ال�ت�س�ل��م
النهائي للعقد وبعد التحقق من انه
قد اتم جميع التزاماته التعاقدية.
 - 5ع � ��دم امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى ب�ع��ض
املوضوعات.
 ع � � ��دم امل � ��واف � �ق � ��ة ع� �ل ��ى ال �ت �س ��وي ��ةال �ن �ه��ائ �ي��ة ألع� �م ��ال ال �ع �ق��د ل�ل�م�ن��اق�ص��ة
(وط/ك م/ع )2007/2006-3572/توريد
وتشغيل وصيانة مولدات توربينات
غ � ��ازي � ��ة ب� �م ��وق ��ع م �ح �ط ��ة ال �ش ��وي ��خ
لتوريد القوى الكهربائية وتقطير
املياه لعدة اسباب منها عدم وجود
م��ا يثبت ان ال�غ��از املستخدم اثناء
مرحلة التشغيل تختلف مواصفاته
عن مواصفات الغاز الذي تم تزويد
امل� �ق ��اول ب ��ه ع �ن��د ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د وال
ت��وج��د ردود م��ن م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية على كتب وزارة الكهرباء
تثبت ذل��ك وع��دم تقديم ال ��وزارة ما
يثبت ان اعمال االصالح واالستبدال
ت�م��ت كنتيجة م�ب��اش��رة ع��ن تغيير
م��واص �ف��ات ال �غ��از ال � ��وارد للمحطة
وان الوزارة لم تقدم ما يفيد بتحمل
امل �ق��اول أي تكلفة ل�لإص�لاح ناتجة
عن س��وء الصيانة حسبما ورد في

ت �ق��ري��ر ه �ي �ئ��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش امل�س�ت�ش��ار
بل تحملت ال��وزارة تكلفة االص�لاح
كاملة.
 عدم املوافقة على املناقصة (وكم )2013/2012-30/اع�م��ال تحديث
اج� �ه ��زة ال �ت �ح �ك��م مل �ق �ط��رات امل��رح �ل��ة
الثانية في محطة الدوحة الغربية
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير
املياه لعدة اسباب من بينها:
ان ال �ع �ط��اء االص� �ل ��ي ل�ل�م�ن��اق��ص
امل � ��وص � ��ى ب ��ال� �ت ��رس� �ي ��ة ع� �ل� �ي ��ه غ �ي��ر
مطابق للمواصفات الفنية املطلوبة
في املناقصة موضوع البحث وبعد
اس�ت�ف�س��ارات ال � ��وزارة ق��ام املناقص
بتقديم اج�ه��زة بديلة ملجموعة من
االجهزة املطلوبة (اجهزة القياس)
ب� �ح� �ي ��ث اص � �ب� ��ح ع� � �ط � ��اؤه م �ط��اب �ق��ا
ل�ل�م��واص�ف��ات امل�ط�ل��وب��ة باملناقصة
وان ال � ��وزارة ل��م ت�ق��م ب��دراس��ة باقي
ال� �ع� �ط ��اءات امل �ت �ق��دم��ة ل�ل�ت�ح�ق��ق م��ن
وج� � � ��ود ع � �ط� ��اء م� �ط ��اب ��ق ل� �ل� �ش ��روط
وامل��واص �ف��ات ال �ت��ي ت��م ب �ن��اء عليها
طرح وثائق املناقصة.
 - 6عدم التزام ال��وزارة بالدراسة
وال �ت��وص �ي��ة ل �ع��دد ( )91م��وض��وع��ا
خ�ل�ال امل ��دة امل �ح ��ددة ل�ه��ا م��ن لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ع �م�ل�ا ب�ن��ص
امل� ��ادة ( )38م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ()37
ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة.
 - 7ط � ��ول م � ��دة ب� �ق ��اء ع � ��دد ()58
موضوعا بالوزارة بعد صدور قرار
لجنة املناقصات املركزية بالترسية
وق �ب��ل ع��رض�ه��ا ع�ل��ى ال ��دي ��وان االم��ر

خامسا  -المخالفات المالية:
 ع � ��دم ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ةدي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ق �ب��ل
االرت� �ب ��اط وذل ��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة ألح�ك��ام
امل� � ��ادت �ي ��ن ( 13و )14م � ��ن ق ��ان ��ون
ان � �ش� ��اء ال � ��دي � ��وان رق � ��م ( )30ل�س�ن��ة
 1964وتعديالته االم��ر ال��ذي يشكل
مخالفة مالية طبقا للبند ( )6من
امل ��ادة ( )52م��ن ذات ال�ق��ان��ون وذل��ك
في املوضوعات التالية:
 امل � � �خ� � ��ال � � �ف� � ��ة امل � � ��ال� � � �ي � � ��ة رق� � ��م( )2015/2014-85بشــــــــــــأن العقـــــــــــد
رق��م (وك م/ع)2013/2012-4316/
اع�م��ال ال�خ��دم��ات االس�ت�ش��اري��ة على
مشروع توزيع مياه الزور الشمالي.
 امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة رق � � � ��م (-93 )2015/2014بشأن األمر التغييري على
العقد رق��م (وك م)2012/2011/4354/
ت��زوي��د وت�م��دي��د كيبالت ارض�ي��ة جهد
( 400ك.ف) م �ع��زول��ة ب �م��ادة ()XLPE
وكيبالت ألياف ضوئية مع ملحقاتها
في منطقة شرق القرين مقاول.
 امل �خ ��ال �ف ��ة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م (-101 )2015/2014بشأن العقد رقم (وك
م/ع)2008/2007-3766/ت � � � � � ��زوي � � � � � ��د
وت� ��رك � �ي� ��ب وح � � � ��دة ل �ت �ح �ل �ي��ة م �ي ��اه
ال �ب �ح ��ر ب��ال �ت �ن��اض��ح ال �ع �ك �س��ي م��ع
م�ع��دات زي��ادة قلوية امل�ي��اه املنتجة
ف��ي م�ح�ط��ة ال �ش��وي��خ ل�ت��وي��د ال�ق��وى
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ق �ط �ي��ر امل� �ي ��اه ()30
م �ل �ي ��ون ج� ��ال� ��ون ام � �ب� ��راط� ��وري ف��ي
اليوم.

