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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يرعى حفل افتتاح مجمعي
محاكم الفروانية والجهراء اليوم
يتفضل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه فيشمل ب��رع��اي�ت��ه وح �ض��وره حفل
اف �ت �ت��اح م�ج�م�ع��ي م�ح��اك��م ال �ف��روان �ي��ة وال �ج �ه��راء ف��ي ال �س��اع��ة ال�ع��اش��رة
والنصف من صباح اليوم األربعاء وذلك في منطقة الرقعي.

أقروا إنشاء هيئة عليا للشؤون االقتصادية والتنموية خالل لقائهم التشاوري الـ 16في جدة

قادة التعاون يشيدون بجهود األمير
إلنجاح المفاوضات اليمنية
بعث سمو أمير البالد الشيخ
ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د ب� �ب ��رق� �ي ��ة ش �ك��ر
ل � � �خ� � ��ادم ال� � �ح � ��رم �ي��ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن
امل� �ل ��ك س �ل �م ��ان ب� ��ن ع �ب ��د ال �ع��زي��ز
أع � ��رب ف �ي �ه��ا ع ��ن ش �ك��ره ع �ل��ى ما
حظي ب��ه م��ن واف��ر الرعاية وك��رم
ال �ض �ي��اف��ة م �ث �م �ن��ا م ��ا أس� �ف ��ر ع��ن
اللقاء التشاوري الـ  16لقادة دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي من
ن�ت��ائ��ج م�ث�م��رة تكللت بالتوفيق
ل �ت �ع��زي��ز اواص � � ��ر ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ين
دول املجلس ولتحقيق تطلعات
شعوبها.
وكان سموه والوفد املرافق له
ق��د ع ��اد إل ��ى أرض ال��وط��ن مساء
أم��س بعد أن ت��رأس وف��د الكويت
في اللقاء التشاوري.

إل � � ��ى ذل � � ��ك أش � � � ��اد ق � � � ��ادة دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول الخليج
العربية بجهود سمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د إلن �ج��اح
امل �ش��اورات ب�ين األط��راف اليمنية
التي تستضيفها الكويت حاليا.
وأق � � � � ��ر ال � � � �ق� � � ��ادة ف � � ��ي ل� �ق ��ائ� �ه ��م
ال� �ت� �ش ��اوري ب �م��دي �ن��ة ج� ��دة أم��س
إن � �ش� ��اء ه �ي �ئ��ة ع ��ال� �ي ��ة امل �س �ت��وى
للشؤون االقتصادية والتنموية
ت� �ت ��ول ��ى اس� �ت� �ك� �م ��ال م� �ش ��روع ��ات
ال �ت �ك��ام��ل االق� �ت� �ص ��ادي ب�ي�ن دول
املجلس.

تفاصيل (ص)02
سمو األمير متوسطا قادة مجلس التعاون الخليجي خالل لقائهم التشاوري في جدة

الميزانيات :المصروفات الرأسمالية
بلغت  2.7مليار دينار
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ت� �ق ��دي ��رات
م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال � �ت� ��وج � �ي� ��ه ال � �ث ��ال ��ث
(املصروفات الرأسمالية) وتقديرات
م�ي��زان�ي��ات ك��ل م��ن وزارات األش�غ��ال
وال�ص�ح��ة وال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء للسنة
املالية .2016/2017
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
عدنان عبد الصمد إنه نظرا لتغيير

وزارة املالية تبويب امليزانية العامة
ف��إن املصروفات الرأسمالية أصبح
لها توجيه مستقل عن املصروفات
ال �ج��اري��ة م �ش �ي��را إل ��ى أن �ه��ا ستبلغ
وفق النظام الجديد نحو  2.7مليار
دي �ن��ار ب ��زي ��ادة ق��دره��ا  560م�ل�ي��ون
دينار.
تفاصيل (ص)05

الرؤية الشرعية تتحرى هالل شهر
رمضان االحد المقبل
أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال � �ع� ��دل أن ه�ي�ئ��ة
الرؤية الشرعية ستتحرى هالل شهر
رم� �ض ��ان امل � �ب� ��ارك م �س ��اء ي� ��وم االح ��د
املقبل بمقر معهد الكويت للدراسات
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة وال � �ق ��ان ��ون � �ي ��ة ال� �س ��اع ��ة
السابعة والنصف مساء.
ودع � ��ت ك ��ل م ��ن ي �ت �م �ك��ن م ��ن رؤي ��ة

هالل شهر رمضان في تلك الليلة الى
التقدم لهيئة الرؤية الشرعية لالدالء
بشهادته وتقدمت بأصدق التهاني
وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ل �ل �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
وامل � ��واط� � �ن �ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن واالم � �ت�ي��ن
ال�ع��رب�ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة ب �ق��دوم الشهر
الكريم.

آل شيخ :رئيس مجلس األمة شعلة من النشاط ودائما يثير فينا الحماسة

الغانم :ما يمس السعودية يمس
الكويت وكل دول الخليج

نطالب بضغط دولي للحد من انتهاكات الكيان الصهيوني ضد فلسطين

أك� � � � ��د رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م��رزوق الغانم أمس ض��رورة خلق
ضغط دولي سياسي على الكيان
الصهيوني للحد م��ن االنتهاكات
ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه��ا ت� �ج ��اه ف�ل�س�ط�ين
والشعب الفلسطيني.
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ع � �ق ��ب ت ��رؤس ��ه
اج� � �ت� � �م � ��اع رؤس � � � � � ��اء ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات
األع� � �ض � ��اء ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��اص��ة
املعنية بقضية فلسطني واملنبثقة
ع ��ن االت � �ح� ��اد ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي

حوار «الدستور»

لدعم صمود الشعب الفلسطيني:
ن �ح��ن ك �ب��رمل��ان �ي�ي�ن س �ن �ج �ت �ه��د ف��ي
ات � �ب� ��اع ك ��اف ��ة ال �س� �ب ��ل وال ��وس ��ائ ��ل
الدبلوماسية والبرملانية السلمية
الع � � ��ادة ال� �ح ��ق ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال��ى
اصحابه واملساهمة في الحد من
االنتهاكات االسرائيلية.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ش ��دد ال��رئ�ي��س
ال �غ��ان��م ع�ل��ى أن م��ا ي�م��س اململكة
العربية السعودية يمس الكويت
وك��ل دول ال�خ�ل�ي��ج م�ش�ي��را إل��ى أن

التنسيق بني البلدين واملجلسني
كان قائما وال يزال وسيبقى دائما
كذلك.
وردا على سؤال عما إذا كان لقاء
رئ�ي��س مجلس ال �ش��ورى باململكة
عبدالله ب��ن محمد آل شيخ أمس
ت � �ن� ��اول إدان� � � ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ع��رب��ي
م�ح��اوالت إي ��ران تسييس فريضة
الحج قال الغانم إن هذا املوضوع
وغ �ي��ره م��ن ق �ض��اي��ا ال �ت �ع��اون بني
البلدين تم التشاور فيها.

من جهته أشاد آل شيخ بالدور
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ح �ي��وي ال� ��ذي ي��ؤدي��ه
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
م � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ف � � ��ي امل � �ح ��اف ��ل
البرملانية.
وقال :الغانم شعلة من النشاط
ودائ � � �م� � ��ا ي� �ث� �ي ��ر ف� �ي� �ن ��ا ال �ح �م��اس��ة
ألداء العمل مل��ا يتميز ب��ه م��ن همة
وخلفية في املجال البرملاني.

الهاجري :مقاطعو االنتخابات ندموا بعدما خابت توقعاتهم

تفاصيل (ص)03

تفاصيل (ص)09-08
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اقروا إنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون االقتصادية والتنموية خالل اجتماعهم التشاوري

قادة دول الخليج يشيدون بجهود األمير
إلنجاح المشاورات بين األطراف اليمنية

سمو أمير البالد لدى وصوله جدة وفي استقباله خادم الحرمني الشريفني

بعث صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد ببرقية شكر
الخيه خادم الحرمني الشريفني امللك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال س�ع��ود
م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة اع � ��رب ف �ي �ه��ا ع ��ن خ��ال��ص
شكره وعظيم تقديره على ما حظي
به سموه والوفد املرافق له من وافر
الرعاية وكرم الضيافة خالل زيارة
س�م��وه اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
الشقيقة ل �ت��رؤس وف��د ال�ك��وي��ت في
ال �ل �ق��اء ال� �ت� �ش ��اوري ال� �س ��ادس عشر
الص� �ح ��اب ال �ج�ل�ال��ة وال �س �م��و ق ��ادة
دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية.
مثمنا س�م��وه م��ا اس�ف��ر عنه هذا
ال� �ل� �ق ��اء م ��ن ن �ت��ائ��ج م �ث �م��رة ت�ك�ل�ل��ت
بالتوفيق وال�س��داد لتعزيز اواص��ر
العالقات التاريخية والحميمة بني
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ول �ت �ح �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات ش �ع ��وب دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ن� �ح ��و امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ن �م��و
وال ��رق ��ي واالزده� � � ��ار واالس � �ه ��ام في
خ ��دم ��ة ق� �ض ��اي ��ا االم � �ت�ي��ن ال �ع��رب �ي��ة
واالسالمية.
م�ب�ت�ه�لا س �م��وه ال ��ى ال� �ب ��اري جل
وع �ل��ا ان ي ��دي ��م ع �ل ��ى اخ� �ي ��ه خ� ��ادم
الحرمني الشريفني موفور الصحة
والعافية وان يحقق للملكة العربية
السعودية الشقيقة وشعبها الكريم
املزيد من الرفعة واالزده��ار في ظل
قيادته الحكيمة.
وع� � � � ��اد ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و أم� �ي ��ر
ال � � �ب� �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل �س �م��وه إل ��ى أرض

ال��وط��ن م �س��اء أم ��س ب�ع��د أن ت��رأس
وف��د ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري
ال � �ـ 16ل �ق��ادة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية وال ��ذي عقد
ف��ي م��دي�ن��ة ج ��دة ب��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية الشقيقة.
وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال س �م��وه على
ارض املطار سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
وك� � �ب � ��ار ال � �ش � �ي� ��وخ ون � ��ائ � ��ب رئ �ي��س
ال � �ح� ��رس ال ��وط� �ن ��ي ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل
االحمد وسمو الشيخ ناصر املحمد
وسمو الشيخ جابر املبارك الحمد
ال �ص �ب ��اح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة ب ��االن ��اب ��ة
مبارك سالم الحريص ونائب وزير
شؤون الديوان االميري الشيخ علي
ال �ج��راح وك �ب��ار امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة
وك �ب��ار ال �ق��ادة ب��ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة
والحرس الوطني.
وق � ��د راف� � ��ق س� �م ��وه وف � ��د رس �م��ي
يضم ك�لا م��ن النائب االول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر ال ��دف ��اع
الشيخ خالد ال�ج��راح ومدير مكتب
حضرة صاحب السمو امير البالد
اح �م��د ف�ه��د ال�ف�ه��د ورئ �ي��س امل��راس��م
وال � �ت � �ش ��ري � �ف ��ات االم � �ي� ��ري� ��ة ال �ش �ي��خ
خ��ال��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ال �ص �ب��اح ال�ن��اص��ر
الصباح ورئيس الشؤون االعالمية
والثقافية بالديوان االميري يوسف
الرومي ورئيس الشؤون السياسية
واالق �ت �ص��ادي��ة ب ��ال ��دي ��وان االم �ي��ري
ال�ش�ي��خ ف ��واز س �ع��ود ن��اص��ر سعود

قادة دول التعاون الخليجي خالل اجتماعهم التشاوري الـ 16

الصباح وكبار املسؤولني بالديوان
االميري ووزارة الخارجية.
وك ��ان ق ��ادة ورؤس � ��اء وف ��ود دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية قد عقدوا لقاءهم التشاوري
ال� � �ـ 16ب �م �ش��ارك��ة س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد.
وترأس خادم الحرمني الشريفني
امل� �ل ��ك س �ل �م ��ان ب� ��ن ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز آل
س�ع��ود ال�ل�ق��اء ال��ذي عقد ف��ي جلسة
مغلقة بمركز امللك عبدالله الدولي
ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��رات ف � ��ي ج � � ��دة واس� �ت� �م ��ر
ساعات عدة.
وب� �ح ��ث ال� � �ق � ��ادة خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة
م ��ا ت ��م ان � �ج� ��ازه ف ��ي اط � ��ار ال �ت �ك��ام��ل
وال�ت�ع��اون ب�ين دول املجلس وسبل
ت � �ع � ��زي � ��زه وت� � �ط � ��وي � ��ره ف� � ��ي ج �م �ي��ع
املجاالت إضافة إلى التطورات التي
تشهدها املنطقة واملستجدات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما حضر حضرة صاحب السمو
أمير البالد مأدبة غداء أقامها أخوه
خ � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
وذل ��ك ع�ل��ى ش��رف إخ��وان��ه أص�ح��اب
الجاللة والسمو ق��ادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
وق � � � � ��ال األم� � �ي � ��ن ال � � �ع � � ��ام مل �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
عبداللطيف ال��زي��ان��ي ان ق ��ادة دول
امل� �ج� �ل ��س أش � � � � ��ادوا ب� �ج� �ه ��ود س �م��و
أمير البالد إلنجاح امل�ش��اورات بني
األط��راف اليمنية التي تستضيفها
الكويت حاليا برعاية االمم املتحدة.
وأق��ر ق��ادة دول مجلس التعاون
ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ف��ي لقائهم

ال � �ت � �ش� ��اوري إن � �ش� ��اء ه �ي �ئ��ة ع��ال �ي��ة
امل� �س� �ت ��وى ل� �ل� �ش ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال � �ت � �ن � �م� ��وي� ��ة ت � �ت� ��ول� ��ى اس� �ت� �ك� �م ��ال
مشروعات التكامل االقتصادي بني
دول املجلس.
واوض � � � � � � ��ح وزي � � � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
السعودي ع��ادل الجبير في مؤتمر
ص�ح��اف��ي م�ش�ت��رك م��ع االم�ي�ن ال�ع��ام
مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف
الزياني ان الهيئة الجديدة تتمتع
بصالحيات كبيرة واسعة لدراسة
واتخاذ ال�ق��رارات بشأن املشروعات
ورف ��ع ت��وص�ي��ات ب�ش��أن�ه��ا ال��ى ق��ادة
دول ملجلس العتمادها.
وأشار الى ان هذه الهيئة ستعمل
على استكمال خطوات املشروعات
ال � �ت � �ك� ��ام � �ل � �ي� ��ة وخ � � ��اص � � ��ة االت � � �ح � ��اد
ال� �ج� �م ��رك ��ي وال � � �س � ��وق ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
امل �ش �ت��رك��ة وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن امل �ش��اري��ع
الحيوية لتعزيز العمل الخليجي
املشترك.
واف � � ��اد ال �ج �ب �ي��ر ب � ��أن ق� � ��ادة دول
امل �ج �ل��س اع� �ت� �م ��دوا ت��وص �ي��ة ب �ش��أن
آل �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ رؤي � ��ة خ � ��ادم ال �ح��رم�ين
ال� � �ش � ��ري� � �ف �ي��ن امل� � � �ل � � ��ك س� � �ل� � �م � ��ان ب ��ن
عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي
املشترك وتقوية التكامل والتالحم
بني دول املجلس وشعوبها.
كما اع�ت�م��دوا عقد قمة خليجية
 ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة س� �ن ��وي ��ة ع� �ل ��ى غ� ��رارالقمة الخليجية االم��ري�ك�ي��ة بحيث
ت�ع�ق��د ب��ال�ت�ن��اوب ب�ين دول املجلس
وب��ري�ط��ان�ي��ا الض �ف��اء ط��اب��ع رس�م��ي
على هذه العالقات.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��امل ��وض ��وع ��ات
االخرى التي ناقشها القادة اوضح
الجبير ان القادة ناقشوا التطورات

في سوريا والعراق واليمن وليبيا
وعملية السالم في الشرق االوسط
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ال� �ع�ل�اق ��ات م� ��ع اي � ��ران
«وض��رورة التزامها بمبادئ حسن
ال�ج��وار وع��دم التدخل ف��ي ال�ش��ؤون
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل � � ��دول امل �ن �ط �ق��ة ووق� ��ف
دعمها لالرهاب».
م��ن جانبه اك��د ال��زي��ان��ي ان هيئة
ال� �ش ��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة
التي اقرها القادة تمثل نقلة نوعية
ك�ب�ي��رة الف �ت��ا ال ��ى ان ال�ه�ي�ئ��ة ليست
ع� ��ادي� ��ة وان � �م� ��ا ت �ع ��د ه �ي �ئ��ة رف �ي �ع��ة
امل �س �ت��وى ل�ه��ا ص�لاح �ي��ات اج��رائ�ي��ة
وتنفيذية واسعة وترفع توصياتها
م� �ب ��اش ��رة ال � ��ى ق� � ��ادة دول امل �ج �ل��س
القرارها.
واض� � � � ��اف ان ال � � �ق � ��ادة اع� �ت� �م ��دوا
النظام االساسي للهيئة القضائية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ك �م ��ا اع � �ت � �م ��دوا ع�ق��د
اج� �ت� �م ��اع دوري م� �ش� �ت ��رك ل � � ��وزراء
الخارجية والداخلية والدفاع بدول
مجلس التعاون.
وك� � ��ان ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
وال ��وف ��د ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ل�س�م��وه
ق ��د غ � ��ادر ع �ص��ر ام� ��س م �ط ��ار امل �ل��ك
عبدالعزيز الدولي باململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة وذل ��ك ب�ع��د أن
ت��رأس وف��د دول��ة الكويت ف��ي اللقاء
التشاوري السادس عشر ألصحاب
الجاللة والسمو ق��ادة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
والذي عقد في مدينة جدة باململكة
العربية السعودية الشقيقة.
وكان في وداع سموه على أرض
املطار وزير البيئة واملياه والزراعة

رئ� � �ي � ��س ب� �ع� �ث ��ة ال � � �ش� � ��رف امل� ��راف � �ق� ��ة
م .ع� �ب ��دال ��رح �م ��ن ب� ��ن ع �ب��دامل �ح �س��ن
الفضلي وسفير دول��ة الكويت لدى
اململكة العربية السعودية الشقيقة
الشيخ ثامر الجابر والقنصل العام
لدولة الكويت ومندوبها الدائم لدى
منظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي صالح
الصقعبي.
ه ��ذا وق ��د وص ��ل ص��اح��ب السمو
والوفد الرسمي املرافق لسموه ظهر
ام ��س إل ��ى م �ط��ار امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز
الدولي باململكة العربية السعودية
الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت
في اللقاء التشاوري السادس عشر
ل �ق��ادة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية.
وك � � � � ��ان ف � � ��ي اس � �ت � �ق � �ب� ��ال س� �م ��وه
ع� �ل ��ى أرض امل� � �ط � ��ار أخ� � � ��وه 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 آل س � �ع� ��ود م �ل��ك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
وصاحب السمو امللكي األمير خالد
ال�ف�ي�ص��ل م�س�ت�ش��ار خ ��ادم ال�ح��رم�ين
الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة
وص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و امل� �ل� �ك ��ي األم� �ي ��ر
م �ش �ع��ل ب ��ن م ��اج ��د ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
محافظ ج��دة واألم�ين العام ملجلس
ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج ال�ع��رب�ي��ة د.
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي واص� �ح ��اب
السمو امللكي األمراء والوزراء.
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الغانم :ما يمس السعودية يمس الكويت
وكل دول الخليج
نطالب بضغط دولي على الكيان الصهيوني للحد من انتهاكاته ضد الفلسطينيين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل شيخ

أكد رئيس مجلس األمة الكويتي
م ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م أم��س ض��رورة
خ �ل��ق ض �غ��ط دول � ��ي س �ي��اس��ي على
ال � �ك � �ي� ��ان ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي ل� �ل� �ح ��د م��ن
االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ي �ق��وم ب�ه��ا ت�ج��اه
فلسطني والشعب الفلسطيني.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل � ��ى به
ال �غ��ان��م ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع�ق��ب ت��رؤس��ه
اجتماع رؤساء البرملانات األعضاء
في اللجنة الخاصة املعنية بقضية
ف �ل �س �ط�ين وامل �ن �ب �ث �ق��ة ع� ��ن االت� �ح ��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ل ��دع ��م ص �م��ود
الشعب الفلسطيني.
وق� ��ال ال �غ��ان��م :ن �ح��ن ك�ب��رمل��ان�ي�ين
س�ن�ج�ت�ه��د ف ��ي ات� �ب ��اع ك��اف��ة ال�س�ب��ل
والوسائل الدبلوماسية والبرملانية
السلمية الع��ادة الحق الفلسطيني
ال��ى اص�ح��اب��ه وامل�س��اه�م��ة ف��ي الحد
من االنتهاكات االسرائيلية.
وش � � ��دد ع �ل ��ى أن االس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن
ل ��ن ي �خ �ف �ف��وا م �م��ا ي �ق ��وم��ون ب ��ه م��ن
ان �ت �ه��اك��ات االن م ��ا ل ��م ي �ك��ن ه �ن��اك
ضغط دول��ي سياسي عليهم وهذا
ما نسعى ال��ى تحقيقه من الجانب
البرملاني.
واك � � ��د اه �م �ي ��ة اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
م �ش �ي��دا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ع��رب��ي ت�ج��اه
ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة وع� �ل ��ى رأس �ه��ا
القضية الفلسطينية.
وق ��ال ال �غ��ان��م ان اي ع�م��ل ي�ه��دف
ال ��ى ال �ت��وص��ل ال ��ى ن �ت��ائ��ج ي �ج��ب ان
ي�ك��ون منظما وم�خ�ط�ط��ا ل��ه ويتبع
ال � �ق� ��وان�ي��ن وال � �ل � ��وائ � ��ح م �ض �ي �ف��ا ان
املجتمعني ت��دارس��وا ك��ل ال�خ�ي��ارات

التي ستتخذها ال��دول العربية في
املحافل االقليمية املقبلة.
وذكر ان االجتماع انتهى بتوافق
ك��ام��ل وب �ت��وزي��ع االدوار وسنلتقي
مرة اخرى بعد شهر رمضان املبارك
لنستكمل بحث االفكار واالجراءات
التي طرحت.
وذك ��ر ال �غ��ان��م ان ال�ل�ج�ن��ة شكلت
بناء على قرار من االتحاد البرملاني
ال� � �ع � ��رب � ��ي م � � ��ن رؤس � � � � � ��اء ع � � � ��دد م��ن
البرملانات العربية وت��رأس اللجنة
دولة الكويت.
واوض� � � � ��ح ان � � ��ه ح � �ض ��ر اج� �ت� �م ��اع
اع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة رؤس� � ��اء ب��رمل��ان��ات

الغانم مترئسا اجتماع رؤساء البرملانات األعضاء في اللجنة الخاصة املعنية بقضية فلسطني

فلسطني والجزائر واملغرب واالردن
فضال ع��ن ممثل ال�ع��رب ف��ي اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب� ��االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
الدولي.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى أك� � ��د رئ �ي��س
مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م أم��س
العالقات التاريخية واملتميزة التي
ت��رب ��ط ال �ك��وي��ت وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة وش �ع �ب �ي �ه �م��ا ف� ��ي ظ��ل
القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقني
م ��ؤك ��دا أن م ��ا ي �م��س امل �م �ل �ك��ة يمس
ال �ك��وي��ت وك� ��ل دول ال �خ �ل �ي��ج .ج��اء
ذلك في تصريح للغانم عقب لقائه
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى ب��امل�م�ل�ك��ة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم لدى مغادرته البالد أمس األول

ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ع �ب��دال �ل��ه ب��ن
م � �ح � �م� ��د آل ش � �ي � ��خ ع � �ل � ��ى ه ��ام ��ش
م �ش��ارك �ت �ه �م��ا ف� ��ي أع � �م� ��ال امل��ؤت �م��ر
ال �ث ��ال ��ث ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين ال� �ع ��رب ح��ول
قضايا الطفولة.
وق� ��ال إن ال �ل �ق��اء ي��أت��ي ف ��ي إط ��ار
اللقاءات املستمرة بني البلدين في
ظ ��ل ال �ع�ل�اق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة امل�م�ي��زة
ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد وأخ��اه خادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وكذلك في ظل
العالقات الوثيقة بني مجلسي األمة
الكويتي والشورى السعودي.

