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األمير :أمن البالد والوحدة الوطنية
فوق كل اعتبار

التصدي بكل حزم وقوة لمن يضمر شرا بوطننا ويهدد أمنه واستقراره
ش ��دد س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م ��د ع �ل��ى أن امل �خ��اط��ر
امل�ح��دق��ة وال�ت�ح��دي��ات ال�ك�ب�ي��رة التي
تشهدها املنطقة والتي بدأت تتسع
ف �ج��وت �ه��ا ول � ��م ن �ع ��د ب �م �ن ��أى ع�ن�ه��ا
ت �س �ت��دع��ي أخ � ��ذ ال �ح �ي �ط��ة وال� �ح ��ذر
وال�ت�ص��دي بكل ح��زم وق��وة لكل من
يضمر ش��را بوطننا او ي�ه��دد أمنه
وسالمته واس�ت�ق��راره مؤكدا سموه
أن أمن الوطن والحفاظ على جبهته
ال��داخ �ل �ي��ة ووح� ��دت� ��ه ال��وط �ن �ي��ة أم��ر
يعلو فوق كل اعتبار.
وأش��ار سموه خالل زيارته نادي
ض �ب��اط ال �ج �ي��ش وال��رئ��اس��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ح��رس ال��وط�ن��ي ووزارة الداخلية
واإلدارة العامة لالطفاء يرافقه سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
ال � �ش � �ي� ��خ م� �ش� �ع ��ل االح � � �م� � ��د وس� �م ��و
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء مساء أمس االول إلى تعزيز

سمو األمير وسمو ولي العهد وسمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك يتوسطون رجال الحرس الوطني

ال �ت��واص��ل م��ع امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
ت �ج �س �ي��دا ل � ��روح االس� � ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال��واح��دة وال��وق��وف ف��ي وج��ه ك��ل من
تسول له نفسه العبث بأمن الوطن
واس �ت �ق ��راره أو امل �س��اس ب�م�ك��ون��ات��ه
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة واث � � � � � � � ��ارة ال� �ش� �غ ��ب
والفوضى.

العلي :حصلنا مديونيات القسائم
الصناعية باستثناء % 1
ك �ش��ف وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د.ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ع ��ن إرس ��ال ��ه ك�ت��اب��ا
إلى مجلس ال��وزراء االسبوع املاضي
ي �ط �ل��ب ف �ي��ه ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار بإدارة املنطقة الحرة بدال
من الهيئة العامة الصناعة.

وأضاف الوزير العلي خالل جلسة
أم� ��س ان ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة
حصلت املديونيات املتراكمة لبعض
امل �ن �ت �ف �ع�ين م ��ن ال �ق �س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة
مبينا ان املتبقي منها فقط أقل من 1
في املئة وهي اآلن محل نزاع قضائي.

الصانع :تفعيل وثيقة الوسطية
ق��ال وزي ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر األوق ��اف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
إن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أرس � ��ل ل � ��وزارة
ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية
واملجلس االعلى للتخطيط من أجل
تفعيل وثيقة الوسطية التي نشرت

ف��ي  400ج�ه��ة بمختلف ال�ق�ط��اع��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة وم��ؤس �س��ات
املجتمع املدني.
تفاصيل (ص)15

وأضاف سموه أن الحكومة أولت
ج ��ل اه �ت �م��ام �ه��ا ل �ت �ط��وي��ر م�خ�ت�ل��ف
ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ل �ق��وات �ن��ا
امل�س�ل�ح��ة وس �ع��ت ج��اه��دة لتحديث
م �ن �ش��آت �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة وت ��زوي ��ده ��ا
ب �م��ا اس �ت �ح��دث م ��ن م� �ع ��دات وع �ت��اد
ع �س�ك��ري ل�ت�ظ��ل دائ �م��ا م��واك �ب��ة لكل

جدول األعمال
 الميزانيات توصيمؤسسة الموانئ
بتالفي مالحظات
ديوان المحاسبة
 شبهة تسهيلأعمال االستيالء
على أموال الموانئ
لصالح أطراف
خارجية
تفاصيل (ص)14-12

تطور وجديد في عالم يشهد سباقا
عسكريا محموما.
وق��ال سموه إنني على ثقة تامة
ب� � ��أن ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ع�ن��د
م �س �ت��وى امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وال �ج��اه��زي��ة
مل ��واج� �ه ��ة ك� ��ل االح � � � ��وال وال � �ظ� ��روف
م ��ردف ��ا :وادع � ��و امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى لكم

ب��ال �ت��وف �ي��ق ل �خ��دم��ة ال ��وط ��ن ال �ع��زي��ز
والذود عن حماه وان يرعى بعنايته
وحفظه جنودنا البواسل الذين لبوا
نداء الواجب ويتغمد بواسع رحمته
وم�غ�ف��رت��ه ش �ه��داء ن��ا ال��ذي��ن ض�ح��وا
بأرواحهم الطاهرة وبذلوا دماءهم
الزكية دفاعا عن ثرى الوطن العزيز

وينزلهم منازل الشهداء.
وأوض � � � � ��ح س� � �م � ��وه أن ال � �ح� ��رس
الوطني الرديف االول الخوانهم في
قواتنا املسلحة وقد اثبتوا ذلك في
احلك ال�ظ��روف واصعبها وسطروا
س �ج�ل�ا م �ش��رف��ا ف ��ي ت ��اري ��خ وط�ن�ن��ا
العزيز بانجازاتهم االمنية الرفيعة
وتحليهم ب��ال��روح الوطنية العالية
فحظيتم ب��ال�ش�ك��ر وال �ث �ن��اء م��ن قبل
الجميع.
ولفت سموه إلى أن منطقتنا تمر
كغيرها ب�ظ��روف دقيقة السيما ما
يتعلق منها بالجوانب االمنية ما
يلقي على كاهل رج��ال االم��ن وعلى
اج� �ه ��زة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة
م ��زي ��دا م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة وم �ض��اع �ف��ة
ال �ج �ه��د وال �ع �ط��اء مل��واج�ه�ت�ه��ا ودرء
م�خ��اط��ره��ا ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى أم��ن ال�ب�لاد
واستتبابه .
تفاصيل (ص)03-02

المجلس يقر ميزانيات  7جهات
مستقلة وحساباتها الختامية
أق � ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال� � � �خ � � ��اص � � ��ة أم� � � � � ��س امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات
بقوانني بالحسابات الختامية لـ7
ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014وك ��ذل ��ك امل �ش ��روع ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ب ��رب ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ات ن�ف��س
الجهات السبع وهي معهد الكويت
لالبحاث العلمية ومؤسسة املوانئ
الكويتية والهيئة العامة للصناعة
ووك� ��ال � ��ة االن � �ب � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة ك��ون��ا
والصندوق الوطني لتنمية ورعاية
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وال � �ص � �ن � ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية والهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية املعلومات.

وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق رف��ض النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد اتهام الوزراء بعدم الرد على
مالحظات دي��وان املحاسبة ولجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال � � � � ��واردة ف� ��ي ت �ق��اري��ر
اللجنة.
وأض��اف الخالد ردا على النائب
عدنان عبدالصمد أن من لديه دليل
على ذلك فليقدمه ونحن اتفقنا على
سماع مالحظات النواب.
وت ��اب ��ع :ان ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
اس� �ت� �ط ��اع ت �ن �م �ي��ة م � � � ��وارده امل��ال �ي��ة
امل�ق��دم��ة م��ن ال��دول��ة م��ن  970مليون

دينار إل��ى ما يزيد على  5مليارات
دينار.
وأكد استعداد الحكومة للتعاون
م� � ��ع م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ل� �ت� �س ��وي ��ة م��ا
ن �س �ت �ط �ي��ع ت �ن �ف �ي��ذه م ��ن م�لاح �ظ��ات
ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ال �ص �ن��دوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون مجلس األمة وزير األشغال
العامة د.علي العمير إننا ال نقبل أن
يتهمنا النائب ع��دن��ان عبدالصمد
ب�ع��دم ال��رد ول�ك��ن ننتظر ان ينتهي
النواب من مالحظاتهم.
تفاصيل (ص)11-05
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األمير :التصدي بكل حزم وقوة لمن يضمر

سمو األمير في رئاسة الحرس الوطني

ق � ��ام ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه
 م�س��اء ام��س االول ي��راف�ق��ه سموول��ي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ون ��ائ ��ب رئ�ي��س
ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ مشعل
االح� � �م � ��د وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ب��زي��ارة ال��ى ن��ادي ضباط الجيش
الكويتي.
وكان في استقبال سموه نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح ونائب
رئ �ي��س االرك � � ��ان ال �ع��ام��ة للجيش
ال� �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ص �ب ��اح ووك �ي��ل
وزارة ال ��دف ��اع ج �س��ار ع �ب��دال��رزاق
ال �ج �س��ار وك �ب��ار ق� �ي ��ادات ال�ج�ي��ش
ووزارة الدفاع.
وق� ��د أل �ق ��ى س �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
كلمة بهذه املناسبة.
في ما يلي نصها:
تعودنا ف��ي مثل ه��ذه الليالي
املباركة م��ن شهر رم�ض��ان الكريم
ع�ل��ى زي��ارت �ك��م واالل �ت �ق��اء ب�ك��م ان��ا
واخ� ��ي س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
واخ � ��وان � ��ي م �ع��ال��ي ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ مشعل
االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس�م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك ال �ح �م��د
ال �ص �ب��اح رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ل� �ت� �ب ��ادل ال �ت �ه��ان��ي ب �ح �ل��ول ش�ه��ر
رمضان امل�ب��ارك اع��اده الله تعالى
علينا جميعا وعلى وطننا العزيز
وام �ت �ي �ن ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة
ب��واف��ر ال �خ �ي��ر وال �ي �م��ن وال �ب��رك��ات
وج � �ع � �ل � �ن� ��ا ف � �ي � ��ه م � � ��ن امل� �ق� �ب ��ول�ي�ن
والفائزين بمغفرته ورضوانه.
ت�ج�س��د ه ��ذه ال ��زي ��ارة ال�س�ن��وي��ة
لكم مقدار ما نكنه لكم والخوانكم
في كافة قطاعات قواتنا املسلحة
م��ن ود وم �ح �ب��ة وت �ق��دي��ر ل��دورك��م
ال ��وط� �ن ��ي ال ��رف� �ي ��ع ف� �ق ��د ت �ش��رف �ت��م

