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الغانم يعقد مباحثات
رسمية مع رئيس
برلمان زيمبابوي

الخالد :أمن
السعودية أمان لنا
وعزها عز لنا

الصانع :الكويت
ستظل سباقة
في إغاثة المنكوبين

دعوات نيابية لطرح قانون إدارة التحقيقات بالداخلية في الجلسة المقبلة

المجلس يطالب بحل أزمة تطاير الحصى
والعمير يتعهد بتحمل المسؤولية
ردا ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ل� ��وي� ��ح ال� �ن� �ي ��اب ��ي
باستجوابه في جلسة مجلس األمة
التكميلية أمس على خلفية ظاهرة
ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى ف��ي ال �ش��وارع أعلن
وزير االشغال العامة ووزي��ر الدولة
لشؤون مجلس االمة د.علي العمير
اس �ت �ع ��داده ل�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة في
ح��ال اإلخ �ف��اق أو س��وء التنفيذ في
م�ع��ال�ج��ة ال �ظ��اه��رة م �ش��ددا ع �ل��ى أن
ذلك مرهون بإقرار ميزانية ال��وزارة
وب � �ن ��د ال� �ص� �ي ��ان ��ة ل �ل �س �ن��ة ل �ل �م��ال �ي��ة
.2017/2016
واعتبر الوزير العمير في تصريح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ق��ب ج�ل�س��ة مجلس
االم��ة التكميلية أمس التي خصص
ج��زء منها ملناقشة الطلب النيابي
الستيضاح سياسة الحكومة حيال
مشكلة تطاير الحصى بالشوارع أن
مناقشة هذا املوضوع أمر مستحق
ألنه أرق املواطنني وتسبب بالضرر
ملركباتهم.

ووص� ��ف ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ت�ق��دم
بها مجموعة م��ن ال�ن��واب ف��ي ختام
الجلسة بأنها ممتازة مبينا انه من
املقرر التصويت عليها في الجلسة
املقبلة وسيتم تنفيذها كما جاءت.
وذك� ��ر أن س ��وء ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال�س��اب��ق
ف��ي ع�ق��ود الصيانة ملعالجة الطرق
امل �ت �ض��ررة ك ��ان س�ب�ب��ا رئ �ي �س �ي��ا في
ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى خ��اص��ة ف��ي أوق ��ات
س �ق��وط األم �ط ��ار م�ب�ي�ن��ا أن ال� ��وزارة
ح �ص��رت ال � �ش� ��وارع وامل� ��واق� ��ع امل� ��راد
تنفيذ أعمال الصيانة بها في الفترة
املقبلة وفق جداول زمنية محددة.
وأكد محاسبة املتسببني بمشكلة
تطاير الحصى في الشوارع وإحالة
امللف كامال الى النيابة العامة مبينا
أن العقوبات وقعت على أشخاص
وم��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال� � � ��وزارة وم �ق��اول�ي�ن
ومكاتب استشارية وذلك وفق ارقام
ال �ع �ق��ود ال �ت��ي ت ��م إي �ض��اح �ه��ا خ�لال
الجلسة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

وع� ��ن ت ��أخ ��ر ال � � � ��وزارة ف ��ي إن �ش��اء
محطات وزن الشاحنات على الطرق
قال ان هذه املسؤولية لم يعهد بها
ال ��ى وزارة االش� �غ ��ال إال ق �ب��ل شهر

 5نواب يطالبون بالتحقيق
في تزوير الرخص التجارية
ت �ق��دم  5ن � ��واب ب �ط �ل��ب لتكليف
لجنة حماية امل��ال العام التحقيق
ف� ��ي ت� ��زوي� ��ر ال� ��رخ� ��ص ال �ت �ج��اري��ة
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ح� �ي ��ازات زراع �ي��ة
من الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية.
وق � � ��ال ال� � �ن � ��واب ف� ��ي ال� �ط� �ل ��ب إن

ك � �ت� ��اب ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال � � �ص� � ��ادر م��ن
وك �ي��ل ال� � � ��وزارة ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان
ال �ف �ه��د ف ��ي  17اغ �س �ط��س امل��اض��ي
ي �ك �ش��ف ع ��ن إص� � ��دار ال �ت��راخ �ي��ص
ل �ـ  18ش��رك��ة ع��ن ط��ري��ق م �ح��ررات
وأوراق ب�ن�ك�ي��ة م � ��زورة .وط��ال �ب��وا
بتحديد مسؤولية موظفي الهيئة

تلفزيون المجلس

العامة للزراعة وال�ث��روة السمكية
ف ��ي ت�خ�ص�ي��ص ح� �ي ��ازات زراع �ي��ة
ل� �ش ��رك ��ات م� � � ��زورة رغ � ��م ت�س�ج�ي��ل
قضية بحقهم.
تفاصيل (ص)07

ديوان الخدمة :الخميس المقبل عطلة
قرر ديوان الخدمة املدنية تعطيل
العمل في جميع الجهات الحكومية
والهيئات واملؤسسات العامة يوم
ال�خ�م�ي��س  5م��اي��و واع �ت �ب��اره عطلة

رس �م �ي��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ذك � ��رى اإلس � ��راء
وامل �ع ��راج ع�ل��ى أن ي�س�ت��أن��ف ال ��دوام
ال��رس �م��ي ي ��وم األح� ��د  8م ��ن ال�ش�ه��ر
نفسه.

ت�ق��ري�ب��ا م�ض�ي�ف��ا أن �ن��ا س�ن�ت��اب��ع ه��ذا
األم��ر ملعالجة األض��رار الناتجة عن
ذلك.
وعن طلب الوزير بتعزيز ميزانية

واوضح انه نظرا ملصادفة ذكرى
االس � � � ��راء وامل� � �ع � ��راج ي � ��وم األرب � �ع� ��اء
 4م��اي��و ف��إن��ه ت �ق��رر ت��رح �ي��ل م��وع��د
العطلة الى الخميس.

د .عودة الرويعي:

 المجلس الحاليمكن الطالب من
طرح مشاكلهم
التعليمية
تفاصيل (ص)13

األشغال رد رئيس لجنة امليزانيات
وال � � �ح � � �س � � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
عبدالصمد قائال :هناك في ميزانية
عام  2016-2017ما يبلغ  29مليونا

و 200ألف منها  14مليونا لصيانة
الطرق مضيفا :وباملقارنة بامليزانية
السابقة يتضح أن ليس هناك عجز
في امليزانية.
وأردف :ن �ح��ن ف ��ي م�ج�ل��س االم ��ة
ل��ن ن��دخ��ر وس�ع��ا ف��ي اعتماد املبالغ
ال�ل�ازم ��ة ل� � ��وزارة االش� �غ ��ال ل�ص�ي��ان��ة
ال �ط��رق ول �ك��ن ي�ج��ب أن ت��ذه��ب ه��ذه
املبالغ إلى الطريق الصحيح.
إلى ذلك حذر عدد من النواب في
الجلسة من ان تأجيل قانون االدارة
العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
إل ��ى ال � ��دورة ال �ق��ادم��ة ي �ن �ط��وي على
خطورة حيث قد يكون هناك تمسك
ب� ��وج� ��ود أغ �ل �ب �ي��ة ال �ث �ل �ث�ي�ن وه �ن ��اك
س ��اب� �ق ��ة ف� ��ي ق� ��ان� ��ون ت� �ق ��اع ��د امل� � ��رأة
مطالبني بطرح القانون في الجلسة
املقبلة.
تفاصيل المضبطة (ص)09-03

الجاراهلل :متفائلون تماما
بنتائج المشاورات اليمنية
وصف نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله ل�ق��اءات سمو امير البالد
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ل�ل�اط ��راف
ال �ي �م �ن �ي��ة أم� � ��س االول ب� �ـ«امل� �ث� �م ��رة
وامل � �ب ��ارك ��ة» م �ش �ي��را إل� ��ى أن س �م��وه
اعطى خاللها نصائحه وتوجيهاته
ألعضاء الوفود اليمنية املشاركة في
املشاورات .وأعرب عن توقعاته بأن
تشهد مشاورات السالم اليمنية في
الكويت انطالقة جيدة في ض��وء ما

تحقق من تقدم إيجابي بني األطراف
اليمنية بشأن اإلطار العام للمحاور
االم�ن�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة والسياسية
للمرحلة املقبلة.
وق ��ال ال�ج��ارال�ل��ه إن��ه ب�ع��د ل�ق��اءات
س�م��و االم �ي��ر وال �ت��ي دائ �م��ا م��ا تكون
لقاءات خير ونحن متفائلون تماما
بنتائج املشاورات.

مالحظات ديوان المحاسبة

تفاصيل (ص)15

انخفاض صرف هيئة البيئة على بعض اعتمادات
مشاريع خطة التنمية
تفاصيل (ص)12-10
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أرسل برقيتي تهنئة إلى ملك هولندا ورئيس جنوب أفريقيا

األمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد
ورئيس برلمان زيمبابوي

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه
بقصر بيان صباح امس سمو ولي
العهد الشيخ نواف االحمد الجابر
ال � �ص � �ب� ��اح .ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ �ي��س

ومستقبال مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب بجمهورية زيمبابوي

مجلس االمة مرزوق الغانم.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء
باالنابة ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد كما استقبل حضرة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد رئيس مجلس االمة

م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ورئ� �ي ��س مجلس
ال � �ن� ��واب ب �ج �م �ه��وري��ة زي �م �ب��اب��وي
جيكوب م��ودن�ي��دا وال��وف��د امل��راف��ق
وذل ��ك بمناسبة زي��ارت��ه الرسمية
ل �ل �ب�ل�اد .وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س
لجنة الصداقة البرملانية الكويتية

 الزيمبابوية النائب فيصل فهدالشايع.
وب�ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
امللك ويليام ألكسندر ملك مملكة
هولندا الصديقة عبر فيها سموه

عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني ململكة هولندا متمنيا له
م��وف��ور الصحة والعافية وململكة
ه ��ول �ن ��دا ال �ص��دي �ق��ة دوام ال �ت �ق��دم
واالزده � � � � � � ��ار .ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ب �ب��رق �ي��ة
تهنئة إل��ى الرئيس جاكوب زوما

رئ�ي��س جمهورية ج�ن��وب أفريقيا
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.

ولي العهد استقبل رئيس مجلس األمة ورئيس الوزراء
باإلنابة والجراح والصبيح

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف االحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح ام��س رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم .واستقبل

ومستقبال هند الصبيح

رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خالد

ال�ج��راح كما استقبل وزي��رة الشؤون
االجتماعية والعمل ووزي ��رة ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة هند
ال �ص �ب �ي��ح .وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د

الشيخ ن��واف األح�م��د ببرقية تهنئة
إلى امللك ويليام ألكسندر ملك مملكة
ه��ول �ن��دا ال �ص��دي �ق��ة ض �م �ن �ه��ا س �م��وه
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د

ال��وط �ن��ي مل�م�ل�ك��ة ه��ول �ن��دا م�ت�م�ن�ي��ا له
م��وف��ور الصحة وال�ع��اف�ي��ة .كما بعث
ببرقية تهنئة إل��ى ال��رئ�ي��س جاكوب
زوم � � � ��ا رئ � �ي � ��س ج � �م � �ه ��وري ��ة ج� �ن ��وب

أف��ري �ق �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه م��وف��ور
الصحة والعافية.
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مضبطة
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النواب دعوا إلى ضرورة نقل الوفر من األبواب األخرى إلى بند الصيانة

الحكومة تطالب بميزانية إضافية
لحل أزمة الحصى المتطاير
انتهت جلسة مجلس
االمة التكميلية
أمس من دون تالوة
التوصيات بشأن تطاير
الحصى في الشوارع
والتصويت عليها.
كما طالب عدد من
النواب بطرح قانون
إدارة التحقيقات
بالداخلية في الجلسة
المقبلة وفيما يلي
تفاصيل الجلسة:
اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة التكميلية
العلنية أم��س األرب �ع��اء وت�ل�ا األم�ين
ال� �ع ��ام أس� �م ��اء ال � �ن� ��واب ال �ح��اض��ري��ن
وامل�ع�ت��ذري��ن ع��ن الجلسة والغائبني
من دون إذن أو إخطار.
بند األسئلة
س��ؤال ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي�س��ان
ال � � ��ى وزي� � � ��ر ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ع � ��ن امل� ��زاي� ��ا

الدويسان :وزارة
تساو
الداخلية لم
ِ
بين المحققين
المدنيين
والعسكريين

الغانم في حديث على هامش الجلسة مع عادل الجارالله

للعسكريني من منتسبيها القياديني.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � ��دوي � � �س� � ��ان :ل�ل�أس ��فال� � � � � ��وزارة ل � ��م ت � �س� ��او ب �ي��ن امل �ح �ق �ق�ين
امل� ��دن � �ي�ي��ن وال � �ع � �س � �ك ��ري �ي�ن ف �ش �م �ل��ت
العسكريني ول��م تشمل املدنيني رغم
تشابه طبيعة العمل وال ��وزارة رمت
الكرة في ملعب مجلس الوزراء وقمت
ب �ج �م��ع امل �ب��ال��غ امل��ال �ي��ة ع �ل��ى خ ��روج
ه��ؤالء امل��دع�ين امل��دن�ي�ين ف��وج��دت انه
توجد فرص عمل جديدة برواتب أقل

وستوفر الدولة مبالغ كبيرة وتوجد
ف ��رص ع�م��ل مل��دع��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ألسنا
ن �ن �ش��د دائ � �م ��ا ت��وف �ي��ر ف � ��رص ع �م��ل؟
أل �س �ن��ا ن�ن�ش��د ال �ت��وف �ي��ر؟ امل ��زاي ��ا بها
توفير ألنها مرة واحدة ثم يخرجون
للتقاعد .وال أعلم ملاذا فرقت الوزارة
ب�ين امل��دن�ي�ين وال�ع�س�ك��ري�ين؟ وبعض
البيانات لم تصلني بحجة السرية.
اح �ت �س ��اب امل� �ك ��اف ��أة ع �ل��ى  29ش �ه��را
ه��و  259754ال ��ف دي �ن��ار واح�ت�س��اب

امل �ك ��اف ��أة  24ش �ه��را ه ��و  1.440ال��ف
ب �ه��ذه ال�ح�س�ب��ة اك�ت�ش�ف��ت ان ال� ��وزارة
ستوفر  300وظيفة ش��اغ��رة جديدة
ولم تتجه الى توفير ميزانيتها ولو
طبقت ال��وزارة هذا القرار لوفرنا في
امليزانية واملزايا.
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري ل��وزي��ر
املواصالت إلفادته عن مدى قانونية
تشكيل ال�ل�ج��ان ال�ق��ان��ون�ي��ة والفنية
واإلدارية في بلدية الكويت.

 ال �ن��ائ��ب أح �م ��د الري :س� ��أدرساإلجابة من الجانب القانوني ولدي
معلومات ان بعض القرارات لتشكيل
اللجان لم تتوافق مع ديوان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ون � �ه ��دف ال � ��ى س�ل�ام ��ة ه��ذه
القرارات حتى ال تكون هناك ثغرات
واللجوء الى املحكمة اإلداري��ة وعلى

التتمة ص04

هنأ نظراءه في جنوب أفريقيا وهولندا

الري :بعض قرارات
المواصالت بشأن
تشكيل اللجان
ال تتوافق مع
ديوان الخدمة
المدنية
الحويلة :بعض
الجهات الحكومية
ال تعترف
بالتوكيالت الصادرة
من وزارة العدل

الغانم يعقد مباحثات رسمية مع رئيس برلمان زيمبابوي
عقد رئيس مجلس االم��ة مرزوق
ال �غ��ان��م أم� ��س االرب � �ع� ��اء م �ب��اح �ث��ات
رس �م �ي��ة ه ��و ورئ� �ي ��س ال �ب ��رمل ��ان في
ج �م �ه ��وري ��ة زي� �م� �ب ��اب ��وي م ��ودي �ن ��دا
ج��اك��وب فرانسيس وال��وف��د امل��راف��ق
له وذل��ك بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد.
وج� � � � � � � ��رى خ � � �ل� � ��ال امل � � �ب � ��اح � � �ث � ��ات
اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
البلدين الصديقني وسبل تنميتها
وتعزيزها في املجاالت كافة السيما
املتعلقة بالجانب البرملاني اضافة
ال��ى تنسيق امل��واق��ف ب�ين البرملانني
ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� �ق ��اري ��ة
والدولية.
كما تطرقت املباحثات ال��ى عدد

م��ن امل�ل�ف��ات ذات االه�ت�م��ام املشترك
وآخ ��ر امل�س�ت�ج��دات ع�ل��ى الساحتني
االقليمية والدولية.
وح�ض��ر امل�ب��اح�ث��ات رئ�ي��س بعثة
ال� �ش ��رف امل ��راف �ق ��ة ال �ن��ائ �ب��ان فيصل
ال�ش��اي��ع وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص وسفير
الكويت ل��دى جمهورية زيمبابوي
ب� ��در ال �ح��وط��ي وس �ف �ي��ر ج�م�ه��وري��ة
زيمبابوي ل��دى الكويت م��ارك غري
م��ارن �ج��وي .وع �ق��ب امل�ب��اح�ث��ات اق��ام
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م م��أدب��ة غ� ��داء على
شرف الضيف الزائر والوفد املرافق
ل��ه ف��ي مبنى مجلس األم��ة الجديد
حضرها عدد من النواب.
ك �م��ا ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م��رزوق علي الغانم برقيتي تهنئة

إل� � � ��ى رئ � �ي � �س� ��ة امل � �ج � �ل� ��س ال ��وط� �ن ��ي
للمقاطعات ف��ي ج�م�ه��وري��ة جنوب
أف��ري �ق �ي��ا ث ��ان ��دي م ��ودي ��ز ورئ �ي �س��ة
املجلس الوطني باليكا مبيت وذلك
بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ب� �ع ��ث رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم برقيتي
تهنئة إل��ى رئ�ي�س��ة مجلس ال�ن��واب
ف��ي م�م�ل�ك��ة ه��ول �ن��دا خ��دي �ج��ة أري ��ب
ورئ� �ي� �س ��ة م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ آن �ك��ي
ب� ��روك� ��رز  -ن� � ��ول -وذل� � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني لبلدهما.

رئيس مجلس األمة مستقبال نظيره الزيمبابوي موديندا جاكوب فرانسيس والوفد املرافق له
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إشادة نيابية بجهود وزير الداخلية
في حفظ األمن واألمان
تتمة المنشور ص03
الوزير مراجعة هذه القرارات بحيث
تتوافق مع قوانني الخدمة .وسأوجه
سؤاال آخر للوزير للرد على أسئلتي
بعد دراستها.
س � ��ؤال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ال��ى وزي ��ر ال �ع��دل واألوق� ��اف ب��إف��ادت��ه
ع��ن امل �س��ؤول امل�ب��اش��ر ف��ي ال �ع��دل عن
متابعة ق�ب��ول ال�ت��وك�ي�لات ال �ص��ادرة
للمراجعني.
 د .م �ح �م��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة :ه � ��ذه م��نامل� �ش ��اك ��ل ال � �ت ��ي ت� ��واج� ��ه امل ��واط� �ن�ي�ن
ه ��و ع � ��دم اع � �ت� ��راف ب �ع��ض ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة او ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ب��ال �ت��وك �ي�ل�ات ال� �ع ��ام ��ة او ال �خ��اص��ة
وه � � ��ذا ي �ن �ب �غ��ي م �ع��ال �ج �ت �ه��ا ب�ش�ك��ل
سريع ونعمل اليوم من اجل تحقيق
الحكومة االلكترونية ليكون هناك
ان �س �ج ��ام ب�ي�ن ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ل� �ت� �س� �ه� �ي ��ل م � �ع � ��ام �ل��ات امل � ��واط � �ن �ي��ن.
ويفترض تطبيق النظام املتبع في
ال��دول املتقدمة توكيالت ص��درت من
جهات معتمدة ويفترض االع�ت��راف
بها ف��ي الجهات الحكومية .نتمنى
ان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت �ش �ج �ي��ع ل�ت�ط�ب�ي��ق
ن� �ظ ��ام ال �ح �ك��وم��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ف��ي
ج �م �ي ��ع ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وم ��ا
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ت�م�ن��ع من
ال� �ت� �ع ��ام ��ل االل� �ك� �ت ��رون ��ي ال �ص �ح �ي��ح.
ب �ع��ض ال �ج �ه ��ات اخ � ��ذت خ �ط ��وة ف��ي
ه ��ذا االت� �ج ��اه وم ��ا امل� �ب ��ررات لبعض
ال �ج �ه��ات ال �ت ��ي ال ت �ط �ب��ق ال �ح �ك��وم��ة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وج � � ��زء م � ��ن امل �ش �ك �ل��ة
املرورية هي جزء من تردد املواطنني
وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى ال�ج�ه��ات الحكومية
لتخليص معامالتهم فمن املفترض
التسهيل ع�ل��ى ال �ن��اس لكسب عامل
ال��وق��ت .االه �ت�م��ام ب��ال��وق��ت ام��ر غاية
ف��ي االه�م�ي��ة ون�ت�م�ن��ى م��ن الحكومة
ان تطبق نظام الحكومة االلكترونية
تفعل النظام بالشكل الصحيح.
وان ّ
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب م� �ب ��ارك ال�خ��ري�ن��ج
ل� ��وزي� ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع� ��ن ع � ��دد ال ��ذي ��ن
ت ��م اخ �ت �ي��اره ��م ف ��ي ال �ع �م��ل ل �ش��ؤون
املختارين.
 م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج :أش �ك��ر جهودوزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير
الشيخ محمد الخالد في بسط األمن
وض�ب��ط ال�ج��ري�م��ة ق�ب��ل وق��وع�ه��ا وم��ا
قامت به االجهزة االمنية من تعاون
وتنسيق في محارية االره��اب دليل
ح ��ي ع �ل��ى ت �ع ��اون االج� �ه ��زة االم�ن�ي��ة
م��ن اج��ل ح�م��اي��ة ام��ن ال��وط��ن وات�ق��دم
بالشكر للشيخ محمد ال�خ��ال��د على
جهوده امللموسة على رفع وتجهيز
ق��وات�ن��ا ال��داخ�ل�ي��ة .ذك��ر ال�خ��ال��د ام��س
ان ��ه م ��ن خ� ��دام ال �ش �ع��ب وك ��ل م ��ن هم
ع �ل��ى االرض ال �ط �ي �ب��ة م ��ن م��واط�ن�ين
ومقيمني واعتقد ان ما ذكره الشيخ

الخرينج:
نخدم المواطنين
والوافدين
بما ال يعارض
القوانين واللوائح
العمر :األزمة
مستمرة في
النفط رغم توقف
اإلضراب
الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

م � ��ازن ل ��م ي �ق �ص��د اإلس � � ��اءة ألع �ض��اء
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وان � � � ��ا ش� ��اه� ��د ع �ل��ى
ج� �ه ��وده واي� ��ادي� ��ه ال �ب �ي �ض��اء ون�ح��ن
خ� ��دام ال��وط��ن وامل��واط �ن�ي�ن وال�ش�ع��ب
ف� ��ي ك �ث �ي��ر م� ��ن امل� � �ج � ��االت س �ي��اس �ي��ة
واج�ت�م��اع�ي��ة وان �س��ان �ي��ة ول �ن��ا أس��وة
ف��ي ال��رس��ول ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وسلم
حينما ق ��ال :أح��ب االع �م��ال ال��ى الله
سرور تدخله على املسلم ولنا قدوة
ف��ي حضرة صاحب السمو  -حفظه
الله ورع��اه -ودور النائب ال يقتصر
على العمل السياسي ولكن ايضا في
مجال التشريع والرقابة .نحن نخدم

أحمد الري

املواطنني والوافدين بما ينفعهم وال
يعارض القوانني واللوائح.
سؤال النائب جمال العمر لوزير
ال �ن �ف��ط إلف ��ادت ��ه ع ��ن ح �ج��م األم � ��وال
ال� �ت ��ي ت ��ودع �ه ��ا م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة عن
الخمس سنوات االخيرة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :س��أل��ت ع ��ن م��دىال� ��رق� ��اب� ��ة ع � ��ن االم � � � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة
امل � � ��وج � � ��ودة ل � � ��دى امل � �ح� ��اف� ��ظ ول� �ك ��ن
ه � ��ذه ف ��رص ��ة ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن ال �ب��دي��ل
االستراتيجي واالضراب الذي أوقف
االن� �ت ��اج وخ �س��ر ال ��دول ��ة رب ��ع م�ل�ي��ار

دوالر ه � ��ذه االزم� � � ��ة م �س �ت �م��رة وان
توقف االضراب وهذه نتيجة قرارات
غير مدروسة من الحكومة وم��ن هم
داخ ��ل ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ل�ي��س لديهم
القدرة السياسية على تمرير البديل
االس�ت��رات�ي�ج��ي وال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ال
ي�ن��اس��ب ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي الن��ه
ق �ط��اع ل ��ه خ �ص��وص �ي��ة وب ��ه م�خ��اط��ر
وهناك مواصفات عاملية والحكومة
ه � ��ي امل� �ت� �س� �ب ��ب ال ��رئ � �ي� ��س ألن � �ه� ��ا ل��م
تحتو االض ��راب وق��رارات �ه��ا االداري ��ة
السيئة ستكون كلفتها عالية على
ال ��دول ��ة امل� �س ��ؤول ع ��ن ال �ق �ط��اع ل��دي��ه

وفد برلماني إلى بروكسل
في زيارة رسمية
ت��وج��ه وف� ��د ب��رمل��ان��ي ب��رئ��اس��ة
ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه امل � �ع � �ي ��وف
وعضوية النائب أحمد القضيبي
إل � � � ��ى ال � �ع � ��اص � �م � ��ة ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي ��ة
ب ��روك� �س ��ل ام � ��س ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
ال��زي��ارة ال��رس�م�ي��ة امل �ق��ررة للجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة
ب �ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع ال �ب��رمل��ان
األوروبي.
ومن املقرر أن يلتحق بالوفد
ف � ��ي وق � � ��ت الح � � ��ق األم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام
ملجلس األمة عالم الكندري.

