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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

رئيس الوزراء يزور بنغالديش اليوم
ضمن جولة آسيوية
يبدأ سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء اليوم زيارة
رس�م�ي��ة ع�ل��ى رأس وف��د إل��ى ب�ن�غ�لادي��ش وذل ��ك ض�م��ن ج��ول��ة آسيوية
تشمل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان وتأتي هذه الجولة في إطار
تعزيز العالقات وفتح آفاق تعاون جديدة مع هذه الدول.

الحريص والكندري لـ«الدستور» :ننتظر تقرير اللجنة الوزارية وندعم أي خطوة تجاه حقوقهم

النقابات النفطية :الغانم متفهم
لمطالبنا المستحقة وحقوقنا المكتسبة
اس �ت �ق �ب ��ل رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس
ات � �ح� ��اد ع� �م ��ال ال � �ب � �ت ��رول وص �ن��اع��ة
البتروكيماويات سيف القحطاني
ي ��راف� �ق ��ه ع � ��دد م ��ن أع � �ض ��اء االت� �ح ��اد
ورؤساء النقابات النفطية.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء ال � �ن � ��واب م �ب ��ارك
ال � � �ح� � ��ري� � ��ص وف� � �ي� � �ص � ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري
ود.محمد الحويلة.
وأوض��ح النائب مبارك الحريص
ل �ـ «ال ��دس �ت ��ور» ان االج �ت �م��اع ت�ط��رق
ال��ى ال�ح�ق��وق العمالية الف�ت��ا ال��ى ان
العاملني في القطاع النفطي عمالة
وط�ن�ي��ة ال ن�ق�ب��ل امل �س��اس بحقوقهم
وس� �ن� �م ��د ي� ��د ال � �ع� ��ون ل � �ه ��م .وت ��اب ��ع:
سندعم اي خ�ط��وة ب��ات�ج��اه الحفاظ
على مكتسباتهم املشروعة.

وب � � � ��دوره ك �ش ��ف ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الكندري عن ان اللقاء تضمن توجيه
النقابات النفطية الشكر الى الرئيس
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م مل��وق �ف��ه اإلي �ج��اب��ي
ف��ي ق�ض�ي��ة م�ط��ال��ب ال�ق�ط��اع النفطي
مشيرا الى دوره في مناصرة الحق
في هذه القضية واض��اف :نحن اآلن
علينا انتظار تقرير اللجنة الوزارية
التي كلفت ببحث مطالب النقابات
النفطية مؤكدا دعم مجلس االمة لكل
ما يتعلق باالتفاقات بني الحكومة
وال�ن�ق��اب��ات م�ش��ددا ف��ي ال��وق��ت نفسه
ع�ل��ى ع ��دم امل �س��اس ب�ح�ق��وق ال�ق�ط��اع
النفطي.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه وج� ��ه رئ �ي ��س ن�ق��اب��ة
ال � �ن � �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ص� �ل ��اح امل � � � ��رزوق
ال� �ش� �ك ��ر ال � ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة

مرزوق الغانم على استقباله رؤساء
ال �ن �ق��اب��ات وات� �ح ��اد ع �م��ال ال �ب �ت��رول
مؤكدا ان هذه البادرة ليست بغريبة
عليه واص�ف��ا اللقاء باملثمر ومبينا
انه تم خالل اللقاء توضيح مطالبنا.
وش� ��دد امل� � ��رزوق ع �ل��ى ان م�ط��ال��ب
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ل �ي �س��ت زي � ��ادة في
ال��روات��ب او امليزانيات ب��ل ه��ي دف��اع
ع ��ن ح� �ق ��وق م �ك �ت �س �ب��ة ب� �ق ��وة اح �ك��ام
قضائية وات�ف��اق�ي��ات مبرمة وايضا
ال �ل��وائ��ح االداري � � ��ة م �ش �ي��را ال ��ى ان�ه��ا
مميزات مستحقة للعمال واض��اف:
وج��دن��ا م��ن ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م تفهما
وق�ب��وال واحتضانا ملطالبنا بصدر
رحب.
تفاصيل (ص)03
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال رئيس وأعضاء اتحاد عمال البترول بحضور الحريص والكندري

الميزانيات :قائمة سوداء للمقاولين
المتعثرين في المشاريع الحكومية
دعت لجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة إل��ى
معالجة ضعف ق��درت�ه��ا التنفيذية
ف ��ي إن� �ج ��از م �ش��اري �ع �ه��ا م ��ن خ�ل�ال
إع� ��داد (ق��ائ �م��ة س � ��وداء) ب��ال�ش��رك��ات
وامل� �ق ��اول�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ث �ب��ت ت�ع�ث��ره��م
ف� ��ي إن � �ج� ��از م� �ش ��اري ��ع وت ��زوي ��ده ��ا
ل�ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ك��ي ال

تسند إليهم أعمال أخرى مستقبال
مطالبة في الوقت نفسه باالعتماد
آل �ي��ات م �ح��ددة ت�ض�م��ن ح��ق الجهة
الحكومية في فسخ عقودها مع من
يثبت تعثره أثناء التنفيذ.
وك� �ش ��ف رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ع��دن��ان
ع�ب��د ال�ص�م��د ع��ن أن الهيئة العامة
ل� �ل� �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة م � ��ا زال � � ��ت ت �ق��وم

بتقدير احتياجات أصحاب األعمال
م� ��ن ال �ع �م ��ال ��ة ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ال �ت �ق��دي��ر
ال �ش �خ �ص��ي م� ��ن دون وج� � ��ود آل �ي��ة
ث��اب �ت��ة ل�ت�ق��دي��ر االح �ت �ي��اج ال�ع�م��ال��ي
للمنشآت التجارية.
تفاصيل (ص)04

الجاراهلل :تعليق المشاورات اليمنية
ليس خروجا على القرار 2216
اس�ت�ب�ع��د ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خ ��ال ��د ال� �ج ��ارال� �ل ��ه أم � ��س ان ي �ك��ون
ق��رار وف��د الحكومة اليمنية تعليق
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي م� � �ش � ��اورات ال �س�ل�ام
ب��ال�ك��وي��ت خ��روج��ا ع�ل��ى مرجعيات
ق � � � ��رار م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ن رق � � ��م 2216
وامل � � �ب� � ��ادرة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وآل �ي��ات �ه��ا

ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة وم � �خ� ��رج� ��ات ال � �ح� ��وار
ال ��وط� �ن ��ي وأوض� � � ��ح ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ان
املشاورات شأنها شأن أي مشاورات
ق� ��اب � �ل� ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ث ��ر او االس� � �ت� � �م � ��رار
م �س �ت �ط ��ردا :ول� �ك ��ن امل� �ه ��م ان ه �ن��اك
زخ�م��ا عاليا وح��رص��ا على تحقيق
االط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة خ �ط��وة ايجابية

ف��ي امل �ش��اورات وه��و م��ا يبعث على
االرتياح والتفاؤل.
وردا على سؤال عن موعد انتهاء
املشاورات قال الجارالله :ال أستطيع
تحديد جدول زمني لهذه املشاورات.
تفاصيل (ص)14

الجيران يلوح
باستجواب وزير
التربية
لوح النائب د .عبدالرحمن
ال �ج �ي��ران ب��اس �ت �ج��واب وزي ��ر
التربية وزير التعليم العالي
د .ب��در العيسى ع�ل��ى خلفية
تصريح ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة
ال �ك��وي��ت ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
د.ط � ��اه � ��ر ال � �ص � �ح� ��اف ب �ش��أن
االس �ت �ع ��ان ��ة ب��امل �ح �ك �م�ين م��ن
خ ��ارج ال �ك��وي��ت ح��رص��ا على
الحيادية واملوضوعية.
ووص��ف الجيران تصريح
ال �ص �ح��اف ب��ان��ه غ �ي��ر م��وف��ق
وي �ح �م��ل ات �ه��ام��ا وت�ع��ري �ض��ا
ب� � � �ن � � ��زاه � � ��ة أع � � � �ض � � � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة
ال�ت��دري��س بالجامعة م��ردف��ا:
ل�ن��ا م�ع��ه وق�ف��ة ج��ادة وس��ؤال
ل��وزي��ر التربية وال نقبل أقل
من اعتذاره أو مساءلة الوزير
بدر العيسى على املنصة إذا
لم يتخذ اجراء ضده.

الداخلية :إصدار الجواز
اإللكتروني في سبتمبر المقبل
أع� �ل ��ن وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
امل � � �س� � ��اع� � ��د ل � � � �ش � � ��ؤون ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
وال� � �ج � ��وازات ال� �ل ��واء ال �ش �ي��خ م ��ازن
ال�ج��راح أم��س عن البدء في اص��دار
الجواز االلكتروني الجديد اعتبارا
م � ��ن م� �ن� �ت� �ص ��ف س �ب �ت �م �ب ��ر امل �ق �ب��ل

ش��ري�ط��ة ت��واف��ر ال�ب�ص�م��ة ال��وراث �ي��ة
الس� �ت� �خ ��راج ��ه ك ��ي ت �ك �ت �م��ل ق��اع��دة
بيانات جميع املواطنني لدى قطاع
الجنسية والجوازات.
تفاصيل (ص)14

ملف «الدستور»
 المجلس التأسيسي 134 :تشريعامنها  35مرسوم ضرورة
 أول تشريع للمطبوعات والنشر صدر في 1961وأول قانون لالنتخابات بالدوائر العشر
 قوانين الجمعيات التعاونية واإلحصاءوتنظيم السجون صدرت في التأسيسي

تفاصيل (ص)11-08
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محليات
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أمير البالد استقبل المطاوعة والمبارك
وودع حاكم عام أستراليا

سمو األمير مودعا حاكم عام استراليا

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب ��اح ام� ��س رئ �ي��س
امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء ورئ �ي��س
محكمة ال�ت�م�ي�ي��ز ورئ �ي��س املحكمة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ي ��وس ��ف
ج��اس��م امل �ط��اوع��ة .واس �ت �ق �ب��ل سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء وذلك لالستئذان بالسفر في

 ..ومستقبال املستشار يوسف املطاوعة

زيارة رسمية الى كل من جمهورية
ب �ن �غ�لادي��ش ال�ش�ع�ب�ي��ة وج�م�ه��وري��ة
ف �ي �ت �ن��ام االش� �ت ��راك� �ي ��ة وج �م �ه��وري��ة
كوريا واليابان الصديقة.
ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل وزي� � � � � ��رة ال � �ع� ��دل
ب � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ارم � �ي � �ن � �ي� ��ا ارب � �ي � �ن� ��ة
ه��وف�ن�س�ي��ان وال ��وف ��د امل ��راف ��ق وذل��ك
بمناسبة زيارتها للبالد.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
شؤون الديوان األميرى الشيخ علي

الجراح ووزير العدل وزير االوقاف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
الصانع.
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
وزي ��ر االع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ح�ي��ث ق ��دم ل�س�م��وه اع �ض��اء امللتقى
االع�ل�ام��ي ال �ع��رب��ي وذل ��ك بمناسبة
ان � �ع � �ق� ��اد ال � � � � ��دورة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع �ش��رة

للملتقى بدولة الكويت
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى غ ��ادر ال�ب�لاد
ظهر امس الجنرال بيتر كوسغروف
ح� ��اك� ��م ع� � ��ام اس� �ت ��رال� �ي ��ا ال �ص��دي �ق��ة
وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق لفخامته
بعد زيارة رسمية للبالد استغرقت
أربعة أيام أجرى خاللها مباحثات
رسمية م��ع حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وك � ��ان ع �ل��ى رأس م��ودع �ي��ه على

أرض املطار حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
وس �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح� � �م � ��د ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م��رزوق الغانم وسمو الشيخ جابر
امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
وال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد

ولي العهد استقبل وزيرة العدل في أرمينيا
ورئيس األمن الوطني

سمو ولي العهد مستقبال وزيرة العدل األرمينية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح

 ..ومستقبال رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي

حفظه الله بقصر بيان صباح امس
وزير العدل وزير االوقاف والشؤون

االسالمية يعقوب الصانع ووزي��رة
العدل بجمهورية أرمينيا الصديقة

ارب�ي�ن��ة هوفنيسان وال��وف��د امل��راف��ق
لها وذل��ك بمناسبة زيارتها للبالد

واس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � �ي � ��س ج � �ه � ��از االم � ��ن
الوطني الشيخ ثامر العلي.

الخالد ونائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح ونائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية ووزي��ر
النفط بالوكالة أنس الصالح وكبار
امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة وك �ب��ار ال �ق��ادة
ف ��ي ال �ج �ي��ش وال� �ش ��رط ��ة وال� �ح ��رس
الوطني.
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برلمان
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استقبل الصانع ووزيرة العدل األرمينية ورئيس وأعضاء اتحاد عمال البترول

الغانم يستقبل رئيسي وأعضاء هيئتي
مكافحة الفساد وأسواق المال

الغانم مستقبال الصانع ووزيرة العدل األرمينية

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه ام��س
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ملكافحة
ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ار ع�ب��دال��رح�م��ن
ال �ن �م��ش ح �ي��ث ق � ��دم ل� ��ه أع �ض��اء
الهيئة.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ن��ائ��ب رئ�ي��س
الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد

ويستقبل الحجرف وأعضاء مجلس إدارة شركة البورصة

ري� � � � ��اض ال� � �ه � ��اج � ��ري وأع� � �ض � ��اء
الهيئة مشاري املطيري ومحمد
ال � �س � �ب � �ي � �ع� ��ي وداود ال � � �ج� � ��راح
وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز امل ��زي � �ن ��ي ول � ��ؤي
الصالح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م رئ�ي��س
مجلس إدارة هيئة أس��واق املال
د .ن ��اي ��ف ال� �ح� �ج ��رف ح �ي��ث ق��دم

ل �ل �غ��ان��م أع� �ض ��اء م �ج �ل��س إدارة
شركة البورصة.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ن��ائ��ب رئ�ي��س
ش � ��رك � ��ة ال � � �ب� � ��ورص� � ��ة وال � �ع � �ض ��و
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي خ� ��ال� ��د ع � �ب� ��دال� ��رزاق
ال �خ��ال��د وأع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة
ال � �ش� ��رك� ��ة د .ص� �ل ��اح ال� �ع� �ث� �م ��ان
ومحمد السقاف وسعد املطوع

وف �ه��د ال �ج��ارال �ل��ه ون��ائ��ب امل��دي��ر
ال � � �ع� � ��ام ل � �ق � �ط� ��اع ال� � � � �ت � � � ��داول ف��ي
س ��وق ال �ك��وي��ت ل� �ل��أوراق امل��ال�ي��ة
عبدالعزيز املرزوق.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم� � � ��ة م � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م رئ �ي��س
ات�ح��اد ع�م��ال ال�ب�ت��رول وصناعة
ال � � �ب � � �ت� � ��روك � � �ي � � �م� � ��اوي� � ��ات س� �ي ��ف

الخرينج يشيد بجهود الخالد
في تطوير المنظومة األمنية
أش � � � ��اد ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم � � ��ة م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب ��ال ��دور
ال�ك�ب�ي��ر وامل� �س ��ؤول ال� ��ذي ي �ق��وم به
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ف��ي ت�ط��وي��ر اع �م��ال واج �ه��زة وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر
املنظومة األمنية في البالد لحفظ
امن واستقرار الكويت الغالية وبث
ال�ط�م��أن�ي�ن��ة ف��ي ن �ف��وس امل��واط �ن�ين
واملقيمني على ارضها.
واك� � � � ��د ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ان ت� �ط ��وي ��ر

املنظومة األم�ن�ي��ة وال ��ذي يعطيها
ال ��وزي ��ر ال �خ��ال��د االه� �ت� �م ��ام االك �ب��ر
وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي االم � ��اك � ��ن وامل� ��راف� ��ق
ال�ح�ي��وي��ة ه��و ردع ل�ك��ل م��ن تسول
له نفسه من االرهابيني واملجرمني
العبث بأمن الكويت ارضا وشعبا
م��ؤك��دا ان تطوير األنظمة األمنية
ل �ل �ب�لاد م�ط�ل��ب ك��ل ك��وي �ت��ي وم�ق�ي��م
للحفاظ على االمن وحفظ االنسان
واملمتلكات.
وع � �ب ��ر ال� �خ ��ري� �ن ��ج ع� ��ن ت �ق��دي��ره
للوزير الخالد والذي اعتبره وزير

الحزم والحسم بتعامله الحازم مع
ت�ج��اوزات بعض ق�ي��ادات الداخلية
وق �ي��ام �ه��م ب��أع �م��ال غ �ي��ر اخ�لاق �ي��ة
واح ��ال� �ت� �ه ��م ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق وم �ج �ل��س
تأديبي ليكونوا عبرة ملن يتجاوز
القانون واالعراف االجتماعية.
وت� �م� �ن ��ى ال� �خ ��ري� �ن ��ج ال �ت ��وف �ي ��ق
وال� �ن� �ج ��اح ل �ن��ائ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � � � ��وزراء ووزي� � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف��ي
مهمته الوطنية بحفظ امن الوطن
واملواطنني

ال� �ق� �ح� �ط ��ان ��ي ي� ��راف � �ق� ��ه ع � � ��دد م��ن
أع� � � �ض � � ��اء االت � � � �ح� � � ��اد ورؤس� � � � � ��اء
النقابات النفطية وحضر اللقاء
النواب مبارك الحريص وفيصل
الكندري ود .محمد الحويلة.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س مجلس
االم� � � � � ��ة ب� �م� �ك� �ت� �ب ��ه ام � � � ��س وزي � � ��ر
ال�ع��دل وزي��ر االوق ��اف وال�ش��ؤون

االس�ل��ام � �ي� ��ة ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع
ترافقه وزي��رة العدل بجمهورية
ارم� �ي� �ن� �ي ��ا ارب� �ي� �ن ��ة ه��وف �ن �س �ي��ان
التي تقوم بزيارة رسمية لدولة
الكويت .
وح� � �ض � ��ر االج� � �ت� � �م � ��اع س �ف �ي��ر
ارمينيا لدى دولة الكويت فادي
تشارتشوغاليان.

الزلزلة يشكر التشريعية

مبارك الخرينج

وج��ه ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف الزلزلة
الشكر ألعضاء اللجنة التشريعية
ال� ��ذي� ��ن واف� � �ق � ��وا ب� ��اإلج � �م� ��اع ع�ل��ى
االقتراح بقانون الذي قدمه وينص
على اس�ت�ب��دال ال�ف�ق��رة الثانية من
البند ثانيا من املادة الخامسة من
املرسوم االميري املشار اليه نصا
«ي�ج��وز ب�ق��رار م��ن وزي��ر الداخلية
م�ع��ام�ل��ة ال �ق �ص��ر أب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل �ت ��زوج ��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي �ت��ي ممن
ت �ت��واف��ر ف �ي �ه��م ال � �ش ��روط م�ع��ام�ل��ة
الكويتيني ل�ح�ين حصولهم على
الجنسية الكويتية وذلك بدال من
ال�ف�ق��رة ال�ح��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��ص على
«ويجوز بقرار من وزير الداخلية
معاملة القصر ممن تتوافر فيهم

د .يوسف الزلزلة

ه��ذه ال �ش��روط معاملة الكويتيني
لحني بلوغهم سن الرشد».
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اللجنة شددت على استبعاد الشركات المخالفة من عقد إدارة نظام الميكنة

الميزانيات :خطوات جادة في القوى العاملة
لتسوية مالحظات المحاسبة
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي ال� �ن ��ائ ��ب
ع ��دن ��ان ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال�ل�ج�ن��ة
اجتمعت بحضور وزي��ر الشؤون
االجتماعية والعمل ووزير الدولة
لشؤون التخطيط والتنمية هند
الصبيح ملناقشة ميزانية الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية .2017/2016
وث� � �م� � �ن � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ج � �ه� ��ود
املبذولة من قبل الوزير في تنفيذ
ت ��وص� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة وال� �خ� �ط ��وات
ال � �ج� ��ادة وامل� �س ��ؤول ��ة ف ��ي ت�س��وي��ة
امل�لاح�ظ��ات املسجلة ع�ل��ى الهيئة
وتفعيل مكتب التدقيق الداخلي
في الجهات التابعة له بما يسهم
ف � ��ي ت� �ص ��وي ��ب امل �ل��اح � �ظ � ��ات أوال
ب ��أول مبينة أن إب ��داء امل�لاح�ظ��ات
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال ي�ع�ن��ي
التقليل م��ن ت�ل��ك ال�ج�ه��ود املميزة
بل إلصالح الخلل اإلداري واملالي
بما يسهم في توجيه االعتمادات
امل��ال �ي��ة ل �ض �م��ان س�ل�ام��ة ال �ص��رف
لتحقيق األه� ��داف امل��رج��وة منها
خ ��اص ��ة أن ال� ��وزي� ��رة ق ��د ت�ع�ه��دت
ب��اس �ت �ك �م��ال ت �س��وي��ة امل�ل�اح �ظ��ات
بصورة كلية.
أوال :ع��دم وج��ود لوائح لتقدير
االحتياج العمالي
م��ا زال ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ت �ق��وم بتقدير
اح � �ت � �ي ��اج ��ات أص� � �ح � ��اب األع � �م� ��ال

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

م��ن ال�ع�م��ال��ة ب�ن��اء ع�ل��ى ال�ت�ق��دي��ري
ال �ش �خ �ص��ي م ��ن دون وج� ��ود آل�ي��ة
ثابتة لتقدير االح�ت�ي��اج العمالي
للمنشآت التجارية املختلفة األمر
ال� ��ذي ي� ��ؤدي إل ��ى اخ �ت�ل�اف تقدير
ع ��دد ال �ع �م��ال��ة ف ��ي ن �ف��س ال�ن�ش��اط
التجاري بني أصحاب العمل رغم
وج � ��ود ن� �ص ��وص ق��ان��ون �ي��ة ت �ل��زم
بذلك.
وأوضحت اللجنة أنه قد تكون
هناك بعض الصعوبات في وضع
هذه اللوائح بصورة متكاملة في
امل ��دى ال�ق��ري��ب إال أن��ه ل�ي��س م�ب��ررا
كافيا لعدم استصدارها خاصة أن
اللوائح قابلة للتطوير كلما دعت
الحاجة لذلك لسد الثغرات التي قد
تنشأ من خ�لال املمارسة العملية

مع إعطائها املرونة الالزمة لتكون
ضمن ضوابط مهنية مقبولة وأن
يؤخذ بعني االعتبار لدى إعدادها
حجم األنشطة امل��زاول��ة للكيانات
املرخص لها وتفاوت مساحاتها
وك �م �ي��ة م �ب �ي �ع��ات �ه��ا وغ �ي ��ره ��ا م��ن
األمور.
ثانيا :امليكنة والربط اآللي
واطلعت اللجنة على اإلجراءات
التنفيذية ف��ي تسوية املالحظات
وامل �خ ��ال �ف ��ات ع �ل��ى ن �ظ ��ام امل�ي�ك�ن��ة
خاصة أن الشركة التي كانت تدير
ال �ن �ظ��ام س �ج��ل ع�ل�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر من
امل��آخ��ذ م��ن ق�ب��ل دي� ��وان املحاسبة
وصلت إلى حد التحايل والتالعب
وااللتفاف على القوانني املعمول
بها في البالد مع وجود خلل كبير

ف��ي ن�ظ��ام أم��ن وح�م��اي��ة البيانات
ح�ي��ث ي�ت��م ال�ت�لاع��ب ف��ي ال�ب�ي��ان��ات
ب � �ه� ��دف رف � � ��ع ت� �ق ��دي ��ر االح� �ت� �ي ��اج
ل �ل �ع �م��ال��ة ل �ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات دون
وجه حق.
وق� ��د أف� � ��ادت ال� ��وزي� ��رة ب ��أن ��ه ت��م
ن �ق��ل وت �ه �ج �ي��ر ق ��اع ��دة ال �ب �ي��ان��ات
م ��ن ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ت��دي��ر م �ش��روع
امل�ي�ك�ن��ة ل �ت �ك��ون م�ل�ك��ا ل�ل�ه�ي�ئ��ة مع
وض � � ��ع آل� � �ي � ��ات ج � ��دي � ��دة ل� �ت� �ف ��ادي
ال ��دخ ��ول إل ��ى ال �ن �ظ��ام اآلل� ��ي لغير
امل �ص��رح ل�ه��م م��ن م��وظ�ف��ي الهيئة
باإلضافة إلى التعاون والتنسيق
اليومي مع اإلدارة العامة ملباحث
ش ��ؤون اإلق��ام��ة ف��ي ض�ب��ط م��زوي
أذون ال�ع�م��ل ال�ع�م��ال��ي وال�ش��رك��ات
الوهمية والعمالة السائبة كما أنه

يتم التجهيز حاليا لتوقيع عقد
إدارة ن�ظ��ام امليكنة وال��رب��ط اآلل��ي
ب�ع��د اس�ت�ك�م��ال م�ع��ال�ج��ة ال�ث�غ��رات
ف� ��ي ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ح ��ال ��ي م� ��ع إح� ��دى
ال� �ش ��رك ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�خ�ت�ص��ة
باملشاريع التكنولوجية.
وش� � � � � � ��ددت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع� � �ل � ��ى أن
ي ��ؤخ ��ذ ب� �ع�ي�ن االع � �ت � �ب� ��ار ال �س �ي��رة
ال��ذات �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات امل � ��راد ت��رس�ي��ة
ع� �ق ��ود ح �ك��وم �ي��ة ج ��دي ��دة ع�ل�ي�ه��ا
خ��اص��ة أن ب�ع��ض ال�ش��رك��ات ش��اب
تنفيذها لعقود حكومية سابقة
أوج � ��ه ق �ص��ور وم �خ��ال �ف��ات وع ��دم
التزام بالشروط التعاقدية والبد
م ��ن اس �ت �ب �ع��اده��ا م ��ن ال �ت �ع��اق��دات
الحكومية الجديدة تالفيا لتكرار
ت�ل��ك امل �خ��ال �ف��ات ول �ح��ث ال�ش��رك��ات
األخ� ��رى ع�ل��ى االل� �ت ��زام ب��ال�ش��روط
ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة وب� �ش� �ك ��ل ع� � ��ام ي�ج��ب
ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة أن
تعالج ضعف ق��درت�ه��ا التنفيذية
ف��ي إن �ج��از م�ش��اري�ع�ه��ا م��ن خ�لال
إع � ��داد ق��ائ �م��ة س � ��وداء ب��ال�ش��رك��ات
وامل �ق��اول�ين ال��ذي��ن ي�ث�ب��ت تعثرهم
ف ��ي إن� �ج ��از م �ش��اري��ع وت��زوي��ده��ا
ل�ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة كي
ال ت� �س� �ن ��د إل� �ي� �ه ��م أع� � �م � ��ال أخ � ��رى
مستقبال ب��اإلض��اف��ة إل ��ى اع�ت�م��اد
آل �ي��ات معينة تضمن ح��ق الجهة
الحكومية ف��ي فسخ ع�ق��وده��ا مع
من يثبت تعثره أثناء التنفيذ وأن

تكون هناك رؤية حكومية موحدة
في عملية تأهيل الشركات خاصة
وأن م �ل�اك ال �ش ��رك ��ات امل�س�ت�ب�ع��دة
م��ن ال �ع �ق��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ج��دي��دة
ي� � �ق � ��وم � ��ون ب � �ت� ��أس � �ي� ��س ش� ��رك� ��ات
باسماء أخرى للتحايل على قرار
استبعادهم مما يعني استمرار
تلك املشاكل.
ث��ال �ث��ا  :م ��رك ��ز االي� � � ��واء امل��ؤق��ت
للعمالة الوافدة
وب� � �ي� � �ن � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ح ��رص� �ه ��ا
ع �ل��ى ت��وج �ي��ه االع �ت �م ��ادات امل��ال�ي��ة
امل�خ�ص�ص��ة مل��رك��ز اإلي � ��واء امل��ؤق��ت
ل �ل �ع �م��ال��ة ال� ��واف� ��دة ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب
م� � ��ع ت� ��وف � �ي� ��ر ال� � �ح� � �ي � ��اة ال� �ك ��ري� �م ��ة
ب ��ال� �ح ��د امل� �ط� �ل ��وب وب� �م ��ا ال ي�خ��ل
ب��امل�ت�ط�ل�ب��ات ال �ع��امل �ي��ة األس��اس �ي��ة
لحقوق اإلنسان مع سرعة اتخاذ
اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة لترحيلهم
إل � ��ى ب� �ل ��دان� �ه ��م وإي � �ج � ��اد اآلل� �ي ��ات
امل �ن��اس �ب��ة ل �ل �ت��واص��ل ال �س��ري��ع مع
ال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ت��ي ال
ي��وج��د ل��دي �ه��ا ت�م�ث�ي��ل رس �م��ي في
ال�ك��وي��ت وأن تفعل ك��اف��ة القوانني
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ف��ظ ح �ق��وق ال�ع�م��ال��ة
الوافدة ومكافحة االتجار بالبشر.