سمو األمير خالل زيارة نادي ضباط الجيش

ب��أع �ل��ى ت �ك �ل �ي��ف وح �م �ل �ت��م ام��ان��ة
ال�ح�ف��اظ على ام��ن ال��وط��ن وال��ذود
ع� ��ن ح� �م ��اه وه � ��ي م �س ��ؤول �ي ��ة ب�لا
ش � ��ك ع �ظ �ي �م��ة ت �ت �ط �ل��ب ال �ت �ف��ان��ي
وال�ت�ض�ح�ي��ة واالخ �ل��اص ف��ي اداء
امل � �ه� ��ام وال � ��واج� � �ب � ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة
امللقاة على عاتقكم على خير وجه
مع ثقتي بأنكم اهل لذلك.
الش� ��ك ان �ك��م ت ��درك ��ون امل �خ��اط��ر
امل� �ح ��دق ��ة وال � �ت � �ح ��دي ��ات ال �ك �ب �ي��رة
ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا امل �ن �ط �ق��ة وال �ت ��ي
ب � ��دأت ت �ت �س��ع ف �ج��وت �ه��ا ول� ��م ن�ع��د
ب �م �ن ��أى ع �ن �ه��ا وع � ��ن ت��داع �ي��ات �ه��ا
مما يستدعي منكم اخ��ذ الحيطة
والحذر والتصدي بكل حزم وقوة
ل �ك��ل م��ن ي�ض�م��ر ش ��را ب��وط�ن�ن��ا او
يهدد امنه وسالمته واستقراره.
ول� � �ق � ��د اول� � � � ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ج��ل
اه � �ت� �م ��ام � �ه ��ا ل� �ت� �ط ��وي ��ر م �خ �ت �ل��ف
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ق��وات �ن��ا
املسلحة وسعت جاهدة لتحديث
م�ن�ش��آت�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة وت��زوي��ده��ا
بما استجد واستحدث من معدات
وع� � �ت � ��اد ع� �س� �ك ��ري ل� �ت� �ظ ��ل دائ� �م ��ا
مواكبة لكل تطور وجديد في عالم
يشهد سباقا عسكريا محموما.
انني لعلى ثقة تامة بأنكم عند
م �س �ت��وى امل �س��ؤول �ي��ة وال �ج��اه��زي��ة
مل��واج �ه��ة ك ��ل االح� � ��وال وال �ظ ��روف
وادعو املولى تعالى لكم التوفيق
لخدمة الوطن العزيز وال��ذود عن
حماه وان يرعى بعنايته وحفظه
جنودنا البواسل الذين لبوا نداء
ال��واج��ب ويتغمد ب��واس��ع رحمته
ومغفرته شهداءنا الذين ضحوا
ب � ��أرواح� � �ه � ��م ال� � �ط � ��اه � ��رة وب� ��ذل � ��وا
دم ��اء ه ��م ال��زك �ي��ة دف ��اع ��ا ع ��ن ث��رى
ال ��وط ��ن ال �ع��زي��ز وي �ن��زل �ه��م م �ن��ازل
الشهداء.
ث � ��م ت� �ف� �ض ��ل ح � �ض� ��رة ص��اح ��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى س �ج��ل
الشرف.
ه� ��ذ وق � ��د راف � � ��ق س� �م ��وه -رع � ��اه
ال� � �ل � ��ه -ف � ��ي ه � � ��ذه ال � � ��زي � � ��ارة وزي � ��ر

ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
ن� ��اص� ��ر ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د وم ��دي ��ر
م �ك �ت��ب ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ام�ي��ر ال�ب�لاد اح�م��د الفهد ورئيس
امل ��راس ��م وال �ت �ش��ري �ف��ات األم �ي��ري��ة
ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ووك �ي��ل
دي � ��وان س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
م�ب��ارك الفيصل ورئ�ي��س ال�ش��ؤون
االع�ل�ام� �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ب��ال��دي��وان
األميري يوسف الرومي وعدد من
الشيوخ.
الحرس الوطني
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق� ��ام ح�ض��رة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ورعاه مساء امس االول
ي��راف �ق��ه س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله -وسمو الشيخ جابرامل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ب� � ��زي� � ��ارة ال ��ى
الرئاسة العامة للحرس الوطني
ح �ي��ث ك� ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه
سمو الشيخ س��ال��م العلي رئيس
ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي ون ��ائ ��ب رئ�ي��س
ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ مشعل
االح �م��د ووك �ي��ل ال �ح��رس ال��وط�ن��ي
ال � �ف� ��ري� ��ق رك � � ��ن م � �ه � �ن� ��دس ه ��اش ��م
ال��رف��اع��ي وك �ب��ار ال �ق��ادة بالحرس
الوطني.
وق� ��د ت �ف �ض��ل س �م��وه رع � ��اه ال�ل��ه
ب �ت��دش�ين اف �ت �ت��اح امل �ب �ن��ى ال�ج��دي��د
للرئاسة العامة للحرس الوطني.
ث ��م أل �ق��ى س �م��وه -ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه-
كلمة بهذه املناسبة.
في ما يلي نصها:
نلتقي واخ��ي سمو ول��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء واالخ��وة املرافقني
بكم على عادتنا الحميدة في كل
عام في هذه الليلة من ليالي شهر
رمضان املبارك لنبادلكم التهاني

ف��ي ه��ذ ال�ش�ه��ر الفضيل مبتهلني
ال ��ى ال� �ب ��اري ج��ل وع�ل�ا ان ي�ع�ي��ده
على الجميع وعلى وطننا العزيز
وام �ت �ي �ن ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة
ب��ال �خ �ي��ر وال �ي �م��ن وال� �ب ��رك ��ات وان
يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح
اعمالنا انه سميع مجيب.
ان � �ن� ��ي ل� �ع� �ل ��ى ث� �ق ��ة ت� ��ام� ��ة ان �ك��م
ت ��درك ��ون امل �س �ت �ج��دات وال� �ظ ��روف
ال �ح ��رج ��ة واالوض � � � ��اع امل �ض �ط��رب��ة
ال � � � �ت� � � ��ي ت � � �م� � ��ر ب � � �ه� � ��ا م� �ن� �ط� �ق� �ت� �ن ��ا
وتداعياتها االمنية الخطيرة على
دول املنطقة وال�ت��ي تتطلب منكم
ق� ��ادة وض �ب��اط��ا وج �ن ��ودا واف� ��رادا
اخ��ذ الحيطة وال �ح��ذر ومضاعفة
ال� �ج� �ه ��د وال � �ع � �ط� ��اء ل �ح �م��اي��ة ام ��ن
الوطن وسالمته ومرافقه الحيوية
والتصدي مل��ن يريد ش��را بالوطن
واضرارا باملواطنني فأنتم الرديف
االول الخوانكم في قواتنا املسلحة
وقد اثبتم ذلك في احلك الظروف
واص � �ع � �ب� � �ه � ��ا وس� � �ط � ��رت � ��م س �ج�ل�ا
مشرفا ف��ي ت��اري��خ وطننا العزيز
ب ��ان� �ج ��ازات� �ك ��م االم� �ن� �ي ��ة ال��رف �ي �ع��ة
وتحليكم بالروح الوطنية العالية
فحظيتم بالشكر والثناء من قبل
الحميع.
يحتم علينا االعتراف بالفضل
ان نشيد بالدور الكبير الذي يقوم
ب� ��ه اخ� ��وان� ��ا س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م
ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح رئ �ي ��س ال �ح��رس
ال��وط �ن��ي وع� �ض ��ده اخ � ��وه م�ع��ال��ي
ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ح��رس
ال ��وط� �ن ��ي ل �ت �ط��وي��ر ورف� � ��ع ك �ف��اءة
اف ��راد ال �ح��رس ال��وط�ن��ي واالرت �ق��اء
بمستواهم العسكري عبر تكثيف
ال � ��دورات ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ت��دري�ب��ات
امليدانية التي ترفع من مستواهم
ال� �ف� �ن ��ي وك � �ف� ��اء ت � �ه� ��م ال �ع �س �ك��ري��ة
مثمنني ع�ط��اء ه�م��ا غ�ي��ر امل �ح��دود
وح ��رص �ه �م ��ا دوم� � ��ا ع �ل ��ى ت ��زوي ��د
ال�ح��رس الوطني ب��أح��دث امل�ع��دات
والعتاد العسكري التي تهيئ لهم
القيام بواجباتهم على خير وجه.

ن �س��أل امل��ول��ى ت�ع��ال��ي ان ي��وف��ق
ال� �ج� �م� �ي ��ع وي � �س � ��دد ال� �خ� �ط ��ى ل �ك��ل
م � ��ا ف� �ي ��ه خ� ��دم� ��ة وط� �ن� �ن ��ا ال �ع ��زي ��ز
ورف� ��ع راي �ت��ه وان ي�ت�غ�م��د ب��واس��ع
فضله ورح�م�ت��ه ش�ه��داء ن��ا االب��رار
ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم
منازل الشهداء االبرار.
وت� ��م ع� ��رض ف �ي �ل��م وث��ائ �ق��ي عن
م��راف��ق وخ ��دم ��ات امل�ب�ن��ى ال�ج��دي��د
للرئاسة العامة للحرس الوطني
كما تم ع��رض فيلم وثائقي حمل
عنوان (اسناد).
بعدها تفضل ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى س �ج��ل
الشرف.
وزارة الداخلية
وع� � �ل � ��ى ص � �ع � �ي ��د م � �ت � �ص ��ل ق� ��ام
حضرة صاحب السمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورع��اه مساء
ال� �ي ��وم ي��راف �ق��ه س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب رئ �ي��س ال �ح��رس
ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل االح �م��د
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال��وزراء ب��زي��ارة ال��ى مبنى
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ب � � ��وزارة
الداخلية حيث ك��ان ف��ي استقبال
س� � �م � ��وه ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ووك� � �ي � ��ل وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��ري��ق سليمان الفهد
والوكالء املساعدون بالوزارة.
وق� ��د ال �ق ��ى س �م ��وه ك �ل �م��ة ب �ه��ذه
املناسبة.
في ما يلي نصها:
انه من دواعي سروري ان التقي
ب�ك��م ان ��ا واخ ��ي س�م��و ول ��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح واالخ � � ��وة امل ��راف �ق�ي�ن في
ه� ��ذه ال �ل �ي �ل��ة امل� �ب ��ارك ��ة م ��ن ل�ي��ال��ي
ش�ه��ر رم �ض��ان الفضيل لنبادلكم
ال �ت �ه��ان��ي ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم �ض��ان