وق ��ال إن ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ين البلدين
وامل �ج �ل �س�ي�ن ك � ��ان ق��ائ �م��ا وال ي ��زال
وسيبقى دائما كذلك.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ع �م��ا إذا ك��ان
اللقاء تناول إدان��ة البرملان العربي
م �ح ��اوالت إي� ��ران ت�س�ي�ي��س فريضة
ال�ح��ج ق��ال الغانم إن ه��ذا امل��وض��وع
وغ� �ي ��ره م ��ن ق �ض��اي��ا ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
البلدين تم التشاور فيها مضيفا أن
ما يمس اململكة يمس الكويت وكل
دول الخليج.
وأش � ��ار إل ��ى أن م �ش��ارك��ة رؤس ��اء
البرملانات في عدد من الدول العربية
ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين

ال �ع��رب ح ��ول ال �ط �ف��ول��ة ت��أت��ي ل��دع��م
البرملان العربي وأنشطته وتحقيق
االه� � ��داف امل �ش �ت��رك��ة ب �م��ا ي �ص��ب في
صالح الجميع.
وك � ��ان رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة ق��د
وصل الى القاهرة مساء أول من أمس
وك��ان ف��ي استقباله ال�ق��ائ��م باعمال
س�ف��ارة دول��ة ال�ك��وي��ت ل��دى القاهرة
ب� ��االن� ��اب� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ع �ب��دال �ع��زي��ز
محمد البشر ومندوب دولة الكويت
ال��دائ��م ل��دى ج��ام�ع��ة ال ��دول العربية
ال�س�ف�ي��ر اح �م��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال�ب�ك��ر
وامل�ل�ح��ق ال��دب�ل��وم��اس��ي باملندوبية
محمد قائد اباذراع.
وك � ��ان ال �غ��ان��م ق ��د غ � ��ادر ال �ب�ل�اد
الليلة ق�ب��ل امل��اض�ي��ة إل��ى العاصمة
امل�ص��ري��ة تلبية ل��دع��وة م��وج�ه��ة من
ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي وج��ام �ع��ة ال� ��دول
العربية للمشاركة في أعمال املؤتمر
الثالث للبرملانيني العرب.
وي � �ض� ��م ال � ��وف � ��د وك � �ي� ��ل ال �ش �ع �ب��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
وأم� �ي��ن ص � �ن ��دوق ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب
ح � �م ��ود ال � �ح � �م� ��دان ورئ � �ي� ��س ل�ج�ن��ة
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل
العوضي.
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نواب :نطالب بوقفة جادة لحماية
الطفل العربي
دع� � ��ا ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
ال � �ع� ��رب� ��ي ع � �ض ��و م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
الكويتي محمد الجبري أمس الى
وق �ف��ة ج ��ادة مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
التي تجابه الطفولة في املنطقة
العربية.
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�ص��ري��ح للنائب
ال �ج �ب��ري ل �ـ (ك ��ون ��ا) ع �ل��ى ه��ام��ش
م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف� ��ي اع � �م� ��ال امل��ؤت �م��ر
ال�ث��ال��ث للبرملانيني ال �ع��رب ح��ول
الطفولة الذي ينعقد بمقر جامعة
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
البرملان العربي ومصر.
واك � ��د ال �ج �ب��ري اه �م �ي��ة ال�ع�م��ل
ع �ل��ى ح� ��ث ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��رب �ي��ة
ع�ل��ى ال�ت�ش��ري��ع للطفل وال�ش�ع��ور
باملعاناة الحقيقية التي يعانيها
االط � � �ف� � ��ال الس� �ي� �م ��ا ف � ��ي م �ن��اط��ق
ال �ن��زاع��ات واالزم� ��ات ف��ي ع��دد من
دول املنطقة.
كما دع��ا ال��ى ان يشكل املؤتمر
الثالث للبرملانيني العرب تحركا
على املستوى العاملي وليس فقط
من جانب جامعة ال��دول العربية
ورؤساء البرملانات العربية.
وق � � � ��ال ال � �ج � �ب� ��ري ان ال� �ك ��وي ��ت
ح � ��ري� � �ص � ��ة ك � � ��ل ال� � � �ح � � ��رص ع �ل��ى
م�ش��ارك��ة برملانييها ف��ي املؤتمر
م� �ش� �ي ��را ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ال ��ى

أه �م �ي��ة م �ش��ارك��ة رئ �ي��س مجلس
االم��ة الكويتي م��رزوق الغانم في
املؤتمر وامل �ش��اورات التي تجرى
من خالله.
واعرب الجبري عن امله في ان
ي�س�ف��ر امل��ؤت �م��ر ع��ن ن �ج��اح��ات في
م �ج��االت رع��اي��ة وح �م��اي��ة ال�ط�ف��ل
العربي.
وم��ن جهته أك��د عضو مجلس
األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ع �ض��و ال �ب��رمل��ان
العربي د .محمد الحويلة أهمية
املؤتمر الثالث للبرملانيني العرب
ح��ول قضايا الطفولة ال��ذي عقد
بمقر جامعة الدول العربية أمس.
وق� � ��ال ال �ح ��وي �ل��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ك� ��ون� ��ا إن امل � ��ؤت� � �م � ��ر ي � �ع� ��د م��ن
امل��ؤت �م��رات امل�ه�م��ة ال �ت��ي ن��أم��ل أن
ت �ت �ص��دى ل�ل�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ت��واج��ه
ال�ط�ف��ل ال�ع��رب��ي وامل�ت�غ�ي��رات التي
تشهدها املنطقة العربية.
وأض � ��اف أن ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر من
الحروب والنزاعات التي تعصف
بالكثير م��ن االق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ما
ي �س �ت��وج��ب وج� � ��ود آل� �ي ��ة ع��رب �ي��ة
م��وح��دة مل��واج�ه��ة ه ��ذه امل�ش�ك�لات
والتحديات.
وأش� � � ��ار ال � ��ى وج � � ��ود اف� � � ��رازات
كثيرة وت��داع�ي��ات سلبية تواجه
ال �ط �ف��ل ال� �ع ��رب ��ي ال� � ��ذي ه ��و ال �غ��د

محمد الجبري

د .محمد الحويلة

فيصل الكندري

واملستقبل واالمل معربا عن امله
في أن يتم توفير البيئة املستقرة
املناسبة حتى نتمكن من ان تكون
له شخصية ق��ادرة على مواجهة
التحديات املعاصرة.
واوض� � � ��ح ال� �ح ��وي� �ل ��ة أن ه �ن��اك
بالتأكيد الكثير من ال��رؤى حول
س ��ن ت �ش��ري �ع��ات م �ن��اس �ب��ة ت��وف��ر
للطفل العربي الرعاية املتكاملة
س� ��واء ال�ن�ف�س�ي��ة او ال �ت��رب��وي��ة او
االسرية التي تجعله يشعر بأمان
واستقرار.
واش��ار ال��ى أهمية ان يستطيع
الطفل ال�ع��رب��ي م��واج�ه��ة املشاكل

ال � �ت ��ي ت �ق��اب �ل��ه م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن أم �ل��ه
ان ي �ح �ق��ق ه� ��ذا امل ��ؤت �م ��ر أه ��داف ��ه
السامية في توفير الرعاية للطفل
العربي.
وب� � � � ��دوره ق � ��ال ع� �ض ��و م�ج�ل��س
االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي وع �ض��و ال�ب��رمل��ان
العربي فيصل الكندري أم��س إن
ال�ك��وي��ت سباقة دائ�م��ا ف��ي تقديم
العون االنساني لألطفال العرب
وخاصة النازحني منهم.
واضاف :اننا من خالل املشاركة
ف� ��ي ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر ال� � ��ذي ت�ن�ظ�م��ه
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي وم �ص��ر نسعى

اليجاد تشريعات عربية لحماية
ح � �ق ��وق ال� �ط� �ف ��ل م� ��ع اس� �ت� �ع ��راض
تجارب الدول في هذا املجال.
واش � � ��ار ال � ��ى ان امل ��ؤت� �م ��ر وم��ن
خ �ل ��ال ج� �ل� �س ��ات ع� �م� �ل ��ه ي �ن��اق��ش
م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي
م ��ن اع� �م ��ال ق �ت��ل وت �ش��ري��د خ�ل�ال
النزاعات املسلحة التي يشهدها
ع� ��دد م ��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة مبينا
ان ه��ذه امل��آس��ي تظهرها وسائل
االعالم يوميا.
واوض � ��ح ان ع �م �ل �ي��ات ال �ن��زوح
ل�ل�اط �ف��ال ام� ��ر ي �ح �ت��اج ال� ��ى وق�ف��ة
ع ��رب� �ي ��ة مل ��واج� �ه ��ة ه � ��ذه امل �ظ��اه��ر

املؤسفة بحق االطفال العرب.
وقال إن مشاركة رئيس مجلس
االمة الكويتي مرزوق علي الغانم
ف ��ي ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ت�ع�ك��س ح��رص
دول ��ة ال�ك��وي��ت ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة في
تخفيف م�ع��ان��اة االط �ف��ال ال�ع��رب
وذل ��ك ف��ي اط ��ار ال� ��دور االن�س��ان��ي
لدولة الكويت ولسمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح قائد العمل االنساني.
وحث الدول العربية على وضع
تشريعات تضمن ح�ق��وق الطفل
ب �ه��دف ح �م��اي��ة اب �ن��ائ �ن��ا االط �ف��ال
الذين يتعرضون للقمع الفتا الى
الدور االنساني لسمو امير البالد
في استضافة عدد من املؤتمرات
الدولية لدعم النازحني.
واكد الكندري ان الكويت كانت
من اولى الدول التي تبرعت لدعم
ه��ؤالء ال�ن��ازح�ين ومنهم االط�ف��ال
م��وض�ح��ا ان ال�ك��وي��ت رع��ت ايضا
مؤتمرات لالطفال وحقوقهم.
واش� � ��ار ك ��ذل ��ك ال� ��ى ان مجلس
االمة الكويتي شرع ايضا في دور
ان�ع�ق��اده ال�ح��ال��ي ب��دراس��ة ق��ان��ون
ال�ط�ف��ل م��ؤك��دا االه�م�ي��ة القصوى
لتكاتف ال�ج�ه��ود م��ن اج��ل رعاية
حقوق االطفال وحمايتها.

وفد الشعبة يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية
األسيوية باألردن
وص��ل ال��ى العاصمة األردن�ي��ة
ع� �م ��ان أم � ��س وف � ��د م� ��ن ال �ش �ع �ب��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف � ��ي م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
للمشاركة في اجتماعات اللجنة
ال� ��دائ � �م� ��ة ل� �ل� �ش ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اآلس �ي��وي��ة
ال �ت��ي يستضيفها األردن ال�ي��وم
األربعاء.
وي �ض��م ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي
ك��ان ف��ي استقباله ل��دى وص��ول��ه
ال ��ى م �ط��ار امل�ل�ك��ة ع�ل�ي��اء ال��دول��ي
سفير دول��ة الكويت ل��دى األردن
د .حمد الدعيج ك�لا م��ن عضوي
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ال�ش�ع�ب��ة

ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن م ��اض ��ي
ال�ه��اج��ري ود.خ�ل�ي��ل أب��ل ورئيس
ق�س��م ل �ج��ان ال �ص��داق��ة البرملانية
ف��ي األم��ان��ة العامة ملجلس األم��ة
بدر الجمعة.
ويستضيف األردن اجتماعات
ال��دورة الحالية للجنة باعتباره
رئ�ي�س��ا للجنة ال��دائ�م��ة للشؤون
ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ع ��د ان �ت� �خ ��اب ��ه ف��ي
الدورة االخيرة التي استضافتها
ك� �م� �ب ��ودي ��ا ف � ��ي ش� �ه ��ر دي �س �م �ب��ر
املاضي.
ومن املقرر أن تركز اجتماعات
ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى دع� ��م ال� � ��دول ال �ت��ي

ت �م��ر ب ��أزم ��ات س �ي��اس �ي��ة وأم�ن�ي��ة
واق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي � � ��ة واج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
وم �س��اع��دت �ه��ا ل �ت �ج��اوز أزم��ات �ه��ا
وتحقيق األمن واالستقرار وبناء
الثقة وتعزيز الحوار واملصالحة
والسالم بني شعوبها.
وي � � �ش � ��ارك ف � ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ات
ممثلون برملانيون ع��ن  14دول��ة
آس �ي��وي��ة ه ��ي ال �ك��وي��ت واألردن
وال �ب �ح��ري��ن وك �م �ب��ودي��ا وال�ص�ين
وان ��دون� �ي� �س� �ي ��ا ول � �ب � �ن ��ان وج � ��زر
امل��ال��دي��ف وب��اك�س�ت��ان وفلسطني
وس ��ري�ل�ان� �ك ��ا وت��اي �ل �ن��د وت��رك �ي��ا
وإيران.

الهاجري وأبل لحظة وصولهما إلى العاصمة األردنية
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المصروفات الرأسمالية تبلغ وفق النظام الجديد  2.7مليار دينار

الميزانيات :استمرار عدم التطابق
بين الميزانية ومشاريع خطة التنمية

أوال :تقديرات
المصروفات الرأسمالية
ن � �ظ� ��را ل �ت �غ �ي �ي��ر وزارة امل ��ال �ي ��ة
ت� �ب ��وي ��ب امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ف ��إن
املصروفات الرأسمالية أصبح لها
ت��وج �ي��ه م�س�ت�ق��ل ع ��ن امل �ص��روف��ات
ال� �ج ��اري ��ة وس �ت �ب �ل��غ وف � ��ق ال �ن �ظ��ام
ال� �ج ��دي ��د ن �ح��و  2.7م �ل �ي��ار دي �ن��ار
ب��زي��ادة ق��دره��ا  560م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ع��ن التبويب القديم بسبب إع��ادة
ترتيب مكونات أبواب امليزانية في
النظام القديم بما يناسب النظام
الجديد.

ثانيا :عدم توافق خطة
التنمية والميزانية
ورغ� � � � � � ��م إص � � � � � � � ��رار ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
ب ��ان� �ع� �ك ��اس ك � ��ل م � �ش� ��اري� ��ع خ �ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة ع� �ل ��ى امل� �ي ��زان� �ي ��ة إال أن
اللجنة م��ا زال��ت ت��رى ع��دم وج��ود
تطابق بينهما وتباينا في الرؤى
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا وأن
األم��وال املخصصة ملشاريع خطة
التنمية يتم استغاللها عبر إجراء
م �ن��اق�لات م�ن�ه��ا ل�ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��اري��ع
أخرى غير مدرجة في الخطة كما
أن هناك مشاريع تم االنتهاء منها
ولم يستفد منها حتى اآلن.
وسبق أن أكدت اللجنة ضرورة
أن يؤخذ بعني االعتبار عند إدراج
االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
القدرة الفعلية للجهات الحكومية
ف� ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال� �ت ��أك ��د م� ��ن خ�ل��و
م��وق��ع امل� �ش ��روع م ��ن أي م�ع��وق��ات
فنية وإداري ��ة تحول دون تنفيذه
في املدة الزمنية املحددة وأن يتم
ت�ف�ع�ي��ل دور ل �ج �ن��ة إزال� � ��ة ع��وائ��ق
تنفيذ املشاريع في مجلس الوزراء
ت�ف �ع �ي�لا ك��ام�ل�ا خ��اص��ة وأن� �ه ��ا لم
تجتمع منذ أكثر من سنة ونصف
ح �س �ب �م��ا أف � ��اد دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
األم� ��ر ال� ��ذي ي �ن��م ع �ل��ى ع ��دم ج��دي��ة
ال �ح �ك��وم��ة ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة وإن� �ج ��از
املشاريع اإلنمائية للدولة.

حددت لجنة االولويات البرملانية
ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا ام � � ��س أول � ��وي � ��ات
ج��دول اعمال الجلسة املقبلة املقرر
ع�ق��ده��ا ف��ي  ٧ي��ون�ي��و ال �ج��اري وق��ال
م�ق��رر لجنة االول��وي��ات اح�م��د الري
ان ج � ��دول اع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ة امل�ق�ب�ل��ة
ي �ت �ض �م��ن اج � � ��راء امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون تنظيم مهنة
ال�ص�ي��دل��ة وت � ��داول األدوي � ��ة واج ��راء
املداولة الثانية على مشروع قانون
بتعديل أح �ك��ام ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة في
شأن بلدية الكويت.
وذك��ر الري ان املجلس سيناقش
ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ف� ��ي ش ��أن

العمل ف��ي القطاع األه�ل��ي ويناقش
ت � �ق� ��ري� ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب� �ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
ال�ع��ام��ة مبينا ان امل�ج�ل��س سينظر
ف��ي ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة في
ش � ��أن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل�ج�ل��س
األم� ��ة وت �ق��ري��ر آخ ��ر ل�ن�ف��س ال�ل�ج�ن��ة
بشأن قانون االحراءات واملحاكمات
الجزائية.
وت� ��اب� ��ع ان امل� �ج� �ل ��س س �ي �ن��اق��ش
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة
وال��دف��اع امل��درج بصفة االستعجال
ب �ش ��أن امل� �ش ��روع�ي�ن ب �ق��ان��ون ب �ش��أن
ن �ظ��ام ق� ��وة ال �ش��رط��ة واالق� �ت ��راح ��ات
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ن �ظ��ام ق ��وة ال�ش��رط��ة

ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان عبد
ال � �ص � �م� ��د إن ال � �ل � �ج � �ن� ��ة اج� �ت� �م� �ع ��ت
ب� �ح� �ض ��ور وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
م .أحمد الجسار ملناقشة تقديرات
م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال � �ت� ��وج � �ي� ��ه ال � �ث ��ال ��ث
(املصروفات الرأسمالية) وتقديرات
م �ي��زان �ي��ات ك��ل م��ن وزارة األش �غ��ال
ووزارة ال�ص�ح��ة ووزارة ال�ك�ه��رب��اء
وامل � ��اء ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2016/2017
وذلك بحضور ممثلي تلك الجهات
للوقوف على آلية تنفيذ املشروعات
وال� �ح� �ل ��ول ال� �ت ��ي ت �س��اه��م ف� ��ي ع��دم
تأخرها وكيفية تحديد أولوياتها
وم��دى تماشيها م��ع خطة التنمية
للدولة وتبني ما يلي:

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ثالثا :ضرورة رفع كفاءة
إدارة وتنفيذ العقود
ويجب على الجهات الحكومية أن
تعيد النظر بشكل ج��اد ب��إج��راءات�ه��ا
الداخلية وسياساتها اإلدارية املتبعة
ف ��ي ع �م �ل �ي��ة دراس � � ��ة وط� � ��رح وت�ن�ف�ي��ذ
ال� �ع� �ق ��ود ض �م��ن م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ت ��رش� �ي ��دا ل�ل�إن� �ف ��اق ال �ع ��ام
ول �ض �م��ان ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري �ع �ه��ا ضمن
البرامج الزمنية امل�ح��ددة لها خاصة
وأن ج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن سجل
مخالفات مالية كثيرة جدا ومتعددة
ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ م �ي��زان �ي �ت �ه��ا وخ ��اص ��ة
م� �ي ��زان� �ي ��ة وزارة ال� �ص� �ح ��ة ووزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء م ��ا ي�ت�ط�ل��ب ت�ع��زي��ز
كفاءة أنظمتها املالية ومعالجة أوجه
القصور فيها.
ورغ��م إع�ط��اء وزارة األش�غ��ال مهلة

من قبل اللجنة لتسوية مالحظاتها
املسجلة من قبل دي��وان املحاسبة إال
أن  % 70من مالحظاتها ما زالت دون
تسوية وه��ي أم��ور ستبينها اللجنة
في تقارير ميزانيتها للمجلس عند
مناقشة م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
خاصة وأن بعض الجهات الحكومية
لم تف بتعهدها.
رابعا :مشاريع
وزارة الكهرباء والماء
وس�ب��ق أن ط��ال�ب��ت اللجنة وزارة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء ب � ��إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة
م�ش��اري�ع�ه��ا وم ��ا يتبعها م��ن عقود
متشعبة وتحديد أولوياتها وعدم
ات�س��اع ق��اع��دة امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت��درج
ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال ي� �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا
ل� �س� �ن ��وات خ ��اص ��ة وأن ال � � � � ��وزارة ال

ت��راع��ي ال��دق��ة ال�لازم��ة عند إع��داده��ا
لتقديرات ميزانيتها وهو ما يكشفه
ب ��وض ��وح ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي م��ن
كثرة املناقالت املالية بني املشاريع
وتعزيز بند الصيانة مبالغ إضافية
ف� ��وق امل �ب��ال��غ امل �ع �ت �م��دة ب��امل �ي��زان �ي��ة
وب��ات��ت تكاليف الصيانة السنوية
ت �ت �ن��ام��ى س �ن��وي��ا ل �ت �ص��ل إل� ��ى 136
م � �ل � �ي ��ون دي� � �ن � ��ار ف � ��ي آخ � � ��ر ح �س ��اب
ختامي.
ك�م��ا أن ت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة
بشأن تقييم كفاءة وفعالية عمليات
ال�ص�ي��ان��ة ب�م�ح�ط��ات ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة
الكهربائية تشير إلى وجود تفاوت
كبير ف��ي نصيب ك��ل م�ي�ج��اوات من
ع� �ق ��ود ال �ص �ي��ان��ة ح �ي��ث أن ن�ص�ي��ب
تكلفة امليجاوات في محطة الشويخ
م ��ن ع �ق��ود ال �ص �ي��ان��ة ت�ب�ل��غ  93أل��ف
دي�ن��ار لكل م�ي�ج��اوات ف��ي ح�ين أنها
تبلغ في محطة الدوحة الغربية 13
ألف دينار لكل ميجاوات.
وال ي��وج��د أي ان �ع �ك��اس حقيقي
لتخفيض تكاليف صيانة املحطات
حتى بدخول محطة الزور الشمالية
ح �ي��ث أن امل �خ �ص��ص ف ��ي م �ي��زان �ي��ة
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة ل�ل�ص�ي��ان��ة
س� �ي� �ب� �ل ��غ  114م � �ل � �ي ��ون دي� � �ن � ��ار م��ا
يستدعي ض��رورة البحث عن آليات
فنية جديدة لتشغيل املحطات وفق
أسس اقتصادية.

خامسا :مشاريع وزارة الصحة
ك �م��ا أن م �ش ��اري ��ع وزارة ال�ص�ح��ة
امل��درج��ة ف��ي خطة التنمية والخاصة
ب ��امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات ت� �ع ��ان ��ي ب �ط �ئ ��ا ف��ي
االنجاز حيث ما زال املوقف التنفيذي
مل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى اب� � � ��ن س� �ي� �ن ��ا ف� � ��ي ح ��ال ��ة
التصميم رغم أنه مدرج في امليزانية
منذ السنة املالية .2010/2009
ووص � � �ل � � ��ت ن � �س � �ب ��ة اإلن � � � �ج� � � ��از ف��ي
مستشفى األم �ي��ري وف �ق��ا للميزانية
ال� �ح ��ال� �ي ��ة  % 6م � ��ا ي �ت �ط �ل��ب وج � ��ود
متابعة حكومية حقيقية إلنجاز هذه
امل�ش��اري��ع الصحية وع��دم استمرارية
ت� ��أخ� ��ره� ��ا أك � �ث� ��ر م � ��ن ذل � � ��ك ل �ت �ح �ق �ي��ق
األه� � � � ��داف امل � ��رج � ��وة م �ن �ه��ا وال� �ت ��أك ��د
م��ن إزال� ��ة ال �ع��وائ��ق ال�ف�ن�ي��ة واإلداري � ��ة
للمشروع قبل اعتماد أي مبلغ مالي
له في امليزانية.
سادسا :مشاريع وزارة األشغال
وب� �خ� �ص ��وص ت ��رس� �ي ��ة امل �ن��اق �ص��ة
على أي مشروع وتوقيع العقد تبني
أن ه �ن��اك ت�ب��اي�ن��ا ف��ي وج �ه��ات النظر
ب ��اش � �ت� ��راط وج � � ��ود اع� �ت� �م ��اد ص��رف��ي
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة أو م�ج��رد امل��واف�ق��ة على
التكلفة الكلية للمشروع كما هو األمر
بخصوص توقيع عقد املطار الجديد
وستتأكد اللجنة من هذا األمر الحقا.

األولويات :قوة الشرطة وتنظيم السجون على جدول
أعمال الجلسة المقبلة

جانب من اجتماع لجنة األولويات

وع��دده��ا ارع��ة اق�ت��راح��ات الف�ت��ا الى
ان املجلس سيناقش التقرير الثاني
للجنة الداخلية والدفاع عن مشروع

ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
القانون بتنظيم السجون واالقتراح
بقانون بشأن تنظيم السجون.

ك� �م ��ا أوض� � � ��ح الري ان ال �ل �ج �ن��ة
ن��اق�ش��ت م��ع وزارة التعليم العالي
م�م�ث�ل��ة ب ��األم�ي�ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج��ام�ع��ات
ال� � �خ � ��اص � ��ة د .ح� �ب� �ي ��ب اب� � � ��ل خ �ط��ة
الجامعات الخاصة التي تتضمن 4
مشاريع إلنجازها وتعتبر مشاريع
مهمة ومنها ربط مخرجات التعليم
ف��ي ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة وتلبيتها
الحتياجات السوق ودع��م االبحاث
في املجاالت العلمية وضبط جودة
ال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة
واالستفادة من التدريب.
واض � � ��اف الري ان ال �ل �ج �ن��ة رأت
م �ع ��رف ��ة أس � �ب� ��اب خ �ف��ض امل �ي��زان �ي��ة
للمشاريع التي تصل الى  % 10فقط

مما أوج��د صعوبة ف��ي تنفيذ هذه
امل �ش��اري��ع وت �ح �ت��اج ال ��ى م�ي��زان�ي��ات
مبينا ان ال�ل�ج�ن��ة طلبت م��ن وزارة
امل ��ال� �ي ��ة إع � � ��داد ت �ق��ري��ر ف ��ي أس �ب��اب
خ� �ف ��ض امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت�ن�ع �ك��س
بالتالي على صعوبة تنفيذ خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة
وسيتم تأجيل ذلك الى حني وصول
تقرير وزارة املالية ملعالجة املشاكل
وال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه الجامعات
ال �خ��اص��ة ب �ه��دف إن� �ج ��از م �ث��ل ه��ذه
املشاريع.
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عاشور للصبيح :ما سبب عدم
فصل جمعية النسيم التعاونية؟
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع��اش��ور
بسؤال لوزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل  وزيرة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ب �خ �ص��وص ج�م�ع�ي��ة ال�ن�س�ي��م ج��اء
ف��ي مقدمته :فيما يخص جمعية
ال� �ن� �س� �ي ��م ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ت � ��م ت �ق��دي��م
تقرير امليزانية لعام  ٢٠١٥من قبل
مجلس االدارة متضمنا تحفظات
امل �ك �ت��ب امل �ح��اس �ب��ي وذل � ��ك ل � ��وزارة
الشؤون لالعتماد.
وط � � � ��ال � � � ��ب ع � � � ��اش � � � ��ور اف� � � ��ادت� � � ��ه
باآلتي  :ما اإلج � ��راءات ال�ت��ي تمت
بخصوص هذه امليزانية؟ ما تقرير
ادارة الرقابة ح��ول ه��ذه امليزانية؟
وه ��ل ت ��م ال �ت��وص �ي��ة ب �ح��ل مجلس
إدارة الجمعية لخسارة الجمعية
أكثر من ٪ ٩٠ من رأسمالها؟ وإذا
ك ��ان ق��د ت �م��ت ال �ت��وص �ي��ة ب��ذل��ك ما
اإلجراءات املتخذة بعد ذلك؟

صالح عاشور

وم��ا دور مستشار ال��وزي��رة وما
صفته التنفيذية ف��ي ال�ت��دخ��ل في
م �ه��ام اإلدارات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ع�م��ل
ال �ت �ع��اون��ي؟ وم ��ا اإلج � � ��راءات ال�ت��ي
ت �م��ت ب �خ �ص��وص ن �ت��ائ��ج ال�ت�ق��ري��ر
ال� �خ ��اص ب�ل�ج�ن��ة م��راج �ع��ة أع �م��ال

وح �س��اب��ات ج�م�ع�ي��ة ال �ن �س �ي��م رق��م
/ ١٤٦ت؟ وم� ��ا س �ب��ب ع� ��دم ف�ص��ل
جمعية النسيم إلى جمعيتني وقد
أوصى التقرير بذلك؟
ك �م��ا ورد ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر امل �ش��ار
إل � �ي� ��ه أن م� �ج ��ال ��س اإلدارات م��ن
شهر يوليو  ٢٠١٢حتى سبتمبر
 ٢٠١٥غ �ي��ر م��ؤت�م�ن�ين ع �ل��ى أم ��وال
امل � �س� ��اه � �م �ي�ن وال � � � �س� � � ��ؤال م� � ��ن ه��و
امل� �س ��ؤول ع ��ن م �ح��اس �ب��ة وم��راق �ب��ة
امل �ج��ال��س امل ��ذك ��ورة؟ وم ��ن يتحمل
امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ف� � ��ي ال� � �س� � �ك � ��وت ع��ن
تجاوزاتهم؟ وإذا كانت سياسات
املجلس الحالي امتداد للمجالس
ال�س��اب�ق��ة ك�م��ا اف ��اد ت�ق��ري��ر ال��رق��اب��ة
وم ��ا االج � ��راء ال�ل��ازم ف��ي م�ث��ل ه��ذه
الحالة؟ وهل تم اتخاذه؟

القضيبي الستحداث ناد
للدبلوماسيين المتقاعدين
اق�ت��رح ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
ع� � �م � ��ل ن� � � � � ��ادي ل� �ل ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن
امل�ت�ق��اع��دي��ن أس ��وة ب �ن��ادي ض�ب��اط
ال�ج�ي��ش وال��داخ �ل �ي��ة ت�ح��ت مسمى
ن � ��ادي ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين ال�س��اب�ق�ين
وق��ال في اقتراح برغبة قدمه بهذا
الصدد:
الكويت ذات مساحة جغرافية
ص�غ�ي��رة ف��ي محيط إقليمي كبير
إال أن �ه��ا ف��ي ال�ع�م��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي
ذات ت ��اري ��خ ن ��اص ��ع ط ��وي ��ل وذل ��ك
ن �ت �ي �ج��ة ع �م��ل واج� �ت� �ه ��اد ال �س �ف��راء
الكويتيني في مختلف دول العالم
إذ ؤن � �ه ��م ي �ط �ب �ق��ون رؤى ح�ك�ي��م
ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة وع �م �ي��ده��ا
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الصباح أمير دولة
ال�ك��وي��ت وح �ي��ث إن ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب �ن �ي ��ت ع� �ل ��ى س ��واع ��د
س� �ف ��راء س��اب �ق�ي�ن اع� �ت ��زل ��وا ال�ع�م��ل

أحمد القضيبي

ف��ي الخارجية الكويتية كممثلني
ع ��ن دول� ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �س �ف��ارات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وت �ث �م �ي �ن��ا وع ��رف ��ان ��ا
ب��ال��دور ال ��ذي ق��دم��وه ل�ل�ك��وي��ت في
ال �خ��ارج واس �ت �ف��ادة م��ن خ�ب��رات�ه��م
العملية.