عبد الله املعيوف

أحمد القضيبي

 15منصبا ول�ي��س م�ت�ف��رغ��ا ملتابعة
القطاع ويضرب الكفاءات الوطنية.
الحكومة تريد نسف بيئة العمل في
القطاع النفطي التي تعمل كالفريق
ال��واح��د .ارتجالية ال�ق��رارات نتخوف
م �ن �ه��ا ألن ه� �ن ��اك س � ��وء إدارة وم��ن
يتحمل الكلفة؟ انخفض االنتاج من
 3م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ال ��ى م�ل�ي��ون و900
ال� ��ف ب��رم �ي��ل وخ� �س ��رت ال ��دول ��ة رب��ع
م�ل�ي��ار ه ��ذا امل�ج�ل��س ك�ف�ي��ل ان ي��داف��ع
عن الحقوق لكن االضراب وشل البلد
وس �م �ع��ة ال �ب �ل��د ل��ن ن�ق�ب��ل ب �ه��ا وع�ل��ى
ال �ح �ك��وم��ة ع� ��دم االق � � ��رار ع ��ن ق � ��رارات
خاطئة فلتعترف الحكومة وترجع
ع��ن ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ل�ل�ق�ط��اع
النفطي.
س � � ��ؤال ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي ��ران ل ��وزي ��ر ب �ش ��أن ال ��رب ��ط ب�ين
مخرجات التعليم وخطط التنمية.
 د .عبدالرحمن الجيران :لألسفاج��اب��ة ال��وزي��ر غ�ي��ر م �ح��ددة واكتفت
ال�ج��ام�ع��ة ب��إرس��ال ال �ك �ت��ال��وج اذا ما
ك ��ان ع �ن��ده��م رب ��ط خ�ل�ه��م ي�ع�ت��رف��ون
ويبحثون املشاكل ولألسف االرق��ام
التي ارسلوها تدين ادارة الجامعة
وال � �ت � �ط � �ب � �ي � �ق ��ي وت � � � � ��دل ع � �ل� ��ى ان� �ه ��م
ل�ي�س��وا متابعني ل�ل�م�ي��دان .الجامعة
وال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي ل� ��دي � �ه� ��م م �ش��اك �ل �ه��م
ال�خ��اص��ة فكيف نطلب منهم تقديم
رؤية مستقبلية ال يمكن ان نصل الى
اصالح منظومة التعليم الشامل ألن
هناك تحريات في السلوك واملعيشة
وال �ث �ق��اف��ة وال� �ح ��ل ل �ي��س ص �ع �ب��ا فال
ب � ��د ان ن� ��رك� ��ز ع� �ل ��ى ف� �ئ ��ة امل �م �ي��زي��ن
وت ��وج �ي �ه �ه ��م ال� � ��ى خ� �ط ��ط ال �ت �ن �م �ي��ة
وت��رع��اه��م ال��دول��ة ج�ي��دا ن��اق�ش�ن��ا في
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى م ��دى  30س �ن��ة وض��ع

التتمة ص05

الجيران :ال يمكن
أن نصل إلى إصالح
منظومة التعليم
وهناك مشاكل
خاصة في الجامعة
والتطبيقي
الحمود :لدينا
إمكانات كبيرة
للتواصل مع
الشباب وهناك
استراتيجية
لمكافحة العنف
الزلزلة :ال يمانع أي
عضو دخول الفريق
المساند للوزير
فهذا عرف سرنا
عليه منذ أمد
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العمير :إحالة قضية تطاير الحصى
في الطرق إلى النيابة العامة
تتمة المنشور ص04
امل � � � � ��رأة س� �ي ��اس� �ي ��ا وت� ��رك � �ن� ��ا ج ��ان ��ب
االج�ت�م��اع وم��ن خ�لال ه��ذا املنبر فال
يمكن ألي خطة ل�لإص�لاح ان تنجح
اذا م��ا أع��دن��ا رس ��م دور االس� ��رة في
املجتمع .بالنسبة الرت�ف��اع الجرائم
ب�ين ال�ش�ب��اب وارت �ف��اع نسبة الطالق
والتعثر ف��ي التعليم وك��م االم��راض
ال �ج ��دي ��دة واالم � � ��راض ال �ن��اج �م��ة عن
ال��وج �ب��ات ال �س��ري �ع��ة وال �ن��ات �ج��ة عن
ع� �ب ��دة ال �ش �ي �ط��ان وم� �ظ ��اه ��ر ال �ع �ن��ف
ف ��ي امل �ج �ت �م��ع وع �ل��ى وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ان تعطي ال��دور االك�ب��ر ل�لاس��رة وكل
ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة التفتت ال��ى االس��رة
والتعليم ونحن اهملناهما.
 وزي � ��ر االع� �ل ��ام ال �ش �ي��خ س�ل�م��انال �ح �م��ود :ب �خ �ص��وص ال �ت��واص��ل مع
ال�ش�ب��اب ف ��ال ��وزارة ل��دي�ه��ا ام�ك��ان�ي��ات
ك �ب �ي ��رة وف � ��ي ت� ��واص� ��ل م �س �ت �م��ر م��ع
ال �ش �ب��اب واط �م �ئ��ن ال �ن��ائ��ب ال �ج �ي��ران
بأننا ف��ي ت��وس��ع اك�ب��ر للتواصل مع
ال �ش �ب��اب وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ق�ض�ي��ة العنف
فالحكومة اخذت قرارا واستراتيجية
مل�ك��اف�ح��ة ال�ع�ن��ف ال�ش�ب��اب��ي م�ن��ذ سنة
ونفذتها منذ عام ولدينا اجهزة لرصد
العنف م��ن خ�لال منظومة كاملة وان
ك��ان��ت ال�ظ��اه��رة اصبحت سمة عاملية
وت�ن�ت�ق��ل م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي .ال�ح�ك��وم��ة ح��ري�ص��ة على
وض � ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
س�ل�ام��ة ال �ش �ب��اب وم �ك��اف �ح��ة ال�ت�ط��رف
والعنف.
طلب مناقشة
انتقل املجلس ال��ى مناقشة طلب
امل�ن��اق�ش��ة امل �ق��دم م��ن االع �ض��اء بشأن
قضية تطاير الحصى في الشوارع.
 وزي��ر األش�غ��ال :نعم لدينا بيانب � �ه� ��ذا ال � �ش � ��أن ون � �س � �ت� ��أذن امل �ج �ل��س
ب��دخ��ول ال�ف��ري��ق امل�س��ان��د وامل��وض��وع
تمت املوافقة عليه منذ امس وأليس
م ��ن ال �ح �ك �م��ة دخ � ��ول ال �ف��ري��ق ال�ف�ن��ي
لالستماع ولالجابة على مالحظات
النواب؟
 د .يوسف الزلزلة :ال أعتقد أن أيع�ض��و يمنع دخ ��ول ال�ف��ري��ق املساند
للوزير وه��ذا ع��رف س��رن��ا عليه منذ
أمد.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :أق � � ��در ت�ط�ب�ي�ق��كل�لائ�ح��ة ل�ك��ن ه ��ذا امل��وض��وع ت��م أخ��ذ
املوافقة عليه منذ جلسة امس.
 وزي ��ر األش �غ��ال د .ع�ل��ي العمير:م � ��ن ن� �ط� �ل ��ب دخ� ��ول � �ه� ��م ال � �ق� ��اع� ��ة ه��م
الفريق الفني وهناك  3مصورين في
القاعة من اخذ موافقة املجلس على
دخ��ول �ه��م ول��دي �ن��ا ع ��رض م��رئ��ي من
سيعرضه؟
االج � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا وزارة
األشغال العامة بشأن دراسة أسباب
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قمنا بكشط
األجزاء المتطايرة
من الطرق
المتضررة تمهيدا
إلعادة رصفها
ثالث مناقصات
لتطوير طريق
العبدلي
جمال العمر

تطاير الصلبوخ وس�ب��ل معالجتها
ومنع تكرارها:
عقب ظهور مشكلة تطاير الحصى
اتخذت ال��وزارة عدة اج��راءات لبحث
أسباب هذه الظاهرة وسبل تالفيها
ووض� ��ع ال �ح �ل��ول امل�ن��اس�ب��ة ل�ه��ا ملنع
تكرارها مستقبال طبقا ملا يلي:
 - 1ت ��م اص � � ��دار ال � �ق� ��رار ال � � ��وزاري
رق ��م  2014/1ب �ت��اري��خ 2014/1/12
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة للتحقيق في
أس �ب��اب ح ��دوث ت�ل��ك امل�ش�ك�ل��ة وسبل
تالفيها مستقبال وتحديد املتسببني
فيها.
 - 2ع�ق��ب ان�ت�ه��اء ت�ل��ك ال�ل�ج�ن��ة من
اعمالها ت��م اص��دار التعميم االداري
رق��م  2015/2ب�ش��أن ض��واب��ط تنفيذ
االعمال االسفلتية وتم إلزام قطاعات
ال � � � � � ��وزارة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب� �م ��ا ج� � ��اء ب �ه��ذا

حوار حكومي نيابي على هامش الجلسة

د .علي العمير

التعميم.
 - 3ت��م ت�ك�ل�ي��ف امل��رك��ز ال�ح�ك��وم��ي
ل � �ل � �ف � �ح� ��وص� ��ات وض � � �ب� � ��ط ال � � �ج � ��ودة
واألب� �ح ��اث ال �ت��اب��ع ل � ��وزارة األش �غ��ال
ال �ع ��ام ��ة ب� ��إع� ��داد خ �ل �ط��ة ت�ص�م�ي�م�ي��ة
جديدة وت��م فرشها بمنطقة النزهة
بشكل تجريبي علما بأنه ال ب��د من
مرور موسمني صيف وشتاء للتأكد
م��ن ن �ج��اح ت �ل��ك ال�خ�ل�ط��ة االس�ف�ل�ت�ي��ة
الجديدة.
 - 4ق��ام��ت ال� � ��وزارة ب��ال�ت�ع��اق��د مع
مختبر النقل واألب�ح��اث البريطاني
 T.R.Lلتصميم عدة خلطات اسفلتية
لعدم تكرار هذا االمر ولقد تم بالفعل
تنفيذ ط��ري��ق ت�ج��ري�ب��ي ع�ل��ى ال�ط��رق
ال� ��دائ� ��ري ال� �س ��ادس م ��ن م �ح �ط��ة رق��م
 10.0ال � ��ى  9.0ك ��م ب ��ات� �ج ��اه ال �ش��رق
ال��واص��ل ال ��ى امل�س�ي�ل��ة وذل ��ك ب�ف��رض

ال �خ �ل �ط��ات ال �ت �ص �م �ي �م �ي��ة امل �ع �ت �م��دة
بهدف تعريضها لألحمال املرورية
امل �خ �ت �ل �ف��ة وك� � ��ذا االج� � � ��واء امل �ن��اخ �ي��ة
امل�ت�ن��وع��ة ح�ت��ى ي�ت��م رص��د ومتابعة
ال �ت �غ �ي �ي��رات ال� �ت ��ي ق ��د ت� �ط ��رأ ع�ل�ي�ه��ا
وال��وص��ول ال��ى الخلطة التصميمية
املناسبة وح��ال االنتهاء من اعتماد
الخلطة التصميمية سيتم تعميمها
على كافة مشاريع الصيانة.
 - 5ق��ام��ت ال ��وزارة بكشط االج��زاء
امل� �ت� �ط ��اي ��رة م� ��ن ال � �ط� ��رق امل� �ت� �ض ��ررة
تمهيدا إلعادة رصفها بعد استبدال
الطبقة السطحية  P.M.Sبـ .type iii
 - 6ت ��م اخ �ض ��اع ط��ري��ق ال�ع�ب��دل��ي
لعملية تطوير شاملة يخضع حاليا
ل �ع �م �ل �ي��ة ت �ط��وي��ر ش��ام �ل��ة م ��ن خ�ل�ال
ثالث مناقصات تحتوي على إنشاء
تقاطعات وب�ن��اء ج�س��ور والتفافات

علوية وزيادة عدد الحارات.
 - 7ت� ��م ط � ��رح م �ن��اق �ص��ة ص �ي��ان��ة
ال � �ط ��ري ��ق ال� � ��دائ� � ��ري ال� � �س � ��ادس ع ��ام
 2014إال أن ع��دم ق�ي��ام وزارة املالية
ب ��إدراج عقد صيانته بميزانية عام
 2016/2015ق ��د ح � ��ال دون ات �م��ام
أعمال صيانته.
 - 8كما يخضع طريق النويصيب
ح� ��ال � �ي� ��ا ل �ع �م �ل �ي ��ة ت � �ط� ��وي� ��ر ش��ام �ل��ة
ح �ي��ث ي �ج��ري ح��ال �ي��ا ت�ن�ف�ي��ذ ج�س��ور
وت �ق��اط �ع��ات وال �ت �ف��اف��ات ع�ل��وي��ة كما
ت��م ترسية املناقصة رق��م ه�ـ ط217/
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب� �ت� �ط ��وي ��ر ه � � ��ذا ال� �ط ��ري ��ق
وم � �س � �ت � �ن� ��دات� ��ه اآلن ل � � � ��دى دي � � � ��وان
املحاسبة إلعمال رقابته السابقة.
 - 9ت��م زي � ��ادة م ��دة ض �م��ان ع�ق��ود
صيانة ال�ط��رق ال�ج��دي��دة ال��ى خمس
سنوات من تاريخ التسلم االبتدائي
ألع� �م ��ال ال �ع �ق��د وك ��ذل ��ك زي � � ��ادة م��دة
ضمان عقود انشاء الطرق الجديدة
الى خمس سنوات للطبقة السطحية
وع� �ش ��ر س � �ن� ��وات مل� ��ا ت� �ح ��ت ال �ط �ب �ق��ة
ال� �س� �ط� �ح� �ي ��ة م� � ��ن ت� � ��اري� � ��خ ال �ت �س �ل ��م
االبتدائي ألعمال العقد وتم تضمني
ذل��ك ف��ي اص ��ول امل�ن��اق�ص��ة بالوثيقة
 1-Iفي االعالن او الدعوة للمناقصة.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ف��إن االج� ��راءات
التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن
ت� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى ف � �ت ��رة زم� �ن� �ي ��ة ل�ي�س��ت
بالقصيرة ليشعر بها املواطن وذلك
ب �ع��د االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ت �غ �ي �ي��ر ال�ط�ب�ق��ة
السطحية لجميع طرق الكويت التي
تبلغ اط��وال �ه��ا ح��وال��ي  8آالف كيلو
م�ت��ر ط��ول��ي منها ح��وال��ي  800كيلو
م �ت��ر ط � ��رق س��ري �ع��ة وال� �ب ��اق ��ي ط��رق
داخلية.
وفيما يتعلق بمحاسبة املتسببني

التتمة ص06

زيادة مدة ضمان
عقود صيانة
الطرق إلى خمس
سنوات من تاريخ
التسلم
إجراءاتنا تحتاج إلى
فترة زمنية ليست
قصيرة ليشعر بها
المواطن
تطبيق العقوبات
التعاقدية
تجاه المكاتب
االستشارية
والمقاولين
بن نخي :هناك
مشكلة في نقص
الميزانية ولدينا
خطة موسعة
لصيانة الطرق
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مطالب نيابية بتحميل المقاول تكلفة
صيانة الطرق المتضررة
تتمة المنشور ص05
بمشكلة تطاير الحصى ف��ي الطرق
ف�ق��د ت��م اح��ال��ة امل ��وض ��وع ك��ام�لا ال��ى
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة للتحقيق ف��ي ك��اف��ة
م��ا أح ��اط ب�ت�ل��ك امل�ش�ك�ل��ة م��ن اس�ب��اب
والوقوف على أوجه الخلل والقصور
التي صاحبت هذه املشكلة ومساءلة
ك� ��ل م� ��ن ي �ث �ب��ت ف� ��ي ح �ق��ه إه � �م� ��ال او
تقصير ول�ق��د قيد ه��ذا ال�ب�لاغ تحت
رق ��م  727ل�س�ن��ة  2014ح�ص��ر ام ��وال
ع��ام��ة ول �ق��د اح��ال��ت ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
امل��وض��وع ال��ى ادارة الخبراء لدراسة
ال � �ن � ��واح � ��ي ال� �ف� �ن� �ي ��ة ف � ��ي امل� ��وض� ��وع
وتحديد املسؤولني عن ذلك وما زال
امل ��وض ��وع م� �ت ��داوال ب � ��إدارة ال �خ �ب��راء
ومن الجدير بالذكر انه كانت هناك
ج�ل�س��ة ب�ت��اري��خ  2016/3/29ب ��إدارة
الخبراء هي الجلسة رقم  28في شأن
هذا املوضوع.
ه � � ��ذا م � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة وم � � ��ن ن��اح �ي��ة
اخ��رى فقد طبقت ال��وزارة العقوبات
التعاقدية تجاه املكاتب االستشارية
وم � �ق � ��اول � ��ي ال � �ع � �ق� ��ود م� �ح ��ل ت �ط��اي��ر
ال � �ص � �ل � �ب� ��وخ ف � �ل� ��م ي � �ت� ��م إس � � �ن� � ��اد أي
اتفاقيات الى املكتب الهندس املشرف
ع�ل��ى ال�ع�ق��د رق ��م 9ـ ط 125/م�ن��ذ ما
يزيد على العامني حتى اآلن.
ك �م ��ا ت� ��م اص� �ل ��اح األض � � � ��رار ال �ت��ي
حدثت بالعقود ارقام هـ ط 133/و هـ
ط 125/و هـ ط 138/و ق ص ط234/
و هـ ط 134/و هـ ط 136/و هـ ط132/
و هـ ط 135/و هـ ط 137/و هـ ط139/
ع �ل��ى ح �س��اب م �ق��اول��ي ه ��ذه ال�ع�ق��ود
ك�م��ا ت��م ت��وق�ي��ع ع�ق��وب��ة اإلن � ��ذار على
مهندس العقد رق��م ه�ـ ط 133/لعدم
التزامه بواجباته الوظيفية.
وم � ��ا ت� �ق ��دم ب �ي ��ان ��ه ك � ��ان ال ب� ��د ل��ه
م� ��ن دع � ��م م� ��ن ع � ��دة ج� �ه ��ات رس �م �ي��ة
بالدولة مثل وزارة املالية للموافقة
ع �ل��ى امل� �ي ��زان� �ي ��ة امل �ق �ت��رح��ة م ��ن ق�ب��ل
وزارة األش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة ب�م�ي��زان�ي��ة
 2017/2016إذا كيف ت�ق��وم ال ��وزارة
بصيانة كافة طرق وشبكات الدولة
م ��ن دون وج� � ��ود اع� �ت� �م ��ادات م��ال �ي��ة
كافية لذلك نأمل من مجلسكم املوقر
إق� ��رار امل �ي��زان �ي��ات ال�ل�ازم��ة وامل��واف �ق��ة
عليها وخصوصا لجنة امليزانيات
والحساب الختامي.
وزارة االش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ت�ن�ش��د
ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ممثلة
في االدارة العامة للمرور في تمديد
فترة اجراء اعمال الصيانة املطلوبة
ل� �ل� �ط ��رق ف� ��أع � �م� ��ال ص� �ي ��ان ��ة ال� �ط ��رق
السريعة تتم خالل الفترة من الساعة
 12منتصف ال�ل�ي��ل ح�ت��ى ال�س��اع��ة 6
ص�ب��اح��ا ب��واق��ع ح ��ارة واح� ��دة وه��ذا
ي��ؤدي ال��ى اع��اق��ة العمل وال �ب��طء في
ت �ن �ف �ي��ذه ك �م��ا ي � ��ؤدي ال� ��ى ع� ��دم م�ن��ح
ال �ف �ت��رة ال��زم �ن �ي��ة ال�ل�ازم ��ة وال �ك��اف �ي��ة

الخرافي :المجلس
الحالي حاسب وزير
األشغال السابق
حينما لمس أن
هناك تقصيرا
الزلزلة :لألسف
ال توجد إجراءات
ضبط الجودة على
مصانع األسفلت
ماجد موسى

لجعل الخلطة االسفلتية قادرة على
تحمل االحمال املرورية حيث اتضح
في كثير من االحوال السماح بمرور
امل��رك �ب��ات ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن ال�ف��رض
مباشرة من دون انتظار فترة الشك
 curing timeال� �ت ��ي ال ت �ق��ل ع ��ن 12
ساعة والتنسيق والتعاون مستمر
للتغلب ع�ل��ى ه��ذا امل �ع��وق ك�م��ا ال بد
م��ن ان�ش��اء محطات وزن للشاحنات
للمحافظة على حالة الطرق فحاليا
ال ت��وج��د م�ح�ط��ات وزن للشاحنات
ل ��وزن اح �م��ال ال�ش��اح�ن��ات م�م��ا يؤثر
سلبا ع�ل��ى ك �ف��ادة ال �ط��رق .وال�ج��دي��ر
بالذكر انه تم اسناد هذا االمر لوزارة
االش�غ��ال للقيام ب��ه منذ شهر وج��ار
العمل على تنفيذه.
 -محمد بن نخي الوكيل املساعد

عدنان عبدالصمد

عادل الخرافي

ل � �ش ��ؤون ال �ص �ي ��ان ��ة :ل��دي �ن��ا م�ش�ك�ل��ة
نقص امليزانية ولدينا خطة موسعة
لصيانة ال�ط��رق وننتظر إدراج امل��ال
الالزم في موازنة الوزارة 10 .مناطق
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ت �ح �ت��اج ال ��ى ص�ي��ان��ة
بتكلفة  8م�لاي�ين دي �ن��ار و 3تحتاج
الى صيانة عاجلة بتكلفة  8ماليني
دينار ٪44 .من املناطق تحتاج الى
ص �ي��ان��ة ع��اج �ل��ة وال� �ط ��رق ال�س��ري�ع��ة
بعضها تحتاج الى صيانة.
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ن� ��ود االش � ��ادةب �ه ��ذا امل �ج �ل��س ف �ف��ي اول ع� ��ام ش�ع��ر
ب��ال �ت �ق �ص �ي��ر وح ��اس ��ب ال� ��وزي� ��ر ف�ك��ل
ال � ��زم �ل��اء ح ��اس� �ب ��وا ه � ��ذا ال �ت �ق �ص �ي��ر
وال��وزي��ر ف��ي االس �ت �ج��واب ق��ال الحل
وهو الذي يتغنى به الوزير الحالي.
وم ��ن  2012ال ��ى ال �ي ��وم  2016ت�ق��ول

س ��وف! ألن ه�ن��اك م��وظ�ف�ين ي��أخ��ذون
رواتبهم ومكافآتهم السنوية وأطلب
منك ي��ا وزي��ر االش�غ��ال تقييم ه��ؤالء
املوظفني  3سنوات تكسرت سيارات
ال �ن��اس وال �ي��وم ت �ق��ول س ��وف! الحني
بيلبسونك إي��اه��ا ي��اب��و ع��اص��م ان��ت
ال � �ي ��وم ص ��رح ��ت ب ��أن ��ك ت �ح �ت��اج ال��ى
م �ي��زان �ي��ة ه ��ل م ��ن امل �ع �ق ��ول م�ع��اق�ب��ة
مهندس واحد في  60مشروعا هناك
ن��اس مغشوشني ول��دي�ه��م اتفاقيات
وأقول لوزير املالية من الحني الشتاء
امل�ق�ب��ل م�ط��ر وح �ص��ى ادف ��ع م��ن اآلن.
املجلس ه��ذا م��ا يجامل اح��د أخونا
ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي ق� � ��دم اس �ت �ج ��واب ��ا
ألن ��ه ش�ع��ر ب��أن��ه ال ت��وج��د أي أش�ي��اء
ت�غ�ي��رت ه �ن��اك م�ه�ن��دس ص�غ�ي��ر ق��دم
الحل منذ سنتني لكنهم لم ينتبهوا.