ظهور أرصدة
مقيدة كمبالغ
تحت التحصيل منذ
سنوات عدة
من دون تحصيل
عدم التزام الوزارة
بقرار مجلس
الخدمة المدنية
وتعديالته بشأن
منح بدل موقع
مالحظات على عقد
تصميم وتوريد
وتركيب وحدة
معالجة المياه
المقطرة بمحطة
الدوحة الشرقية
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تكريم قيادات شبابية كويتية في اجتماع وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي

الحمود :الكويت تقترح جائزة للتميز
الخليجي ومشروعا شبابيا تطوعيا
ق��ال وزي��ر االع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
الحمود ان االج�ت�م��اع ال �ـ  30ل��وزراء
الشباب والرياضة في دول مجلس
التعاون الخليجي بحث مقترحات
ك��وي�ت�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال�ش�ب��اب��ي
وال� � �ت� � �ط � ��وع � ��ي واالس � � � �ت � � � �ف� � � ��ادة م��ن
تجربتها الناجحة على مدى سبع
س �ن��وات م��ن ان�ش��ائ�ه��ا وزارة تعنى
بالشباب.
وأش � � � � ��ار ال � � ��ى ان م � ��ن ب �ي��ن ه ��ذه
امل �ق �ت��رح��ات ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ك��وي��ت
ج��ائ��زة للتميز واالب� ��داع الخليجي
وت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع ش �ب��اب��ي ت�ط��وع��ي
خليجي مشترك باسم شباب دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون خ�ل�ال ه ��ذا ال �ع��ام
جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ
سلمان الحمود لكونا بعد ترؤسه
وف� ��د ال �ك ��وي ��ت امل � �ش� ��ارك ف ��ي اع �م��ال
االج� �ت� �م ��اع ال � �ـ  30ل � � ��وزراء ال �ش �ب��اب
والرياضة في دول مجلس التعاون
الخليجي ال ��ذي اخ�ت�ت��م اع�م��ال��ه في

الشيخ سلمان الحمود خالل مشاركته في اجتماع وزراء الشباب والرياضة الخليجيني بالرياض

وقت سابق أمس.
واك� � � � ��د اه � �ت � �م � ��ام دول امل �ج �ل ��س
ال � �ك � �ب � �ي� ��ر ب� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ رؤي� � � � � ��ة خ � � ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي

املشترك وتشجيع العمل الشبابي
والتطوعي.
ك � �م� ��ا ت� � �ح � ��دث ع� � ��ن ل� � �ق � ��اء خ� � ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك س�ل�م��ان
ب� ��ن ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ب � � � ��وزراء ال �ش �ب��اب

والرياضة ب��دول املجلس حيث قدم
ل �ه ��م ن �ص ��ائ ��ح وت ��وج� �ي� �ه ��ات م�ه�م��ة
وسديدة لتقوية اللحمة الخليجية
واالرتقاء بالعمل الخليجي املشترك
وال� � �ع� � �م � ��ل ع � �ل� ��ى ت� �م� �ك�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب

السكنية تجدد دعوتها لإلبالغ عن أي
مشكالت في مشروع الصليبيخات
ج��ددت املؤسسة العامة للرعاية
ال � �س � �ك � �ن � �ي ��ة دع � ��وت� � �ه � ��ا امل � ��واط � �ن �ي��ن
امل�خ�ص��ص ل�ه��م وح ��دات سكنية في
م�ش��روع ش�م��ال غ��رب الصليبيخات
إل� � ��ى إب �ل�اغ � �ه ��ا ع � ��ن أي م�ل�اح �ظ ��ات
مل �ع��ال �ج �ت �ه��ا ع �ل ��ى ح� �س ��اب امل� �ق ��اول
الرئيسي.
وق ��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��ؤون
التنفيذ ف��ي امل��ؤس�س��ة علي الحبيل
ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن امل��ؤس�س��ة
تسعى إلى إرضاء املواطن وتسليمه
البيت خاليا م��ن امل�لاح�ظ��ات مؤكدا
ج��اه��زي��ة امل��ؤس�س��ة للتعامل م��ع أي
شكوى ترد إليها من أصحاب بيوت
م�ش��روع ش�م��ال غ��رب الصليبيخات
وحلها بأسرع وقت ممكن.
وأوضح الحبيل أن املالحظات في
ب�ع��ض ال�ب�ي��وت م�ث��ل ال�خ��ري��ر وغ�ي��ره
أم��ر طبيعي مضيفا أن العقد املبرم
ب�ين املؤسسة وامل�ق��اول يلزم األخير
بإصالح أي مالحظة خالل  15يوما
من تاريخ تقديم الشكوى.
وأش� � ��ار إل� ��ى وج � ��ود آل �ي��ة متبعة
ف��ي تسليم ال��وح��دات السكنية لدى