الدويسان يستنكر ما أثير حول مساهمة التأمينات
في شركة متورطة في جرائم بحق الشعب الفلسطيني
اش��اد النائب فيصل الدويسان
ب��ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي ال � �ص ��ادر ع��ن
املؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد
البرملاني العربي ف��ي العاشر من
ابريل املاضي ح��ول تأييد اقتراح
رئيس االتحاد البرملاني نبيه بري
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة خ��اص��ة
لدعم صمود الشعب الفلسطيني
ب ��رئ ��اس ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م رئ �ي��س
م �ج �ل��س االم � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي رئ �ي��س
ال� � � � � � � � ��دورة ال� � �س � ��اب� � �ق � ��ة ل�ل��ات � �ح� ��اد
البرملاني العربي وال��ذي دع��ا الى
ط ��رد ب ��رمل ��ان ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي

الكنيست االسرائيلي من االتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي م�س�ت�ن�ك��را في
الوقت ذات��ه ما اثير من معلومات
ح ��ول م�س��اه�م��ة امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية في شركة
جي فور اس الشريك الرئيسي في
شركة املال لخدمات الحراسة.
ون� ��دد ال��دوي �س��ان ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي له امس بموقف مؤسسة
ال �ت��أم �ي �ن��ات ف ��ي ح ��ال ص �ح��ة ه��ذه
امل �ع �ل��وم��ات م�ت�س��ائ�لا ك�ي��ف ي�ك��ون
ألي ج�ه��ة ك��وي�ت�ي��ة اي ت��واص��ل او
تعامل مع شركة مثل جي فور اس

وهي شركة دنماركية  -بريطانية
م � �ت� ��واط � �ئ� ��ة م � ��ع ق � � ��وى االح� � �ت �ل��ال
االس��رائ�ي�ل��ي ف��ي خ��روق��ات يومية
ض��د ح�ق��وق االن�س��ان الفلسطيني
ك� �م ��ا ان ال � �ش� ��رك� ��ة م � �ت� ��ورط� ��ة ف��ي
ج ��رائ ��م ب �م��وج��ب ال �ف �ص��ل  76م��ن
ات �ف��اق �ي��ة ج �ن �ي��ف ال ��راب �ع ��ة م�ش�ي��را
ال��ى املعلومات ح��ول قيام الشركة
ب� � �ت � ��وق� � �ي � ��ع ع� � �ق � ��د م� � � ��ع م� �ص� �ل� �ح ��ة
ال �س �ج��ون االس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ال�ع��ام
 2007لتزويدها انظمة وخدمات
خ� ��اص� ��ة ب ��ال � �س � �ج ��ون ال � �ت� ��ي ت �ق��ع
داخ� ��ل ح� ��دود  1948وال �ت��ي يقبع

داخ �ل �ه��ا امل�ع�ت�ق�ل��ون ال�س�ي��اس�ي��ون
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون م �ن �ت �ه �ك��ة ب��ذل��ك
اتفاقية جنيف املشار اليها والتي
تحظر نقل السجناء من االراضي
املحتلة الى اراضي دولة االحتالل.
ول � � �ف� � ��ت ال � � ��دوي� � � �س � � ��ان ال � � � ��ى ان
امل �ع �ل��وم��ات امل� �ت ��واف ��رة ت �ش �ي��ر ال��ى
ت � � � � ��ورط م � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات
ف ��ي امل �س��اه �م��ة ف ��ي ه� ��ذه ال �ش��رك��ة
وه ��ي رق ��م  39ف��ي ك�ش��ف ال�ج�ه��ات
املساهمة ف��ي شركة ج��ي ف��ور اس
م �ط��ال �ب��ا ب �ت �ق �ص��ي ح� �ق ��ائ ��ق ه ��ذه
املعلومات وسرعة عدول مؤسسة

ال �ت ��أم �ي �ن��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ع� ��ن ه ��ذه
املساهمة حتى ال تصبح االم��وال
ال �ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة ف� ��ي ش��رك��ة
تقوم بتوفير معدات ال��ى سجون
سبق ان وثقت منظمات حقوقية
اتباعها أساليب تعذيب منهجية
ومعاملة سيئة للسجناء من ابناء
الشعب الفلسطيني.

فيصل الدويسان
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التميمي وطنا يدعوان إلى حل فوري
لمشكلة الشعب المغلقة في التطبيقي
دع��ا م��راق��ب م�ج�ل��س األم ��ة ال�ن��ائ��ب
عبدالله التميمي وزي��ر التربية وزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي د.ب� ��در ال�ع�ي�س��ى ال��ى
ات �خ��اذ اج � ��راءات ف��وري��ة ل�ض�م��ان حل
م�ش�ك�ل��ة ال �ش �ع��ب امل �غ �ل �ق��ة ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وال�ت��ي ب��ات��ت ت�ه��دد مستقبل ابنائنا
ال � � �ط �ل��اب وال � �ط � ��ال � �ب � ��ات ف � ��ي ك �ل �ي��ات
ومعاهد الهيئة.
ودع � ��ا ال �ت �م �ي �م��ي اع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
التعليمية البرملانية الى ضرورة عقد
اج�ت�م��اع ف ��وري م��ع ال��وزي��ر وق �ي��ادات
محمد طنا
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ل�ح��ل ه ��ذه امل�ع�ض�ل��ة ال�ت��ي عبدالله التميمي
س �ت ��ؤث ��ر ع �ل ��ى م �س �ت �ق �ب��ل اآلالف م��ن
اب �ن��اء ال�ك��وي��ت املقبلني ع�ل��ى التخرج وال يملك ال��وزي��ر أو الحكومة ف��رادى
وختم تصريحه قائال :إن اعتصام
والدارسني في كليات ومعاهد الهيئة .أو مجتمعني الركون له أو التعلل به طلبة التطبيقي واض�ط��رار الداخلية
وأض � � � � ��اف ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي أن ال �ع �ب��ث السيما مع ابداء بعض اعضاء الهيئة للتدخل في ذلك األمر مظهر غير الئق
ب�م�س�ت�ق�ب��ل ال �ط �ل �ب��ة م ��رف ��وض ج�م�ل��ة التدريسية رغبتهم بالتطوع والقيام ف ��ي دول � ��ة وص �ل��ت أم ��وال �ه ��ا ملختلف
وت �ف �ص �ي�لا وت �ح ��ت أي ذري� �ع ��ة ح�ي��ث بمهمة التعليم في الكورس الصيفي ب �ق��اع األرض واب �ن��اؤه��ا ق�ل�ق��ون على
س�ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه اس�ت�ح�ق��اق��ات كثيرة دون مقابل.
م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وي �ف �ت��رش��ون
أق��رب�ه��ا ت��أخ��ر امل�ق�ب�ل�ين ع�ل��ى ال�ت�خ��رج
وط ��ال ��ب ال �ت �م �ي �م��ي وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة األرض اح �ت �ج��اج��ا ب � ��دال م ��ن ق �ض��اء
فضال عن فراغهم في الفترة الصيفية وزي��ر التعليم العالي د.ب��در العيسى ه� ��ذا ال ��وق ��ت ف ��ي م ��راج �ع ��ة دروس �ه ��م
األم � ��ر ال � ��ذي س�ي�خ�ل��ق م �ش��اك��ل ج ��راء ب� �ض ��رورة زي� � ��ادة م �ي��زان �ي��ة ال �ك��ورس والتسابق ف��ي تسجيل م��واد جديدة
ج �ل��وس �ه��م ب �م �ن��ازل �ه��م دون ع �م��ل او الصيفي لفتح الشعب املغلقة حتى لالسراع في إنهاء وحداتهم الدراسية
ن �ش��اط وم ��ا ي�ت�ب�ع��ه م ��ن ام� ��ور ك�ث�ي��رة وإن اس� �ت ��دع ��ى ذل � ��ك ط �ل��ب م �ي��زان �ي��ة ودخ� � ��ول ال �ح �ي��اة ال �ع �م �ل �ي��ة واف �س ��اح
تؤثر على سلوكياتهم.
ت �ع��زي��زي��ة ل �ه��ذا ال �ه��دف الف �ت��ا ال ��ى أن امل �ج��ال ل��زم�لائ�ه��م املستجدين لشغل
وأش ��ار ال��ى أن ال �ع��ذر ب�ع��دم ت��واف��ر م�ج�ل��س االم ��ة ل��ن ي��رف��ض ذل ��ك ال��دع��م مقاعدهم.
م� �ي ��زان� �ي ��ة إض� ��اف � �ي� ��ة ل� ��دع� ��م ال �ف �ص��ل الن ��ه ي�ص��ب ف��ي م�ص�ل�ح��ة االس�ت�ث�م��ار
كما طالب النائب محمد طنا وزير
ال �ص �ي �ف��ي ه ��و ع � ��ذر واه ف ��ي م �س��أل��ة بالعنصر البشري وه��و اه��م عناصر التربية وزي��ر التعليم ال�ع��ال��ي د.ب��در
ح�س��اس��ة تتعلق بمستقبل االج �ي��ال التنمية الوطنية للبالد.
العيسى بالقيام ب��اج��راءات حاسمة

وحازمة لحل مشكلة الشعب املغلقة
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب ال� �ت ��ي ب �ت �ه ��دد م�س�ت�ق�ب��ل
ابنائنا الطلبة والطالبات في كليات
ومعاهد الهيئة.
وق ��ال ط�ن��ا إن ش�م��اع��ة ع��دم وج��ود
ميزانية والتذرع بها أمر مرفوض وال
نقبله ال�ب�ت��ة الف�ت��ا إل��ى ض ��رورة طلب
الوزير اعتماد تكميلي عاجل لتدارك
األمر ونحن على ثقة أن أعضاء لجنة
امل �ي��زان �ي��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل ��ن ي� �ت ��رددوا
ف��ي إق ��رار االع�ت�م��اد ألن األم ��ر يتعلق
بمستقبل الطلبة.
ودع � � ��ا ط� �ن ��ا إل� � ��ى ت � �ح ��رك ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية البرملانية وع�ق��د اجتماع
م��ع ال��وزي��ر وق�ي��ادات التطبيقي لحل
ه��ذه املشكلة التي تتعلق بمستقبل
االالف من ابناء الكويت وبناتها في
كليات ومعاهد الهيئة.
وط � ��ال � ��ب ط� �ن ��ا ال � ��وزي � ��ر ال �ع �ي �س��ى
بمعالجة األمر بسرعة ألن الوضع ال
يحتمل التأخير م�ش��ددا على تحمل
الوزير حميع مسؤولياته السياسية
إن ل ��م ي �ت �ح��رك ب ��االت� �ج ��اه ال�ص�ح�ي��ح
وت� ��دارك ال��وض��ع م��ؤك��دا أن ع��ذر ع��دم
ت ��واف ��ر م �ي��زان �ي��ة غ �ي��ر م �ق �ب��ول ال�ب�ت��ة
خصوصا أن هناك اعضاء ِمن الهيئة
التدريسية أعلنوا رغبتهم بالتطوع
والقيام بمهمة التعليم ف��ي الكورس
الصيفي دون مقابل.

برلمان
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تكفل برحلة عمرة لألعضاء

الطريجي يشيد بدعم
المبارك لالتحاد الكشفي
أعرب رئيس االتحاد الكشفي
ل �ل �ب ��رمل ��ان �ي�ي�ن ال� � �ع � ��رب ال �ن ��ائ ��ب
د .عبد الله الطريجي عن شكره
وت �ق ��دي ��ره ل �ل��دع��م ال � ��ذي ي�ق��دم��ه
س �م��و رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ل�ل�ات �ح��اد وذل ��ك
ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن ق� �ن ��اع ��ات س �م��وه
وال� �ت ��ي ت��رج �م �ه��ا ب��أه �م �ي��ة دع��م
م� ��ؤس � �س� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع امل ��دن ��ي
ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب��ال�ع�م��ل ال�ش�ب��اب��ي
والتطوعي.
وأضاف في تصريح صحافي
أن سموه تكفل أخيرا بتكاليف
رح � �ل� ��ة ال � �ع � �م ��رة ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ه��ا
االت �ح��اد الكشفي ل ��رواد العمل
ال�ك�ش�ف��ي م��ن ال ��رج ��ال وال �ن �س��اء
وكذلك امل��رش��دات وال��ذي��ن أثنوا
ع �ل ��ى ه � ��ذه امل � � �ب� � ��ادرات امل� �ق ��درة
والتي ليست غريبة على سموه
م� �ع ��رب ��ا ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ذات� � � ��ه ع��ن
تقديره للروح الطيبة التي ظهر
ب�ه��ا امل�ع�ت�م��رون ك��أس��رة واح��دة
ت��زي��د م�ث��ل ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات من
ترابطها وألفتها.
وأشار الطريجي إلى الجهود
ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف� ��ي ت �س �ه �ي��ل أداء
مناسك ال�ح��ج وال�ع�م��رة مشيرا
إلى أن وفد االتحاد املشارك في
العمرة يقدر الجهود املتوالية

د .عبد الله الطريجي

ل � �ح � �ك� ��وم� ��ة خ� � � � � ��ادم ال � �ح� ��رم�ي��ن
ال�ش��ري�ف�ين ف��ي إج� ��راء الصيانة
وال� �ت ��وس� �ع ��ة ال�ل�ازم� �ت�ي�ن داخ� ��ل
ال�ح��رم املكي وال�ت��ي نتمنى لها
ال �ت��وف �ي��ق ف ��ي س��رع��ة ان �ج��ازه��ا
وهو ما سينعكس إيجابا على
زوار بيت الله الحرام.
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الحويلة لتفعيل دور وسائل اإلعالم في توجيه الشباب
دع � ��ا ال �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م ��د ال �ح��وي �ل��ة
ال � ��ى ت �ف �ع �ي��ل دور وس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
ف � ��ي ت ��وج� �ي ��ه ال � �ش � �ب� ��اب وت �ع��ري �ف �ه��م
ب �خ �ط��ورة ب �ع��ض امل �ظ��اه��ر ال��دخ�ي�ل��ة
وق ��ال ف��ي اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ق��دم��ه بهذا
ال� �ص ��دد :ت� �ح ��اول ال � ��دول ع �ن��د وض��ع
خ �ط �ط �ه��ا ال �ت �ن �م��وي��ة أن ت �ظ �ف��ر ف�ئ��ة
الشباب باالهتمام األكبر في دراسة
املشكالت املختلفة التي يواجهونها
وت��راع��ي ف��ي ذل��ك أن تحقق أكبر قدر
م��ن ال��رع��اي��ة ال�ت��رب��وي��ة واالجتماعية
وال�ن�ف�س�ي��ة ب��ل وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة م�ح��اول��ة

استثمار الطاقات البشرية.
ال � �ش � �ب ��اب ه � ��م ال� �ش ��ري� �ح ��ة األك� �ث ��ر
أه �م �ي��ة ف ��ي أي م�ج�ت�م��ع وإذا ك��ان��وا
اليوم يمثلون نصف الحاضر فانهم
ف ��ي ال �غ��د س �ي �ك��ون��ون ك ��ل امل�س�ت�ق�ب��ل
ف��ال�ش�ب��اب يسهمون ب ��دور ف��اع��ل في
تشكيل مالمح الحاضر واستشراف
آف � ��اق امل �س �ت �ق �ب��ل م ��ا ي �ك ��ون ال �ش �ب��اب
معدا بشكل سليم وواع�ي��ا ومسلحا
بالعلم وامل�ع��رف��ة فانه س��وف يصبح
أك �ث��ر ق� ��درة ع �ل��ى م��واج �ه��ة ت�ح��دي��ات
ال �ح��اض��ر وأك �ث��ر اس �ت �ع��دادا ل�خ��وض

غمار املستقبل لذا اقترح تفعيل دور
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ف��ي ت��وج�ي��ه الشباب
وتعريفهم بخطورة بعض املظاهر
الدخيلة والتي تشغلهم عن دوره��م
التنموي واالس �ت �ف��ادة م��ن العناصر
االيجابية في تقدم االنسان وتطوره
واالبتعاد عن السلبيات خاصة في
الجوانب األخالقية والتي تتعارض
م � ��ع ق �ي �م �ن��ا اإلس�ل��ام � �ي� ��ة وع ��ادات � �ن ��ا
اإلج �ت �م ��اع �ي ��ة األص� �ي� �ل ��ة وب �ت �ك �ث �ي��ف
اإلع �ل��ام امل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع ب��رام �ج��ه
االرش��ادي��ة املوجهة ل�لأس��رة م��ن قبل

اختصاصيني نفسيني واجتماعيني
وتربويني بهدف حل املشكالت التي
تواجه األسرة.
وت� �ف� �ع� �ي ��ل دور ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل ��رع ��اي ��ة ال � �ش � �ب ��اب وض � � � � ��رورة ب �ن��اء
وح� � � � � ��دات خ � ��اص � ��ة ب � �ح� ��ل م �ش �ك�ل�ات
ال�ش�ب��اب ع�ل��ى أن ت�ك��ون م��وزع��ة على
م �ح��اف �ظ��ات دول� ��ة ال �ك��وي��ت وي��وص��ى
ب��إق��ام��ة م�ك��ات��ب ل�ل�ت��وج�ي��ه واإلرش� ��اد
ال �ن �ف �س��ي  -ال �ت ��رب ��وي  -االج �ت �م��اع��ي
ووض ��ع ب��رن��ام��ج للتوعية وال��وق��اي��ة
ل�ش�غ��ل وق ��ت ف ��راغ ال �ش �ب��اب وخ��اص��ة

ف��ي فصل الصيف بهدف االستفادة
م��ن إم�ك��ان��ات�ه��م واس�ت�ث�م��ار طاقاتهم
واح � �ت� ��وائ � �ه� ��م وب � � ��ث ال � �ث � �ق ��ة ل��دي �ه��م
وتشجيعهم وإبعادهم عن كل أشكال
االن � �ح� ��راف ومل ��واج� �ه ��ة ال �س �ل��وك �ي��ات
ال�س�ل�ب�ي��ة ومل �ح��ارب��ة األف �ك��ار ال�ض��ال��ة
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دد االم� � ��ن االج� �ت� �م ��اع ��ي أو
ال �س �ل��وك �ي��ات غ �ي��ر ال �س��وي��ة ل�ت�ع��زي��ز
األم � ��ن ال �ن �ف �س��ي واالج �ت �م��اع��ي ال ��ذي
ي�ع�ت�ب��ر ج��ان �ب��ا رئ�ي�س�ي��ا م��ن ج��وان��ب
األمن الوطني.
د.محمد الحويلة

سأل العيسى عن المناصب اإلشرافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أبل يقترح إنشاء مركز مستقل لإلدمان
وتشكيل لجنة عليا لفحص ملفات الطب النفسي
طالب النائب د.خليل اب��ل بإنشاء
م� ��رك� ��ز مل� �ع ��ال� �ج ��ة اإلدم� � � � � ��ان وف �ص �ل��ه
ت�م��ام��ا ع��ن مستشفى ال�ط��ب النفسي
إداري � � ��ا وم��ال �ي��ا وع�ل�اج �ي��ا وق � ��ال في
اق�ت��راح برغبة قدمه بهذا ال�ص��دد :إن
م�س�ت�ش�ف��ى األم � � ��راض ال �ن �ف�س �ي��ة بكل
أن ��واع� �ه ��ا وت �ش �خ �ي �ص��ات �ه��ا ت�ت�ض�م��ن
وج ��ود ق�س��م خ��اص ل�لأط�ف��ال (ج�ن��اح
امل �ن��ارة) وال ��ذي يشمل أي�ض��ا ح��االت
األط� � �ف � ��ال ال� ��ذي� ��ن ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن ف ��رط
الحركة وكذلك قسم آخر لكبار السن
وق � �س� ��م ث� ��ال� ��ث ل �ل��أم � ��راض ال �ن �ف �س �ي��ة
االع �ت �ي��ادي��ة ووح � ��دة أم � ��راض امل ��زاج
إض ��اف ��ة إل � ��ى م ��رك ��ز م �ن �ف �ص��ل ل �ع�لاج
اإلدمان.
وحيث إن مركز عالج اإلدمان عبر
ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة أث �ب��ت أن تبعيته
ملستشفى األم ��راض النفسية يشكل
ب�ع��ض اآلث ��ار الجانبية السلبية في
نظام معالجة املرضى املدمنني وفي
متابعة عالجهم ومدة العالج وحيث
ت �ب�ين أن ف �ص��ل م��رك��ز ع�ل�اج اإلدم� ��ان
ع��ن مستشفى ال�ط��ب النفسي س��وف
ي �ح �ق��ق ن �ت��ائ��ج إي �ج��اب �ي��ة م �ن �ه��ا على
سبيل امل �ث��ال :التقليل م��ن ال�ع��بء في
ع � ��دد األس � � ��رة وح � ��ل م �ش �ك �ل��ة ت �ك��دس
امل��رض��ى وتصحيح امل �ن��اخ العالجي
داخ� ��ل امل ��رك ��ز واخ �ت �ف��اء ال�س�ل��وك�ي��ات
ال�س�ل�ب�ي��ة ال �س��ائ��دة وزي � ��ادة داف�ع�ي��ة
املريض لالنخراط في عملية مكافحة
اإلدمان في املرحلتني األولى والثانية
داخ� � ��ل امل ��رك ��ز وت �ح �ق �ي��ق امل �ت �ط �ل �ب��ات
ال �ع�لاج �ي��ة س�ع�ي��ا إل ��ى ال ��وص ��ول إل��ى
ح��اف��ز االن�ت�ق��ال إل��ى ب��رن��ام��ج الرعاية
ال�ن�ه��اري��ة أو ال�ت�م�ت��ع ب�ح��اف��ز ال��زي��ارة
األس � � ��ري � � ��ة وخ� � �ف � ��ض م � � ��دة ال� ��رع� ��اي� ��ة
الصحية للمرضى وال �ت��ي ال ت��واك��ب
م�ف�ه��وم ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�لاج�ي��ة لتصبح