املسؤولون وهذه مسؤولية الوكيلة
امل �ج �ل��س ه� ��ذا ال ي �ج��ام��ل اح � ��دا ول��ن
نقبل بتكسير ام�لاك الناس ولكنكم
ال ت ��ري ��دون ال �ع �م��ل .ه �ن��اك م��ن داخ��ل
ال ��وزارة م��ن يغطي وم��ازال��ت ال��وزارة
ت ��دار م��ن ال��داخ��ل ل�ص��ال��ح متنفذين
م��ن ال �خ��ارج ول��و أخ�ت��ي سأحاسبها
وأمالك الناس خط احمر.
 د .يوسف الزلزلة :كل يوم اخرجم��ن بيتي وي�ص�ي��ر ح�س��رة ف��ي قلبي
ألن ��ي ام ��ر ع �ل��ى ح �ف��ر ح �ت��ى آت ��ي ال��ى
امل �ج �ل��س ف �ك �ي��ف ب��امل��واط �ن�ي�ن ال��ذي��ن
يخرجون من البيوت .قبل اسبوعني
نزلت دبي وال توجد حصوة واحدة
هل معقول ان الفساد ب��دأ ينخر في
جميع م��واق�ع�ن��ا؟ ال ت��وج��د اج ��راءات
ضبط الجودة على مصانع األسفلت
أي ��ن ال��ذم��م واي� ��ن امل �س��ؤول��ون وع��دم
تطبيق العاملني في املركز الحكومي
ف��ي ال��رق��اب��ة على م�خ��ازن الصلبوخ.
وك��ذل��ك ت�ن�ف�ي��ذ اع �م��ال االس �ف �ل��ت في
ظ� ��روف ج��وي��ة غ �ي��ر م�لائ �م��ة واي �ض��ا
ت �ن �ف �ي��ذ اع� �م ��ال االس �ف �ل ��ت م ��ن ال�ل�ي��ل
ال� ��ى ال �س��اب �ع��ة ص �ب��اح��ا وه � ��ذا ع�م��ل
اض � ��اف � ��ي واي � � �ض � ��ا ع � � ��دم اس� �ت� �غ�ل�ال
امل�ع��دات الحديثة ف��ي امل��رك��ز لفحص
اعمال املركز وتجاهل فحص بعض
امل � � ��واد االس �ف �ل �ت �ي��ة امل �س �ت �خ��دم��ة ف��ي
طبقة اللصق ه��ذا ك�لام اللجنة التي
شكلتها الوزارة مو أنا وعدم اضافة
املادة لالنسالخ في الطبقة االسفلتية
وع� � � � � ��دم ت� � �ط � ��اب � ��ق ن� � �ت � ��ائ � ��ج ع� �ي� �ن ��ات
البيتومني املأخوذة من املصانع مع
العينات املأخوذة من شركة البترول.
س��أت�ق��دم بطلب م��ع االخ ��وان تشكيل
لجنة تحقيق برملانية ألن�ن��ا ال نثق
في اللجان الوزارية.

التتمة ص07

عبدالصمد :يجب أن
تكون الصيانة على
حساب المقاول
المتسبب في
الحصى المتطاير
الدويسان :أين
الرقابة وإجراءات
الفحص والتفتيش
على المقاولين؟
الري :نقترح
تشكيل لجنة
تحقيق برلمانية
لكشف المتسبب
في مشكلة الحصى
المتطاير
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استياء نيابي من عدم الكشف عن المتسبب
في أزمة تطاير الحصى بالشوارع
تتمة المنشور ص06
كل اجراءات الوزارة ليست مجدية
حتى نشعر في البلد بجودة الطرق
وعلى الوزير محاسبة كل املسؤولني.
 د .ع�ل��ي العمير وزي ��ر االش �غ��ال:ل� �ي ��ش ه� � ��ذا ال � ��زع � ��ل ك� �ل ��ه ي � ��ا دك� �ت ��ور
يوسف؟! اذا كنا في الحكومة ننتقد
انفسنا وعندنا الشجاعة ان نقوله
ن �ع��م ه �ن��اك م��وظ��ف ف��اس��د وم �ق��اول
فاسد وك��ل ذل��ك ضمناه ف��ي التقرير
من شفافية ووضوح.
ل �ك �ن �ن��ا ل� ��م ن �ق ��ف ع �ن ��د ه � ��ذا ال �ح��د
ول� ��ذل� ��ك م� ��ن ث� �ب ��ت ت� ��ورط� ��ه وح ��ام ��ت
ح��ول��ه ال�ش�ب�ه��ات اح �ي��ل ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة ل��دي�ن��ا ق �ض��اء ع ��ادل وع�ن��دم��ا
نحيل التقرير ال��ذي ق��رأه د .يوسف
الزلزلة الى النيابة والذين تساهلوا
احلناهم الى النيابة جميعا وايضا
التدويرات والفصل كل هذه اجراءات
الوزارة.
واش��ارك النواب همهم في ضياع
األموال في سفلتة بعض الطرق ومن
ث��م تطاير منها الحصى ف�لا حماية
لفاسد وال تستر على مفسد.
واحلنا التقرير كامال الى النيابة
العامة.
د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :رد ال ��وزي ��ر
شاف لكن يبقى ان هذا التقرير صار
ل ��ه س �ن �تي��ن وم � ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان ي�ت��م
ت�لاف��ي ه��ذه امل�لاح �ظ��ات ف��ي التقرير
قضية شوارع الكويت تعطي املنظر
الطبيعي للبلد اي زائر للكويت اول
ما يرى هو الشوارع.
ات� � �م� � �ن � ��ى م � � ��ن رئ � � �ي� � ��س ال � � � � � � ��وزراء
وال �ح �ك��وم��ة ان ي �ك��ون م ��ن أول ��وي ��ات
ال �ح �ك��وم��ة ال � �ش� ��وارع وان تخصص
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات م � �ب� ��ال� ��غ ل� �ه ��ذا
املوضوع.
 عدنان عبدالصمد :القضية موق�ض�ي��ة م �ي��زان �ي��ات ف ��اص�ل�اح ال �ط��رق
على حساب املقاول نفسه الن اساس
امل �ق��اول خ�ط��أ وع�ل�ي��ه تحمل ال�خ��راب
الحادث.
املقاول ينبغي معاقبته والقضية
ليست ميزانية على االطالق.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ه �ن ��اك ب�ع��ضال � �ط � ��رق ن � �ف� ��ذت خ� �ط ��أ ت� �ع ��ال ��ج ع �ل��ى
حساب املقاول.
وه�ن��اك ط��رق مضت ف�ت��رة الكفالة
عليها وهذه تحتاج الى ميزانيات.
 فيصل الدويسان :الكويت دولةصغيرة املساحة وبما انها صغيرة
معنى ذل��ك ان املشكلة ليست بحجم
امل �ش �ك�ل�ات ال� �ت ��ي ت� �ح ��دث ف ��ي ال � ��دول
ال �ك �ب �ي��رة ب �ع��ض امل �ق��اول�ي�ن ي �ق��دم��ون
ب��ال �ف��وز ب��امل �ن��اق �ص��ة وه �ن ��اك م �ق��اول
بالباطن اول وثان وثالث ورابع.
وال �ل �ق �م��ة ت �ص �غ��ر ب �ص �غ��ر ه��ام��ش
الربح وذلك كله على حساب الجودة.

طنا :منذ  16عاما
والحصى يتطاير في
الكويت والوزير لم
يستطع فعل شيء
الطريجي :إذا أحيلت
القضية بهذا
التقرير إلى النيابة
فسيتم حفظها
صالح عاشور

واض� � ��ح ان � ��ه اذا وج� � ��دت امل�ش�ك�ل��ة
ف � ��ي امل � �ق� ��اول�ي��ن وج � �ي� ��د ان ال � � � ��وزارة
م �ن��ذ س �ن �ت�ين ح �ق �ق��ت ول� �ك ��ن م ��ا ه��ي
االج � ��راءات ال�ت��ي ت��م ات �خ��اذه��ا؟ فقط
ما رأيته هو تصريح واحد فقط من
ال ��وزي ��ر وآخ� ��ر م��ن ال��وك �ي �ل��ة امل�ش�ك�ل��ة
ت�ح��دث ف��ي ع��دة دول ولكنها اخ��ذت
بعدا سياسيا في الكويت واعالميا
في االج��راءات التي اتخذتها الوزارة
فيما يخص االشخاص املحالني الى
ال �ن �ي��اب��ة وك��ذل��ك ال ن �ع��رف امل �ق��اول�ين
وهل الدولة سوف لن تتعامل معهم.
امل�ش�ك�ل��ة ف��ي االدارة ال�ع��ام��ة وه��ي
اب �ع��اد ال�ع�ن��اص��ر ال �ك �ف��ؤة وك�ث�ي��ر من
ابناء الوزارة لديهم افكارهم الخاصة
لكن ملاذا ال يتم االستماع اليهم!
ومن خالل التقرير حدد املتسبب
وه��و امل�ق��اول الن��ه اخ��ل بمسؤولياته
ف��ي تنفيذ اع �م��ال ال�ع�ق��د ف�ه��ل قامت

حمدان العازمي

ال��وزارة بمعاقبة املقاولني وباتخاذ
اجراءات احترازية في املستقبل؟
مشكلتنا خطأ اداري جسيم في
عدم التعامل مع املقاول وعدم الحزم
معه.
اين الرقابة واين اجراءات الفحص
والتفتيش ه��ذا ي��دل على ان ال��وزارة
ن��ائ�م��ة املشكلة ب ��دأت ف��ي  2005فهل
ت��م ات �خ��اذ اج � ��راءات اح �ت��رازي��ة حتى
ال تتكرر في املستقبل واض��ح ان كل
مقاول يريد الربح فقط.
واآلن م��ا ه��ي االج � ��راءات االداري ��ة
ال �ت ��ي ي�ن �ب�غ��ي ان ت �ف �خ��ر ب �ه��ا وزارة
االشغال هل احلتم الى النيابة حتى
نطمئن ان ال��وزارة قامت بدورها في
املحاسبة واملراقبة وه��ل ص��در حكم
قضائي؟
 أحمد الري :نشكر الوزير املجتهدع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر واالخ � ��وان ف��ي ال� ��وزارة

ولكن ه��ذا نتيجة تراكمات لسنوات
سابقة نريد معالجة املوضوع.
بالنسبة للتقرير ه��و جيد واه��م
مالحظة ف��ي التقرير ه��و نتاج خلل
اداري ع��ام الن هناك ترهال وظيفيا
ونتج عن ذلك هذا الخلل في العنصر
البشري.
ف��امل �ث �ل��ث ب �ي�ن امل � �ق� ��اول وال � � � ��وزارة
سببه العنصر البشري وهو نموذج
مل ��ا ي �ع��ان �ي��ه ال �ب �ل��د ب �ش �ك��ل ع� ��ام ول��و
تحط احسن املواصفات ولكن املنفذ
«م��رت �ش��ي» ال ف��ائ��دة والب ��د ان تكون
ه �ن ��اك خ �ط��ة س��ري �ع��ة ل �ح��ل امل�ش�ك�ل��ة
ووزير املالية ما يقصر اذا احتاجوا
الى ميزانية.
والب� ��د م ��ن ح �م��اي��ة ام � ��وال ال��دول��ة
ع �ب��ر اج � � � ��راءات م � �ش ��ددة ون ��ؤي ��د ان
ت�ك��ون ه�ن��اك لجنة تحقيق برملانية
ع �ب��ر ت�ك�ل�ي��ف ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة

 5نواب يطالبون بالتحقيق في تزوير
الرخص للحصول على حيازات زراعية
ق ��دم  5ن ��واب ط�ل�ب��ا لتكليف
ل� �ج� �ن ��ة ح � �م� ��اي� ��ة امل� � � � ��ال ال � �ع� ��ام
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ت��زوي��ر ال��رخ��ص
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
ح � �ي� ��ازات زراع � �ي� ��ة م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��زراع � ��ة وال � � �ث� � ��روة
السمكية.
وج � � � � ��اء ف� � ��ي ن� � ��ص ال � �ط � �ل ��ب:
اس � �ت � �ن � ��ادا ال � � ��ى ك � �ت� ��اب وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ال � �ص ��ادر م ��ن وك �ي��ل
ال��وزارة الفريق سليمان الفهد
رقم  6330بتاريخ  17اغسطس
 2015والذي يفيد بوجود عدد

 18شركة تم اصدار التراخيص
ل �ه ��ا ع� ��ن ط ��ري ��ق ارف� � � ��اق ص ��ور
عقود ايجار ووص��والت ايجار
مزورة في وزارة التجارة حيث
ثبت باالعتراف تهمة التزوير
وت � � � ��م ت� �س� �ج� �ي ��ل ق � �ض � �ي� ��ة رق � ��م
 2015/39جنايات الصالحية
ب�ت�ه�م��ة ال �ت��زوي��ر ف ��ي م �ح��ررات
رسمية واوراق بنكية.
وط � ��ال � ��ب ال � � �ن� � ��واب ال �ل �ج �ن��ة
ب � ��ال � �ت � �ح � �ق � �ي � ��ق ف � � � ��ي ت � �ح� ��دي� ��د
م� �س ��ؤول� �ي ��ة م ��وظ� �ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��زراع � ��ة وال � � �ث� � ��روة

ال � �س � �م � �ك � �ي� ��ة ف� � � ��ي ت �خ �ص �ي ��ص
ح � � �ي� � ��ازات زراع � � �ي� � ��ة ل� �ش ��رك ��ات
م��زورة رغ��م ورود ك�ت��اب وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب��أس �م��اء ال �ش��رك��ات
وص ��ور رخ ��ص ه ��ذه ال�ش��رك��ات
التي سجلت بحقها قضية.
وم � � �ق� � ��دم� � ��و ال� � �ط� � �ل � ��ب ه � ��م:
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان وم �ح �م��د
ط�ن��ا واح �م��د الري وع�ب��دال�ل��ه
التميمي ود .يوسف الزلزلة.

ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��ذل��ك والب��د م��ن ان تكون
هناك خطة زمنية واضحة ما يصير
ال �ض��اح �ي��ة ي �ص �ي��ر ل �ه��ا ص �ي��ان��ة ك��ل
س�ن�ت�ين وال��دس �م��ة ك��ل ع�ش��ر س�ن��وات
والب��د ان يكون دور ل��وزارة التجارة
ف��ي ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى ن��وع�ي��ة الحصى
املستورد.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ال � ��زائ � ��رون ال��ىال�ك��وي��ت ك��ره��وا ال �ش��وارع ان��ا قبل
فترة شفت الوزير العمير طلع الى
بعض املناطق.
ان� �ظ ��رو ال� ��ى ال �ح �ف��ر ف ��ي جليب
الشيوخ هناك  20سيارة «بنشرت»
ف ��ي ي� ��وم واح � ��د وس � �ي ��ارة ان �قل��اب
وال �ع �ب��دل��ي وال �س��امل��ي وال� �س ��ادس
وشكلنا لجنة تحقيق م��ن 2014
ه��ل ح��ول��وا اح ��دا ال��ى ال�ن�ي��اب��ة؟! ال
ل��م ي�س��ووا شيئا ال��ى متى «عيال
بطنها» واح��د املحققني في لجان
التحقيق متقاعد وقلت للوزير ان
وزارة االشغال «مافيا» يتعاملون
ب � ��أس� � �ل � ��وب ب � � � � ��ذيء م � � ��ع ال� �ش� �ع ��ب
الكويتي وبفوقية وبظلم هل هذا
معقول ونحن ف��ي دول��ة غنية هل
هذه شوارعنا؟
هل ح��ددوا املتسبب منذ 2014
ومنذ  16سنة والحصى يتطاير
ف ��ي ال �ك��وي��ت ال ��وزي ��ر ل ��م يستطع
ف�ع��ل ش��يء ول��ن يستطيع ال��وزي��ر
فعل شيء وتحمل املسؤولية يابو
عاصم وقدم استقالتك.
س �ي��ارات اه��ل ال�ك��وي��ت تكسرت
وع� ��ادل ال �خ��راف��ي ق ��دم اس�ت�ج��واب��ا
وخ� ��رج ب �ت��وص �ي��ات ول ��م ت�ن�ف��ذ أي
ت��وص �ي��ة ت� �ب ��ون ن �ع �ل �م �ك��م اش �ل��ون
ت�ض�ح�ك��ون ع �ل��ى اع �ض ��اء مجلس
االم� ��ة .ع �ي��ال ب�ط�ن�ه��ا دم� ��رت البلد

التتمة ص08

العمر :العمير
مطالب بتصحيح
الوضع الخاطئ في
وزارة األشغال
موسى :لألسف
يتم مكافأة
المقاول الذي
يخطئ في حق
الوزارة
عاشور :لدينا انهيار
إداري كامل في
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الغانم :نتقدم بخالص العزاء إلى أسرة
المرحوم النائب الراحل راشد الراشد
تتمة المنشور ص07
ح�س�ب��ي ال �ل��ه ع�ل�ي�ك��م واح �ن��ا ع�ي��ال
ظهرها وين الكويت فشلت والسبة
وزارة االش� � �غ � ��ال وع � �ي� ��ال وزارة
االشغال ان استمرت هذه الكارثة
اقول ألبو عاصم استجوابك قريب
ألن ما يحدث االن ال ينسكت عليه
ألن ��ه ف��ي ال� � ��وزارة ل��م ي�ف�ع��ل شيئا
ن �ح��ن ل� ��م ن �ض �ح��ك ع �ل��ى ال �ش �ع��ب.
ف� ��ي ب �ع��ض امل� �ن ��اط ��ق ت� �ح ��دث ل�ه��ا
ال �ص �ي��ان��ة ف ��ي وق �ت �ه��ا ام� ��ا ال�ح�ف��ر
التي في الجهراء ال يقبلها منطق
وال عقل تبون تفرقون بني الشعب
ال�ك��وي�ت��ي م��ا ل�ك��م ام ��ل ان �ك��م ت��رون
الكويت مركزا ماليا وتجاريا اذا
كانت هذه رجاالتك.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :اغ�ل��بشوارع الكويت بحاجة الى اعادة
سفلتة ال��وزي��ر تكلم ع��ن موضوع
االحالة الى النيابة العامة ونحيي
ان يحال كل مخطئ ومقصر ولكن
س��ؤال��ي ل �ل��وزي��ر اذا اط �ل �ع��ت على
ال �ت �ق��ري��ر واذا اح �ي��ل ع �ل��ى م ��ا هو
ع�ل�ي��ه ف��أن��ا اب �ش��ر م��ن اح �ي �ل��وا ال��ى
النيابة بحفظ القضية وأتمنى ان
يطلع ال��وزي��ر على التقرير ويقرأ
توصية اللجنة التي تقول :تعذر
ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة ت�س�م�ي��ة امل�ت�س�ب�ب�ين
واك�ت�ف��ت ب��ذك��ر ال�ج�ه��ات املتسببة
ون�ق�ت��رح إس�ن��اد امل��وض��وع بفريق
فني قانوني .االخ الوزير انك وزير
منتخب ونفتخر بزمالتك وعندما
تكلمنا عن محطة مشرف وفساد
وزارة االش � � �غ� � ��ال وت �ك �ل �م �ن ��ا ع��ن
املقاول الذي قام بإيفاد مسؤولني
ع �ل��ى ن �ف �ق �ت��ه ال� ��ى دب� ��ي ف ��ي ف �ن��دق
ب ��رج ال �ع��رب ع �ن��دم��ا ع��زم �ه��م على
زواج ابنه في دب��ي ان��ا ال أش��ك في
نزاهتك والقيادات ولكن املوضوع
يحتاج الى حزم وقوة في التعامل
وم ��وض ��وع ال� �ي ��وم ال ي�س�ت�ح��ق ان
يناقش في جلسة .في الثمانينات
ل��م نكن ن�ع��رف ه��ذا ال�ف�س��اد وبعد
التحرير انتشر ه��ذا ال�ف�س��اد ألنه
ل ��م ت �ك��ن ه �ن ��اك م �ح��اس �ب��ة وأغ �ل��ب
الوزراء الذين صعدوا على املنصة
وفشلوا في تفنيد استجواباتهم
تم تعيني اغلبهم مستشارين ولن
ت�س�ي��ر ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة االن .ارج ��و
اع��ادة النظر ف��ي ه��ذا التقرير وان
تكون هناك اجراءات ايجابية وأن
يكون هناك شقان جنائي واداري
وأن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت� �ق ��ري ��ر الح ��ق
للنيابة العامة ألن هذه الفقرة هي
صك براءة للمتسببني.
 جمال العمر :القضية بحاجةال��ى ات�خ��اذ ق��رار ي��اب��و ع��اص��م هذا
امللف اصبح في مسؤوليتك وانت
م� �ح ��اس ��ب وم � �ط� ��ال� ��ب ب �ت �ص �ح �ي��ح