مؤسسة الرعاية السكنية

امل��ؤس�س��ة ح�ي��ث ي��وق��ع امل��واط��ن على
عقد تسلم ابتدائي يفيد بأن األعمال
ت �م��ت ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل وإذا ك� ��ان ل��دي��ه
ب �ع��ض امل�ل�اح �ظ��ات ي �ت��م معالجتها
ع � �ل� ��ى ال � � �ف � ��ور م� ��وض � �ح� ��ا أن ه� �ن ��اك
مالحظات ترحل إل��ى م��ا بعد تسلم
ال�ب�ي��وت ح�ت��ى تظهر وم��ن ث��م يكون
التسليم النهائي.
وأك��د أن املؤسسة اتخذت العديد
م��ن االج � � ��راءات م��ن أج ��ل ت �ف��ادي أي
م�لاح�ظ��ة ف��ي امل �ش��اري��ع املستقبلية

لها مضيفا أن حق املواطن محفوظ
في بنود العقد اذ ان املشروع تحت
الكفالة.
وأض��اف أن كفالة األعمال املدنية
ت �ن �ت �ه��ي ف ��ي  11ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ف��ي
ح�ين تنتهي كفالة أع�م��ال الكهرباء
وال �ص �ح��ي وال �خ��ري��ر ف��ي  11ي��ول�ي��و
 2017داعيا أصحاب امل�ن��ازل إل��ى أن
ي�ت�ق��دم��وا بمالحظاتهم ق�ب��ل انتهاء
هذه التواريخ.
وذك � ��ر أن وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون

اإلس� � �ك � ��ان ي ��اس ��ر اب� � ��ل ش� �ك ��ل ل�ج�ن��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة وأس � �ن� ��د إل �ي �ه ��ا م�ه�م��ة
مراجعة مشاريع املؤسسة والوقوف
على أسباب املالحظات التي أثيرت
أخيرا وتحديد املسؤول عنها بهدف
محاسبته.
ومن ناحية اخرى أجرت املؤسسة
ام� ��س ال �ق��رع��ة ع �ل��ى ال��دف �ع��ة  34من
ال �ق �س��ائ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي م �ش��روع
ج�ن��وب امل �ط�لاع إن  7وتشتمل على
 346قسيمة بمساحة  400متر مربع
ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن أص �ح��اب ال�ط�ل�ب��ات
اإلسكانية حتى  25أغسطس .2007
وقالت إنه سيتم اليوم الخميس
وي ��وم األح ��د امل�ق�ب��ل ت��وزي��ع بطاقات
ال�ق��رع��ة للدفعة األول ��ى م��ن القسائم
الحكومية في مشروع جنوب املطالع
إن  7من توزيعات السنة املالية 2016
  2017وتشمل  344قسيمة بمساحةقدرها  400متر مربع لكل منها على
أص�ح��اب الطلبات اإلس�ك��ان�ي��ة حتى
 24أكتوبر .2007

ل�ل�م�س��اه�م��ة ب�ف��اع�ل�ي��ة ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة
بدول املجلس.
واك ��د ان االج�ت�م��اع ن��اق��ش كذلك
ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات امل�ق�ت��رح��ة من
دول امل �ج �ل��س م ��ن ب �ي �ن �ه��ا م� �ب ��ادرة
قدمتها اململكة العربية السعودية
ب �ت��أس �ي��س ل �ج �ن��ة ل�ل�اع�ل�ام ال �ج��دي��د
اض ��اف ��ة ال� ��ى م �ن��اق �ش��ة م��وض��وع��ات
تتعلق بتعزيز التعاون الخليجي -
الخليجي املشترك من خالل تكثيف
ال �ل �ق��اءات ال�ش�ب��اب�ي��ة ل��زي��ادة ت�ب��ادل
الخبرات واملعارف.
وثمن تكريم ال�ق�ي��ادة ف��ي اململكة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ع � � � ��ددا م��ن
القيادات الشبابية والرياضية في
دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ال �ت��ي ق��دم��ت
ع� � �ط � ��اءات م� �م� �ي ��زة مل� �س� �ي ��رة ال �ع �م��ل
ال �ش �ب��اب��ي ف ��ي دول امل �ج �ل��س وع�ل��ى
م ��دى ف �ت ��رات ط��وي �ل��ة م �ش �ي��دا ب�ه��ذه
امل� �ب ��ادرة ال�ك��ري�م��ة ال �ت��ي م��ن شأنها
ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال �ش �ب��اب��ي ف ��ي دول
مجلس التعاون الخليجي.

وك ��ان االج �ت �م��اع ق��د ن��اق��ش ع��ددا
م��ن امل��وض��وع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بتعزيز
ال � �ع � �م � ��ل ال� � ��ري� � ��اض� � ��ي وال � �ش � �ب� ��اب� ��ي
الخليجي املشترك م��ن خ�لال ادراج
امل ��زي ��د م� ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات وال� �ب ��رام ��ج
ذات ال�ص�ل��ة ب�ه��ذه امل �ج��االت اض��اف��ة
ال��ى اآلل�ي��ات املناسبة لتنفيذ رؤي��ة
خادم الحرمني الشريفني بما يتسق
م��ع ه ��ذه ال��رؤي��ة ال�ش��ام�ل��ة ويجسد
اهتمام القادة وحرصهم على تلبية
احتياجات أبنائهم الشباب.
ك�م��ا ش�ه��د ال�ح�ف��ل ت�ك��ري��م ق�ي��ادات
ك��وي�ت�ي��ة ف��ي امل �ج��ال ال�ش�ب��اب��ي وه��م
د .حمود فليطح الشمري وعبدالله
ع� �ب ��دال ��رس ��ول ك �م��ا ت ��م ت �ك��ري��م ع��دد
م��ن ال �ش �ب��اب امل �ب��دع�ين م��ن ال�ك��وي��ت
وهم عايشة العبدالله وعبدالعزيز
بوقريص.