امل � �ب� ��ارك س��ائ �ل�ي�ن امل� ��ول� ��ى ت �ع��ال��ى
أن ي �ع �ي��د ع �ل �ي �ن��ا ج �م �ي �ع��ا وع �ل��ى
وط�ن�ن��ا ال�غ��ال��ي واالم �ت�ين العربية
واالس�لام�ي��ة ب��واف��ر الخير واليمن
وال� �ب ��رك ��ات وان ي �ت �ق �ب��ل ص�ي��ام�ن��ا
وقيامنا وص��ال��ح أعمالنا ويديم
ع�ل��ى وط�ن�ن��ا نعمة االم ��ن واالم ��ان
واالزدهار.
ي�ش��رف�ن��ي ان ي �ك��ون ف��ي معيتي
ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� � �ص � ��اح ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح ��رس
ال ��وط� �ن ��ي وس � �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س
مجلس الوزراء.
تمر منطقتنا كغيرها بظروف
دق�ي�ق��ة والس�ي�م��ا م��ا يتعلق منها
ب ��ال� �ج ��وان ��ب االم� �ن� �ي ��ة م� �م ��ا ي�ل�ق��ى
ع �ل ��ى ك ��اه ��ل رج� � ��ال االم� � ��ن وع �ل��ى
اج �ه��زة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة املختلفة
م��زي��دا م��ن امل�س��ؤول�ي��ة ومضاعفة
الجهد والعطاء ملواجهتها ودرء
مخاطرها حفظا على ام��ن البالد
واس �ت �ت �ب��اب��ه وت� �ع ��زي ��ز ال �ت��واص��ل
م��ع امل��واط�ن�ين واملقيمني تجسيدا
ل ��روح االس ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��واح��دة
بما تتسم به من تكاتف وتعاون
وت�ع��اض��د وال��وق��وف ف��ي وج��ه كل
م��ن ت�س��ول ل��ه نفسه ال�ع�ب��ث بأمن
ال� ��وط� ��ن واس � �ت � �ق� ��رار أو امل� �س ��اس
ب �م �ك��ون��ات��ه االج �ت �م��اع �ي��ة واث � ��ارة
ال�ش�غ��ب وال �ف��وض��ى ف��ام��ن ال��وط��ن
وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى جبهته ال��داخ�ل�ي��ة
ووح��دت��ه الوطنية أم��ر يعلو فوق
كل اعتبار.
يشهد مجتمعنا مثل غيره من
املجتمعات ظواهر سلبية لم تكن
م �ع �ه��ودة ب�ح�ج�م�ه��ا ف �ي �م��ا مضى
ول � �ك� ��ن ت� �ن ��ام ��ي ن� �ط ��اق� �ه ��ا ن �ت �ي �ج��ة
ات �س��اع ال��رق �ع��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وزي� ��ادة
اعداد السكان واالنفتاح االعالمي
ع � �ل� ��ى ال � �ع� ��ال� ��م وت� ��أث � �ي� ��ر وس� ��ائ� ��ل
التواصل االجتماعي.
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شرا بوطننا ويهدد أمنه واستقراره

سمو األمير يتلقى هدية تذكارية

تتمة المنشور ص02
ول�ع��ل أب��رز ه��ذه ال�ظ��واه��ر التي
ت� �س �ت� �ح ��ق ال� �ع� �ن ��اي ��ة وااله � �ت � �م� ��ام
واملتابعة ظاهرة تزايد املخدرات
وال �ت��ي ط��امل��ا ح��ذرن��ا م�ن�ه��ا حيث
أص �ب �ح��ت ت�ف�ت��ك ب� � ��أرواح ال�ش�ب��اب
ب �ش �ك��ل خ � ��اص وه � ��و االم� � ��ر ال ��ذي
ي � �ت � �ط � �ل� ��ب م � �ض � ��اع � �ف � ��ة ال � �ج � �ه� ��ود
وال� �ت� �ع ��اون م ��ع االدارات امل�ع�ن�ي��ة
ل �ل �ح��د م �ن �ه��ا وم� �ح ��اول ��ة ال �ق �ض��اء
ع�ل�ي�ه��ا اض��اف��ة ال ��ى ج��رائ��م ال�ق�ت��ل
وح � � � � � � ��وادث ال� � �س � ��رق � ��ة وال � �ن � �ص� ��ب
واالح � � � �ت � � � �ي � � ��ال وال� � � �ت� � � �ع � � ��دي ع �ل ��ى
املمتلكات والتي تتطلب التطبيق
ال� �ح ��ازم وال� �ص ��ارم ل �ل �ق��ان��ون على
الجميع ودون تسامح أو تباطؤ.
ول� �ق ��د س ��رن ��ا م� ��ا أش� � � ��ارت ال �ي��ه
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� � �ص � ��ادرة ع� ��ن وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ح ��ول ت�ن��اق��ص م�ع��دالت
ال �ج��ري �م��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ف ��ي ال �ف �ت��رة
االخيرة وهو مؤشر ايجابي على
ال �ج �ه��ود التي ت �ب��ذل �ه��ا ال �ج �ه��ات
املعنية في وزارة الداخلية ويسجل
بالشكر والتقدير للقائمني عليها.
م� ��ازال� ��ت م �ش �ك �ل��ة االخ �ت �ن��اق��ات
امل��روري��ة األزل �ي��ة واالزدح� ��ام ال��ذي
ت�ع��ان��ي م�ن�ه��ا ال �ب�ل�اد م�ث��ل غيرها
من البلدان االخرى تتطلب تكثيف
الجهود ب�ين الجهات ذات الصلة
ب��ذل��ك الي� �ج ��اد ال �ح �ل��ول امل�ن��اس�ب��ة
لها ولنا وطيد االمل في أن يسهم
اس�ت�ك�م��ال شبكة ال �ط��رق الحديثة
الجاري تنفيذها في مناطق عدة
ف ��ي ال �ب�ل�اد م ��ن ال �ح��د وال�ت�خ�ف�ي��ف
من ه��ذه املشكلة وال يفوتني هنا
ان اذك ��ر ان ه �ن��اك معضلة أخ��رى
ب��ات��ت ت ��ؤرق الجميع ه��ي مشكلة
ك �ث��رة ال� �ح ��وادث امل ��روري ��ة امل��رع�ب��ة
التي أخذت تحصد أرواح شبابنا
وفلذات أكبادنا وتخلف الجرحى
وامل �ص��اب�ين وامل �ع��اق�ين ول �ع��ل مما
يؤسف له ان هذه الحوادث سجلت
ن �س �ب��ة م ��رت �ف �ع ��ة اذا م� ��ا ق ��ورن ��ت
ب��ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول االخ� ��رى ام��ام

سمو األمير وسمو ولي العهد في صورة جماعية مع ضباط ورجال اإلطفاء

ذل��ك ف��ان االم��ر يستدعى االس��راع
في التصدي لها والتطبيق الحازم
لقوانني وأنظمة املرور والنظر في
تغليظ العقوبات على املخالفني
واملستهترين.
الب� ��د ل ��ي م ��ن االش � � ��ادة ب �ك��ل م��ا
ي �ق��دم��ه رج� ��ال االم� ��ن ف ��ي مختلف
ال� � �ج� � �ه � ��ات االم� � �ن� � �ي � ��ة م� � ��ن ج� �ه ��ود
م �ت �م �ي��زة وع� �ط ��اء م �ق��در ه ��و محل
اعجاب وثناء الجميع تجلى أثره
فيما ينعم ب��ه وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز من
امن وامان فبارك الله بكم ووفقكم
دائما لخدمة الوطن الغالي ورفع
رايته.
م �س �ت��ذك��ري��ن دائ � �م� ��ا اخ ��وان �ك ��م
شهداء الواجب الذين ضحوا فداء
للوطن وأمنه وسائلني املولى جل
وع�ل�ا ل �ه��م امل �غ �ف��رة وال��رح �م��ة وأن
ينزلهم منازل الشهداء في جنات
النعيم.
وق � ��د ت �ف �ض��ل ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى س �ج��ل
الشرف.
وت ��م خ�ل�ال ه ��ذه ال ��زي ��ارة اه ��داء
سموه وسمو ول��ي العهد ونائب
رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ
مشعل االحمد وسمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
هدايا تذكارية بهذه املناسبة.
اإلدارة العامة لإلطفاء
إل� ��ى ذل� ��ك ق� ��ام ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال � �ل ��ه ورع� � � ��اه م � �س ��اء ام� � ��س االول
ي��راف �ق��ه س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ون ��ائ ��ب رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط�ن��ي
ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع��ل االح � �م� ��د وس �م��و
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ� �ي ��س
مجلس ال��وزراء ب��زي��ارة ال��ى مبنى
االدارة العامة لالطفاء حيث كان
ف��ي استقبال س�م��وه وزي��ر ال��دول��ة
ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ

م �ح �م��د ال �ع �ب ��د ال� �ل ��ه وم� ��دي� ��ر ع ��ام
االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�اط �ف��اء ال �ف��ري��ق
يوسف عبدالله االنصاري وكبار
قيادات االدارة.
وق� � ��د ت� �ف� �ض ��ل س � �م� ��وه ب� ��ازاح� ��ة
الستار ايذانا بافتتاح املبنى.
ث� ��م ال � �ق� ��ى س � �م� ��وه ك �ل �م��ة ب �ه��ذه
املناسبة.
في ما يلي نصها:
يسرني واخي سمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح وم �ع��ال��ي ال�ش�ي��خ مشعل
األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح ن��ائ��ب
رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي وس�م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك ال �ح �م��د
ال �ص �ب��اح رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
واملرافقني لنا ان نلتقي بكم وألول
م ��رة ف��ي ه ��ذه ال�ل�ي�ل��ة امل �ب��ارك��ة من
ش�ه��ر رم �ض��ان الفضيل لنبادلكم
ال �ت �ه��ان��ي ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
امل � �ب ��ارك اع� � ��اده ال �ل ��ه ت �ع��ال��ى ع�ل��ى
وط�ن�ن��ا ال�غ��ال��ي وام�ت�ي�ن��ا العربية
واالس �ل��ام� � �ي � ��ة ب ��ال� �خ� �ي ��ر وال� �ي� �م ��ن
والب � ��رك � ��ات وت� �ق� �ب ��ل م� �ن ��ا ج�م�ي�ع��ا
صالح االعمال.
الش��ك انكم ت��درك��ون املسؤولية
ال �ج �س �ي �م��ة امل �ل �ق ��اة ع �ل��ى ع��ات�ق�ك��م
ك� ��رج� ��ال اط � �ف� ��اء وم� � ��ا ي� �ح ��ف ب�ه��ا
م ��ن م �خ��اط��ر وع �م��ل ش ��اق الط �ف��اء
الحرائق وانقاذ االرواح واملحافظة
على املمتلكات.
ول �ق��د اث �ب��ت ت��اري �خ �ك��م امل �ش��رف
ال � � � � � ��ذي س� � �ط � ��رت� � �م � ��وه وم � ��ازل� � �ت � ��م
بالتضحيات الكبيرة وبالتفاني
واالخ� � �ل� � ��اص ف � ��ي اداء م �ه��ام �ك��م
واث�ب�ت��م ب��أدائ �ك��م امل�م�ي��ز ان �ك��م اه��ل
ل��ذل��ك ف�ك�ن�ت��م دائ �م ��ا م �ح��ط ان �ظ��ار
وثناء وتقدير للجميع.
م �ش �ي��دي��ن ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة بما
ي �ق��وم ب��ه امل �س��ؤول��ون ف��ي اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء وم�ن��ذ تأسيسها
م � ��ن ج � �ه� ��ود م� �ت ��واص� �ل ��ة وس �ع ��ي
ح �ث �ي��ث ل ��رف ��ع ك� �ف ��اءة م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا
ع�ب��ر اش��راك �ه��م ب �ص��ورة مستمرة
بمختلف ال ��دورات التدريبية في