الكندري :نطالب
بمحاسبة المتسبب
في مشكلة تطاير
الصلبوخ
العمير :نتمنى
إقرار الميزانية
المطلوبة لحسم
المشكلة
التميمي مترئسا جزء من الجلسة

الوضع الخاطئ في ال��وزارة .هذه
ال � ��وزارة اغ�ل�ب�ه��ا ن ��اس مختصون
م �ه �ن��دس��ون وي� �ع ��رف ��ون ك ��ل ش��يء
وال ح��اج��ة للمجلس ان يعبر عن
الجانب الفني ولكن ينقص عملية
تصليح ه��ذا الخلل وهناك ارواح
ل� �ل� �ن ��اس ت ��زه ��ق ن �ت �ي �ج��ة ل �ت �ط��اي��ر
ال �ح �ص��ى .ت�ب�ق��ى ال �ك��رة ف��ي ملعب
ال ��وزي ��ر .ت�س�ل��م امل �ش��اري��ع ال ب��د ان
يكون وفق املواصفات والضوابط
ات �م �ن��ى ان ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك م�ع��اق�ب��ة
فعلية للشركات واملقاولني .االمل
ف �ي �ك��م االن ك � � ��إدارة ش ��دي ��دة ال بد
م� ��ن اع � � ��ادة ص �ي ��اغ ��ة امل ��واص� �ف ��ات
والسرعة في اصالح هذا الخلل.
 م � ��اج � ��د م � � ��وس � � ��ى :االخ � � � � ��وانع ��رض ��وا ع �ل �ي �ن��ا م �ن �ط �ق �ت�ين وأي ��ن
باقي املناطق ألن املنطقتني بهما
ت �ج��ار ث �ق��ال ال أح ��د ي �ق��در عليهم
ك�ن��ت ات�م�ن��ى ع��رض امل�ن��اط��ق التي
بها خلل فعال .الخطوط السريعة
الخارجية كلها حفر وتكسير مثل
الساملي وكبد والعبدلي .محافظة
ال �ف��روان �ي��ة م�ي��زان�ي��ة ص�ف��ر .عندنا
جسر في صباح الناصر وتكلمت
م �ن��ذ  3س� �ن ��وات واع � �ط ��وه مل �ق��اول
والى الحني لم يسووا تسوية معه
ويكافئوا املقاول الذي يخطئ في
حق الوزارة.
 ص� � ��ال� � ��ح ع� � � ��اش� � � ��ور :ال� �خ� �ط ��ةال�ح�ك��وم�ي��ة ع �ل��ى ال � ��ورق ال ي��وج��د
اف � �ض ��ل م �ن �ه��ا ل� �ك ��ن ل� �ي ��س ل��دي �ه��ا
ج��دي��ة ف��ي ال�ت�ط�ب�ي��ق وه� ��ذا سبب
رئيسي في االخفاق واملشكلة في
القيادات الحكومية ووضع الرجل
غ�ي��ر امل �ن��اس��ب ف��ي وض ��ع ح�س��اس
وخطير وفاقد الشيء ال يعطيه.
ول ��دي� �ن ��ا ان� �ه� �ي ��ار اداري ك��ام��ل
ف��ي م�ع�ظ��م م��راف��ق ال ��دول ��ة ول��ذل��ك
ستستمر امل�ش��اك��ل ول��ن نستطيع

والرويعي يترأس جزءا آخر

تعديل وض��ع البلد وك��ل م��ا حدث
ش� ��يء ح��ول �ن��ا ال� ��ى ال �ن �ي��اب��ة وه��ل
النيابة حل؟! ها هي محطة مشرف
اكبر كارثة بيئية املتسببني براءة
وم��ول��دات  2006التي راح��ت فيها
 650مليون دينار كلهم براءة.
ال��وزي��ر ي�ق��ول ط��ول ال�ط��رق 800
ك.م ي �ع �ن��ي رق� ��م ص �غ �ي��رة ف �ل �م��اذا
االخفاق؟
 32ت��وص�ي��ة م��ن ال��وك�ي�ل��ة ل��و تم
تطبيقها بحذافيرها احنا بخير.
الصيانة مهمة ج��دا وميزانية
ص �ي��ان��ة ال � �ط� ��رق ي �ج��ب ان ت �ك��ون
مثل امل�ي��زان�ي��ة ال�خ��اص��ة بالتعليم
والصحة.
وامل � ��راق� � �ب � ��ون ف � ��ي امل� � ��واق� � ��ع ه��م
امل� � �ف� � �ت � ��اح ال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ل �ل �ص �ي��ان��ة
والعقوبة البد ان تكون واضحة.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي ال��رئ �ي��سباالنابة :ترفع الجلسة للصالة.
واس �ت��ؤن �ف��ت ال�ج�ل�س��ة ف��ي ت�م��ام
ال� �س ��اع ��ة ( )12.45ظ� �ه ��را وت �ق ��دم
ب� �ص ��ادق ال� �ع ��زاء رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
نيابة ع��ن جميع اع�ض��اء املجلس
ألس� � � ��رة ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� � ��راح� � ��ل راش � ��د
ال ��راش ��د وب � � ��دوره وزي � ��ر االش �غ��ال
تقدم بخالص العزاء للراحل نيابة
عن الحكومة.
 م ��اج ��د م� ��وس� ��ى :ل � ��وال زي � ��ارةالوزير الى منطقة صباح الناصر
ملا تم اصالح بعض االضرار التي
بالشوارع.
 ال�ع�م�ي��ر :اش�ك��ر ال�ن��ائ��ب ماجدم ��وس ��ى الن � ��ه دع� ��ان� ��ا ال � ��ى زي � ��ارة
امل�ن�ط�ق��ة وزم�ل�ائ��ه ال �ن��واب ملناطق
اخرى وقد عملت ال��وزارة  174امر
اصالح.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري :م �ش �ك �ل��ةال� �ح� �ص ��ى امل� �ت� �ط ��اي ��ر ك� ��ارث� ��ة ب�ك��ل
املقاييس امل��واط��ن متضرر وعلى

الحكومة التنسيق ب�ين ال ��وزارات
ل �ت �ف��ادي امل �ش��اك��ل ال �ت��ي اس�ب��اب�ه��ا
ال �ح �ك ��وم ��ة .ن ��ري ��د ت �ح��دي��د م��وع��د
زم� � �ن � ��ي م� � ��ن ال � � ��وزي � � ��ر ل � �ح� ��ل ه� ��ذه
امل� �ع� �ض� �ل ��ة والب� � � ��د م � ��ن م �ح��اس �ب��ة
ال � ��ذي ت �س �ب��ب ف ��ي م�ش�ك�ل��ة ت�ط��اي��ر
الصلبوخ.
 ال�ع�م�ي��ر :ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بطلبتحديد وقت فنحن طلبنا تحديد
م �ي��زان �ي��ة وع �ل��ى ض ��وء ال �ب��رن��ام��ج
الزمني الذي وضع النهاء املشكلة
( )2018/2017ون �ت �م �ن��ى اق � ��رار
امل �ي��زان �ي��ة ال �ت��ي ط�ل�ب�ن��اه��ا لحسم
هذه املشكلة.
 سعدون حماد :وزير االشغالاع � �ت� ��رف ب � �ع ��دم وج � � ��ود م �ي��زان �ي��ة
اي ��ن امل �ي��زان �ي��ات ال �س��اب �ق��ة؟ ن��رج��و
توضيح ذلك.
 د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :ظ��اه��رةتطاير الحصى مستمرة وتفاعل
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ف � � ��ي ه � � � ��ذا االت � � �ج� � ��اه
ب �ط��يء واالم � ��ر ي �ح �ت��اج ال ��ى ن�ظ��ام
ك��ام��ل ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري ��ع بحسب
امل� � ��واص � � �ف� � ��ات وامل � �ع � ��اي � �ي � ��ر ال� �ت ��ي
تعتبر م��ن االس��اس�ي��ات ف��ي ج��ودة
الطرق والخلل يكمن في االدارات
امل�خ�ت�ص��ة ب�ت�ح��دي��د ص ��ورة امل ��واد
وه � �ن� ��اك ع � ��دم ال � �ت� ��زام ب ��ال� �ج ��داول
الزمنية ملشاريع الطرق مما يؤثر
ع �ل ��ى ال �ق �ي �م��ة االس ��اس� �ي ��ة ل�ل�ع�ق��د
بأوامر تقديرية مهولة تؤدي الى
ال �ه��در ب��امل��ال ال �ع��ام ك��ل ذل��ك لعدم
التزام وتأجيل املقاولني املنفذين
ل� �ل� �م� �ش ��اري ��ع وي� � �ج � ��ب اس� �ت� �ب� �ع ��اد
م � ��ن ي �ت �س �ب��ب ف � ��ي ه� � ��ذه امل �ش ��اك ��ل
وي�ج��ب تفعيل ال�ف�ص��ل ال��راب��ع من
ق��ان��ون دي ��وان املحاسبة الخاصة
ب��امل�ح��اك�م��ات ال�ت��أدي�ب�ي��ة وتفعيل
ال �ج��وان��ب ال�ق��ان��ون�ي��ة ح�ت��ى يكون
هناك ردع لكل من تسول له نفسه.

ورح��ب املجلس برئيس برملان
زيمبابوي الصديقة.
 د .أح�م��د مطيع :ابتلينا شرافي هذه املشكلة بسبب املسؤولني
امل� �ت� �ق ��اع� �س�ي�ن ن � �ح� ��ن ن � �ت� ��أم� ��ل م��ن
ال ��وزي ��ر اص �ل�اح ه ��ذا ال�خ�ل��ل ال��ذي
هو ليس جديدا وليس في عهده
واس�ت�ج��واب ال��وزي��ر ال�س��اب��ق على
هذه املشكلة وخرجنا بتوصيات
وت�ب�ين ان اس�ب��اب املشكلة امل�ق��اول
واملكتب االستشاري ومسؤولون
ضبط ال�ج��ودة وت��م تحويل امللف
ب��ال �ك��ام��ل ال � ��ى ال �ن �ي��اب��ة م� ��ن دون
ت�ح��دي��د اس �م��اء اش �خ��اص لالسف
وفقط ما تم تحديده جهات وليس
اش�خ��اص��ا وال ب��د م��ن اي �ق��اف ه��ذه
الشركات وعدم تركها.
 عبدالله التميمي :هذه املشكلةتحملها ه��ذا املجلس ب��ال��رغ��م من
ان �ه��ا وق �ع��ت ف��ي م �ج��ال��س س��اب�ق��ة
وه ��ي ت��راك �م��ات س �ن�ين م �ن��ذ سنة
 1982وم�ش��اري��ع ال �ط��رق الحديثة
وص� �م ��ة ع � ��ار ف� ��ي ج �ب�ي�ن ال� � � ��وزارة
وال � �ل� ��وم وال� �ع� �ت ��ب ع �ل��ى ال �ت �خ��اذل
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب � �ع� ��دم م ��راق� �ب ��ة ع�م��ل
امل � � �ق� � ��اول واص� � �ب � ��ح ال � �ن � �ه ��ج ط ��رد
ال �ك �ف��اءات ال�ك��وي�ت�ي��ة ح �ت��ى ت�ك��ون
ال � �ت � �ج� ��اوزات وال � �س� ��رق� ��ات ب�ش�ك��ل
اس� � �ه � ��ل ون� � �ح � ��ن ن � ��ري � ��د ان ن �ض��ع
م � ��ن ي �ت �س �ب��ب ف � ��ي ه� � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة
ب ��ال�ل�ائ� �ح ��ة ال � � �س� � ��وداء ألن ال �ش��ق
ع ��ود وم�س��ؤول�ي�ت�ن��ا ك�ب�ي��رة ت�ج��اه
ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة وال ب��د م��ن الجميع
دع��م وزي��ر االش�غ��ال لوضع حلول
ناجعة لطرق الكويت.
 محمد الهدية :ع��دم الحضورل �ل �ف ��ري ��ق ال� �ح� �ك ��وم ��ي ي ��ؤك ��د ع ��دم
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تتمة المنشور ص08
اه� �ت� �م ��ام� �ه ��م ووزارة األش� � �غ � ��ال
ه � � ��ي ت � �ت � �ح � �م� ��ل ج � �م � �ي� ��ع ت� �ب� �ع ��ات
امل �ش �ك �ل��ة وت �ف��اق �م �ه��ا وامل �س��ؤول �ي��ة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة راك� � �ب � ��ة م �س��ؤول �ي �ه��ا
والعمير اآلن ام��ام اختبار وعليه
ت� �س� �ك�ي�ن ال � ��وظ � ��ائ � ��ف االش� ��راف � �ي� ��ة
واالل� � � � �ت � � � ��زام ب� ��امل � �ع� ��اي � �ي� ��ر وي� �ج ��ب
اخ� �ت� �ب ��ار امل � �س� ��ؤول �ي�ن امل �ن��اس �ب�ي�ن
وع��دم االل�ت��زام بما تختار اللجنة
املشكلة لهذا ال�غ��رض وف��ي تقرير
لجنة التحقيق في املشكلة ادانت
ال � � ��وزارة ب�ج�م�ي��ع اج �ه��زت �ه��ا وب�ين
ضعف تقدير ضبط الجودة وعدم
وج� � ��ود آل� �ي ��ة ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق وال �ج �ي��د
ع��ن ال ��دراس ��ات ال�س�ل�ي�م��ة وال�ع�م��ل
ب � � �ظ� � ��روف ج � ��وي � ��ة غ � �ي� ��ر م�ل�ائ� �م ��ة
والنتيجة للتقرير ادان ��ة ال ��وزارة
وتبيان األسباب من دون تحديد
االش�خ��اص امل��دان�ين بهذه املشكلة
التي ال بد من ان تجد الحل قريبا
وإال سيكون لنا موقف تجاه ذلك
وال �ع��دد ال ��ذي ي�ك��ره ال��وزي��ر يعمل
 174أمرا فجميعها اوامر ترقيعية
وليس اوامر لالصالح.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :أس�ت�غ��ربان ه��ذه املشكلة ل��م تحل ال��ى اآلن
وأعتقد بأن اسباب املشكلة تكمن
ف��ي التعيينات ال�ب��راش��وت�ي��ة غير
امل�ن��اس�ب��ة وه ��ذا االم ��ر ي�ح�ت��اج ال��ى
ي�ق�ظ��ة م��ن وزي� ��ر االش� �غ ��ال وع�ل�ي��ه
البحث عن التطوير نريد الكويت
ان ت �ك��ون ن �م��وذج��ا وم ��ا ذن ��ب من
ت �ع��رض��ت ل��ه س �ي��ارت��ه وامل �ف �ت��رض
ال� � � � ��وزارة ت� �ق ��دم ت �ع��وي �ض��ا م��ال �ي��ا
ونفسيا.
 م � � �ب� � ��ارك ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج :وزارةاالش � � �غ � � ��ال ه� � ��ي وزارة ال �ن �ح ��س
وال� �ش ��ؤوم ت��واله��ا  5وزراء خ�لال

سعد الخنفور

 3س� � �ن � ��وات أول� � �ه � ��م ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
االب� ��راه � �ي� ��م ب ��ال ��وك ��ال ��ة ث� ��م م�ح�م��د
ال�ع�ب��دال�ل��ه ب��ال��وك��ال��ة ث��م ان ��ت االخ
ال ��وزي ��ر ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وأت �م �ن��ى ان
تكون اخرهم اذا هذه رؤيتنا لهذه
ال��وزارة وهذه املشكلة ال طبنا وال
غ ��دا ال �ش��ر أي ��ن االس �ت �ج ��واب؟ أي��ن
ال�ت��وص�ي��ات؟ ان �ظ��روا ال��ى طريقي
ال ��وف ��رة وال �ع �ب��دل��ي ك �ل��ه ح �ف��ر أي��ن
خطة ال ��وزارة ن��ري��د تفعيل دورن��ا
ه �ن��اك دول ت �ض��ع خ�ط�ط��ا ط��وي�ل��ة
املدى ملدة  20و  30سنة.
 سعد الخنفور :نعاني جميعامن هذه املشكلة القديمة ونكرر هذا
الخطأ تشرفت قبل شهر بدعوة
الوزير علي العمير وجهاز وزارة
األش �غ��ال وق�م�ن��ا ب�ج��ول��ة ميدانية
مل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � ��رح � � ��اب وال� � � �ف � � ��ردوس
وصباح الناصر والرابية والوزير
وال �ف��ري��ق ال�ح�ك��وم��ي اط�ل�ع��وا على
سوء الطرق وندرك ان هذه ليست
ص �ع �ب��ة ول �ك �ن �ه��ا م �ص �ط �ن �ع��ة .ف��ي
طريق دب��ي  174كيلو مترا كأننا
نسير على جام هناك عدم تطبيق
املواصفات الخاصة للعقود ال بد
من احضار بترومني عاملي عالي
ال �ج��ودة ن�ث��ق ف��ي ال��وزي��ر وه��و قد
املسؤولية واعطيت ال ��وزارة لحل
الخلل الذي يعاني منه كل مواطن
وع� �ل� �ي ��ك ان ت� �خ� �ل ��ع ك � ��ل م� �س ��ؤول
تسبب في هذا الخلل.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ه �ن��اكقسمان اولهما يتعلق باملقاولني
وال �ص �ي��ان��ة وس � ��وء امل �ش��اري ��ع من
ضمنها تأجيل الغرامة او اإلعفاء
م�ن�ه��ا وع� ��دم وض ��ع غ ��رام ��ات على
ب �ع��ض امل �ق��اول�ي�ن امل �ت �ع �ث��ري��ن .وال
ت � ��وج � ��د رؤى واض � � �ح � ��ة ل � � � ��وزارة
األش� � �غ � ��ال اح� � ��د امل � �ش� ��اري� ��ع زادت
تكلفته  275الى  375مليون دينار

نتيجة لعدم التنسيق مع الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وت� �ف� �ع� �ي ��ل ال� ��رق� ��اب� ��ة
الحقيقية على املشاريع من حيث
كفاءة املواد ودقة تنفيذ املقاولني
وص � �ي� ��ان � �ت � �ه� ��ا وال � � �ق � � �س� � ��م اآلخ � � ��ر
م��وض��وع امل�ي��زان�ي��ة وآخ ��ر حساب
ختامي 2015/2014بالنسبة لباب
امل� �ش ��اري ��ع ك� ��ان ه �ن��اك  15م�ل�ي��ون
دينار وف��ر في الباب ال��راب��ع وهذا
الباب تستطيع الوزارة املناقلة من
بند الى بند من دون الرجوع الى
مجلس االم ��ة وب��ال�ت��ال��ي امليزانية
على مستوى االبواب بها وفر ومن
خ�لال��ه تستطيع ال� ��وزارة ان تنقل
الى بند الصيانة .في 2015/2014
ت��م اع�ت�م��اد  50مليونا و 300الف
دي� �ن ��ار ت �خ��ص ال �ص �ي��ان��ة ووزارة
االش� �غ ��ال ن�ق�ل��ت م �ن��ه أي خفضت
منه  6ماليني وبالرغم من ذلك كان
ه �ن��اك وف ��ر ب�م�ب�ل��غ  66ال ��ف دي�ن��ار
وف��ي م�ي��زان�ي��ة  2017/2016هناك
 29مليونا و  200الف وما يخص
ال �ص �ي ��ان ��ة  14م �ل �ي��ون��ا ل �ص �ي��ان��ة
ال �ط��رق وب��ال �ق �ي��اس ال ��ى امل�ي��زان�ي��ة
ال�س��اب�ق��ة ل�ي��س م�ع�ن��اه��ا ع�ج��ز في
امل �ي��زان �ي��ة ون �ح��ن ف��ي امل �ج �ل��س لن
ن��دخ��ر وس �ع��ا ف��ي اع �ت �م��اد امل�ب��ال��غ
الالزمة ل��وزارة االشغال ولكن خل
تروح هذه املبالغ في طريقها.
 وزي� � � � � ��ر االش� � � � �غ � � � ��ال :ال� �ط� �ل ��بامل �ق��دم م�ن��اق�ش�ت��ه ت�ط��اي��ر الحصى
س��اع�ت�ين وال �س��اع �ت��ان ان�ت�ه�ت��ا من
زم��ن واص��ري�ن��ا على دخ��ول ارك��ان
الوزارة في البداية وعندما انتهى
ال��وق��ت ل��م ن �ك��ن ن�ع�ل��م ان الجلسة
س� �ت� �ع ��ود ألن ال� ��وق� ��ت امل �خ �ص��ص
انتهى لذلك الكالم بعد استئناف
الجلسة غير الئحي.
ل�ك��ي ال ن�ظ�ل��م ال � ��وزارة وان ك��ان
ب�ه��ا تقصير وال�ت�ق�ص�ي��ر م��وج��ود

ول �ي��س ل��دي �ن��ا م ��ا ن �خ �س��ره فنحن
زم�لاء ف��ي املجلس لكن ال�ك�لام انه
ف�ق��ط ت��م اي �ق��اع ع�ق��وب��ة ان ��ذار على
مقاول او مسؤول هذا به ظلم ألن
ه�ن��اك اج ��راءات منها االح��ال��ة الى
النيابة وان كان مصيرها الحفظ
فهذا راجع للنيابة.
ل�ت�ع�م��ل س �ل �ط��ات �ه��ا ل �ك��ن بعض
االخ��وة جعل النهاية حتمية واذا
كانت هناك اخطاء تتداركها ومن
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ط�ب�ق�ن��اه��ا ان ��ه ال
يتم اسناد اي مشروع ألي مقاول
ت �س �ب��ب ب� �ه ��ذا ال �ت �ل��ف وت � ��م اي �ق��اع
عقوبة جزاءات في وزارة االشغال.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ل�ج�ن��ة اخ�ت�ي��ار
ال � �ق � �ي� ��ادي �ي�ن ت �ش �ك �ل ��ت ل� �ج� �ن ��ة م��ن
ال��وك�ي�ل��ة ب�ع��ض ال��وك�ل�اء الخ�ت�ي��ار
 6م��رش �ح�ين الن ه �ن��اك منصبني
ش ��اغ ��ري ��ن واع �ط �ي �ت �ه��ا ت �ف��وي �ض��ا
ك ��ام�ل�ا ل�ل�اخ �ت �ي��ار ووض � �ع� ��وا اه��م
املعايير وت��م اختيار  6لتقديمهم
الى مجلس الخدمة املدنية.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ف �ه �ن��اك
مراسالت بيننا وبني وزارة املالية
لتعزيز امليزانية واستطعنا اقناع
وزارة امل��ال�ي��ة لتتم امل �ن��اق�لات بني
االب��واب وعلى قناعة اننا سنجد
ال��دع��م الكامل م��ن املجلس ولجنة
امل �ي��زان �ي��ات ل �ي �ك��ون ب �ل��دن��ا جميال
وهو ليس اقل من دول اخرى.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :التحويل الىالنيابة معيب فميزانية الصيانة
ال �ع ��ام امل ��اض ��ي  50م�ل �ي��ون��ا وه ��ذا
العام  13مليونا خاصة للصيانة
واذا ك��ان��ت ه �ن��اك وف � ��ورات مالية
ف��ي اب ��واب اخ��رى انقلها ال��ى باب
الصيانة.
 ماجد م��وس��ى :ف��ي استجوابالوزير السابق خرجنا بتوصيات
واع � �ط � �ي � �ن� ��اه ف � ��رص � ��ة ل �ت �ص �ح �ي��ح

االعوجاج في اسرع وقت.
 محمد ال�ه��دي��ة :اش��دن��ا بوزيراالش � � �غ � � ��ال ع � �ن� ��دم� ��ا ش � �ك� ��ل ل �ج �ن��ة
ل� �ت� �س� �ك�ي�ن ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال � �ش� ��اغ� ��رة
ل�ك��ن ق�ل�ن��ا ل��ه ي�ف�ت��رض ع ��دم اخ�لاء
مسؤوليته وواض ��ح م��ن االس�م��اء
ان ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ت �ل �ت��زم ب��امل �ع��اي �ي��ر
والكفاءة واملشكلة في اسناد االمر
الى اهله.
 ع��دن��ان عبدالصمد :موضوعاث �ي��ر ب�خ�ص��وص م��زاي��ا املحققني
ب��أن��ه ل��ن ي �ع��رض ف��ي ه��ذه ال ��ردود
ل� � �ع � ��دم وج� � � � ��ود اغ� �ل� �ب� �ي ��ة خ ��اص ��ة
ف�ت��أج�ي�ل��ه ال ��ى ال� ��دورة ال �ق��ادم��ة به
خطورة الن هناك رأي�ين اذا ما تم
ع��رض��ه ف��ي ه��ذه ال ��دورة فستكون
ف� ��ي ح ��اج ��ة ال � ��ى ث �ل �ث��ي االع� �ض ��اء
ال � ��دورة ال �ق��ادم��ة واح � ��ذر م��ن ع��دم
ط ��رح ��ه ف �ق��د ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت�م�س��ك
بوجود اغلبية الثلثني النه سبق
هناك تجربة في تقاعد املرأة.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :ال �ط �ل��بق ��دم� �ن ��اه وم ��ازل� �ن ��ا م �ت �م �س �ك�ين ب��ه
وهو موجود وال خير من تقديمه
الجلسة القادمة وان لم يحز ثلثي
االعضاء يرحل للدورة القادمة.
 م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج :ال� ��دال علىالخير كفاعله اش�ك��ر اخ��ي عدنان
على ه��ذه املالحظة واتمنى طرح
القانون في الجلسة القادمة.
 رئ � �ي� ��س ال� �ج� �ل� �س ��ة د .ع � ��ودةالرويعي :ترفع الجلسة الى 5/10
املقبل.