صندوق النقد :الكويت تواجه
تحديات حقيقية في ميزانيتها
العامين الحالي والمقبل
قال مدير ادارة الشرق االوسط
وآس� �ي ��ا ال��وس �ط��ى ف ��ي ص �ن��دوق
النقد ال��دول��ي د .مسعود احمد
ان ال �ك��وي��ت وب��اق��ي ال� ��دول ال�ت��ي
ت� �ع� �ت� �م ��د ع � �ل� ��ى ال � �ن � �ف� ��ط ت� ��واج� ��ه
تحديات حقيقية وع�ج��زا ماليا
في ميزانياتها العامة لهذا العام
والعام املقبل.
واض� � ��اف اح �م��د ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل� �ك ��ون ��ا ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش ح� �ض ��وره
ف�ع��ال�ي��ات اج�ت�م��اع وزراء املالية
ال� �ع ��رب واج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ه �ي �ئ��ات
امل ��ال� �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة ان ان �خ �ف��اض
اس� � � �ع � � ��ار ال� � �ن� � �ف � ��ط ع � ��امل� � �ي � ��ا اث � ��ر
ع �ل��ى اق� �ت� �ص ��اد ال� �ك ��وي ��ت وع �ل��ى
ايراداتها العامة ما انعكس على
ميزانيتها.
واوض � � � � � ��ح ان ال� � �ك � ��وي � ��ت م��ن
ال��دول ذات التاريخ االقتصادي
ال �ط��وي��ل ف ��ي ال �ح �ص��اف��ة امل��ال �ي��ة
مضيفا ان ال�ح�ك��وم��ة الكويتية
تعكف حاليا على وض��ع برامج
اصالحية ملعالجة الوضع املالي
واالق�ت�ص��ادي وض�م��ان استدامة
النمو االقتصادي.

واكد ان على الكويت معالجة
الوضع الحالي من خالل تقنني
امل � � �ص� � ��روف� � ��ات وال� � �ب� � �ح � ��ث ع �ل��ى
مصادر اخرى لتعزيز االي��رادات
غير النفطية موضحا ان الكويت
ستحقق الكثير من املنافع عبر
ت �ن��وي��ع اق �ت �ص��اده��ا ب �ع �ي��دا ع��ن
ال �ن �ف��ط م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان ت �ن��وع
االق�ت�ص��اد مهم ج��دا ف��ي املرحلة
املقبلة كونه سيوفر فرص عمل
للكويتيني.
وك��ان��ت اج �ت �م��اع��ات ال�ه�ي�ئ��ات
امل ��ال� �ي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ان �ط �ل �ق��ت ف��ي
امل� �ن ��ام ��ة ام � ��س االول ب �م �ش��ارك��ة
الكويت بوفد يرأسه نائب رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال�ي��ة
ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان��س
ال �ص��ال��ح وي �ض��م ف ��ي ع�ض��وي�ت��ه
ع ��ددا م��ن امل �س��ؤول�ين ف��ي جهات
حكومية عدة.
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على هامش حفل تكريم المشاركين في مسابقة البحوث الـ 16

ديوان المحاسبة :ترسيخ الثقافة
المهنية في العمل الرقابي

عصام املطيري

أك� ��د دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ح��رص��ه
ع� �ل ��ى ت ��رس� �ي ��خ ال� �ث� �ق ��اف ��ة امل �ه �ن �ي��ة
امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب� �ه ��دف
ت� �ط ��وي ��ر ال� �ع� �م ��ل ال� ��رق� ��اب� ��ي إدارة
وس�ل��وك��ا ف�ض�لا ع��ن تهيئة البيئة
املالئمة لألعمال الرقابية واملحفزة
لتطوير وتأهيل العناصر البشرية
وصقل مهاراتها.
وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال� � �ش � ��ؤون اإلداري� � � � � ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة ف��ي

لقطة جماعية للمشاركني

ال� � � ��دي� � � ��وان ع� � �ص � ��ام امل � �ط � �ي � ��ري ف��ي
تصريح صحافي امس على هامش
حفل تكريم املشاركني في مسابقة
ال� �ب� �ح ��وث ال� � �ـ  16ف� ��ي ال � ��دي � ��وان إن
األنشطة البحثية أثمرت تأسيس
ق ��اع ��دة م ��ن ال� �ك� �ف ��اءات امل�ح��اس�ب�ي��ة
والقانونية واإلداري��ة ذات حصيلة
من ال��دراس��ات العلمية تدعم الفكر
امل �ح��اس �ب��ي امل �ت �خ �ص��ص وال �ع �ل��وم
املساندة له.

وأش � ��اد امل �ط �ي��ري ب � ��دور اإلدارة
العليا في دعم املسابقة والحرص
ع�ل��ى اس�ت�م��راره��ا وال�ت�ف��اع��ل معها
م��ن خ�لال االل�ت�ق��اء ب��امل�ش��ارك�ين من
موظفي الديوان الذين سبقت لهم
امل�ش��ارك��ة ف��ي املسابقة واستطالع
وج � �ه� ��ات ن �ظ ��ره ��م وآرائ� � �ه � ��م ال �ت��ي
تسهم في االرتقاء باملستوى العام
للمسابقة واالستفادة من الخبرات
املتراكمة للمشاركني.

ي��ذك��ر أن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة دأب
ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م م �س��اب �ق��ة ال �ب �ح��وث
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة م �ن��ذ ع��ام
 1999على مستوى جميع قطاعاته
وم� �ن ��ذ ذل � ��ك ال� �ت ��اري ��خ ت ��وال ��ت ت�ل��ك
ال�ج�ه��ود ع��ام��ا ت�ل��و اآلخ ��ر لتنظيم
امل �س��اب �ق��ة وااله� �ت� �م ��ام ب�ت�ط��وي��ره��ا
واستمراريتها.