م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة ال �ح��رائ��ق وات �ق��ان
ق ��واع ��د االم� ��ن وال �س�ل�ام��ة وت��أك�ي��د
ح ��رص� �ه ��م ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر م ��راك ��ز
االط � �ف� ��اء امل �ن �ت �ش ��رة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
مناطق البالد وتزويدها بأحدث
معدات واج�ه��زة مكافحة الحريق
م � �ب� ��رزي� ��ن ب� ��ذل� ��ك م� � ��دى امل �س �ت ��وى
ال��رف �ي��ع ف��ي اع �م��ال ادارة االط �ف��اء
س� � � � ��واء م � �ي� ��دان � �ي� ��ا ف� � ��ي م �ك ��اف �ح ��ة
ال� �ح ��رائ ��ق او اح � �ت ��رازي ��ا ل�ت�ج�ن��ب
واتقاء شرورها.
كما اننا نقدر الجهود الطيبة
واملبذولة لنشر الوعي االحترازي
ب�ي�ن امل��واط �ن�ي�ن ل�ت�ج�ن��ب ال �ح��رائ��ق
وان� � �ت� � �ه � ��اج ال � � �ح � ��زم ف � ��ي ت �ط �ب �ي��ق
شروط االمن والسالمة في املباني
وامل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وامل ��راف ��ق
العامة.
س ��ائ� �ل�ي�ن امل � ��ول � ��ى ت� �ع ��ال ��ى ل �ك��م
ك� ��ل ال� �ت ��وف� �ي ��ق وال� � �س � ��داد ل �خ��دم��ة
الوطن العزيز ومبتهلني اليه بأن
يحفظكم ويرحم اخوانكم شهداء
ال ��واج ��ب ال ��ذي ��ن ب ��ذل ��وا ارواح� �ه ��م
ال �ط��اه��رة ف��ي س�ب�ي��ل ان �ق��اذ ارواح
االخ � ��ري � ��ن وان ي �س �ك �ن �ه��م ف�س�ي��ح
جناته وينزلهم منازل الشهداء.
بعدها ت��م ع��رض فيلم وثائقي
ح� ��ول ت ��اري ��خ وان � �ج � ��ازات االدارة
العامة لالطفاء.
وت ��م خ�ل�ال ه ��ذه ال ��زي ��ارة اه ��داء
سموه وسمو ول��ي العهد ونائب
رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ
مشعل االحمد وسمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
هدايا تذكارية بهذه املناسبة.

قصيدة في حب الكويت
ألقى وكيل ضابط ح��زام مزعل الشمري قصيدة بمناسبة
زيارة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد حفظه
الله ورعاه إلى نادي ضباط الجيش في ما يلي نصها:
ب�ع�ط��اه اص�ب��ح لهالعالم س�م��و ال�ق��ائ��د املختار
اع� �م ��ال ��ه وف ��زع ��ات ��ه ع �ج��ز ه ��ال� �ك ��ون ي�ح�ص�ي�ه��ا
وم��ن خ�ل�ف��ه ول��ي ال�ع�ه��د رم��ز ال�ط�ي��ب وااليثار
ن �ع ��م ن � � ��واف االح � �م� ��د الان �ت �خ �ت �ب��ه م��اي �خ �ل �ي �ه��ا
اب��وف�ي�ص��ل ي�خ��دم ك��وي�ت��ه ب��اخ�لاص وباصرار
روح � � ��ه ل �ل �ب �ل��د ن � � ��واف م ��رخ �ص �ه ��ا وم �ع �ط �ي �ه��ا
م ��ع ري� ��س ح �ك��وم �ت �ن��ا االم � ��ن ض ��اع ��ت االش � ��وار
ج� ��اب� ��ر ج� ��اب� ��ر ال � �ف� ��زع� ��ات وال� �ح� �ك� �م ��ه ي �ب��دي �ه��ا
ب� ��رز ف ��ي خ��دم��ة ب �ل��اده ب� ��رز ف ��ي روع � ��ة االف �ك��ار
ح �ف �ي��د ل�ل�اس ��د ت �غ �ل �ي��ه ح �ض��ره��ا م ��ع ب��وادي �ه��ا
ووزير الجيش يسلم سيدي هو رادع االخطار
زه� � ��ت ف� �ي ��ه ال � ��دف � ��اع وخ� ��ال� ��د ال� �ك� �ف ��و ل �ت��ول �ي �ه��ا
بالتخطيط وال�ت�س�ل�ي��ح ط��ورن��ا ب�ك��ل مضمار
وب �ص �م ��ة خ ��ال ��د ال � �ج � ��راح م� ��ن ي� �ق ��در ي�خ�ف�ي�ه��ا
خ� �ت ��ام ��ا ي ��اس �م ��و ال� �ع ��ز ه�ل�اب ��ك ي ��أم �ي ��ر ال � � ��دار
س ��اع� �ت� �ن ��ا ب �ت �ش ��ري �ف ��ك ت� �س ��اب ��ق م � ��ع ث��وان �ي �ه��ا
ألن ال �ع �ي��د ف ��ي ش ��وف ��ك ون� � ��ورك م �ص ��در ان� ��وار
ت �ش ��رف ن � ��ادي ال �ض �ب��اط ب �ق��دوم��ك ي��اح��ام�ي�ه��ا
على خبرك وتحت ام��رك جيشك للبالد اس��وار
ال� � �ض� � �ب � ��اط واالف� � � � � � � � ��راد م � �ش � �ه� ��ود ب �ت �ف ��ان �ي �ه ��ا
االي� ��اس � �ي� ��دي ه� � ��ذي ق� �ص� �ي ��دة ش� ��اع� ��ر م � �غ� ��وار
ن� �ه ��اي� �ت� �ه ��ا ت� �ح� �ي ��ة ع� � ��ز ل� � ��ك ي � ��ال � ��رم � ��ز أأدي� � �ه � ��ا
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دشن مركز الجواد العربي بعد تطويره وتجديده

األمير استقبل ولي العهد ورئيسي
مجلسي األمة والوزراء ورئيس غرفة التجارة

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح .ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل
رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل النائب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د واس �ت �ق �ب��ل
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
ع� �ل ��ي ال � �غ� ��ان� ��م واس� �ت� �ق� �ب ��ل ح �ض ��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد رئيس
مجلس أم�ن��اء مركز ال�ج��واد العربي
محمد املرزوق ونائب رئيس املجلس
رئيس اللجنة التنفيذية عبدالعزيز

 ..ومستقبال رئيس غرفة التجارة والصناعة

اس �ح��ق واالع� �ض ��اء م �ح�م��ود ال��زب�ي��د
وال �ش �ي��خ ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ل��ي وع�ب��دال�ل��ه
ال �ب��ري �ه��ي وم �ح �م��د امل �ب��ارك��ي وع�ل�اء
الرومي.
وق� ��د ق� ��ام س �م��وه ب �ت��دش�ين م��رك��ز
ال�ج��واد العربي (بيت ال�ع��رب) حيث
ق��دم��وا ل �س �م��وه ش��رح��ا ح ��ول م��ا تم
م ��ن أع� �م ��ال ت �ط��وي��ر وت��أه �ي��ل ملبنى
االدارة ومبنى املكتبة واإلسطبالت
والعيادات مع إنشاء مبنى املسجد
وم� �ي ��دان ال �ع��رض ال��رئ �ي �س��ي وس�ك��ن
األط � �ب� ��اء وم� �س ��اح ��ات ش ��اس �ع ��ة م��ن
ال �ط��رق وال� ��زراع� ��ات ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة مع
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال ��زراع ��ات ال�ت��ي تمثل
البيئة الصحراوية.
وت��أس��س بيت ال�ع��رب رسميا في
عام 1980م ويقع في منطقة صبحان
ع �ل��ى م �س��اح��ة ت �ب �ل��غ  302٫250متر

مربع ويضم اليوم أكثر من  100رأس
خ �ي��ل ع��رب �ي��ة أص �ي �ل��ة ض �م��ن م�ن�ش��أة
متطورة حققت لدولة الكويت مكانة
م �ت �م �ي��زة ع �ل��ى خ ��ارط ��ة ال �ف��روس �ي��ة
ال�ع��امل�ي��ة وي�ت�م�ث��ل ال �ه��دف األس��اس��ي
للمركز فى ص��ون ال�س�لاالت النادرة
ل�ل�خ�ي��ول ال�ع��رب�ي��ة األص �ي �ل��ة وي��ول��ى
امل��رك��ز أه�م�ي��ة ك�ب��رى ل�ن�س��ل ال�خ�ي��ول
ال �ع��رب �ي��ة وال �ت ��ى ت��رج��ع ف ��ى نسبها
الى الجزيرة العربية وتسلط مكتبة
امل ��رك ��ز ال� �ض ��وء ع �ل��ى ت ��اري ��خ ال�خ�ي��ل
ال �ع��رب �ي��ة ع �ب��ر م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ك�ت��ب
التاريخية والحديثة بهذا املجال.
حضر املقابلة املستشار بالديوان
األم� � �ي � ��ري م �ح �م��د ش � � ��رار وال ��وك� �ي ��ل
امل �س��اع��د ل� �ش ��ؤون ال � �ج ��واد ال �ع��رب��ي
واملدير العام للمركز الشيخة سارة
الفهد.

رئيس وزراء البحرين يشيد
بالمشاعر األخوية لسمو األمير
أش� � � � � � � ��اد رئ � � � �ي� � � ��س ال � � � � � � � � ��وزراء
ال �ب �ح��ري �ن��ي االم� �ي ��ر خ �ل �ي �ف��ة ب��ن
س� �ل� �م ��ان آل خ �ل �ي �ف��ة ب��امل �ش��اع��ر
األخ��وي��ة ال�ف�ي��اض��ة ل�س�م��و أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
وك��رم وحفاوة االستقبال خالل
زي��ارت��ه التي ق��ام بها اخيرا الى
الكويت.
وذك ��ر ب�ي��ان ل�ل�س�ف��ارة الكويتية
باململكة تلقته كونا امس ان األمير
خ �ل �ي �ف��ة اع � � ��رب خ� �ل��ال اس �ت �ق �ب��ال��ه

ع � �م � �ي� ��د ال � �س � �ل � ��ك ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
ال �س �ف �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي ل ��دى ال�ب�ح��ري��ن
ع � ��زام ال �ص �ب��اح ال � ��ذي ت �ق ��دم ع ��ددا
م ��ن ال� �س� �ف ��راء ورؤس� � � ��اء ال �ب �ع �ث��ات
الدبلوماسية ع��ن شكره وتقديره
ال �ك �ب �ي��ر ل �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ع�ل��ى
ك ��رم وح �ف ��اوة االس �ت �ق �ب��ال وف�ي��ض
املشاعر االخوية.
ون� � � � ��وه ب � �م � �ت� ��ان� ��ة ال � �ع�ل��اق� ��ات
األخوية والتاريخية التي تجمع
البحرين والكويت ف��ي مختلف

ولي العهد استقبل الغانم
والمبارك والخالد والجراح
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل � ��ه ب �ق �ص��ر
ال � �س � �ي� ��ف ص � �ب � ��اح ام � � ��س رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ��ان��م
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر

امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
كما استقبل النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ ص�ب��اح الخالد واستقبل
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ محمد

الخالد كما استقبل نائب رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح.