الخرينج :لماذا لم
تنفذ الحكومة
توصيات استجواب
وزير األشغال
السابق؟
الخنفور :المشكلة
مصطنعة وعلى
الوزير محاسبة
المسؤولين عنها
عبدالصمد :ميزانية
األشغال العامة
فيها وفر في
بعض األبواب
فكيف تطالب
بميزانية إضافية؟
الخرافي :إذا كانت
هناك وفور
في الميزانية
فلتنقل إلى باب
الصيانة
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

ضعف نظم حفظ المستندات الرسمية لدى الهيئة

انخفاض صرف هيئة البيئة على بعض
اعتمادات مشاريع خطة التنمية
في الحلقة الرابعة
والعشرين من مالحظات
ديوان المحاسبة على
نتائج الفحص والمراجعة
الخاصة بتنفيذ ميزانيات
الوزارات واإلدارات
الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة
المالية 2015/2014
تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي
للهيئة العامة للبيئة
والمالحظات التي
أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات
وحسابات وسجالت
وشؤون التوظيف
وكذلك الرقابة
المسبقة والمخالفات
المالية للسنة المالية
2015/2014

أن �ش �ئ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة
ب ��ال � �ق ��ان ��ون رق� � ��م  21ل �س �ن ��ة 1995
وامل� �ع ��دل ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  16ل�س�ن��ة
 1996ب � �غ� ��رض ال� �ع� �ن ��اي ��ة ب� �ش ��ؤون
البيئة والقيام بكافة االعمال واملهام
الكفيلة بحمايتها على ان تكون ذات
شخصية اعتبارية تلحق بمجلس
ال� � ��وزراء وي �ك��ون ل�ه��ا م�ج�ل��س اع�ل��ى
يشكل برئاسة النائب االول لرئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ي �خ �ت��ص ب��وض��ع
االهداف والسياسات العامة للهيئة
والئحتها الداخلية وما ينص عليه
ال �ق��ان��ون م ��ن اخ �ت �ص��اص��ات اخ ��رى
كما يصدر قرار من املجلس االعلى
ب �ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س الدارة ال �ه �ي �ئ��ة
ب��رئ��اس��ة امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال��ذي
ي�ع�ين ب�م��رس��وم ك�م��ا ص��در ال�ق��ان��ون
رقم  42لسنة  2014في شأن اصدار
قانون حماية البيئة.
وص � ��در ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  93ل�س�ن��ة
 2014ب � ��رب � ��ط م � �ي� ��زان � �ي� ��ات ب �ع��ض
ال �ه �ي �ئ��ات امل �ل �ح �ق��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014وم��ن ضمنها ميزانية
الهيئة العامة للبيئة.
اورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
الحساب الختامي واهم املالحظات
ال�ت��ي اس�ف��ر عنها فحص ومراجعة
ال� � � ��دي� � � ��وان ل � �ب � �ي� ��ان� ��ات وح � �س� ��اب� ��ات
وسجالت وشؤون التوظيف للهيئة
ال� �ع ��ام ��ة وك� ��ذل� ��ك ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة
للسنة املالية :2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي:
وي �ت �ض��ح م ��ن ب �ي��ان��ات ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
 بلغت زي��ادة االي ��رادات الفعليةعن التقديرية مبلغا قدره 90.129د.ك
وبنسبة  ٪ 58.5من املقدر.
 بلغ وفر املصروفات الفعلية عنامل�ص��روف��ات التقديرية مبلغا ق��دره
 4.308.949د.ك وبنسبة  ٪ 20.8من
املقدر.
 ت � ��م ت �غ �ط �ي��ة زي � � � ��ادة امل � �ص ��روف ��اتالفعلية ع��ن االي� ��رادات الفعلية البالغة
 16.188.922د.ك خ �ص �م��ا م ��ن ال �ب��اب
ال� � �خ � ��ام � ��س امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات امل �خ �ت �ل �ف ��ة
وامل� ��دف� ��وع � ��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ب �م �ي��زان �ي��ة
ال� � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وزارة
امل ��ال �ي ��ة  -ال �ح �س ��اب ��ات ال �ع ��ام ��ة ط�ب�ق��ا
مل� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ب � � �ش� � ��أن اع � �ت � �م� ��اد
الحسابات الختامية لبعض الهيئات

ضياع مبالغ على
الهيئة لتأهيلها
إحدى الشركات
للقيام بفحص
المواد الكيميائية

مبنى الهيئة العامة للبيئة

ذات امل �ي��زان �ي��ات امل �ل �ح �ق��ة ع ��ن ال�س�ن��ة
املالية .2015/2014
ثانيا :فحص ومراجعة
بيانات الحساب الختامي للهيئة:
 ف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي اه � � ��م امل�ل�اح� �ظ ��اتال�ت��ي اس�ف��ر عنها فحص ومراجعة
دي��وان املحاسبة للبيانات ال��واردة
بالحساب الختامي للهيئة العامة
للبيئة عن السنة املالية :2015-2014
 ان� �خ� �ف ��اض م � �ع� ��دالت ال� �ص ��رفعلى بعض االع�ت�م��ادات املخصصة
ضمن ابواب ميزانية الهيئة لتنفيذ
امل�ش��اري��ع امل�ق��ررة لتحقيق االه��داف
ال ��واردة بالخطة االنمائية للدولة:
ت� �ب�ي�ن ل � � ��دى ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة
ان �ف �خ ��اض م� �ع ��دالت ال� �ص ��رف ع�ل��ى
ب � �ع ��ض االع � � �ت � � �م� � ��ادات امل �خ �ص �ص��ة
ضمن ابواب ميزانية الهيئة لتنفيذ
م �ش��اري��ع ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة امل �ق��ررة
ضمن ميزانية الهيئة للسنة املالية
 2015/2014وذلك لتحقيق االهداف
الواردة بالخطة االنمائية للدولة.
 ت� ��دن� ��ي وان � �خ � �ف � ��اض م� �ع ��دالتالصرف على اعتمادات بعض بنود
امل �ي��زان �ي��ة م ��ا ادى ال� ��ى ظ �ه��ور وف��ر
ب��ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة :تبني
ل � ��دى امل ��راج� �ع ��ة ت ��دن ��ي وان �خ �ف��اض
م�ع��دالت ال�ص��رف على بعض بنود
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014وب�ن�س��ب ت �ت��راوح بني

 ٪ 0.3و ٪ 46.5مما ادى الى ظهور
الوفر بالحساب الختامي للهيئة.
 امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت تدويرال�ه�ي�ئ��ة ب �ع��ض ارص � ��دة ال�ح�س��اب��ات
ال� �خ ��ارج ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات
املالية :تبني ل��دى فحص ومراجعة
ارص � ��دة ال �ح �س��اب��ات ال �خ��ارج��ة عن
ابواب امليزانية ما يلي:
 استمرار تدوير ارصدة حسابالديون املستحقة للحكومة.
 استمرار تدوير الهيئة لبعضارص � ��دة ح �س��اب االم ��ان ��ات  -م�ب��ال��غ
ت �ح��ت ال �ت �س��وي��ة وع� � ��دم ت�س��وي�ت�ه��ا
باملخالفة للتعليمات املالية.
 استمرار تدوير الهيئة لبعضارص��دة االم��ان��ات  -مبالغ مخصوم
ب �ه��ا ع �ل��ى ان � ��واع ب �ن��ود م �ص��روف��ات
امليزانية وعدم تسويتها باملخالفة
للتعليمات املالية.
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة:
ف�ي�م��ا ي�ل��ي أه ��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي
اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات
الهيئة للسنة املالية :2015/2014
 رص� ��د م �ب��ال��غ ب��امل �ي��زان �ي��ة دوناالس�ت�ف��ادة منها االم��ر ال��ذي يحول
دون تحقيق امليزانية لدورها كأداة
للرقابة.
ح �ي��ث اف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن��ه بعد

صدور قانون رقم  42لسنة  2014في
ش��أن اص ��دار ق��ان��ون حماية البيئة
والذي تم بموجبه استثناء الهيئة
ال �ع��ام��ة للبيئة م��ن اح �ك��ام ال��رق��اب��ة
املسبقة وف�ق��ا الح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
 30ل �س �ن��ة  1964ب ��ان� �ش ��اء دي � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ف�ق��د اس�ت�ل��زم االم ��ر بعض
ال ��وق ��ت ل� �ت ��دري ��ب ع � ��دد م ��ن م��وظ �ف��ي
الهيئة ع�ل��ى اع �م��ال ال��رق��اب��ة املسبقة
وقد تم بالفعل االنتهاء من التدقيق
ومراجعة معظم ه��ذه العقود اال انه
ل��م ي�ت��م اس�ت�ك�م��ال اج � ��راءات التعاقد
وذل��ك ل�ع��دم اع�ت�م��اد اي مبالغ مالية
م��ن قبل وزارة املالية ضمن مشروع
م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2016/2015
لغالبية املشاريع التي يمتد تنفيذها
الى عدة سنوات مالية.
 مآخذ شابت اعمال املختبراتومنها:
 ع � � � � ��دم ت � � � ��واف � � � ��ر امل� � �خ� � �ت� � �ب � ��راتامل�ت�خ�ص�ص��ة وامل��ؤه �ل��ة وامل �ع �ت �م��دة
لفحص املواد الكيميائية.
حيث افادت الهيئة بأن ما قامت
ب��ه م��ن ت��أه�ي��ل ش��رك��ات متخصصة
ب� � ��اع � � �م� � ��ال ال� � �ف� � �ح � ��ص وامل � �ط� ��اب � �ق� ��ة
وال �ت��دق �ي��ق ل �ك��اف��ة ش �ح �ن��ات امل� ��واد
الكيميائية ال��واردة للدولة وتأكيد
ت �ط��اب �ق �ه��ا م� ��ع ال � �ق� ��وائ� ��م امل �ع �ت �م��دة
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تنشر جريدة «الدستور» تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات
الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

الهيئة أبرمت بعض العقود بتواريخ سابقة لموافقة اللجنة

عدم االلتزام بالتوصيات الخاصة
بالمناقصات العامة
تتمة المنشور ص10
للمواد املعتمدة من جميع الجهات
املعنية وحيث ان تلك القوائم معنية
بها العديد من الجهات وال تقتصر
ع�ل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة وعليه
ت ��م ت��أه �ي��ل ال �ش��رك��ات ل�ل�ق�ي��ام بتلك
االع �م��ال وذل ��ك ل�ع��دم وج ��ود ال�ق��درة
ال�ف�ن�ي��ة وال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل��دى
جميع الجهات للقيام بتلك االعمال
وه��و م��ا اك��ده ق��ان��ون حماية البيئة
رق��م  42لسنة  2014من امل��واد ارق��ام
 21و 22و.23
 ضياع مبالغ على الهيئة نظرال�ت��أه�ي�ل�ه��ا اح ��دى ال �ش��رك��ات للقيام
بفحص املواد الكيميائية.
وأف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن امل� �ب ��ال ��غ
املحصلة ملعامالت اإلفراج عن املواد
الكيميائية كانت وما زالت مستمرة
وت �ق �ي��د وت �ح �ص��ل ل �ص��ال��ح ال�ه�ي�ئ��ة
وان اج � � ��راءات ال �ف �ح��ص وامل�ط��اب�ق��ة
وال �ت��دق �ي��ق ه��ي ش� �ه ��ادات ت �ق��دم من
قبل املستورد وم��ن خ�لال الشركات
امل� ��ؤه � �ل� ��ة وح � �س � ��ب ال� � �ق � ��ان � ��ون رق� ��م
( )2001/42إلث�ب��ات املطابقة وعلى
غرار دراسات املردود البيئي والتي
ت�ت��م م��ن خ�ل�ال امل �ك��ات��ب وال �ش��رك��ات
االستشارية منذ سنوات.
 - 3ع��دم القيام بأعمال الصيانة
ال�ل�ازم ��ة ل� �ل ��زوارق ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي��ذة
وتعطل معمظمها.
ت� �ب�ي�ن م� ��ن ال� �ف� �ح ��ص وامل ��راج� �ع ��ة
ل� �ل ��وض ��ع ال� �ح ��ال ��ي ل � � �ل� � ��زوارق ال �ت��ي
تملكها الهيئة ان معظمها عاطلة
عن العمل ألسباب متعددة.
وأفادت الهيئة بأنه قد تم بالفعل
التعاقد مع مجموعة من الشركات
لتنفيذ اع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة ل�ل��زورق�ين
(راصد  )4و (راصد  )2وجار تنفيذ
العقد.
وت �ن �ف �ي��ذا ل �ن��ص امل � ��ادة ( )66من
ال �ق��ان��ون رق��م ( )42لسنة  2014في
ش��أن إص ��دار ق��ان��ون ح�م��اي��ة البيئة
سالفة ال��ذك��ر فقد ت��م التنسيق بني
ادارة رص� ��د ت �ل ��وث امل� �ي ��اه وم�ك�ت��ب
التفتيش وال��رق��اب��ة البيئية لتنفيذ
ن � �ظ� ��ام ال � ��رب � ��ط ( )Emiskل �ت �ن �ف �ي��ذ
م �ش��روع م�ح�ط��ات ال��رص��د ال�ع��ائ�م��ة
ال� � ��ذي س �ي �ن �ف��ذ ق ��ري �ب ��ا وي �م �ك ��ن م��ن
خالله تغطية كافة املياه االقليمية
وس �ي �ك ��ون ك �ش �ب �ك��ة وط �ن �ي��ة ل��رص��د

مبنى ديوان املحاسبة

وم� ��راق � �ب� ��ة ال �ب �ي �ئ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة وه ��و
اضافة الى مشروع الرصد واملراقبة
للبيذة البحرية.
 - 4القصور في متابعة املخالفات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة واالع � �م� ��ال امل��رت �ب �ط��ة ب�ه��ا
ون�ظ��م ح�ف��ظ مستنداتها الرسمية
ومن بينها ما يلي:
 فقدان بعض محاضر املخالفاتال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة م � � ��ن دف � � ��ات � � ��ر م� �ح ��اض ��ر
املخالفات.
وأف ��ادت الهيئة بأنها ف��ي سبيل
إعداد حصر شامل لكافة املخالفات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ل �ع��ام  2013وس�ي�ظ�ه��ر من
خالل هذا الحصر وجود مخالفات
مفقودة من عدمه واتخاذ االجراءات
القانونية على ضوء ذلك.
 ت� �ض� �م�ي�ن ب � �ع� ��ض امل� �خ ��ال� �ف ��اتالبيئية اخطاء لدى تحريرها.
وأف��ادت الهيئة بأن تلك االخطاء
غ �ي��ر امل �ق �ص��ودة ح��دث��ت ج� ��راء عمل
محرريها كضباط قضائيني وذلك
خ��ارج ارادة الهيئة وج��ار التنسيق
مع االدارة العامة للتحقيقات بشأن
تصويب تلك األخطاء.
 ع��دم وج��ود ن�ظ��ام آل��ي مختصبمتابعة املخالفات البيئية.
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن�ه��ا ل��م تمتلك
في الفترة السابقة من العتاد والعدة
م ��ا ي�م�ك�ن�ه��ا م ��ن م�ت��اب�ع��ة امل�خ��ال�ف��ات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ع �ل��ى ن �ح��و دق �ي��ق ام ��ا وان ��ه

ص� ��در ق ��ان ��ون ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة رق��م
( )42ل�س�ن��ة  2014وق ��د م�ن��ح الهيئة
م ��ن ال �س �ل �ط��ات واالخ �ت �ص��اص��ات ما
يمكنها م��ن ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا لكونها
ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب �ش��ؤون البيئة
بدولة الكويت وجار اجراء تعديالت
بالهيكل التنظيمي للهيئة وتعيني
م��وظ�ف�ين ج��دد ب�ه��ا مل��واك�ب��ة ت�ط��ورات
العمل.
 ض �ع��ف ن �ظ��م ح �ف��ظ امل �س �ت �ن��داتالرسمية لدى الهيئة.
وأفادت الهيئة بأنها قامت باتخاذ
ك ��اف ��ة االج � � � � � ��راءات ال �ك �ف �ي �ل��ة ب�ح�ف��ظ
املستندات الرسمية لديها ومن ذلك
ن� �ظ ��ام ال �ح �ف ��اظ اآلل� � ��ي ل �ل �م �س �ت �ن��دات
الواردة والصادرة وامللفات في ادارة
ال �ش��ؤون االداري� ��ة وج ��ار ال�ع�م��ل على
الحفظ االلكتروني لكافة املستندات
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل �م��ا ب� ��أن م ��ا أش �ي ��ر إل �ي��ه
م ��ن ض �ع��ف ن �ظ��م ح �ف��ظ امل �س �ت �ن��دات
ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة ك ��ان ع��ائ��دا
ال ��ى ع ��دم وج ��ود وح ��دة متخصصة
بالهيئة ملتابعة املخالفات وان تغيير
ال �ع��ام �ل�ين ع �ل��ى امل �خ��ال �ف��ات وان �ت �ق��ال
امل�س��ؤول�ين بينهم تسبب ف��ي بعض
املشاكل بهذا الخصوص وق��د قامت
الهيئة باعتماد تكليف ادارة الشؤون
القانونية ملتابعة املخالفات وضمان
حفظ كافة مستنداتها.
 - 5امل ��آخ ��ذ ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ع �ق��ود

ص�ي��ان��ة االج �ه��زة العلمية ملحطات
مراقبة ورصد تلوث الهواء.
تبني لدى الفحص واملراجعة قيام
ال�ه�ي�ئ��ة ب��إب��رام ع��دة ع�ق��ود لصيانة
اج � �ه� ��زة ع �ل �م �ي��ة مل� �ح� �ط ��ات م��راق �ب��ة
ورص � � ��د ت� �ل ��وث ال� � �ه � ��واء م� ��ع اح� ��دى
املؤسسات على ان تبدأ االعمال في
نفس تاريخ توقيع العقود.
وأف ��ادت الهيئة ب��أن��ه ت��م التعاقد
م��ع ال��وك�ي��ل امل�ح�ل��ي للقيام بأعمال
الصيانة لألجهزة وذلك فور انتهاء
ف� �ت ��رة ال� �ض� �م ��ان امل� �ج ��ان ��ي ل �ض �م��ان
س�ل�ام ��ة االج � �ه� ��زة وت �ش �ي��ر ال �ه �ي �ئ��ة
ال ��ى ان ت �ح��دي��د ت ��اري ��خ ب ��دء اع �م��ال
ال �ص �ي��ان��ة ي��رت �ب��ط ب �م��واف �ق��ة ل�ج�ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة م ��ن دون ان
يكون هناك قصد في تجزئة العقود
ع� ��ن ال � �ح ��د ال � � ��ذي ي �خ �ض��ع ل��رق��اب��ة
الفتوى والتشريع ويتضح ذلك في
العقد ال��وارد ضمن مالحظتكم وقد
ق��ام��ت الهيئة بطلب ت�ج��دي��د العقد
املذكور لسنة اخرى.
وأك � � � ��دت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة أن ال � �ت ��واري ��خ
امل� ��ذك� ��ورة ه ��ي ت ��واري ��خ ان �ت �ه��اء كل
من وح��دة الرقابة املالية من اعمال
امل ��راج �ع ��ة واالدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة من
إعداد الصيانة القانونية والتي تم
االخ��ذ بها بعني االع�ت�ب��ار ونالحظ
ذل ��ك م��ن م��راج �ع��ة ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات
ل �ل �ص �ي �غ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ل �ع �ق��د امل �ب��رم

وال � � ��ذي ي� �ح ��دد م �ن��ه اب � �ت� ��داء اع �م��ال
الصيانة بناء على التاريخ املحدد
م��ن ق�ب��ل امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة لبدء
االعمال.
 - 6ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب ��إب ��رام بعض
ال �ع �ق��ود ب �ت ��واري ��خ س��اب �ق��ة مل��واف �ق��ة
لجنة املناقصات املركزية.
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه ك�م��ا سبق
اإلش� � ��ارة ال �ي��ه ب ��أن ال �ت ��واري ��خ ال�ت��ي
ت ��م إب � ��رام ب �ع��ض ال �ع �ق��ود ال �خ��اص��ة
بالصيانة هي تواريخ موافقة لجنة
املناقصات املركزية على بدء تنفيذ
اع �م��ال ال�ص�ي��ان��ة وت ��واري ��خ م��واف�ق��ة
ال�ل�ج�ن��ة ال� � ��واردة ب��ال �ب �ي��ان امل��وض��ح
ل�لأم�ث�ل��ة ب�م�لاح�ظ�ت�ك��م ه��ي ت��واري��خ
ع�ق��د اج�ت�م��اع��ات ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
املركزية.
 - 7م ��آخ ��ذ ش ��اب ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ع�ق��د
املناقصة (هـ ع ب)2014/2013-14/
ومن تلك املآخذ:
 تأخر الهيئة في اج��راء التعاقدمع الشركات.
حيث افادت الهيئة ان ذلك يرجع
ال ��ى ال �ت��أخ��ر ف��ي اج � ��راءات م��راج�ع��ة
ال �ع �ق��ود واع �ت �م��اد وط �ل��ب ال�ك�ف��االت
ال �ب �ن �ك �ي ��ة م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات وس �ي �ت��م
مالحظة ذلك وتالفيه مستقبال.
 ال� �ت ��أخ ��ر ف� ��ي إع� � � ��داد وت �ج �ه �ي��زاملختبرات لتوريد وتركيب االجهزة.
أف ��ادت الهيئة ان ذل��ك ي��رج��ع الى
ان�ت�ق��ال مختبرات الهيئة وادارت �ه��ا
ال� ��ى امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د وق� ��د اس �ت �ل��زم
ذل ��ك اج� ��راء ب�ع��ض االع �م��ال امل��دن�ي��ة
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال�ل�ازم��ة للمختبرات
الجديدة.
 - 8ع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب�ب�ع��ض اح �ك��ام
التعميم رقم ( )16لسنة  1995بشأن
نظم الشراء للجهات الحكومية.
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أن ذل ��ك ي��رج��ع
ال� ��ى االن �ت �ق ��ال ال� ��ى امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د
وال�ح��اج��ة امل��اس��ة ال��ى تنفيذ بعض
االع�م��ال على وج��ه السرعة وسيتم
تالفي مثل هذه املالحظة مستقبال.
 - 9ص � � ��رف م� �ب� �ل ��غ ع� �ل ��ى ح �س��اب
ال �ع �ه��د م��ن دون ت�س��وي�ت��ه وتحميله
ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014باملخالفة لقواعد تنفيذ
ميزانية.