وج��اء ف��ي ن��ص االق �ت��راح  :تقوم
حكومة الكويت بتمويل مالي لكل
م ��ن ال �س �ف��راء ال �س��اب �ق�ين ال��راغ �ب�ين
بتدوين تاريخهم السياسي طوال
ف�ت��رة عملهم ك�س�ف��راء ح�ت��ى يكون
م ��رج ��ع Hل �ك��ل س �ف �ي��ر ق � ��ادم وع�م��ل
أرشيف سياسي خارجي لتوثيق
دور ال�س�ف��راء خ�لال ف�ت��رة حياتهم
العملية.
وم � � � � ��ن ج � � ��ان � � ��ب آخ � � � � ��ر ن � �ق � �ت� ��رح
أي �ض ��ا ع �م��ل ن� ��اد ل�ل��دب�ل��وم��اس�ي�ين
امل�ت�ق��اع��دي��ن أس ��وة ب �ن��ادي ض�ب��اط
ال�ج�ي��ش وال��داخ �ل �ي��ة ت�ح��ت مسمى
ن � ��ادي ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين ال�س��اب�ق�ين
وي � � �ك� � ��ون م � �ن � �ب� ��را ي � �س � �ت � �ف� ��اد م �ن��ه
ويستأنس برأيه فيما قد يستجد
من أمور.

طالب بتذليل العقبات أمامها لتصبح جزءا مهما من االقتصاد الوطني

أبل يتقدم بمقترح لتعديل مسار الثروة الزراعية
ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب ��ل
ب�ت��ذل�ي��ل ال �ع �ق �ب��ات ك��اف��ة وت�ع��دي��ل
امل�س��ار ف��ي ش��أن استغالل الثروة
ال��زراع�ي��ة والحيوانية والسمكية
ب��ال �ش �ك��ل األم� �ث ��ل وت�ط�ب�ي�ق��ه على
أرض الواقع لتصبح جزءا مهما
من االقتصاد الكويتي.
وق ��ال ف��ي اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة قدمه
ب �ه��ذا ال �ص ��دد :ال ش��ك أن ال�ق�ط��اع
الزراعي يحظى بدعم سمو أمير
ال � �ب �ل�اد ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح االح� �م ��د
ال �ص �ب��اح م ��ن خ�ل�ال ت�ص��ري�ح��ات��ه
السامية ال�ت��ي ط��ال��ب م��ن خاللها
ال�ج�م�ي��ع ال�ع�م��ل ع�ل��ى رف �ع��ة ش��أن
ال�ك��وي��ت عاليا وح�ي��ث ن��رى تقدم
الدول باملجاالت الزراعية والثروة
ال � �ح � �ي� ��وان � �ي� ��ة وال � �س � �م � �ك � �ي ��ة ف �ق��د
أصبحنا مطالبني بإعطاء القطاع
ال ��زراع ��ي وال �ح �ي��وان��ي وال�س�م�ك��ي
االه �ت �م ��ام وال ��دع ��م ال �ك��اف �ي�ين من
أج��ل امل�س��اه�م��ة ف��ي ح�م��اي��ة األم��ن
ال�غ��ذائ��ي واس�ت�ث�م��ار ه��ذا القطاع
ل�ي�ك��ون م��ن ال ��رواف��د االق�ت�ص��ادي��ة
في البالد.
وقد بات على الجهات املختصة
ف �ت��ح امل �ج ��ال أم� ��ام امل��واط �ن�ي�ن من
ذوي االخ� � �ت� � �ص � ��اص وال� � ��دراي� � ��ة
ب� � � �ش � � ��ؤوون ال� � � ��زراع� � � ��ة وال � � �ث� � ��روة
الحيوانية والسمكية وخاصة من
املهندسني ال��زراع�ي�ين الكويتيني
ل �ل �م �ش��ارك��ة ال �ف �ع��ال��ة ب ��دع ��م ه��ذا

ال �ق �ط��اع ،وامل �س��اه �م��ة ف��ي ت �ج��اوز
كل املشاكل والسلبيات للوصول
ال��ى األه��داف والغايات املنشودة
وبات من الضرورة إشراك جمعية
امل�ه�ن��دس�ين ال��زراع �ي�ين ف��ي جميع
مجالس إدارات مؤسسات الدولة
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ش��أن ال��زراع��ي وإي�ل�اء
اهتمام أكبر بالبحوث والتجارب
ال ��زراع � �ي ��ة وال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة وك��ذل��ك
ب��امل �ن��اط��ق ال ��زراع� �ي ��ة ال �ح��دودي��ة
ومنح املهندس الزراعي الكويتي
األول� ��وي� ��ة ع �ن��د ت ��وزي ��ع ال �ق �س��ائ��م
ال ��زراع � �ي ��ة وال� �ج ��واخ� �ي ��ر ووض ��ع
خ�ط��ة ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن ال�ج��واخ�ي��ر
امل �م �ن��وح��ة آلالف امل ��واط� �ن�ي�ن ف��ي
الصليبية وكبد والجهراء ونقل
م� � � ��زارع األب� � �ق � ��ار م� ��ن ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة
مل� �ن ��اط ��ق أخ � � ��رى ذات م �س��اح��ات
شاسعة لتربية األب�ق��ار واألغنام
وال� ��دواج� ��ن واس � �ت� ��زراع األس �م��اك
ل � � ��زي � � ��ادة ال� � � �ث � � ��روة ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة
وال �س �م �ك �ي��ة ودع � ��م زي� � ��ادة ان �ت��اج
األل� �ب ��ان وم�ش�ت�ق��ات�ه��ا ول�ت�ح�ق�ي��ق
ان�ط�لاق��ة أس ��رع وأك �ب��ر ف��ي مجال
ال��زراع��ة اإلن�ت��اج�ي��ة والتجميلية
في البالد.
لذا نتقدم بهذا املقترح ألهمية
وأول��وي��ة ال�ث��روة الزراعية كواحد
م ��ن ب� ��دالء ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
وتحقيق قدر من االكتفاء الذاتي
ف� ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ال� �ق ��ري ��ب وك ��ذل ��ك

ل �ك��ون��ه ع��ام�ل�ا أس��اس �ي��ا ف ��ي دع��م
وحماية األمن الغذائي.
وحاء في نص االقتراح :اإليعاز
ل �ج �ه��ة االخ �ت �ص��اص ب��ال�ح�ك��وم��ة
نحو تذليل كافة العقبات وتعديل
امل�س��ار ف��ي ش��أن استغالل الثروة
ال��زراع�ي��ة والحيوانية والسمكية
ب��ال �ش �ك��ل األم� �ث ��ل وت�ط�ب�ي�ق��ه على
أرض الواقع لتصبح جزءا مهما
من االقتصاد الكويتي وذل��ك من
خالل تنفيذ املطالب التالية:
 )1إش � ��راك ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين
ال ��زراع� �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م �ج��ال
إدارات ال� �ه� �ي� �ئ ��ات وامل ��ؤس � �س ��ات
املعنية بشؤون الزراعة واملزارعني
وال � �ث� ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة وال�س�م�ك�ي��ة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال �ث��روة السمكية لضمان اتخاذ
ق� � � ��رارات س �ل �ي �م��ة ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ب ��اع� �ت� �ب ��ار أن ه � ��ذه األخ� � �ي � ��رة ه��ي
الجهة الحكومية املسؤولة اآلن عن
تنمية الثروة الزراعية والحيوانية
وال �س �م �ك �ي��ة ب�م�خ�ت�ل��ف ق�ط��اع��ات�ه��ا
وتطويرها ومشاركة الجمعية في
مجلس إدارة ه��ذه الهيئة مطلب
ح �ي��وي إذا أري ��د ل �ل��زراع��ة بالفعل
أن ت�ع�ط��ي ال �ث �م��ار امل ��رج ��وة منها
وت�ح�ق��ق ال �ص��ال��ح ال �ع��ال��م ح��اض��را
ومستقبال.
 )2إعطاء األولوية للمهندسني
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ال��زراع�ي�ين الكويتيني والباحثني
امل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب � ��ال � ��زراع � ��ة وال� � �ث � ��روة
ال � �ح � �ي � ��وان � �ي � ��ة وال � �س � �م � �ك � �ي� ��ة ف��ي
الحصول على القسائم الزراعية
ألنهم وبال أدن��ى شك األق��در على
استثمار هذه القسائم بما يعود
بالنفع على الوطن واملواطن.
 )3تخصيص ميزانية إضافية
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ث��روة ال��زراع�ي��ة
وال �س �م �ك �ي��ة مل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ج��ارب
واألب�ح��اث ف��ي محطات التجارب
ال��زراع�ي��ة والحيوانية والسمكية
واالس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة ب � �خ � �ب� ��راء ف �ن �ي�ين
وك ��وادر وط�ن�ي��ة للقيام ب�ه��ا على
أكمل وجه.
 )4االهتمام باملناطق الزراعية
حيث من األهمية بمكان اهتمام

ال��دول��ة فيها بشكل أف�ض��ل وذل��ك
ب� ��اس � �ت � �ك � �م� ��ال ك � ��اف � ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات
ال� �ح� �ي ��وي ��ة م� ��ن ه� ��وات� ��ف أرض� �ي ��ة
وم��رك��ز م�ط��اف��ئ وإن� ��ارة ط��رق في
العبدلي وحدائق عامة وإيصال
املياه املعالجة في الوفرة خاصة
أن ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة وت �ل��ك منطقتان
ح� ��دودي � �ت� ��ان ت� ��زخ� ��ران ب��ال �ح �ي��اة
واالستثمار ال��زراع��ي ال��ذي يصل
ال ��ى م �ئ��ات امل�ل�اي�ي�ن م��ن ال��دن��ان�ي��ر
ول�ك��ون�ه�م��ا اآلن م �ن��اط��ق زراع �ي��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي� ِ�ة ت �ث �ب �ت��ان ال� �ح ��دود
وتوفران األمان.
 )5تشكيل مجلس إدارة ملنطقة
ال ��وف ��رة ال ��زراع �ي ��ة وم �ج �ل��س إدارة
ملنطقة العبدلي الزراعية يتولى كل
مجلس إدارة التنسيق مع الجهات
املعنية الستكمال الخدمات فيها
وت �ح��وي �ل �ه��ا إل ��ى م �ن��اط��ق ك��وي�ت�ي��ة
تتمتع بكافة الخدمات التي تتمتع
بها املناطق الكويتية األخرى.
 )6ن� �ق ��ل م� � � � ��زارع األب � � �ق� � ��ار ف��ي
مناطق الصليبية وكبد والجهراء
ال �ق��ري �ب��ة م ��ن امل �ن ��اط ��ق ال�س�ك�ن�ي��ة
إل��ى منطقة أخ��رى وت�ح��دي��دا إلى
منطقة ال�س��امل��ي ألن وج ��ود ه��ذه
امل� � ��زارع وس ��ط ال �س �ك��ان ي�ه��دده��م
ب��ال �ع��دوى م��ن أم � ��راض ال �ح �ي��وان
ال� � �ت � ��ي ال ت � �ف � ��ارق � ��ه غ� ��ال � �ب� ��ا وم� ��ن
الحشرات املزعجة وق��د آن األوان
ألن ت �ت��واج��د األب� �ق ��ار ف ��ي م� ��زارع

أك�ث��ر ات�س��اع��ا م�م��ا ه��ي عليه اآلن
وخ��اص��ة ف��ي الصليبية وإع �ط��اء
أص�ح��اب�ه��ا ف��رص��ة ل��زراع��ة ال�ج��ت
والعشب لتغذية أبقارهم الحلوب
من خالل منحهم قسائم شاسعة
في الساملي أما أراضي الصليبية
ال�خ�ص�ب��ة وال �ق��ري �ب��ة م��ن امل�ن��اط��ق
ال�س�ك�ن�ي��ة ف�ي�م�ك��ن ت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
منتزهات وحدائق عامة يرتادها
املواطنون.
 )7س�ح��ب ال�ج��واخ�ي��ر املخالفة
وخ � � � ��اص � � � ��ة ف � � � ��ي م � �ن � �ط � �ق � ��ة ك� �ب ��د
وال �ص �ل �ي �ب �ي��ة وت �ف �ع �ي��ل ال �ق��وان�ي�ن
وال � �ل� ��وائ� ��ح وال� �ن� �ظ ��م وال� � �ق � ��رارات
الخاصة بجواخير م�ش��روع كبد
ل �ت��رب �ي��ة األغ � �ن� ��ام ب �ع��د أن ت �ح��ول
الكثير منها إلى استراحات وعزب
أو م � �خ� ��ازن وم� �ص ��ان ��ع ال ع�لاق��ة
لها بتربية األغ�ن��ام م��ن ق��ري��ب أو
بعيد وب��األخ��ص الجواخير ذات
امل �س��اح��ة ال �ص �غ �ي��رة  1250م�ت��را
مربعا من كل من ال يستغلها أو
يستغلها لغير ال��زراع��ة وتربية
األغ �ن��ام وم�ن�ح�ه��ا مل��ن يستحقها
وي �س �ت �ث �م��ره��ا ل �ت �ح �ق��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
بالفعل على أرض الواقع.

aldostoor

األربعاء  25شعبان  01 . 1437يونيو 2016

برلمان

07

أصدر بيانا حول خطورة دمج أو تفكيك قطاع الرعاية االجتماعية بالشؤون

الجيران لـ «الدستور» :نطالب بعقد جلسة
مكاشفة بشأن عدم تنفيذ القوانين
ق� � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال�ج�ي��ران ان األداء الحكومي اليرقى
إل� � ��ى م� �س� �ت ��وى أداء امل� �ج� �ل ��س ال� ��ذي
يسير ب�خ�ط��وات حثيثة وم�ت�س��ارع��ة
ولكن الحكومة بطاقمها واجهزتها
وام �ك��ان��ات �ه��ا ال�ه��ائ�ل��ة اال ان �ه��ا تسير
بخطى أقل من بطيئة.
وب�ين الجيران في تصريح خاص
لـ «الدستور» أن ذلك ال يخدم التنمية
وال ي�ع��زز ج��ان��ب ال�ت�ف��اه��م وال�ت�ع��اون
املشترك بني املجلس والحكومة داعيا
س �م��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال��ى
عقد جلسة مكاشفة وم�ص��ارح��ة مع
ال� ��وزراء ب�ش��أن ال�ع��راق�ي��ل ال�ت��ي تحول
دون ت �ط �ب �ي��ق ال� � �ق � ��رارات وال� �ق ��وان�ي�ن
وال �ت��وص �ي��ات ال� �ص ��ادرة م��ن املجلس
وجعلها حبرا على ورق.
وأك��د ان املجلس الحالي متعاون
وم�ت �ف �ه��م وم �ت �ج��ان��س ف�ل�ا ي��وج��د أي
مسوغ للحكومة في التباطؤ مطالبا
ب��ات �خ��اذ خ �ط��وات ع�م�ل�ي��ة ف��ي الكثير
من امللفات العالقة والتي من أهمها
التعليم وال�ص�ح��ة واإلس �ك��ان وملف
البدون وغيرها.
وأوض � ��ح ال �ج �ي��ران ان ��ه غ �ي��ر راض
ع �ل��ى األداء ال �ح �ك��وم��ي إذ ال ت��وج��د
اس�ب��اب تجعلها تسير دون بوصلة
حقيقية وواضحة للتنفيذ.
وأشار الى أن األمور اآلن اصبحت
ف��ي ن �ه��اي��ة امل �ط��اف ل��ذل��ك فالتشكيل
ال ��وزاري الجديد ال يغني وال يسمن
من جوع بالرغم من انه لدينا تفاوت
ف��ي أداء ال � ��وزراء داع �ي��ا س�م��و رئيس
ال � ��وزراء ال��ى االل �ت �ف��ات ل� ��وزارة ال�ع��دل
ال�ت��ي تستحق ب��أن ي�ك��ون م��ن يتولى
حقيبتها متخصصا وك��ذل��ك ال�ح��ال
بالنسبة الى األوقاف والتربية.
ف� � � ��ي س � � �ي� � ��اق م � �ن � �ف � �ص � ��ل اص� � � ��در

النائب د.عبدالرحمن الجيران بيانا
ص� �ح ��اف� �ي ��ا ح � � ��ول ع � ��واق � ��ب دم � � ��ج أو
ت�ف�ك�ي��ك ق �ط��اع ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب � � ��وزارة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ق��ال
ف �ي��ه :ج � ��اءت ف �ك��رة م �س��ؤول��ي وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل لنقل
ودم � ��ج ب �ع��ض االدارات ف ��ي ال �ب��داي��ة
داخل قطاع الرعاية االجتماعية بعد
أن تمت املوافقة على نقل ثالث ادارة
ال��ى هيئة االع��اق��ة وه��ي ادارة رعاية
املعاقني وادارة تاهيل املعاقني وادارة
املركز الطبي.
ث � ��م ف � ��ي األي � � � � ��ام امل� ��اض � �ي� ��ة ب � ��رزت
ف �ك��رة ج��دي��دة م��ن م �س��ؤول��ي ال� ��وزارة
ت��رم��ي ال ��ى ال �غ��اء م��زي��د م��ن االدارات
وه��و م��ا يعني تفكيك قطاع الرعاية
االجتماعية الذي كان رمزا لحضارة
ال �ك��وي��ت وواج �ه��ة ان�س��ان�ي��ة وج�ه��ود
ت �ن �م��وي��ة ل �ل �ف �ئ��ات ال� �خ ��اص ��ة ت�ج�م��ع
األح ��داث وأب �ن��اء الحضانة العائلية
واملسنني واملعاقني وتأهيل املعاقني.
واش��ار الى نقل املسنني واالح��داث
وال � �ح � �ض� ��ان� ��ة وف � �ت � �ي� ��ات م � ��ن م �ج �م��ع
ال ��رع ��اي ��ة ف ��ي ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات (دوار
ال� �ع� �ظ ��ام) ال � ��ى م �ج �م��ع ال ��رع ��اي ��ة ف��ي
الصباحية وال�خ��اص للمعاقني فقط
وغ�ي��ر م��ؤه��ل للفئات األخ��رى وكذلك
لصغر حجمه وه��و ال يستوعب كل
هذه اإلدارات الختالف تصميمه عن
الهدف الذي أنشئ من أجله.
الف�ت��ا ال��ى تأثير ذل��ك على فتيات
الحضانة حيث اع�ت��دن على الذهاب
لجامعاتهن ومعاهدهن ومدارسهن
داخل الديرة.
ون� ��وه ال �ج �ي��ران ال ��ى خ �ط��ورة نقل
أبناء الحضانة حيث سيتم ترحيلهم
الى عمارة حولي وتجمع فيه جميع
ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة م��ن  ٦س �ن��وات ال��ى

 ٣٥س �ن��ة م �م��ا ل ��ه األث � ��ر ال �س �ل �ب��ي ف��ي
ال�ت��رب�ي��ة واألخ �ل��اق ع�ل�م��ا ب ��أن السنة
امل��اض �ي��ة ت��وف��ي أح ��د األب �ن��اء بجرعة
زائ��دة وكذلك مما يتعرض له األبناء
من األفعال غير الالئقة بحكم تفاوت
األعمار وتباينها بينهم.
واض � � � ��اف ال � �ج � �ي� ��ران ان ال� ��وزي � ��رة
تستغل ص�لاح�ي��ات�ه��ا ك��ون�ه��ا عضوا
ف ��ي ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل�ت�غ�ي�ي��ر ودم ��ج
ال�ه�ي��اك��ل ف��ي ال� ��وزارة ب �ص��ورة مريبة
وب � � �س � ��رع � ��ة دون روي� � � � � ��ة ودراس� � � � � ��ة
م �س �ت �ط��ردا ب ��ال �ق ��ول :امل �ش �ك �ل��ة ب ��دأت
ت �ت �ط��ور م ��ن ت��ذم��ر م �ج �م��وع��ة ك�ب�ي��رة
م ��ن امل��وظ �ف�ين وامل �س ��ؤول�ي�ن ح �ي��ث لم
يتم وض��ع دراس��ة خاصة باملوضوع
وتقرير شامل يبني دوافعه والجدير
ب��ال��ذك��ر ان غ��ال��ب ال ��دراس ��ات الي��ؤخ��ذ
فيها رأي االدارات وال امل��دي��ري��ن وال
تتم استشارتهم وال الجلوس معهم
أو حتى مناقشتهم مما سيؤدي ذلك
في حال الدمج أو تفكيك القطاع الى
عدة مشاكل وعواقب أبرزها:
 -١ض � � �ع� � ��ف ق � � � �ط� � � ��اع ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � � � ��ذي ك� � ��ان م �ف �خ��رة
للكويت وواجهة حضارية وتنموية
ب � �م ��ا ي� �ش� �م� �ل ��ه م � ��ن رع � ��اي � ��ة ل �ل �ف �ئ��ات
ال �خ��اص��ة وت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة النفسية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ص�ح�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة
والخدمية.
 -٢ت� �ف� �ك� �ي ��ك ال� � �ق� � �ط � ��اع س � �ي � ��ؤدي
ال � ��ى ض �ع��ف االدارات وال� �ت ��ي ك��ان��ت
م �ت �خ �ص �ص��ة ك ��ل ل ��ه دوره :ال�ن�ف�س��ي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي وال ��دي� �ن ��ي االرش � � ��ادي
والنشاط االعالمي والخدماتي.
 -٣عواقب ذلك التذويب لالدارات له
خطر على الفئات الخاصة وأبرزها:
أب �ن��اء ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة «األي �ت��ام»
واألح� � � � � � ��داث ال � �ج ��ان � �ح �ي�ن وامل� �س� �ن�ي�ن

جهودا كبيرة لخدمة الفئات الخاصة
والتزال تقدمها وهي:

د .عبدالرحمن الجيران

حيث إن االدارات لها خطط وبرامج
ومشاريع ستتوقف وسيكون أثرها
ك �ب �ي��را ع �ل��ى األب � �ن� ��اء وال� � �ن � ��زالء م�م��ا
يخشى على تأثر سلوكهم .
 -٤ت ��أث� �ي ��ر ذل � � ��ك ع� �ل ��ى امل ��وظ� �ف�ي�ن
وال� � �ك � ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال� �ت ��ي ك��ان��ت
م �س �ت �ق ��رة ح� �ي ��ث س �ت �ت �ع ��رض ل �ع��دم
االستقرار في ح��ال الدمج أو تذويب
االدارات امل �ع �ن �ي��ة وض �ي ��اع ح�ق��وق�ه��ا
ال� �ت ��ي ك �ف �ل �ت �ه��ا ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ق ��وان�ي�ن
والدستور الكويتي.
 -٥ض� �ي ��اع ال � ��درج � ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة
وامل�س�م�ي��ات ال�ت��ي يشغلها ك�ث�ي��ر من
املدراء واملراقبني ورؤساء األقسام.
 -٦ه� �ن ��اك ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل��وظ �ف�ي�ن
ال��ذي��ن ام�ت��دت خدمتهم ال��ى أك�ث��ر من
ع �ش��ري��ن ال � ��ى  ٢٥س �ن��ة وح ��ال� �ي ��ا ه��م
مؤهلون للوظائف اإلش��راف�ي��ة داخ��ل
اداراتهم حسب لوائح الخدمة املدنية
واستوفوا الشروط وسيتم حرمانهم
م��ن أحقيتهم ب�س�ب��ب ه��ذا ال �ق��رار في
حال تفكيك القطاع ودمج االدارات.
وراى ال �ج �ي��ران أن االدارات ب��ذل��ت

 -١إدارة االرشاد
النفسي واالجتماعي:
االدارة ال� ��وح � �ي� ��دة امل �ت �خ �ص �ص��ة
وال � � � �ت � � ��ي ل � ��دي� � �ه � ��ا ك � � � � � � ��وادر ن �ف �س �ي ��ة
واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وح ��ال� �ي ��ا ت� ��م اف �ت �ت��اح
ع � ��دة ع � �ي � ��ادات ن �ف �س �ي��ة ل� �ل� �ن ��زالء ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع ول ��دي� �ه ��م ق �س��م م�ت�خ�ص��ص
ل �ق �ي��اس واج � � ��راء اخ� �ت� �ب ��ارات ال ��ذك ��اء
ل�ل�ن��زالء واألب �ن��اء وب��ال�ت��ال��ي عالجهم
وارش��اده��م نفسيا واج�ت�م��اع�ي��ا كما
ت ��م اف� �ت� �ت ��اح م ��رك ��ز ال � �ع �ل�اج ب��ال�ل�ع��ب
وه��و املركز املتخصص لعالج ابناء
ال �ط �ف��ول��ة وم �ج �ه��ز ب��أح��دث األج �ه��زة
واأللعاب التربوية.
 -٢ادارة التوعية واإلرشاد:
وه ��ي اح ��دى االدارات ال �ت��ي ت�ق��دم
االرش ��اد ال��دي�ن��ي وال�ت��وع��وي لألبناء
وال �ن��زالء وت�ح��رص على غ��رس القيم
ف � ��ي ن� �ف ��وس� �ه ��م وح� �ث� �ه ��م ع� �ل ��ى أداء
ال� �ش� �ع ��ائ ��ر االس �ل�ام � �ي ��ة م� ��ن ال� �ص�ل�اة
واق� � ��ام� � ��ة ال� � ��رح� �ل��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب �ه��م
للحج وال�ع�م��رة وت�ه��دف ال��ى اص�لاح
وتعديل سلوكهم من خالل الدروس
وامل � �ح� ��اض� ��رات وال� � �ن � ��دوات ال��دي �ن �ي��ة
وال�ث�ق��اف�ي��ة وت�ح�ف�ي��ظ ال �ق ��رآن ف��ي كل
الدور والبيوت .
- ٣ادارة األنشطة واإلعالم:
احدى االدارات التي تهتم باألنشطة
وال � �ب ��رام ��ج ال ��ري ��اض �ي ��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
وت � �ش� ��رف ع� �ل ��ى االس� � �ت � ��اد ال ��ري ��اض ��ي
وال� �ش ��ال� �ي ��ه ال � �خ� ��اص ب � � ��دور ال ��رع ��اي ��ة
ب� ��ال� ��زور وح� �م ��ام ال �س �ب��اح��ة ال �خ��اص
ب �ق �ط��اع ال��رع��اي��ة وت �ن �ظ��م االح �ت �ف��االت