ب� � ��دال م� ��ن س �ن �ت�ي�ن إل� � ��ى س� �ت ��ة أش �ه��ر
ع �ل��ى األك �ث ��ر وت��أه �ي��ل امل ��رض ��ى وه��و
م ��ا س ��وف ي�خ�ف��ض ه ��ذه ال �ف �ت��رة إل��ى
 60يوما فقط داخ��ل امل��رك��ز والقضاء
ع �ل��ى ظ ��اه ��رة ال� �خ ��روج ض ��د ال�ن�ص��ح
ال � �ط � �ب ��ي ف � ��ي امل� � ��راح� � ��ل امل � �ب � �ك� ��رة م��ن
ال�ع�لاج وإع�ط��اء فرصة أكبر لتحفيز
امل��ري��ض وزي ��ادة دافعيته الستكمال
البرنامج املعد وإي�ج��اد ض��واب��ط في
إط ��ار ال �ق��ان��ون لحسن س�ي��ر العملية
ال �ع�ل�اج �ي��ة وج��دي �ت �ه��ا وع � ��دم إت��اح��ة
الفرصة لبعض املرضى غير الجادين
من تخريب العملية العالجية اضافة
الى استقطاب األعداد الجادة للعالج
ن�ظ��را لتحسني امل �ن��اخ ال �ع�لاج��ي ل��ذا
اق �ت��رح االي �ع��از ل�ج�ه��ات االخ�ت�ص��اص
ب� ��إن � �ش� ��اء م� ��رك� ��ز مل� �ع ��ال� �ج ��ة اإلدم � � � ��ان
وف�ص�ل��ه ت�م��ام��ا ع��ن مستشفى الطب
ال �ن �ف �س��ي إداري� � � ��ا وم ��ال �ي ��ا وع�لاج �ي��ا
لتحقيق أف �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج ف��ي ن�ش��اط
ع�ل��اج امل ��دم �ن�ي�ن وم �ك��اف �ح��ة اإلدم � ��ان
وت �ط��وي��ر ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة وت�ح�ل�ي��ل
وتوصيف امل��واد املتعلقة باملخدرات
واملؤثرات العقلية وتقديم الدراسات
ف ��ي ال �ت��وع �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ل �ل �ح��د م��ن
ه��ذه ال�ظ��اه��رة ف��ي املجتمع الكويتي
وصوال إلى نتائج مرضية وناجعة.
كما ت� �ق ��دم أب� ��ل ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ�ب��ة
آخ��ر ج��اء فيه :إن مركز الشيخ جابر
األح �م ��د ل�ل�ط��ب ال� �ن ��ووي وال�ت�ص��وي��ر
ال �ج��زي �ئ��ي ال �ت��اب��ع مل��ؤس �س��ة ال�ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ي �ع �م��ل ع �ل��ى رع��اي��ة
م��رض��ى ال�س��رط��ان ف��ي ال�ك��وي��ت الذين
يحتاجون في تشخيص مرضهم إلى
امل ��واد امل�ش�ع��ة وال �ت��ي ل��م ت�ك��ن تتوافر
بكميات كافية في الكويت بالسابق.
وق ��د ت��م ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة تضمنت
أس��س وم �ج��االت ال�ت�ع��اون ب�ين وزارة

ال �ص �ح��ة وم��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت للتقدم
العلمي بشأن توفير الكوادر الطبية
والفنية والهيئة التمريضية وتشغيل
وص �ي��ان��ة األج �ه ��زة واإلدارة الطبية
وت ��وف� �ي ��ر األدوي � � � ��ة وامل � � � ��واد ال�ل�ازم ��ة
لتشغيل املركز وربطه بأقسام الطب
ال �ن��ووي وامل��راك��ز الطبية ف��ي منطقة
الصباح الطبية التخصصية.
ل��ذل��ك ف��إن��ه ب��ات م��ن ال �ض��روري أن
ي �ص �ب��ح امل ��رك ��ز ق �س �م��ا ي �ت �ب��ع ل � ��وزارة
ال�ص�ح��ة ب �ص��ورة ك��ام�ل��ة ألداء ال ��دور
امل � �ن� ��وط ب� ��ه ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل واإلي � �ع� ��از
ل � �ج � �ه� ��ات االخ � � �ت � � �ص� � ��اص ن � �ح� ��و ف��ك
التشابك بني مؤسسة الكويت للتقدم
ال�ع�ل�م��ي ووزارة ال�ص�ح��ة ع��ن ط��ري��ق
ت�ح��وي��ل م��رك��ز ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح�م��د
للطب ال�ن��ووي والتصوير الجزيئي
إلى قسم تابع لوزارة الصحة خطوة
تخدم ال�غ��رض م��ن بناء مركز بحثي
م� �ن ��اف ��س ف � ��ي امل �ن �ط �ق ��ة وخ �ص ��وص ��ا
ال� ��وض � ��ع ال � �ح ��ال ��ي ال� � ��ري� � ��ادي ل ��دول ��ة
الكويت في مجال الطب النووي.
وت �ق��دم أب ��ل ب��اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ثالث
ج� � � ��اء ف� � �ي � ��ه :ن� � �ظ � ��را ل� � ��وج� � ��ود ب �ع��ض
امل ��رض ��ى ال �ن �ف �س �ي�ين ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون
م��ن اض �ط��راب��ات ن�ف�س�ي��ة وع�ق�ل�ي��ة قد
ي � ��ؤث � ��رون ف� ��ي إي � � � ��ذاء امل �ج �ت �م��ع وق ��د
ي �ش �ك �ل��ون خ� �ط ��را ف� ��ي ت �ع��ام �ل �ه��م م��ع
اآلخ ��ري ��ن وخ ��اص ��ة م �م��ن ي �ك��ون غير
م �س��ؤول ع��ن ت�ص��رف��ات��ه ن�ت�ي�ج��ة ع��دم
أخ� ��ذه ال �ع�ل�اج ال�ن�ف�س��ي وال �ع �ق �ل��ي أو
ن�ت�ي�ج��ة ألخ� ��ذه ال �ج��رع��ات ال�ع�لاج�ي��ة
التي تجعله غير متحكم بتصرفاته
ما قد ينتج عنه قيامه بأعمال خطرة
وغير واعية وغير مسؤولة وبالتالي
يتسبب في جريمة من الجرائم التي
ي �ع��اق��ب ع �ل �ي �ه��ا ال� �ق ��ان ��ون س� � ��واء ف��ي
حال إيذائه نفسه أو إيذائه مجتمعه

د.خليل ابل

ولحماية املجتمع الكويتي وحماية
للمريض النفسي فإني أقترح تشكيل
لجنة طبية عليا م�ك��ون��ة م��ن رئيس
وأع �ض��اء بمستشفى ال�ط��ب النفسي
وم � ��ن أع � �ض ��اء م ��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
وه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ق � ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة ودي� � � ��وان
الخدمة املدنية وأي جهة يراها وزير
الصحة مناسبة للمشاركة بعضوية
ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى أن ي�ت��م إع�ط��اؤه��ا
ومنحها الصالحيات الالزمة من قبل
م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل��وق��ر ت �ك��ون مهمة
عملها متخصصة بوضع السياسات
العامة واللوائح الخاصة بتنظيم ما
يلي:
ال� � �ف� � �ح � ��ص ال� � � � � � � � ��دوري وال � ��دق� � �ي � ��ق
ألص�ح��اب امل�ل�ف��ات ف��ي ال�ط��ب النفسي
كل ستة أشهر للحاالت املرضية التي
تعاني من اضطرابات نفسية شديدة
أو متوسطة أو م��ن األن ��واع املرضية
ل �غ �ي��ر امل � �س ��ؤول �ي�ن ع� ��ن ت �ص��رف��ات �ه��م
وتحديد م��ن يستلم ال ��دواء بإسمهم
وم� ��ن ي �ح��ق ل ��ه ص� ��رف ال � � ��دواء وع ��دد
ال�ج��رع��ات وت��اري��خ امل��راج�ع��ة ال��دوري��ة
واالل�ت��زام باملواعيد وع��دم مخالفتها

اس�ت�م��رار ال �ع�لاج وامل�ت��اب�ع��ة ال��دوري��ة
لحالة املريض وآلية فحص العمالة
ال � ��واف � ��دة ال� �ق ��ادم ��ة أول م � ��رة ل �ل �ب�لاد
وإج� � � � ��راءات ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ن�ت�ي�ج��ة
الئ��ق نفسيا وعقليا وآل �ي��ة التعامل
مع اكتشاف ح��االت ألي واف��د يعاني
م��ن أم� ��راض ن�ف�س�ي��ة م��ن ال �ن��وع ال��ذي
يكون فيه غير مسؤول عن تصرفاته
ويحتاج لعالج وآلية إصدار قرار من
اللجنة الطبية بالتنسيق م��ع وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ب��إل�غ��اء إق��ام�ت��ه وم�غ��ادرت��ه
البالد.
وال�ع�م��ل ع�ل��ى التنسيق م��ع وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل �س �ح��ب رخ � ��ص ال� �س ��وق
وق� � �ي � ��ادة ال � �س � �ي� ��ارات ل� �ك ��ل م� ��ن ل��دي��ه
م �ل��ف ب��ال �ط��ب ال �ن �ف �س��ي م ��ن ال �ح��االت
املرضية التي ال يسمح لهم بالقيادة
والتنسيق م��ع هيئة ال�ق��وى العاملة
ودي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة مل �ن��ع عمل
أي مريض نفسي لديه ملف بالطب
النفسي من الحاالت املرضية النفسية
والعقلية التي ال يسمح فيها بالعمل
والتعامل مع اآلخرين وآلية التعامل
م� ��ع امل ��وظ� �ف�ي�ن ال � �ج� ��دد ب��ال �ق �ط��اع��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لها
لضمان خلوهم من األمراض النفسية
وال�ع�ق�ل�ي��ة ق �ب��ل ال�ت�ع�ي�ين اض��اف��ة ال��ى
وض ��ع آل �ي��ات م�ن��اس�ب��ة ل �ض�م��ان ع��دم
ت�ق��دم أو ت��رش��ح أو تعيني م��ن لديهم
ملفات بالطب النفسي ف��ي املجالس
وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ش��رك��ات
التابعة لها.
م � ��ن ج� �ه ��ة اخ� � � ��رى وج� � ��ه د.خ �ل �ي ��ل
أب��ل س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية ووزي��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د.ب��درال�ع�ي�س��ى ج��اء
ف �ي��ه :ل�ق��د ن�م��ى إل ��ى ع�ل�م��ي أن السيد
وزي��ر التعليم العالي ق��د رف��ع أسماء
املرشحني لشغل املناصب االشرافية

بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب إلى مجلس الخدمة املدنية
ب �غ��رض اع �ت �م��اده��ا ل�ت��ول��ي امل�ن��اص��ب
ال�ق�ي��ادي��ة ال�ت��ال�ي��ة :ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
للتعليم التطبيقي والبحوث ونائب
امل��دي��ر ال�ع��ام لقطاع ال�ت��دري��ب ونائب
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل �خ��دم��ات األك��ادي �م �ي��ة
امل � � �س� � ��ان� � ��دة ل� � � ��ذا ي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دي
ب �ك �ش��ف ب��أس �م��اء م ��ن ت ��م اخ �ت �ي��اره��م
ل�ت�ل��ك امل �ن��اص��ب م�ت�ض�م�ن��ا امل��ؤه�ل�ات
العلمية وتخصصاتها والجامعات
املانحة لها وسنوات الخبرة العملية
وامل �ن��اص��ب اإلداري � � ��ة ال �ت��ي ت�ق�ل��دوه��ا
خالل عملهم بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب لكل منهم على
حدة.
وي � � ��رج � � ��ى ت� � � ��زوي� � � ��دي ب �م �ع ��اي �ي ��ر
امل� �ف ��اض� �ل ��ة ال � �ت ��ي ع� �ل ��ى ض ��وئ� �ه ��ا ت��م
اخ� �ت� �ي ��اره ��م م � ��ن ب �ي��ن زم �ل�ائ � �ه ��م م��ن
أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال �ت��دري��ب
وت ��وض� �ي ��ح م� � ��دى ال� � �ت � ��زام م �ع��ال �ي �ك��م
باملعايير وال�ل��وائ��ح ال�خ��اص��ة بشغر
ه � ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف إن وج � � ��دت وم� ��دى
االل � � �ت � ��زام ب��امل �ع ��اي �ي ��ر ال � � �ص � ��ادرة م��ن
م�ج�ل��س ال � ��وزراء أو م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية أو ديوان الخدمة املدنية فيما
يخص شغل املناصب القيادية.
وه��ل تم رف��ض أو التحفظ سابقا
على أي من األسماء املرشحة الحالية
ل � �ه� ��ذه امل � �ن� ��اص� ��ب م � ��ن ق� �ب ��ل م �ج �ل��س
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة م ��ع ب� �ي ��ان أس �ب��اب
الرفض إن وجدت؟
ويرجى تزويدي باللوائح املنظمة
وآلية اختيار األسماء املرشحة لتولي
ت �ل��ك امل� �ن ��اص ��ب ال� �ق� �ي ��ادي ��ة امل��رف��وع��ة
ملجلس الخدمة املدنية.
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هل خاطبت وزارة األشغال مجلس الوزراء لحسم الخالف مع المحاسبة؟

عسكر يسأل العمير عن مشروع
مبنى الركاب الجديد بالمطار
وجه النائب عسكر العنزي عددا
م ��ن األس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي � ��ر االش �غ ��ال
العامة وزير الدولة لشؤون مجلس
األم� ��ة د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر ع��ن م�ش��روع
إن � �ش� ��اء وإن� � �ج � ��از وت ��أث� �ي ��ث م�ب�ن��ى
ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت
الدولي جاء فيها:
ن � �ظ� ��را مل � ��ا ش � � ��اب ع �م �ل �ي��ة ط ��رح
م �ش��روع إن �ش��اء وإن �ـ �ج��از وت��أث�ي��ث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د
ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ( )2م��ن
شبهات وتجاوزات وتعديات على
امل ��ال ال �ع��ام نتيجة مماطلة وزارة
االش �غ��ال ف��ي عملية ال �ط��رح وع��دم
ال �ت��زام �ه �م��ا ب�م�ع��ال�ج��ة امل�لاح �ظ��ات
ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ة ط � ��رح امل� � �ش � ��روع ف��ي
ص � � � ��ورة م� �ن ��اق� �ص ��ة وب � �ع � ��د ال � �غ ��اء
املناقصة مل��ا شابها م��ن ت�ج��اوزات
فقد تم الطرح مرة اخرى في صورة
ممارسة واستمرت املالحظات من
ديوان املحاسبة وبدال من معالجة
وزارة االش� �غ ��ال ل�ت�ل��ك امل�لاح �ظ��ات
زادت م��ن مماطلتها ومضيعتها
للوقت بإحالة ملف امل�م��ارس��ة الى
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء م�ت�خ�ط�ي��ة دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي م �ح��اول��ة ل�ل�ض�غ��ط
ع� �ل ��ى ال� � ��دي� � ��وان ل �ي �غ �ي��ر م � ��ن رأي � ��ه
الرافض للممارسة بالصورة التي
تم طرحها ملساسها باملال العام.
وكان الديوان قد ابدى مالحظات
ع ��دي ��دة ع �ل��ى امل �ن��اق �ص��ة ف ��ي ب��داي��ة
ط��رح امل�ش��روع ول��م تعالج ال ��وزارة
امل�ل�اح� �ظ ��ات ب� ��ل أل� �غ ��ت امل �ن��اق �ص��ة
دون ان تعيد طرحها مجددا وهو
م��ا أدى ال��ى تأجيل ط��رح امل�ش��روع
ل �ع��دة أش �ه��ر وب ��دال م��ن ال �ط��رح في
صورة مناقصة مجددا وبمشاركة
ج �م �ي��ع ال� �ش ��رك ��ات امل ��ؤه� �ل ��ة اال ان
وزارة االشغال طرحت املشروع في
ص ��ورة م�م��ارس��ة حيث تبني الغاء
بعض البنود واجراء تغييرات في
االش �ت��راط��ات وامل��واص �ف��ات الفنية
للمشروع وذلك بهدف تقليل قيمة
املناقصة على حساب املواصفات
وال� �ش ��روط ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�م�ن��اق�ص��ة من
اج��ل ترسية امل�م��ارس��ة على اح��دى
ال �ش��رك��ات امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�م��واص�ف��ات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي س� �ب ��ق أن ت �ق��دم��ت
للمناقصة وأوص��ت اللجنة الفنية
امل �ش �ك �ل��ة م ��ن ق �ب��ل وزي � ��ر االش �غ ��ال
ال� �س ��اب ��ق ع� �ب ��دال �ع ��زي ��ز االب ��راه� �ي ��م
بإلغاء املناقصة ملخالفتها الشروط
الفنية املطلوبة للمناقصة وارتفاع
ال �س �ع��ر ب �ن �س �ب��ة ت ��زي ��د ع �ل��ى 39%
ع��ن التكلفة ال�ت�ق��دي��ري��ة للمشروع
باالضافة الى قيام وزارة االشغال
العامة بمخاطبة املستشار العاملي

مل �ش��روع إن �ش��اء وإن �ـ �ج��از وت��أث�ي��ث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د
بمطار الكويت الدولي ( )2لزيادة
ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�ل�م�ش��روع ال��ى
مليار و 250مليون دي�ن��ار كويتي
ك �م ��ا ت �ب�ي�ن ب �ع ��د ف� ��ض ال� �ع� �ط ��اءات
وكشف االسعار وجود فارق كبير
ب�ي�ن ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ل�ل�م�ش��روع
واالسعار املقدمة حيث إن الشركة
ص��اح�ب��ة أق��ل االس �ع��ار وه��ي نفس
ال� �ش ��رك ��ة امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ل �م��واص �ف��ات
الفنية يبلغ قيمة عطائها مليارا
و 312م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي اي
بزيادة تتجاوز  300مليون دينار
ك��وي �ت��ي ع ��ن ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
للمناقصة امللغاة وذلك رغم تأكيد
ادارة الفتوى والتشريع أن القيمة
التقديرية لتنفيذ أعمال املمارسة
ه� � ��ي ن � �ف� ��س ال� �ق� �ي� �م ��ة ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة
للمناقصة امللغاة االمر الذي يمثل
شبهة اهدار وتعد على املال العام
ومحاولة لتنفيع اح��دى الشركات
بعينها كما يمثل مخالفة صريحة
لقانون حماية االم��وال العامة رقم
 1لسنة .1993
ث � ��م رف � � ��ض دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة امل �ش��روع ب�ص��ورت��ه
التي اعتمدتها وزارة االشغال في
املمارسة و أسباب رف��ض الديوان
هي ارتفاع سعر املناقصة بصورة
مبالغ فيها وعدم أخذ الوزارة بعني
االع� �ت� �ب ��ار ع �ن��د ت �ص �م �ي��م امل �ش ��روع
واملخطط الهيكلي كيفية الوصول
إلى عدة مرافق قائمة بعد االنتهاء
م� ��ن امل� � �ش � ��روع وك� ��ذل� ��ك ع � ��دم ق �ي��ام
وزارة األشغال بعمل موازنة لبند
التشغيل والصيانة.
ونشرت احدى الصحف املحلية
(ال �ق �ب��س ف ��ي  15م � ��ارس  2016أن
وزارة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة خ��اط�ب��ت
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رس �م �ي��ا ل�ل�م��رة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ح �س��م م � �ش� ��روع م�ب�ن��ى
ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت
م �ب �ن��ى امل� �ط ��ار  2م� �ش ��ددة ع �ل��ى أن
امل� � � �ش � � ��روع ح� � �ي � ��وي وال ي �ح �ت �م��ل
ال �ت��أخ �ي��ر وق ��ال ��ت م �ص ��ادر مطلعة
ف��ي ال ��وزارة إن ال�ك�ت��اب ال��ذى رفعه
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس األمة
وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال د ع� �ل ��ى ال �ع �م �ي��ر
أك��د أن ال� ��وزارة ال ت��زال عند رأيها
ب�ش��أن ض ��رورة تنفيذ امل �ش��روع ملا
يمثله من أهمية في خطة التنمية
وم � ��ا ي �ن �ت �ظ��ر ت �ح �ق �ي �ق��ه م ��ن ف��وائ��د
اق�ت�ص��ادي��ة وس�ي��اح�ي��ة ت�ع��ود على
ال�ب�لاد وق��ال��ت امل �ص��ادر ان ال ��وزارة
بانتظار رد الديوان عليها في هذا
ال �ش��أن وإن ��ه ح ��ال ت�م�س��ك ال��دي��وان

ما رأي الفتوى
والتشريع في
التكلفة التقديرية
لمناقصة
المشروع؟
عسكر العنزي

ب�م��وق�ف��ه ال ��راف ��ض امل �ش ��روع سيتم
ع��رض األم ��ر ع�ل��ى مجلس ال ��وزراء
الت �خ��اذ م��ا ي ��راه م�ن��اس�ب��ا .وك��ان��ت
مصادر في الوزارة ابلغت في وقت
سابق أن ال��دي��وان ذك��ر ف��ي أسباب
رف�ض��ه ل�ل�م�ش��روع ف��ي امل ��رة األول��ى
ع � ��دم أخ � ��ذ ال� � � � ��وزارة ف ��ي االع �ت �ب��ار
املخطط الهيكلي للطيران املدني.
ونشرت الصحف املحلية في 4
اب��ري��ل  2016تصريحا على لسان
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس األمة
وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال د ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر
ب��أن مجلس ال� ��وزراء ب�ص��دد حسم
ال� � �خ �ل��اف ح � � ��ول م� � �ش � ��روع امل� �ط ��ار
ال � �ج ��دي ��د ق ��ري� �ب ��ا م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن
االجتماع ال��ذي عقد وضم مجلس
ال � ��وزراء ووزارة األش �غ��ال ودي ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وت� � ��م االس � �ت � �م� ��اع إل ��ى
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر املختلفة وأض��اف
ال �ع �م �ي��ر ان� ��ه س �ي �ت��م ات� �خ ��اذ ال �ق��رار
املناسب إلنهاء الخالف القائم بني
الوزارة وديوان املحاسبة.
وت��وات��رت أن�ب��اء وم�ع�ل��وم��ات في
تقارير اعالمية ان وزي��ر االش�غ��ال
طلب تعيني ف��ري��ق آخ��ر م��ن دي��وان
املحاسبة غير الفريق ال��ذي راج��ع
امل �ش��روع ف��ي امل ��رة االول ��ى ورف�ض��ه
الج ��راء امل��راج�ع��ة ع�ل��ى امل��واص�ف��ات
الفنية والعرض التجاري للمشروع
على امل الحصول على قرار يمثل
ال ��رج ��وع ع ��ن ق � ��رار ال� ��دي� ��وان ال ��ذي
اصدره الفريق السابق وان الوزير
ل �ج��أ ال� ��ى م �ج �ل��س ال � � ��وزراء لحسم
خ�لاف دي��وان املحاسبة م��ع وزارة
االشغال في محاولة للضغط على
الديوان ليعدل عن موقفه الرافض
لطريقة طرح املشروع.
وذكرت احدى الصحف املحلية
( االن � �ب� ��اء ف ��ي  24اب ��ري ��ل ) 2016
ان م�ج�ل��س ال � � ��وزراء س�ي�ح�س��م في
اج �ت �م��اع��ه ب ��رئ ��اس ��ة س �م��و رئ �ي��س
ال � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك

م �م��ارس��ة م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د
ب�م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي بميزانية
م �ل �ي��ار و 312م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وأن ��ه
أص� �ب ��ح م� ��ن ش �ب ��ه امل� ��ؤك� ��د ت�ك�ل�ي��ف
األشغال باملضي قدما في إجراءات
ت��رس �ي��ة م� �م ��ارس ��ة امل � �ش� ��روع ع�ل��ى
ش��رك��ة ل �ي �م��اك ل ��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي
وتزويدي باآلتي:
ه � ��ل ط ��ال� �ب ��ت وزارة االش � �غ� ��ال
ب �ت �ع �ي�ين ف ��ري ��ق ج ��دي ��د م ��ن دي� ��وان
املحاسبة غير الفريق ال��ذي رفض
م � �ش ��روع م �ب �ن��ى ال� ��رك� ��اب ال �ج��دي��د
ب� �م� �ط ��ار ال� �ك ��وي ��ت ال � ��دول � ��ي مل��رت�ين
متتاليتني عند ال�ط��رح ف��ي ص��ورة
م �ن��اق �ص��ة وم� �م ��ارس ��ة؟ وان ك��ان��ت
اإلج��اب��ة نعم فما السند القانوني
ل� �ه ��ذا ال� �ط� �ل ��ب؟ وم � ��ا ال �ج �ه��ة ال �ت��ي
خاطبتها الوزارة بهذا الطلب؟ مع
ت��زوي��دي ب��امل�س�ت�ن��دات ال��دال��ة على
ذلك.
وه� ��ل خ��اط �ب��ت وزارة االش �غ��ال
مجلس ال��وزراء لحسم الخالف مع
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن امل �ش��روع؟
وإذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب�ن�ع��م ف�م��ا رد
مجلس الوزراء؟ وملاذا قامت وزارة
االشغال بمخاطبة مجلس الوزراء
ول� ��م ت �ل �ت��زم ب �م �ع��ال �ج��ة م�لاح �ظ��ات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وه� � ��و ال �ج �ه��ة
ال��رق��اب�ي��ة م�م��ا تسبب ف��ي مضيعة
ال� ��وق� ��ت وط� � ��ول ام � ��د ع �م �ل �ي��ة ط��رح
امل�ش��روع وتعطيله مما ي��ؤدي الى
زي� � ��ادة ت �ك �ل �ف��ة امل � �ش� ��روع؟ وي��رج��ى
ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م ��ن امل �ك��ات �ب��ات
امل � �ت � �ب ��ادل ��ة ب �ي��ن وزارة االش � �غ� ��ال
وم � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � ��وزراء م � �ن� ��ذ ط� ��رح
املشروعة وحتى ورود هذا السؤال
م��ع ت��زوي��دي ب��رأي مجلس ال��وزراء
 ان وجد  -في الخالف بني ديواناملحاسبة ووزارة االشغال  .
وما ردود وزارة االشغال على ما
سجله ديوان املحاسبة من اسباب
ل ��رف �ض ��ه م � �ش� ��روع م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب

الجديد للمرة الثانية عند طرحه
ك �م �م��ارس��ة ب �ع��د ان ك ��ان ق��د رف��ض
امل�ن��اق�ص��ة ف��ي ط��رح�ه��ا اول م ��رة و
مالحظات الديوان هي:
أ -إن س� �ع ��ر م� ��وض� ��وع ال �ب �ح��ث
ج� ��اء م��رت �ف �ع��ا ب��ال��رغ��م م ��ن ت�ق��دي��م
ال � � � � � � ��وزراة ل� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات أدت إل� ��ى
ت�خ�ف�ي��ف امل �خ��اط��ر ع �ل��ى امل �ق��اول�ين
م ��ع إل� �غ ��اء ع ��دة أع� �م ��ال وال� �ت ��ي من
امل �ف �ت��رض أن ت �س��اه��م ف��ي ح�ص��ول
ال � � � ��وزارة ع �ل��ى س �ع��ر أف� �ض ��ل وأك ��د
الديوان أن الوزارة لم تقدم مبررات
مقنعة الرت �ف��اع ال�س�ع��ر وح�ي��ث إن
ارت� �ف ��اع ال �س �ع��ر م��ن أس �ب��اب إل �غ��اء
املناقصة ف��إن م�ب��رر اإلل �غ��اء م��ازال
ق��ائ �م��ا الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ال� � � � ��وزارة ل��م
ت �س �ت �خ��دم األدوات امل� �ت ��اح ��ة ل�ه��ا
والتي من شأنها أن تقلل التكلفة
م �ث��ل م��راج �ع��ة ال�ت�ص�م�ي��م وتفعيل
ب�ن��د ال�ه�ن��دس��ة ال�ق�ي�م�ي��ة ق�ب��ل ط��رح
امل �م��ارس��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى إمكانية
ت �ض �خ��م ق �ي �م��ة امل� �ش ��روع الح �ت �م��ال
زيادة قيمة البنود االحتياطية عن
تقديرات ال ��وزارة بسبب تخفيض
قيمتها عن تسعير املمارس الفائز
باملناقصة امللغاة.
ب  -مرافق قائمة بعد االنتهاء
م��ن امل �ش��روع وه��ي مبنى ال�ط�ي��ران
العام التابع ملستثمر بج املطار.
ج  -ع ��دم ق �ي��ام ال� � ��وزارة بتقديم
م � ��وازن � ��ة ت �ث �م �ي �ن �ي��ة ت� ��وض� ��ح ب �ن��د
ال�ت�ش�غ�ي��ل وال�ص�ي��ان��ة مل ��دة سنتني
من التسلم االبتدائي وبيان طريقة
ص��رف ال��دف�ع��ات للمقاول عندهذا
البند.
ب� �م ��اذا ع �ق��ب دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ع �ل��ى ردود ال� � ��وزارة ح ��ول أس �ب��اب
رف � � � ��ض ال � � � ��دي � � � ��وان ل � �ل � �م � �م� ��ارس� ��ة؟
ومل� ��اذا ل��م ت�ل�ت��زم ال � ��وزارة بتعقيب
ال��دي��وان؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة
م��ن املكاتبات املتبادلة ب�ين وزارة
االش� �غ ��ال ودي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة منذ
طرح مشروع مبنى الركاب الجديد
كمناقصة ث��م طرحه كممارسة ثم
ب �ع��د اح��ال��ة امل� �ش ��روع ال ��ى مجلس
الوزراء وحتى ورود هذا السؤال.
وب �ع��د ان ت�س�ل��م وزي� ��ر االش �غ��ال
ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��رف��ض
املشروع ما اجراءاتكم بعد علمكم
بوجود تلك التجاوزات والشبهات
التي شابت املناقصة ثم املمارسة
من تعد على امل��ال العام؟ ومل��اذا لم
يسارع الوزير باتخاذ قرار بوقف
االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت �ل��ك ال� �ت� �ج ��اوزات
وال � �غ� ��اء امل� �م ��ارس ��ة واع � � � ��ادة ط ��رح
امل � � � �ش� � � ��روع م� � � �ج � � ��ددا ف � � ��ي ص � � ��ورة
م� �ن ��اق� �ص ��ة وف � �ت� ��ح ب� � ��اب ال �ت��أه �ي��ل

أم � � ��ام ج �م �ي��ع ال� �ش ��رك ��ات ال �ع��امل �ي��ة
ب� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ووض � � � � ��وح ل� �ل ��وص ��ول
الس � �ع� ��ار ت �ن��اف �س �ي��ة ح �ف ��اظ ��ا ع�ل��ى
االموال العامة للدولة؟ مع تزويدي
ب��امل �س �ت �ن��دات ال� �ت ��ي ت � ��دل ع �ل��ى م��ا
اتخذه الوزير من إجراءات.
وما رأي إدارة الفتوى والتشريع
ف ��ي ال�ت�ك�ل�ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة مل�ن��اق�ص��ة
م �ش��روع إن �ش��اء وإن �ـ �ج��از وت��أث�ي��ث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د
بمطار الكويت الدولي ( ) 2امللغاة؟
وم��ا رأي إدارة الفتوى والتشريع
في التكلفة التقديرية لتنفيذ اعمال
م�م��ارس��ة م �ش��روع إن �ش��اء وإن�ـ�ج��از
وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة م�ب�ن��ى ال��رك��اب
الجديد بمطار الكويت الدولي (2
) وهي املمارسة التي ال يزال ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ي��رف�ض�ه��ا؟ م��ع ت��زوي��دي
باملستندات الدالة على ذلك.
وم� �ت ��ى ق ��ام ��ت وزارة االش� �غ ��ال
ب� � � �ط � � ��رح امل� � � � �ش � � � ��روع ف� � � ��ي ص� � � ��ورة
م�ن��اق�ص��ة؟ وم ��ا ال�ك�ل�ف��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة
وق �ت �ه��ا؟ وم ��ا ق�ي�م��ة ال �ع��رض ال��ذي
ق��ررت ال��وزارة الترسية عليه؟ وما
ال �ف��ارق ب�ي�ن ق�ي�م��ة ال �ع��رض وقيمة
املناقصة التقديرية؟ ومل��اذا وافقت
ال ��وزارة على الترسية رغ��م الفارق
ال�ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ق�ي�م��ة ال �ع��رض وقيمة
املناقصة التقديرية؟ ومتى ألغت
ال� � � ��وزارة امل �ن��اق �ص��ة؟ وم� ��ا أس �ب��اب
االل �غ��اء؟ م��ع ت��زوي��دي باملستندات
الدالة على ذلك.
وم � �ت� ��ى اع � � � ��ادت ال� � � � � ��وزارة ط ��رح
امل� � �ش � ��روع م� � �ج � ��ددا؟ ومل� � � ��اذا ق� ��ررت
الطرح في ص��ورة ممارسة وليس
م �ن��اق �ص��ة رغ ��م ض �خ��ام��ة امل �ش��روع
وأه �م �ي �ت��ه ل �ل �ك��وي��ت؟ وم� ��ا ال �ف ��ارق
الزمني بني موعد إلغاء املناقصة
وم��وع��د اع� ��ادة ال �ط��رح م �ج��ددا في
صورة ممارسة؟
وم � � � � � ��ا ال� � �ك� � �ل� � �ف � ��ة ال� � �ت� � �ق � ��دي � ��ري � ��ة
للممارسة؟ وما قيمة العرض الذي
ق��ررت ال��وزارة الترسية عليه؟ وما
الفارق بني الكلفة التقديرية وقيمة
العرض ال��ذي نال موافقة ال��وزارة؟
م ��ع ت ��زوي ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات ال��دال��ة
على ذل��ك .متى ص��در ق��رار ترسية
امل � �م� ��ارس� ��ة؟ وم� �ت ��ى وص � ��ل ت �ق��ري��ر
دي ��وان املحاسبة ب��رف��ض امل�ش��روع
للمرة الثانية الى وزارة االشغال؟
ومل��اذا لم تلتزم ال��وزارة بتعليمات
ال��دي��وان؟ مع تزويدي باملستندات
الدالة على ذلك.
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المجلس التأسيسي 134 :تشريعا منها
 35مرسوم ضرورة
%27.1

%96.3

تصنيف
القوانني

القوانني

العدد

129

2

املعدل

٪96٫3

٪1٫5

%72.9

اإلجمالي

تصنيف
القوانني

القوانني

املراسيم

اإلجمالي

3

134

العدد

94

35

129

٪2٫2

٪100

املعدل

٪72٫9

٪27٫1

٪100

امليزانيات
االتفاقيات
والحساب الختامي

م��ن أب��رز ال�ق��وان�ين ف��ي املجلس
ال � �ت� ��أس � �ي � �س� ��ي ب � �ل� ��دي� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وت�ن�ظ�ي��م محكمة امل� ��رور وان �ش��اء
ب � �ن� ��ك االئ� � �ت� � �م � ��ان وامل � �ط � �ب� ��وع� ��ات
وال� �ن� �ش ��ر وال� �ت ��وث� �ي ��ق وج� � � ��وازات
ال �س �ف��ر وال �ج �م �ع �ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
وال � �ع � �م� ��ل ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع األه � �ل� ��ي

وال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة واق ��ام ��ة
االج� � � ��ان� � � ��ب وت � �ن � �ظ � �ي� ��م ال � �ق � �ض� ��اء
وم� �ع ��اش ��ات وم� �ك ��اف ��آت ال �ت �ق��اع��د
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن امل� ��دن � �ي �ي�ن وت �غ �ي �ي��ر
ت�س�م�ي��ة دائ � ��رة ش� ��ؤون امل��وظ�ف�ين
وال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ال� � �ع � ��ام � ��ة امل ��دن� �ي ��ة
ودي � � � ��وان امل ��وظ� �ف�ي�ن وال� �ش ��رك ��ات

مكافآت أعضاء مجلس األمة
أول ق � ��ان � ��ون ص� � ��در ب �ت �ج��دي��د
مكافآت أعضاء مجلس األمة رقم
 4لسنة  1963وجاء فيه :يتقاضى
ع �ض��و م �ج�ل��س األم� ��ة ط� ��وال م��دة
عضويته مكافأة شهرية قدرها
ث�لاث�م��ائ��ة د.ك ت�ص��رف ف��ي نهاية
ك ��ل ش �ه��ر ش��ام �ل��ة ج �م �ي��ع أش �ه��ر
السنة ويتقاضى رئيس مجلس
األم� � ��ة م� �ك ��اف ��أة ش �ه��ري��ة ت �س��اوى
امل��رت��ب وال� �ب ��دالت وس��ائ��ر امل��زاي��ا
املالية امل�ق��ررة للوزير ويتقاضى

أول تشريع
للمطبوعات والنشر
صدر في 1961
وأول قانون
االنتخابات بالدوائر
العشر

%1.

%2.2
5

التشريعات المنجزة في المجلس التأسيسي
ص��در ف��ي املجلس التأسيسي
ال� � � ��ذي اس� �ت� �ه ��ل أع � �م� ��ال� ��ه ف � ��ي 20
يناير  1962واستمر عاما واحدا
 134ت�ش��ري�ع��ا م�ن�ه��ا  129ق��ان��ون��ا
و 3ق� ��وان�ي��ن ب � �ش� ��أن امل� �ي ��زان� �ي ��ات
واتفاقيتان
وق� � � ��د ت � �ن� ��وع� ��ت ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
ال� � �ص � ��ادرة م� ��ا ب �ي�ن  129ق��ان��ون��ا
ب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪96.3م � ��ن إج� �م ��ال ��ي
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ص��ادرة بينها 35
مرسوم ضرورة و 94قانونا فيما
بلغت ع��دد االت�ف��اق�ي��ات ال�ص��ادرة
إت� �ف ��اق� �ي� �ت�ي�ن ب �ن �س �ب��ة  ٪1.5م��ن
إج�م��ال��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات و 3ق��وان�ين
ب �ش��أن امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب��ات
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ب �ن �س �ب ��ة  ٪2.2م��ن
إج �م��ال��ي ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ص ��ادرة
وت�ش�ي��ر االح �ص��ائ �ي��ات بالنسبة
للقوانني واملراسيم بقوانني الى
أن ه �ن��اك  93ق��ان��ون��ا ج��دي��دا من
ب�ي�ن  129ق��ان��ون��ا ب�ن�س�ب��ة ٪72.1
وال�ب��اق��ي  36تعديال على قوانني
بنسبة .٪27.9
وتنوعت ال�ق��وان�ين املنجزة ما
ب�ي�ن  20ق��ان��ون��ا ب �ش ��أن ال��رع��اي��ة
الصحية و 5قوانني بشأن الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة و 20ق��ان��ون��ا ب�ش��أن
االقتصاد والتجارة و 26قانونا
بشأن قوانني االدارة والتخطيط
و 9قوانني بشأن العدل والقضاء
و 12ق� ��ان� ��ون� ��ا ب� � �ش � ��أن ال �ج �ي ��ش
وال�ش��رط��ة وق��ان��ون�ين و  3قوانني
بشأن التجنيس.

...وتصنيف القوانين

ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س م �ك��اف��أة ش�ه��ري��ة
ت�س��اوي امل��رت��ب وال�ب��دالت وسائر
امل� ��زاي� ��ا امل ��ال� �ي ��ة امل � �ق� ��ررة مل��وظ �ف��ي
الفئة املمتازة حرف أ من الجدول
امللحق بقانون الوظائف العامة
امل� ��دن � �ي� ��ة ش ��ام� �ل ��ة ج �م �ي ��ع أش �ه��ر
السنة.
وال ي�ج��وز ال�ج�م��ع ب�ين مكافأة
ال� ��رئ � �ي� ��س او ن� ��ائ � �ب� ��ه وم � �ك� ��اف� ��أة
العضوية امل�ن�ص��وص عليها في
ال �ف �ق ��رة األول � � ��ى م ��ن ه� ��ذه امل � ��ادة.

كما ال ي�ج��وز الجمع ب�ين مكافأة
ال��رئ �ي��س أو ن��ائ �ب��ه وب�ي��ن م ��ا ق��د
ي� �س� �ت� �ح� �ق ��ه أي � �ه � �م� ��ا م� � ��ن م� �ع ��اش
تقاعدي.

ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وال � � �ج � � ��زاء وإص� � � ��دار
ق ��ان ��ون االج� � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات
ال� �ج ��زائ� �ي ��ة وت �ن �ظ �ي ��م ال� �ع�ل�اق ��ات
القانونية ذات العنصر االجنبي
واالح� �ص ��اء وال �ت �ع ��داد وض��ري�ب��ة
الدخل الكويتية والعلم الوطني
ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ون �ظ��ام ان�ت�خ��اب

أعضاء املجلس التأسيسي حيث
ت� ��م ت �ق �س �ي��م ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى ع�ش��ر
دوائ ��ر م�ن��اط��ق وينتخب نائبان
ع ��ن ك ��ل م �ن �ط �ق��ة وق� ��ان� ��ون ان �ش��اء
ال � �ص � �ن ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة وت �ح��دي��د م��رت �ب��ات
ال� ��وزراء وت�ح��دي��د م�ك��اف��أة رئيس

قوانين الجمعيات
التعاونية
واإلحصاء وتنظيم
السجون صدرت في
التأسيسي

املجلس التاسيسي والجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة واالن ��دي ��ة وجمعيات
ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام وت �ن �ظ �ي��م ال�س�ج��ون
وتحديد مكافآت اعضاء مجلس
األمة.

قانون العلم الوطني
ص � ��در ق� ��ان� ��ون رق � ��م  26ل�س�ن��ة
 1961ب � �ش � ��أن ال � �ع � �ل� ��م ال ��وط� �ن ��ي
ون��ص القانون ف��ي م��ادت��ه األول��ى
ان ي �ك��ون ال �ع �ل��م ال��وط �ن��ي ل��دول��ة
الكويت على شكل مستطيل أفقي
ط ��ول ��ه ي � �س� ��اوي ض �ع �ف��ي ع��رض��ه
وي �ق �س��م ال ��ى ث�لاث��ة اق �س��ام اف�ق�ي��ة
متساوية ملونة أعالها األخضر
ف ��األب� �ي ��ض ف ��األح� �م ��ر وي �ح �ت��وي
ع�ل��ى ش�ب��ه م�ن�ح��رف أس ��ود ال�ل��ون
قاعدته الكبرى من جهة السارية

ومساوية لعرض العلم والقاعدة
الصغرى مساوية ل�ع��رض اللون
األب �ي��ض وارت �ف��اع��ه ي �س��اوي رب��ع
ط��ول ال�ع�ل��م .ي��رف��ع العلم الوطني
ع�ل��ى دور ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
واألم ��اك ��ن ال �خ��اص��ة ب��إق��ام��ة أمير
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ودور ال �س �ف��ارات
وامل� � �ف � ��وض� � �ي � ��ات وال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ات
الكويتية في الخارج وعلى السفن
التي تحمل جنسية الكويت.
وي �ج ��ب رف� ��ع ال �ع �ل��م ع �ل��ى دور

ال �ح �ك��وم��ة ف��ي األع� �ي ��اد ال��رس�م�ي��ة
وامل� �ن ��اس� �ب ��ات ال �ع ��ام ��ة وذل� � ��ك م��ن
شروق الشمس الى غروبها.
وي� �ن� �ك ��س ال� �ع� �ل ��م ب ��رف� �ع ��ه ال ��ى
م �ن �ت �ص��ف ال � �س ��اري ��ة ف� ��ي ح� ��االت
إع�ل��ان ال� �ح ��داد ال��رس �م��ي ل�ل�ب�لاد.
ك�م��ا ي�ن�ك��س ع�ل��ى دور ال�س�ف��ارات
وامل� � �ف � ��وض� � �ي � ��ات وال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال �خ ��ارج ف��ي ح��ال��ة
إع�لان الحداد الرسمي في البالد
املوجودة بها.
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الجنسية الكويتية وتنظيم القضاء
وبلديةالكويت من أبرز تشريعات التأسيسي
مقارنة بين القوانين الجديدة والتعديالت
وف� � ��ي ت� �ف ��اص� �ي ��ل أه� � ��م ال� �ق ��وان�ي�ن
ال� �ص ��ادرة ف��ي امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
وال � � �ت� � ��ي ت� �ش� �ك ��ل أس� � ��اس� � ��ا ل �ل �ب �ن �ي��ة
التشريعية في دولة الكويت.
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العدل
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الرعاية
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الرعاية
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٪72٫1

٪27٫9
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انتخابات أعضاء المجلس
ق ��ان ��ون رق� ��م 35ل �س �ن��ة  1962ف��ي
ش � ��أن ان �ت �خ ��اب ��ات أع � �ض ��اء م�ج�ل��س
األمة :يضمن قانون االنتخاب لكل
كويتي م��ن ال��ذك��ور ب��ال��غ م��ن العمر
إح� � � ��دى وع � �ش ��ري ��ن س� �ن ��ة م �ي�ل�ادي ��ة
كاملة حق االنتخاب ُ
ويستثنى من
ذل��ك املتجنس ال��ذي ل��م تمض على
ت�ج�ن�س��ه ع�ش��ر س �ن��وات ب�ع��د العمل
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  15ل�س�ن��ة  1959في
شأن الجنسية الكويتية.
ُ
وي� �ح ��رم م��ن االن �ت �خ��اب امل�ح�ك��وم
عليه بعقوبة جناية أو في جريمة
مخلة بالشرف أو األمانة الى أن يرد
اليه اعتباره.
ويوقف استعمال حق االنتخاب
بالنسبة الى رجال القوات املسلحة
والشرطة.
وعلى كل ناخب ان يتولى حقوقه
االن �ت �خ ��اب �ي ��ة ب �ن �ف �س��ه ف� ��ي ال� ��دائ� ��رة
االنتخابية التي بها موطنه.
ويحدد ميعاد االنتخابات العامة
ب � �م ��رس ��وم وم � �ي � �ع ��اد االن� �ت� �خ ��اب ��ات
التكميلية بقرار من وزي��ر الداخلية
وي�ج��ب ان ينشر امل��رس��وم او ال�ق��رار
ق �ب ��ل ال� �ت ��اري ��خ امل � �ح� ��دد ل�لان �ت �خ��اب

املرشحني لشغل الوظائف الشاغرة
وتحديد املؤهالت الالزمة لها.
ووض��ع النظم الخاصة بتدريب
امل��وظ�ف�ين واالش ��راف على تنفيذها
ووضع نظام السجل العام ملوظفي
الدولة واالش��راف على تنفيذه وكل
م��ا ن��ص ف��ي ق��ان��ون او الئ �ح��ة على
اختصاص الديوان بنظره.

االجمالي

الجنسية الكويتية
ون��ص ال�ق��ان��ون ف��ي م��ادة األول��ى:
ال�ك��وي�ت�ي�ين اس��اس��ا ه��م امل�ت��وط�ن��ون
في الكويت قبل سنة  1920وكانوا
م �ح��اف �ظ�ين ع �ل��ى اق��ام �ت �ه��م ال �ع��ادي��ة
ف �ي �ه��ا ال� ��ى ي� ��وم ن �ش��ر ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وتعتبر اقامة االصول مكملة القامة
ال�ف��روع ويعتبر الشخص محافظا
ع �ل��ى اق��ام �ت��ه ال �ع��ادي��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
ح�ت��ى ل��و اق ��ام ف��ي ب�ل��د اج�ن�ب��ي متى
ك ��ان ق ��د اس�ت�ب�ق��ى ن �ي��ة ال� �ع ��ودة ال��ى
ال�ك��وي��ت .ي�ك��ون كويتيا ك��ل م��ن ولد
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت او ف� ��ي ال � �خ � ��ارج ألب
كويتي.

%15.5

%27.9

بلدية الكويت
ص � � ��در ق � ��ان � ��ون ب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت
لتنظيم املدينة وتجميلها ووقاية
الصحة العامة وتأمني سالمة املواد
ال �غ��ذائ �ي��ة وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال��راح��ة
ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي امل� �س ��اك ��ن وال� �ط ��رق ��ات
واتخاذ ما ي��ؤدي الى تقدم الكويت
ورفاهية سكانها.
الجمعيات التعاونية
ي �ك��ون غ ��رض ان �ش��اء ال�ج�م�ع�ي��ات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة االرت� � �ف � ��اع ب��امل �س �ت��وى
االقتصادي واالجتماعي العضائها
عن طريق اتباع املبادئ التعاونية.
وي�ج��ب الن�ش��اء جمعية تعاونية
ان ي �ج �ت �م��ع امل ��ؤس� �س ��ون ف ��ي ه�ي�ئ��ة
ج �م �ع �ي��ة ت��أس �ي �س �ي��ة ل ��وض ��ع ن �ظ��ام
م �ك �ت��وب وت� �ك ��ون اس� �ه ��م ال�ج�م�ع�ي��ة
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة اس� �م� �ي ��ة وغ� �ي ��ر ق��اب �ل��ة
للتجزئة وال ي�ج��وز ال�ح�ج��ز عليها
اال وفاء لديون الجمعية وينشأ في
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
سجل خاص للجمعيات التعاونية
ي �ب�ين ف �ي��ه اس ��م ال�ج�م�ع�ي��ة وم�ق��ره��ا
واغ��راض �ه��ا وع� ��دد اع �ض��اء مجلس
ادارتها واسم رئيس املجلس وأمني
ال� �ص� �ن ��دوق وم � ��ن ي �م �ث �ل �ه��ا ق��ان��ون��ا
وبداية ونهاية سنتها املالية.
وت�ت��ول��ى ال� ��وزارة شهر الجمعية
التي يتم تسجيلها بنشر ملخص
نظامها في الجريدة الرسمية دون
مقابل.