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

املستويات الرسمية والشعبية
مؤكدا الحرص على تعميق تلك
ال� �ع�ل�اق ��ات وت �ط��وي��ره��ا ل�خ��دم��ة
البلدين والشعبني الشقيقني.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ال�س�ف�ي��ر ع��زام
الصباح عمق وتأصل العالقات
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ون�م��وه��ا
املطرد.
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معهد األبحاث وصندوق التنمية والموانئ وكونا والصناعة واالتصاالت وصندوق المشروعات الصغيرة

المجلس يوافق على ميزانيات  7جهات
مستقلة وحساباتها الختامية
وافق مجلس األمة في
جلسته الخاصة أمس
على الحساب الختامي
والميزانية لـ  7جهات
مستقلة هي معهد
الكويت لألبحاث العلمية
ومؤسسة الموانئ
الكويتية ووكالة األنباء
الكويتية والصندوق
الكويتي للتنمية
االقتصادية وصندوق
دعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والهيئة
العامة لالتصاالت وهيئة
الصناعة وفيما يلي
تفاصيل الجلسة.

الزلزلة :مجلس
الوزراء غير قادر
على تقويم
االعوجاج في
مؤسسة الموانئ
دميثير :مدير
مؤسسة الموانئ
يعاني من عدم
التعاون الحكومي
الغانم مترئسا جلسة امس

اف� � �ت� � �ت � ��ح رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ال �ج �ل �س ��ة ال �خ��اص��ة
مل�ن��اق�ش��ة امل �ي��زان �ي��ات ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة
ع �ش ��رة وال �ن �ص��ف ظ �ه ��را وت�ل��ا االم�ي�ن
ال� �ع ��ام اس� �م ��اء االع � �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن
واملعتذرين والغائبني عن الجلسة.
استكمال مناقشة الميزانيات
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقارير
لجنة امليزانيات وال�ح�س��اب الختامي
عن الجهات املستقلة هي:
 معهد الكويت لالبحاث العلمية. الهيئة العامة للصناعة. ال � �ص � �ن ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ةاالقتصادية العربية
 مؤسسة املوانئ الكويتية. وكالة االنباء الكويتية كونا. الصندوق الوطني لرعاية وتنميةاملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
 الهيئة العامة لالتصاالت وتقنيةاملعلومات.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :جلسةال� �ي ��وم خ ��اص ��ة ام � �ت� ��دادا ل �ج �س��ة ام��س
االول.
 ع ��ادل ال �خ��راف��ي :أود ال�ت�ن��وي��ه اناالخ خليل أبل متواجد في املستشفى
االم � �ي � ��ري ف �ق ��د أص� �ي ��ب ب ��وع �ك ��ة ع�ق��ب
جلسة امس االول.
 خ� �ل ��ف دم� �ي� �ث� �ي ��ر :وق� � ��ت ال �ج �ل �س��ةاملفترض تبدأ في وقتها.
 الرئيس مرزوق الغانم :مالحظتكفي محلها واتفق معك.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ن�ش�ك��ر لجنةامل�ي��زان�ي��ات على ه��ذا التفصيل ال��رائ��ع
على امليزانيات.

ب��ال�ن�س�ب��ة مل��ؤس�س��ة امل��وان��ئ تعاني
م��ا ت�ع��ان��ي وك��أن �ن��ا ف��ي ح�ك��وم��ة داخ��ل
حكومة وكأنها خارج السرب وفي غير
واقع الحكومة وكأن الوزير او مجلس
ال � � � � ��وزراء غ� �ي ��ر ق � ��ادري � ��ن ع� �ل ��ى ت �ق��وي��م
االعوجاج بها.
س �ن �غ ��اف ��ورة ب �ل��د ص �غ �ي��ر ال ي�م�ل��ك
م ��وارد واع �ت �م��اده االك �ب��ر ع�ل��ى امل��وان��ئ
ول��ذل��ك ت�ط��ورت علميا وصحيا النها
اس �ت �ط��اع��ت ان ت�س�ت�ف�ي��د م ��ن امل ��وان ��ئ
ونحن لدينا املوانئ غير مهمة وهناك
اس��اءة لهذا امل��رف��ق ال��ذي يجب ان يدر
الكثير من االموال للدولة.

عادل الخرافي متحدثا

وذلك بسبب االدارة واذا كان الوزير
ال يستطيع ال�س�ي�ط��رة ف��امل �ف��روض ان
مجلس الوزراء يتحرك.
جهاز املراقبني املاليني لديه خالف
مع املؤسسة.
والقضية تحتاج الى انقالب ابيض
ف��ي ه��ذه امل��ؤس�س��ة ال ي�ج��وز ان نعطي
ادارة امل��رف��ق ألش �خ��اص غ�ي��ر ق��ادري��ن
على ادارة هذا املرفق.
فيما يخص ميزانية معهد االبحاث
م ��ن امل� �ف� �ت ��رض ان ي� �ك ��ون م ��ن امل ��راف ��ق
العلمية في البلد ومالحظات اللجنة
وال� � ��دي� � ��وان ال ي �م �ك��ن ال� �س� �ك ��وت ع�ل�ي��ه

واالدارة ال �س��اب �ق��ة ه��ي ال �ت��ي سمحت
ملعهد االب�ح��اث ان يصل ال��ى ما وصل
ال� �ي ��ه اآلن االدارة ت �غ �ي ��رت واالدارة
الجديدة قادرة على تصويب ما حدث
م��ن االدارات السابقة وال استطيع ان
اوق� ��ف امل �ع �ه��د س �ن��ة ك��ام �ل��ة ل�ت�ص��وي��ب
املالحظات مع تعهد الوزير بإصالح
الوضع.
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ل � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي ��ت
للتنمية االقتصادية العربية أداؤه في
الخارج متميز وأداؤه راق في التعامل
م��ع ال� ��دول وك �ي��ف اس �ت �ط��اع ان يجعل
ه ��ذه ال� ��دول رف�ي�ق��ة وص��دي�ق��ة للكويت
ويجب ان نحافظ على أداء الصندوق
في الخارج.
 خ�ل��ف دم�ي �ث �ي��ر :أالح� ��ظ ان بعضاالخ � � � ��وة ي� �ن� �ت� �ق ��دون ب� �ع ��ض ال �ج �ه��ات
ف �م��ؤس �س��ة امل� ��وان� ��ئ م ��دي ��ره ��ا ي �ع��ان��ي
م��ن ع��دم ال�ت�ع��اون م��ن الحكومة فلذلك
يوجه لهم انتقادات من مجلس االمة
من خالل ميزانيتهم.
 عادل الخرافي :اتوقع وجود ازمةف��ي امل��وان��ىء خ�ل�ال ال �ـ  4أش�ه��ر املقبلة
خ��اص��ة م��ن ن��اح�ي��ة ال�غ��زال��ي وستكون
الكارثة كبيرة على االقتصاد الكويتي
من حيث دخول وخروج البضائع من
امل�ي�ن��اء وس �ي��ؤدي ال��ى ازم��ة وش�ل��ل في
الحركة.
وه�ن��اك ع��دم ال�ت��زام ف��ي ال��روات��ب في
ه �ي �ئ��ة االت � �ص� ��االت وي �ج ��ب ان ي�ع�ط��ى
روات � �ب � �ه ��م اف� �ض ��ل م� ��ن ال � ��وص � ��ول ال ��ى
البونص.

التتمة ص06

الخرافي :كونا
تحتاج إلى دعم
مالي ..ونتوقع
حدوث أزمة في
الموانئ خالل 4
أشهر
العمر :نحتاج إلى
تعديل قانون
المحاسبة لتفعيل
دور المحاكمات
التأديبية
عاشور :الجهات
الحكومية ال
تلتزم بتوصيات
اللجان البرلمانية
وتتعامل كأنها
شركات مقفلة
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مطالبات نيابية بضرورة إحكام الرقابة
على مؤسسة الموانئ وتطوير العمل فيها
تتمة المنشور ص05
وكالة االنباء الكويتية تحتاج الى
دع ��م وم ��زي ��د م ��ن االم� � ��وال ف�ي�ه��ا وه��ي
مؤسسة رائدة وممتازة.
وم � ��ازل� � �ن � ��ا ال ن� �ش� �ع ��ر ب ��امل� �ش ��اري ��ع
الصغيرة واملتوسطة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ن �ح��ن ب �ح��اج��ة ال��ىتعديل ق��ان��ون املحاسبة لتفعيل دور
امل �ح��اك �م��ات ال�ت��أدي�ب�ي��ة ون�ش�ك��ر لجنة
امل�ي��زان�ي��ات وت�ق��اع��س ال�ح�ك��وم��ة ودور
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب�ت�ف�ع�ي��ل ق��ان��ون
دي��وان املحاسبة ملحاسبة الفاسدين.
املوانئ قضية قديمة وهي ص��راع بني
مافيا قديمة كانت مسيطرة على البلد
وت �ت�ل�اع��ب ب �م �ق��درات ال �ب �ل��د وت�ق��اع��س
كبير من الوزير تجاه هذه املافيا ومن
خ�ل�ال م�ج�ل��س ادارة امل ��وان ��ىء وب��دع��م
سياسي.
وال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ت� � �خ � ��اف م� � ��ن ات � �خ� ��اذ
اج � � � � � ��راءات ت �ص �ح �ي �ح �ي��ة ف� �ق ��د اح ��ال ��ة
ل�ل�ن�ي��اب��ة ه��ل ي�ع�ق��ل م�ل�ي��ون م�ت��ر م��رب��ع
اخذتها هذه املافيا والحكومة عاجزة
وتطبق ال�ق��ان��ون فقط على املواطنني
البسطاء.
وم �ع �ه ��د االب� � �ح � ��اث ن ��دف ��ع ل �ه ��م 50
م �ل �ي ��ون ��ا ول� � ��م ن �س �ت �ف��د م �ن �ه ��م ش �ي �ئ��ا
وال�ص�ن��دوق الوطني وات��ذك��ر الرئيس
السابق جاسم الخرافي وكنا نحتاج
ال � ��ى دع � ��م س� �ي ��اس ��ي م� ��ن خ �ل��ال ذراع
قانونية شرعية ان��ت دول��ة مهددة من
كل ح��دودك ويجب معاملة الصندوق
بهذا الشكل وميزانياتهم البد ان تمر
وال تتدخلوا في شغلهم وهو صندوق
سياسي بالدرجة االولى.
وبخصوص هيئة الصناعة فهناك
تضارب املصالح وزير التجارة عاجز
عن القيام بدورهم وعندك خياران اما
وزي��ر التخطيط والتنمية او الرقابة
اح�س�م��وا ام��ورك��م وامل�ج�ل��س معطيكم
الخيط واملخيط.
 صالح عاشور :كلمة شكر وتقديرللجنة امليزانيات والتقارير التي تدل
ع�ل��ى ان ه�ن��اك ج�ه��دا ك�ب�ي��را ف��ي اع��داد
ال �ت �ق��اري��ر م��ن امل�لاح �ظ��ة االس��اس �ي��ة ان
ج�م�ي��ع امل �ي��زان �ي��ات رف �ض �ت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
وت � �ش � �ع ��ر ع � �ن ��دم ��ا ت � �ق � ��رأ امل �ل�اح � �ظ ��ات
والتوصيات ان كل الجهات هي عبارة
ع��ن ش��رك��ات مقفلة او خ��اص��ة ال تتبع
الدولة او املعايير او ارش��ادات الوزراء
امل�لاح�ظ��ات تبني ان الحكومة ف��ي واد
وال�ج�ه��ات ف��ي واد آخ��ر وت�ش�ع��ر بعدم
التقيد بأي معيار من معايير اإلصالح
االقتصادي.
ف �ه �ن ��اك م� �ك ��اف ��آت ت ��ؤخ ��ذ ع� ��ن ف ��رق
العمل واالعمال املمتازة وغيرها دليل
ع�ل��ى ع��دم االل �ت��زام بمعايير اإلص�ل�اح
االقتصادي.
وه�ن��اك غ�ي��اب ف��ي معايير التعيني
وه ��ذا ي��دل ع�ل��ى ان �ه��ا ش��رك��ات خاصة