واستقبال الضيوف والوفود وتغطي
وتصور كل البرامج واالنشطة لجميع
ادارات قطاع الرعاية.
للعلم غالب هذه االدارات انتهت من
برنامج خطة التنمية حسب املطلوب
م�ن�ه��ا ك��ام�لا ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي وك��ان
االنجاز رائعا
م � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى وج� � ��ه ال� �ج� �ي ��ران
رس��ال��ة ال��ى جميع االخ� ��وان املسلمني
ق� ��ال ف �ي �ه��ا :ح�ي�ن ن �ت �ح��دث ع ��ن ت��اري��خ
ال��دع��وة السلفية وعالقتها ب��االخ��وان
ف��ي م�ص��ر ت�ح��دي��دا ف��إن�ن��ا ن�ت�ح��دث عن
ت �ج��رب��ة ت �م �ت��د إل� ��ى اك �ث ��ر م ��ن ت�س�ع�ين
عاما مرت خاللها العالقة بمنعطفات
ع � ��ززت م ��ن ق �ن��اع��ة ال� ��دع� ��وة ال�س�ل�ف�ي��ة
بمنهح واساليب ومنطلقات جماعة
االخ��وان ومرجعنا في ذلك كله سيرة
علمائنا ال�ك�ب��ار ك��أم�ث��ال ح��ام��د الفقي
واح �م��د ش��اك��ر وم�ح�م��د ال�ب�ن��ا ورش�ي��د
رضا وغيرهم كااللباني وبن باز وبن
عثيمني رحم الله الجميع.
وت� � ��اب� � ��ع :اخ� � �ي � ��را وع � �ل� ��ى م �س �ت��وى
ال �ت �ع��اط��ي ال �س �ي��اس��ي ت �ج��رب��ة االخ ��وة
ح��زب ال�ن��ور ف��ي مصر حيث ك��ان لهم
سابق تعاون مع االخ��وان ايام الذروة
ف��ي ظ�ل�ال ح�ك��م م��رس��ي ه��ذه التجربة
اظهرت حقيقة االخ��وان او على االقل
ن�ظ��رت�ه��م مل��ن ل�ي��س م�ع�ه��م ع�ل��ى ال�خ��ط
ولو كانوا سلفيني فما بالكم بغيرهم؟
واض � � � ��اف :ل ��ن ات � �ح ��دث ع �م��ا ق��ال��ه
االخوة املسؤولون في حزب النور عن
االخ��وان وم��ا تقييمهم لهذه التجربة
ول �ك �ن��ي س��أن �ش��ر م ��ا ق� � ��رروه ووث �ق��وه
بالصوت والصورة ليقف كل منصف
على حقيقة هذه الجماعة وما الويالت
التي تورطت بها والبالء ال��ذي ّ
جرته
على املسلمني؟

طنا يطالب بالتحقيق في وقف مخصصات
المرضى بألمانيا
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا وزي ��ر
ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي بتشكيل
لجنة تحقيق للنظر فيما يتعرض له
مواطنون كويتيون من قبل مسؤول
في املكتب الصحي بأملانيا الذي قال
لهم املخصصات واقفة الذي يعجبه
ي �ن �ت �ظ��ر وال � � � ��ذي م � ��ا ع ��اج� �ب ��ه ي��رج��ع
الكويت! متمنيا من الوزير التحقيق

ف� ��ورا ف ��ي امل ��وض ��وع وإي� �ف ��اد ال �ن��واب
بتقرير مفصل بمالبسات املوضوع.
وأضاف طنا في تصريح صحافي:
وصلتني رسالة منذ الصباح رسالة
من  ٢٥مواطنا كويتيا يعالجون في
أمل��ان �ي��ا ب �ي �ن��وا ف�ي�ه��ا ب��ان��ه ت ��م اي �ق��اف
امل � �خ � �ص � �ص ��ات ل � �ه ��م وه � � ��م ي� �ع ��ان ��ون
ه�ن��اك فمساحة أمل��ان�ي��ا شاسعة جدا

وال �ت��واص��ل ب��ال�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي صعب
وهم راجعوا املكتب ولالسف ابلغهم
ان املخصصات توقفت والذي عاجبه
يقعد والذي ما عاجبه يرجع للكويت
علما ان�ه��م ل��م يكملوا ع�لاج�ه��م بعد
مؤكدا على ضرورة محاسبة املسئول
في املكتب الصحي في أملانيا.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة اخ� � � � ��رى ق� � � ��ال ط � �ن� ��ا ان

م�ج�م��وع��ة م��ن امل��واط �ن�ين ف��ي منطقة
ال�ع�م�ي��ري��ة ي�ش�ت�ك��ون ان امل�س�ت��وص��ف
سيتم اغ�لاق��ه ف��ي رم �ض��ان وه ��ذا ام��ر
غير مقبول اطالقا وم��ن املفترض ان
ي�ف�ت��ح امل�س�ت��وص��ف  ٢٤س��اع��ة يوميا
مل �ص �ل �ح��ة اب � �ن� ��اء ال� �ك ��وي ��ت امل �ق �ي �م�ين
ف��ي ال�ع�م�ي��ري��ة وال ي�م�ك��ن ان ي��ذه�ب��وا
ملستوصف اخ��ر وي��وج��د مستوصف

في منطقتهم.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ه� �ن ��اك م� �ح ��اوالت
اي �ض ��ا الغ �ل��اق م �س �ت��وص��ف ال �ع �ي��ون
وه ��ذا غ�ي��ر م�ق�ب��ول وي �ج��ب ان يشعر
امل��واط��ن ب��األم��ن واآلم��ان والطمأنينة
الصحية في بلده مؤكدا ان على وزير
الصحة ووكيل الوزارة االهتمام بهذا
املوضوع.

محمد طنا
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قال في حوار لـ «الدستور» إن المعارضة يجب أن تلتزم موقفها بالمقاطعة في ظل نظام الصوت الواحد

الهاجري :مقاطعو االنتخابات الماضية
أكد النائب ماضي
الهاجري ان مقاطعي
االنتخابات ندموا على
موقفهم وتراجعوا
النهم كانوا يراهنون
على حل المجلس
الحالي ألي سبب لكن
توقعاتهم فشلت
حيث ان الصوت الواحد
لم ولن يتغير وكان
يجب على من قاطع
االنتخابات الماضية
االلتزام بموقفه وان
يكونوا عند كلمتهم
واال يدخلوا االنتخابات
المقبلة العتراضهم
على الصوت الواحد
وطالب الهاجري بأن يتم
توزيع الدوائر االنتخابية
بعدالة حسب الكثافة
السكانية وليس مناطق
جغرافية .واعرب النائب
الهاجري في حوار مع
«الدستور «عن رضاه
عن اداء المجلس الحالي
ووصفه بانه من أكثر
المجالس اقرارا للقوانين
والتشريعات وكذلك
متابعتها ومراقبة
الحكومة لتنفيذ هذه
القوانين وفيما يلي نص
الحوار:

• ك��ي��ف ت��ق��ي��م أداء امل��ج��ل��س خ�لال
الفصل التشريعي الحالي؟
 ال شك ان املجلس الحالي منذب ��دء ف�ص�ل��ه ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ح��ال��ي
ون ��واب ��ه ي �ض �ع��ون ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��م
حمل االمانة ويقدمون كل ما فيه
مصلحة الوطن واملواطن إضافة
ال ��ى ان امل�ج �ل��س ال �ح��ال��ي يعتبر
من أكثر املجالس اقرارا للقوانني
وال�ت�ش��ري�ع��ات وك��ذل��ك متابعتها
وم��راق�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة لتنفيذ ه��ذه
ال �ق��وان�ين ع�ل��ى ارض ال��واق��ع من
اج��ل ال��دف��ع بعجلة التنمية بعد
رك� ��ود ع �ل��ى م� ��دار ث�ل�اث س �ن��وات
م��ن ال�ص��راع��ات السياسية ولكن
ب �ع��د ه ��ذا االس �ت �ق��رار ال�س�ي��اس��ي
ت��م ح��ل الكثير م��ن ال�ق�ض��اي��ا أم��ا
من الجانب الرقابي فإن املجلس
ال� � �ح � ��ال � ��ي م� � ��ن اك� � �ث � ��ر امل� �ج ��ال ��س
م �ح��اس �ب��ة ل� � �ل � ��وزراء امل �ق �ص��ري��ن
فقد شهد املجلس آالف االسئلة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ك �م��ا ش �ه��د م ��ا ي �ق��ارب
 20اس�ت�ج��واب��ا وه ��ذا دل �ي��ل على
ان � ��ه ج � ��اد ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة امل �س ��اء ل ��ة
واملحاسبة.
تنفيذ القوانين
• املجلس أقر مجموعة كبيرة من
ال�ق��وان�ين ول�ك��ن ب��امل�ق��اب��ل ال�ح�ك��وم��ة لم
تنفذ معظمها فما السبب؟
ع� �ل� �ي� �ن ��ا ان ن � �ك� ��ون م �ن �ص �ف�ين
ف� �م� �ج� �م ��وع ��ة ك � �ب � �ي� ��رة م� � ��ن ه� ��ذه
التشريعات وبهذا الحجم تحتاج
إلى وقت للتنفيذ وتتطلب وقتا
ك�م��ا ان ��ه ال اح ��د يستطيع ان�ك��ار
ال�ت�ع��اون ال�ح�ك��وم��ي م��ع املجلس
ول�ك�ن�ه��ا ت �ح �ت��اج ل�ب�ع��ض ال��وق��ت
الن ك��ل ق��ان��ون ي�ق��ر ي�ح�ت��اج إل��ى
الئ� �ح ��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة وك� � � ��ادر ك��ام��ل
وخ� � �ط � ��ط ل �ل �ت �ن �ف �ي ��ذ وب ��ال� �ت ��ال ��ي
يوجد بعض التأخير ولكن هذا
ال�ت��أخ�ي��ر غ�ي��ر م�ت�ع�م��د وب�ن�ظ��ري
م� �ب ��رر واع� �ت� �ق ��د ان� �ه ��ا ف ��ي االي � ��ام
املقبلة سترى النور وعلينا ان ان
نساعد الحكومة في هذا الصدد
الن القوانني املقرة تزيد على 100
ق��ان��ون وال يمكن ان تنفذ خ�لال
ايام واالهم انها اقرت.
• لكن املواطن يريد االنجازات على
ارض الواقع فما مطالباتكم للحكومة؟
نحن نراقب ونتابع الحكومة
ونطالبها بسرعة التنفيذ ونحن
نعطيها الوقت للتعاون ولتثبت
جديتها مع املجلس ونوابه وإذا
ك��ان ه�ن��اك اي ت��أخ�ي��ر ات��وق��ع ان��ه
تأخير غير مقصود فالحكومة
ف��ي اك�ث��ر م��ن م��وق��ف اث�ب�ت��ت انها
ص� ��ادق� ��ة وت� ��رغ� ��ب ف� ��ي ال �ت �ع ��اون
وفيما يخص أن القوانني تبقى
ورق وال ت� �ط� �ب ��ق ارف � � � ��ض ذل� ��ك

النائب ماضي الهاجري

وامل � �ج � �ل� ��س ج� � ��اد ب �ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذه
القوانني كما ان مجموعة كبيرة
منها لم تقر في مجالس سابقة.
زيادة االستجوابات
• ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال��ح��ال��ي من
اك �ث��ر ال �ف �ص��ول ال �ت��ي ق��دم��ت خ�لال�ه��ا
اس�ت�ج��واب��ات فهل ت��رى ان�ه��ا م��ن باب
امل �ح��اس �ب��ة ام ان �ه��ا م �ج��رد ت�ك�س�ب��ات
انتخابية؟
ال هذه االستجوابات رد واضح
ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي �ق ��ول ان امل�ج�ل��س
الحالي في جيب الحكومة ودليل
دام � ��غ ع �ل��ى ان ال� �ن ��واب ي�ف�ع�ل��ون
االداة الرقابية وان��ا لالمانة في
حيرة من البعض فعندما ال تقدم
استجوابات يقولون ان املجلس
غ�ي��ر ف�ع��ال وف��ي ج�ي��ب الحكومة
وع� �ن ��دم ��ا ت� �ق ��دم االس� �ت� �ج ��واب ��ات
يقولون انها تكسبات!
• ما ردك على مقولة ان االستجوابات
مجرد مسرحية؟
ال هذا الكالم غير مقبول فهذه
أداة دستورية وم��ن ح��ق النائب
وق� �ت� �م ��ا ي � �ش� ��اء وك� �ي� �ف� �م ��ا ي �ش ��اء
ان ي� �ق ��دم اس �ت �ج ��واب ��ا ك �م��ا ان �ه��ا
دل�ي��ل ع�ل��ى امل�ح��اس�ب��ة وامل�س��اء ل��ة
وال ي �ع �ت �ق��د ال �ب �ع ��ض ان ن �ج��اح
االس �ت �ج��واب ي�ت��وق��ف ع�ن��د ط��رح
ال�ث�ق��ة ب��وزي��ر أو ب��ال�ت��وق�ي��ع على
كتاب عدم التعاون مع الحكومة
ال ل� � �ي � ��س ه � � � ��ذا امل � � �ط � � �ل � ��وب ب��ل
ال �ه��دف م��ن االس �ت �ج��واب توجيه
ال��وزي��ر والتوضيح ل��ه اي��ن مكان
الخلل ف��ي ال ��وزارة ويبقى ال��رأي

ل �ل �ن ��واب وح� �س ��ب ق �ن��اع �ت �ه��م ف��ي
االستجواب.
• يتردد ان دور امل��رأة الديمقراطي
ت ��راج ��ع خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة فما
رأيك؟
 ال اع � �ت � �ق� ��د ذل� � � ��ك ألن ه� ��ذهال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة ف� � � ��امل� � � ��رأة م �ن��ذ
س� �ن ��وات أع �ط �ي��ت ح �ق �ه��ا ب�ش�ك��ل
ك��ام��ل بما فيه التمثيل النيابي
وال �س �ي��اس��ي وت� ��م ت�م�ث�ي�ل�ه��ا ف��ي
ال �ب��رمل��ان��ات ال �س��اب �ق��ة وب �م��ا ان�ن��ا
قبلنا ب��ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ف �ه��ذه هي
ي��وم تجد النساء لهن دور ب��ارز
وأح �ي��ان��ا اخ ��رى ي�ت��راج��ع حالها
ح ��ال ال �ت �ي ��ارات ال �س �ي��اس �ي��ة ي��وم
يتقدم دورها واحيانا يتراجع.
تجنيس البدون
• قضية البدون ال تزال عالقة منذ
س� �ن ��وات وامل �ج �ل��س اق� ��ر ت�ج�ن�ي��س ما
ال ي��زي��د على  4آالف فهل الحكومة
بالفعل جادة في تجنيس البدون؟
نعم اتوقع ان الحكومة جادة
ف � ��ي االن� � �ت� � �ه � ��اء م � ��ن ه � � ��ذا امل� �ل ��ف
واغ�لاق��ه وم��وض��وع ال يزيد على
 4آاف دليل على جدية الحكومة
ف��ي ال�ت�ع��اون م��ع املجلس كما ان
ال �ق��ان��ون ت��وق��ف م�ن��ذ زم ��ن وك��ان
ه�ن��اك خ�ل�اف ع�ل��ى كلمة ال يزيد
وعلى كلمة اال يقل وارى ان الذي
اق��ره املجلس ه��و الصحيح ألنه
إذا تم اقرار ما ال يقل على  4آالف
ول ��م ت �ج��د ال �ح �ك��وم��ة ه ��ذا ال �ع��دد
ل �ت �ج �ن �ي �س��ه ات ��وق ��ع ان � ��ه س�ي�ظ�ل��م
املستحق بحيث ال يتم تجنيسه.

• ول����ك����ن رئ����ي����س ال����ج����ه����از ص��ال��ح
الفضالة اعلن جهوزية  36ألف ملف؟
ه ��ذا ال �ك�ل�ام ق��دي��م ف �م��ن ه��ؤالء
م ��ن س� ��وى اوض ��اع ��ه وق� ��د ي�ك��ون
ال �ب �ع��ض ق� ��د ص � ��در ع �ل �ي��ه ق �ي��ود
معينة كما ان طبيعة العدد غير
معروفة ولكن بالنهاية نطمئن
االخ��وة البدون ان القانون صدر
ودور املجلس فقط املتابعة مع
الحكومة وعليها تنفيذه إلغالق
هذا امللف.
• م���ا رأي����ك ب��م��ا ت����ردد ع���ن ارس���ال
ال � �ب� ��دون إل � ��ى ج � ��زر ال �ق �م��ر ع �ل �م��ا ان
وزي ��ر خ��ارج�ي�ت�ه��ا اع�ل��ن اس�ت�ع��داده��م
الستقبال البدون؟
 ال ي �م �ك��ن ارس� � � ��ال أح � ��د ال ��ىدولة وهو ال يريد الذهاب إليها
وت�س�ف�ي��ر ال� �ب ��دون ل��ن ي�ق�ب��ل اح��د
بذلك.
• دي������وان امل��ح��اس��ب��ة اورد ال��ع��دي��د
من املالحظات شملت أغلب الجهات
الحكومية فما دورك ��م ك�ن��واب حيال
هذه املالحظات؟
 ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م � � ��ن امل�ل��اح � �ظ� ��اتن �ت��اب �ع �ه��ا ف� ��ي ال� �ل� �ج ��ان امل �ع �ن �ي��ة
وأن � � ��ا ف� ��ي إح � � ��دى أب � � ��رز ال �ل �ج��ان
املعنية في هذا االمر وهي لجنة
ح �م��اي��ة األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ف�ن�ح��ن
ن �ت��اب��ع امل �خ��ال �ف��ات وامل�ل�اح �ظ��ات
وم � � ��ن ب� �ع ��د ذل � � ��ك ن� �ش� �ك ��ل ل �ج ��ان
ت �ح �ق �ي��ق ون� �س� �ت ��دع ��ي ال �ج �ه ��ات
املعنية للتحقيق معهم في هذه
امل�ل�اح �ظ ��ات واالن ن �ح��ن ب�ص��دد
ك� �ت ��اب ��ة ع� � ��دد م� ��ن ال� �ت� �ق ��اري ��ر ف��ي
املرحلة املقبلة.
• تردد مؤخرا عن وجود شخص
ح �ص��ل ع �ل��ى ح � �ي� ��ازات زراع � �ي� ��ة ع��ن
ط��ري��ق  18ش��رك��ة وه �م �ي��ة ف �م��ا آخ��ر
التطورات في هذا امللف؟
إل� ��ى اآلن ل ��م ن �ت �خ��ذ ق� � ��رارا وال
ن ��زال ف��ي ط ��ور ال�ت�ح�ق�ي��ق ون�ح��ن
نتابع ه��ذا االم��ر وف��ور االنتهاء
م �ن��ه س�ن�ط�ل��ع ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
على كل متورط في التعدي على
املال العام ألن اموال الشعب خط
احمر لن نسمح باالعتداء عليها.
الدوائر االنتخابية
• م���ا رأي�����ك ف���ي ت��ق��س��ي��م��ة امل��ن��اط��ق
االنتخابية وتوزيع الدوائر االنتخابية؟
 ن� �ع ��م ه� � ��ذا امل � ��وض � ��وع م�ح��لاه�ت�م��ام للجميع ف�م��ن امل�ف�ت��رض
ان ي �ك��ون ه �ن��اك ع ��دال ��ة ف ��ي ع��دد
الناخبني على الدوائر واليوم في
الدائرة الخامسة يوجد ما يزيد
ع �ل��ى  115ال� ��ف ن��اخ��ب ون��اخ �ب��ة
ودوائ ��ر أخ��رى فيها اق��ل م��ن هذا

التتمة ص09

المجلس الحالي
من أكثر المجالس
إقرارا للقوانين
ومتابعة ومراقبة
الحكومة
القوانين المقرة
تزيد على  100وال
يمكن أن تنفذ
خالل أيام وتأخر
بعضها مبرر
الحكومة في أكثر
من موقف أثبتت
صدقها ورغبتها
في التعاون مع
المجلس
عندما تقل
االستجوابات
يقولون إن
المجلس غير فعال
وعندما تقدم
االستجوابات
يقولون إنها
تكسبات
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ندموا بعدما خابت توقعاتهم
تتمة المنشور ص08
ال� �ع ��دد ب �ك �ث �ي��ر وب��ال �ت��ال��ي ي�ج��ب
ان ت�ك��ون ه�ن��اك ع��دال��ة وم �س��اواة
ف��ي االع� � ��داد وال ض �ي��ر ان ت�ك��ون
متفاوتة ولكن بشكل بسيط.
البديل االستراتيجي
• ما رأيك في البديل االستراتيجي؟
 ف� � �ي� � �م � ��ا ي � � �خ� � ��ص ال� � �ب � ��دي � ��لاالس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ات� ��وق� ��ع ان ي�ت��م
ترحيله إلى دور االنعقاد املقبل
ل��وج��ود خ�ل�اف ع�ل�ي��ه م��ن جهات
ت� ��ري� ��د اس� �ت� �ب� �ع ��اد ن �ف �س �ه��ا م �ن��ه
واع �ت �ق��د ان ال �ن �ف��ط و 6ق�ط��اع��ات
اخ ��رى ال ت��ري��د تطبيقه عليها
وإذا ك� � ��ان ه � �ن� ��اك ت� ��وج� ��ه ج ��دي
إلق � � � ��راره ي �ج��ب ان ي� �ك ��ون ه �ن��اك
ت� ��واف� ��ق ب�ي��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ول �ج �ن��ة
املوارد البشرية حتى يرى النور
علما ان بعض الجهات تريد هذا
ال �ب��دي��ل وه ��و ي�خ��دم�ه��ا وال�ب��دي��ل
يعني مساواة الرواتب في جميع
ال� ��وزارات والتخصصات وفيما
يخص القطاع النفطي اتوقع انه
بالفعل سيتضرر من البديل في
ح��ال تم تجريدهم من امتيازات
وم� �ك ��اف ��آت ح �ص �ل��وا ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
وق ��ت وه �ن ��اك ب �ع��ض ال�ق �ط��اع��ات
االخ � � ��رى س �ت �ت �ض��رر ك ��ذل ��ك ك��ون
اع� �م ��ال� �ه ��ا م �خ �ت �ل �ف��ة خ �ص��وص��ا
امليدانية والتي تعتبر من املهن
ال �ش��اق��ة وواع� �ي ��د واك � ��رر ان �ن��ي ال
اعتقد ان يرى البديل النور خالل
دور االنعقاد الحالي.
• وف��ي ح��ال اص��رت الحكومة على
االنتهاء منه؟
 ال �ب��دي��ل ل ��ن ي �ق��ر دون رغ�ب��ةال �ن��واب ف��امل�ج�ل��س ه��و ال ��ذي يقر
القوانني وليست الحكومة وان لم
يرغب فيه النواب فلن يتم اقراره.
• وج���ه���ت دع�������وات ن��ي��اب��ي��ة ل���وزي���ر
ال �ت��رب �ي��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق م �ن��ع االخ� �ت�ل�اط في
حال لم يطبق الوزير فما موقفكم؟
 ع � �ل � �ي � �ن� ��ا ك � � � �ن� � � ��واب ت� �ح� �م ��لم�س��ؤول�ي��ات�ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة وه��ذا
قلته بشكل علني في الندوة التي
اق��ام�ه��ا ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان
م� �ه�ل�ا دع� � � ��اة االخ � � �ت� �ل��اط وع �ل ��ى
ال ��وزي ��ر ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون وح�ك��م
املحكمة وب��ال�ت��ال��ي إذا ل��م يطبق
الحكم فبيننا وبينه ق��اع��ة عبد
الله السالم.
• ك��ي��ف ت����رى دخ�����ول ال���ك���وي���ت في
تحالفات دولية واقليمية مثل عاصفة
الحزم ورعد الشمال؟
 بالطبع ن�ح��ن اح ��وج م��ن أييوم إلى هذا التالحم والتعاضد
ب �ي�ن االش � �ق� ��اء ف� ��ي دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون الخليجي ف��ي ظ��ل هذه

ماضي الهاجري خالل اجتماع للجنة االحتياجات الخاصة

املرحلة الحرجة ولكن كلنا ثقة
ب ��زع� �م ��اء دول ال �خ �ل �ي��ج ب �ع��د ان
عبرنا إلى بر السالم في مراحل
ص �ع �ب��ة س��اب �ق��ا وال � �ي� ��وم ه ��م ي��د
واح � � � � ��دة ض� � ��د ك� � ��ل م� � ��ن ي � �ح� ��اول
امل� � �س � ��اس ب� ��أم� ��ن وس �ل��ام � ��ة دور
الخليج ولذلك ما يصنعه القادة
لشعوبهم سيسطر ف��ي التاريخ
ولن ينساه االحفاد.
• ك����ان م���ن امل���ق���رر ادراج ال��وث��ي��ق��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع� �ل ��ى ج � � ��دول اع� �م ��ال
الجلسة املاضية ملاذا تاجلت؟
 اع �ت �ق��د ان �ه��ا ت �ح �ت��اج ل�ل�م��زي��دم ��ن ال� ��دراس� ��ة وأري � � ��د ان اب�ي��ن ان
ال��وث �ي �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال ت�ح�ت��اج
إل � � � � ��ى ت� � �ص � ��وي � ��ت وه � � � � ��ي م � �ج� ��رد
رؤي� � � ��ة ح� �ك ��وم� �ي ��ة وف� �ي� �ه ��ا ب �ع��ض
الخطط وال�ط�م��وح��ات الحكومية
املستقبلية ول �ك��ن أؤك ��د للجميع
انها ليست قانونا حتى يصوت
عليها وت�ق��ر وس�ت�ع��ود للمجلس
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ألن بعض
جوانبها يحتاج ملزيد من البحث
والتوضيح من الجانب الحكومي.
• كيف ترى اداء وزارة الداخلية في
ظل االوضاع االقليمية املتوترة؟
 م��ا ت�ق��وم ب��ه وزارة الداخليةجهد ج�ب��ار تشكر عليه ال ��وزارة
ومنذ تولي الشيخ محمد الخالد
حقيبة الداخلية ب��دأ ه��ذا العهد
االم �ن��ي ال�ج��دي��د وم ��ا زل �ن��ا ننعم
ب �ن �ع �م��ة االم� � ��ن واالم � � � ��ان ب�ف�ض��ل
القيادات والجهد ال��ذي تقوم به
وزارة الداخلية وجميع االجهزة
العسكرية واألمنية مشكورة.
• ت���م ت��ص��ن��ي��ف ج��م��اع��ة ح���زب ال��ل��ه
على قائمة االرهاب فهل ترى ان وزارة
الداخلية تقوم بدورها في متابعة هذه
الجماعة؟