تصنيف موضوعات القوانين

بشهر على األقل.
وال ي�ج��وز أن ي��رش��ح أح��د نفسه
في أكثر من دائرة انتخابية.
وت� � �ج � ��ري االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات االول� � ��ى
ملجلس االمة في الدوائر االنتخابية
ال� �ع� �ش ��ر ال � �ت� ��ي ت � ��م ع� �ل ��ى أس ��اس� �ه ��ا
ان�ت�خ��اب امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي على
ان تنتخب كل دائ��رة خمسة اعضاء
ملجلس االمة.
قانون الجزاء
قانون رقم  16لسنة  1960بإصدار
قانون الجزاء حيث ينص القانون:
ال ي �ع��د ال �ف �ع��ل ج��ري �م��ة وال ي �ج��وز
توقيع عقوبة من أجله إال بناء على
نص في القانون والجرائم في هذا
القانون نوعان :الجنايات والجنح
وال � �ج � �ن� ��اي� ��ات ه� ��ي ال � �ج� ��رائ� ��م ال �ت��ي
يعاقب عليها باإلعدام أو بالحبس
املؤبد أو بالحبس املؤقت مدة تزيد
على ث�لاث سنوات وبالغرامة التي
يجاوز مقدارها ثالثة آالف روبية أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
وت �س �ق��ط ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة في
الجنايات بمضي عشر سنوات من
يوم وقوع الجناية.
والجنح هي الجرائم التي يعاقب

املعدل %15.5

%20.1
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عليها بالحبس مدة ال تجاوز ثالث
س�ن��وات وب��ال�غ��رام��ة ال�ت��ي ال يجاوز
م � �ق� ��داره� ��ا ث �ل�اث� ��ة آالف روب � �ي� ��ة أو
بإحدى هاتني العقوبني.
وت �س �ق��ط ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة في
ال�ج�ن��ح بمضي خ�م��س س �ن��وات من
يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة املحكوم بها اذا
كانت عقوبة من العقوبات املذكورة
ف ��ي امل� � ��ادة ال �س��اب �ق��ة ب �م �ض��ي ع�ش��ر
س �ن��وات م��ن وق ��ت ص �ي��رورة الحكم
نهائيا.
وتسري احكام هذا القانون على
كل شخص يرتكب في اقليم الكويت
وت ��واب� �ع� �ه ��ا ج ��ري� �م ��ة م� ��ن ال� �ج ��رائ ��م
املنصوص عليها فيه وكل شخص
ي��رت�ك��ب خ ��ارج اق�ل�ي��م ال �ك��وي��ت فعال
يجعله فاعال اصليا او شريكا في
جريمة وقعت كلها او بعضها في
اقليم الكويت.
وك ��ل ش �خ��ص ك��وي �ت��ي الجنسية
يرتكب خ��ارج الكويت فعال معاقبا
ع �ل �ي��ه ط �ب �ق��ا ألح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وطبقا ألحكام القانون الساري في
امل �ك��ان ال ��ذي ارت �ك��ب ف�ي��ه ه��ذا الفعل
وذل ��ك اذا ع��اد ال��ى ال�ك��وي��ت دون ان
ت �ك��ون امل �ح��اك��م االج�ن�ب�ي��ة ق��د ب��رأت��ه
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مما أسند اليه.
ديوان الموظفين
ص � ��در ق ��ان ��ون دي � � ��وان امل��وظ �ف�ي�ن
ف��ي امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي ويختص
باقتراح القوانني واللوائح الخاصة
ب �ش ��ؤون ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة واب� ��داء
ال� ��رأي ف�ي�م��ا ي�ق�ت��رح م��ن م�ش��روع��ات
متصلة بهذه الشؤون قبل اقرارها
واالش � � � � � ��راف ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ ق ��وان�ي�ن
ول � � ��وائ � � ��ح ال � �ت � ��وظ � ��ف وت� �ف� �س� �ي ��ره ��ا
ومراقبة تطبيقها ووض��ع القواعد
الخاصة بسياسة االجور واملرتبات
وتحديد ع��دد الوظائف ودرجاتها
ب� �ق ��در م ��ا ت �ق �ت �ض �ي��ه ح ��اج ��ة ال �ع �م��ل
وت ��رت� �ي ��ب ال ��وظ ��ائ ��ف ع �ل ��ى اس� ��اس
ن ��وع ال �ع �م��ل وط�ب�ي�ع�ت��ه وواج �ب��ات��ه
وم �س��ؤول �ي��ات��ه وامل ��ؤه�ل�ات ال�ل�ازم��ة
الدائ� � � � � � ��ه وم� � ��راج � � �ع� � ��ة م � �ش � ��روع � ��ات
امل �ي��زان �ي��ات واالع� �ت� �م ��ادات االخ ��رى
ف�ي�م��ا ي�خ�ت��ص ب��ال��وظ��ائ��ف وك ��ل ما
ي�ق��رر للموظفني واملستخدمني من
م��رت �ب��ات واب � ��داء م�لاح�ظ��ات��ه عليها
وي �ج��ب ع ��رض ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات مع
م � �ش� ��روع امل� �ي ��زان� �ي ��ة ع �ل ��ى ال �س �ل �ط��ة
املختصة بالتصديق عليه ووض��ع
ال �ن �ظ��م ال �خ��اص��ة ب��اخ �ت �ي��ار اص �ل��ح

المطبوعات والنشر
ن��ص ال�ق��ان��ون ف��ي م��ادت��ه االول��ى:
ح��ري��ة ال �ط �ب��اع��ة وال �ك �ت��اب��ة وال�ن�ش��ر
م �ك �ف��ول��ة ف ��ي ح � ��دود ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
وع �ل��ى ك ��ل ط��اب��ع ان ي �خ �ط��ر ك�ت��اب��ة
دائ ��رة امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر بانشاء
مطبعته قبل ان يزاول اي عمل فيها
ويشتمل االخطار على اسم الطابع
ول �ق �ب��ه وج �ن �س �ت �ي��ه وم� �ح ��ل اق��ام �ت��ه
ومقر املطبعة واسمها والطابع هو
املستغل فعال للمطبعة.
تنظيم القضاء
ن��ص ال �ق��ان��ون ف��ي م��ادت��ه االول ��ى
ان ت �خ �ت��ص امل �ح��اك��م ب��ال �ف �ص��ل ف��ي
جميع املنازعات املتعلقة باالحوال
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة وامل� � �س � ��ائ � ��ل امل ��دن� �ي ��ة
وال� �ت� �ج ��اري ��ة وب��ال �ن �ظ��ر ف ��ي ج�م�ي��ع
الجرائم اال ما استثني بنص خاص
ليس للمحاكم ان تنظر ف��ي اعمال
ال�س�ي��ادة ول�ه��ا دون ان تلغي االم��ر
االداري او توقف تنفيذه او تؤوله
ان ت �ف �ص��ل ف ��ي امل� �ن ��ازع ��ات امل��دن �ي��ة
وال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي ت �ق��ع ب�ي�ن االف� ��راد
والحكومة عدا الحاالت التي ينص
فيها القانون على غير ذلك.
تحديد مرتبات الوزراء
ن��ص ال �ق��ان��ون ف��ي م��ادت��ه االول ��ى
ان يتقاضى الوزير مرتبا قدره 500
دي �ن��ار ش �ه��ري��ا وب� ��دل ت�م�ث�ي��ل ق��دره
 200دينار شهريا وال يجوز الجمع
بني مرتب الوزير ومكافأة عضوية
املجلس التأسيسي.
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أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلس التأسيسي.

القوانين المنجزة في المجلس التأسيسي
اسم القانون

تاريخ
الجلسة

1

قانون العمل في القطاع األهلي

1959/3/2

2

م��رس��وم رق��م  1مالية لسنة  1959بنظام السجل
التجاري

1959/3/3

3

م ��رس ��وم رق� ��م  5ل� �ع ��ام  1959ب �ق��ان��ون ال�ت�س�ج�ي��ل
العقاري

1959/4/23

4

مرسوم اميري رقم  13بقانون السير

1959/5/24

5

مرسوم اميري رقم  3لسنة  1959القانون البحري
الكويتي

1959/4/11

6

م� ��رس� ��وم ام � �ي� ��ري رق � ��م  15ل �س �ن��ة  1959ب �ق��ان��ون
الجنسية الكويتية

1959/12/5

7

مرسوم اميري رقم  16لسنة  1959بقانون جوازات
السفر

1959/12/5

8

مرسوم اميري رق��م  17لسنة  1959بقانون اقامة
االجانب

1959/12/5

9

مرسوم اميري رقم  19لسنة  1959بقانون تنظيم
القضاء

1959/12/19

 10مرسوم اميري رقم  2لسنة  1960بقانون لتعديل
امل��ادت�ي�ن  4و  5م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  15ل�س�ن��ة 1959
الخاص بالجنسية الكويتية

1960/2/09

11

مرسوم اميري رقم  3لسنة  1960بقانون معاشات
ومكافآت التقاعد للموظفني املدنيني

1960/3/5

12

م��رس��وم ام�ي��ري رق��م  4لسنة  1960بقانون تغيير
تسمية دائرة شؤون املوظفني

1960/3/19

13

مرسوم اميري رقم  5لسنة  1960بقانون تحقيق
الجنسية الكويتية

1960/3/12

اسم القانون

تاريخ
الجلسة

25

ق��ان��ون رق ��م 18ل �س �ن��ة  1960ب��ال�ع�م��ل ف ��ي ال�ق�ط��اع
الحكومي

1960/6/2

47

26

م��رس��وم ام�ي��ري رق��م 20لسنة  1960بقانون بلدية
الكويت

1960/6/2

48

م��رس��وم ام �ي��ري رق ��م  42ب ��اج ��راء ح��رك��ه قضائيه
تكميلية

27

ق ��ان ��ون رق� ��م  21ل �س �ن��ة  1960ب �ق ��ان ��ون امل �ح��ام��اة

1960/6/18

49

مرسوم اميري رقم  43لسنة  1960بقانون بتعديل
بعض احكام قانون العمل في القطاع االهلي

1960/11/2

50

مرسوم اميري رقم  44لسنة  1960بتاسيس شركة
مساهمه كويتية باسم «بنك الخليج»

1960/11/23

28

قانون رقم  22لسنة  1960بتنظيم محكمة املرور

1960/6/18

29

ق��ان��ون رق��م  23لسنة  1960ب�م��زاول��ة مهنة الطب
البشري وطب االسنان في الكويت

1960/6/28

51

30

قانون رقم  24لسنة  1960بمزاولة مهنة التوليد

1960/6/28

31

قانون رقم  25لسنة  1960بمزاولة مهنة الصيدلة
في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن األدوية
والوسطاء ووكالء مصانع وشركات األدوية

1960/6/28

32

ق ��ان ��ون رق � ��م  26ل �س �ن��ة  1960ب �م��راق �ب��ة االت� �ج ��ار
بالعقاقير املخدرة واستعمالها في الكويت

اسم القانون

تاريخ
الجلسة

مرسوم اميري رق��م  41لسنة  1960بقانون النقد
الكويتي

1960/10/19
1960/10/26

مرسوم اميري رقم  45لسنة  1960بتعيني اعضاء
مجلس النقد الكويتي

1960/11/30

52

قانون رقم  46لسنة  1960بتعديل بعض نصوص
قانون الجزاء

1960/11/23

53
1960/6/28

ق ��ان ��ون رق� ��م  47ل �س �ن��ة  1960ال� �خ ��اص ب�م�ج�ل��س
االنشاء

1960/11/23

54

 33ق��ان��ون رق��م  27لسنة  1960بتنظيم قيد املواليد
والوفيات في امارة الكويت

1960/6/28

ق��ان��ون رق��م  49لسنة  1960ال�خ��اص باملؤسسات
العالجية

55

34

ق��ان��ون رق��م  28لسنة  1960بتطعيم امل��وال�ي��د ضد
الجدري والدفتريا

1960/6/28

ق ��ان ��ون رق� ��م  50ل �س �ن��ة  1960ب��اض��اف��ة م � ��ادة ال��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  26ل�س�ن��ة  1960ال �خ��اص ب�م��راق�ب��ة
االت� �ج ��ار ب��ال �ع �ق��اق �ي��ر امل� �خ ��درة واس �ت �ع �م��ال �ه��ا في
الكويت

35

قانون رقم  29لسنة  1960باالحتياطات الصحية
للوقاية من االمراض املعدية

1960/6/28

56

36

قانون رقم  30لسنة  1960بإصدار انظمة املالحة
الجوية املدنية

1960/6/24

ق ��ان ��ون رق� ��م  51ل �س �ن��ة  1960ب��اض��اف��ة م � ��ادة ال��ى
القانون رقم  23لسنة  1960الخاص بمزاولة مهنة
الطب البشري وطب االسنان في الكويت

1960/11/23

37

ق��ان��ون رق��م  31لسنة  1960بتنظيم م��زاول��ة مهنة
ت�ج�ه�ي��ز ال �ن �ظ��ارات ال�ط�ب�ي��ة وب�ي�ع�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت
قانون تجهيز النظارات )

1960/8/01

 57ق ��ان ��ون رق� ��م  52ل �س �ن��ة  1960ب��اض��اف��ة م � ��ادة ال��ى
القانون رقم  25لسنة  1960بمزاولة مهنة الصيدلة
في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن األدوية
وال ��وس� �ط ��اء ووك �ل��اء م �ص��ان��ع وش ��رك ��ات األدوي � ��ة

1960/11/23

 14مرسوم اميري رقم  7لسنة  1960بقانون الوظائف
العامة املدنية

1960/3/26

38

قانون رقم  32لسنة  1960بمزاولة مهنة التدليك
الطبي

1960/8/01

15

مرسوم اميري رقم  8لسنة  1960بشأن املوظفني
املؤقتني املعينني على وظائف دائمة

1960/3/26

16

مرسوم اميري رقم  9لسنة  1960بقانون املختارين

1960/4/3

17

مرسوم اميري رقم  10لسنة  1960بقانون ديوان
املوظفني

1960/4/7

 39مرسوم اميري رقم  33لسنة  1960بقانون اجراءات
ال��رق��اب��ة الصحية ع�ل��ى االش �خ��اص ال �ق��ادم�ين ال��ى
ال �ك��وي��ت م ��ن ج �ه��ات م ��وب ��وءة ب �ب �ع��ض االم � ��راض
املعدية

1960/8/01

18

مرسوم اميري رقم  11لسنة  1960بقانون اآلثار

1960/4/14

19

مرسوم اميري رقم  12لسنة  1960بقانون تنظيم
اداره الفتوى والتشريع لحكومة الكويت

1960/4/12

20

قانون رقم  13لسنة  1960بجدول درجات ومرتبات
القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم )

1960/5/12

40

م� ��رس� ��وم ام � �ي� ��ري رق � ��م  34ل �س �ن��ة  1960ب �ق��ان��ون
اجراءات الرقابة الصحية على الحجاج العائدين
الى الكويت

1960/8/01

41

م� ��رس� ��وم ام � �ي� ��ري رق � ��م  35ل �س �ن��ة  1960ب �ق��ان��ون
االحتياطات الصحية ال�لازم��ة للوقاية من مرض
الجمرة الخبيثة

1960/8/01

1960/11/23
1960/11/23

58

ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1961بتعديل ب�ع��ض أح�ك��ام
قانون العمل في القطاع األهلي

1961/1/4

59

قانون رقم  2لسنة  1961بإصدار قانون التجارة

1961/1/3

60

قانون رقم  3لسنة  1961بإصدار قانون املطبوعات
والنشر

1961/1/29

61

قانون رقم  4لسنة  1961بإصدار قانون التوثيق

1961/2/14

 62ق ��ان ��ون رق � ��م  5ل �س �ن��ة  1961ب �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع�ل�اق��ات
القانونية ذات العنصر االجنبي

1962/2/14

63

ق ��ان ��ون رق ��م  6ل�س�ن��ة  1961ب�ت�ن�ظ�ي��م االل �ت��زام��ات
الناشئة عن العمل غير املشروع

1961/2/27

42

 21م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م  14ل �س �ن��ة  1960ب�ت�ع��دي��ل
امل ��ادة  17م��ن ق��ان��ون م�ع��اش��ات وم�ك��اف��آت التقاعد
للموظفني املدنيني

1960/5/12

مرسوم اميري رقم  36لسنة  1960بقانون السفن
الصغيرة

1960/7/27

64

ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة  1961ب��اع �ف��اء ال�ح�ك��وم��ة من
الرسوم القضائية وغيرها

1961/3/5

43

م ��رس ��وم رق� ��م  37ل �س �ن��ة  1960ب��ان �ظ �م��ة ح� ��وادث
الطائرات في الكويت

1960/8/17

65

مرسوم اميري رقم  8لسنة  1961بقانون بتعديل
القانون رقم  40لسنة  1960بانشاء بنك االئتمان

1961/3/12

22

قانون رقم  15لسنة  1960بإصدار قانون الشركات
التجارية

1960/12/5

 44مرسوم اميري رقم  38لسنة  1960بقانون لتعديل
بعض مواد قانون الوظائف العامة املدنية

1960/8/31

 66مرسوم اميري رقم  9لسنة  1961بقانون لتعديل
بعض مواد قانون الوظائف العامة املدنية

1961/3/26

23

قانون رقم 16لسنة  1960بإصدار قانون الجزاء

1960/2/6

45

24

ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  17ل �س �ن��ة  1960ب � ��إص � ��دار ق ��ان ��ون
االجراءات واملحاكمات الجزائية

1960/6/2

مرسوم اميري رقم 39لسنة  1960بقانون بتعديل
بعض احكام القانون رقم  15لسنة  1960الخاص
بالشركات التجارية

1960/10/15

 67ق��ان��ون رق ��م  10ل�س�ن��ة  1961ال �خ��اص ب��اس�ت�خ��دام
الهنود والباكستانيني واهالي جوا

1961/3/29

46

قانون رقم  40لسنة  1960بانشاء بنك االئتمان

1960/10/22

 68ق��ان��ون رق��م  11لسنة  1961بتعديل امل ��ادة  73من
قانون املوانئ العام رقم  7لسنة 1959

1961/2/22

aldostoor

الثالثاء  26رجب  03 . 1437مايو 2016

التشريعات المنجزة
منذ التأسيسي

11

أعدت جريدة الدس��تور ملفا ش��امال ينش��ر على حلقات متتالية يس��لط الضوء على أعداد وتصنيف التش��ريعات الصادرة منذ المجلس التأسيسي وتبين ان عدد
التشريعات  3649منها  1072قانونا و 677اتفاقية و 1900قانون للميزانيات كما تبين ان المجلس الحالي  2013اكثر المجالس انجازا للقوانين بـ 97قانونا
و 3مراسيم وفي هذه الحلقة نتناول القوانين الصادرة في المجلس التأسيسي.

اسم القانون

تاريخ
الجلسة

مرسوم اميري رقم  12لسنة  1961بقانون بتعديل
القانون رقم 40لسنة  1960بإنشاء بنك االئتمان

1961/3/29

 70ق ��ان ��ون رق ��م  13ل�س�ن��ة  1961ف ��ي ش ��أن االح �ص��اء
والتعداد

1961/5/3

 90قانون رقم 32لسنة  1961بمد مدة قيد الناخبني
وت �ق��دم
ف��ي ج� ��داول االن �ت �خ��اب ق��ان��ون االن �ت �خ��ابُ -
ال�ط�ل�ب��ات ك�ت��اب��ة ح�ت��ى ي ��وم  30م��ن ن��وف�م�ب��ر سنة
) 1961

71

ق��ان��ون رق ��م  14ل�س�ن��ة  1961ب�ت�ق��ري��ر ع �ل�اوة غ�لاء
معيشة ألصحاب املعاشات أو املستحقني عنهم

1961/5/2

91

ق��ان��ون رق��م  33لسنة  1961بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  40لسنة  1960بإنشاء بنك االئتمان

1961/11/25

72

قانون رقم  15لسنة  1961بتعديل قانون الشركات
التجارية

1961/5/21

92

قانون رقم  1لسنة  1962بالنظام االساسي للحكم
في فتره االنتقال

1962/7/6

73

ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  16ل �س �ن��ة  1961ب � �ش ��أن االس �ل �ح��ة
وذخائرها

1961/5/21

93

ق ��ان ��ون رق ��م  35ل�س�ن��ة  1961ب��ان �ش��اء ال �ص �ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية

1961/12/31

 74ق��ان��ون رق��م  17لسنة  1961بتعديل امل ��ادة  61من
قانون املوانئ العام رقم  7لسنة 1959

1961/5/17

94

ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  34ل �س �ن��ة  1961ب � ��إص � ��دار ق ��ان ��ون
التأمينات العينية

1961/12/28

75

قانون رقم  18لسنة 1961بتعديل القانون رقم 40
لسنة  1960بإنشاء بنك االئتمان

1961/5/30

76

قانون رق��م  19لسنة  1961بتعديل نظام الرسوم
الجمركية لعام 1951

1961/5/30

77

قانون رقم  20لسنة  1961بتعديل قانون جوازات
السفر

1961/5/30

78

قانون رق��م  21لسنة  1961ب��إص��دار قانون انظمة
ميناءي األحمدي وعبدالله

1961/6/17

79

قانون رقم  22لسنة  1961بقانون ضريبة الدخل
الكويتية

1961/7/15

80

قانون رقم  23لسنة  1961بقانون ضريبة الدخل
الكويتية في املنطقة املعينة.

1961/7/23

81

قانون رقم  24لسنة  1961بقانون شركات ووكالء
التأمني

1961/8/31

82

قانون رقم  25لسنة  1961بنظام انتخاب اعضاء
امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي ق��ان��ون االن �ت �خ��اب  -تقسيم
الكويت الى عشرين منطقة انتخابية  -وينتخب
ن��ائ��ب واح� ��د ع��ن ك��ل م�ن�ط�ق��ة  -ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات
املجلس التأسيسي قبل إقرار الدستور.

1961/12/6

83

قانون رقم  26لسنة  1961في شأن العلم الوطني
لدولة الكويت

1961/9/7

84

ق� ��ان� ��ون رق � ��م  27ل �س �ن��ة  1961ب� �ش ��أن م �ع��اش��ات
ومكافآت التقاعد للعسكريني م��ن رج��ال الجيش
وقواته املسلحة

1961/9/09

85

النص الكامل للقانون رق��م 25لسنة  1961بنظام
ان� �ت� �خ ��اب اع � �ض� ��اء امل� �ج� �ل ��س ال �ت��اس �ي �س��ي م �ع��دال
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  28ل�س�ن��ة  1961ق��ان��ون االن�ت�خ��اب
 تقسيم ال�ك��وي��ت إل ��ى ع�ش��ر م�ن��اط��ق ان�ت�خ��اب�ي��ة -وينتخب نائبان عن كل منطقة )

1961/10/7

86

ق��ان��ون رق��م  28لسنة  1961بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  25لسنة  1961بنظام انتخاب أعضاء
امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي ق��ان��ون االن �ت �خ��اب -ت�ق�س�ي��م
ال �ك��وي��ت إل ��ى ع�ش��ر م�ن��اط��ق ان�ت�خ��اب�ي��ة -وينتخب
نائبان عن كل منطقة  -توزيع الجداول االنتخابية
ق��ان��ون انتخابات املجلس التأسيسي قبل إق��رارالدستور )

1961/10/7

69

ملف

اسم القانون

تاريخ
الجلسة
1961/11/18

اسم القانون

تاريخ
الجلسة

 112ق��ان��ون رق ��م  19ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش ��أن امل�س��اع��دات
العامة

1962/7/31

 113ق��ان��ون رق��م  20ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش��أن الجمعيات
التعاونية

1962/7/31

 114ق� ��ان� ��ون رق � ��م  21ل �س �ن��ة  1962ب� �ن� �ظ ��ام ال �س �ل �ك�ين
الدبلوماسي والقنصلي

1962/7/31

 115ق ��ان ��ون رق � ��م  24ل �س �ن��ة  1962ف ��ي ش � ��أن األن ��دي ��ة
وجمعيات النفع العام

1962/7/31

 116قانون رقم  25لسنة  1962بتعديل جدول الدرجات
وامل��رت�ب��ات امللحق بالقانون رق��م  60 / 7الخاص
بالوظائف العامة املدنية

1962/7/31

95

قانون رقم  2لسنة  1962بفرض ضريبة جمركية
على غاز البترول السائل

1962/3/20

 117قانون رقم  26لسنة  1962بتنظيم السجون

1962/7/31

96

ق��ان��ون رق��م  3لسنة  1962بتعديل ب�ع��ض اح�ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة  1960ف��ي ش ��أن ال��وظ��ائ��ف
العامة املدنية

1962/3/20

 118قانون رقم  29لسنة  1962في شأن موظفي الديوان
االميري

1962/9/4

 97قانون رقم  4لسنة  1962في شأن براءات االختراع
والرسوم والنماذج الصناعية

1962/3/27

 119قانون رق��م  30لسنة  1962بتعديل امل��ادة الثامنة
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  20لسنة  1960ال�خ��اص ببلدية
الكويت

1962/10/2

98

قانون رقم  5لسنة  1962بتعديل امل��ادة الخامسة
م��ن امل��رس��وم رق ��م  5ل�س�ن��ة  59ب �ق��ان��ون التسجيل
العقاري

1962/4/3

99

ق��ان��ون رق��م  6لسنة  1962ف��ي ش��أن م��زاول��ة مهنة
مراقبة الحسابات

1962/4/3

 100قانون رقم  7لسنة  1962بتعديل املادتني 85 ، 69
من قانون التجارة الصادر به القانون رقم  2لسنة
1961

1962/5/01

 101ق��ان��ون رق��م  8لسنة  1962ب�ش��أن ع��دم املسؤولية
والحصانة اليرملانية العضاء املجلس التاسيسي

1962/5/01

 102ق��ان��ون رق��م  9لسنة  1962بتعديل ب�ع��ض اح�ك��ام
القانون رق��م  27لسنة  1960بتنظيم قيد املواليد
والوفيات

1962/5/29

 103قانون رق��م  10لسنة  1962بتعديل امل��ادة الثامنة
م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  20ل�س�ن��ة  60ال �خ ��اص ب�ب�ل��دي��ة
الكويت

 120ق��ان��ون رق��م  27ل�س�ن��ة  1962ب�ش��أن تنظيم ت��داول
االوراق املالية الخاصة بالشركات املؤسسة في
الخارج

1962/10/16

 121قانون رقم  31لسنة  1962بتنظيم بلدية الكويت

1962/10/24

 122ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1962بتعديل بعض احكام
قانون االيجار الصادر في 1954 / 9 / 27

1962/10/30

 123ق��ان��ون رق ��م  35ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش ��أن ان�ت�خ��اب��ات
اعضاء مجلس االمة

1962/11/10

 124قانون رق��م  33لسنة  1962بتعديل امل��ادت�ين  59و
 60من القانون رقم  31لسنة  1962بتنظيم بلدية
الكويت

1962/11/6

1962/6/26

 125ق��ان��ون رق��م  36لسنة  1962بتعيني مخصصات
رئيس الدولة

1962/11/27

 126ق��ان��ون رق��م  37لسنة  1962بتعديل ب�ع��ض م��واد
قانون الوظائف العامة املدنية

1962/11/27

 104قانون رقم  11لسنة  1962في شأن جوازات السفر

1962/7/3

 105ق� ��ان� ��ون رق � ��م  12ل �س �ن��ة  1962ب �ت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة
االخ �ي��رة م��ن امل ��ادة  27م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  25لسنة
 1960ال � �خ� ��اص ب � �م� ��زاول� ��ة م �ه �ن��ة ال� �ص� �ي ��دل ��ة ف��ي
ال�ك��وي��ت وت�ن�ظ�ي��م ال�ص�ي��دل�ي��ات وم �خ��ازن األدوي ��ة
وال ��وس� �ط ��اء ووك �ل��اء م �ص��ان��ع وش ��رك ��ات األدوي � ��ة

1962/7/17

 127ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1963بتعديل ب�ع��ض اح�ك��ام
القانون رقم  17لسنة  1959في شأن اقامة االجانب

1962/12/25

 128قانون رقم  2لسنة  1963بتعديل بعض نصوص
ق��ان��ون امل��راف�ع��ات املدنية وال�ت�ج��اري��ة رق��م  6لسنة
1960

1962/12/25

 106ق��ان��ون رق��م  13لسنة  1962بتعديل بعض احكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة  1961ال �خ��اص ب�ش��رك��ات
ووكالء التأمني

1962/7/17

 129قانون رقم  4لسنة  1963بتحديد مكافآت اعضاء
مجلس االمة

1962/12/25

 107قانون رقم  14لسنة  1962بتعديل القانون رقم 10
لسنة  60الخاص بديوان املوظفني

1962/7/17

 108قانون رقم  15لسنة  1962بتحديد مرتبات الوزراء

1962/7/17

87

قانون رقم  29لسنة  1961في شأن شركة مطاحن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا

1961/10/22

 109قانون رقم  16لسنة  1962بتحديد مكافأة رئيس
املجلس التاسيسي

1962/7/17

88

ق��ان��ون رق��م  30لسنة  1961ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية

1961/10/26

 110ق ��ان ��ون رق � � ��م 17ل �س �ن��ة  1962ف ��ي ش� ��أن األوس� �م ��ة
واالنواط العسكرية

1962/7/17

89

ق��ان��ون رق��م 31ل�س�ن��ة  1961بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  26لسنة  1961في شأن العلم الوطني
لدولة الكويت

1961/11/18

 111ق��ان��ون رق��م  18لسنة  1962بتعديل امل ��ادة  11من
القانون رقم  31لسنة  1960بتنظيم مزاولة مهنة
تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت

1962/7/17

االتفاقيات المنجزة في المجلس
التأسيسي
اسم االتفاقية

تاريخ
الجلسة

1

قانون رقم  22لسنة  1962في شأن انضمام دولة
الكويت الى اتفاقيتي املنظمة الدولية ومؤسسة
التنمية الدولية.