المؤتمر التربوي يوصي باستحداث
إستراتيجيات تدريس متطورة
أوص � ��ى امل��ؤت �م��ر ال �ت ��رب ��وي ال � �ـ 42
ال��ذي نظمته جمعية املعلمني تحت
شعار مناهجنا التربوية ومتطلبات
النهضة بتطوير العملية التربوية
ووضع خطة تدريبية تنموية دورية
للمعلمني.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ول �ي ��د
ال �ح �س��اوي ف��ي ك�ل�م��ة خ�ل�ال اخ�ت�ت��ام
أعمال املؤتمر امس إن املشاركني في
املؤتمر أوص��وا ب�ض��رورة استحداث
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ت � ��دري � ��س ح��دي �ث��ة
ت �ن��اس��ب امل ��راح ��ل ال��راه �ن��ة وت��دري��ب
املعلمني على استخدامها.
وأضاف الحساوي أن من أهم تلك
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال �ع �ص��ف ال��ذه�ن��ي
وال �ت �ع �ل ��م ال �ن �ش ��ط وح � ��ل امل �ش �ك�ل�ات
وال �ت �ع �ل��م االس �ت �ق �ص��ائ��ي وال �ق �ب �ع��ات
ال�س��ت الف�ت��ا إل��ى أن امل��ؤت�م��ر أوص��ى
كذلك بمتابعة تطبيق املناهج داخل
ال� �ف� �ص ��ول م� ��ن خ �ل��ال ل� �ج ��ان ع�ل�م�ي��ة
تهدف إلى تجويد تطبيق املناهج.
ودع � � ��ا امل ��ؤت� �م ��ر إل � ��ى ت�خ�ص�ي��ص
ح�ص�ت�ين أس �ب��وع �ي��ا إلق ��ام ��ة ال ��ورش
التنموية بصورة دورية في املدارس
واع ��داد وس��ائ��ل تعليمية لكل درس

أخبار
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المواصالت :القطع المبرمج
لمن لم يسدد نهاية الجاري
دع��ت وزارة امل��واص�لات مشتركي
ال �خ ��دم ��ات ال �ه��ات �ف �ي��ة إل� ��ى س � ��داد م��ا
عليهم م��ن مستحقات مالية تفاديا
ل �ن �ظ��ام ال �ق �ط��ع اآلل � ��ي امل �ب��رم��ج ال ��ذي
ستنفذه خ�ل�ال ش�ه��ر أب��ري��ل ال�ج��اري
للمتخلفني عن السداد.
وقالت ال��وزارة في بيان صحافي
إن ال �ق �ط��ع اآلل � ��ي امل �ب��رم��ج سيسبقه
إرس � ��ال رس ��ال ��ة ت �ح��ذي��ري��ة أول � ��ى في
ال �ع��اش��ر م ��ن أب ��ري ��ل ال� �ج ��اري تليها
رس��ال��ة ت �ح��ذي��ري��ة ت��رس��ل إل ��ى أرق ��ام
ه� ��وات� ��ف اص � �ح� ��اب ال� �ع�ل�اق ��ة ف� ��ي 17
الجاري.
وأض� � � ��اف� � � ��ت أن � � �ه� � ��ا س� � �ت� � �ق � ��وم ف��ي
 24ال� � �ج � ��اري وع � �ق ��ب ب� ��ث ال ��رس ��ال ��ة
ال �ت �ح��ذي��ري��ة ال�ث��ان �ي��ة ب�ق�ط��ع ال�خ��دم��ة

عن الهواتف التي تخلف أصحابها
ع� ��ن ال� � �س � ��داد م ��وض �ح ��ة أن ال �س �ق��ف
املالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب
اآلل ��ي ب � ��إدراج ال��رق��م ال�ه��ات�ف��ي ضمن
قائمة القطع املبرمج ه��و  50دينارا
ل� �ل� �ه ��وات ��ف امل� �ن ��زل� �ي ��ة و 100دي� �ن ��ار
للهواتف التجارية.
وذك � � � ��رت أن ق� �ط ��ع ال� �خ ��دم ��ة آل �ي��ا
س �ي �ش �م��ل أرق � � ��ام ال� �ه ��وات ��ف ال �ت ��ي ت��م
االت � � �ف� � ��اق ع� �ل ��ى ت �ق �س �ي ��ط م �ب��ال �غ �ه��ا
املستحقة مسبقا وت��أخ��ر أصحابها
عن تسديد القسط الشهري املستحق
إضافة إلى أرقام املتأخرين عن سداد
االشتراكات السنوية مدة ستة أشهر
وأك�ث��ر لفئتي م�ن��ازل وت �ج��اري لغير
الكويتي وفئة تجاري للكويتيني.

اتفاق كويتي مصري على
آليات تنسيقية في التصديقات
اختتمت ال��دورة الثالثة للجنة
ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة  -امل�ص��ري��ة
اجتماعاتها ام��س ب��االت�ف��اق على
ع��دد م��ن ال�ب�ن��ود ال�ت��ي تساهم في
تعزيز الثقة والتعاون في مسيرة
العمل القنصلي املشترك.
وق��ال مساعد وزي��ر الخارجية
ل � �ل � �ش � ��ؤون ال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ة ال � ��وزي � ��ر
امل �ف��وض س��ام��ي ال�ح�م��د ل�ك��ون��ا إن
املواضيع التي ت��م االت�ف��اق عليها
م� �ص ��ال ��ح ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي م�ص��ر
كتسجيل ممتلكاتهم واالج��راءات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ط �ل �ب��ة م �ث��ل االق ��ام ��ة
واجراءات الدخول والخروج.
واض � � � ��اف ان ال �ل �ج �ن ��ة ش �ه��دت
توقيع محضر اجتماع العمالها
ال ��ذي ض��م ال �ع��دي��د م��ن امل��واض�ي��ع
وال �ن �ق��اط ذات ال �ع�لاق��ة ب�م�ص��ال��ح
رع��اي��ا ال�ب�ل��دي��ن وم�ن�ه��ا م��ا يتعلق