التميمي :مؤسسة
الموانئ من سيئ
إلى أسوأ ويجب
إحكام الرقابة
عليها

د.عبدالرحمن الجيران متحدثا

وارثينها م��ن ابائهم وال يعلمون انه
يفترض ان االولوية لتعيني الكويتيني.
ه ��ذه ال �ج �ه��ات ل ��م ت �ل �ت��زم ب�م�ع��اي�ي��ر
اإلص �ل ��اح وب �ن �ف��س ال ��وق ��ت ال �ح �ك��وم��ة
تتجه ف��ي اإلص �ل�اح االق �ت �ص��ادي فقط
على املواطن العادي واملوظف العادي
وه ��ذا ي��ؤك��د ان ه �ن��اك ان �ه �ي��ارا اداري ��ا
ش��ام�لا وك��ام�لا ونسبة االن �ج��از ودور
هذه الجهات سيئة واملالحظات عليها
كثيرة الن القائمني عليها ليس لديهم
ارادة او رؤى لخدمة الخطة العامة.
 عبدالله التميمي :مؤسسة املوانئالكويتية مرفق حيوي واستراتيجي
وتساهم ف��ي جانب التنمية ولالسف
ه� ��ذه امل��ؤس �س��ة ف ��ي ان� �ح ��دار وت��راج��ع
من سيىء ال��ى أس��وأ وخير دليل على
ذلك مالحظات دي��وان املحاسبة وعدم
ت�ع��اون�ه��ا م��ع امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين وه��ذا
م��ا يجعلنا ن�ق��ف ع�ن��د ه ��ذه امل��ؤس�س��ة

فيصل الكندري

ال �ت��ي ي �ج��ب ان ي �ت��م م�ت��اب�ع�ت�ه��ا س��واء
م ��ن م �ج �ل��س االم � ��ة رق ��اب �ي ��ا م ��ن خ�ل�ال
امليزانيات أم من الحكومة التي ينبغي
ان تراقب هذا املرفق املهم.
وم�ي�ن��اء ال�ش��وي��خ م�ت�ه��ال��ك متراجع
وم��ن س�ي��ىء ال��ى أس ��وأ وت�ق��ري��ر معهد
ال �ك��وي��ت ل�ل�اب �ح��اث ول�ل�اس ��ف ال��وزي ��ر
ليس موجودا فهذا الجهاز التعليمي
والبحثي مضى على ادارته السابقة 8
سنوات وهي أدت الى االنحدار وكانت
االدارة ال �س��اب �ق��ة س�ب�ب��ا ف ��ي ان �ح ��داره
وهل الحكومة متواطئة او خائفة فاذا
الوزير يخاف من محاسبة املسؤولني
ال��ذي��ن ه��م ت �ح��ت اش ��راف ��ه ف�ي�ن�ب�غ��ي ان
ت��رك��ز االدارة ال�ح��ال�ي��ة ع�ل��ى ال�ن�ه��وض
بهذا امل��رك��ز البحثي املهم ال��ذي ينمي
هذه الدولة.
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية االقتصادية ه��و م��ن الجهات

الحكومية املتميزة ف��ي ال�خ��ارج ولكن
ه �ن��اك م�ل�اح �ظ��ات ب �س �ي �ط��ة .ول� ��م اج��د
صناعيا واح ��دا ي�م��دح الهيئة العامة
ل�ل�ص�ن��اع��ة ف �ي��ا م �ع��ال��ي ال ��وزي ��ر ه�ن��اك
ت��ذم��ر م��ن ال�ص�ن��اع�ي�ين ف�ل�ت�ض��ع ي��دي��ك
على هذه الهيئة بشكل قوي.
 فيصل الكندري :بالنسبة لوكالةك� ��ون� ��ا ف� �ه� �ن ��اك ح� �ك ��م ت �م �ي �ي��ز ان �ت �ه��ى
باستقاللية ك��ون��ا ع��ن دي ��وان الخدمة
املدنية.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ه�ي�ئ��ة االت � �ص� ��االت ف��أي
ه �ي �ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة م �ط �ل��وب م �ن �ه��ا رب�ح��ا
ول�ك��ن الب��د ان اش�ت��ري ع�ق��وال أي جهة
تحقق ربحا.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل� �م ��وان ��ئ ف� �ع�ل�ا ه �ن��اك
م�ل�اح� �ظ ��ات ول� �ك ��ن ل ��دي �ن ��ا اآلن م��دي��ر
ل��دي��ه رؤي� ��ة وك� ��ان ل��دي �ن��ا اح �ت �ك��ار في
امل� � ��وان� � ��ئ ون � �ح � �ت� ��اج ق� � � � ��رارا ح �ك��وم �ي��ا
ب��اس�ت�ث�م��ار اراض � ��ي امل ��وان ��ئ لتحقيق

الجيران يحذر الحكومة من
حفظ أغلب مالحظات الديوان
ق��ال النائب د .عبدالرحمن
ال � � �ج � � �ي� � ��ران إن � � � ��ه ع � �ل� ��ى م� ��دى
س�ن��وات دأب��ت الحكومة على
حفظ أغلب مالحظات دي��وان
املحاسبة وامل��راق�ب�ين املاليني
وديوان الخدمة ووزارة املالية
رغ��م استحقاقها واالنعكاس
ال �س �ل �ب��ي ل �ه��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى
االنجاز واالداء الحكومي.
وأض � � � � ��اف :ال اج� � ��د م� �ب ��ررا
او م� �س ��وغ ��ًا الس � �ت � �م� ��رار ه ��ذا
االس� � �ل � ��وب امل� ��زم� ��ن ح� �ت ��ى ف��ي

م �ج��ال��س االغ �ل �ب �ي��ة وس�ي�ظ��ل
ذل ��ك االم� ��ر ب�س�ب��ب ق ��وة ن�ف��وذ
امل�ت�ن�ف��ذي��ن وس�ي�ط��رت�ه��م على
م�ف��اص��ل االج �ه��زة الحكومية
وارتباط بعض النواب بهم.
وت � � � ��اب � � � ��ع :م� � � ��ن االس � � �ب � � ��اب
أي� �ض ��ا ت ��راخ ��ي وع� � ��دم ج��دي��ة
ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
رغ � � ��م وض� � ��وح� � ��ه ل �ض �م��ان �ه��ا
سكوت املجلس إال من صراخ
ل� � � � ��زوم ال � �ش � �غ� ��ل م� �س� �ت� �ط ��ردا:
ه��ذا ب��االض��اف��ة إل ��ى امل�ص��ال��ح

امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ق �ي��ادي�ين في
ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي وال�خ��اص
وت� � ��رت � � �ي� � ��ب م � �س � �ب � ��ق ل � �ك� ��اف� ��ة
العقود واملمارسات واالوام��ر
التغييرية .
وأردف :كما ان هناك بعض
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة خ��ول�ه��ا
ق��ان��ون �ه��ا ال �خ ��اص ال�ت�ص��رف
امل��ال��ي ب�م�ي��زان�ي�ت�ه��ا لطبيعة
ع �م �ل �ه��ا وه� � ��ذه ل �ي �س��ت م�ح��ل
خالف .

االي� � ��رادات وارى ان ب�ع��ض م�لاح�ظ��ات
اللجنة بها اج�ح��اف لبعض الجهات
واتمنى التصويت باملوافقة على هذه
امليزانيات.
 د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران :م��ا هيال ��رؤي ��ة ال �ج��دي��دة ل �ك��وي��ت ال �ي ��وم بعد
ورود هذه القفزة االقتصادية العاملية
ودأب ��ت ال �ع��ادة ان ك��ل ب��رمل��ان��ات العالم
تطالب الحكومات ب��أم��وال والحكومة
ت��رف��ض عكس عندنا الحكومة تطلب
والبرملان يرفض التقارير تفيد بعدم
وجود رؤية حكومية ومازالت تمشي
في الوتيرة السابقة.
ووثيقة اإلصالح تتطلب تشريعات
ول� �ك ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات م� ��وج� ��ودة ول �ك��ن
امليزانية العامة للدولة بها خلل كبير
وال تنفذ وفق أطرها الصحيحة.
ه��ل ت��م اع � ��ادة دراس � ��ة ك��ل م�ش��اري��ع
التنتمية وتقييمها من جديد وهل تم
اعادة تحديد االولويات لكل جهة؟
ف �ي �ج ��ب ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان ت �ب��دأ
ب �ن �ف �س �ه��ا وع� �ن ��ده ��ا س �ي �ق��ف ال �ش �ع��ب
وراءها وذلك بسبب الشرع والدستور
وق��واع��د ع�ل��م الدارة وال�ع�ق��ل وامل�ن�ط��ق
وال ��رس ��ول ي �ق��ول اب� ��دأ ب�ن�ف�س��ك ث��م من
تعول.
والدستور الكويتي نفسه به ترتيب
على ان الرأس هو األصل وعلم االدارة
الحديثة فأنت تقود بالقدوة والرسول
ص�ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وس �ل��م ع�ن��دم��ا واج��ه
مشكلة ب ��االدارة عندما واج��ه مشكلة
بدخول الحرم فقالت له ام سلمة ابدأ
ب�ن�ف�س��ك ف�ح�ل��ق ف�ح�ل��ق ال �ص �ح��اب��ة من
بعده.
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ب � �ع� ��د ت �ع �ه��دال �ح �ك��وم��ة م� ��ازال� ��ت ه� �ن ��اك م �خ��ال �ف��ات
واللجنة ايضا رفضت امليزانية.
االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ال � � �ع � ��ام ل� �ل� �ص� �ن ��دوق
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دعوات نيابية بتوفير الدعم لهيئة االتصاالت
ألهميتها في تعظيم إيرادات الدولة
تتمة المنشور ص06
ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � �ل � �ي � ��اران و 851م �ل �ي��ون
دي �ن��ار وم�لاح �ظ��ات ال�ل�ج�ن��ة ع��دم قيام
الصندوق بإنشاء مكاتب اشرافية في
ال ��دول ال�ت��ي منح بها ق��روض��ا ومنحا
يعني ما أحد يراقب عليهم.
بالنسبة مليزانية مؤسسة املوانئ
ف �ه �ن��اك ع � ��دم ت ��وري ��د االرب � � � ��اح مل � ��دة 5
س � �ن � ��وات وه� � ��ي  180م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
انطر ال��ى دب��ي ك��م ارب��اح�ه��ا ف��ي السنة
ف��امل��وان��ئ ال ت ��دار ب��ال�ش�ك��ل ال�ص�ح�ي��ح.
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل �ي �ه��ا ان ت �ت �ع �ه��د ب � ��ادارة
امل��وان��ئ بالشكل الصحيح ف��ي العالم
كله ال يوجد ميناء خاسر إال الكويت
املستفيد فقط فئة معينة يجب ان تدار
بالشكل الصحيح.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ش��رك��ات ال �ت��ي ل��م تدفع
ايجارات ملدة سنوات ونريد معرفة كم
املبالغ ولم يدفعوا االيجارات وقيمتها
وهل تم إحالة الشركات الى التحقيق.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ف �ع�لا سبقب � �ع� ��ض ال� � � � � � � ��وزراء ت � �ع � �ه � ��دوا ب �ت�ل�اف ��ي
امل� �خ ��ال� �ف ��ات وق� �ل� �ن ��ا ن� �م ��رر امل �ي��زان �ي��ة
ع�ل��ى ه��ذا االس ��اس وم��ن تعهد ل��م يف
ب� �ع� �ه ��وده ك � ��أن م�ل�اح �ظ��ات �ن��ا ل� ��م ت�ج��د
نحن ن��رف��ض كلجنة واالم��ر للمجلس
وب �ع��ض ال � � ��وزراء ال��ذي��ن ي��وك �ل��ون ال��ى
ن��واب آخ��ري��ن امل �ف��روض ي�ك��ون ال ��وزراء
لديهم الشجاعة.
 د .علي العمير وزي��ر االش �غ��ال :النقبل السيد عدنان يتهمنا بعدم الرد
لكن نحن ننتظر ان ينتهي النواب من
مالحظاتهم وال نقبل ان يكون الوزراء
يقولون يوكلوا نوابا.
 -وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح

جانب من الجلسة أمس

ال�خ��ال��د :ن�ع��رف ح�م��اس السيد عدنان
ولكن نرفض االتهام واقف على املنصة
خله يسمى أي وزير ولن نقبل ان ينال
أي وزير من الحكومة هذا االتهام واال
لديه دليل فليقدمه نحن اتفقنا على
سماع مالحظات ال�ن��واب وال يفترض
علينا مني نتكلم وك�ي��ف نتكلم ومن
ب��اب ال �ت �ع��اون ن�ع�ط��ي االخ� ��وان فرصة
للنواب التعليق ونعطي فرصة لشرح
موقفنا.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :امل �ي��زان �ي��اتت� ��وض� ��ع ل �ل��ارق � ��ام وااله � � � � � ��داف ح �س��ب
ال �س �ن��وات ال �ت��ي قضيتها ف��ي مجلس
االم � ��ة ل ��م ار االرق � � ��ام ت �ح �ق��ق االه � ��داف
وامليزانية كانت قصا ولصقا املواطن
ال�ك��وي�ت��ي ال ي�ح�ت��اج ال ��ى اع �م��ار ول�ك��ن
ي �ح �ت ��اج ال � ��ى ب� �ن ��اء ذات� � ��ه وف � ��ي 1965

س� �ن� �غ ��اف ��ورة ف ��وج� �ئ ��ت ب � �ط ��رده ��ا م��ن
االت � � �ح� � ��اد امل � ��ال � �ي � ��زي وق � � � ��ام ال ��رئ� �ي ��س
ب��ال�ت�ح��دي ل �ش��دة ح�ب��ه ل��وط�ن��ه وه�ن��اك
 3اث �ن �ي��ات وم� ��ع ذل� ��ك ال �ق ��وان�ي�ن ك��ان��ت
بمسطرة واحدة.
م ��ن خ�ل��ال م ��ا رأي � ��ت الح �ظ ��ت ك�ي��ف
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ان ت �ت��رك
 10م�لاي�ين دي �ن��ار ك��وي�ت��ي مستحقات
ل�ه��ا ع�ن��د م�ن�ت�ف�ع�ين وه ��م م�س�ت�ث�م��رون
الراضيها وملاذا الحكومة تقهر الفقير
وهناك تعد على أم�لاك الدولة وعقود
استثمارات بها تعد على املال العام.
ام ��ا م ��ا ي �ح��دث ف ��ي ك��ون��ا ف �ه��و ام��ر
غ ��ري ��ب ف �ه��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ن �ج��م ذه��ب
مل��ن ه��و ع�ق�لان��ي وه �ن��اك اس�ت�ث�م��ار في
االخ� �ب ��ار وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء ت�س�ت�ط�ي��ع ان
تحقق ارباحا كبيرة وشبابهم قادرون

لكن من يستمع الى شباب كونا فهناك
هوة كبيرة بني املوظفني وبني مجلس
االدارة ول��م ت�ل�ت��زم ال��وك��ال��ة بمالحظة
امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين او دي ��وان املحاسبة
واذا ل��م ت�ج��د امل�ح��اس�ب��ة م��ن الحكومة
فسوف تستمر هذه الفوضى.
 وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��انالحمود:
مجلس ادارة ك��ون��ا يجتمع بشكل
م�س�ت�م��ر وال �ه �ي �ك��ل ال��وظ �ي �ف��ي م��وج��ود
ف � ��ي ق � ��ان � ��ون ك� ��ون� ��ا وس � �ج � �ل ��ت ل �ج �ن��ة
امليزانيات مالحظاتهم واللجنة تريد
من كونا مخالفة القانون وهناك كثير
م ��ن ال �ك �ف ��اءات ال �ت��ي ت�ع�م��ل ل �ي��ل ن�ه��ار
وليس هدفها ال��رب��ح فقط فهي سفير
الكويت في كل دول العالم وهي الجهة
املوثوقة التي تؤدي خدمتها الوطنية

فلننصف العشرات من العاملني على
جهودهم وعلى دع��م االع�لام خارجيا
وداخليا.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ك��ون��ا اذا لمتكن هدفها الربح فلتحول الى ميزانية
ملحقة بدال من مستقلة وكلمة التمييز
ي�خ��ص ح��ال��ة معينة ب��دل�ي��ل ان دي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة اع �ت ��رض ع�ل�ي�ه��م في
ب �ع ��ض ال �ت ��وظ �ي �ف ��ات وك� ��ون� ��ا ن�ف�س�ه��ا
واف�ق��ت على مخاطبة ال�خ��دم��ة املدنية
وه � �ن� ��اك  18م�ل�اح �ظ ��ة ع �ل ��ى ك ��ون ��ا ل��م
يتم تسوية إال  4فقط يجب ان تكون
امل�ص��روف��ات ف��ي اط��ار ال�ل��وائ��ح والنظم
بقواعد اعداد وتنفيذ امليزانية.
 ف � �ي � �ص ��ل ال � � ��دوي � � � �س � � ��ان :م �ع �ج��ببشجاعة وزي ��ر االع�ل�ام واع ��ز زم�لائ��ي
ال�س��اب�ق�ين وه ��ذه م�لاح�ظ��ات م��وج��ودة
كونا ال تهدف الى الربح فلماذا الدعايا
امل ��وج ��ودة ف��ي ك��ل ال �ق �ن��وات؟ وم�ف�ه��وم
املؤسسة االعالمية تغير اآلن انت في
وزارة االعالم قاعد على منجم ذهب.
وزي� � � � ��ر االع � �ل � ��ام ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��انالحمود :كونا تعاونت مع املالحظات
وت�لاف�ت�ه��ا وه �ن��اك ق��ان��ون م�ل��زم��ون به
ولدينا طبيعة عمل خاصة فنية بكونا
ولها نظام خاص بالتوظيف والى ان
ي �ت��م ت �ح��وي �ل�ه��ا ال� ��ى م �ي��زان �ي��ة ملحقة
فهناك اجراءات نقوم بها.
 ع��دن��ان عبدالصمد :كيف تقبلونبطلب دي��وان الخدمة املدنية بتعيني
م ��راق ��ب م ��ن دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وه�ن��اك معلومات خاطئة اض��اف��ة الى
افادة اللجنة.
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قدموا التعازي إلى أسرة المرحوم

نواب يطالبون الداخلية كشف مالبسات وفاة الطفل
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
بخالص العزاء الى أسرة املرحوم
ب � ��اذن ال� �ل ��ه ال �ط �ف��ل ع �ب��دال �ع��زي��ز
احمد العازمي الذي كان مفقودا
وعثر على جثمانه أول من أمس
ون�س��أل ال�ل��ه ان يرحمه ويسكنه
فسيح جناته وأن يجعله شفيعًا
ل��وال��دي��ه ي ��وم ال�ق�ي��ام��ة وأن يلهم
أهله الصبر والسلوان.
وط � ��ال � ��ب وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ب �ت �ك �ث �ي ��ف ت� �ح ��ري ��ات� �ه ��ا مل �ع��رف��ة
م�لاب�س��ات وأس �ب��اب ال��وف��اة وه��ل
سببها جنائي ام وف��اة طبيعية
ن�ت�ي�ج��ة ارت� �ف ��اع درج � ��ة ال� �ح ��رارة
والعطش .