1962/7/31

2

قانون رقم  23لسنة  1962في شأن انضمام دولة
ال �ك��وي��ت ال ��ى ات �ف��اق �ي �ت��ي ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال��دول��ي
والبنك الدولي لالنشاء والتعمير

1962/7/31

12

ملف

aldostoor

الثالثاء  26رجب  03 . 1437مايو 2016

مالحظات
ديوان المحاسبة

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

هيئة القرآن الكريم لم تتحر الدقة لدى
تقدير اعتمادات ترميم وصيانة منشآتها
في الحلقة السادسة والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للعناية
بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
والهيئة العامة لمكافحة الفساد والمالحظات التي أسفر
عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت
وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات
المالية للسنة المالية .2015/2014

التي يقدمها املناقصون واملقاولون
في صورة كفاالت مصرفية شيكات
مصدقة وخطابات ضمان.

شعار هيئة القرآن الكريم

أورد دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ي��ان��ات
الحساب الختامي وأه��م املالحظات
ال �ت��ي اس�ف��ر ع�ن�ه��ا ف�ح��ص وم��راج�ع��ة
ديوان املحاسبة لبيانات الحسابات
وسجالت وشؤون التوظف بالهيئة
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما
للسنة املالية :2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
ي �ت �ض ��ح م � ��ن ب � �ي� ��ان� ��ات ال �ح �س ��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
بلغ انخفاض اإلي ��رادات الفعلية
ع��ن االي � � ��رادات ال �ت �ق��دي��ري��ة م��ا ق��دره
 30٫953دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا وب�ن�س�ب��ة
 ٪ 88٫4من املقدر.
وب�ل��غ ال��وف��ر املحقق نتيجة نقص
امل�ص��روف��ات الفعلية ع��ن املصروفات
التقديرية ما قدره  2٫415٫151دينارا
ك��وي�ت�ي��ا وب�ن�س�ب��ة  ٪ 49٫6م��ن امل�ق��در
ك �م��ا ت ��م ت�غ�ط�ي��ة زي� � ��ادة امل �ص��روف��ات
الفعلية عن االيرادات الفعلية البالغة
 4٫830٫000دينار كويتي خصما من
الباب الخامس  -املصروفات املختلفة
وامل��دف��وع��ات التحويلية  -بميزانية
ال��وزارات واالدارات الحكومية (وزارة
امل��ال �ي��ة  -ال �ح �س��اب��ات ال �ع��ام��ة) طبقا
ملشروع قانون بشأن اعتماد الحساب
ال�خ�ت��ام��ي للهيئة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
ثانيا :فحص ومراجعة
الحساب الختامي للهيئة
ت �ض �م �ن��ت امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة
ل� �ل� �ح� �س ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي ع � ��ن ال �س �ن��ة
املالية  2015/2014بعض االس�ب��اب

ال�ت��ي ادت ال��ى ان�ح��راف املحصل عن
امل �ق ��در ل �ك��ل ب �ن��د وف �ي �م��ا ي �ل��ي ع��رض
لبعض البنود التي حققت اإليرادات
املحصلة منها انحرافا ملحوظا عن
املقدر ومالحظات الديوان عليها:
 -1ال� �ب� �ن ��د ( )1/1/7االي� � � � ��رادات
والرسوم.
حيث اش��ارت امل��ذك��رة االيضاحية
ال� � ��ى ت �ح �ص �ي��ل م �ب �ل��غ  180دي � �ن ��ارا
ك��وي �ت �ي��ا ن�ت�ي�ج��ة م �ب �ي �ع��ات ك��راس��ات
ال� � � �ش � � ��روط وامل � � ��واص� � � �ف � � ��ات ال �ف �ن �ي ��ة
ل�ل�م�م��ارس��ات ال�ت��ي طرحتها الهيئة
للتعاقد م��ع ال�ش��رك��ات وذل��ك بنقص
ق � � ��دره  1.320دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ع��ن
االيرادات املقدرة لهذا العام ومبلغها
 1.500دي �ن��ار ك��وي�ت��ي بنسبة نقص
قدرها .٪ 88
 -2البند ( )3/1/7غرامات وارباح.
أشارت املذكرة اإليضاحية الى ان
اإلي��رادات املحصلة لهذا البند بلغت
 100دينار كويتي أما ما كان مقدرا
بامليزانية فهو  2.500دينار كويتي
ب��ان�ح��راف س��ال��ب ق��دره  2.400دينار
ك��وي�ت��ي وب�ن�س�ب��ة  ٪ 96وذل ��ك لعدم
تسجيل حاالت غياب على املوظفني
وتوقيع اي جزاءات عليهم باالضافة
ال��ى ان�ج��از املقاولني العقود املبرمة
معهم حسب الشروط واملواصفات.
 - 3البند ( )5/1/7إيرادات اخرى.
ل��م ت�ش��ر امل��ذك��رة اإلي�ض��اح�ي��ة ال��ى
اس�ب��اب النقص ب�ه��ذا البند والبالغ
نسبته  ٪ 88.7ح�ي��ث ب�ل��غ املحصل
 3٫500/897دي �ن��ار ك��وي �ت��ي بنقص
ق ��دره  27٫499/103دي �ن��ارا كويتيا
ع �م��ا ه ��و م �ق��در ب��امل �ي��زان �ي��ة وال �ب��ال��غ
 31٫000دي�ن��ار كويتي ويمثل م��ا تم

تحصيله من مبالغ صرفت من دون
وجه حق.
 -4ضعف التنفيذ على مشاريع
الهيئة والذي بلغ املقدر لها بميزانية
الهيئة للسنة املالية  2015/2014ما
جملته  225٫000دينار كويتي.
خصصت بميزانية الهيئة للسنة
املالية  2015/2014االعتمادات الالزمة
لتغطية ال �ص��رف ع�ل��ى تصميم املقر
الرئيسي للهيئة واعتمد له 125٫000
دينار كويتي وتصميم مبنى املطبعة
واعتمد له  100٫000دينار كويتي.
واش� � � � � ��ارت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي امل� ��ذك� ��رة
االيضاحية إلى أنه قدر للباب الرابع
 امل� �ش ��اري ��ع االن �ش��ائ �ي��ة وال �ص �ي��ان��ةواالستمالكات العامة مبلغ 225٫000
دينار كويتي خصصت ملشاريع يتم
تنفيذها لعدة سنوات وبلغت نسبة
ال��وف��ر ل �ه��ذا ال�ب�ن��د  ٪ 100وأرج �ع��ت
ال �ه �ي �ئ��ة س� �ب ��ب ذل � ��ك ال� ��وف� ��ر ل �ت��أخ��ر
ال �ت �ع��اق��د م ��ع امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة
ل �ت �ص �م �ي��م م �ب �ن ��ى امل � �ق� ��ر ال��رئ �ي �س��ي
للهيئة ومبنى املطبعة من قبل وزارة
االشغال العامة.
 - 5ع ��دم ت �ح��ري ال��دق��ة ف��ي تقدير
االع �ت �م ��ادات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ب�ن��د 2/2/4
ترميم وصيانة املنشآت واملرافق.
ح � �ي ��ث اظ � �ه� ��ر ف � �ح ��ص ال� �ح� �س ��اب
الختامي أن الهيئة ق��ام��ت باعتماد
مبلغ  125٫000دي�ن��ار كويتي للبند
 2/2/4ت��رم �ي��م وص �ي ��ان ��ة امل �ن �ش��آت
وامل� � � ��راف� � � ��ق وق� � � ��د ت� � ��م ص� � � ��رف م �ب �ل��غ
 40٫308/463دنانير كويتية وتحقق
وفر بلغت قيمته  84٫691/537دينارا
كويتيا وبنسبة  ٪ 67٫8من املعتمد.
واش��ارت امل��ذك��رة االيضاحية إلى

أن ال��وف��ر ي��رج��ع ل�ت��أخ��ر ق��ان��ون رب��ط
امليزانية وبالتالي عدم مقدرة الهيئة
ع �ل��ى اب� � ��رام ع �ق��د ال �ت��رم �ي��م ال �خ��اص
باملدرسة املباركية.
 - 6ق �ي��د ب �ع��ض امل �ب��ال��غ ب�ح�س��اب
االم� � � � ��ان� � � � ��ات  -م � ��رت� � �ج � ��ع م� ��رت � �ب� ��ات
وال � � �ظ � ��اه � ��رة ب� ��ال � �ن � �م� ��وذج - 2/3ح
خ  -ح� �س ��اب ��ات ب � �ص� ��ورة إج �م��ال �ي��ة
باملخالفة للتعميم رقم  4لسنة 2000
ب�ش��أن ال�ق��واع��د واالج � ��راءات ال�لازم��ة
إلق�ف��ال الحسابات وإع ��داد الحساب
الختامي للجهات الحكومية.
 - 7عدم تسوية الرصيد املدور من
السنة امل��ال�ي��ة  2013/2012بحساب
االم��ان��ات  -مرتجع مرتبات والبالغ
قيمته في  2015/3/31مبلغ 24٫000
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د
تنفيذ امليزانية.
ت�ب�ين ل ��دى ال�ف�ح��ص ع ��دم تسوية
ال��رص �ي��د امل� � ��دور م ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2013/2012بالحساب املذكور حتى
 2015/3/31باملخالفة للبند (/13
حسابات) من قواعد تنفيذ امليزانية.
 - 8ال� �ت ��أخ ��ر ف� ��ي ق� �ي ��د ال� �ك� �ف ��االت
امل� �ص ��رف� �ي ��ة ب� �ح� �س ��اب ن� �ظ ��ام ��ي مل ��دد
وص��ل بعضها ال��ى اك�ث��ر م��ن سنتني
باملخالفة للبند  /23الحسابات من
قواعد تنفيذ امليزانية.
ت �ب�ي�ن م ��ن خ �ل��ال ال �ف �ح��ص ت��أخ��ر
الهيئة ف��ي ق�ي��د ال�ك�ف��االت املصرفية
ل �ب �ع��ض ال �ع �ق��ود (ش �ي �ك��ات م�ص��دق��ة
وخ�ط��اب��ات ض�م��ان) وتسجيلها في
حساب نظامي باملخالفة للبند /23
الحسابات املشار اليه والذي يقضي
بأن تأمينات املمارسات واملناقصات
وامل � �ق� ��اوالت االب �ت��دائ �ي��ة وال�ن�ه��ائ�ي��ة

ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة
 - 1اس�ت�غ�لال ال�ه�ي�ئ��ة مل�ق��ر مكتبة
ال �ك��وي��ت ال��وط�ن�ي��ة ف��ي غ�ي��ر ال�غ��رض
املخصص له باملخالفة للبند  2من
عقد اعارة املبنى.
ح�ي��ث اف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أن السبب
ي � �ع� ��ود ل � �ع� ��دم وج � � � ��ود م � �ك� ��ان ي �س��ع
م ��وظ� �ف� �ي� �ه ��ا ك � ��اف � ��ة وت� � � ��م م �خ��اط �ب��ة
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال�ف�ن��ون
واآلداب الستغالل املكتبة الوطنية
كمقر اداري بصفة موقتة ال��ى حني
االن �ت �ق��ال ال ��ى امل �ق��ر ال �ج��دي��د للهيئة
ث��م اس�ت�غ�لال م�ق��ر امل�ك�ت�ب��ة ف��ي اق��ام��ة
املتحف واملكتبة االسالمية.
 - 2ع��دم ق�ي��ام الهيئة بالتنسيق
م ��ع وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب� �ش ��أن ت �ك��ال �ي��ف
استضافة ضيوفها من الخارج بلغ
م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا 7٫969/250
دي�ن��ارا كويتيا باملخالفة للضوابط
ال � � � � � ��واردة ب �ت �ع �م �ي��م وزارة امل ��ال� �ي ��ة
رق ��م  5ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن ض��واب��ط
ت �ن �ظ �ي��م ال �ف �ع��ال �ي��ات امل �ق��ام��ة ب��دول��ة
الكويت واستضافة ضيوف الدولة
ال��رس �م �ي�ي�ن ب� � ��ال� � ��وزارات واالدارات
الحكومية.
اف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ان � ��ه ت� ��م اص � ��دار
ت�ع�م�ي��م داخ �ل��ي رق ��م  2ل�س�ن��ة 2015
ب� �ش ��أن ض � � ��رورة االل � �ت� ��زام ب�ت�ع�م�ي��م
وزارة امل ��ال� �ي ��ة امل � �ش� ��ار ال � �ي ��ه ح ��ال
استضافة الهيئة الي من ضيوفها
م� ��ن ال � �خ� ��ارج وذل� � ��ك ل �ح�ي�ن ص� ��دور
الئ�ح��ة معتمدة م��ن مجلس االدارة
وسوف تراعي الهيئة تلك املالحظة
مستقبال.
 - 3خ �ص��م ب �ع��ض امل �ص ��روف ��ات
ع�ل��ى غ�ي��ر ال�ب�ن��د وال �ن��وع املختص
ب �ل��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا مبلغ
 2٫930دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ب��امل�خ��ال�ف��ة
للبند  /1ج  -ثالثا من قواعد تنفيذ
امليزانية.
أفادت الهيئة بأنها سوف تراعي
االل � �ت� ��زام ب �خ �ص��م امل� �ص ��روف ��ات على
البند والنوع املختص.
 - 4تحميل ميزانية السنة املالية
الحالية بمصروفات تخص سنوات
م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة ب�ل��غ م��ا ام �ك��ن حصره
م�ن�ه��ا  20٫501/094دي �ن ��ار ك��وي�ت��ي
باملخالفة للبند رقم  /4ج  -ثالثا من
قواعد تنفيذ امليزانية.

رابعا فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة
 ع ��دم ال �ت��زام ال�ه�ي�ئ��ة ب��اس�ت�خ��دامن � �ظ� ��ام ال� �ب� �ص� �م ��ة الث� � �ب � ��ات ح �ض ��ور
وان� �ص ��راف ب �ع��ض ال �ع��ام �ل�ين ل��دي�ه��ا
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م  41ل�س�ن��ة  2006ب�ش��أن
ق ��واع ��د واح � �ك� ��ام وض� ��واب� ��ط ال �ع �م��ل
ال��رس �م��ي وت�ع��دي�ل��ه ب��ال �ق��رار رق ��م 39
لسنة .2012
 ص��رف ال�ب��دالت امل�ق��ررة لشاغليال��وظ��ائ��ف ال �ق��ان��ون �ي��ة التخصصية
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية رقم  20لسنة .2012
 مآخذ شابت أعمال فرق العمل:ومن مظاهر ذلك ما يلي:
 ص� ��رف م �ك ��اف ��آت ب �ل��غ م ��ا ام �ك��نحصره منها  34.540دينارا كويتيا
ل� � �ف � ��رق ع � �م� ��ل ذات اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
متداخلة وف��رق عمل تعتبر اعمالها
م � ��ن ص �م �ي ��م اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ب �ع��ض
ادارات ال �ه �ي �ئ��ة ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل� �ق ��رار
م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م 16
لسنة  2011بشأن نظام ف��رق العمل
وتعميم ديوان الخدمة املدنية رقم 3
لسنة  2014ب�ش��أن التقيد باالحكام
وال � � �ق� � ��رارات ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن م�ج�ل��س
الخدمة املدنية.
 ص � � � � � ��رف م � � � �ك � � ��اف� � � ��آت ل� �ب� �ع ��ضاالشخاص املستعان بهم دون ورود
اسمائهم بقرارات تشكيل فرق العمل
ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا 8.465
دينارا كويتيا باملخالفة للمادة رقم
 4م��ن ق ��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
رقم  16لسنة  2011بشأن نظام فرق
العمل.
 - 4ع ��دم ال� �ت ��زام ال�ه�ي�ئ��ة بتعميم
وزارة املالية رقم  1لسنة  1994بشأن
تنظيم استخدام املركبات الحكومية
ومن امثلة ذلك:
 ت �خ �ص �ي ��ص ع � � ��دد  7م ��رك� �ب ��اتب �ص �ف��ة ش �خ �ص �ي��ة ل �ب �ع��ض م��وظ�ف��ي
الهيئة دون ص��دور ق��رار من مجلس
الخدمة املدنية او لجنة التخصيص
باملخالفة للبند راب�ع��ا م��ن التعميم
املشار اليه.
 ع ��دم اح� �ت ��واء م �ل �ف��ات امل��رك �ب��اتع �ل��ى ب �ع��ض امل �س �ت �ن��دات االس��اس �ي��ة
باملخالفة للملحق رقم  2من التعميم
املشار اليه.
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

هيئة مكافحة الفساد ملتزمة بتطبيق
ما جاء بمالحظات ديوان المحاسبة
أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
الحساب الختامي وأهم املالحظات
ال�ت��ي أس�ف��ر عنها فحص ومراجعة
ديوان املحاسبة بيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظف بالهيئة
للسنة املالية .2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي
وات� �ض ��ح م ��ن ب �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة ما يلي:
ب�ل�غ��ت زي� ��ادة االي� � ��رادات الفعلية
ع��ن االي � � ��رادات ال �ت �ق��دي��ري��ة م��ا ق��دره
 12.640/د.ك وبنسبة  ٪180.6منامل �ق��در وب �ل��غ ال��وف��ر امل�ح�ق��ق نتيجة
ن� �ق ��ص امل � �ص� ��روف� ��ات ال �ف �ع �ل �ي��ة ع��ن
امل � �ص ��روف ��ات ال �ت �ق��دي��ري��ة م ��ا ق ��دره
5.516.043/د.ك وب�ن�س�ب��ة ٪57.8م ��ن امل� �ق ��در ك �م��ا ت ��م ت �غ �ط �ي��ة زي� ��ادة
امل �ص��روف��ات الفعلية ع��ن االي� ��رادات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة 4.008.317/-د.ك
خ� �ص� �م ��ا م� � ��ن ال � � �ب� � ��اب ال � �خ � ��ام � ��س -
امل �ص��روف��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل��دف��وع��ات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة  -ب �م �ي��زان �ي��ة ال� � ��وزارات
واالدارات الحكومية (وزارة املالية
 الحسابات العامة) طبقا ملشروعق� ��ان� ��ون ب � �ش ��أن اع� �ت� �م ��اد ال �ح �س��اب
الختامي للهيئة ع��ن السنة املالية
.2015/2014
ثانيا  -فحص ومراجعة
بيانات الحساب الختامي للهيئة
م��ن امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي اس �ف��ر عنها
ف�ح��ص وم��راج �ع��ة دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
للبيانات الواردة بالحساب الختامي
للهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد عن
السنة املالية  2015/2014ما يلي:
 - 1انعدام الصرف على اعتمادات
بعض بنود امليزانية وتدني معدالت
الصرف على البعض منها مما أدى
ل �ظ �ه��ور وف� ��ر ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
للهيئة.
حيث تبني لدى الفحص واملراجعة
انعدام الصرف على اعتمادات بعض
ب� �ن ��ود امل� �ي ��زان� �ي ��ة وت� ��دن� ��ي م� �ع ��دالت
الصرف على البعض منها مما أدى
ل �ظ �ه��ور وف� ��ر ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي
للهيئة.
وأك � � � ��د ال � � ��دي � � ��وان ض � � � � ��رورة ق �ي ��ام
الهيئة بدراسة احتياجاتها دراس��ة
مستفيضة آخ��ذة ف��ي االع�ت�ب��ار كافة
ال �ج��وان��ب التنظيمية وال�ف�ن�ي��ة عند
إع� � ��داد ت �ق ��دي ��رات م �ي��زان �ي �ت �ه��ا وذل ��ك
ت� �ج� �ن� �ب ��ا ل� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص اع � �ت � �م � ��ادات
م� ��ن دون اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا وم � ��ن دون

مبنى ديوان املحاسبة

االس �ت �ف��ادة منها ف��ي اط ��ار امليزانية
العامة للدولة.
 - 2ض �ع��ف ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى إع� ��داد
الحساب الختامي للهيئة.
ح � � �ي� � ��ث ت � � �ب �ي ��ن ل � � � � � ��دى ال � �ف � �ح� ��ص
تضمني ح�س��اب  -تأمينات شيكات
وخ� � � �ط � � ��اب � � ��ات ض � � �م � � ��ان  -م �ن �ت �ه ��ي
ال�ص�لاح�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة (/13
رب�ع��ا :الحسابات) م��ن ق��واع��د تنفيذ
ميزانيات الجهات الحكومية للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وال �ت��ي تقضي
بوجوب إجراء فحص دوري (شهري
ورب ��ع س �ن��وي) ل�ح�س��اب��ات التسوية
 األم � ��ان � ��ات وال� �ع� �ه ��د  -ب��أن��واع �ه��اوال �ح �س��اب��ات ال �ن �ظ��ام �ي��ة ب��أن��واع �ه��ا
وإج��راء التسويات الالزمة للحد من
تضخم أرصدتها.
 - 3ع � ��دم ت �ق �ي��د ال �ه �ي �ئ��ة ب�ب�ع��ض
أحكام التعميم رق��م ( )4لسنة 2000
ب�ش��أن ال�ق��واع��د واإلج � ��راءات ال�لازم��ة
إلق�ف��ال الحسابات وإع ��داد الحساب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� �ل� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
وتعديالته.
ح �ي ��ث ت �ب�ي�ن ل � ��دى ال �ف �ح ��ص ع ��دم
تضمني ال�ح�س��اب الختامي شهادة
تأييد ال�ب�ن��وك ب��أرص��دة االع�ت�م��ادات
امل�س�ت�ن��دي��ة وخ �ط��اب��ات ال�ض�م��ان في
ن�ه��اي��ة ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة وك��ذل��ك كشف
ح��رك��ة ال �ب �ن��ك ع ��ن ال �ش �ه��ر االول من
السنة املالية.
ثالثا  -فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة
فيما يلي أهم املالحظات التي
أس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة

دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس � �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات
وس �ج�لات ال�ه�ي�ئ��ة للسنة امل��ال�ي��ة
:2015/2014
 - 1م� �خ ��ال� �ف ��ة أح� � �ك � ��ام ق ��ان ��ون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وع� ��دم إب ��رام
عقد بشأن أحد اعالنات الهيئة.
ب �ت��اري��خ  2014/12/3أس�ن��دت
ال �ه �ي �ئ��ة إلح � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ن�ش��ر
إع�لان��ات بالصحف الرسمية عن
ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي مل �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
بمبلغ وقدره  11.424/-د.ك.
وت� � �ب �ي��ن ل� � � ��دى ال � �ف � �ح� ��ص ع� ��دم
إبرام الهيئة عقد مع تلك الشركة
لتحديد االل �ت��زام��ات وال��واج�ب��ات
ل �ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن وع � ��دم ح�ص��ول�ه��ا
على الضمانات الالزمة للتنفيذ
ك �م��ا ت �ب�ين ع� ��دم ح �ص ��ول ال�ه�ي�ئ��ة
ع �ل��ى م��واف �ق��ة ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
امل � ��رك � ��زي � ��ة أو أخ � � ��ذ اإلذن وف ��ق
األح �ك��ام ال�ق��ان��ون�ي��ة والتعليمات
امل ��ال� �ي ��ة امل � �ق� ��ررة ف ��ي ه � ��ذا ال �ش��أن
وط �ل��ب ال��دي��وان ب �ي��ان أس �ب��اب ما
سبق.
وأف��ادت الهيئة بأنه بمناسبة
االحتفال باليوم العاملي ملكافحة
الفساد بتاريخ  2014/12/9كان
يتعني على الهيئة نشر إعالنات
بالصحف للتعريف بعقد مؤتمر
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ي� ��وم ون � �ظ� ��را ل �س��رع��ة
االج � ��راءات وال� �ض ��رورة الحتمية
فقد تم االتفاق مع إحدى الشركات
لنشر االعالنات عن طريقها نظرا
ل �ع��دم ال �ق ��درة ع�ل��ى ال�ت�ن�س�ي��ق مع
كافة الجرائد ف��ي وق��ت واح��د من
قبل الهيئة.

وأض � ��اف � ��ت أن� � ��ه ل� ��م ي� �ت ��م إب� � ��رام
ت �ع��اق��د م ��ع ال� �ش ��رك ��ة ألن ط��ري �ق��ة
دف� ��ع امل �ق ��اب ��ل امل� � ��ادي ت� �ك ��ون ب�ع��د
ت��أدي��ة ال�خ��دم��ة ون �ش��ر االع�لان��ات
بالصحف املحلية وأنها ستراعي
ذلك مستقبال.
 - 2م �خ��ال �ف��ة ال �ه �ي �ئ��ة ألح �ك��ام
ال �ت �ع �م �ي��م رق � ��م ( )5ل �س �ن��ة 2002
بشأن الدورة املستندية لعمليات
ال� �ت� �خ ��زي ��ن وت � � � � ��داول ال� �ع� �ه ��د ف��ي
النظام اآللي.
ح � �ي� ��ث ت � �ب�ي��ن ل � � � ��دى ال� �ف� �ح ��ص
قيام الهيئة ب�ش��راء احتياجاتها
م � � ��ن امل � �س � �ت � �ل� ��زم� ��ات واالج� � � �ه � � ��زة
واس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا م� ��ن دون اع � ��داد
ن� �م ��اذج ال �ت �س �ل��م امل �ب��دئ��ي وإق� ��رار
ال� � �ف� � �ح � ��ص واإلح � � � � �ص� � � � ��اء وذل� � � ��ك
باملخالفة للبندين رقمي (ه �ـ)1/
و (ه �ـ- )4/اج��راءات تسلم امل��واد -
رابعا :عمليات التخزين وت��داول
العهد من التعميم املذكور وطلب
الديوان بيان أسباب عدم االلتزام
بالتعليمات املالية.
وأف� � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب ��أن ��ه ن �ظ��را
ل � �ح� ��داث� ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وع � � � ��دم ت ��وف ��ر
األن � �ظ � �م� ��ة اآلل� � �ي � ��ة وامل� �ط� �ب ��وع ��ات
ال�خ��اص��ة ب��ال�ن�م��اذج امل�ط�ل��وب��ة لم
يتم إعداد نماذج التسلم املبدئي
وإقرار الفحص واإلحصاء.
ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه ق� ��د ت� ��م م �خ��اط �ب��ة
وزارة امل ��ال �ي ��ة ب �م��وج��ب ال �ك �ت��اب
رق � ��م ( )2015/813ب� �ش ��أن ط�ل��ب
ت ��وف � �ي ��ر ب� ��رن� ��ام� ��ج ادارة امل � � ��واد
املتكاملة وتدريب املوظفني على
استخدامه.