 تصنيف منظمة ح��زب اللهك �ج �م��اع��ة اره� ��اب � �ي� ��ة ام � ��ر م�ت�ف��ق
عليه فهم جماعة ارهابية تتبع
اي ��ران واي� ��ران دوره ��ا التوسعي
واالره� � � ��اب� � � ��ي وال� �ت� �خ ��ري� �ب ��ي ف��ي
مختلف ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة اصبح
ام � ��را م �ف �ض��وح��ا ك �م��ا ف �ع �ل��ت في
سوريا واليمن وال�ع��راق ولبنان
والبحرين إضافة إل��ى احتاللها
ال �ج��زر االم��ارات �ي��ة وم�ح��اوالت�ه��ا
امل� �ت� �ك ��ررة ف� ��ي ب� ��ث االره � � � ��اب ف��ي
ال�س�ع��ودي��ة وال�ك��وي��ت ف��ي الفترة
االخ �ي��رة وب��ال�ت��ال��ي ي�ج��ب ات�خ��اذ
االج��راءات الالزمة من قبل وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ت� �ج ��اه ك ��ل م ��ن ي�ث�ب��ت
ت� ��ورط� ��ه ف� ��ي ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ه ��ذه
الجماعة االرهابية وان يمنع من
دخ ��ول ال �ب�ل�اد ك��ل م��ن ي�ث�ب��ت ان��ه
متعامل مع حزب الشيطان.
األغلبية المبطلة
• االغ���ل���ب���ي���ة امل���ب���ط���ل���ة اع���ل���ن���ت ان��ه��ا
بصدد التقدم لالنتخابات املقبلة فما
رسائلكم لهم؟
 ال � �س� ��اح� ��ة ت� �ت� �س ��ع ل �ل �ج �م �ي��عواألم��ر االخ��ر واض��ح انهم كانوا
ي� �ع ��ول ��ون ع �ل��ى اب � �ط ��ال امل �ج �ل��س
بحكم محكمة او ي�ح��ل املجلس
ول��م يحصل اي ش��يء من آمالهم
ف �ل��م ي� �ك ��ون ��وا ي� ��ري� ��دون ف ��ي ذل��ك
ال � ��وق � ��ت امل � �ش� ��ارك� ��ة وال� � �ي � ��وم م��ن
امل� �ف� �ت ��رض ان � ��ه ل ��م ي �ت �غ �ي��ر ش��يء
في النظام االنتخابي فيفترض
فيهم االنتظار حتى يتم تغيير
ال �ن �ظ ��ام االن �ت �خ ��اب ��ي خ �ص��وص��ا
ب �ع��د ان ك ��ان ��وا ي� ��ؤك� ��دون ان� ��ه ال
ع� ��ودة ل�لان �ت �خ��اب��ات إال بخمس
دوائ� � ��ر وأرب � �ع ��ة اص� � ��وات ول��ذل��ك
يجب ان يكونوا على قدر الكالم

الذي قالوه ولكن هم يدركون انه
ب��ات ال�ص��وت ال��واح��د ام��را واقعا
واع �ت �ق��د ان �ه��م ن��دم��وا ب�ع��د ثبات
الوضع على حاله وان��ا اق��ول انه
يجب ان يبقوا على مبدأهم بعدم
امل �ش��ارك��ة خ �ص��وص��ا م��ع وج��ود
عدم تغير في النظام االنتخابي.
• هل تتوقع ان يحصل هذا التغيير
للنظام االنتخابي؟
 خ�ل��ال امل �ج �ل��س ال �ح��ال ��ي ل��ني�ح�ص��ل أب ��دا وس�ي�ب�ق��ى ال�ص��وت
الواحد وانا ضد تغيير الصوت
ال� ��واح� ��د ول� ��و ت ��م ت �ق��دي��م ت�غ�ي�ي��ر
ال �ص��وت ال��واح��د ف��أن��ا س��أص��وت
ب��رف��ض التغيير ليبقى ال��وض��ع
على حاله.
• ب����م����ا ان�������ك رئ�����ي�����س ل���ج���ن���ة ذوي
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال� �خ ��اص ��ة ف� �م ��ا آخ ��ر
ال�ت�ط��ورات ف��ي ال�ق��وان�ين امل��وج��ودة في
اللجنة؟
 ت � � � � ��م ال � � � �ت � � � �ص � � ��وي � � ��ت ع � �ل� ��ىاالق� � �ت � ��راح � ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �ن��واب
إلض ��اف ��ة اع ��اق ��ة ال �ع�ي�ن ال ��واح ��دة
وت��م احالته للحكومة ف��ورا ألنه
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة وي ��وج ��د ت �ع��اون
ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن وزارة امل��ال �ي��ة على
ان إعاقة العني الواحدة ال تشكل
عبئا ماليا على ميزانية الدولة
وف��ي االج�ت�م��اع��ات املقبلة سيتم
مناقشة باقي القوانني املوجودة
على جدول أعمال اللجنة.
• مع اقتراب شهر رمضان الكريم
ما مطالباتك لوزارة التجارة في ضبط
االسعار؟
 ن�ع��م ن�ح��ن ن��ؤك��د ع�ل��ى وزارةال � �ت � �ج� ��ارة ف � ��ي ض� �ب ��ط االس � �ع� ��ار
وع��دم السماح لكل من تسول له
ن �ف�س��ه ال �ت�ل�اع��ب ب��أس �ع��ار امل ��واد
االستهالكية خصوصا ان هناك

من ضعاف النفوس من يقومون
برفع االسعار مع اقتراب الشهر
الفضيل وعلى التجارة ان تكون
ع �ل ��ى ق � ��در امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ف� ��ي ه ��ذا
الشهر املبارك.
• م��ا برنامجك الرمضاني وكيف
ستقضي وقتك؟
 ه � � ��ذا ش � �ه ��ر ع� � �ب � ��ادة وخ� �ي ��روس �ي �ص �ب��ح ال �ت��وص��ل ف �ي��ه اك �ث��ر
ب�ين االه ��ل واالق� ��ارب والناخبني
وال��دواوي��ن وه��ذا الشهر يختلف
عن ايام السنة وهو شهر مبارك
ون �ت �ط �ل ��ع مل� ��زي� ��د م� ��ن ال� �ت ��واص ��ل
وامل� �ح� �ب ��ة وال� �ت ��آل ��ف وال � ��زي � ��ارات
وال ��ودي ��ة س��ائ�ل�ين ال �ل��ه ع��ز وج��ل
الرضا.
• امل����ج����ل����س ف������ي ب������داي������ة ال���ف���ص���ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ح ��ال ��ي اق � ��ر م�ج�م��وع��ة
م��ن االول ��وي ��ات فكيف ت��رى التعاطي
الحكومي معه؟
 القضية االسكانية جيدة جداوه� ��ذه ال�ق�ض�ي��ة اخ� ��ذت وض�ع�ه��ا
وال �ح �ك��وم��ة ت �ع��اق��دت م ��ع بعض
ال� �ش ��رك ��ات االج �ن �ب �ي��ة وال �ك��وري��ة
ل�ب�ن��اء ب�ع��ض امل ��دن ال��ذك�ي��ة وه��ذا
ان � �ج� ��از ل �ل �م �ج �ل��س ول �ل �ح �ك��وم��ة
وف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ت��وظ �ي��ف ه�ن��اك
بعض التقصير الحكومي بهذا
ال �ش��أن ف��ي ج��ان��ب ال�ت��وظ�ي��ف في
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ف�م�ن��ذ س �ن��وات
ل ��م ي �ك��ن ه �ن ��اك ت��وظ �ي��ف ل�ح�م�ل��ة
ال�ش�ه��ادة الثانوية العامة س��واء
م �ش �غ �ل��ي ح � �ق ��ول وم � �ه ��ن اخ� ��رى
ونطالب الحكومة بإيجاد عمل
ل� �ه ��ؤالء ال� �ش� �ب ��اب خ �ص��وص��ا ان
ال �ك �ث �ي ��ر م� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال � � ��ذي ل��م
يقبل ف��ي السلك العسكري على
الحكومة توفير فرص عمل لهم.
• وفيما يخص امللف الصحي؟
 نحن بحاجة الى مستشفياتكثيرة في مدينة صباح االحمد
وفي الدائرة الخامسة وال يوجد
س � ��وى م �س �ت �ش �ف��ى واح� � ��د وع �ل��ى
ال �ح �ك��وم��ة ان ت �ه �ت��م ب �ه��ذا امل�ل��ف
اك �ث��ر الن ص �ح��ة امل ��واط ��ن مهمة
وال ي �م �ك��ن ال �ت�ل�اع��ب ب �ه��ا وع�ل��ى
الحكومة ان تستعجل ف��ي بناء
املستشفيات الجديدة والسرعة
ف��ي ال �ت��وس �ع��ات وان ت�ه�ت��م اك�ث��ر
بهذا امللف.

المرأة حالها حال
التيارات السياسية
يوم يتقدم دورها
وأحيانا يتراجع
الحكومة جادة في
إغالق ملف البدون
بدليل إقرار تجنيس
ما ال يزيد على 4
آالف
ترحيل البديل
االستراتيجي
إلى دور االنعقاد
المقبل لوجود
خالف عليه
النظام االنتخابي
لن يعدل في
المجلس الحالي
واالنتخابات
المقبلة بالصوت
الواحد
هناك بعض
التقصير الحكومي
في جانب التوظيف
بالقطاع النفطي
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هيئة االستثمار لم تراع الدقة لدى تقدير
بعض المصروفات واإليرادات بالميزانية
عدم وجود خطة
واضحة للهيئة
للتخارج مع بعض
صناديق االستثمار

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

الهيئة توسعت
في منح
االستثناءات من
األسس المتعلقة
بقائمة خطوط
االئتمان
مبنى الهيئة العامة لالستثمار

أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
الحساب الختامي واهم املالحظات
ال� �ت ��ي اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف �ح ��ص دي � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ب� �ي ��ان ��ات وح� �س ��اب ��ات
وسجالت الهيئة العامة لالستثمار
وشؤون التوظيف والرقابة املسبقة
للسنة املالية :2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
ي �ت �ض��ح م ��ن ب �ي��ان��ات ال �ح �س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة :زي� � � � ��ادة ف��ي
االي � ��رادات الفعلية بلغت 18.023
دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا وب �ن �س �ب��ة ٪ 30
م ��ن االي� � � � ��رادات ال �ت �ق��دي��ري��ة وب �ل��غ
ال ��وف ��ر ف ��ي امل� �ص ��روف ��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة
 3.478.151دينارا كويتيا وبنسبة
 ٪ 5.5م��ن امل�ص��روف��ات التقديرية
كما تم تغطية زي��ادة املصروفات
ال �ف �ع �ل �ي��ة ال� �ب ��ال� �غ ��ة 59.896.826
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي خ�ص�م��ا م��ن ال�ب��اب
ال �خ��ام��س امل� �ص ��روف ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة
واملدفوعات التحويلية بميزانية
ال � � � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وزارة املالية  -الحسابات العامة
طبقا ملشروع قانون بشأن اعتماد
الحساب الختامي للهيئة العامة
ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ع� ��ن ال� �س� �ن ��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
ثانيا :فحص ومراجعة
الحساب الختامي للهيئة
ف �ي �م��ا ي �ل��ي أه ��م امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
اسفر عنها فحص ومراجعة دي��وان

امل�ح��اس�ب��ة ل�ل�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة ال ��واردة
ف � ��ي ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
 ع��دم قيام الهيئة باقفال رصيدالعهد النقدية الشخصية باملخالفات
للتعليمات املالية وتعميم االقفال:
تبني ظهور أرصدة بمبلغ اجمالي
 908.830دينارا كويتيا ضمن حساب
العهد وتمثل هذه املبالغ عهدا نقدية
ش �خ �ص �ي��ة ل � � ��دى ب� �ع ��ض م� �س ��ؤول ��ي
العهد ول��م يتم تسويتها ف��ي نهاية
السنة املالية طبقا للتعليمات املالية
وتعميم االقفال.
 عدم مراعاة الهيئة الدقة الالزمةل��دى تقدير بعض بنود املصروفات
وااليرادات بامليزانية:
ت �ب�ي�ن وج� � ��ود ان � �ح� ��راف� ��ات ب�ن�س��ب
م �ت �ف ��اوت ��ة ب�ي��ن االرق � � � ��ام ال �ت �ق��دي��ري��ة
للمصروفات وااليرادات وبني االرقام
الفعلية لها االمر الذي يشير الى عدم
دق��ة ال ��دراس ��ات الفنية وامل��ال�ي��ة ل��دى
تقرير هذه البنود بمشروع امليزانية
ما ترتب عليه ظهور هذه االنحرافات
ومما يضعف من دور امليزانية كأداة
مهمة للرقابة واملتابعة وتقييم االداء
وأورد الديوان بيانا بأمثلة ذلك.
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الهيئة
م��ن أه��م امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي اسفر
ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة دي � ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ح� �س ��اب ��ات وس �ج�ل�ات

الهيئة للسنة املالية .2015/2014
امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي ش��اب��ت اس�ت�ث�م��ار
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ش� ��رك� ��ة ف��وس �ت��رل�ي�ن
رياليتي «اتالنتا سنتر سابقا».
وأف ��ادت الهيئة ب��ان��ه ب�ن��اء على
م� ��واف � �ق� ��ة امل� ��وظ � �ف�ي��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
العاملني في شركة سانت مارتنز
ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة وش � ��رك � ��ة ف��وس �ت��رل�ي�ن
العقارية بعرض املزايا واملكافآت
ال� �ت ��ي ي �ح �ص �ل��ون ع �ل �ي �ه��ا ارف �ق ��ت
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ك� �ش� �ف ��ا ب �ج �م �ي��ع امل� ��زاي� ��ا
وامل � � �ك� � ��اف� � ��آت ب � �م� ��ا ف� �ي� �ه ��ا ج �م �ي��ع
ال �ض ��رائ ��ب ال �ت��ي ي �س��ددون �ه��ا ام��ا
املوظفني غير الكويتيني فأرفقت
ك �ش �ف��ا ب ��امل ��زاي ��ا وامل� �ك ��اف ��آت ال �ت��ي
ي �ح �ص �ل��ون ع�ل�ي�ه��ا وف �ق��ا ل�ل�ارق��ام
الوظيفية للموظفني وذلك حماية
ل � �ل � �م� ��ال ال � � �ع� � ��ام وت� �ح� �ص� �ي� �ن ��ه م��ن
ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت��رف��ع ض��د الهيئة
ف� ��ي ح� � ��ال االف� � �ص � ��اح ع� ��ن اس� �م ��اء
املوظفني ورواتبهم.
 ت � � � �ف� � � ��وي� � � ��ض ال � � �ص� �ل��اح � � �ي� � ��ةالخاصة باللجنة التنفيذية الدارة
ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ق �ي��ام ب �ب �ع��ض ال�ع�م�ل�ي��ات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة دون ال � �ع� ��رض ع�ل��ى
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل� �ب� �ع ��ض ع � �ن� ��اص� ��ر ال � �ب � �ن� ��د  8م��ن
الالئحة الداخلية بشأن السياسة
العامة للهيئة:
قامت اللجنة التنفيذية باتخاذ
ق � ��رارات ع ��دة ت�ت�ض�م��ن ال�ت�ف��وي��ض
ب��اس �ت �ث �م��ار  4.5م� �ل� �ي ��ارات دوالر
امريكي باالضافة الى مليار جنيه

اس �ت��رل �ي �ن��ي دون ال� ��رج� ��وع الخ��ذ
م��واف�ق��ة ال�ل�ج�ن��ة امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى كل
استثمار منفرد.
واف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��أن ت�ف��وي��ض
اللجنة التنفيذية ل�لادارة باتخاذ
ال� �خ� �ط ��وات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ي��س م��ن
ش��أن��ه اه ��دار دوره ��ا ف��ي االش ��راف
والرقابة على االستثمار واساليب
التنفيذ بل ان الثابت من القرارات
املشار اليها العرض على اللجنة
وم � ��واف� � �ق � ��ة ه � � ��ذه االخ � � �ي � � ��رة ع �ل��ى
االستثمار ف��ي امل�ج��االت امل��ذك��ورة
في كل ق��رار وانحصر دور االدارة
ال � �ت ��ي ف ��وض ��ت م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ل �ج �ن��ة
باتخاذ الخطوات التنفيذية فقط.
ك � �م � ��ا ان ن � � ��ص ال� � �ب� � �ن � ��د  8م��ن
الالئحة الداخلية بشأن السياسة
العامة للهيئة لم ي��رد به ما يفيد
ب ��أن اخ �ت �ص��اص��ات ال�ل�ج�ن��ة ي��أت��ي
م ��ن ض �م �ن �ه��ا ال �ق �ي��ام ب��ال �خ �ط��وات
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ال �ل ��ازم� � ��ة ل �ل �ع �م �ل �ي��ة
االستثمارية املقترحة.
وي��ؤك��د ذل��ك ويدعمه أن الفقرة
االخ �ي��رة م��ن ال�ب�ن��د  8م��ن الالئحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل � �ش� ��ار ال � �ي� ��ه ت �ق �ض��ي
ب ��أن ال �ل �ج �ن��ة ل �ه��ا س �ل �ط��ة م�ت��اب�ع��ة
اع �م��ال ال�ه�ي�ئ��ة وان�ش�ط��ة مكاتبها
واملؤسسات التابعة لها والتأكد
من تنفيذ سياسة مجلس االدارة
وق� ��رارات اللجنة التنفيذية وم��ن
ث � ��م ف � � ��ان م �ق �ت �ض��ى ذل � � ��ك والزم � � ��ه
ان ت � �ف� ��وي� ��ض االدارة ب ��ات� �خ ��اذ
ال � �خ � �ط� ��وات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ل�ازم� ��ة

ل�ل�ق�ي��ام ب��ال�ع�م�ل�ي��ات االس�ت�ث�م��اري��ة
التي اقرتها اللجنة التنفيذية ال
يخل باجراءات الرقابة التي تقوم
ب �ه��ا ه� ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ع ��ن دراس �ت �ه��ا
االس �ت �ث �م��ار ب ��ل ان ��ه ي �ت��رت��ب عليه
ات � �خ� ��اذ ال � � �ق� � ��رارات امل� �ن ��اس� �ب ��ة ف��ي
اوقاتها.
 امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تص�ن��دوق امل�ك��اف��آت ملمثلي الهيئة
ف��ي مجالس ادارة ال�ش��رك��ات التي
ت �س��اه��م ف �ي �ه��ا :وف �ي �م��ا ي �ل��ي أه��م
املالحظات:
 ع��دم ق�ي��ام الهيئة بالحصولع �ل��ى دراس � � ��ة ل �ل�آث ��ار ال �ض��ري �ب �ي��ة
املتعلقة بتطبيق ن�ظ��ام ص�ن��دوق
املكافآت على الشركات او املمثلني
ف��ي ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�س��اه��م فيها
وع� ��دم ق �ي��ام ل�ج�ن��ة االش � ��راف على
ال �ص �ن��دوق ب��اع��داد ت�ق��اري��ر مالية
رب��ع سنوية ع��ن ال�ص�ن��دوق وع��دم
احتواء دليل القواعد واالج��راءات
وال �س �ي��اس��ات امل�ن�ظ�م��ة للصندوق
ع � �ل� ��ى االج� � � � � � � � � ��راءات امل � �ت � �ب � �ع� ��ة او
ال�ع�ق��وب��ات التأديبية امل�ت�خ��ذة في
حالة عدم التزام الشركة او ممثل
ال�ه�ي�ئ��ة ب �ق��رار ص �ن��دوق امل �ك��اف��آت
باالضافة الى انه لم يتم التدقيق
ال��داخ�ل��ي او امل��راج�ع��ة على اعمال
ل�ج�ن��ة االش � ��راف م �ن��ذ ق� ��رار تشكل
ال�ل�ج�ن��ة ول ��م ي�ت��م ت��زوي��د ال��دي��وان

التتمة ص 11

مالحظات على
صندوق المكافآت
الخاص بممثلي
الهيئة في مجالس
إدارة الشركات التي
تساهم فيها
مآخذ شابت
استثمار الهيئة في
الشركة المصرية
الكويتية للتنمية
العقارية
مالحظات حول
االستثمار في
المحفظة المدارة
من شركة البنك
األهلي كابيتال
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عدم توحيد التقارير الداخلية
ومحتويات ملفات االستثمار بالهيئة
تتمة المنشور ص10
باملستندات وال�ب�ي��ان��ات الخاصة
ب ��امل� �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ل �م��ة وامل ��دف ��وع ��ة
حتى تاريخه اضافة الى تضارب
املصالح املتمثل في قيام شخص
واح��د برئاسة  6ش��رك��ات قابضة
باملخالفة وصرف مكافآت ملمثلي
الهيئة باملخالفة.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تاالستثمارات البديلة:
فيما يلي أهم املالحظات:
 اف � �ل � ��اس ب � �ع� ��ض ال � �ش� ��رك� ��اتوع��دم ق��درة الهيئة على استرداد
مساهمتها.
 ع � ��دم وج� � ��ود خ �ط��ة واض �ح��ةل��دى ال�ه�ي�ئ��ة ل�ل�ت�خ��ارة م��ن بعض
الصناديق.
 ع � ��دم ت� �ح ��دي ��ث ق �ي �م��ة ب�ع��ضاملساهمات في سجالت الهيئة.
 عدم دقة قيم بعض املساهماتفي السجالت املحاسبية.
وأف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��أن ال�ت�ك�ل�ف��ة
ال��دف �ت��ري��ة الس �ت �ث �م��ارات ال �ق �ط��اع
ب� �ل� �غ ��ت م � ��ا ي � �ع � ��ادل  36.8م �ل �ي��ار
دوالر اميركي وتم استرداد مبلغ
 11.3م �ل �ي��ار دوالر ام �ي ��رك ��ي م��ن
تلك االس�ت�ث�م��ارات وتبلغ القيمة
الدفترية للمتبقي من االصول 35
مليار دوالر اميركي وعليه يكون
القطاع محققا زي��ادة ق��دره��ا 9.5
م� �ل� �ي ��ارات دوالر ام �ي��رك��ي اي م��ا
ي �ع��ادل  2.9م�ل�ي��ار دي �ن��ار كويتي
على املبالغ املستثمرة.
وأف��ادت الهيئة بان السبب في
ع��دم تحديث تلك املساهمات في
سجالت الهيئة يرجع الى اآلتي:
 اف � �ل � ��اس ب � �ع� ��ض ال � �ش� ��رك� ��اتوع��دم ق��درة الهيئة على استرداد
مساهمتها.
 ع � ��دم ت� �ح ��دي ��ث ق �ي �م��ة ب�ع��ضاملساهمات في سجالت الهيئة.
 عدم دقة قيم بعض املساهماتفي السجالت املحاسبية.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تب�ي��ع م�س��اه�م��ة ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي اح��دى
الشركات الزراعية.
طلب الديوان بيان اسباب قيام
الهيئة ببيع مساهمتها في احدى
الشركات الزراعية من خالل مزاد
علني رغم وجود التحفظات التي
اشار اليها الديوان.
واف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��ان �ه��ا ق��ام��ت

بتكليف احد املكاتب االستشارية
املتخصصة وذلك بهدف الوصول
الى القيمة العادلة للسهم الواحد
وان ط� ��رق ال �ت �ق �ي �ي��م ال �ت��ي ت ��م م��ن
خاللها التوصل لتحديد القيمة
العادلة للسهم الواحد هي الطرق
املتعارف عليها دوليا.
 التوسع في منح االستثناء اتم � ��ن األس� � � ��س امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �ق��ائ �م��ة
خطوط االئتمان.
ح�ي��ث اف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أن ع��دد
امل��ؤس�س��ات املستثناة خ�لال اكثر
م��ن  20ع��ام��ا ه��و  12مؤسسة من
اص� ��ل ق��ائ �م��ة ت �ض��م  96م��ؤس�س��ة
ع� �ل� �م ��ا ب � � ��أن آخ � � ��ر م � � ��رة ت � ��م ف �ي �ه��ا
اس�ت�ث�ن��اء مل��ؤس�س��ة ق�ب��ل ح��وال��ي 3
سنوات.
وان االستثناء امل��ذك��ور لم يؤد
ال��ى انتفاء االس��س ال�ت��ي وضعت
للحد من املخاطر حيث تم منحه
إم ��ا مل��ؤس �س��ات وط �ن �ي��ة وم�ح�ل�ي��ة
ي�ب�ل��غ ع��دده��ا  6م��ؤس �س��ات وإم��ا
مل��ؤس �س��ات ت �س��اه��م ف�ي�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
م� �س ��اه� �م ��ة اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ي �ب �ل��غ
عددها  5مؤسسات او مؤسسات
ت�م�ل��ك ف�ي�ه��ا م��ؤس �س��ات ح�ك��وم�ي��ة
وم �ح �ل �ي��ة ح �ص �ص��ا م ��ؤث ��رة وه��ي
مؤسسة واحدة.
 انخفاض قيم كافة الصناديقاالستثمارية االسالمية املحلية.
أف � � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� � � � ��أن ه � ��ذه
الصناديق تستثمر في الشركات
املدرجة في سوق الكويت لالوراق
املالية وان تحسن ادائها مرتبط
ب �ت �ح �س��ن اداء ال � �س ��وق وت �ح �س��ن
ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي ال� �ع ��ام وان
هذه الخسائر غير محققة.
ك �م��ا ان ال �ه �ي �ئ��ة ت� �ق ��وم ح��ال �ي��ا
بعمل دراسة متكاملة بخصوص
وض ��ع م�ن�ه�ج�ي��ة ج ��دي ��دة ل�ق�ي��اس
اداء ص �ن��ادي��ق االس� �ه ��م امل�ح�ل�ي��ة
وال� � �ع� � �م � ��ل ع � �ل� ��ى ت� �ط� �ب� �ي� �ق� �ه ��ا ف��ي
امل��رح �ل��ة ال �ق��ادم��ة م��ا ي �س��اه��م في
ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام امل�ت��اب�ع��ة والتقييم
مل�س��اه�م��ات ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ص�ن��ادي��ق
االسهم املحلية.
 املستجدات املتعلقة بوجودبعض اوجه القصور في الالئحة
الداخلية بشأن السياسة العامة
ل �ل �ه �ي �ئ��ة واخ� �ت� �ص ��اص ��ات اج �ه��زة
االدارة.
افادت الهيئة بأن االدارة قامت
ب� �ت� �ح ��دي ��ث ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ال �ب �ن ��ود
ال��واردة في الالئحة الداخلية عن