التتمة ص12

عدم توافر
المختبرات
المتخصصة
والمؤهلة
والمعتمدة لفحص
المواد الكيميائية
الهيئة لم تقم
بأعمال الصيانة
الالزمة للزوارق
التابعة لها ما
أدى إلى تعطل
معظمها
قصور الهيئة
في متابعة
المخالفات البيئية
ونظم حفظ
مستنداتها
الرسمية
مآخذ شابت عقود
صيانة األجهزة
العلمية لمحطات
مراقبة ورصد
تلوث الهواء
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

قصور الهيئة في متابعة المخالفات البيئية
وعدم توافر نظام آلي مختص لرصدها
تتمة المنشور ص11
ح�ي��ث اف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن��ه ق��د تم
ب��ال�ف�ع��ل ص ��رف م�ب�ل��غ  6.375/-د.ك
لتنفيذ ح�ك��م ق�ض��ائ��ي ع�ل��ى حساب
العهد وذل��ك بموافقة وزارة املالية
ب� �ك� �ت ��اب� �ه ��ا رق � � ��م ( )2509ب� �ت ��اري ��خ
 2014/7/1ول ��م ي�ت��م ت�س��وي��ة املبلغ
قبل انتهاء السنة املالية 2015/2014
وستقوم الهيئة بالتسويات الالزمة.
 - 10ق� �ص ��ور ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي أداء
دوره� � � � ��ا ال� ��رق� ��اب� ��ي ع� �ل ��ى م �ص��ان��ع
ال�ص�ن��اع��ات اإلن�ش��ائ�ي��ة ف��ي منطقة
الصليبية.
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب� � ��ال� � ��دور ال � ��رق � ��اب � ��ي ف ��إن� �ه ��ا ق ��ام ��ت
وخ �ل�ال ال �ف �ت��رات امل��اض �ي��ة ب��ات�خ��اذ
ال �ع��دي��د م ��ن االج � � ��راءات ع �ل��ى ك��اف��ة
امل�ن��اط��ق الصناعية ومنها منطقة
الصناعات االنشائية في الصليبية
وت� �ك� �ل� �ل ��ت ت� �ل ��ك ال � �ج � �ه� ��ود ب ��إح ��ال ��ة
مخالفني ال��ى جهات التحقيق بعد
تحرير وأخذ املخالفات واملعاينات
ب �ح �ق �ه��م ك ��ذل ��ك ك� ��ان ه� �ن ��اك ت �ع��اون
ب ��إزال ��ة ك��اف��ة األن� �ق ��اض وال �ن �ف��اي��ات
االن� �ش ��ائ� �ي ��ة م ��ن امل� ��واق� ��ع امل�خ�ت�ل�ف��ة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وب��ال �ت �ع��اون م��ع لجنة
متابعة القرارات االمنية في مجلس
الوزراء إال انه ولضعف رقابة الجهة
امل�ن��اط بها ق��ان��ون��ا (الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة) ب��ال �ق �ي��ام ب��واج �ب��ات �ه��ا
ن�ح��و م�ت��اب�ع��ة ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ت�ك��ررت
املخالفات والتجاوزات على البيئة
وعليه ق��ام��ت الهيئة بتكليف فرق
لرصد تلك التجاوزات واملتسببني
ب � �ه� ��ا وم � � � � � � ��ازال م � �س � �ت � �م� ��را ال� �ع� �م ��ل
ب ��ذل ��ك وت � ��م اح� ��ال� ��ة امل �خ��ال �ف�ي�ن ال��ى
النيابة العامة ملباشرة االج��راءات
القانونية بحقهم.
رابعا :فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة:
فيما يلي اه��م املالحظات التي
اس � �ف� ��ر ع �ن �ه ��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
دي��وان املحاسبة لشؤون التوظف
بالهيئة للسنة املالية :2015/2014
 - 1م �خ��ال �ف��ة ال � �ق ��رار رق� ��م ()25
ل�س�ن��ة  2006ب �ش��أن ش� ��روط شغل
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف �ي��ة ب ��ال ��وزارات
واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي تسري
ب �ش��أن �ه��ا اح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ون �ظ ��ام
الخدمة املدنية.

مبنى ديوان الخدمة املدنية

وأفادت الهيئة بأن القرار محل
امل �خ��ال �ف��ة ه ��و ق� � ��رار ن � ��دب ل�ش�غ��ل
وظيفة ش��اغ��رة حصلت امل��ذك��ورة
بموجبه ع�ل��ى ت�ق��ري��ر تقييم اداء
ب �ت �ق��دي��ر ام� �ت� �ي ��از ع ��ن ع � ��ام 2011
وت� �ق ��ري ��ر ت �ق �ي �ي��م اداد اع� �ت� �ب ��اري
ب �ت �ق��دي��ر ام� �ت� �ي ��از ع ��ن ع � ��ام 2012
وف��ي ع��ام  2013ف��إن امل��دة الفعلية
مل��زاول �ت �ه��ا ألع� �ب ��اء وظ �ي �ف �ت �ه��ا ل��م
تكمل مائة يوم متصلة او متفرقة
ف��إن �ه��ا ت� �خ ��رج م ��ن ن� �ط ��اق ت�ق�ي�ي��م
اداء امل��وظ �ف�ين ال �ق��ائ �م�ين ب��أع�ب��اء
وظ��ائ �ف �ه��م وي �ع �ت��د ب �ت �ق��دي��ر آخ��ر
ت�ق�ي�ي��م أداء ن �ه��ائ��ي وض ��ع عنها
وه��و ام�ت�ي��از وال م�خ��ال�ف��ة للقرار
م ��وض ��وع امل �خ��ال �ف��ة ال ��راه� �ن ��ة في
ذل��ك ح�ي��ث ان��ه ل��م ي�ص��در بترقية
ب��االخ�ت�ي��ار وال ف��ي م �ج��ال اع�م��ال
امل��ادة رقم ( )17من نظام الخدمة
املدنية وال إلزام بأنه يكون تقدير
ت �ق �ي �ي��م امل��وظ �ف��ة امل� �ن ��دوب ��ة ب��آخ��ر
تقريرين فعليني ومن ثم ال توجد
م �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م ( )25ل �س �ن��ة 2006
ب� �ش ��أن ش� � ��روط ش �غ��ل ال��وظ��ائ��ف
اإلشرافية.
 - 2تجاوز الهيئة للحد االقصى
امل �ق��رر م��ن دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
للمستعان ب�خ��دم��ات�ه��م ع�ل��ى بند
امل� �ك ��اف ��آت ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ف��وي��ض
املمنوح من ديوان الخدمة املدنية.

ح� �ي ��ث أف � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب��أن �ه��ا
م �ن �ح��ت م ��ن ق �ب��ل دي� � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة اس � �ت � �م ��رار م� �ن ��ح ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ت�ف��وي��ض ف��ي ال �ح��االت ال�ج��دي��دة
من دون الرجوع ملخاطبة الديوان
ب �ح��دود م�ب�ل��غ  3.000/-د.ك وف��ي
ح ��االت ال�ت�ج��دي��د مخاطبة دي��وان
الخدمة املدنية علما بأن الهيئة لم
تتجاوز مبلغ  3.000/-د.ك.
 - 3ع ��دم االل� �ت ��زام ب �ق��رار دي ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ( )13لسنة
 2007ب� �ش ��أن ق ��واع ��د واج� � � ��راءات
تكويت الوظائف الحكومية.
وأف � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��أن �ه��ا ق��ام��ت
بمخاطبة دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ل�لاس �ت �ث �ن��اء م ��ن ت�ط�ب�ي��ق س�ي��اس��ة
اإلح� � � �ل � � ��ال ع � � ��ن ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2014/2013ن �ظ��را ل �ع��دم ت �ج��اوز
ال �ن �س �ب��ة  ٪10م ��ن اج �م��ال ��ي ع��دد
امل��وظ�ف�ين ون �ظ��را ل�ل�ح��اج��ة امل��اس��ة
ال� ��ى خ��دم��ات �ه��م ب �م��واف �ق��ة دي� ��وان
الخدمة املدنية عليه.
 - 4مخالفة احكام عقد توظيف
موظف غير كويتي.
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن� �ه ��ا ق��ام��ت
ب�م�خ��اط�ب��ة دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
بكتاب رقم ( )94بتاريخ 2013/3/31
وج� ��اء رد ال ��دي ��وان ب��امل��واف �ق��ة على
ت �ع �ي�ي�ن امل� ��ذك� ��ور ب� ��زي� ��ادة امل �ك ��اف ��أة
الشهرية الشاملة بمقدار  700/-د.ك
اعتبارا من .2013/5/1

خامسا:
المالحظات المستمرة:
ومن بني تلك املالحظات ما يلي:
 - 1اس �ت �م��رار ع��دم وج ��ود وح��دة
م �خ �ت �ص��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل��رق��اب��ة ع�ل��ى
امل � �خ ��ال � �ف ��ات ال �ب �ي �ئ �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذه��ا
تتناسب م��ع حجم االع�م��ال املناطة
بالوحدة.
 - 2استمرار ضعف نظام الرقابة
الداخلية في وحدة شؤون التخزين.
سادسا:
رقابة الديوان المسبقة:
ح �ي ��ث ت� ��م دراس� � � ��ة وب� �ح ��ث ع ��دد
( )8م ��وض ��وع ��ات ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة من مختلف الوجوه املالية
وال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة خ�ل�ال السنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014وق � ��د ب�ل�غ��ت
ج� �م� �ل ��ة ت� �ل ��ك امل � ��وض � ��وع � ��ات م �ب �ل��غ
 9.434.970/200د.ك.
وف � � �ي � � �م� � ��ا ي � � �ل� � ��ي ع � � � � � ��رض أله� � ��م
املالحظات التي اسفرت عنها رقابة
الديوان املسبقة:
 - 1الوفورات املالية التي تحققت
نتيجة الرقابة املسبقة والفنية.
اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة املسبقة
ألح� � ��د امل� ��وض� ��وع� ��ات ع� ��ن ت�ح�ق�ي��ق
وف� ��ورات م�ب��اش��رة ل�ل�خ��زان��ة العامة
بلغت  40.490/-د.ك.
 - 2رد أوراق بعض املوضوعات.
تم خالل السنة املالية 2015/2014

رد أوراق عدد ( )7موضوعات للهيئة
ومنها مشروع حصر وإعداد قاعدة
ال�ب�ي��ان��ات الشاملة للبيئة البحرية
(.)emisk marine
 - 3م�ل��اح � �ظ� ��ات وت ��وج� �ي� �ه ��ات
ذات اه�م�ي��ة خ��اص��ة وم�ن�ه��ا ال�ق�ي��ام
ب ��أع� �م ��ال ت �ش �غ �ي��ل م �ب �ن��ى ال �ه �ي �ئ��ة
ب ��ال� �ت� �ع ��اق ��د امل � �ب� ��اش� ��ر ح� �ي ��ث اف � ��اد
الديوان بكتابه رقم ( )2959بتاريخ
 2014/5/2ب ��امل ��واف � �ق ��ة ش��ري �ط��ة
ان ت �ك��ون ال �ه �ي �ئ��ة ق ��د ت�ح�ق�ق��ت من
مالءمة االسعار املعروضة ألعمال
التشغيل املطلوبة ومالئمة اع��داد
وت�خ�ص�ص��ات ال�ط��اق��م ال�ف�ن��ي ال��ذي
س �ت �ق��وم ال �ش��رك��ة امل ��زم ��ع ال �ت �ع��اق��د
معها بتوفيره ومع مراعاة ان تقوم
الهيئة مستقبال وفي حال رغبتها
ب� ��أع � �م� ��ال ال � �ص � �ي ��ان ��ة وال �ت �ش �غ �ي��ل
ل �ل �م �ب��ان��ي ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ب� ��أن ت�ق��وم
ب ��ال � �ت � �ن � �س � �ي ��ق ل � � �ط� � ��رح م� ��واض � �ي� ��ع
ال �ص �ي��ان��ة وال �ت �ش �غ �ي��ل ض �م��ن عقد
واح ��د ف��ي م�ن��اق�ص��ة ب�ين ال�ش��رك��ات
املتخصصة.
 - 4عدم التزام الهيئة بالدراسة
وال �ت ��وص �ي ��ة خ �ل��ال امل� � ��دة امل� �ح ��ددة
لها م��ن لجنة املناقصات املركزية
عمال بنص املادة ( )38من القانون
رق � ��م ( )37ل �س �ن��ة  1964ف ��ي ش��أن
املناقصات العامة وقد تكررت تلك
الظاهرة باملوضوعات التالية:
 امل� � � �ن � � ��اق� � � �ص � � ��ة رق � � � � � � ��م (ه� � � � � � � �ـ عب )2014/2013/13/توفير خدمات
التنظيف والضيافة للهيئة العامة
للبيئة.
 امل� � � �ن � � ��اق� � � �ص � � ��ة رق � � � � � � ��م (ه� � � � � � � �ـ عب )2014/2013/11/نظام معلومات
الرقابة البيئية املرحلة الثانية.
 - 5ط � � � ��ول م � � � ��دة ب � � �ق� � ��اء ب �ع��ض
امل��وض��وع��ات ب��ال�ه�ي�ئ��ة ب�ع��د ص��دور
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل��رك��زي��ة
ب ��ال� �ت ��رس� �ي ��ة وق � �ب� ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع �ل��ى
ال��دي��وان االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة
االج � � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري� � ��ة
املتبعة داخل الهيئة.

الهيئة لم تقم
بدورها الرقابي
على مصانع
الصناعات اإلنشائية
في الصليبية
تجاوز الهيئة
للحد األقصى
للمستعان
بخدماتهم
على بند المكافآت
عدم االلتزام
بقرار ديوان
الخدمة المدنية
بشأن قواعد
وإجراءات
تكويت الوظائف
الحكومية
استمرار ضعف
نظام الرقابة
الداخلية في وحدة
شؤون التخزين
بالهيئة
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برنامج كويت اليوم سلط الضوء على جلسة برلمان الطالب الثالث

د .الرويعي :المجلس الحالي مكن الطالب
من طرح مشاكلهم التعليمية

لجنة برلمانية مشتركة لدراسة أسباب تأخر إنجاز الجامعات الحكومية الجديدة
س �ل��ط ب��رن��ام��ج ك��وي��ت ال �ي ��وم في
ح�ل�ق�ت��ه أم ��س األرب� �ع ��اء ع�ل��ى جلسة
ب ��رمل ��ان ال �ط��ال��ب ال �ت ��ي اس�ت�ض��اف�ه��ا
مجلس األم ��ة م��ؤخ��را وص ��در عنها
ألول م��رة ق��ان��ون��ا رع��اي��ة امل��وه��وب�ين
وتنظيم الجامعات الحكومية حيث
اس �ت �ض��اف ال �ب��رن��ام��ج رئ �ي��س لجنة
ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
د .ع��ودة ال��روي�ع��ي وع�ض��وي برملان
ال� � �ط � ��ال � ��ب م� �ح� �م ��د ت � �ق� ��ي وش� �ي� �م ��اء
العارضي.
وم��ن ناحيته أث�ن��ى رئ�ي��س لجنة
ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
د .ع��ودة الرويعي على فكرة برملان
ال� �ط ��ال ��ب ووج � � ��ود ل �ج �ن��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ط�لاب�ي��ة ت��واص��ل ب��إي�ج��اب�ي��ة اللجنة
التعليمية ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف�ي�م��ا يخص
ال �ش��أن ال�ت�ع�ل�ي�م��ي م�ش�ي��دا بفاعلية
ون �ش��اط ال �ب��رمل��ان ال �ط�لاب��ي وم ��ا تم
ط��رح��ه خ �ل�ال ال �ج �ل �س��ة م ��ن ق�ض��اي��ا
ت� ��رت � �ك� ��ز ع � �ل� ��ى ت � �ط� ��وي� ��ر امل� �ن� �ظ ��وم ��ة
التعليمية ما أتاح الفرصة للمجلس
ل� �ل��اط� �ل��اع ع � �ل� ��ى م � �ط� ��ال� ��ب ال � �ط �ل�اب
ع ��ن ك �ث��ب ورؤي� � ��ة م �ش��اك��ل ال�ت�ع�ل�ي��م
بأعينهم.
وقال الرويعي إن برملان الطالب
يصقل ال�خ�ب��رة التجريبية للطالب
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �س �ل��وك ال �ب��رمل��ان��ي
كما يشعر األجيال الصغيرة بعظم
املسؤولية امللقاة على عاتق من يقف
ت�ح��ت ق�ب��ة ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م م��داف�ع��ا
ع��ن املكتسبات الشعبية ومصالح
ال��وط��ن كما أن��ه يساهم ف��ي القضاء
على هاجس الفجوة بني االجيال.
وتابع لقد خضت تجربة مماثلة
ل�ل�ت�ج��رب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ط�لاب �ي��ة من
خ�ل�ال م�ج�ل��س ال�ط�ل�ب��ة ع�ن��دم��ا كنت
رئ� �ي� �س ��ا ل� ��ه ف� ��ي م ��رح� �ل ��ة ال �ث��ان��وي��ة
واالخ� �ت�ل�اف اآلن أن اآلل �ي��ة ت�ط��ورت
وت��وس�ع��ت وش�م�ل��ت ب��رمل��ان��ا طالبيا
ي �م��ارس ع�م�ل��ه داخ� ��ل م�ج�ل��س األم��ة
ول�ج��ان برملانية وه��ي تجربة ثرية
نتمنى استمرارها غير أننا نشدد
على بقاء تلك التجربة تحت املظلة
التعليمية والتركيز على القضايا
الخاصة بالتعليم.
كما أث�ن��ى ال��روي�ع��ي على أعضاء
برملان الطالب مشيدا بقدرتهم على
توصيل الفكرة بثقة والسيما أنهم
من الطلبة الفائقني داخل مدارسهم
وم ��ن ث��م ف ��إن ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة بمثابة
تكريم لهم وتشجيع لبقية الطالب
على التفوق والتميز الدراسي.
وأض� � � � ��اف أن � �ه� ��م ت � �م� ��رس� ��وا ع �ل��ى

العمل ال�ب��رمل��ان��ي م��ن خ�لال الجلسة
وميزوا الفارق بني االقتراح بقانون
واالق�ت��راح برغبة ومشروع القانون
م ��ن ح �ي��ث إن االق� � �ت � ��راح ب��ال �ق��ان��ون
ي�ك��ون م�ق��دم��ا م��ن ال �ن��واب وم�ش��روع
ال�ق��ان��ون ي�ك��ون ق��ادم��ا م��ن الحكومة
أم��ا االق�ت��راح برغبة فإنه تنجم عنه
توصية غير ملزمة وكذلك ما يتعلق
بأغلبية التصويت وكيفية حسابها
وإج � �م� ��اع ال �ت �ص��وي��ت وغ �ي ��ره ��ا م��ن
املمارسات البرملانية األخرى.
وأوض � ��ح ال��روي �ع��ي ان ال�ق�ض��اي��ا
التي اثارها البرملان الطالبي توافق
رؤي� ��ة ال�ل�ج�ن��ة مل ��ا ي�ح�ت��اج��ه ت�ط��وي��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ح �ي��ث اوض � �ح� ��وا أس �ب��اب
عزوف الطلبة عن الدراسة الداخلية
وتحولهم إلى الدراسة بالخارج وقد
ذكرت نفس تلك الفكرة في ندوة من 6
أشهر فيما يتعلق باختبار القدرات
وق��د تصدينا ف��ي السابق ملوضوع
ال � � � � ��وزن ال� �ن� �س� �ب ��ي وف � �ي � �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
باختبار ال �ق��درات فمن املجحف أن
تقيس خالل ساعات ق��درات الطالب
مع عدم مطابقة فحوى االختبار ملا
درس ��ه ال �ط��ال��ب وه ��ذه ال �ف �ك��رة تنفذ
ف��ي ام�ي��رك��ا ألوض ��اع خ��اص��ة تتعلق
ب��ال �ط��ال��ب ال� ��ذي ي�ع�ف��ى م��ن ال��رس��وم
ال��دراس �ي��ة وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ك��وي��ت ف��إن
م��ن ال ي �ج �ت��ازه ي �ح��ول ل �ل��دراس��ة في
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة فنجم ع��ن ذلك
أن أص�ب�ح��ت ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت كيانا
طاردا ملخرجات التعليم الثانوي.
وأش ��ار ال��روي�ع��ي إل��ى أن م��ن أه��م
م� �ك ��اس ��ب ب � ��رمل � ��ان ال � �ط� ��ال� ��ب وج � ��ود
ت��واص��ل ب�ين ج�ي��ل ط�لاب��ي سيحمل
ال��راي��ة ف��ي املستقبل وج�ي��ل ال�ن��واب
الحالي مع الفارق في العمر واملهنية
وه��و اح�ت�ك��اك متميز للطلبة يعزز
ال �خ �ب��رات وي �ت �ي��ح ل �ل �ن��واب م�ت��اب�ع��ة
ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة ل��دى ال�ط��ال��ب بعني
الطالب نفسه وننصحهم بالتركيز
ع �ل��ى ال �ق �ض��اي��ا ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وع ��دم
ال�خ��روج عنه لقضايا أخ��رى خ��ارج
ه� � ��ذا اإلط � � � ��ار ل �ل �ح �ف ��اظ ع� �ل ��ى ف �ك��رة
ال�ب��رمل��ان وتحقيق اإلن �ج��ازات بشأن
أهدافه التعليمية.
وع � � � ��ن آخ � � � ��ر ت � � � �ط� � � ��ورات ق � ��ان � ��ون
الجامعات قال الرويعي لقد انتهينا
ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م ��ن ق��ان��ون
خ � ��اص ب �ح �ق��وق امل ��ؤل ��ف ون �س �ت �ع��د
ل ��دراس ��ة ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م ال�ج��ام�ع��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ألن ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ق��دي��م
الخاص بتنظيم التعليم العالي قد
أشبع باللوائح وال�ق��رارات ويحتاج