رابعا  -فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة
م��ن املالحظات التي أسفر عنها
فحص وم��راج�ع��ة دي��وان املحاسبة
ل �ش��ؤون ال �ت��وظ��ف ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
مل �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014ما يلي:
اس � �ت � �م � ��رار ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ص ��رف
مكافآت عن أعمال أخرى باملخالفة
ألحكام قانون انشائها.
تبني ل��دى الفحص ق�ي��ام الهيئة
ب ��االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب� �خ ��دم ��ات ع � ��دد م��ن
املوظفني وصرف املكافآت املستحقة
ل�ه��م ول�ل�ع��ام�ل�ين ب�ه��ا اس �ت �ن��ادا ال��ى
ق��رار رئيس الهيئة رق��م ( )12لسنة
 2014الصادر بتاريخ 2014/2/10
ب�ش��أن ال�ق��واع��د وال�ض��واب��ط املؤقتة
ملنح املكافآت للعاملني بالهيئة أو
املستعان بخدماتهم.
إال أن � ��ه وح� �ت ��ى ان� �ت� �ه ��اء ال �س �ن��ة
املالية  2015/2014لم تلتزم الهيئة
ب��أح �ك��ام امل � ��ادة ( )10م��ن امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )24ل �س �ن��ة 2012
ب ��إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد واألحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب� �ي ��ان اس �ب ��اب
عدم عرض قواعد وضوابط صرف
امل � �ك� ��اف� ��آت ع� �ل ��ى م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية إلعمال شؤونه.
وأف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أن ال �ق��رار رق��م
( )12ل�س�ن��ة  2014ص ��در ب �ن��اء على
رأي إدارة ال � �ف � �ت� ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع
ال ��واردة بكتابها رق��م ـ )329امل��ؤرخ
 2014/1/19ع��ن م ��دى اخ�ت�ص��اص
ال�ه�ي �ئ��ة ب �ت�ق��ري��ر وص� ��رف امل �ك��اف��آت
امل �س �ت �ح �ق ��ة مل ��وظ �ف �ي �ه ��ا ومل� � ��ن ي �ت��م
االستعانة بهم ألداء بعض اعمال
الهيئة والذي اشار الى اختصاص
م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ب� ��إص� ��دار ق � ��رارات
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة م ��ؤق� �ت ��ة ت �ن �ظ��م ق ��واع ��د
وض ��واب ��ط وش� ��روط م�ن��ح ال�ح��واف��ز
وامل� � �ك � ��اف � ��آت ل �ت �ل �ب �ي��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات
الهيئة تبعا مل��ا تقتضيه مصلحة
العمل وعندما ق��ررت إدارة الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع ذل� ��ك ال� � ��رأي ك� ��ان تحت
بصرها نص املادة ( )10من املرسوم
بقانون رقم ( )24لسنة  2012سالف
اإلش ��ارة ال�ي��ه وعليه فقد ت��م صرف
م �ك��اف��آت االس �ت �ع��ان��ة ف ��ي ض ��وء ما
ورد بكتاب إدارة الفتوى والتشريع
سالف الذكر.

ظهور وفر
بالحساب الختامي
للهيئة النعدام
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اعتمادات بعض
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إقفال الحسابات
للجهات الحكومية
مخالفة أحكام
قانون المناقصات
العامة وعدم
إبرام عقد بشأن
أحد إعالنات الهيئة
استمرار الهيئة
في صرف مكافآت
عن أعمال أخرى
بالمخالفة ألحكام
قانون إنشائها
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أكد أن ما يحدث في سوريا أكبر جريمة إنسانية في التاريخ

المعتوق :قصف مستشفى القدس
في حلب يعد من مشاهد الخزي والعار
ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �خ �ي ��ري ��ة
اإلس�لام�ي��ة العاملية ومبعوث األم�ين
ال � � �ع � ��ام ل �ل��أم � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل� �ل� �ش ��ؤون
االن �س��ان �ي��ة امل �س �ت �ش��ار ف ��ي ال ��دي ��وان
األم � �ي � ��ري د .ع �ب ��دال �ل ��ه امل� �ع� �ت ��وق ان
عملية قصف مستشفى (القدس) في
حلب ال��ذي دمر على رؤوس االطباء
وامل � ��رض � ��ى واس � �ت � �غ ��اث ��ة ال �ض �ح��اي��ا
وح� � � �ش � � ��رج � � ��ات امل� � �ك� � �ل � ��وم �ي��ن ت �ح ��ت
األن� �ق ��اض ي �ع��د م �ش �ه��دا م��ن م�ش��اه��د
ال�خ��زي وال�ع��ار والخجل ال��ذي يفوق
قدرة البشر على االحتمال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها املعتوق
خ�ل�ال اف�ت�ت��اح االج �ت �م��اع التنسيقي
ملجموعة كبار املانحني لدعم الشعب
ال�س��وري امل�ق��ام ام��س برعاية النائب
االول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
وب �ح �ض��ور ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خ��ال��د ال�ج��ارال�ل��ه وامل �ف��وض ال�س��ام��ي
ل�ل�ام ��م امل� �ت� �ح ��دة ل � �ش ��ؤون الل��اج �ئ�ي�ن
فيلبو غراندي ومساعد االمني العام
ل �ل �ش ��راك ��ات االن �س ��ان �ي ��ة م ��ع ال �ش��رق
األوسط وآسيا رشيد كاليكوف.

وأوض� � ��ح امل �ع �ت��وق أن االج �ت �م��اع
ي�ه��دف ال��ى متابعة آخ��ر مستجدات
ت �ع �ه��دات ال � ��دول وال �ج �ه��ات امل��ان�ح��ة
خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي ال��راب��ع ال��ذي
عقد في لندن بفبراير املاضي وبلغت
تعهداته أكثر من  10مليارات دوالر
ما يعد نقطة تحول مهمة في العمل
االغاثي من أجل الشعب السوري.
وأضاف أن االزمة السورية تدخل
عامها السادس في ظل اعمال القتل
وال�ف�ت��ك والتهجير وال�ت��دم�ي��ر ت��زداد
حدة ووطأة رغم الهدنة التي أعلنت
وأف��اد ب��أن الواقع يقول إن��ه ال صدى
كبيرا ل�ه��ذه ال�ت�ح��رك��ات على األرض
فاألزمة السورية تتفاقم تعقيدا بفعل
ت� �ض ��ارب امل �ص��ال��ح وع �ج��ز امل�ج�ت�م��ع
ال��دول��ي وأش ��ار امل�ع�ت��وق إل��ى انتقال
املعركة إل��ى مدينة حلب حيث حول
القصف املجنون بالبراميل املتفجرة
ب �ي��اض ال �ت��رب��ة إل� ��ى م �ش��اه��د دام �ي��ة
وشدد على اننا لن نكف عن املطالبة
بضرورة وض��ع نهاية ألعمال القتل
وال�ت�ش��ري��د وال�ت�ف�ج�ي��ر ال�ت��ي ترعاها
بعض ال��دول ل�لأس��ف الشديدمؤكدا

د .عبدالله املعتوق

اننا بصدد أكبر جريمة إنسانية في
التاريخ راح ضحيتها أكثر من 300
ألف قتيل.
ب��دوره ق��ال نائب وزي��ر الخارجية
خ��ال��د س�ل�ي�م��ان ال �ج��ارال �ل��ه ف��ي كلمة
م�م��اث�ل��ة إن االج �ت �م��اع ي�ع�ق��د ف��ي ظل
ظ ��روف دق�ي�ق��ة وت �ط��ورات متسارعة
ش� �ه ��دت اش� �ت� �ع ��ال أزم� � � ��ات وك � � ��وارث
إنسانية غير مسبوقة على مستوى
ال� �ع ��دد واالم� � �ت � ��داد ال ��زم �ن ��ي وأرق � ��ام

ال � �ض � �ح� ��اي� ��ا ض� ��اع � �ف� ��ت م� � ��ن وت � �ي� ��رة
ال�ت�ح��دي��ات وأك� ��دت أه�م�ي��ة وحتمية
التعاون ال��دول��ي للتصدي إلنهائها
ووضع الحلول املناسبة للوقاية في
املستقبل من مثيالتها.
ول �ف��ت ال �ج ��ار ال �ل��ه إل ��ى م�ت��اب�ع�ت��ه
ب � �ق � �ل � ��ق ش � � ��دي � � ��د اآلث � � � � � � � ��ار امل � �ف � ��زع � ��ة
وامل� �ش ��اه ��د امل� ��روع� ��ة ال� �ت ��ي خ�ل�ف�ت�ه��ا
ال�ه�ج�م��ات ال��وح�ش�ي��ة امل��دم��رة ل�ق��وات
ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري ع�ل��ى م��دي�ن��ة حلب
مستهدفة املدارس واملراكز الصحية
واملستشفيات ت��ارك��ة وراء ه ��ا مئات
ال� �ق� �ت� �ل ��ى وامل � �ص� ��اب�ي��ن م � ��ن االط � �ف� ��ال
والنساء واملدنيني األبرياء.
وأض � � � � � ��اف :ون � �ح� ��ن ع � �ل ��ى أب � � ��واب
ان � �ع � �ق� ��اد أول ق� �م ��ة ع ��امل� �ي ��ة ل �ل �ع �م��ل
اإلن � �س ��ان ��ي ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة أس �ط �ن �ب��ول
ال�ت��رك�ي��ة خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ال �ج ��اري ف��إن
املسؤولية اإلنسانية أمامنا تتعاظم
وع �ل �ي �ن��ا ال �ت��وص��ل ل �ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة
وأف�ك��ار خالقة لدعم وتعزيز النظام
العاملي اإلنساني وتمكني أدواته من
الوصول إلى املتضررين واملنكوبني
بأقصى سرعة و كفاءة.

القمة اإلنسانية بإسطنبول التركية في الـ  23الجاري فرصة لبحث آليات جديدة

الجار اهلل :األطراف اليمنية لديها زخم
عال وحرص على تحقيق خطوة إيجابية
أك��د ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة خالد
ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ان ه� �ن ��اك زخ� �م ��ا ع��ال �ي��ا
وح � ��رص � ��ا ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق االط� � � ��راف
ال�ي�م�ن�ي��ة خ �ط��وة اي �ج��اب �ي��ة وه� ��و ما
ي�ب�ع��ث ع�ل��ى االرت �ي ��اح وال �ت �ف��اؤل في
م�ش��اورات ال�س�لام التي تستضيفها
الكويت برعاية االمم املتحدة.
ون �ف��ى ال �ج��ار ال �ل��ه ان ي �ك��ون ق��رار
وف � � ��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة ت �ع �ل �ي��ق
مشاركته في املشاورات خروجا على
م��رج �ع �ي��ات ق� ��رار م�ج�ل��س االم� ��ن رق��م
 2216وامل�ب��ادرة الخليجية وآلياتها
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وم � �خ � ��رج � ��ات ال � �ح� ��وار
الوطني.
واك� � ��د ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح�ف�ي�ين
على هامش مشاركته في االجتماع
ال�ت�ن�س�ي�ق��ي ال �س��اب��ع مل�ج�م��وع��ة ك�ب��ار
امل ��ان� �ح�ي�ن ل ��دع ��م ال �ش �ع ��ب ال� �س ��وري
ف��ي ال�ك��وي��ت ت�م�س��ك ج�م�ي��ع االط ��راف
ال�ي�م�ن�ي��ة ب �م��رج �ع �ي��ات ال� �ق ��رار 2216
والقرارات االخرى ذات الصلة.
وق ��ال ان ه ��ذه امل��رج �ع �ي��ات تشكل

اس��اس��ا صحيحا مل �ش��اورات ال�س�لام
التي انطلقت بالكويت في  21ابريل
امل � ��اض � ��ي وت � ��ؤس � ��س ل� �ح ��ل ت ��واف �ق ��ي
ل� �ل� �ص ��راع ف� ��ي ال �ي �م ��ن الس �ي �م ��ا ب�ع��د
ان ق��دم��ت ج�م�ي��ع االط � ��راف اليمنية
للمبعوث االممي تصوراتها ورؤاها
ل�ل�اط��ار ال �ع��ام ال� ��ذي اق �ت��رح�ت��ه االم��م
امل�ت�ح��دة ح ��ول هيكلة واط� ��ار العمل
ل� �ل� �م� �ح ��اور ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالم� �ن� �ي ��ة
واالقتصادية في املرحلة املقبلة.
واوض� ��ح ان ه ��ذه ال� ��رؤى ستكون
م�ح��ل ن �ق��اش ل�ل��وص��ول ال��ى ال�ت��واف��ق
امل ��أم ��ول وب �م ��ا ي �س��اع��د ف ��ي ت�س��وي��ة
االزم � � ��ة ف ��ي ال �ي �م��ن وان � �ه� ��اء م �ع��ان��اة
شعبها.
وح ��ول م��وع��د ان �ت �ه��اء امل �ش��اورات
ق ��ال ال �ج��ارال �ل��ه :ال اس�ت�ط�ي��ع تحديد
جدول زمني لهذه املشاورات وذكر ان
املشاورات شأنها شأن أي مشاورات
ق��اب�ل��ة للتعثر او االس �ت �م��رار ونحن
كدولة مضيفة نتطلع ال��ى ان تحقق
نتائج ايجابية

خالد الجارالله

وع��ن لقائه ق�ي��ادات وف��دي انصار
الله واملؤتمر الشعبي ال�ع��ام اوض��ح
ان اللقاء يعقد بشكل متكرر مؤكدا
ان � ��ه ال ت ��وج ��د ل � ��دى ال� �ك ��وي ��ت اف �ك��ار
لطرحها باعتبارها دولة مضيفة.
ومن ناحية اخرى قال الجار الله
ان ال �ق �م��ة االن �س��ان �ي��ة امل��زم��ع ع�ق��ده��ا
ب��اس�ط�ن�ب��ول ال �ت��رك �ي��ة ف��ي ال� �ـ  23من

م��اي��و ال �ج��اري ت�ش�ك��ل ف��رص��ة ل�ل��دول
املشاركة لبحث آليات جديدة ووضع
اسس وافكار خالقة للعمل االنساني.
وح� � ��ول ال � �ت � �ط ��ورات االخ � �ي� ��رة ف��ي
م ��دي �ن ��ة ح �ل ��ب ال � �س ��وري ��ة وع� �م ��ا اذا
كانت هناك مبادرات كويتية لتقديم
امل� �س ��اع ��دات ل� �ه ��ؤالء امل �ن �ك��وب�ين ذك��ر
ال �ج��ارال �ل��ه ان امل �س��اع��دات ال�ك��وي�ت�ي��ة
م� � ��وج� � ��ودة وم � �س � �ت � �م ��رة وال � �ب� ��رام� ��ج
االغاثية موضوعة وهناك التزامات
سابقة.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال ح ��ول ال�ج�ه��ود
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل��وس��اط��ة ب� ��االف� ��راج عن
امل �ح �ت �ج��زي��ن ال �ق �ط��ري�ي�ن ف ��ي ال �ع��راق
أك��د ال�ج��ارال�ل��ه أن الجهود الكويتية
م �س �ت �م��رة م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة اح �ت �ج��ازه��م
ول��ن نتوانى ع��ن اي جهد يسهم في
االف��راج ع��ن االش�ق��اء القطريني وب��ذل
املزيد من الجهد مع جميع االط��راف
املعنية الط�لاق سراحهم معربا عن
االم � ��ل ف ��ي ان ي �ت��م ذل� ��ك ف ��ي ال �ق��ري��ب
العاجل.

الداخلية :توافر البصمة
الوراثية شرط إلصدار
الجواز اإللكتروني
أع � �ل� ��ن وك � �ي� ��ل وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة
امل � � �س� � ��اع� � ��د ل � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
وال � � �ج � ��وازات ال � �ل� ��واء ال �ش �ي��خ م ��ازن
ال �ج��راح ام��س ع��ن ال �ب��دء ف��ي اص��دار
الجواز االلكتروني الجديد اعتبارا
من منتصف سبتمبر املقبل شريطة
توافر البصمة الوراثية الستخراجه
ك ��ي ت�ك�ت�م��ل ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات جميع
امل ��واط� �ن�ي�ن ل � ��دى ق� �ط ��اع ال�ج�ن �س�ي��ة
وال� � �ج � ��وازات .وق� ��ال ال� �ل ��واء ال �ج��راح
ف ��ي ك �ل �م �ت��ه خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع ال � �ـ31
للمديرين العامني للجوازات بدول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال ��ذي
ي�س�ت�م��ر ح�ت��ى ي ��وم غ��د األرب �ع ��اء ان
ج� ��واز ال �س �ف��ر االل �ك �ت��رون��ي وال��رب��ط
اآلل � ��ي ب�ي�ن دول امل �ج �ل��س م ��ن اب ��رز
امل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �ت� ��ي ت� �ق ��دم ��ت ب �ه��ا
الوفود املشاركة في االجتماع.
واض ��اف ان االج�ت�م��اع سيناقش
م��وض��وع��ات ب��ال�غ��ة األه�م�ي��ة تهدف
الى تحقيق تطلعات وآمال املواطن
ال �خ �ل �ي �ج ��ي م � ��ن خ� �ل ��ال ال �ت �ن �س �ي��ق
ف � ��ي م� � �ج � ��االت ال � �ت � ��دري � ��ب وت � �ب� ��ادل
املعلومات ب�ين دول املجلس مبينا
ان االجتماع يعقد في ظروف بالغة
الدقة ملناقشة اإلج��راءات التنفيذية
ل � � �ق � ��رارات وزراء ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل� ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون بتسهيل التنقل
للمواطنني واملقيمني.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د م �س��اع��د امل��دي��ر
ال� � �ع � ��ام ل � � �ل � ��إدارة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ش ��ؤون
اإلقامة في ال��وزارة العميد عبدالله
ال � �ه � ��اج � ��ري ان امل� ��رح � �ل� ��ة ال ��دق �ي �ق ��ة
ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا امل �ن �ط �ق��ة ت�س�ت��دع��ي
تضافر الجهود وتكثيف التنسيق
انطالقا م��ن وح��دة ال��واق��ع واملصير
ال ��واح ��د ل � ��دول امل �ج �ل��س م ��ن جهته
اوض��ح امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�إدارة العامة
ل�ل�ع�لاق��ات واالع �ل�ام األم �ن��ي ب ��وزارة

الشيخ مازن الجراح

ال��داخ �ل �ي��ة ال�ع�م�ي��د ع ��ادل ال�ح�ش��اش
ان امل� ��راح� ��ل ال �ن �ه��ائ �ي��ة الس �ت �خ��راج
ال�ج��واز االلكتروني ستحدد الحقا
اذ س� �ت� �ع ��رض ك� ��ل دول � � ��ة م �ش��ارك��ة
باالجتماع خطتها ورؤي�ت�ه��ا بهذا
الشأن.
ول � � �ف� � ��ت ال � � � ��ى وج� � � � � ��ود ش ��ري� �ح ��ة
الكترونية في الجواز الجديد تحمل
كافة تفاصيل صاحب الجواز دون
ال� �ح ��اج ��ة ل�ل�اس� �ت� �ع�ل�ام م� ��ن أج� �ه ��زة
ال �ح��اس��ب االل � ��ي م ��ؤك ��دا اس �ت �ح��ال��ة
ت��زي�ي�ف��ه او ت��زوي��ر ب�ي��ان��ات��ه وان أي
م �ح��اول��ة م ��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل س �ت��ؤدي
إل��ى إت�ل�اف ال �ج��واز وع��دم صالحية
استخدامه.
وب�ين ان االجتماع يبحث كيفية
االس � � �ت � � �ف � ��ادة م � ��ن ت � � �ج � ��ارب ورؤى
املشاركني في نظام اإلق��ام��ات ونقل
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وت� �ح ��دي ��ث ال �ب �ي ��ان ��ات
اض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ت� �ق ��دي ��م امل� �ع� �ل ��وم ��ات
اإلرشادية والتوعوية خالل أسبوع
الجواز الخليجي مشيرا الى ان كافة
املوضوعات املطروحة في االجتماع
ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ص� �ل ��ب ال � �ع � �م� ��ل األم � �ن� ��ي
ومتطلباته.

مليونا دينار قيمة عمليات
نزع الملكية الشهر الماضي
قال مدير إدارة نزع امللكية فهد
الشعلة إن قيمة امل�ع��ام�لات التي
أنجزتها اإلدارة خالل شهر ابريل
املاضي بلغت نحو مليوني دينار
كويتي.
واض � ��اف ال�ش�ع�ل��ة ف��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي إن اإلدارة أص � � ��درت
التقرير اإلح�ص��ائ��ي لشهر ابريل
م �ت �ض �م �ن��ا امل � �ع ��ام �ل�ات ال � �ص� ��ادرة
والواردة إضافة إلى إصدار عشرة
ك� �ت ��ب ل �ل �ت �ث �م�ين وم �ث �ل �ه��ا إلع � ��ادة
ال� �ن� �ظ ��ر ل �ل��أف � ��راد وث� �م ��ان� �ي ��ة ك�ت��ب
للعقارات املستملكة.
وأوضح أن املعامالت الصادرة
ل�لأف��راد وامل��ؤس�س��ات بلغت خالل
ابريل املاضي  1478معاملة و145

كتابا ص��ادرا ل�ل��وزارات والجهات
الحكومية ف��ي ح�ين ب�ل��غ إجمالي
امل�ع��ام�لات ال �ص��ادرة وال ��واردة في
الشهر ذاته  1740معاملة.
ي ��ذك ��ر أن إدارة ن� � ��زع امل �ل �ك �ي��ة
ت�ه��دف إل��ى ن��زع ملكية ال�ع�ق��ارات
واألراض� � � � ��ي واالس � �ت � �ي �ل�اء ع�ل�ي�ه��ا
م ��ؤق� �ت ��ا ل �ل �م �ن �ف �ع��ة ال� �ع ��ام ��ة ب �ن��اء
ع�ل��ى ق� ��رارات ص ��ادرة ع��ن مجلس
الوزراء واملجلس البلدي وتحديد
املخصصات املالية للتعويضات
املقررة.
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الحمود :ندعو الستراتيجية إعالمية
لمواجهة ثقافة العنف والتطرف

الكويت تؤكد أهمية
تنفيذ رؤية خادم الحرمين
في جانبها البيئي

أك� ��د وزي � ��ر االع� �ل��ام ووزي� � ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال �ح �م��ود ان اخ �ط ��ر ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي
ن ��واج �ه �ن ��ا واه� �م� �ه ��ا ه� ��ي ال� �ت� �ط ��ورات
ال �ت �ق �ن �ي��ة امل �ت�ل�اح �ق��ة ال� �ت ��ي ت�س�ت�ه��دف
ال�ش�ب��اب وت�س�ع��ى لتغريبه ع��ن وطنه
ونشر ثقافة العنف والتطرف وطمس
ال �ه��وي��ات وم �ح��و ال �ث��واب��ت م��ا يجعل
األمم في مهب رياح الفرقة والتشتت.
واض � � ��اف ال �ح �م ��ود ف ��ي ك �ل �م �ت��ه ف��ي
حفل افتتاح امللتقى االعالمي العربي
ب ��دورت ��ه ال� �ـ  13م�م�ث�لا ل��راع��ي امللتقى
س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ان ه� ��ذه ال �ت �ح��دي��ات
وت �ل��ك امل �خ��اط��ر ت�م�ت��د إل ��ى ك ��ل دول �ن��ا
العربية وعليه فإن التكامل والتنسيق
ال �ع��رب��ي ف ��ي م �ج��ال ال �ع �م��ل االع�ل�ام��ي
ي� �ص� �ب ��ح ض � � � � ��رورة ول � �ي � ��س اخ � �ت � �ي ��ارا
بتنسيق وت�ع��اون ال يقف عند ح��دود
ال �ح ��وار ال�ب�ي�ن��ي ودع ��ا امل �ش��ارك�ي�ن في
امللتقى ال��ى أال ي�خ��رج��وا م�ن��ه اال وق��د
وضعوا تصورا الستراتيجية إعالمية
ت�م�ث��ل اط � ��ارا ل�ت�ح��رك�ن��ا االع�ل�ام ��ي في
م��واج �ه��ة ت �ل��ك األخ� �ط ��ار وال �ت �ح��دي��ات
واضعني أمام أعينكم شبابنا العربي
الذي يستحق منا كل االهتمام في كل
وس��ائ��ل إعالمنا التقليدية والجديدة
والتي تسجل اإلح�ص��اءات أنهم أعلى
النسب في التعامل مع اإلعالم الجديد.
واك ��د ان ه ��ذه ال �ت �ص��ورات سيكون
ل �ه��ا أه�م�ي�ت�ه��ا وق�ي�م�ت�ه��ا ق ��ائ�ل�ا :ان�ت��م
ت � �م� ��ارس� ��ون ع� �م�ل�ا م �ه �ن �ي��ا م� ��ن خ�ل�ال