شعار الهيئة العامة لالستثمار

طريق قرارات صادرة من مجلس
االدارة او م��ن اللجنة التنفيذية
وفقا للصالحيات امل�ح��ددة وهذا
ايضا ينطبق على افتتاح مكتب
ال�ص�ين ،حيث ص��در ق��رار مجلس
االدارة بذلك اما ما يتعلق بتداخل
االح � �ت � �ي � ��اط � �ي � ��ات ف � �ل � �ي ��س ه� �ن ��اك
ت��داخ��ل ب�ت��ات��ا ب�ي�ن االس �ت �ث �م��ارات
ف ��ي ص� �ن ��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
واحتياطي االجيال فهناك فصل
ت ��ام وواض� ��ح بينهما وأم ��ا طلب
الديوان بان يتم تحديث الالئحة
الداخلية بحيث تتضمن القرارات
امل� �ن� �ظ� �م ��ة وال� � �ت � ��ي ص � � � ��درت ب �ع��د
اعتمدا الالئحة فسيتم عمل ذلك
في الفترة القادمة.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تاس �ت �ث �م��ار ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي امل �ح �ف �ط��ة
امل � � � � ��دارة م � ��ن ق� �ب ��ل ش� ��رك� ��ة ال �ب �ن��ك
االهلي كابيتال .NCB Capital
وافادت الهيئة بأن املدير يقوم
ب ��ارس ��ال ت �ق��اري��ر ش �ه��ري��ة ب�ش�ك��ل
م �ن �ت �ظ��م ت � �ع ��رض ف �ي �ه��ا ب �ي��ان��ات
امل�ح�ف�ظ��ة ب �ص��ورة ش �ه��ري��ة ورب��ع
سنوية وب �ص��ورة مدمجة ل��ذا تم
ال�ط�ل��ب م��ن م��دي��ر امل�ح�ف�ظ��ة فصل
ال �ب �ي��ان��ات وت�ق��دي�م�ه��ا ع �ل��ى شكل
ت � �ق� ��اري� ��ر ش� �ه ��ري ��ة واخ� � � � ��رى رب ��ع
س �ن��وي��ة ك �م��ا ت �ج��در االش � ��ارة ال��ى
ان االدارة ت�ع�ت�م��د ف ��ي تحليلها
أداء املدير على التقارير املرسلة
م��ن بنك الحفظ  CITIبشكل ربع
سنوي.
واوض � �ح ��ت ال �ه �ي �ئ��ة أن ت�ق�ي�ي��م

اداء امل �ح �ف �ظ��ة ال ي �ت��م م ��ن خ�ل�ال
االط�لاع على املحاضر وان�م��ا من
خ�لال التقارير الشهرية املرسلة
م��ن م��دي��ري املحافظ او م��ن خالل
االط�لاع على تقارير بنك الحفظ
 CITIوالهيئة على استعداد دائم
مل��واف��اة ال ��دي ��وان ب ��اي م�س�ت�ن��د او
بيانات من شأنها ان تسهل اداء
مهامه.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تاس �ت �ث �م��ار ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ص �ن��دوق
بنية .bunyah gcc infrastructure
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تم� �س ��اه� �م ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف� ��ي ال �ش ��رك ��ة
امل � �ص� ��ري� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
العقارية.
اهم تلك املالحظات ما يلي:
 ع � ��دم ات � �خ� ��اذ ادارة ال �ش��رك��ةاالج � � � � � � � � � � ��راء ات ال � �ل� ��ازم � � � ��ة ب � �ش� ��أن
امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي اورده ��ا الجهاز
امل ��رك ��زي ل�ل�م�ح��اس�ب��ات ف��ي مصر
للسنتني املاليتني .2014/2013
 ت �ح �ف��ظ م� ��راق� ��ب ال �ح �س��اب��اتال �خ��ارج��ي ل�ل�ش��رك��ة ع�ل��ى ال�ق��وائ��م
املالية للسنة املالية املنتهية في
.2014/12/31
وافادت الهيئة بما يلي:
 ع � ��دم ات � �خ� ��اذ ادارة ال �ش��رك��ةاالج � � � � � � � � � � ��راء ات ال � �ل� ��ازم � � � ��ة ب � �ش� ��أن
امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي اورده ��ا الجهاز
امل ��رك ��زي ل�ل�م�ح��اس�ب��ات ف��ي مصر
للسنتني املاليتني .2014/2013
 ت �ح �ف��ظ م� ��راق� ��ب ال �ح �س��اب��اتال �خ��ارج��ي ل�ل�ش��رك��ة ع�ل��ى ال�ق��وائ��م

امل ��ال �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة
.2014/12/31
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تم� �س ��اه� �م ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف� ��ي ال �ش ��رك ��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ال� � ��دول � � �ي� � ��ة ل� �ل� �ف� �ن ��ادق
والسياحة.
وفيما يلي اهم املالحظات:
 ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� � �ش � ��رك � ��ة ص ��اف ��يخ �س��ائ��ر ف ��ي آخ� ��ر ث�ل��اث س �ن��وات
مالية.
 ت� � ��ده� � ��ور اوض � � � � ��اع ال� �ش ��رك ��ةوان �خ �ف��اض س �ي��ول��ة ال �ش��رك��ة ف��ي
آخر ثالث سنوات مالية.
 ت �ح �ف��ظ م� ��راق� ��ب ال �ح �س��اب��اتال �خ ��ارج ��ي ع �ل��ى ال �ق ��وائ ��م امل��ال �ي��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة امل� �ن� �ت� �ه� �ي ��ة ف��ي
.2014/12/31
 عدم قيام الشركة بسداد قيمةال �ت��وزي �ع��ات ال �ن �ق��دي��ة امل�س�ت�ح�ق��ة
ملساهمي الشركة.
وأفادت الهيئة بما يلي:
 ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ش� ��رك� ��ة ل �ص��اف��يخ �س��ائ��ر ف ��ي اخ� ��ر ث�ل��اث س �ن��وات
مالية.
 ت� � ��ده� � ��ور اوض � � � � ��اع ال� �ش ��رك ��ةوانخفاض سيولة الشركة في آ]
ر ثالث سنوات مالية.
 ت �ح �ف��ظ م� ��راق� ��ب ال �ح �س��اب��اتال �خ ��ارج ��ي ع �ل��ى ال �ق ��وائ ��م امل��ال �ي��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة امل� �ن� �ت� �ه� �ي ��ة ف��ي
.2014/12/31
 عدم قيام الشركة بسداد قيمةال �ت��وزي �ع��ات ال �ن �ق��دي��ة امل�س�ت�ح�ق��ة
ملساهمي الشركة.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تم� �س ��اه� �م ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف� ��ي ال �ش ��رك ��ة
ال � �س� ��ودان � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �ب �ن��اء
والتشييد املحدودة.
وفيما يلي اهم تلك املالحظات:
ت��ده��ور ال��وض��ع امل��ال��ي للشركة
وت � �ك � �ب� ��ده� ��ا خ � �س� ��ائ� ��ر ل �ل �س �ن �ت�ي�ن
املاليتني السابقتني.
 ع ��دم ال� �ت ��زام ال �ش��رك��ة ب �س��دادمديونيتها للهيئة.
 ع ��دم دق ��ة وت��وح �ي��د ال�ت�ق��اري��رال ��داخ� �ل� �ي ��ة وم� �ح� �ت ��وي ��ات م �ل �ف��ات
االستثمار.
واف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��ان االخ �ت�لاف
ال � ��وارد ف��ي ال �ت �ق��اري��ر ال�ف�ن�ي��ة ال�ت��ي
ت�ص��دره��ا ش�ت��ى ادارات� �ه ��ا طبيعي
نظرا الختالف االصول في كل ادارة
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انخفاض القيم الصافية لبعض صناديق
االستثمار المحلية عن تكلفتها
تتمة المنشور ص11
كما ان طبيعة صناديق التحوط ال
تسمح لها بتوزيعات او استرداد
ج��زئ��ي ل ��رأس امل ��ال امل�س�ت�ث�م��ر كما
ه��و ال �ح��ال فيما ي�خ��ص صناديق
االستثمار املباشر ولذلك تختلف
التقارير الفنية باختالف االصول
امل ��درج ��ة ف�ي�ه��ا ون��وع�ي�ت�ه��ا وف�ي�م��ا
ي� �خ ��ص امل � �ل � �ف� ��ات ف� �ن� �ظ ��را ل �ض �ي��ق
م� �س ��اح ��ات ال� �ت� �خ ��زي ��ن ف� ��ي امل �ب �ن��ى
ت � �ق� ��وم ال �ه �ي �ئ ��ة ب � ��إرس � ��ال امل �ل �ف ��ات
ال �ق��دي �م��ة ال ��ى امل� �خ ��ازن اال ان تلك
امل�ل�ف��ات تمت ارشفتها الكترونيا
وك� ��ل ال �ب �ي��ان��ات ف �ي �ه��ا م �ت��اح��ة ف��ي
النظام االلكتروني للهيئة وفيما
ي �خ��ص ق �ط ��اع االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
فان التقارير املالية واالستثمارية
ال ��دوري ��ة ال �ت��ي ي �ت��م اص ��دراه ��ا في
ادارات ق �ط��اع االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ت� �ك ��ون ح �س��ب اح� �ت� �ي ��اج ك ��ل ادارة
وح� �س ��ب امل �ع��اي �ي��ر امل �ن��اس �ب��ة ل�ه��ا
فلكل ادارة طبيعية عمل تختلف
عن باقي االدارات واوردت الهيئة
تلخيصا لنظام الفهرسة املطبق
في اصول االحتياطي العام.
 االس � � �ت � � �ح� � ��واذ ع � �ل� ��ى ش ��رك ��ةال� �ف� �ن ��ادق ال� �س ��ودان� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ع��ن ط��ري��ق ش ��راء ح �ص��ة ال�ج��ان��ب
السوداني في الشركة بالرغم من
تحقيق الشركة خسائر متراكمة
ت � � �ج � ��اوزات رأس� �م ��ال� �ه ��ا امل� �ص ��رح
ب��ه وامل��دف��وع ب��ال�ك��ام��ل ف��ي السنة
املالية .2012
 م�س�ت�ج��دات امل�لاح �ظ��ات التيشابت املحفظة الوطنية العقارية
امل � � � � ��دارة م � ��ن ق� �ب ��ل اح � � ��د ال� �ب� �ن ��وك
االستثمارية االسالمية.
 تراكم الذمم املدينة الخاصةباملحفظة العقارية بنسبة ٪ 5.4
من االيرادات كما في .2015/3/31
 استمرار وج��ود بعض اوجهال �ق �ص��ور ف��ي ادارة امل�ح�ف�ظ��ة ادت
الى اهدار الوقت واملال.
 وافادات الهيئة بما يلي: تراكم الذمم املدينة الخاصةباملحفظة العقارية بنسبة ٪ 5.4
من االيرادات كما في .2015/3/31
 استمرار وج��ود بعض اوجهال �ق �ص��ور ف��ي ادارة امل�ح�ف�ظ��ة ادت
الى اهدار الوقت واملال.
 استمرار ب��طء االدارة املعنيةف � � ��ي ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب � ��ات� � �خ � ��اذ ال� � �ق � ��رار

بطء الهيئة في
اتخاذ قرار بمعالجة
مساهمتها في
شركة جولف
بريدج انترناشيونال
استمرار انخفاض
القيمة السوقية
الستثمارات الهيئة
في بنك أوف
أميركا

مبنى ديوان املحاسبة

ال �ل��ازم ب �ش��أن م�ع��ال�ج��ة م�س��اه�م��ة
الهيئة ف��ي ش��رك��ة ج��ول��ف ب��ري��دج
انترناشيونال.
حيث افادت الهيئة انه البد من
التنوية م��ن ان تملك نسبة 10.5
 ٪م ��ن ش��رك��ة م ��ا ال ي �ع �ن��ي ق ��درة
ه��ذا املالك على القيام بتغييرات
ج� ��ذري� ��ة ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة ب �م��واج �ه��ة
م� �ل ��اك آخ � ��ري � ��ن وق � ��ام � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة
ب�ج�م�ي��ع ال �س �ب��ل ل �ت �ق��وي��م ال��وض��ع
ال �ت �ش �غ �ي �ل��ي ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة وع �ن��د
توصلها لنتيجة ان ام��ر اص�لاح
اوض��اع الشركة ام��ر خ��ارج نطاق
س �ي �ط��رت �ه��ا وام� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا ل �ع��دم
تجاوب باقي املساهمني واالدارة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ش��رك��ة ن �ظ��را ل�ك��ون
مكليتها ال تتعدى نسبة ٪ 10.5
اتخذت قرار التخارج من الشركة
وحتى تاريخه لم تتوصل الهيئة
الي ن�ت�ي�ج��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ق��رار
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت� �ج ��اوب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ادارة ال� �ش ��رك ��ة امل �ب��دئ��ي
ت � �ج� ��اه ه� � ��ذا االم� � � ��ر وان ال �ه �ي �ئ��ة
س�ت�ق��وم بمتابعة ن�ش��اط الشركة
وج �م �ي��ع امل �س �ت �ج��دات ال �ت��ي ت�ط��رأ
على عملية بيع مساهمتها.
 اس� �ت� �م ��رار امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��يش ��اب ��ت اس� �ت� �ث� �م ��ارات اح �ت �ي��اط��ي
االج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ف��ي ال�ص�ن��ادي��ق
العقارية االجنبية وم��ن اه��م تلك
املالحظات:
 استمرار تكبد الهيئة خسائرغير محققة تقدر بمبلغ  81مليون
دوالر امريكي عن مساهمتها في

صندوق whitehall street global
r.r ltd.2007
 اس � � �ت � � �م� � ��رار ت � �ك � �ب� ��د ال� �ه� �ي� �ئ ��ةخسائر غير محققة تقدر بمبلغ
 78م� �ل� �ي ��ون دوالر ام ��ري� �ك ��ي ع��ن
مساهمتها في صندوق da vinci
japan real estate partners iv
 استمرار تكبد الهيئة خسائرغير محققة تقدر بمبلغ  55مليون
دوالر ام ��ري� �ك ��ي ع� ��ن م �س��اه �م �ت �ه��ا
ف��ي ص�ن��دوق silverpeak legacyiii
ليمان براذرز سابقا
 اس � � �ت � � �م� � ��رار ت � �ك � �ب� ��د ال� �ه� �ي� �ئ ��ةخ�س��ائ��ر غ�ي��ر محققة بلغت نحو
 166م �ل �ي��ون دوالر ام��ري �ك��ي ع��ن
مساهمتها في صندوق morgan
stanley real estate fund
وأف� � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب��ان �ه��ا ق��ام��ت
باالجراء ات السليمة بشكل كامل
ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي ه ��ذه ال�ص�ن��ادي��ق
ول � �ي ��س ه � �ن ��اك م� ��ا ي� �ش ��وب ��ه خ �ل��ل
ف ��ي ع �م �ل �ي��ة االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ه��ذه
ال�ص�ن��ادي��ق وان ت�ع��رض بعضها
لخسائر ج��اء على خلفية االزم��ة
العاملية في معظمها.
وس �ب��ق ل�ل�ه�ي�ئ��ة ان ب�ي�ن��ت ق�ي��ام
م ��دي ��ري ال �ص �ن��ادي��ق ب �ش �ك��ل ع��ام
ب �م �ت ��اب �ع ��ة ال� �ص� �ن ��ادي ��ق واع � � ��ادة
ه� �ي� �ك� �ل ��ة ب � �ع� ��ض ال � � �ق � � ��روض م �م��ا
يساهم في تخفيض الخسارة او
تحقيق ب�ع��ض االرب� ��اح ع�ن��د بيع
ه��ذه العقارات وتقوم الصناديق
العقارية كما هو معمول به عادة
ب��اس �ت �خ��دام ال� �ق ��روض ف ��ي ش ��راء

ه� ��ذه ال� �ع� �ق ��ارات ح �ي��ث اث� ��ر س�ل�ب��ا
ع�ل��ى اداء ه��ذه ال�ص�ن��ادي��ق وذل��ك
ب�س�ب��ب االزم ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
مر فيها العالم وتأثير هذه االزمة
على اسعار العقار بشكل عام.
ام��ا ع��دم توزيع اي مبالغ على
ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ال �ص �ن��ادي��ق امل��ذك��ورة
ف � � ��ان ال� �ه� �ي� �ئ ��ة اس� �ت� �ل� �م ��ت ب �ع��ض
التوزيعات وارودت بيانا بها.
 اس � �ت � �م� ��رار ان� �خ� �ف ��اض ال �ق �ي��مال� �ص ��اف� �ي ��ة ل� �ب� �ع ��ض ال� �ص� �ن ��ادي ��ق
االستثمارية املحلية عن تكلفتها
حيث تبني من دراسة العائد على
استثمارات الهيئة في الصناديق
املحلية انخفاض القيم الصافية
ل�ب�ع�ض�ه��ا ع ��ن ت�ك�ل�ف�ت�ه��ا ك �م��ا ف��ي
 2015/3/31وأورد الديوان بيانا
يوضح ذلك.
واف� � � � � � ��ادت ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ب� � � ��أن ه� ��ذه
الصناديق تستثمر في الشركات
امل� � � ��درج� � � ��ة ف � � ��ي س � � � ��وق ال � �ك� ��وي� ��ت
لالوراق املالية وبما انه ال يخفى
على ال��دي��وان االوض��اع التي يمر
بها سوق الكويت لالوراق املالية
وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي
ال� �ع ��ام ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت وامل �ت �ع �ل��ق
اي �ض��ا ب��االوض��اع ال �ت��ي تشهدها
ال �س��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ف��ان
ت�ح�س��ن ادار ال �ص �ن��ادي��ق م��رت�ب��ط
ب� �ت� �ح� �س ��ن أداء س � � ��وق ال� �ك ��وي ��ت
ل�ل�اوراق امل��ال�ي��ة وت�ح�س��ن ال��وض��ع
االقتصادي العام ويجب التنويه
الى ان هذه الخسائر غير محققة
وتتفاوت ما بني تحسن وتراجع

لفترات زمنية مختلفة ومرتبطة
بشكل مباشر بأداء سوق الكويت
لالوراق املالية.
 اس� � � � �ت� � � � �م � � � ��رار امل �ل ��اح � � �ظ � � ��اتال� �ت ��ي ش ��اب ��ت م �ح �ف �ظ��ة ص �ن ��دوق
االستثمار الوطني
وفيما يلي اهم املالحظات:
 اس� � �ت� � �م � ��رار ع � � ��دم اس� �ت� �ث� �م ��ارام��وال املحفظة ف��ي ال�غ��رض ال��ذي
ت ��م ان �ش��اؤه��ا م ��ن اج �ل��ه ب��ال�ش�ك��ل
املطلوب حيث تمثل نسبة االموال
املستثمرة في الودائع واالرصدة
ل��دى ال�ب�ن��وك  ٪ 67م��ن رأس م��ال
املحفظة في .2014/12/31
 اس� � �ت� � �م � ��رار ت� �ك� �ب ��د امل �ح �ف �ظ��ةخ �س��ائ��ر ب�ل�غ��ت  679.444دي �ن��ارا
كويتيا حتى .2014/12/31
 اس� �ت� �م ��رار ت �ق��اض��ي ال �ش��رك��ةن �س �ب��ة  ٪ 2.5س� �ن ��وي ��ا ك��ات �ع��اب
الدارة امل�ح�ف�ظ��ة ط�ب�ق��ا لالتفاقية
م � � ��ن امل � � �ب� � ��ال� � ��غ امل � � � �س� � � ��ددة وغ � �ي� ��ر
امل �س �ت �ث �م��رة وال � �ت� ��ي ب �ل �غ��ت ن�ح��و
 664.155دينارا كويتيا.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض� ��رورة ق�ي��ام
ال�ه�ي�ئ��ة ب�م��راج�ع��ة نسبة االت�ع��اب
ع� �ل ��ى االم� � � � ��وال غ� �ي ��ر امل �س �ت �ث �م��رة
املبالغ فيها والسعي في توظيف
ه� ��ذه االم � � ��وال ف ��ي االس �ت �ث �م��ارات
ط�ب�ق��ا ل�ل�غ��رض ال ��ذي ان�ش�ئ��ت من
اجله املحفظة.
 اس�ت�م��رار تفاقم خسائر بنكال �ب �ح��ري��ن ال �ع��رب��ي ال ��دول ��ي تحت
ال �ت �ص �ف �ي��ة ل �ت �ب �ل��غ  592.4م�ل�ي��ون
دوالر امريكي في .2014/12/31

واف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ان ع �م �ل �ي��ة
التصفية مستمرة ال يمكن حصر
الخسائر الفعلية اال بعد انتهاء
عملية التصفية ب�ص��ورة نهايئة
وم� ��ن ال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ان ل�ج�ن��ة
ال �ت �ص �ف �ي��ة ت �ق��وم ب��ات �خ��اذ ج�م�ي��ع
االج� � � � � ��راء ات ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �ح �ص �ي��ل
ح �ق��وق ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ع �مل��اء ال�ب�ن��ك
املدينني وذل��ك برفع قضايا على
جميع املتخلفني ع��ن ال �س��داد بال
استثناء.
 اس � �ت � �م� ��رار االن � �خ � �ف� ��اض ف��يالقيمة السوقية الستثمار الهيئة
في بنك اوف امريكا وذلك بقيمة
 1.1مليار دوالر امريكي كما في
.2015/3/31
واف � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �ت��أك �ي��ده��ا
ق �ي ��ام �ه ��ا ب � ��دوره � ��ا ال� ��رق� ��اب� ��ي م��ن
م� �ت ��اب� �ع ��ة م� �س� �ت� �م ��رة ل� �ب� �ن ��ك اوف
امريكا.
 استمرار انخفاض أداء بعضم �ح ��اف ��ظ االس � �ه� ��م االس �ت �ث �م��اري��ة
للهيئة امل��دارة م��ن قبل الغير عن
املؤشرات االسترشادية لها.
وأفادت الهيئة بأن االداء العام
لجميع محافظ االس�ه��م ك��ان 3.6
 ٪م �ق��ارن��ة ب��امل��ؤش��ر ال� ��ذي ح�ق��ق
 ٪ 3.4وح�ق��ق قسم االس�ه��م قيمة
مضافة بلغت  272مليون دوالر
ام��ري �ك��ي وان ت�ق�ي�ي��م االداء ي�ك��ون
على مجموع اداء املحافظ وليس
بالضرورة كل محفظة على حدة
والسبب وراء ذلك بان كل محفظة
لها وظيفة معينة ضمن املحفظة
العامة لقسم االسهم.
 اس �ت �م ��رار ان �خ �ف��اض ال�ق�ي�م��ةال �س��وق �ي��ة مل �س��اه �م��ة ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
ش��رك��ة اري �ف��ا ب�ن�س�ب��ة  ٪ 74.5من
ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا ب �م �ب �ل��غ  446.8م �ل �ي��ون
يورو كما في .2015/3/31
وأف � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب � � ��أن ت �ك �ب��د
ال� �ش ��رك ��ة خ� �س ��ائ ��ر ك� �ب� �ي ��رة خ�ل�ال
ال�س�ن��ة  2014بلغت  4.8م�ل�ي��ارات
ي � � ��ورو واص � �ب� ��ح ال� ��وض� ��ع امل ��ال ��ي
للشركة يستدعي تدخال مباشرا
م ��ن امل �س��اه��م ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�ش��رك��ة
وه� ��و ال �ح �ك��وم��ة ال �ف��رن �س �ي��ة وت��م
االت � �ف� ��اق ع �ل��ى ع �ق��د اج �ت �م ��اع م��ع
ال� �ج ��ان ��ب ال �ف��رن �س��ي خ �ل��ال ش�ه��ر
ي��ول �ي��و  2015مل �ع��رف��ة االج� � ��راء ات
واالقتراحات التي يمكن تقديمها
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واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2014

مآخذ شابت استثمارات احتياطي األجيال
القادمة في الصناديق العقارية األجنبية
تتمة المنشور ص 12
منه.
 م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال�ك��وي�ت��يفي لندن.
 امل�لاح �ظ��ات ال�خ��اص��ة بشركةسانت مارتنز العقارية ومنها:
 وج��ود بعض ج��وان��ب الخللوال � �ق � �ص� ��ور ف � ��ي ن � �ظ� ��ام ال ��رق ��اب ��ة
الداخلية ومن اهمها عدم وجود
وح� ��دة ل�ل�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي وع��دم
االلتزام ببعض قواعد الحوكمة.
واف� � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� � ��أن ش��رك��ة
س ��ان ��ت م ��ارت �ن ��ز ال �ع �ق ��اري ��ة ت��دي��ر
ع� �ق ��ارات م� ��درة ل �ل��دخ��ل وع �ق��ارات
اخ��رى غ�ي��ر م��درة ل�ل��دخ��ل اال انها
تستخدم الغراض حكومية منها
العقارات املذكورة في التقرير.
امل�لاح �ظ��ات ال �خ��اص��ة ب�م�ك��اف��أة
أعضاء مجلس اإلدارة ومنها:
 ع��دم ت�ح��وي��ل م�ك��اف��آت بعضأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س إدارة ال �ش��رك��ة
إل��ى ص�ن��دوق امل�ك��اف��آت باملخالفة
ل �ل �ق��رار اإلداري رق ��م ( )13لسنة
.2014
 ع� � � � � ��دم ت � � � ��زوي � � � ��د ال � � � ��دي � � � ��وانب��ال �ب �ي��ان��ات ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة مل�ك��اف��آت
أع� �ض ��اء م �ج �ل��س اإلدارة ل�ش��رك��ة
سانت مارتنز العقارية املحدودة
( )SMPCوش ��رك ��ة س��ان��ت م��ات�ن��ز
لجراند (.)SMLG
 ح� �ص ��ول ع �ض��و م ��ن أع �ض��اءم�ج�ل��س اإلدارة ع�ل��ى ن�س�ب��ة ٪70
ت� �ق ��ري� �ب ��ا م � ��ن اج � �م� ��ال� ��ي م� �ك ��اف ��آت
مجلس إدارة شركة سانت مارتنز
وأورد الديوان بيانا بذلك.
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أن ج �م �ي��ع
م � �ك ��اف ��آت األع� � �ض � ��اء ت � �ح� ��ول ال ��ى
ص� �ن ��دوق امل �ك ��اف ��آت ف �ي �ه��ا أم� ��ا م��ا
ي � �خ� ��ص األع � � �ض� � ��اء ال� �خ ��اض� �ع�ي�ن
ل�ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل ف��ي ال �ب �ل��د ال��ذي
ت �ع �م��ل ب ��ه ت �ل��ك ال� �ش ��رك ��ات أو ف��ي
ب �ل��دان �ه��م ف �ه �ن��اك ص �ع��وب��ة ب��ال�غ��ة
ف ��ي ت �ح��وي��ل امل �ب��ال��غ ح �ي��ث ي �ق��وم
هؤالء بإعداد إقرار ضريبي على
جميع املزايا والرواتب واملكافآت
ال��ى ال �ص �ن��دوق وم��ن ث��م س��داده��ا
لهؤالء األعضاء مرة اخ��رى وبما
ي ��ؤدي ال��ى االخ �ت�لاف ف��ي األرق ��ام
ووق � � ��وع األع � �ض� ��اء ف ��ي امل �س��اء ل��ة
القانونية في بلدانهم خصوصا
وأن املبلغ امل�ح��ول م��ن الصندوق
متغير وتعمل الهيئة حاليا على
ت� �ع ��دي ��ل ال�ل�ائ� �ح ��ة ل� �ت� �ج ��اوز ه ��ذه

انخفاض أداء بعض
محافظ األسهم
االستثمارية
للهيئة المدارة من
قبل الغير
الهيئة خالفت
التعليمات المالية
ولم تقم بإقفال
رصيد العهد
النقدية الشخصية

بورصة الكويت

املعضلة.
وأوض � �ح� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة م �ك��ون��ات
مجالس اإلدارة لشركة ()SMLG
وشركة ( )SMPCومبالغ املكافآت
ال�ت��ي يتقاضاها أع�ض��اء مجلس
االدارة.
 تدني العائد السنوي لبعضالعقارات اململوكة للهىئة العامة
لالستثمار في اململكة املتحدة.
وأف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��أن ال �ع��ائ��د
على التكلفة غير دق�ي��ق وأوردت
بيانا يوضح ان القيمة السوقية
ل� �ل� �ع� �ق ��ارات ارت� �ف� �ع ��ت ب �م �ب �ل��غ 86
م� �ل� �ي ��ون ج� �ن� �ي ��ه اس� �ت ��رل� �ي� �ن ��ي أي
ب��زي��ادة ب�ل�غ��ت اك �ث��ر م��ن  ٪11من
التكلفة.
 م� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة ش � � ��رك � � ��ة س� ��ان� ��تم ��ارت� �ن ��ز ق � � ��رار م �ج �ل��س ادارت � �ه� ��ا
ببيع العقارات بأقل من تكلفتها
الدفترية.
وأف ��ادت الهيئة ب��أن نسبة ٪5
ان �م��ا ه ��ي ت �ح �ت �س��ب م ��ن اج �م��ال��ي
العقارات (تشمل العقار املذكور)
املزمع بيعها ضمن اع��ادة هيكلة
ال �ش ��رك ��ة ول� �ي ��س ل �ك��ل ع� �ق ��ار ع�ل��ى
حدة.
لذلك ال ترى الهيئة أي مخالفة
ل �ق��رار مجلس االدارة ألن املبالغ
املحصلة من عملية بيع املحفظة
االج� �م ��ال ��ي ت �ب �ل��غ  747.3م �ل �ي��ون
جنيه استرليني ويكون بذلك ان
بيع املحفظة العقارية تم بأعلى
من املبلغ املسموح به بملغ 53.8
مليون جنيه استرليني.