د .عودة الرويعي

محمد تقي

شيماء العارضي

إل��ى ت�ع��دي��ل وال �ق��ان��ون امل��وج��ود في
اللجنة التعليمية ينظم ه��ذا العمل
ويعطي الحكومة القدرة على تنفيذ
رؤي �ت �ه��ا ل �ت �ع��دد ال �ج��ام �ع��ات وع�ن��د
إق��راره لن نحتاج إلى قانون خاص
عند إنشاء جامعة جديدة وان شاء
الله سنعمل على إق��راره قبل نهاية
دور االنعقاد الحالي.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت�ن�ف�ي��ذ ج��ام�ع��ة
صباح السالم ق��ال إنها م��رت بعدة
ع��وائ��ق أخ��رت م��وع��د االن�ت�ه��اء منها
وال ��ذي ك��ان م�ق��ررا ل��ه ف��ي ع��ام 2015
وت� ��م ت �م��دي��ده ح �ت��ى ع� ��ام  2019وال
اعتقد أن يتم االن�ت�ه��اء منها أيضا
في هذا املوعد معربا عن استغرابه

ذلك في ظل توافر جميع االمكانات
م� � ��ؤك� � ��دا ان امل � �ج � �ل� ��س س �ي �ح��اس��ب
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل�اوة ع�ل��ى م��ا ت �ق��دم من
اس�ئ�ل��ة ب��رمل��ان�ي��ة ك��اش�ف��ا ع��ن وج��ود
مقترح لتشكيل لجنة مشتركة بني
عدة لجان برملانية للتحقيق ومنها
الداخلية والدفاع واملرافق والتعليم
وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل�ل��وق��وف ع�ل��ى مجمل
اسباب بطء اإلنجاز.
تجربة برلمانية
وم ��ن ج�ه�ت��ه أع� ��رب ع �ض��و ب��رمل��ان
ال � �ط� ��ال� ��ب م �ح �م ��د ص �ل ��اح ت� �ق ��ي ع��ن
سعادته بخوض تجربته البرملانية
وش ��رح آل�ي��ة االن�ت�خ��اب وص ��وال إل��ى

م �ق �ع��د ال� �ب ��رمل ��ان ب��أن �ه��ا ت �ك ��ون ع�ل��ى
م�س�ت��وى امل��درس��ة ث��م املنطقة وبعد
ذل��ك يحصل على عضوية البرملان
ومن ثم يتم انتخاب أعضاء اللجنة
التعليمية من بني األعضاء.
واع �ت �ب��ر ت �ق��ي أن ت �ج��رب��ة ب��رمل��ان
الطالب مفيدة وخاصة بعد ما أمكن
البرملان من إق��رار قوانني على غرار
رعاية املوهوبني وتنظيم الجامعات
الحكومية فضال عن ممارسة العمل.
وأث �ن��ى ت �ق��ي ع �ل��ى ج �ه��ود رئ�ي��س
م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة م � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م
إلنجاح فكرة برملان الطالب وزيادة
فاعليتها من خ�لال التصويت على
ال �ق��وان�ي�ن وإق ��راره ��ا م �ش �ي��را إل ��ى أن
ح��زم��ه ف��ي إدارة الجلسة ح��ال دون
الخروج عن النص من بعض الطلبة
األعضاء.
وم��ن جهتها أك��دت عضو برملان
ال �ط��ال��ب ش�ي�م��اء ال �ع��ارض��ي أن آل�ي��ة
اختيار الطلبة النواب جاءت بمثابة
ت �ك��ري��م ل �ل �ط �ل �ب��ة ال �ف��ائ �ق�ي�ن ووف � ��رت
ح��اف��زا إيجابيا لبقية ال�ط�لاب على
التفوق للوصول إلى برملان الطالب
وت �م �ث �ي��ل امل �ج �ت �م��ع ال �ط�ل�اب ��ي ت�ح��ت
قبة عبدالله السالم معتبرة أن أكثر
ال�ق�ي��م امل�س�ت�ف��ادة م��ن ت�ج��رب��ة ب��رمل��ان
ال�ط�لاب ه��ي ال�ش�ع��ور ال��ذي رسخته
عند املجتمع الطالبي من وجودهم
ف��ي دول��ة ديمقراطية تهتم بآرائهم
وتطلعاتهم للمستقبل وتعمل في
ال ��وق ��ت ع�ي�ن��ه ع �ل��ى إزال � ��ة امل �ع��وق��ات
التي تقف بينهم وبني طموحهم.
وق ��ال ��ت إن أب � ��رز ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي
ت ��ؤرق ال �ط�ل�اب ه��ي م�ش�ك�ل��ة الشعب
ل�ل�ص��ف ال �ع��اش��ر واخ �ت �ب��ار ال �ق��درات
ال� �ج ��ام� �ع ��ي ال� � � ��ذي اع� �ت� �ب ��رت ��ه ق��ات�ل�ا
ل � �ط � �م ��وح ال � �ش � �ب� ��اب وم� �ش ��اري� �ع� �ه ��م
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ي�س�ت�ط�ي�ع��ون من
خاللها خدمة وطنهم.

اللجنة التعليمية
تتواصل مع أعضاء
برلمان الطالب
وتأخذ آراءهم
بعين االعتبار
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الخالد :تدريبات ميدانية مشتركة لرفع
كفاءة األجهزة األمنية في دول الخليج
ق��ال نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي� � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د ان وزراء داخ �ل �ي��ة ال�ت�ع��اون
ق � � ��رروا إج � � ��راء ت ��دري� �ب ��ات م �ي��دان �ي��ة
م� �ش� �ت ��رك ��ة ل� ��رف� ��ع ك� � �ف � ��اءة األج � �ه� ��زة
األمنية وان التمرين التعبوي (أمن
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي  )1ال ��ذي ستجرى
وق� ��ائ � �ع� ��ه ن � �ه ��اي ��ة ال� � �ع � ��ام ال � �ج� ��اري
يحاكي التهديدات األمنية املتوقعة
ل� �ل� �ج� �م ��اع ��ات اإلره � ��اب� � �ي � ��ة وي �ظ �ه��ر
كفاءة في التصدي لها وأض��اف أن
الظروف العاملية واإلقليمية فرضت
في الفترة األخيرة أوضاعا جديدة
أك � ��دت أن ق��وت �ن��ا ف ��ي وح��دت �ن��ا وأن
ال�ي�ق�ظ��ة ال�ت��ام��ة ه��ي ع �ن��وان امل��رح�ل��ة
الراهنة.
ك� � �م � ��ا ج � � � � ��دد م � � ��وق � � ��ف ال � �ك� ��وي� ��ت
الثابت وال��راس��خ ف��ي ال��وق��وف صفا
واح ��دا إل��ى ج��ان��ب امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ت�ص��دي�ه��ا ل�لأخ�ط��ار
اإلقليمية وق ��ال إن أم�ن�ه��ا أم ��ان لنا
وعزها عز لنا.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل � ��ى به
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د ل�ك��ون��ا على
هامش اللقاء التشاوري الـ 17لوزراء
داخ� �ل� �ي ��ة م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ذي ع �ق��د أم��س
برئاسة رئيس الدورة الحالية ولي

الخالد لدى مغادرته إلى الرياض أمس

العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �س �ع��ودي األم �ي��ر
محمد بن نايف.
واشار الى ان هذا اللقاء يأتي في
إط ��ار ال �ل�ق��اءات ال��دوري��ة وامل�ت�ج��ددة
ب�ين دول املجلس م��ن أج��ل التشاور
وال�ت�ب��اح��ث ح�ي��ال ال�ق�ض��اي��ا األمنية
ذات االه � �ت � �م� ��ام امل� �ش� �ت ��رك ب� �ع ��د أن
أصبح مصيرنا واحدا وأن وحدتنا
وتالحمنا فرضا علينا جميعا إزاء
ال �ت �ه��دي��دات وال �ت �ح��دي��ات امل�ش�ت��رك��ة
ال � �ت ��ي ت � �ف ��رض ن �ف �س �ه��ا ع �ل �ي �ن��ا وال

ت �س �ت �ث �ن��ي أح� � ��دا م ��ن دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية.
وعبر عن ارتياحه إزاء الخطوات
ال ��واس� �ع ��ة ال� �ت ��ي ت ��م ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ف��ي
ال�ت�ع��اون وال�ت�ك��ام��ل األم�ن��ي مضيفا
أن لقاءات وزراء الداخلية املستمرة
قد أسفرت عن إنشاء أجهزة عديدة
تهدف إلى تبادل املعلومات وزيادة
ال �خ� �ب ��رات وال �ت �ن �س �ي��ق ال �ك��ام��ل ب�ين
األجهزة األمنية.
وأع � ��رب ع��ن أم �ل��ه ف��ي ان ي�س��اه��م
مركز املعلومات الجنائية ملكافحة

امل � � �خ� � ��درات ف� ��ي ت ��دف ��ق امل �ع �ل ��وم ��ات
وجمعها وتحليلها وتبادلها على
صعيد مكافحة هذه اآلفة.
واوض ��ح أن التنسيق وال�ت�ك��ام��ل
األم � � �ن � ��ي وال � �س � �ع� ��ي إل � � ��ى ت �س �خ �ي��ر
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة ف � ��ي م ��واج �ه ��ة
ال �ت �ح ��دي ��ات وال� �ص� �ع ��اب ه ��ي ع �م��اد
العمل األمني حتى تناسب التطور
الكبير في عالم الجريمة مؤكدا أن
هدفنا هو استباق الجريمة املنظمة
وم �ح��ارب �ت �ه��ا خ� ��ارج ح� ��دود ال��وط��ن
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ف �ي�م��ا ب�ي�ن�ن��ا ل�ت�ج�ف�ي� ِ�ف
منابعها.
ول �ف��ت إل� ��ى أن اإلره � � ��اب أص�ب��ح
خ� �ط ��را ع �ل��ى ال� �ع ��ال ��م أج� �م ��ع وي �ط��ل
علينا كل يوم بطرق متغايرة أرهقت
األمن الدولي ومعركتنا معه طويلة
ومضنية مشددا على أنه بتالحمنا
وتكاملنا نستطيع أن نقي بالدنا
ش��روره لتظل دول املجلس شامخة
في مواجهة اإلرهاب الذي يحاول أن
يعبث بمنطقتنا.
ك�م��ا أك ��د أن األج �ه��زة األم �ن �ي��ة لم
ت �غ �ف��ل ال �ه �ج �م��ة ال �ش ��رس ��ة مل��روج��ي
امل � �خ� ��درات ال �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ت��دم�ي��ر
ش �ب��اب �ن��ا وم� �ق ��درات� �ن ��ا وك ��ان ��ت ل�ه��م
باملرصاد في أكثر من موضع.

هيئة الشباب تدشن أولى حلقاتها
النقاشية من محافظة الفروانية
دش �ن ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ب��اب
أول ��ى ح�ل�ق��ات�ه��ا ال�ن�ق��اش�ي��ة الشبابية
ب �م �ح��اف �ظ��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة ام� ��س وال �ت��ي
ت �ن��اول��ت ع �ب��ر ث�ل�اث ورش ع �م��ل دور
الهيئة واختصاصاتها وبحث افضل
امل�ق�ت��رح��ات ال�خ��اص��ة ب�ت�ط��وي��ر م��راك��ز
الشباب باملحافظة.
وش�ه��دت الحلقة ال�ت��ي حضرها
م�ح��اف��ظ ال�ف��روان�ي��ة ال�ش�ي��خ فيصل
امل� � ��ال� � ��ك وامل � � ��دي � � ��ر ال � � �ع� � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
عبدالرحمن املطيري نقاشات مع
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي
ب� � �ه � ��دف ال� � �ت� � �ع � ��رف ع � �ل� ��ى آرائ� � �ه � ��م
ب��األن �ش �ط��ة ال �ت ��ي ي��رغ �ب��ون ف ��ي أن
تتبناها الهيئة تمهيدا لتضمينها
في استراتيجيتها.
وأك � ��د ال �ش �ي��خ ف �ي �ص��ل امل ��ال ��ك أن
ال �ش �ب��اب ه ��م ال ��دع ��ام ��ة االس��اس �ي��ة
ف ��ي ب �ن��اء امل �ج �ت �م �ع��ات وال �ن �ه��وض
ب � ��ال � ��دول وه � ��م امل �س �ت �ق �ب��ل ال ��واع ��د
واألم��ل املنشود الفتا إل��ى ض��رورة
ت �ن �س �ي��ق ال �ج �ه ��ود وال �ت �ك��ام ��ل ب�ين
مؤسسات الدولة لخدمة هذه الفئة
واستيعاب متطلباتهم واالهتمام

جانب من الحلقة النقاشية

ب �ه��م وم�ن�ح�ه��م ال �ث �ق��ة وامل �س��ؤول �ي��ة
الكاملة ورعايتهم لتحفيز الطاقات
الكامنة لديهم.
من جانبه قال املطيري في كلمة
مماثلة إن هيئة ال�ش�ب��اب حرصت
ع�ل��ى االل �ت �ق��اء ب��ال�ش�ب��اب ع�ب��ر ه��ذه
ال �ح �ل �ق��ات ال� �ت ��ي س �ت �ش �م��ل ج�م�ي��ع
محافظات البالد بهدف االستماع
إل� � ��ى م �ق �ت ��رح ��ات �ه ��م وت �ط �ل �ع��ات �ه��م
وط� �م ��وح ��ات� �ه ��م ف� ��ي ك� ��ل األن �ش �ط��ة
والفعاليات التي ي��ري��دون رؤيتها
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ب��اع �ت �ب��اره��م ال �ش��ري��ك

األول وامل �ح��رك ال�ف��اع��ل واألس��اس��ي
للهيئة في عملها.
ب � � � � � � ��دوره ق� � � � ��ال ال� � � �ش � � ��اب ح �س��ن
امل �ع �ص��ب  22س �ن��ة إن ف �ت��ح امل �ج��ال
أمام الشباب الكويتي للتوجه إلى
العمل العام وهم في مقتبل العمر
يسهم في تنمية قدراتهم داعيا إلى
تعديل ق��ان��ون العمل بالجمعيات
التعاونية ال��ذي حدد سن الترشح
لعضوية مجلس اإلدارة بـ  30عاما.
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا أك� � � � ��دت ال� �ط ��ال� �ب ��ة
دن �ي��ا ال�ف�ض�ل��ي  15س�ن��ة أن العمل

ع�ل��ى ان �ش��اء ج�ي��ل ش�ب��اب��ي يتحمل
امل � �س ��ؤول � �ي ��ة ي �س �ت �ط �ي��ع م ��واج �ه ��ة
ال �ت �ح ��دي ��ات ي �ح �ت��اج إل � ��ى ت �ض��اف��ر
ج� �ه ��ود ك� ��ل ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
واألهلية
يذكر أن الحلقة النقاشية املقبلة
س �ت �ق��ام ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح ��ول ��ي ف��ي
األول من مايو املقبل على أن تعقد
الحلقة الثالثة بمحافظة األحمدي
في الثالث من الشهر نفسه .

ولد الشيخ :لقاء سمو األمير أعطى
دفعة للمفاوضات اليمنية
ث � �م ��ن م � �ب � �ع ��وث األم � � � ��م امل� �ت� �ح ��دة
لليمن اس�م��اع�ي��ل ول��د ال�ش�ي��خ دور
س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ف��ي دف ��ع ج�ه��ود
إح�ل�ال ال �س�لام ف��ي ال�ي�م��ن وأك ��د في
م��ؤت�م��ر صحفي ع�ق��ده ع�ق��ب جلسة
م� �ب ��اح� �ث ��ات ام � ��س أن ل� �ق ��اء س �م��وه
األط��راف اليمنية كال على حدة كان
له النصيب الكبير في الوصول إلى
األجواء اإليجابية التي تم التوصل
اليها في املشاورات.
وق ��د اس �ت��ؤن �ف��ت امل � �ش� ��اورات بني
األط� � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة ج�ل�س��ات�ه��ا بعد
ل �ق��اء س �م��و االم �ي��ر وب �ف �ض��ل ج�ه��ود
دول�ي��ة ب��ذل��ت ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ليعلن
الطرفان موافقتهما على مضمون
اإلط � ��ار ال� �ع ��ام ال � ��ذي ط��رح �ت��ه االم ��م
امل �ت �ح��دة وي ��وض ��ح ه�ي�ك�ل�ي��ة واط ��ار
ال �ع �م��ل ف ��ي األي� � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
انسجاما مع قرار مجلس االمن رقم
 2216واجتماع بييل بسويسرا في
ديسمبر 2015
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى اع ��رب ن��ائ��ب
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال �ج��ارال �ل��ه
ع��ن توقعاته ب��أن تشهد م�ش��اورات
السالم اليمنية في الكويت انطالقة

جيدة في ض��وء ما تحقق من تقدم
إيجابي بني األطراف اليمنية بشأن
اإلط� � � ��ار ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ح ��اور االم �ن �ي��ة
واالقتصادية والسياسية للمرحلة
املقبلة.
وق � � ��ال ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح �ف �ي�ين ع �ق ��ب م �ش ��ارك �ت ��ه ف��ي
االج �ت �م��اع ال ��راب ��ع ل �ك �ب��ار امل��دي��ري��ن
ال �س �ي ��اس �ي�ي�ن ف � ��ي دول ال �ت �ح��ال��ف
ال � ��دول � ��ي ض � ��د م � ��ا ي �س �م ��ى ت �ن �ظ �ي��م
الدولة االسالمية داع��ش ان لقاءات
س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االحمد األطراف اليمنية أمس األول
الثالثاء كانت مثمرة ومباركة حيث
اع� �ط ��ى س� �م ��وه خ�ل�ال �ه ��ا ن �ص��ائ �ح��ه
وت� ��وج � �ي � �ه� ��ات� ��ه الع � � �ض � ��اء ال � ��وف � ��ود
اليمنية املشاركة في املشاورات.
واض� ��اف ان ��ه ب�ع��د ل �ق ��اءات سمو
االمير والتي دائما ما تكون لقاءات
خير نحن متفائلون تماما بنتائج
امل� � �ش � ��اورات الس �ي �م��ا ف ��ي ض� ��وء م��ا
مل �س �ن ��اه م� ��ن ت � �ج� ��اوب ل � ��دى ج�م�ي��ع
االط��راف اليمنية لتجسيد التعاون
بينها واالستجابة لنصائح سمو
أمير البالد.

ندوة الحرس توصي بتشكيل
قيادة عليا لمواجهة الكوارث
أوص � � ��ى امل � �ش � ��ارك � ��ون ف � ��ي ن � ��دوة
إدارة األزم� � � ��ات وال� � �ك � ��وارث ب��دول��ة
الكويت ودور الحرس الوطني التي
اختتمت فعالياتها أم��س بتشكيل
ق �ي��ادة ع�ل�ي��ا م��وح��دة ع�ل��ى مستوى
الدولة وأخرى رديفة إلدارة األزمات
والكوارث الكبرى املحتملة.
ودع � � ��ا امل � �ش� ��ارك� ��ون ف� ��ي ال� �ن ��دوة
ال�ت��ي أق��ام�ه��ا ال�ح��رس ال��وط�ن��ي على
م � ��دار ي ��وم�ي�ن ب �م �ش��ارك��ة ال �ج��ام �ع��ة
ال�ع��رب�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة وج �ه��ات محلية
وص��دي �ق��ة إل ��ى ان �ش��اء م��رك��ز وط�ن��ي
إلدارة األزم� � � � ��ات وال � � �ك� � ��وارث ع�ل��ى
م �س �ت��وى م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب �ه��دف
توحيد جهود وزارات ومؤسسات
الدولة والتنسيق فيما بينها إلدارة
ومواجهة مختلف األزمات.
وأش� ��اروا إل��ى ض ��رورة ق�ي��ام ه��ذا

املركز ب��إع��داد ورس��م سيناريوهات
للكوارث املتوقع حدوثها والتدريب
املشترك على إدارت �ه��ا ومواجهتها
وتوزيع املهام والواجبات بني الفرق
املشتركة.
ك �م��ا أوص � � ��وا ب ��إن �ش ��اء م�ن�ظ��وم��ة
أم� �ن� �ي ��ة م �ت �ك ��ام �ل ��ة ت� �ت� �ب ��ع ال� �ح ��رس
ال � ��وط� � �ن � ��ي ت � �ع � �ن� ��ى ب � � �ه� � ��ذا امل � �ج � ��ال
واس �ن��اد مهمة متابعة وتنفيذ كل
التوصيات إلى رئاسة الحرس.
وت�ض�م�ن��ت ال �ن ��دوة ال �ت��ي أق�ي�م��ت
ت�ح��ت رع��اي��ة ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ح��رس
الوطني الشيخ مشعل االحمد عددا
من الجلسات العلمية قدمها جمع
م� ��ن امل �ت �خ �ص �ص�ي�ن واألك ��ادي� �م� �ي�ي�ن
م��ن دول ��ة ال �ك��وي��ت وج �ه��ات محلية
وصديقة.