أك��د امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة العامة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االدارة
الشيخ عبدالله األحمد أهمية تنفيذ
رؤي� � ��ة خ� � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين
امل�ل��ك س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز بشأن
تعزيز العمل الخليجي املشترك في
جانبها البيئي.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل� ��ى به
ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه االح � �م� ��د ل �ك��ون��ا
ع�ل��ى ه��ام��ش رئ��اس�ت��ه وف��د الكويت
املشارك في االجتماع الـ  37للوكالء
املسؤولني عن ش��ؤون البيئة بدول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية الذي انطلقت اعماله امس
وأش ��ار إل��ى م��ا تضمنته ال��رؤي��ة
م��ن ق �ض��اي��ا ب�ي�ئ�ي��ة ح �ي��وي��ة تتعلق
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة
وامل � �ن ��اط ��ق ال �س��اح �ل �ي��ة وم �ع��ال �ج��ة
ال �ت �ص �ح��ر وص� ��ون امل �ي ��اه ال�ج��وف�ي��ة
والتكيف مع التغيرات املناخية.
ون �ب��ه ال ��ى أه�م�ي��ة ال �خ �ط��وة ال�ت��ي
اتخذها وكالء البيئة بدول املجلس
بإطالق النسخة االول��ى من البوابة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وال � �ت ��ي ت��أس �س��ت ب ��دع ��م ت �ق �ن��ي م��ن
ال� �ف ��ري ��ق ال �ف �ن ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي ال �ت��اب��ع
للهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة وباالعتماد
ع�ل��ى ال �ب��واب��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة البيئية
لدولة الكويت.
وأشاد باالهتمام الذي ابداه كبار
املسؤولني في الوزارات واملؤسسات
امل �س��ؤول��ة ع��ن ش ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة ب��دول
مجلس ال�ت�ع��اون بتوفير البيانات
الالزمة النطالق النسخة األولى من

جانب من افتتاح امللتقى اإلعالمي

مؤسساتكم االعالمية املرتبطة بكافة
فئات املجتمع فال يحكم فكركم سوى
ض �م��ائ��رك��م وم�ه�ن�ي�ت�ك��م ال �ت��ي ن�ق��دره��ا
ونتوقع منها الكثير.
واوض � � ��ح ان ش� �ع ��ار امل �ل �ت �ق��ى ل �ه��ذا
ال �ع��ام (اإلع �ل��ام م �ق��وم��ات وت �ح��دي��ات)
يعكس حسا سياسيا وعلميا ومهنيا
وك��ذل��ك ح�س��ا ع��رب�ي��ا وط �ن �ي��ا.وب�ين ان
م��ن امل �ق��وم��ات ال �ت��ي نستند إل�ي�ه��ا في
استراتيجيتنا وتخطيطنا اإلعالمي
الحرص على االلتزام باعطاء األولوية
ل �ق �ض��اي��ا وه � �م ��وم ال ��وط ��ن وامل ��واط ��ن
وإت��اح��ة ال�ف��رص��ة ل�ك��ل االراء واألف �ك��ار
وال� � �ح � ��رص ع �ل ��ى االل � � �ت � ��زام ب �ت��رس �ي��خ
ه ��وي� �ت� �ن ��ا وق� �ي� �م� �ن ��ا وف � � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا
ق �ي��م ال �ت �س��ام��ح وامل ��واط� �ن ��ة وال ��وح ��دة
والتماسك.
واض � � ��اف ان� �ن ��ا ن �ع �م��ل اي� �ض ��ا ع�ل��ى

نشر قيم العمل وال�ب�ن��اء ف��ي مواجهة
م ��وج ��ات االع �ل ��ام ال � ��ذي ي �ه ��دم ل�ل�ه��دم
ون �ش��ر ال�ع�ن��ف وال �ت �ط��رف ول �ع��ل شهر
رم � �ض � ��ان امل� �ق� �ب ��ل وم� � ��ا اع� � ��ددن� � ��اه م��ن
خريطة مدروسة سيؤكد هذا االلتزام
وال �ح ��رص ع �ل��ى ال �ت �ط��وي��ر ف��ي ال�ش�ك��ل
وامل�ح�ت��وى واع �ط��اء األول��وي��ة للشباب
م��ن ال�ج�م�ه��ور وال� �ك ��وادر ال�ع��ام�ل��ة في
ال�ب��رام��ج باعتبارهم ش��رك��اء ف��ي رسم
الحاضر وبناء املستقبل.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه اع � ��رب وزي � ��ر ال ��دول ��ة
االردن� � � ��ي ل� �ش ��ؤون االع� �ل ��ام د .م�ح�م��د
املومني في كلمته عن الفخر ان واقع
اإلع�ل�ام ال�ع��رب��ي يتطلب إم�ع��ان النظر
في املستقبل وتنفيذ االستراتيجيات
االع�لام�ي��ة العربية ال�ع��دي��دة واج�ت��راح
اف� � �ك � ��ار ج � ��دي � ��دة واب � �ت � �ك � ��ار أس ��ال� �ي ��ب
ب �ن��اءة وإي �ج��اد آل �ي��ات ف�ع��ال��ة وال�ن�ظ��ر

ف��ي م �ح �ت��وى امل �ن �ت��ج اإلع�ل�ام ��ي امل �ق��دم
للجمهور والتصدي لوسائل اإلع�لام
التي تهدف الى التأثير سلبا في عقول
الشباب والرأي العام.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال األم � �ي� ��ن ال � �ع ��ام
للملتقى م��اض��ي الخميس ف��ي كلمته
ان �ن��ا ن�ع�ي��ش م��رح �ل��ة ت��اري �خ �ي��ة مهمة
ب�ت�ص��اع��د اه �م �ي��ة االع �ل��ام ح �ي��ث رواد
االع�لام اصحاب مسؤولية اكبر تجاه
ما يقدمونه.
وت ��م خ�ل�ال ال�ح�ف��ل ت�ك��ري��م ع ��دد من
كبار االعالميني واملسؤولني والكتاب
وال�ف�ن��ان�ين ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وك��ذل��ك
امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي امل �ل �ت �ق��ى.وج��ال ممثل
راع��ي امللتقى الشيخ سلمان الحمود
ود .املومني والشخصيات الحاضرة
ف� ��ي امل � �ع� ��رض االع �ل��ام � ��ي امل � �ق� ��ام ع�ل��ى
هامش امللتقى.

البوابة اإللكترونية وبالدعم الذي
وفرته األمانة العامة ل��دول مجلس
التعاون وعلى رأسها األم�ين العام
د .ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي وق �ط��اع
ش ��ؤون االن �س��ان وال�ب�ي�ئ��ة ب��األم��ان��ة
في هذا الشأن.
وأك� � ��د أن ال� �ب ��واب ��ة م� �ص ��در م�ه��م
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي ��ان ��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة
ل �ج �م �ي��ع ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن ول �ل �م �ن �ظ �م��ات
ال��دول�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة وللمؤسسات
االك��ادي �م �ي��ة ومل ��ؤس �س ��ات امل�ج�ت�م��ع
امل ��دن ��ي م �ع��رب��ا ع ��ن ف �خ��ره ب ��أن ه��ذا
العمل تم بواسطة كفاءات خليجية
شابة موضحا أن جميع متطلبات
ال � �ب ��واب ��ة س �ت �س �ت �ك �م��ل ق �ب ��ل اط�ل��اق
ال�ن�س�خ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة م�ن�ه��ا ف��ي ال��رب��ع
االخير من هذا العام.
وف� � ��ي ش� � ��أن م �ت �ص ��ل أوض � � ��ح أن
ال �ك ��وي ��ت م �م �ث �ل��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ل��دي �ه��ا ال �ع��دي��د م��ن ال�ب�ن��ود
امل� � �ط � ��روح � ��ة ع � �ل� ��ى ج� � � � ��دول اع � �م� ��ال
االجتماع.
وأض � � � ��اف ان م � ��ن ه� � ��ذه ال �ب �ن ��ود
عرض نتائج توصيات ورشة عمل
ان�ف��اذ التشريعات البيئية وآل�ي��ات
عمل شرطة البيئة التي عقدت في
الكويت نهاية االسبوع املاضي.

تخصيص أراض سكنية لمن باع بيته في الجهراء

واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي ف��ي
ج �ل �س �ت ��ه ام � � ��س ع� �ل ��ى ت �خ �ص �ي��ص
أراض الن � �ش� ��اء وح � � � ��دات س �ك �ن �ي��ة
للفئات املنصوص عليها بالقانون
رق��م ( )2لعام ( 2015مل��ن ب��اع بيته)
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ش ��رق ض��اح �ي��ة ت�ي�م��اء
بمدينة الجهراء.
وبني املجلس في اجتماعه الذي
ع �ق��د ب��رئ��اس��ة م �ه �ل �ه��ل ال �خ��ال��د إن
القانون رقم ( )2لسنة  2015أعطى
ال �ح��ق مل ��ن ق� ��ام ب �ب �ي��ع ب �ي �ت��ه وس ��دد
ك��ام��ل ال �ق��رض امل�م�ن��وح ل��ه م��ن بنك
االئتمان ومل��رة واح��دة بطلب سكن
مالئم وفق ضوابط محددة بصفة
انتفاع أو ايجار.
وأوض � � ��ح أن امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية كانت قد اقترحت
ت�خ�ص�ي��ص م��وق �ع�ين االول ش�م��ال
ال�ب�لاد بمنطقة ال�ج�ه��راء بمساحة
 3729485متر مربع تستوعب نحو
 370وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة واالخ � ��ر ش��رق
(م��دي�ن��ة ص�ب��اح االح �م��د) بمساحة

جانب من جلسة املجلس البلدي أمس

5ر 1مليون متر م��رب��ع ويستوعب
 1500وح ��دة س�ك�ن�ي��ة إال أن وزارة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء رف� �ض ��ت امل ��وق ��ع
الثاني لوجود خدمات ضغط عالي
باملنطقة".
وأق� ��ر امل �ج �ل��س خ �ل�ال االج �ت �م��اع
ع� �ق ��د ان� � �ج � ��از وت� �ص� �م� �ي ��م وان � �ش� ��اء
وص � �ي� ��ان� ��ة ج � �س� ��ر ال � �ش � �ي� ��خ ج ��اب ��ر
االحمد الصباح (الجسر الرئيسي
وصلة الصبية) معتمدا التعديالت

املقدمة م��ن وزارة االش�غ��ال العامة
وم � �ن � �ه ��ا ت � �ع ��دي ��ل ط� ��ري� ��ق ال �ج �س��ر
وت� � �ق � ��دي � ��م م � �خ � �ط � �ط ��ات ال� �خ� �ط ��وط
االرض �ي��ة الدارة امل�خ�ط��ط الهيكلي
العتمادها.
وطالب املجلس خالل االجتماع
ب �س��رع��ة ان� �ج ��از وت ��وق �ي ��ع ال �ع �ق��ود
الخاصة بمصانع تدوير النفايات
ف ��ي ال� �ب�ل�اد ل �ت�ل�اف��ي ارت � �ف� ��اع ح�ج��م
ال�ن�ف��اي��ات مل��ا ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك من

مشكلة بيئية خطيرة على صحة
املواطنني واملقيمني.
وأوص � � � � ��ى امل � �ج � �ل ��س ب ��امل ��واف� �ق ��ة
ع �ل��ى م �خ��اط �ب��ة امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
للثقافة والفنون واآلداب باعتبار
مبنى املجلس البلدي الحالي أثرا
تاريخيا.
وذكر عدد من االعضاء أن الهدف
م��ن ت�ل��ك امل��واف�ق��ة ح�ف��ظ ه��ذا املبنى
ال �ت��اري �خ��ي ال � ��ذي ص� ��در م ��ن تحت

ق �ب �ت��ه دس� �ت ��ور ال �ك��وي��ت واح �ت �ض��ن
اج �ت �م��اع��ات امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
ومجلس االمة واملجلس البلدي
وح� ��ول اق� �ت ��راح ت�س�م�ي��ة ش ��وارع
ال� �ك ��وي ��ت ب ��أس� �م ��اء ال � �ش � �ه� ��داء اك ��د
املجلس اع �ت��زام ال�ج�ه��از التنفيذي
ل �ل �ب �ل��دي��ة إق� ��ام � ��ة ن� �ص ��ب ت� ��ذك� ��اري
ب��أس �م��اء ال �ش �ه��داء وح ��دائ ��ق ع��ام��ة
خ ��اص ��ة ب��أس �م��ائ �ه��م والي �م �ن��ع م��ن
اطالق اسمائهم على الشوارع.
وأح ��ال املجلس م��وض��وع زي��ادة
ن �س �ب��ة ال� �ب� �ن ��اء ل� �ع ��دد م � �ح ��دود م��ن
ال �ع �ق��ارات ب�م��ا ال ي �ت �ج��اوز ثمانية
ع�ق��ارات باملنطقة التجارية االول��ى
بقبلة بنسبة  500في املئة وقامت
ب��دراس�ت�ه��ا لجنة تقصي الحقائق
الى اللجنة القانونية البداء رأيها.
ك� �م ��ا أح � � ��ال امل� �ج� �ل ��س االق � �ت� ��راح
املقدم من العضو الدكتور مشاري
املطوطح بشأن نقل مقر معسكرات
ال �ج �ي��ش ال �ت��اب �ع��ة ل � � ��وزارة ال ��دف ��اع
ال��ى الجهاز التنفيذي ف��ي البلدية

للدراسة واب��داء ال��راي وذلك كونها
م�ل��اص � �ق� ��ة ل � �ل � �ب � �ي� ��وت وم� �ك� �ش ��وف ��ة
للمواطنني.
وم��ن جانبه أوض��ح املدير العام
للبلدية املهندس أحمد املنفوحي
خالل الجلسة أن البلدية لم توافق
ع�ل��ى أي رخ�ص��ة ب�ن��اء بنسبة 500
في املئة وأن النسبة املعتمدة لتلك
العقارات هي  300في املئة.
وح � ��ول امل �ش��اك��ل ال �ع��دي��دة ال�ت��ي
ي��واج �ه �ه��ا امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
جليب الشيوخ وع��دم استطاعتهم
ش � ��راء وب �ي��ع ال� �ع� �ق ��ارات اوض � ��ح ان
ه�ن��اك ح�ل��ول ع��دي��دة لتلك املشاكل
م �ن �ه��ا م �خ �ط��ط م �ت �ك��ام��ل ل�ل�م�ن�ط�ق��ة
أعدته مهندسات كويتيات "لكن ال
نستطيع البدء فيه أو التصريح عن
خطواته اال بعد انشاء مدن عمالية
او س�ك��ن ل�ل�ع��زاب ون�ق�ل�ه��م ال��ى تلك
املناطق".
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البلدية :المبنى الجديد للمجلس
البلدي بمواصفات عالمية
اك� ��دت ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت أن امل�ب�ن��ى
ال �ج��دي��د ل�لأم��ان��ة ال �ع��ام��ة للمجلس
ال� � �ب� � �ل � ��دي م � �ط� ��اب� ��ق ل� �ل� �م ��واص� �ف ��ات
وامل�ع��اي�ي��ر ال�ع��امل�ي��ة امل ��زودة ب��أح��دث
تقنيات التبريد واالض ��اءة املوفرة
للكهرباء مبينة أن تسلمه سيكون
بنهاية .2017
وأوض � �ح� ��ت م ��دي ��رة ع �ق��د ان �ش��اء
وصيانة املبنى م .شريفة الدليمي
في تصريح صحافي أن��ه تم انجاز
جزء كبير من املشروع الذي تشرف
ع �ل �ي��ه إدارة اإلن � � �ش� � ��اءات ال �ت��اب �ع��ة
ل�ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت وت�ب�ل��غ تكلفته 17
مليونا و 950ألف دينار.
وأضافت الدليمي أن املبنى يعد
من اإلنجازات املتميزة للبلدية وأن
تصميمه جاء بناء على احتياجات
أع �ض��اء امل�ج�ل��س وم��وظ �ف��ي األم��ان��ة
العامة.
وذك � � � � ��رت أن امل � �س� ��اح� ��ة ال �ك �ل �ي��ة

املبنى الجديد للمجلس البلدي

ل�ل�م�ش��روع ت�ب�ل��غ  11300م�ت��ر مربع
وي � �ت � �ك ��ون م � ��ن م �ب �ن �ي�ي�ن األول ه��و
الرئيس املبني على مساحة 4750
م� �ت ��را م��رب �ع��ا وي� �ت� �ك ��ون م ��ن ع �ش��رة
طوابق وتم تخصيصه ملقر األمانة

ال �ع��ام��ة وي �ض ��م ق ��اع ��ة ك �ب ��رى ل�ع�ق��د
الجلسات.
وأش � ��ارت إل ��ى أن امل �ب �ن��ى ال�ث��ان��ي
عبارة عن مواقف للسيارات يتكون
م ��ن دور أرض � ��ي وخ �م �س��ة ط��واب��ق

الوفيات

ب �ن �ي��ت ع� �ل ��ى م� �س ��اح ��ة م �س �ط �ح��ة 6
آالف متر مربع إلى جانب سردابني
بمساحة  11300م�ت��ر م��رب��ع تشمل
ملجأ ومواقف للسيارات وخدمات
عامة للمبنى.
وأف��ادت بأنه تم تشييد املشروع
وف� �ق ��ا ل�ل�أن �ظ �م��ة ال �ح��دي �ث��ة امل ��وف ��رة
ل� �ل� �ك� �ه ��رب ��اء ال � �ت� ��ي ت �ع �ت �م ��د ت �ق �ن �ي��ة
االض��اءة بنظام (إل.إي.دي) ونوافذ
خاصة عالوة على تزويده بمحطة
كهرباء مستقلة خاصه به.
وأك� ��دت ال��دل�ي�م��ي أن امل�ب�ن��ى يعد
م��ن أول املباني التي تعتمد تقنية
(ث� �ي ��رم ��ال ت� ��ان� ��ك) ل �ل �ت �ب��ري��د وال �ت��ي
ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ت �ج �م �ي��د امل � � ��اء ل�ي�ت��م
اس �ت �خ��دام �ه��ا ب��ال �ت �ب��ري��د ف ��ي وق��ت
الذروة.

السعدون :عطارد يعبر أمام
الشمس االثنين المقبل

الصحاف :بيع المطبوعات إحدى
القنوات الرديفة لدعم الميزانية

ق� � ��ال ال� �ف� �ل� �ك ��ي وامل � � � � ��ؤرخ ع � ��ادل
السعدون ان كوكب عطارد سيعبر
أم ��ام ق ��رص ال�ش�م��س ي ��وم االث�ن�ين
التاسع م��ن شهر مايو املقبل في
ظاهرة فلكية تحدث  13او  14مرة
في كل قرن.
واوضح السعدون في تصريح
لكونا ان كوكبي عطارد والزهرة
من الكواكب الداخلية بني األرض
والشمس ويصادف ان يعبرا أمام
الشمس فنرى الظاهرة من االرض
م�ض�ي�ف��ا ان ك��وك��ب ال ��زه ��رة يعبر
مرتني في القرن.
وذك ��ر ان ظ��اه��رة ع�ب��ور ال��زه��رة
وع �ط��ارد ي�س�ت�ف��اد م�ن�ه��ا لحساب
امل�س��اف��ة م��ا ب�ين الشمس واألرض
مبينا ان ال �ع �ب��ور ال �ق��ادم لكوكب
عطارد سيحدث في نوفمبر .2019
واف� � ��اد ال �س �ع ��دون ب� ��أن ظ��اه��رة
ال �ع �ب��ور س �ت �ب��دأ ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة

أك � � � � ��دت ج� ��ام � �ع� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت أن
إص � ��دارات م�ج�ل��س ال�ن�ش��ر العلمي
التابع لها تثري املكتبات العربية
وال � �ع � ��امل � �ي � ��ة ب � ��األع� � �م � ��ال ال� � �ج � ��ادة
واملتميزة من البحوث والدراسات
واملؤلفات العلمية.
وق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب م� ��دي� ��ر ال �ج��ام �ع��ة
لألبحاث ورئيس املجلس د .طاهر
ال �ص �ح��اف ف ��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ان
اص� � � � ��دارات ال �ن �ش��ر ال �ع �ل �م��ي ال �ت��ي
ت �ن��اه��ز  68اص� � � ��دارا م ��ن امل �ج�ل�ات
وال� ��رس� ��ائ� ��ل وال � �ب � �ح ��وث ال �ع �ل �م �ي��ة
اض��اف��ة ال ��ى س�ت��ة ك�ت��ب ت�س�ه��م في
بناء رؤية اكاديمية حول مختلف
القضايا واالخ�ت�ص��اص��ات املنوط
بها املجلس.
وأض��اف الصحاف ان��ه انطالقا
م � ��ن ال� � �ح � ��رص ع� �ل ��ى ال� �ت� �ث� �ب ��ت م��ن
جودة االصدارات والبحوث ومدى
ت��واف �ق �ه��ا وامل �ع ��اي �ي ��ر االك��ادي �م �ي��ة
قبل نشرها فقد استعان املجلس
ب�ـ 1841محكما اكاديميا بمختلف

عادل السعدون

و 12دقيقة بعد ظهر االثنني املقبل
وت �س �ت �م��ر س �ب��ع س ��اع ��ات ون�ص��ف
الساعة ويكون وقت مركز العبور
أق� � ��رب ن �ق �ط��ة مل ��رك ��ز ال �ش �م��س ف��ي
ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة وال��دق �ي �ق��ة 57
مساء ويغيب عطارد مع الشمس
وهو في حالة عبور.
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ال �ت �خ �ص �ص��ات ل�ت�ح�ك�ي��م ال �ب �ح��وث
وال �ك �ت��ب ال� � � ��واردة ال �ي ��ه م �ب �ي �ن��ا أن
ن�س�ب��ة االس �ت �ع��ان��ة ب��امل�ح�ك�م�ين من
خ ��ارج ال�ك��وي��ت بلغت  80ف��ي املئة
ب�م��ا ي�ع�ك��س ح ��رص امل�ج�ل��س على
الحيادية واملوضوعية.
ول �ف��ت ال ��ى ان ب �ي��ع امل�ط�ب��وع��ات
ي� �ع ��د اح� � � ��دى ال � �ق � �ن� ��وات ال ��ردي� �ف ��ة
ل��دع��م ميزانية املجلس معربا عن
ارت� �ي ��اح ��ه ل �ل�أرق ��ام ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي
حققت في تسويق تلك املطبوعات
واملمثلة في تسويق  48292نسخة.
واوض � � � � � ��ح ان اج� � �م � ��ال � ��ي ع � ��دد
امل�ش�ت��رك�ين ف��ي اص � ��دارات املجلس
بلغ  2161مشتركا بنسبة  73.5في
املئة منهم من خارج الكويت مقابل
 26.5في املئة من الداخل.
وق � � ��ال ان امل� �ج� �ل ��س ق � ��ام ب�ن�ش��ر
ج � �م � �ي � ��ع م� � �ل� � �خ� � �ص � ��ات ال � �ب � �ح � ��وث
املنشورة في املجالت العلمية منذ
ت��أس �ي �س �ه��ا وح �ت��ى ت��اري �خ��ه ع�ل��ى
موقعة اإللكتروني.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● فالح ناصر فالح القحطاني 82 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
الفحيحيل ،ق ،4ش ،1م ،15تلفون ،99044171 :نساء :الفحيحيل،
ق ،3ش ،4م ،40تلفون50664413 :
● صالح يوسف سلطان راشد 45 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
العيون ،ق ،2ش ،3م ،122تلفون ،50840780 :نساء :سعد العبدالله،
ق ،8ش  ،897تلفون99991156 :
● فاطمة هذال العصفور الهاجري ،ارملة :سعود راجح
العصفور الهاجري 90 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :الفحيحيل،
ق ،1ش ،10م ،252ت�ل�ف��ون ،50170170 :ن �س��اء :الفحيحيل ،ق,1
ش ،10م  ،248تلفون55259955:
● أحمد محمد إبراهيم املزين 44 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
الزهراء ،ق ،2ش  ،219م ،34ديوان املزين ،تلفون ،90909656 :نساء:
اشبيلة ،ق ،4ش  ،408م ،10تلفون60615666 :
● حمد أح�م��د محمد إب��راه�ي��م امل��زي��ن17 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع)،
رجال :الزهراء ،ق ،2ش  ،219م ،34ديوان املزين ،تلفون،90909656 :
نساء :اشبيلة ،ق ،4ش  ،408م ،10تلفون60615666 :
● بدرية حمد محمد الجمعة 59 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
الفحيحيل ،ق ،1ش ،12م ،9تلفون ،99580810 :نساء :الفحيحيل،
ق ،1ش ،6م286
● ف��وزي��ة ع �ل��ي م�ح�م��د ب��وع��رك��ي ،ارم �ل ��ة م�ح�م��د سعيد
املعروف 67 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الزهراء  ،ديوان بوعركي،
تلفون ،99006693 :نساء :العارضية ،ق ،10ش ،5ج ،1م ،9تلفون:
97136665
● طريفة عبدالله علي ال�س��ور املطيري ،زوج��ة :برجس
بطيحان ال �س��ور 55 ،ع��ام��ا ( ،ش�ي�ع��ت) ،عبدالله امل �ب��ارك ،ق،9
ش ،931م ،30تلفون99511711 - 99655255 :
● م�ن�ي��رة ع�ب��دال�ع��زي��ز امل��رش��ود ،ارم �ل��ة :ن��اص��ر سليمان
امل��رش��ود 80 ،عاما ( ،شيعت) ،النزهة ،ق ،2ش ،27م( 9مقابل
شارع دمشق) ،تلفون99033343 - 99808121 :
● م ��رزوق م��دغ��م ش�ل�ه��وب ال �ع��ازم��ي 84 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
الصباحية ،ق ،2ش ،11م ،82تلفون55552599 - 23614809 :
● ب��دري��ة أح �م��د س��ال��م ال �ح �س��اوي ،زوج � ��ة :ع�ب��دال�ع��زي��ز
يوسف ال��وادي 60 ،عاما( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم)،
رج� ��ال :ص �ب��اح ال �س��ال��م ،ق ،4ش ،11م ،21ت �ل �ف��ون- 99307774 :
 ،99182795نساء :الرميثية ،ق ،12ش عبدالله بن الزبير ،ج،122
م ،10تلفون99123337 :
● غ��ري �س��ة ج ��اس ��م م �س �ع��ود ال� � �ط � ��واش ،ارم � �ل� ��ة :م�ط�ل��ق
عبدالكريم صالح 86 ،عاما( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم)،
رجال :اشبيلية ،ق ،2ش ،210م ،5تلفون،24838281 - 99330922 :
نساء :العارضية ،ق ،6ش ،2ج ،3م ،41تلفون97890043 :

مواقيت الصالة

حالة الطقس

الفجر

03:39

معدل الحرارة

الشروق
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21 - 35

الظهر
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أعلى مد

العصر

03:21
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املغرب
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أدنى جزر
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