 ع��دم تقييم ال�ع�ق��ارات املباعةم��ن  3ج�ه��ات م�ح��اي��دة ق�ب��ل ات�م��ام
عملية البيع.
 استمرار تأخر شركة سانتم��ارت �ن��ز ال �ع �ق��اري��ة ( )SMPCف��ي
اع �ت �م��اد ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة للسنة
املالية املنتهية في .2014/12/31
وأف��ادت الهيئة بأنه تم تزويد
ال� � � ��دي� � � ��وان ب� �ن� �س� �خ ��ة أول � � �ي� � ��ة م��ن
البيانات التفصيلية والحسابات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات ()SMP1
و ( )SMPLو( )SMLGب �ت��اري��خ
 2015/4/17ك � �م� ��ا ت� � ��م ت� ��زوي� ��د
ال� � ��دي� � ��وان ب ��ال �ن �س �خ ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
امل��دق �ق��ة ل �ه��ذه ال �ش��رك��ات ب�ت��اري��خ
.2015/6/9
 - 26استمرار انخفاض القيمة
ال� �س ��وق� �ي ��ة ل �ب �ع��ض اس� �ت� �ث� �م ��ارات
امل � � �ك � � �ت � � ��ب ع� � � � ��ن ت � �ك � �ل � �ف � �ت � �ه� ��ا ف ��ي
 2015/3/31كما يلي:
 ان �خ �ف��اض ال �ق �ي �م��ة ال�س��وق�ي��ةلبعض اس�ه��م املحفظة امل�ب��اش��رة
بمبلغ  2.3م�ل�ي��ار دوالر أم�ي��رك��ي
عن تكلفتها كما في .2015/3/31
 ان �خ �ف��اض ال �ق �ي �م��ة ال�س��وق�ي��ةلبعض سندات املحفظة املباشرة
عن تكلفتها في .2015/3/31
ح � �ي� ��ث أف � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��أن ��ه
ب �م��وج��ب ص�ل�اح �ي��ات ال �ت �ف��وي��ض
امل � �م � �ن ��وح ��ة ف � ��ي ادارة م �ح �ف �ظ��ة
األج � � �ي� � ��ال ال � �ق � ��ادم � ��ة ف� ��إن� ��ه ي� �ق ��وم
ب��إج��راء استثمارات في السندات
العاملية على شكل محفظة حيث
ترتفع قيمة بعض السندات فيما

ت �ن �خ �ف��ض ق �ي �م��ة س � �ن� ��دات اخ� ��رى
ول� �ك ��ن م �ج �م��ل امل �ح �ف �ظ��ة ي�خ�ض��ع
لعملية ت�ن��وي��ع م�ق�ص��ودة تشمل
بناء مراكز استثمارية من خالل
استثناء ع��دد كبير م��ن السندات
ب� �ه ��دف خ �ف ��ض م �ج �م��ل م �س �ت��وى
املخاطر عن املحفظة.
 - 27اس � � �ت � � �م� � ��رار ان � �خ � �ف� ��اض
أداء ب � �ع� ��ض م � �ح� ��اف� ��ظ األس � �ه� ��م
االس �ت �ث �م��اري��ة وال �س �ن��دات امل ��دارة
م� ��ن ق �ب ��ل امل �ك �ت ��ب ع� ��ن امل� ��ؤش� ��رات
االسترشادية لها.
وأف� � � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��ات �ف ��اق �ه ��ا
م � � ��ع م �ل��اح� � �ظ � ��ة ال � � � ��دي � � � ��وان وم � ��ن
ان االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ف � ��ي م �ح��اف��ظ
االس � �ه� ��م وال � �س � �ن� ��دات ت �ش �ك��ل ل��ب
امل �ح �ف �ظ��ة االس �ت �ث �م��اري��ة للمكتب
وان أداء اجمالي محافظ االسهم
وال � �س � �ن� ��دات وال� �ن� �ق ��د ف� �ي ��ه ت �ف��وق
ع �ل��ى أداء امل��ؤش��ر ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
املنتهية ف��ي  2015/3/31بمقدار
 68ن�ق�ط��ة اس ��اس ح �ي��ث ب �ل��غ أداء
اج�م��ال��ي امل�ح��اف��ظ امل ��دارة م��ن قبل
املكتب  ٪4.52مقابل أداء للمؤشر
.٪3.84
 - 28امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� �خ ��اص ��ة
باالستثمارات البديلة ومنها:
اس �ت �م��رار ت��دن��ي م �ع��دل ال�ع��ائ��د
ال� � ��داخ � � �ل� � ��ي  )IRRل � �ج� ��ان� ��ب م��ن
الصناديق االستثمارية:
 اس �ت �م��رار اخ �ت�ل�اف ال�ك�ش��وفم��ا ب�ين إدارة االس�ت�ث�م��ار املباشر
وإدارة املحاسبة.
 -اس �ت �م��رار اخ �ت�ل�اف ال�ك�ش��وف

م��ا ب�ين إدارة االس�ت�ث�م��ار املباشر
واس� � �ت� � �ش � ��اري اإلدارة مل �ت��اب �ع��ة
الصناديق (هاملتون لني).
 ت �ج ��اوز ادارة االس �ت �ث �م��اراتالبديلة للنسبة التي تم املوافقة
عليها عند الدخول في االستثمار
وال�ت��ي تبلغ  ٪10وأورد ال��دي��وان
بيانا بذلك.
 اختالف الكشوف املقدمة منادارة املحاسبة في االستثمارات
ال� �ب ��دي� �ل ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
ف��ي ال �ش��رك��ات وك��ذل��ك االس�ت�ث�م��ار
بالصناديق االستثمارية.
وأف ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن السياسة
امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة مل� �ح� �ف� �ظ ��ة األج � �ي� ��ال
ال�ق��ادم��ة ال�خ��اص��ة باالستثمارات
ف��ي الصناديق االستثمارية هي
س� �ي ��اس ��ة م �ح ��اف �ظ ��ة ح� �ي ��ث ت �ق �ي��د
ق �ي �م��ة االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال �ب �ي��ان��ات
امل��ال�ي��ة املحاسبية ح�س��ب األدن��ى
م��ن ال�ت�ك�ل�ف��ة أو ال�ق�ي�م��ة ال�ص��اف�ي��ة
ألص� � ��ول ال� �ص� �ن ��دوق ح �س��ب اخ��ر
ب�ي��ان��ات مالية مدققة وعليه فإن
ال� �س� �ي ��اس ��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة مل�ح�ف�ظ��ة
األجيال القادمة ترصد كل هبوط
ف��ي القيمة ولكنها ال تتمكن من
إبراز أية ارتفاع لهذه القيمة.
 استمرار تدني معدل العائدال � ��داخ� � �ل � ��ي ( )IRRل � �ج� ��ان� ��ب م��ن
الصناديق االستثمارية.
 اس �ت �م��رار اخ �ت�ل�اف ال�ك�ش��وفم��ا ب�ين إدارة االس�ت�ث�م��ار املباشر
وإدارة املحاسبة.
 -اس �ت �م��رار اخ �ت�ل�اف ال�ك�ش��وف

م��ا ب�ين ادارة االس�ت�ث�م��ار املباشر
واس� � �ت� � �ش � ��اري االدارة مل �ت��اب �ع��ة
الصناديق (هاملتون لني).
 ت �ج ��اوز ادارة االس �ت �ث �م��اراتال� � �ب � ��دي� � �ل � ��ة ل � �ل � �ن � �س � �ب� ��ة ال � � �ت� � ��ي ت ��م
امل��واف�ق��ة عليها ع�ن��د ال��دخ��ول في
االستثمار.
 اختالف الكشوف املقدمة منادارة املحاسبة في االستثمارات
البديلة.
 - 29امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
الفريق القانوني املكلف متابعة
ق �ض��اي��ا االس �ت �ث �م��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة
في اسبانيا.
وأف� � � � ��ادت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��أن� ��ه ف �ي �م��ا
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �م � �ص � ��اري � ��ف ال � �ف� ��ري� ��ق
القانوني املكلف متابعة قضايا
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف��ي
اسبانيا ت��م ال��رد م��ن قبل الفريق
القانوني وجاء فيه سرد تاريخي
ألح� � � � � ��داث وان� � � � �ج � � � ��ازات ال � �ف ��ري� ��ق
القانوني وذك��ر في ال��رد كذلك ان
استنتاج الديوان لوقف املكافآت
ف� � ��ي غ � �ي� ��ر م� �ح� �ل ��ه م� � ��ن ال� �ن ��اح� �ي ��ة
القانونية فهي مقابل االستعانة
ب �خ��دم��ات ال �ف��ري��ق ال �ق��ان��ون��ي في
ض � ��وء ال � �ق ��اع ��دة ال� �ح ��اك� �م ��ة ب �ه��ذا
الشأن وهي األجر مقابل العمل.
رابعا  -فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالهيئة
من أهم املالحظات التي أسفر
ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة دي� ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ت ��وظ ��ف
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ما
يلي:
 ع ��دم ال� �ت ��زام ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ق��راراالداري رق� ��م ( )51ل �س �ن��ة 2013
ب �ش��أن ش ��روط وض��واب��ط االي �ف��اد
وإن �ه��ائ��ه ل �ل �م��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
ل� �ل� �ع� �م ��ل ب� ��امل � �ك� ��ات� ��ب ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
للهيئة العامة لالستثمار.
ح �ي��ث أوف � ��دت ال �ه �ي �ئ��ة امل��وظ��ف
رقم ( )775ملكتب لندن خالل فترة
ال�ت�ج��رب��ة وق�ب��ل م�ض��ي ( )6اشهر
ع �ل��ى ت �ع �ي �ي �ن��ه وذل� � ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل� �ل� �م ��ادة االول � � ��ى م� ��ن ال � �ق� ��رار رق��م
( )51ل�س�ن��ة  2013ال �س��اب��ق ذك��ره
وال� �ت ��ي ق �ض��ت ب� ��أن ي� �ك ��ون اي �ف��اد
موظفي الهيئة الكويتيني للعمل
ب��امل �ك��ات��ب ال �خ��ارج �ي��ة ب� �ق ��رار م��ن
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مالحظات
ديوان المحاسبة
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قيام الهيئة ببعض العمليات االستثمارية
من دون العرض على اللجنة التنفيذية
تتمة المنشور ص 13
ال � �ع � �ض� ��و امل � �ن � �ت� ��دب ب � �ع� ��د م �ض��ي
( )6اش �ه��ر ع�ل��ى االق ��ل م�ن��ذ ب��داي��ة
التعيني واج�ت�ي��از ف�ت��رة التجربة
قبل اإليفاد.
وأف � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب� ��أن امل��وظ��ف
امل� � � �ش � � ��ار ال � � �ي� � ��ه ت� � �ع �ي��ن ب � �ت� ��اري� ��خ
 2013/12/1وت� � ��م اي� � �ف � ��اده ال ��ى
م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي في
ل�ن��دن ب�ت��اري��خ  2015/3/1وحيث
ان امل ��وظ ��ف ص ��اح ��ب ال� �ش ��أن م��ن
خريجي برامج الهيئة التدريبية
وان ف�ت��رة ال �ت��دري��ب تعتبر ج��زء ا
ال يتجزأ م��ن م��دة خ��دم��ة امل�ت��درب
ويعتبر تاريخ تعيينه هو تاريخ
التحاقه بالبرنامج التدريبي.
خامسا  -المالحظات المستمرة
وم� ��ن ب�ي�ن ت �ل��ك امل�ل�اح� �ظ ��ات م��ا
يلي:
 - 1امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
استثمار الهيئة في محفظة وعد
االستثمارية ومنها:
 قيام مدير املحفظة باستثمارمبلغ  2.6مليون د.ك في صندوق
استثماري ( )MoneyMarketتابع
إلح� ��دى ال �ش��رك��ات االس �ت �ث �م��اري��ة
(مدير الصندوق واملحفظة).
 تكبد املحفظة لخسائر غيرمحققة بنسبة ك�ب�ي��رة ف��ي أسهم
العديد من الشركات التي ألغيت
م��ن اإلدراج أو ش��رك��ات م��وق��وف��ة
عن التداول.
وأفادت الهيئة بما يلي:
قيام مدير املحفظة باستثمار
مبلغ  2.6مليون د.ك في صندوق
استثماري ( )MoneyMarketتابع
إلح� ��دى ال �ش��رك��ات االس �ت �ث �م��اري��ة
(مدير الصندوق واملحفظة).
 تكبد املحفظة لخسائر غيرمحققة بنسبة ك�ب�ي��رة ف��ي أسهم
العديد من الشركات التي ألغيت
م��ن اإلدراج أو ش��رك��ات م��وق��وف��ة
عن التداول.
 - 2امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
امل �ح��اف��ظ امل��ال �ي��ة امل � ��دارة م��ن قبل
أحد البنوك الصناعية ومنها:
م � �ح � �ف � �ظ� ��ة ت� � �م � ��وي � ��ل ال � �ن � �ش� ��اط
الحرفي واملشاريع الصغيرة.
 امل� �ح� �ف� �ظ ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ل �ت �م��وي��لال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة وف� � � �ق � � ��ا ل� �ل� �ش ��ري� �ع ��ة
اإلسالمية.
 - 3امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت

م� �س ��اه� �م ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف� ��ي ال �ش ��رك ��ة
العربية للفنادق.
ح �ي ��ث أف � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة ب �ت �ع��ذر
عقد الجمعية العمومية العادية
وغ�ي��ر ال �ع��ادي��ة ل�ل�ش��رك��ة وت��وق�ف��ت
االج � � � � � ��راء ات ال� � �ج � ��اري ات� �خ ��اذه ��ا
لتعديل املادة ( - 64ب) من النظام
االس � ��اس � ��ي ل �ل �ش ��رك ��ة ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��ا
م��ن االس �ت �م��رار دون ال�ح��اج��ة ال��ى
تخفيض رأس امل��ال ب�م��ا يتوافق
مع قانون الشركات اليمني.
 - 4امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
م �س��اه �م��ة ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي امل �ح �ف �ظ��ة
ال��وط �ن �ي��ة م ��ع اس �ت �م ��رار ال�ب�ع��ض
منها.
ح�ي��ث أف� ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب ��أن فتح
أو تجديد أي وديعة في املحفظة
ال��وط �ن �ي��ة ب� � � ��إدارة ال� �ش ��رك ��ة ال �ت��ي
تساهم بها الهيئة أو غيرها يمر
بمرحلة املفاضلة ما بني البنوك
الختيار اف�ض��ل سعر ف��ائ��دة على
الودائع بني البنوك كما ان املدير
ي� �ق ��وم ب �ع �م �ل �ي��ة م ��راج� �ع ��ة دوري � ��ة
ألس �ع��ار ال �ف��وائ��د م��ا ب�ي�ن ال�ب�ن��وك
ب�غ��رض املفاضلة بينها لضمان
افضل االسعار.
 - 5امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
استثمارات الهيئة ف��ي صناديق
املساهمات الخاصة ومنها:
 ان� �خ� �ف ��اض ال �ق �ي �م��ة ال� �ع ��ادل ��ةل �ل �م �ح �ف �ظ��ة ب � ��ال � ��دوالر االم� �ي ��رك ��ي
كما في  2015/3/31عن تكلفتها
ف� � ��ي ذات ال� � �ت � ��اري � ��خ ح � �ي� ��ث ب �ل��غ
االن� � � � �خ� � � � �ف � � � ��اض 7.692.061دوالرا
ام �ي ��رك �ي ��ا وت� �ك ��وي ��ن م �خ �ص �ص��ات
لغالبية الصناديق وفقا لبيانات
ادارة محاسبة االستثمار بتاريخ
 2015/3/31وم �خ��ال �ف��ة ال �ش��روط
وال �ض��واب��ط ال�خ��اص��ة باملساهمة
ف� � ��ي ص � �ن� ��ادي� ��ق ال� � �ش � ��رك � ��ات غ �ي��ر
امل��درج��ة لقطاع االحتياطي العام
(غير املحلية) طبقا لقرار اللجنة
التنفيذية رقم ()2008/2007 - 2/3
ف �ي �م��ا ي �خ��ص ح �ص��ة ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
ال �ص �ن��دوق ح �ي��ث ارت �ف �ع��ت نسبة
م � �س� ��اه � �م� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ف� � ��ي ب �ع��ض
ال �ص �ن��ادي��ق ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش��روط
والضوابط.
وأف ��ادت الهيئة ب��أن انخفاض
ال �ق �ي �م��ة ال �س��وق �ي��ة ع ��ن ت�ك�ل�ف�ت�ه��ا
ي � � �ع � � ��ود ال� � � � ��ى االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
االستثمارية لصناديق امللكيات
الخاصة التي تتمثل في الدخول
باستثمارات طويلة األجل بهدف

مآخذ على
مساهمة الهيئة
في الشركة
السودانية
الكويتية للبناء
والتشييد
مالحظات شابت
بيع مساهمة
الهيئة في إحدى
الشركات الزراعية

شعار وزارة املالية

ت� �ع ��زي ��ز ال ��رب� �ح� �ي ��ة ورف� � ��ع ادائ� �ه ��ا
ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل ��ي وذل � � � ��ك ع� � ��ن ط ��ري ��ق
ض ��خ االم� � � ��وال ل �ت �ط��وي��ر ال �ش��رك��ة
املستهدفة.
وأش � � � � � � � ��ارت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � � � ��ى ان
ال � �ض ��واب ��ط وال� � �ش � ��روط ال� �ت ��ي ت��م
اقرارها من قبل اللجنة التنفيذية
محل التزامها حيث عملت ادارة
االس �ت �ث �م��ار امل�ع�ن�ي��ة ع�ل��ى تحديد
حصة الهيئة في الصندوق الذي
تم االستثمار به مؤخرا بناء على
اجمالي االلتزامات.
 - 6انخفاض مساهمة الهيئة
ب�ش��رك��ة ت�ك�س��اس ان��رج��ي ()TUX
ب �ن �س �ب��ة  ٪99.9م ��ن م�س��اه�م�ت�ه��ا
وبما ي�ع��ادل  299.9مليون دوالر
اميركي.
وأف � � � ��ادت ال �ه �ي �ئ ��ة ب � ��أن ت �ت��اب��ع
ب �ش �ك��ل م �ك �ث��ف م ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن
ال ��رئ� �ي� �س� �ي�ي�ن م � ��وض � ��وع ال �ش ��رك ��ة
وق � ��ام � ��ت ب � ��أخ � ��ذ م� �خ� �ص ��ص ب �م��ا
يعادل  ٪99.9من قيمة املساهمة
وذلك التخاذ جميع االحتياطات
ال� �ت ��ي ت ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع �ل��ى ال �ق �ي �م��ة
ال�ك�ل�ي��ة ملحفظة األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة
وستقوم الهيئة بموافاة الديوان
ب �ج �م �ي��ع ال � �ت � �ط � ��ورات ع� �ل ��ى ه ��ذه
املساهمة.
 - 7انخفاض القيمة السوقية
ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ص��رف �ي��ة
وت �ك �ب��ده��ا خ �س��ائ��ر غ �ي��ر م�ح�ق�ق��ة
قدرت بمبلغ  156٫7مليون دوالر
اميركي.
 - 8ع� ��دم ت �ح �ص �ي��ل ال �ه �ي �ئ��ة او

اع � � ��ادة ج ��دول ��ة ودي � �ع ��ة ت �ج��اري��ة
ي �ب �ل��غ رص �ي ��ده ��ا 32.137.156/-
د.ك ل��دى البنك العربي االفريقي
الدولي.
 - 9ت � �ك � �ب� ��د اح � � � � ��دى ش � ��رك � ��ات
االس �ت �ث �م��ار ف ��ي س ��وري ��ة خ�س��ائ��ر
ب�ل�غ��ت  14م�ل�ي��ون دوالر ام��ري�ك��ي
ف� � � ��ي ان � � � �ش� � � ��اء م � � � �ش� � � ��روع امل � � � � ��واد
البيوتومينية.
 - 10امل � � ��آخ � � ��ذ ال � � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
م � �س� ��اه � �م� ��ة دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ف��ي
ال� �ش ��رك ��ات امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن م�ن�ظ�م��ة
االقطار العربية املصدرة للبترول
(اوابك).
 - 11عدم جدية الهيئة في بيع
بعض مساهماتها.
 - 12امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
ب �ع ��ض ال� �س� �ي ��اس ��ات امل �ح��اس �ب �ي��ة
املطبقة.
 - 13عدم التزام الهيئة بتطبيق
االستراتيجية االستثمارية املقرة
ل�ت��وزي��ع االص ��ول ب�ش��أن ص�ن��دوق
االحتياطي العام.
 - 14ع� ��دم ت �م �ك�ين ال �ه �ي �ئ��ة م��ن
اص� ��دار ب��االس �ت �م�لاك او ال�ت�ث�م�ين
ل�ل�ع�ق��ار امل �ش �ت��ري م�ن��ذ ع ��ام 1994
في منطقة شرق.
 - 15امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
ومنها:
ع� � ��دم اع � �ت � �م� ��اد م� �ج� �ل ��س ادارة
الهيئة للهيكل التنظيمي الخاص
ب �ج �م �ي��ع ال � ��وح � ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون

رق � � ��م  47ل� �س� �ن ��ة  1982ب ��ان� �ش ��اء
الهيئة العامة لالستثمار وشغل
م ��وظ �ف�ي�ن مل �س �ت ��وي ��ات ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
غير معتمدة من مجلس الخدمة
امل��دن �ي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��رار مجلس
ال� � � � ��وزراء رق � ��م  666ل �س �ن��ة 2001
وت�ع�م�ي��م دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
رق � � � ��م  15ل � �س � �ن� ��ة  2001ب � �ش ��أن
ض�ب��ط ن�م��و ال�ه�ي��اك��ل التنظيمية
ب ��ال ��وزارات واالدارات الحكومية
والهيئات واملؤسسات العامة.
 - 16ع� � ��دم ت �ق �ي��د ال �ه �ي �ئ ��ة ف��ي
ع � �ق� ��ده� ��ا م� � ��ع اح � � � ��دى ال � �ش� ��رك� ��ات
الس � �ت � �ئ � �ج � ��ار س� � � �ي � � ��ارة ل �ل �ع �ض��و
امل�ن�ت��دب ب��ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة
 1964في شأن املناقصات العامة.
 - 17امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
اي� �ف ��اد م��وظ �ف��ي ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �خ��ارج
ومن تلك املالحظات:
ع ��دم وج ��ود ض��واب��ط معتمدة
ل� �ت� �ق ��دي ��ر ق� �ي� �م ��ة ع � �ل� ��اوة ال �س �ك ��ن
مل��وظ �ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة امل��وف��دي��ن وع��دم
االلتزام باملادة  1/1/2من الئحة
ش ��ؤون امل��وظ �ف�ين ف��ي امل��رف��ق رق��م
 3م��ن ن �ظ��ام ال �ت �ع��وي �ض��ات ب�ش��أن
ع�لاوة غالء املعيشة وص��رف بدل
اغتراب ملوظفي مكتب االستثمار
ف ��ي ل �ن��دن وم ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال�ه�ي�ئ��ة
ب �ج �م �ه��وري��ة ال� �ص�ي�ن دون س�ن��د
قانوني.
 - 18امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
ب� �ع ��ض ال� �ع� �ق ��ود ال � �ت� ��ي اب��رم �ت �ه��ا
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م � ��ع م � �ك ��ات ��ب ال� �ت ��دق� �ي ��ق
ومنها:

م� �خ ��ال� �ف ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل �ل �م ��رس ��وم
االم� �ي ��ري ب �ق��ان��ون رق ��م  12ل�س�ن��ة
 1960ب �ت �ن �ظ �ي��م ادارة ال �ف �ت ��وى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع وم � �خ� ��ال � �ف� ��ة اح � �ك� ��ام
امل��ادت�ين  13و 14من القانون رقم
 30ل �س �ن��ة  1964ب��ان �ش��اء دي� ��وان
املحاسبة وتعديالته.
سادسا :مالحظات
الرقابة المسبقة
وم� ��ن اه� ��م ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ ��ات م��ا
يلي:
 - 1مالحظات وتوجيهات ذات
أهمية خاصة:
ت ��م ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش��ر ال �خ��اص
بتزويد سيارات االنتقال باالجر
ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ح � �ي� ��ث اف � � � ��اد ال� � ��دي� � ��وان
ب� �ك� �ت ��اب ��ه امل � � � � ��ؤرخ 2014/9/14
ب��امل��واف�ق��ة ش��ري�ط��ة ال �ت��زام الهيئة
ب �ك �ت��اب �ه��ا امل� � � ��ؤرخ 2014/1/14
بعدم استخدام الجدول بامللحق
وخ�لال فترة التعاقد م��ع الشركة
املزمع التعاقد معها وعدم تداخل
اع� �م ��ال ال �ع �ق��د م �ح��ل ال �ب �ح��ث م��ع
العقود الجارية مع مراعاة االخذ
بما ق��د ي��رد م��ن مالحظات الدارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ع�ل��ى م�ش��روع
العقد املزمع ابرامه.
 - 2رد اوراق بعض املوضوعات:
ح �ي��ث ت ��م خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014رد اوراق موضوعني
للهيئة نورد منها موضوع طلب
تجديد عقد تأجير مركز التدريب
ح �ي��ث ت �ب�ين ان ال �ه �ي �ئ��ة ل ��م ت�ل�ت��زم
ب��أح�ك��ام تعميم دي��وان املحاسبة
رق��م  9ل�س�ن��ة  2010ب�ش��أن التقيد
ب��دل �ي��ل اع � ��داد اوراق امل�ن��اق�ص��ات
ومشروعات العقود واالرتباطات
واالت� �ف ��اق ��ات ال �خ��اض �ع��ة ل�ل��رق��اب��ة
املسبقة قبل عرضها عليه.
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الحمود :خطط تطوير اإلعالم
تحولت إلى واقع ملموس
أك� � � ��د وزي� � � � ��ر االع � � �ل � ��ام ووزي� � � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب الشيخ
س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ح��رص ال ��وزارة
على تنفيذ جميع خطط تطوير
االعالم الوطني لتصبح إنجازات
ملموسة على ارض الواقع.
وق ��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان الحمود
ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا ع�ل��ى هامش
اح�ت�ف��ال�ي��ة ت��دش�ين أرب ��ع س�ي��ارات
ن �ق��ل ت �ل �ف��زي��ون��ي وع �ش��ر وح ��دات
ان �ت��اج ت�ل�ف��زي��ون��ي متنقل ان ه��ذا
االس �ط��ول ال�ح��دي��ث امل�ت�ط��ور ج��دا
اصبح متوافرا في وزارة االعالم.
واض� � � � ��اف ان ه � � ��ذا االس � �ط� ��ول
ي � �ق� ��وم ب � � � ��دور م � �ه ��م ف � ��ي ت �ف �ع �ي��ل
التغطيات التلفزيونية لقطاعات
ال��وزارة االخبارية والتلفزيونية
واإلذاع� � �ي � ��ة اض ��اف ��ة ال � ��ى ت�غ�ط�ي��ة
امل� �ن ��اس� �ب ��ات وال� ��رب� ��ط ال �ف �ض��ائ��ي
م��ؤك��دا اه�ت�م��ام ال � ��وزارة بتطوير
ال� �ع� �ن� �ص ��ر ال � �ب � �ش� ��ري وت� ��دري � �ب� ��ه
وتاهيله لخدمة االعالم الكويتي.
وش� ��دد ع �ل��ى ض � ��رورة ت�ض��اف��ر
ال �ج �ه��ود ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة من
اج ��ل ت�ف�ع�ي��ل ال �خ �ط��اب االع�ل�ام��ي
امل � ��ؤث � ��ر ال� � � ��ذي ي �ح �ق ��ق ت �ط �ل �ع��ات
الكويت ويرسخ مفاهيم االنتماء