إجراء قرعة الدفعة
الثالثة لقسائم المطالع
أجرت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية امس القرعة على الدفعة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة م � ��ن ت� ��وزي � �ع� ��ات ال �س �ن��ة
املالية ( )2017-2016من القسائم
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي م� �ش ��روع ج �ن��وب
املطالع (إن .)7
وق � ��ال � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان
ص �ح��اف��ي إن ه ��ذه ال��دف �ع��ة تشمل
 354ق�س�ي�م��ة ب�م�س��اح��ة  400متر
م � ��رب � ��ع ل � �ك� ��ل م� �ن� �ه ��ا ت� � � � ��وزع ع �ل��ى
امل � ��واط � �ن �ي��ن أص� � �ح � ��اب ال �ط �ل �ب ��ات

االسكانية حتى  6مارس .2008
وأوض � �ح� ��ت أن � ��ه س �ي �ت��م ال �ي ��وم
ال� �خ� �م� �ي ��س وي� � � ��وم األح� � � ��د امل �ق �ب��ل
ت ��وزي ��ع ب �ط��اق��ات ال �ق��رع��ة ل�ل��دف�ع��ة
ال��راب �ع��ة م��ن ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة
في مشروع جنوب املطالع (إن )7
من توزيعات السنة املالية (2016
  )2017وت� �ش� �م ��ل  338ق�س�ي�م��ةب�م�س��اح��ة ق��دره��ا  400م�ت��ر م��رب��ع
لكل منها على أصحاب الطلبات
اإلسكانية حتى  20أبريل .2008
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الصانع :األوقاف ترتبط بعالقات وطيدة
مع الجمعيات الخيرية
أك��د وزي��ر ال�ع��دل ووزي��ر األوق��اف
وال � � � �ش� � � ��ؤون االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
الصانع أن ال��وزارة ترتبط بعالقات
وط� �ي ��دة م ��ع ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وخ � �ص� ��وص� ��ا ال �ه �ي �ئ��ة
ال�خ�ي��ري��ة االس�لام�ي��ة م�ش�ي��را إل��ى أن
ت�ل��ك ال �ع�لاق��ات ت �ق��وم ع�ل��ى ال�ت�ع��اون
وال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ف � � ��ي م � � �ج � � ��االت دع� ��م
مسيرة العمل الخيري وتعزيز قيم
ال��وس �ط �ي��ة واالع � �ت� ��دال ف ��ي اإلس �ل�ام
وم �ح ��ارب ��ة ج �م �ي��ع أش� �ك ��ال ال �ت �ش��دد
والغلو.
وأض��اف الصانع في كلمة خالل
افتتاح الجمعية العامة الـ 15للهيئة
ال �خ �ي��ري��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة أن
الكويت ك��ان��ت وستظل سباقة إلى
إغاثة املنكوبني في سوريا واليمن
وال� �ع ��راق وغ �ي��ره��ا م��ن ال � ��دول ال�ت��ي
اج �ت��اح �ت �ه��ا ال� � �ك � ��وارث وال� �ن ��زاع ��ات
م� �ش� �ي ��را إل � ��ى اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ث�ل�اث��ة
م��ؤت�م��رات للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع
اإلن� �س ��ان ��ي ف ��ي س ��وري ��ا ع �ل��ى م��دى

الصانع في اجتماع الجمعية العمومية للهيئة الخيرية

ثالث سنوات متتالية.
ول �ف��ت ال� ��ى أن ال �ك��وي��ت ش��ارك��ت
ف��ي رع��اي��ة ورئ��اس��ة امل��ؤت�م��ر ال��راب��ع
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ل �ن��دن
م �ط �ل��ع ف� �ب ��راي ��ر امل ��اض ��ي م �ب �ي �ن��ا أن
هذه املؤتمرات أسفرت عن تعهدات
ب �ـ 18مليار دوالر خصصت إلغاثة

ال�لاج�ئ�ين ال �س��وري�ين ب ��دول ال�ج��وار
السوري والنازحني في الداخل.
وأف��اد بأن من بني تلك التعهدات
مليارا و 600مليون دوالر تعهدت
ب� �ه ��ا دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت إض � ��اف � ��ة ال ��ى
ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا  100م� �ل� �ي ��ون دوالر
الغ ��اث ��ة األش � �ق� ��اء ف ��ي ال �ي �م��ن و200

مليون دوالر مل�س��اع��دة األش �ق��اء في
العراق.
وق��ال إن األوق��اف تتابع ما تقوم
ب��ه امل��ؤس �س��ات ال �خ �ي��ري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة
االس�لام�ي��ة م��ن م�ش��روع��ات انسانية
ف� � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ت� �م� �ث� �ل ��ت ف� � ��ي إغ� ��اث� ��ة

املنكوبني ومكافحة الفقر وتشغيل
ال� �ع ��اط� �ل�ي�ن وب� � �ن � ��اء امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
واملراكز الصحية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال رئ� �ي ��س ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة
د .عبدالله املعتوق في كلمته خالل
الجمعية إن العمل الخيري الكويتي
يقف بكل مسؤولية مع الشركاء في
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
واملنظمات الدولية أمام هذا النزيف
املتدفق محاوال تضميد ما استطاع
من الجراحات وتسكني ما تمكن من
اآلالم واألوجاع.
وأوض� � � � � � ��ح أن ت � � �ح� � ��رك ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
اإلنساني تجلى على ه��ذا الصعيد
ب �ت��وج �ي �ه��ات س ��ام� �ي ��ة ف� ��ي ت��دش�ي�ن
ال� �ح� �م�ل�ات ال �ش �ع �ب �ي��ة واإلع�ل�ام� �ي ��ة
وتسيير القوافل وال��وف��ود اإلغاثية
إل ��ى ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ي�ن ف��ي دول
األردن وت��رك �ي��ا ول �ب �ن��ان وأرم�ي�ن�ي��ا
وم� �ق ��دون� �ي ��ا وال � � �س� � ��ودان وال � �ع� ��راق
وداخ � � � � ��ل س � ��وري � ��ا ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
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شركاء العمل اإلنساني اإلقليميني
والدوليني.
وأض ��اف أن الهيئة أن �ش��أت أرب��ع
ق��رى نموذجية لالجئني السوريني
ف� ��ي ت ��رك� �ي ��ا واألردن إض� ��اف� ��ة إل ��ى
م��راف �ق �ه��ا م ��ن امل� �س ��اج ��د وامل � � ��دارس
واملراكز الصحية.
ك � �م ��ا ق � ��ام � ��ت ب � �ت ��دش �ي�ن ال� �ع ��دي ��د
م� ��ن ال � �ب� ��رام� ��ج ال �ط �ب �ي��ة واإلغ ��اث� �ي ��ة
والتعليمية واإلس �ك��ان �ي��ة لالجئني
ال� �س ��وري �ي�ن ف� ��ي ل �ب �ن ��ان ون � � ��وه إل ��ى
أن� ��ه ف ��ي س� �ي ��اق امل ��وق ��ف اإلن �س��ان��ي
الرائد للكويت إزاء األزم��ة السورية
استضافت الهيئة أربعة مؤتمرات
للمنظمات غير الحكومية وآخرها
املؤتمر ال��ذي واك��ب املؤتمر الدولي
بلندن بمشاركة ع�ش��رات املنظمات
الكويتية والعربية واإلسالمية.

الكويت تؤكد موقفها الواضح والحازم في دعم
التحالف الدولي ضد داعش
جدد نائب وزي��ر الخارجية خالد
ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ت��أك �ي��د م ��وق ��ف ال �ك��وي��ت
الواضح والحازم في دعم ومساندة
ال �ت �ح��ال��ف ال� ��دول� ��ي ض ��د م ��ا ي�س�م��ى
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).
وق� ��ال ال �ج��ارال �ل��ه ف ��ي ك�ل�م��ة خ�لال
اف� �ت� �ت ��اح االج � �ت � �م� ��اع ال � ��راب � ��ع ل �ك �ب��ار
امل � ��دي � ��ري � ��ن ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ف � ��ي دول
التحالف الدولي إن الكويت تساند
املجتمع ال��دول��ي ف��ي دع��م االستقرار
بجميع املناطق املحررة من سيطرة
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات االره ��اب� �ي ��ة وت�ج�ف�ي��ف
م �ن��اب��ع ت �م��وي �ل �ه��ا وص� ��د ال �ه �ج �م��ات
االلكترونية ومكافحة تدفق املقاتلني
االجانب إلى مناطق النزاع.
وأض��اف أن الكويت ل��م ت��أل جهدا
في دعم ومساندة التحالف الدولي.
وذك��ر أن ظاهرة االره��اب لم تعد
م �ح �ص��ورة ف ��ي ال � ��دول ال �ت��ي ت�ع��ان��ي
م� ��ن ص � ��راع � ��ات وأزم � � � � ��ات س �ي��اس �ي��ة
واقتصادية ب��ل ام�ت��دت لتشمل دوال
م �س �ت �ق��رة وه � ��ذا ي ��زي ��د م ��ن خ �ط��ورة
ت�ل��ك ال �ظ��اه��رة االج��رام �ي��ة وي��دع��ون��ا
إل� ��ى م �ض��اع �ف��ة ال �ج �ه��ود ال�ج�م��اع�ي��ة
ملواجهتها.
م��ن جهته ث�م��ن امل�ب�ع��وث ال�خ��اص

الجار اهلل :زيارة الرئيس
الفرنسي إلى الكويت قائمة

جانب من االجتماع أمس

ل �ل��رئ �ي��س االم ��ري� �ك ��ي ف ��ي ال �ت �ح��ال��ف
ال ��دول ��ي ب��ري��ت م��اك �غ��روك ف ��ي كلمة
م�م��اث�ل��ة دور ال �ك��وي��ت ف��ي ال�ت�ح��ال��ف
واستضافتها سلسلة من اجتماعاته
منذ تشكيله.
وأكد أهمية املراكز التوعوية سواء
في الكويت أو االم��ارات في التصدي
لفكر هذه التنظيمات املتطرفة عالوة
على دور الحمالت االلكترونية في
اي�ق��اف عمليات ال�ت��واص��ل ب�ين أف��راد
(داعش) عبر مواقع التواصل.

وق� ��د أك � ��دت امل �ج �م��وع��ة امل �ص �غ��رة
للتحالف الدولي ملواجهة ما يسمى
تنظيم ال��دول��ة (داع� ��ش) اس�ت�م��راري��ة
ال � �ش � �ع � ��ور ب ��ال� �ق� �ل ��ق ال� �ع� �م� �ي ��ق إزاء
االح �ت �ي��اج��ات اإلن �س��ان �ي��ة امل �ت��زاي��دة
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ال � �ص� ��راع ف ��ي ال� �ع ��راق
وسوريا.
وج � ��اء ذل� ��ك ف ��ي ب �ي��ان ص � ��ادر ع��ن
امل �ج �م��وع��ة ع �ق��ب اج �ت �م��اع �ه��ا ام��س
وحثت اعضاء املجتمع الدولي على
القيام باملتابعة املباشرة لالوضاع

اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ب � �ه ��دف ال � ��وف � ��اء ب �ك��اف��ة
التعهدات.
ورح � � �ب � � ��ت امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ب ��إن � �ش ��اء
م� ��راك� ��ز م �ت �ن��وع��ة ت ��اب �ع ��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف
التي تتعاون حاليا ملواجهة دعاية
التنظيم بواسطة الرسائل املضادة
بسرعة متزايدة وعلى نطاق واسع
مؤكدة دعم مثل تلك املبادرات كمركز
ص��واب (اإلم� ��ارات) ال��ذي يعمل على
تحسني التعاون في مجال مكافحة
(داعش) على اإلنترنت.

أك��د نائب وزي��ر الخارجية خالد
ال �ج��ارال �ل��ه أن ج��ول��ة ال �ن��ائ��ب االول
ل ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ألوروب ��ا وال�ت��ي س�ت�ب��دأ م��ن النمسا
س �ت �ك��ون ف ��ي م��وع��ده��ا وه ��ي ت��أت��ي
ض � �م� ��ن ال � �ج � �ه� ��ود ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
الكويتية.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� ��زي� ��ارة رئ �ي��س
ال� ��وزراء ال�ف��رن�س��ي ال��ى ال�ك��وي��ت ق��ال
ان ال��زي��ارة قائمة ولكننا ل��م نخطر
ب� �م ��وع ��ده ��ا امل� � �ح � ��دد م ��وض� �ح ��ا ان
التوجه إلتمام الزيارة ما زال قائما.
وأع��رب الجارالله عقب مشاركته
ف � ��ي االج� � �ت� � �م � ��اع أم � � ��س ع � ��ن االم � ��ل
باستئناف املباحثات السورية في
ج�ن�ي��ف ف��ي ال� �ـ  10م��ن م��اي��و امل�ق�ب��ل
بمشاركة جميع مكونات املعارضة
ال � �س� ��وري� ��ة ك � ��م اع� � � ��رب ع � ��ن االس � ��ف
مل � �غ ��ادرة وف� ��د م ��ن امل� �ع ��ارض ��ة ل�ت�ل��ك

املباحثات موضحا بالقول يبدو أن
لديه أسبابه.
وع �ب��ر ع��ن االم ��ل ب ��أن ي �ع��ود ه��ذا
الوفد الى املباحثات وأن يكون وفد
املعارضة شامال لجميع مكوناتها
وان تستأنف امل�ب��اح�ث��ات ف��ي أق��رب
وقت ممكن السيما ان هناك وثيقة
ت � ��م ت �ق��دي �م �ه��ا م � ��ن م� �ب� �ع ��وث االم � ��م
املتحدة الخاص الى سوريا ستافان
دي مستورا تحمل تفاصيل عديدة
الف �ت��ا ال ��ى ص�لاح �ي��ة ه ��ذه ال��وث�ي�ق��ة
لتكون خارطة طريق لالجتماعات
املستقبلية.
وب�س��ؤال��ه ع��ن ال �ق��رار األم�م��ي رقم
 2253ال �خ��اص ب��ال�ق��ائ�م��ة ال �س��وداء
ل�ل��دول ال��راع�ي��ة ل�لاره��اب ق��ال ان أي
دول ت� �ن ��درج ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة ف��ال �ق��رار
ي �ت �ض �م �ن �ه��ا م � ��ؤك � ��دا ال� � �ت � ��زام دول � ��ة
الكويت التعامل مع القرار وتنفيذه
طاملا كان قرارا ملجلس األمن الدولي.
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األحمدي تختتم الموسم الثقافي
لمراقبة الخدمات االجتماعية
رع��ى محافظ األح�م��دي الشيخ
ف��واز الخالد حفل اختتام املوسم
ال �ث �ق��اف��ي ال �ت��رب��وي ال� �ـ  22مل��راق�ب��ة
ال�خ��دم��ات االجتماعية والنفسية
ب� � ��إدارة االن �ش �ط��ة ال �ت��رب��وي��ة على
م�س��رح روض��ة املنقف ال��ذي حمل
ش �ع��ار م�ه�ن�ي��ون ي�ص�ن�ع��ون وط�ن��ا
وتخلله اوبريت سيلفي مع ابناء
وطني.
وق��ال املحافظ ف��ي تصريحات
للصحفيني ان الرسالة التربوية
ال� �ق ��وي� �م ��ة ت � �ك ��رس دور امل ��درس ��ة
ك �م��ؤس �س��ة م ��ؤث ��رة ف ��ي محيطها
االق� �ل� �ي� �م ��ي م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن اع � �ت� ��زازه
ب �م �س �ت��وى األداء ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ف��ي
املحافظة.
وأك��د الخالد أن األوبريت الذي
اخ �ت �ت��م ب ��ه امل ��وس ��م ال �ث �ق��اف��ي ه��ذا
ال� �ع ��ام ي �ع �ك��س ال �ع��دي��د م ��ن ال�ق�ي��م

خلطة نباتية
لمكافحة اآلفات
الحشرية

محافظ األحمدي خالل الحفل

االي�ج��اب�ي��ة وف��ي مقدمتها العمل
ال �ت �ط��وع��ي وال ��رغ �ب ��ة ف ��ي ال �ت �ف��وق
واالبداع.
م� ��ن ج��ان �ب��ه اك � ��د امل� ��دي� ��ر ال �ع��ام
املنطقة االحمدي التعليمية وليد
ال�ع��وم��ي أن ع��دد م ��دارس املنطقة

وص��ل ال��ى نحو  180مدرسة على
نطاق املحافظة مؤكدا أن االحمدي
دائ�م��ا ف��ي امل�ق��دم��ة بجهود جميع
م �ن �ت �س �ب��ي امل �ن �ط �ق��ة م� ��ن م��دي��ري��ن
ومعلمني وطلبة.
وش� � �ه � ��د االح� � �ت� � �ف � ��ال أوب � ��ري � ��ت

(س�ي�ل�ف��ي م��ع اب �ن��اء وط �ن��ي) قدمه
ع � � ��دد م � ��ن ال� � �ط �ل��اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات
واح� �ت ��وى ث�ل�اث��ة م �ش��اه��د تعكس
القيم االيجابية وصناعة العقول
الذكية والعمل التطوعي.

أك � ��د وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى
أن ال��وزارة بصدد اب��رام اتفاقية
م �ش �ت��رك��ة م� ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��ري ��اض ��ة الك � �ت � �ش� ��اف وص �ق��ل
امل��واه��ب ال��ري��اض �ي��ة وتأهيلهم
لالشتراك باملنتخبات الوطنية.
وأوض��ح ال��وزي��ر العيسى في
تصريح صحافي على هامش
الحفل الختامي ملسابقة دوري
ك� ��رة ال� �ق ��دم ل�ل�أن��دي��ة امل��درس �ي��ة
امل�س��ائ�ي��ة ف��ي ن�س�خ�ت�ه��ا االول ��ى
امس االول سعي التربية الدائم
ل��دع��م ك ��ل االن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة
الطالبية.
من جهته ثمن وكيل الوزارة
د .هيثم االث��ري التعاون املثمر
ب�ي�ن ال � � ��وزارة وه �ي �ئ��ة ال��ري��اض��ة
م �ش �ي��را إل ��ى أن دوري ال�ت��رب�ي��ة
لكرة القدم بمثابة النواة االول
ل �ت �خ��ري��ج االب � �ط� ��ال وت��أه �ي �ل �ه��م
للمشاركة في املنتخب الكويتي.
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امل� �ش� �ت ��رك ع� �ل ��ى ص� �ق ��ل م ��واه ��ب
الطالب الرياضية.
واوض � � ��ح أن ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي
ب � � � ��دأت ف � ��ي ن ��وف� �م� �ب ��ر امل� ��اض� ��ي
ش � �ه ��دت م� �ش ��ارك ��ة  100ط��ال��ب
يمثلون  10ف��رق اندية مسائية
تنافسوا في  22مباراة كروية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

عادل السعدون

الس� �ي� �م ��ا ال� �ع ��رف ��ج وال � ��رم � ��ث وال� �ث� �ن ��دا
والعوسج والغردق والثمام وغيرها.
وذك � � ��ر ان � ��ه ب �ن �ه��اي��ة م ��وس ��م ال �ك �ن��ة
ت �ت �ح��ول ال ��ري ��اح ال ��ى ش �م��ال �ي��ة غ��رب�ي��ة
تتميز بحملها للغبار نظرا لتأثرها
باملنخفض الهندي املوسمي.

● أحمد غلوم حيدر علي 80 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :حسينية أحمد عاشور،
بنيد القار ،تلفون ،99525038 :نساء :صباح السالم ،ق ،5ش األول ،ج ،18م ،13تلفون:
66262896
● خلف سعد الصالح الربيعة 88 ،عاما( ،شيع) ،رجال :كيفان ،ق ،6شارع عمار
بن ياسر ،م ،24تلفون ،24812650 - 67740778 :نساء :الزهراء ،ق ،6ش  ،614م،45
تلفون25242583 :
● بدر سعود العبدالعزيز الهاشم 92 ،عاما( ،شيع) ،رجال :العديلية ،ق ،3شارع
عيسى العسعوسي ،م ،17دي��وان الهاشم ،تلفون ،99060700 :نساء :العديلية ،ق،3
ش ،38م11
● شقحة شليويح العصيمي ،زوج ��ة :ع�ب��دال�ل��ه ح�م��د ال�س�ه�ي��ل 52 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :عبدالله املبارك ،ق ،2ش ،2م ،1ديوان السهيل ،تلفون،99900500 :
نساء :عبدالله املبارك ،ق ،2ش  ،227م ،7تلفون66469990 :
● زم��زم سيد ابراهيم سيد اسماعيل سيد اسحق الكندري ،زوج��ة :سيد
محمد يوسف عبدالرزاق الكندري 81 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :ديوان الكنادرة،
الشعب ،تلفون ،66641666 :نساء :حطني ،ق ،3ش  ،303م ،35تلفون60605402 :
● هوية سعد الشحيتاوي العازمي ،زوجة :خالد فهيد النجدي 73 ،عاما،
(شيعت) ،صباح السالم ،ق ،12ش االول ،ج ،6م ،12تلفون99989114 - 99088360 :

لقطة جماعية لوزير التربية مع الحضور في الحفل

م��ن ج��ان �ب��ه اك ��د ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال � �ع� ��ام ل � �ش� ��ؤون ال� ��ري� ��اض� ��ة ف��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة د.
ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح ح� ��رص ال�ه�ي�ئ��ة
وتكثيف ج�ه��وده��ا ب�ه��دف دع��م
كل انشطة وزارة التربية .بدوره
اوض� � ��ح وك� �ي ��ل وزارة ال �ت��رب �ي��ة
امل� �س ��اع ��د ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ت ��رب ��وي ��ة
واألن � �ش � �ط� ��ة ف� �ي� �ص ��ل امل �ق �ص �ي��د
ان ال �ب �ط��ول��ة ت �ع �ك��س ال �ح��رص

ق��ال الباحث الفلكي وامل��ؤرخ عادل
السعدون إن اليوم الخميس سيشهد
ب � ��دء م ��وس ��م ال �ك �ن ��ة امل �م �ت ��د  40ي��وم��ا
وي �ت �م �ي��ز ب ��ارت� �ف ��اع درج � � ��ات ال� �ح ��رارة
وهطول االمطار والغبار.
وأض � � ��اف ال� �س� �ع ��دون ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ك��ون��ا أن ��ه ت��زام �ن��ا م ��ع دخ� ��ول م��وس��م
الكنة املستمر حتى  6يونيو يختفي
نجم الثريا مبينا أن هذه الفترة تسمى
كنة الصيف حيث يبدأ خاللها الفصل
وتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع.
وأشار إلى أن هذه الفترة يصاحبها
جزء من موسم السرايات حيث تسقط
األم � � �ط� � ��ار ال � �غ � ��زي � ��رة ب� �ش� �ك ��ل م �ف��اج��ئ
مصحوبة بالرعد والبرق وينزل معها
احيانا البرد.
ولفت إل��ى أن ه��ذه األم�ط��ار ال تنفع
األع �ش��اب ال�ح��ول�ي��ة (ال �ت��ي تظهر وق��ت
الربيع) لكنها تفيد الشجيرات املعمرة

الوفيات

التربية :اتفاقية مع الرياضة
الكتشاف مواهب الطالب

ن �ج �ح��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� � ��زراع� � ��ة وال � �ث� ��روة
السمكية ف��ي تطبيق تجربة
اس� � �ت� � �خ � ��دام امل �س �ت �خ �ل �ص ��ات
ال� �ن� �ب ��ات� �ي ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة اآلف� � ��ات
ال �ح �ش ��ري ��ة وال� �ف� �ط ��ري ��ة ال �ت��ي
تصيب نباتات الطماطم في
ال �ب �ي ��وت امل �ح �م �ي��ة وامل �ن �ت �ج��ة
عضويا.
وق ��ال م��دي��ر إدارة اإلرش ��اد
ال � ��زراع � ��ي ب��ال �ه �ي �ئ��ة م .غ��ان��م
ال� �س� �ن ��د ف� ��ي ب � �ي ��ان ص �ح��اف��ي
ان ال� �ت� �ج ��رب ��ة ت� �م ��ت ب��امل��وق��ع
ال� �ب� �ح� �ث ��ي امل� �خ� �ص ��ص ل �ق �س��م
ال ��زراع ��ة ال�ع�ض��وي��ة ب��ال��راب�ي��ة
خ�لال املوسم ال��زراع��ي -2015
 2016باستخدام مستخلص
ن�ب��ات��ي ت��م إع� ��داده م��ن خليط
ال � �ب � �ص� ��ل وال � � �ث � � ��وم وال� �ف� �ل� �ف ��ل
األحمر الهندي الحار.

السعدون :اليوم بداية
الكنة والحرارة إلى ارتفاع

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:44
05:09
11:46

العصر
املغرب
العشاء

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

03:21
06:22
07:45