ب��ال �ج��ال �ي��ة امل �ص��ري��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
مثل اج� ��راءات ال��دخ��ول وامل �غ��ادرة
واالقامات والتوظيف وكل ما من
شأنه خدمتهم وتنظيم شؤونهم
االجتماعية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال م �س��اع��د وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل �ش��ؤون ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة
وامل� �ص ��ري�ي�ن ف ��ي ال � �خ� ��ارج ه �ش��ام
ال� �ن� �ق� �ي ��ب ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح م �م ��اث ��ل
ل � �ـ (ك � ��ون � ��ا) إن م � ��ن أب� � � ��رز ن �ت��ائ��ج
م �ب��اح �ث��ات ه� ��ذه ال � � ��دورة االت �ف��اق
ع� �ل ��ى ان� � �ش � ��اء آل� � �ي � ��ات ت �ن �س �ي �ق �ي��ة
ملعالجة بعض االم��ور القنصلية
ف ��ي م � �ج ��االت ال �ت �ص��دي �ق��ات ع�ل��ى
املستندات وتيسير سرعة انجاز
امل � �ع� ��ام�ل��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��االق ��ام ��ة
وس� ��رع� ��ة ح� ��ل امل� �ش ��اك ��ل ال �خ��اص��ة
بحاالت االحتجاز وبعض حاالت
االبعاد.

 6في المئة زيادة حركة الركاب
في المطار الشهر الماضي
لقطة جماعية للمشاركني في املؤتمر

وان � � �ش� � ��اء ب� �ن ��ك م� �ع� �ل ��وم ��ات الي � � ��داع
االبداعات التربوية التقنية وغيرها
ليسهل االستفادة منها وانتشارها
إض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ت �ع �م �ي ��م ف � �ك� ��رة ش ��رح
املناهج عبر قنوات وسائل التواصل
االجتماعي الحديثة.
وع� � � ��ن ع� �م� �ل� �ي ��ات ال � �ت � �ق� ��وي� ��م ذك� ��ر
ال �ح �س��اوي أن امل��ؤت �م��ر أك ��د ض ��رورة
االه �ت �م��ام ب�ت�ق��وي��م امل�ت�ع�ل��م م��ن خ�لال
وسائل مناسبة لقياس ذل��ك إضافة
للحد م��ن ال�ك��م ال��زائ��د م��ن اخ�ت�ب��ارات
ال � �ف � �ت� ��رة واالخ � � �ت � � �ب� � ��ارات ال �ن �ه��ائ �ي��ة
وت � � ��دري � � ��ب امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ع � �ل� ��ى أدوات

القياس والتقييم والتقويم البنائي
والنهائي ووضع آلية مناسبة لها.
ول� � � �ف � � ��ت ال � � � � ��ى أن ال� � �ت � ��وص� � �ي � ��ات
ش ��ددت ع�ل��ى ض� ��رورة اط��ال��ة ال�ف�ت��رة
الزمنية للحصة ال��دراس�ي��ة لتطبيق
االن �ش �ط��ة امل�ط�ل��وب��ة وت�ق�ي�ي��م املتعلم
ب�ش�ك��ل م �ن��اس��ب وب �ن ��اء ب �ش��رط ع��دم
اط��ال��ة ال �ي��وم ال��دراس��ي وت�ق�ل�ي��ل ع��دد
املتعلمني في الفصل من  20إل��ى 15
متعلما ليتمكن امل�ع�ل��م م��ن متابعة
الطلبة وتنمية مهاراتهم ومعارفهم.
وأفاد بأن التوصيات أشارت إلى
أه�م�ي��ة ت��وف�ي��ر ال��وس��ائ��ل والتقنيات

االل �ك �ت ��رون �ي ��ة وامل �ك �ت �ب �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة
ل �ل �م �ع �ل �م�ي�ن وامل� �ت� �ع� �ل� �م�ي�ن وت ��وف� �ي ��ر
البيئة التعليمية الجاذبة واملناسبة
للمراحل العمرية اض��اف��ة ال��ى اع��داد
وث ��ائ� ��ق ت ��رب ��وي ��ة ت �س��اه��م ف� ��ي رس��م
سياسة تعليمية واضحة.
واض � � � ��اف أن امل ��ؤت � �م ��ر دع� � ��ا إل ��ى
االه � �ت � �م� ��ام ب ��وض ��ع أدل � � ��ة ارش� ��ادي� ��ة
ل �ل �م �ن �ه��ج إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب أدل � � ��ة امل �ع �ل��م
وتبني نهج توثيقي لجميع عمليات
ال �ت �ط��وي��ر ال �ت��ي ط��ال��ت امل �ن��اه��ج منذ
بدايات التعليم حتى اآلن.

أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات اإلدارة ال �ع��ام��ة
للطيران املدني زي��ادة حركة الركاب
ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي بنسبة 6
ف��ي امل�ئ��ة خ�ل�ال ش�ه��ر م ��ارس امل��اض��ي
ب��إج �م��ال��ي  868٫8أل ��ف راك� ��ب م�ق��اب��ل
 820٫8أل��ف راك ��ب للشهر نفسه ع��ام
.2015
وق��ال��ت اإلدارة ف��ي ب�ي��ان صحافي
ام � ��س إن ح ��رك ��ة ال� ��رك� ��اب ال �ق��ادم�ي�ن
بلغت  433٫9ألف شخص في مارس
امل ��اض ��ي م �ق��اب��ل  427٫7راك � ��ب خ�لال
ال �ش �ه��ر ن �ف �س��ه ع� ��ام  2015وس�ج�ل��ت
ح��رك��ة ال��رك��اب امل�غ��ادري��ن  434٫9ألف
راك� ��ب خ �ل�ال م� ��ارس امل ��اض ��ي م�ق��اب��ل
 405آالف راك ��ب خ�ل�ال ال�ش�ه��ر نفسه
عام .2015
وأض � � ��اف � � ��ت أن إج � �م� ��ال� ��ي ح ��رك ��ة
الطائرات املشغلة من مطار الكويت

الدولي وإليه بلغ  8373رحلة مقارنة
بـ  8195رحلة للشهر نفسه عام 2015
بينما وصل عدد الرحالت التجارية
القادمة واملغادرة  7758رحلة مقارنة
بـ  7402رحلة في مارس .2015
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د ح� ��رك� ��ة ال �ش �ح��ن
ال� �ج ��وي ذك � ��رت اإلدارة أن اج �م��ال��ي
الحركة في مارس املاضي بلغ حوالي
 16٫9مليون كيلوغرام مقارنة بـ 17٫2
مليون كيلوغرام في مارس .2015
وب�ي�ن��ت أن ح��رك��ة ال�ش�ح��ن ال ��وارد
بلغت  14٫4مليون كيلوغرام مقارنة
بـ  13٫7مليون كيلوغرام للشهر نفسه
ع � ��ام  2015وب �ل �غ��ت ح ��رك ��ة ال �ش �ح��ن
ال � �ص� ��ادر ف ��ي م� � ��ارس امل ��اض ��ي ن�ح��و
 2٫4مليون ك�ي�ل��وغ��رام م�ق��ارن��ة ب�ـ 3٫4
ماليني كيلوغرام ف��ي الفترة نفسها
عام 2015
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فوز  20مدرسة بمسابقة الرياضيات حياة
أع � � �ل� � ��ن م� � ��رك� � ��ز ص � � �ب� � ��اح االح � �م � ��د
للموهبة واالب � ��داع ف��وز  20م��درس��ة
اب �ت��دائ �ي��ة وم �ت��وس �ط��ة ف ��ي م�س��اب�ق��ة
ال��ري��اض �ي��ات ح �ي��اة ال �ت��ي ت�ع��د ث��ان��ي
مسابقة يقيمها املركز بالتعاون مع
وزارة التربية.
وق� � � � ��ال وك� � �ي � ��ل وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة
د .هيثم األثري في تصريح صحافي
على هامش احتفال املركز بالطلبة
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن إن م � �ش ��روع ��ات ال �ط �ل �ب��ة
ابهرت الجميع بذكائها وابداعها.
مؤكدا ان وزارة التربية تشجع هذا
النوع من املسابقات لضرورتها في
تكوين شخصيات الطلبة واكسابهم
مهارات وتقدير ابتكاراتهم.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة
امل��رك��ز م .اي ��اد ال �خ��راف��ي ان امل ��دارس
امل �ش ��ارك ��ة ب��امل �س��اب �ق��ة ال �ت��ي نظمها
امل ��رك ��ز ع �ل��ى م � ��دار ال� �ع ��ام ال ��دراس ��ي
ال�ح��ال��ي بالتعاون م��ع ادارة توجيه
م��ادة الرياضيات في وزارة التربية
بلغت  240مدرسة.

احتفال مركز صباح االحمد للموهبة واالبداع

م��ن ج��ان �ب��ه اك ��د م��دي��ر التخطيط
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ف� ��ي امل� ��رك� ��ز ري� ��اض
ال � �ش� ��رف ان ال � �ش ��راك ��ة م� ��ع ال� � � ��وزارة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وت �ه��دف إل ��ى تخريج
اج� �ي ��ال م ��ن ال� �ط�ل�اب ت �م �ت �ل��ك ك �ف��اءة
عالية.

الزراعة :أنواع جديدة من
األشجار تتحمل الظروف البيئية
أك � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ال � � � ��زراع � � � ��ة وال � � � � �ث � � � ��روة ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة
اهتمامها بزراعة أنواع جديدة من
األش �ج��ار ذات ال �ق��درة ع�ل��ى تحمل
ال� � �ظ � ��روف ال �ب �ي �ئ �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة ب�ع��د
إج � ��راء ال �ت �ج��ارب امل�خ�ت�ل�ف��ة عليها
وم� �ن� �ه ��ا ش � �ج ��رة األرج � � � � ��ون .وق� ��ال

م��دي��ر اإلرش� � ��اد ال ��زراع ��ي ب��ال�ه�ي�ئ��ة
م .غ ��ان ��م ال �س �ن��د إن � ��ه ت �م��ت زراع � ��ة
ش �ج��رة األرج� � ��ون وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا في
املواسم املتعددة وقد ثبت نجاحها
وتحملها ال�ظ��روف القاسية خالل
ف� �ص ��ل ال� �ص� �ي ��ف ك ��ذل ��ك ان �خ �ف��اض
الحرارة خالل فصل الشتاء.