الوزير الحمود يدشن الوحدات الجديدة

ال � ��وط� � �ن � ��ي وع � � �ل� � ��ى اإلن � �ت� ��اج � �ي� ��ة
وامل�س��ؤول�ي��ة وع�ل��ى تنفيذ خطط
ال�ت�ن�م�ي��ة م �ش �ي��را ال ��ى ان االع�ل�ام
الكويتي يحقق في هذا العام في
ميزانية التنمية اكثر من  80في
املئة من الخطة املرسومة.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال وك� �ي ��ل وزارة
االع � � � �ل � � � ��ام امل� � � �س � � ��اع � � ��د ل � � �ش� � ��ؤون
التلفزيون ي��وس��ف مصطفى في
ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل ل �ـ(ك��ون��ا) ان ما
ن ��راه ال �ي��وم ه��و ح�ل�ق��ة م��ن ضمن
ح �ل �ق��ات ت �ط��وي��ر م �ش��اري��ع وزارة
االع� �ل ��ام وف � ��ق اح� � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات
ال�ف�ن�ي��ة م�ش�ي��را ال ��ى ان احتفالية
التدشني اليوم تعد يوما تاريخيا

في تاريخ االعالم الكويتي.
وأض� ��اف م�ص�ط�ف��ى ان االع�ل�ام
الكويتي اصبح اعالما رياديا من
خ�لال اي�ص��ال ال��رس��ال��ة اإلعالمية
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت امل� �ن ��اس ��ب وب ��أح ��دث
التقنيات للمشاهدين مواكبني
العالم في وسائل النقل الخارجي
والبث التلفزيوني.
ونقل بيان صحافي عن وزارة
االع�ل�ام ال �ق��ول ان خ�ط��ة التطوير
شملت استيراد اربع سيارات نقل
خارجي تلفزيوني و  10وحدات
م �ت �ن �ق �ل��ة ل �ل �ت �غ �ط �ي��ات ال �س��ري �ع��ة
والطارئة والتي تتميز بسهولة
الفك والتركيب ف��ي وق��ت قياسي

الى جانب تميزها بتوفير الطاقة
املستهلكة.
وأض� � ��اف ال �ب �ي��ان ان م �ش��اري��ع
ال �ت �ط��وي��ر ت �ض �م �ن��ت ك ��ل امل �ع��دات
واألج � � �ه � ��زة امل �س �ت �خ ��دم ��ة ل�ل�ن�ق��ل
وال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ي اذ
ت �ض �م �ن��ت ط� ��ائ� ��رات ص �غ �ي��رة م��ن
دون ط�ي��ار للتصوير تتكون من
ث�لاث��ة أن � ��واع م��ن ال �ط��ائ��رات ذات
ال ��وض ��وح ال �ع��ال��ي ف��ي ال�ت�ص��وي��ر
وامل � � �س� � ��اف� � ��ات امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ح �س��ب
الغرض املستخدمة من أجله.
وب � � �ي� � ��ن أن خ� � � �ط � � ��ة ت � �ط � ��وي � ��ر
ال � �ع � �ن � �ص� ��ر ال� � �ب� � �ش � ��ري ت �ت �ض �م��ن
صقل وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر البشرية
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل
م � ��ع ت � �ل ��ك األج � � �ه� � ��زة ع � ��ن ط ��ري ��ق
اس �ت �ق��دام م�ج�م��وع��ة م��ن ال�خ�ب��راء
امل � �ت � �خ � �ص � �ص�ي��ن ف� � � ��ي م � � �ج � ��االت
التكنولوجيا وامليديا.

ق � � ��ال رئ� � �ي � ��س دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
باإلنابة عادل الصرعاوي إن الديوان
وال�ج�ه��ات امل�ش�م��ول��ة ب��رق��اب�ت��ه ش��رك��اء
في املصلحة العامة ورقباء من واقع
االلتزام القانوني.
وأض � ��اف ال �ص��رع��اوي ف��ي اف�ت�ت��اح
ال �ح �ل �ق��ة ال �ن �ق ��اش �ي ��ة ال � �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا
ال��دي��وان ع��ن حماية ال�ث��روة السمكية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ج�ه��ات متخصصة أن
ال�ح�ل�ق��ة ت �ت��زام��ن م��ع ت�ف�ع�ي��ل ال��دي��وان
ملفهوم العالقة مع مفهوم املنفعة مع
الجهات املشمولة بالرقابة وهو أحد
امل�ع��اي�ي��ر ال �ت��ي ت��ؤك��د ع�ل�ي�ه��ا املنظمة
ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�أج �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة
املالية واملحاسبة (اإلنتوساي).
واستعرض فريق الرقابة البيئية
ب � ��دي � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة خ �ل ��ال ال �ح �ل �ق��ة
النقاشية تقريره البيئي بشأن تقييم
كفاءة الجهود املبذولة لحماية الثروة
السمكية من الصيد الجائر في البالد.
ول �ف ��ت ال� ��ى ان ن �م��و ع� ��دد ال �س �ك��ان

وتزايد الضغوط البيئية على الثروة
ال �س �م �ك �ي��ة وزي � � ��ادة ع �م �ل �ي��ات ال�ص�ي��د
ال �ج��ائ��ر وت �ط ��ور ال �ن �ش��اط ال �ع �م��ران��ى
وال �ص �ن��اع��ي أث ��ر س�ل�ب��ا ع�ل��ى االن �ت��اج
السمكي فضال عن تأثيره على التنوع
البيولوجي بالبيئة البحرية وهو ما
يتطلب رق��اب��ة مستمرة م��ن الجهات
املعنية للحد من تلك املمارسات.
وب� �ي��ن ال� �ف ��ري ��ق أن ال �ن �س �ب ��ة ال �ت��ي
يغطيها االنتاج املحلي من االسماك
تراجعت إلى  30في املئة خالل 2014
مقارنة بنسبة  53في املئة خالل 2008
م�ش�ي��را إل��ى ان�خ�ف��اض م�ع��دل االن�ت��اج
السمكي خ�لال العامني  1995و2013
بنسبة اربعة في املئة.
وعن تقييم كفاءة عمليات حماية
الثروة السمكية من الصيد الجائر اكد
الفريق ع��دم وج��ود ضوابط ألذون��ات
استيراد معدات الصيد وع��دم وجود
آلية ملراقبة شركات بيع املعدات فضال
عن اص��دار رخص ل�ـ 37حظرة جديدة

عادل الصرعاوي

م��ؤق �ت��ة ف ��ي ج ��زي ��رة ف �ي �ل �ك��ا م�خ��ال�ف��ة
للقرارين  180/2001و 42/2005بشأن
وقف اصدار تراخيص حظور جديدة
وه��و االم��ر ال��ذي سيساهم ف��ي زي��ادة
االجهاد على املخزون السمكي.
وأش � ��ار إل ��ى ع ��دم ت�ف�ع�ي��ل ت��وص�ي��ة
م �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اب� �ح ��اث ال�ع�ل�ي�م��ة
ب� ��ازال� ��ة ج �م �ي��ع ال� �ح� �ظ ��ور م ��ن ج�م�ي��ع
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وزير العدل يؤكد
ضرورة إنجاز صحف
الدعاوى خالل  45يوما
أكد وزير العدل ووزير األوقاف
وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
ال �ص��ان��ع ض � ��رورة ت�ن�ف�ي��ذ صحف
ال� � ��دع� � ��اوى ف� ��ي م� � ��دة ال ت �ت �ج��اوز
 45ي��وم��ا ت�ن�ف�ي��ذا ل�ش�ع��ار ال�ع��دال��ة
ال � �ن� ��اج� ��زة وق� ��ال� ��ت وزارة ال� �ع ��دل
ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا ان ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع
ت � � � ��رأس ام � � ��س اج � �ت � �م� ��اع م �ج �ل��س
وكالء ال��وزارة الذي ناقش العديد
م��ن امل��وض��وع��ات ال�ع��دل�ي��ة املهمة
ت �ق��دم �ه��ا اف �ت �ت��اح م �ج �م��ع م�ح��اك��م
ال� �ف ��روان� �ي ��ة واإلع� �ل� ��ان ال �ق �ض��ائ��ي
وط� � �ب � ��اع � ��ة األح � � � �ك� � � ��ام واإلع� � �ل � ��ان
االلكتروني واألرشفة اإللكترونية.
ول �ف��ت ال ��ى أن ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع
دع��ا لجنة االن�ت�ق��ال ال�ت��ي يرأسها
وك � �ي � ��ل وزارة ال� � �ع � ��دل امل� �س ��اع ��د
ل �ل �ش��ؤون اإلداري � ��ة وامل��ال �ي��ة خ��ال��د
الدخيل الى ضرورة متابعة آليات
انتقال اإلدارات التي ستشغل ذلك
امل�ب�ن��ى وف��ق خ�ط��ة م��دروس��ة ليتم
االن �ت �ق��ال ب��أري �ح �ي��ة ت��ام��ة ون �ظ��ام
يحقق إنجاح االنتقال دون ارباك
في منظومة العمل ومجرياته.
وأوض � � � ��ح ال � �ب � �ي ��ان أن ال� ��وزي� ��ر
ال � �ص ��ان ��ع أك� � ��د خ �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
أهمية موضوع اإلعالن القضائي
م�ش�ي��دا ب ��دور ال � ��وزارة ف��ي تهيئة
كل السبل لتسهيل مهام مندوبي
اإلع�لان للقيام بالدور املناط بهم

الصرعاوي :ديوان المحاسبة والجهات المشمولة
برقابته شركاء في المصلحة
امل �ن ��اط ��ق ال �س��اح �ل �ي��ة ل ��وج ��وده ��ا ف��ي
م �ن �ط �ق��ة امل � ��د وال � �ج� ��ز وال � �ت� ��ي ي�ع�ت�ق��د
أنها املسبب الرئيسي لنفوق صغار
األسماك التجارية.
وت�ط��رق الفريق إل��ى دراس��ة أعدها
م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب �ح��اث ت��وض��ح أن
نسبة املصيد الجانبي ف��ي املصايد
ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ب �ل��غ ك �ي �ل��وغ��رام��ا واح� ��دا
م��ن ال��روب �ي��ان م�ق��اب��ل  74ك�ي�ل��وغ��رام��ا
م��ن ال�ص�ي��د ال�ج��ان�ب��ي وال� ��ذي يتكون
معظمه م��ن أس�م��اك صغيرة وأسماك
غير اقتصادية أو مرغوبة.
وأف� ��اد ب ��أن ع ��دد م�خ��ال�ف��ات ال �ه��واة
خ �ل��ال  2015ب �ل ��غ  1103م �خ��ال �ف��ات
ب �ن �س �ب��ة  83ف� ��ي امل � �ئ ��ة م� ��ن إج �م��ال��ي
املخالفات في حني بلغ عدد مخالفات
السفن وقوارب الصيد  223مخالفة.
وأك� � � ��د ض� � � � ��رورة وج� � � ��ود ات �ف��اق �ي��ة
ل�ل�ت�ع��اون االق�ل�ي�م��ي م��ع دول ال �ج��وار
ل�ض�ب��ط ت �ع��دي��ات س �ف��ن ال �ص �ي��د ال�ت��ي
تجوب املياه اإلقليمية مبينا أن نسبة

أخبار

 30ف��ي امل �ئ��ة م��ن االن �ت ��اج امل�ح�ل��ي من
ال��روب�ي��ان ف��ي ال�س��وق ت��أت��ي م��ن املياه
الدولية.
وأوص� ��ى ال �ف��ري��ق ب �ع��دة ت��وص�ي��ات
أب��رزه��ا وج ��وب ال�ع�م��ل ع�ل��ى االن�ت�ه��اء
من إعداد الالئحة التنفيذية الخاصة
بالقانون  42لسنة  2014بشأن حماية
ال�ب�ي�ئ��ة وت �ع��دي�لات��ه ف�ض�لا ع��ن وض��ع
الضوابط واآلليات املنظمة لعمليات
ص�ي��د ال �ه��واة وك��ذل��ك م �ع��دات الصيد
ب�م��ا ي�س��اع��د ف��ي ال�ح��د م��ن م�م��ارس��ات
الصيد الجائر.
وتضمنت التوصيات كذلك وضع
ال �ي��ة ل�ح�ص��ر وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى م �ع��دات
ال�ص�ي��د امل ��وج ��ودة ل ��دى م �ح�لات بيع
أدوات وم�ع��دات الصيد ومنع بيعها
ملن ال يملك رخصة صيد أو تصريح.

وال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى م�ش�ك�لات اإلع�ل�ان
السابقة.
واشار الى طلب الوزير الصانع
ب�ت�ح�ق�ي��ق أك �ب��ر ن�س�ب��ة ان �ج ��از في
أق��رب وق��ت ممكن وإن�ج��از صحف
ال� � ��دع� � ��اوى ف� ��ي م� � ��دة ال ت �ت �ج ��اوز
 45ي��وم��ا تفعيال ل�ش�ع��ار ال�ع��دال��ة
الناجزة.
وذك � � � ��ر ان االج� � �ت� � �م � ��اع ن ��اق ��ش
اي �ض��ا ال �ت��راس��ل االل �ك �ت��رون��ي بني
ال� �ق� �ط ��اع ��ات واإلدارات ال �ت��اب �ع��ة
ل �ك��ل ق �ط ��اع وامل� �ش� �ك�ل�ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب � ��ه وال� �ت� �غ� �ل ��ب ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي وق ��ت
ق�ي��اس��ي والصحيفة االلكترونية
وط � �ب � ��اع � ��ة االح� � � �ك � � ��ام واألرش � � �ف� � ��ة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي ي�ت��م تطبيقها
ح��ال�ي��ا ف��ي جميع امل�ح��اك��م بقصر
العدل وقطاع التسجيل العقاري
والتوثيق.
وق ��ال ال�ب�ي��ان ان وك�ي��ل ال ��وزارة
ع � �ب� ��دال � �ل � �ط � �ي� ��ف ال � � �س� � ��ري� � ��ع ق � ��دم
ت �ص��ورا ح��ول اس �ت �ع��راض الخطة
التشغيلية لكل قطاعات ال ��وزارة
ووض ��ع خ�ط��ة م�ن�ه�ج�ي��ة متكاملة
لكل ق�ط��اع تناسب م��ا ت��م إدراج��ه
في الخطة االستراتيجية للوزارة.

الجامعة تعلن
تخرج  2361طالبا
وطالبة في الفصل
الدراسي الثاني
أع �ل �ن��ت ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
تخرج  2361طالبا وطالبة
ف� � � ��ي ال� � �ف� � �ص � ��ل ال� � � ��دراس� � � ��ي
ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي
 2016/2015م��اع��دا كليات
م� � ��رك� � ��ز ال� � �ع� � �ل � ��وم ال� �ط� �ب� �ي ��ة
وال� �ح� �ق ��وق.وق ��ال ��ت م��دي��رة
إدارة شؤون الخريجني في
ال�ج��ام�ع��ة ف��اط�م��ة العميري
ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ان��ه
س� �ي� �ت ��م ت � ��وزي � ��ع ش � �ه� ��ادات
ال�ت�خ��رج اع�ت�ب��ارا م��ن اليوم
االربعاء.وأضافت العميري
أن��ه سيتم ت��وزي��ع ش�ه��ادات
ج� �م� �ي ��ع ال � �ك � �ل � �ي� ��ات م� ��اع� ��دا
كلية الحقوق وكلية الطب
وكلية ط��ب االس�ن��ان وكلية
الصيدلة.
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فوز طلبة الكويت بخمس
ميداليات في مسابقة الروبوت
ف� � � ��از ط� �ل� �ب ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ب �خ �م��س
م �ي��دال �ي��ات ف ��ي امل �س��اب �ق��ة ال �ع��امل �ي��ة
ل �ل��روب��وت ال �ت��ي أق �ي �م��ت أخ �ي ��را في
العاصمة الرومانية بوخارست.
وق ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د للتنمية
التربوية واألنشطة ب��وزارة التربية
فيصل املقصيد لكونا إن امليداليات
الخمس التي ف��از بها وف��د الكويت
ت� ��وزع� ��ت ب �ي�ن ال ��ذه �ب �ي ��ة وال �ف �ض �ي��ة
والبرونزية في ه��ذه املسابقة التي
ش � ��ارك ف �ي �ه��ا  600ش �خ��ص م ��ن 48
دولة.
وذك ��ر أن ال��وف��د امل �ش��ارك ض��م 12
طالبا من املرحلة املتوسطة بإشراف
رئيس ال��وف��د سالم جاسم الكندري
واملدربني عبدالوهاب صادق القطان
وجاسم علي.
واثنى املقصيد على جهود مركز
العاصمة املسائي للروبوت برئاسة

الهالل األحمر توزع
 1800سلة غذائية
في كردستان

بدء تطبيق تجارب التعقيم
الشمسي لمكافحة اآلفات

الطلبة الفائزون بالجوائز

داود األحمد وبالتعاون مع املكتب
االق �ل �ي �م��ي ل� �ـ (م �ل �س��ت آس� �ي ��ا) ال ��ذي
يتخذ من الكويت مقرا له.
م��ن جهته ق��ال داود االح �م��د في

ت�ص��ري��ح م�م��اث��ل إن��ه ت��م اخ�ت�ي��ار 61
طالبا من املميزين في اندية العلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ب� �م ��دارس امل��رح�ل��ة
املتوسطة وت��م تدريبهم واع��داده��م

وت� �ك� �ث� �ي ��ف ف� � �ت � ��رات ال � �ت� ��دري� ��ب ل �ه��م
بمركز ال��روب��وت امل��درس��ي املسائي
بالعاصمة.

انتخاب الكويت نائبا لرئيس الجمعية
العامة لحماية وصون التراث

اع� �ل� �ن ��ت ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال
االحمر توزيعها  1800سلة
غذائية على العوائل العراقية
ال�ن��ازح��ة بمحافظتي ارب�ي��ل
وده� � ��وك ب��اق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
العراق.
وق��ال مدير ادارة الكوارث
وال� � � �ط � � ��وارئ ف � ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة
يوسف امل�ع��راج ان الجمعية
وزع� � � ��ت  600س� �ل ��ة غ ��ذائ �ي ��ة
ع �ل��ى ال �ع��وائ��ل ال �ن��ازح��ة في
ق�ض��اء مخمور غ��رب��ي اربيل
وه ��ي م��ن امل�ن��اط��ق املتاخمة
لسيطرة مسلحي ما يسمى
ت �ن �ظ �ي��م ال� ��دول� ��ة االس�ل�ام �ي��ة
(داع � � � � � ��ش) م � �ش � �ي� ��را ال � � ��ى ان
اغلبية املستفيدين من املواد
امل� ��وزع� ��ة ه ��م م ��ن ال �ن��ازح�ي�ن
الجدد.
واض� ��اف ان �ه��ا وزع ��ت ام��س
االول  1200سلة غ��ذائ�ي��ة على
النازحني في قضاء (الشيخان)
وهم من االيزيديني.

ان �ت �خ �ب��ت ال � ��دول األط� � ��راف في
ات �ف��اق �ي��ة ح �م��اي��ة وص� ��ون ال �ت��راث
ال� �ث� �ق ��اف ��ي غ� �ي ��ر امل� � � ��ادي ال �ت��اب �ع��ة
مل�ن�ظ�م��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ت��رب�ي��ة
وال� �ع� �ل ��م وال� �ث� �ق ��اف ��ة (ي ��ون �س �ك ��و)
ال �ك��وي��ت ب��االج �م��اع مل�ق�ع��د ن��ائ��ب
رئيس الدورة السادسة للجمعية
ال � �ع � ��ام � ��ة ل � � �ل� � ��دول األط� � � � � � ��راف ف��ي
االتفاقية.
وقال السفير وامل�ن��دوب الدائم
ل��دول ��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى ال�ي��ون�س�ك��و
د .مشعل حيات لكونا إن ال��دول
األط � � � � ��راف ف � ��ي ات� �ف ��اق� �ي ��ة ح �م��اي��ة
وصون التراث الثقافي غير املادي
ان �ت �خ �ب��ت امل �س �ت �ش��ار ف ��ي امل�ك�ت��ب
ال �ف �ن��ي ل�ل�ام�ي�ن ال� �ع ��ام ب��امل�ج�ل��س
الوطني للثقافة والفنون واالداب
د .ول �ي��د ال�س�ي��ف م�م�ث�لا للكويت
ل �ش �غ��ل ه � ��ذا امل �ن �ص��ب وذل� � ��ك ع��ن
املجموعة العربية .واكد ان اجماع
ال��دول على اختيار الكويت يأتي
ت� �ق ��دي ��را ل � ��دوره � ��ا ال� �ف ��اع ��ل ع�ل��ى

د .وليد السيف

الصعيد ال�ث�ق��اف��ي ب �ص��ورة عامة
وف ��ي م�ن�ظ�م��ة (ي��ون �س �ك��و) بصفة
خ��اص��ة م��ن جهته اعتبر د .وليد
السيف انتخاب الكويت من قبل
املجموعة العربية باالجماع وذلك
ق�ب��ل م ��رور ع ��ام ع�ل��ى انضمامها
ف ��ي االت �ف��اق �ي��ة ف ��ي ص �ي��ف 2015
ب��ان��ه ان�ج��از ومكسب كبير وذك��ر
ان اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة ال �س ��ادس ��ة

aldostoor

للجمعية اال ��ذي عقد ام��س االول
وت��رأس �ت��ه ال�ك��وي��ت ب��االن��اب��ة بعد
ان�ت�خ��اب�ه��ا ب�ح��ث ت �ق��اري��ر اللجنة
واالنشطة والبرامج العمل اضافة
الى تقييم مدى تطبيق االتفاقية.
واشار الى ان املجلس الوطني
للثقافة والفنون بدأ بحصر كامل
للتراث الثقافي غير امل��ادي الذي
تتمتع ب��ه دول��ة ال�ك��وي��ت الدراج��ا
ف��ي ع��دة ق��وائ��م ت��اب�ع��ة لالتفاقية
منها ال�ق��ائ�م��ة التنفيذية لصون
ال � � �ت� � ��راث ال� �ث� �ق ��اف ��ي غ� �ي ��ر امل � � ��ادي
االن � �س ��ان ��ي وال� �ق ��ائ� �م ��ة ال �ع��اج �ل��ة
م��ؤك��دا ان ال �ه��دف م��ن ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى م��واف �ق��ة ال�ي��ون�س�ك��و يضمن
حماية التراث من القرصنة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ب � ��دأت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
الزراعة والثروة السمكية تطبيق
ت�ج��ارب مكافحة اآلف ��ات ال��زراع�ي��ة
ب � ��اس� � �ت� � �خ � ��دام ت� �ق� �ن� �ي ��ة ال �ت �ع �ق �ي ��م
ال� �ش� �م� �س ��ي ف� � ��ي م � � � � ��زارع ال � ��وف � ��رة
والعبدلي.
وق � � � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة اإلرش � � � ��اد
الزراعي م .غانم السند في لقاء مع
كونا إن تجربة التعقيم الشمسي
ل �ل �ت��رب��ة ه ��ي ط��ري �ق��ة ف �ع��ال��ة لقتل
اآلف � ��ات وامل �س �ب �ب��ات امل��رض �ي��ة في
ال�ت��رب��ة وال�ك��ائ�ن��ات ال��دق�ي�ق��ة حيث
إن استخدام املبيدات الكيميائية
ضار لالنسان والحيوان والنبات
وال�ب�ي�ئ��ة وي�ش�ك��ل ت�ه��دي��دا للتنوع
ال�ح�ي��وي ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ل��وث ال��ذي
ي� �ص� �ي ��ب ال� � �ح � � �ش � ��رات وال � �ط � �ي� ��ور
والكائنات الحية األخرى.
وأك� � � ��د أه� �م� �ي ��ة إج � � � ��راء ت �ج��رب��ة

التعقيم الشمسي للتربة الزراعية
ف��ي ال�ب�ي��وت املحمية وه��ي ع�ب��ارة
ع��ن تسخني ال�ت��رب��ة ب��اإلش�ع��اع��ات
ال� �ش� �م� �س� �ي ��ة م� � ��ن خ� �ل� ��ال ت �غ �ط �ي��ة
ال �ت��رب��ة ال��رط �ب��ة ب��إح �ك��ام ب�ش��رائ��ح
ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ق �ب��ل م��وع��د ال ��زراع ��ة
ب�ح��وال��ي أرب�ع��ة ال��ى ستة أسابيع
خ�ل�ال أش �ه��ر ال �ص �ي��ف ال� �ح ��ارة ما
يؤدي إلى قتل أو إضعاف حيوية
م�س�ب�ب��ات اآلف� ��ات ف��ي ال �ت��رب��ة بعد
ت ��رك األرض أس �ب��وع��ا ع �ل��ى األق��ل
ب�ع��د ان �ت �ه��اء ف �ت��رة ال�ت�ع�ق�ي��م ورف��ع
البالستيك قبل الزراعة.
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ق ،5ش  ،507م ،45تلفون97366640 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03:15
04:49
11:46
03:20
06:43
08:13

حالة الطقس
حالة الطقس
26 - 42
أعلى مد
 08.10صباحا  08.37 -مساء
أدنى جزر
 01.40صباحا  02.35 -مساء

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