الصحة العالمية تشيد بدعم
الكويت ألنشطتها في سوريا
أش��ادت منظمة الصحة العاملية
بالدعم امل��ال��ي ال��ذي تقدمه الكويت
ألنشطتها في سوريا وال��ذي وصل
الى  12.8مليون دوالر أمريكي منذ
اندالع االزمة السورية مؤكدا ان هذا
الدعم ساهم في انقاذ حياة ماليني
ال �س��وري�ين الس�ي�م��ا ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون
االم� ��راض امل��زم�ن��ة .وذك ��رت مندوبة
املنظمة في سوريا اليزابيث هوف
ف� ��ي ب� �ي ��ان ص� � ��ادر ع� ��ن امل �ن �ظ �م��ة ان
امل�س��اه�م��ات الكويتية توجهت الى
امل��رض��ى امل �ص��اب�ين ب��ارت �ف��اع نسبة

السكر ف��ي الجسم والفشل الكلوي
والربو والصرع والسرطان والقلب
واألوعية الدموية.
وأك��دت ه��وف مساهمة التمويل
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي س��د ال �ث �غ��رات امل�ل�ح��ة
ف� ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى م� � ��واد م �ن �ق��ذة
للحياة مثل األنسولني وغيرها من
األدوي � ��ة م��ن خ�ل�ال ال �ق��واف��ل الطبية
التي تم تنظيمها مع الهالل األحمر
السوري واملنظمات غير الحكومية
املعنية بالرعاية الصحية والطبية.

ب��دوره��ا ق��ال��ت امل��وج��ه ال�ع��ام مل��ادة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ات ف � ��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ب ��االن ��اب ��ة اي� �م ��ان امل �ن �ص ��ور ان ه��ذه
امل �س��اب �ق��ات ت �ع��د اس �ل��وب��ا تعليميا
متطورا يهدف ال��ى تعريف الطالب
ف� ��ي امل � ��راح � ��ل ال� ��دراس � �ي� ��ة امل �ت �ق��دم��ة

بأهمية الرياضيات واستخداماتها
في الحياة اليومية بعيدا عن اجواء
الدراسة.
م� � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � � ��ال م � �س � �ت � �ش� ��ار
الرياضيات باملركز د .احمد العنزي
ان امل�س��اب�ق��ة ش �ه��دت م�ش��ارك��ة 1300

الكويت الثالثة عالميا في إصابة
األطفال بالسكري
دش� ��ن م �ع �ه��د دس� �م ��ان ألب �ح��اث
السكري بالتعاون م��ع شركة زين
لالتصاالت عيادة متنقلة للسكري
بهدف التوعية بخطورة املرض.
ج��اء ذل��ك على هامش احتفالية
امل� �ع� �ه ��د ب � �ي� ��وم ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل ��ي
ت �ح��ت ش �ع��ار (ك��اف �ح��وا ال �س �ك��ري)
ب �ح �ض ��ور امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ع�ه��د
د .قيس ال��دوي��ري ورئيس مجلس
ام � �ن� ��اء امل� �ع� �ه ��د د .ه� �ل��ال ال �س��اي��ر
وامل� � ��دي� � ��ر ال� � �ع � ��ام مل� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لالختصاصات الطبية د .ابراهيم
ه��ادي والرئيس التنفيذي لشركة
زين ايمان الروضان.
وق � � ��ال ال� � ��دوي� � ��ري ف� ��ي ك �ل �م��ة ل��ه
ب��امل�ن��اس�ب��ة ان ال �ه��دف م��ن تسيير
ال�ع�ي��ادة املتنقلة ن�ش��ر ال��وع��ي بني
اف � ��راد امل �ج �ت �م��ع وت �ق��دي��م امل �ش��ورة
وال�ن�ص��ائ��ح الصحية اث �ن��اء اج��راء
الفحوص والتحاليل االولية.
واض � � � � ��اف ان االح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات
ال �خ��اص��ة ب��ال�ك��وي��ت ت�ش�ي��ر ال ��ى ان
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جانب من املعرض املصاحب الحتفالية معهد دسمان

م �ع��دل ان �ت �ش��ار ال �ن��وع ال �ث��ان��ي بني
الفئة العمرية من  20الى  79عاما
ي �ب �ل��غ  20ف ��ي امل �ئ ��ة ف �ي �م��ا س�ج�ل��ت
م� �ع ��دالت االص ��اب ��ة ب��ال �ن��وع االول
بني االطفال دون ال�ـ 15عاما نسبة
م��رت �ف �ع��ة ب�ل�غ��ت  37ح��ال��ة م ��ن بني
كل  100الف نسمة لتحتل الكويت
بذلك املركز الثالث عامليا.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ط��ال��ب م��ن  240م��درس��ة ت��م ترشيح
 60منها واختيار افضل  20مدرسة
لتفوز باملسابقة.
وف� � � � ��از ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى امل ��رح� �ل ��ة
االبتدائية عشر مدارس هي عبدالله
العصفور للبنني وحمد الخالد بنني
واح�م��د الياسني بنني وفاطمة بنت
الحسني بنات واروى بنت الحارث
بنات ومحمد اسماعيل الغانم بنني
وعني جالوت بنات والعديلية بنات
والضلع للبنني وام ملك االنصارية
بنات.
وعلى مستوى املرحلة املتوسطة
فازت مدارس عمرة االنصارية بنات
وع�م��ار ب��ن ي��اس��ر ب�ن�ين والصالحية
ل�ل�ب�ن��ات وام��ام��ة ب�ن��ت ال �ع��اص بنات
وعبدالله بن الزبير بنني وهالة بنت
خ��وي �ل��د ب �ن��ات وال �ش �ف��اء ب �ن��ت ع��وف
ب �ن��ات واس �م��اء ب�ن��ت اب ��ي ب�ك��ر ب�ن��ات
وال� �ع�ل�اء ال �خ �ض��رم��ي ب �ن�ين وام �ي �م��ة
بنت عبدالله بنات.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وذك � ��ر ان امل �ع �ه��د وض� ��ع خ�ط��ة
ع�م��ل تمثلت بتخصيص ال�ع��دي��د
من االنشطة والفعاليات بمناسبة
يوم الصحة العاملي منها العيادة
امل �ت �ن �ق �ل��ة ل �ت �ن �ط �ل��ق ال � ��ى وج� �ه ��ات
ع� ��دة ت �ش �م��ل ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والخاصة.
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