كما تقدم النائب طالل الجالل
بخالص العزاء وصادق املواساة
ألس ��رة ال�ط�ف��ل ع�ب��دال�ع��زي��ز احمد
العازمي سائال املولى عز وجل
أن ي �ل �ه��م أه� �ل ��ه وذوي� � � ��ه ال �ص �ب��ر
والسلوان.
وق� � � ��ال ال� � �ج �ل��ال ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي إن فزعة اب�ن��اء الكويت
جميعا ب�ح�ث��ا ع��ن اب�ن�ه��م ليست
ب �غ��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي
ض� ��رب� ��وا اروع ام� �ث� �ل ��ة ال �ت�ل�اح��م
والتراحم.
واضاف الجالل :نثمن الجهود
ال�ت��ي ق��ام��ت بها وزارة الداخلية
وال�ت��ي ه��ي محل تقدير الجميع

داع � �ي � ��ا ال� � ��ى ت �ك �ث �ي��ف ج �ه��وده ��ا
م ��ن اج � ��ل ك �ش��ف م�ل�اب� �س ��ات ه��ذا
الحادث.
وب ��دوره ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب ماضي
الهاجري بأحر التعازي وصادق
املواساة ألسرة الطفل عبدالعزيز
احمد العازمي سائال املولى عز
وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان.
وطالب الهاجري في تصريح
صحافي وزارة الداخلية ممثلة
في أجهزة البحث والتحري بإن
ت��واص��ل ال�ج�ه��ود مل�ع��رف��ة ظ��روف
ومالبسات وفاة الطفل.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ت � �ق� ��دم ال� �ن ��ائ ��ب

م � �ن � �ص ��ور ال � �ظ � �ف � �ي ��ري ب �خ��ال��ص
امل � ��واس � ��اة وال � � �ع � ��زاء ال � ��ى ع��ائ �ل��ة
امل� � � ��رح� � � ��وم ب � � � � ��اذن ال� � �ل � ��ه ال� �ط� �ف ��ل
عبدالعزيز احمد العازمي ال��ذي
ع �ث ��ر ع �ل ��ى ج �ث �م��ان��ه ب �ع ��د ف �ق��ده
ألي � � � ��ام ع � � ��دة س� ��ائ�ل��ا امل � ��ول � ��ى أن
يرحم الفقيد ويلهم أهله الصبر
وال �س �ل��وان م �ش��ددا ع�ل��ى ض��رورة
مواصلة التحريات من قبل رجال
الداخلية ملعرفة أسباب الوفاة.
وق � ��ال ال �ظ �ف �ي��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إن ف��زع��ة أه��ل ال�ج�ه��راء
ل �ن �ج��دة ع��ائ �ل��ة ال� �ع ��ازم ��ي وه �ب��ة
أب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق��ة ال ��راب �ع ��ة للبحث
ع� ��ن امل � ��رح � ��وم ب� � � � ْ�اذن ال� �ل ��ه ت��دل��ل

على الترابط ب�ين الكويت الذين
ج�ب�ل��وا ع�ل��ى ال�ت�ع��اض��د وال�ت��آل��ف
وك � ��أن ال �ك��وي �ت �ي�ين ج�م�ي�ع��ا بيت
واح� � ��د م� ��ؤك� ��دا أن ال �ج �ه��راوي�ي�ن
أث �ب �ت ��وا أن ال �ن �خ ��وة وال �ش �ه��ام��ة
ونجدة امللهوف واملحتاج سمات
م �ت��أص �ل��ة ف �ي �ه��م ول� �ي ��س غ��ري �ب��ا
ال� �ف ��زع ��ة ال� �ت ��ي ش �ه��دن��اه��ا خ�ل�ال
األيام الثالثة األخيرة.

العمير :لن نقبل
باتهام رئيس
الميزانيات حول
عدم وفاء وزراء
بعهودهم
وزير الخارجية :من
باب التعاون نسمع
مالحظات النواب
ثم نرد عليها
الدويسان :كونا
تحتاج إلى رجل
أعمال إلدارتها ال
إلعالمي
وزير اإلعالم :كونا
سفير الكويت
في دول العالم
وهدفها ليس
ربحيا
عبدالصمد18 :
مالحظة لديوان
المحاسبة على
كونا لم يتم
تسوية إال  4فقط
الدويسان :وزير
اإلعالم قاعد على
منجم ذهب
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وزير اإلعالم :كونا سفير الكويت في الخارج
وهدفها بعيد عن الربحية
تتمة المنشور ص07
 د .عبدالله الطريجي :ليس بينناوبني اي أحد في أي جهة إال كل محبة
وتقدير.
بالنسبة للموانئ قد تكون االدارة
الجديدة تحاول االجتهاد وم��ن يدير
امل ��وان ��ئ أق � ��وى م ��ن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام وت��م
اضاعة  130مليون دينار على الدولة
و 20م �ل �ي��ون��ا ش�ب�ه��ة اس �ت �ي�ل�اء ام ��وال
املوانئ بمساعدة موظفي املوانئ.
وه�ي�ئ��ة ال�ص�ن��اع��ة م��ن أس ��وأ م��راف��ق
الدولة ولم يتم تعيني مدير باالصالة.
التعيينات العشوائية في السنوات
االخيرة هي من ضعيت الكويت.
وه � � �ن� � ��اك  380م� �ن� �ت� �ف� �ع ��ا وص� �ل ��ت
م��دي��ون �ي �ت �ه��م  10م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار مل ��اذا
ل��م ت�ت��م اح��ال�ت�ه��م ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة اتمنى
م��ن ال��وزي��ر ان ي �ك��ون ل��ه م��وق��ف ح��ازم
ف ��ي م�ح��اس�ب��ة امل �س��ؤول�ي�ن وب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي وات�م�ن��ى ان ه��ذه
املالحظة امل��وج��ودة عليه تؤخد بعني
االعتبار.
واتمنى من وزير التجارة ان يفعل
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وه �ن��اك شباب
ي� �ح� �ت ��اج ��و ن � �ف� ��رص ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
قروض.
 د .محمد الحويلة :هناك اخفاقاتك�ب�ي��رة ف��ي م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ وض�ع��ف
في ادارة املرفق واهدار الكثير من املال
العام ال��ذي له حرمة ومطلوب منا ان
ن��داف��ع ع��ن امل ��ال ال �ع��ام ك�م��ا ن��داف��ع عن
بلدنا.
امل ��وان ��ئ ي �ف �ت��رض ان ت� ��دار بعقلية
جيدة خاصة في ظل انخفاض اسعار
النفط وينبغي تعظيم ايرادات الدولة
في املوانئ.
ه� � �ن � ��اك ع� � � ��دم ت� �ح� �ص� �ي ��ل اي� � � � � ��رادات
االستفادة من مرافق املوانئ بالشكل
الصحيح.
ي �ج��ب ان ي �ت��م دع ��م امل ��دي ��ر ال�ح��ال��ي
بكل م��ا ه��و الزم حتى يتصدى ملافيا
منظمة تعمل من اج��ل الحصول على
االيرادات بشكل غير مشروع.
وك��ال��ة ك��ون��ا ص��رح وط�ن��ي نعتز به
فينقل ال�خ�ب��ر م��ن ال�ك��وي��ت ال��ى العالم
وه��و واج�ه��ة الكويت ويتم م��ن خالله
الدفاع عن الكويت.
م�ح�م��د ال �ه��دي��ة :ن��وج��ه ال �ش �ك��ر إل��ى
ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وه �ي �ئ��ة ال�ص�ن��اع��ة
وامل �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
أسوأ جهتني تحت إشراف الوزير.
املشروعات ميزانية ملياري دينار
وت� ��ؤخ� ��ذ م� ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي وخ �ل ��ال 3
س� �ن ��وات ل ��م ي �ب��د ال �ج �ه��از اي ت �ع��اون
وي � �ج ��ب ان ي �ن �س��ف ال� �ج� �ه ��از ب�ه�ي�ئ��ة
االداري� � ��ة ك��ام�ل��ة وت�س�ب�ب��ه ف��ي تعطيل
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع��ن ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ه
ك�ف�ي��ل ب�ن�س��ف ال �ج �ه��ات وي �ف �ت��رض ان
يتخذ الوزير إجراء صارما تجاه ادارة

الطريجي :التعيينات
العشوائية ضيعت
الكويت وهيئة
الصناعة من أسوأ
مرافق الدولة

عدنان عبدالصمد

الصندوق.
بالنسبة لهيئة ال�ص�ن��اع��ة ينبغي
رف � ��ع ال �ق �ي �م��ة االي � �ج� ��اري� ��ة الراض �ي �ه ��ا
ك�ي��ف ال ت �ع��رف ال�ه�ي�ئ��ة ع ��دد ال�ق�س��ائ��م
الصناعية وهناك  380منتفعا تراكمت
مديونياتهم ال��ى  10م�لاي�ين ه��ل ه��ذا
معقول؟
ه �ي �ئ��ة االت � �ص� ��االت ق��ام��ت ب��دوره��ا
على ال��وج��ه الصحيح وت�ق��وم بجميع
اشتراطات الخدمة املدنية فلماذا هذا
التعطيل في امليزانية.
 د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة :ي �ف �ت��رض اني�ت��م دع ��م ه�ي�ئ��ة االت �ص ��االت ألن �ه��ا من
ال�ه�ي�ئ��ات امل�ت�م�ي��زة ول ��زي ��ادة وتعظيم
ايرادات الدولة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :امل �ي��زان �ي��اتوامل�ل�اح �ظ ��ات ه ��ي م�لاح �ظ��ات ت�ق��اري��ر
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ول �ي ��س ل �ن��ا ع�لاق��ة

وزير االعالم الشيخ سلمان الحمود

ب��االن �ج��از ف�م�ث�لا ال �ص �ن��دوق الكويتي
لم نسأل عن املنح املليارية التي تمنح
ل� �ل ��دول وم� ��ا اس� �ب ��اب امل �ن ��ح ال؟ ول �ك��ن
سألناه عن أسباب عدم انشاء مكاتب
اشرافية في ه��ذه ال��دول��ة التي منحها
املليارات.
وال ي �ع �ن ��ي ت �س �ج �ي��ل امل�ل�اح� �ظ ��ات
م��ن الناحية املالية ان الجهة ال تقوم
ب��دوره��ا وه�ي�ئ��ة االت� �ص ��االت م�ك��اف��آت
اعضاء مجلس االدارة من  7إلى  9آالف
دينار ويدخلون ف��رق عمل ويأخذون
عليها م�ك��اف��آت اي �ض��ا وي �ش��ارك فيها
اعضاء مجلس االدارة وصلت اللجان
ال � ��ى  16ل �ج �ن��ة وف ��رق ��ة ع �م��ل وس �ي �ت��م
تشكيل  13لجنة أخرى.
واذا اي جهة تعترض على دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ف �ه �ن ��اك م��رج �ع �ي��ة ل�ف�ص��ل
ه��ذا الخالف ومجلس ال��وزراء هو من

يحسم املوضوع.
 ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د :ات �ق��دمب��ال �ش �ك��ر ال ��ى رئ �ي��س واع� �ض ��اء لجنة
امل�ي��زان�ي��ات ع�ل��ى ال�ج�ه��د ال�ط�ي��ب وه��ذا
ليس معناه أننا نتفق على كل ما جاء
به السيد اعطاني من ذك��ر االن�ج��ازات
ف �ك �ل �ك��م س ��اف ��رت ��م ووج� ��دت� ��م م ��ا ي �ق��وم
ب ��ه ال �ص �ن ��دوق ف ��ي ك ��ل ان� �ح ��اء ال �ع��ال��م
الصندوق بنى مسيرة لدولة الكويت
ن �ق ��در ع �م��ل ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ول �ك ��ن ن�ض��ع
االم��ور ف��ي نصابها الصحيح عندما
يتكلمون ع��ن ع��وائ��د االس�ت�ث�م��ار فهو
هيئة تنموية م��وج��ودات��ه  5مليارات
دوالر وبنى سمعة مع  15دولة وعلينا
ان نتدارك ان عوائد االستثمار فمديره
مصطفى الشمالي الذي خدم البلد 40
سنة ومعه فاروق بستكي.
اذا ب��ال�ك��وي��ت ع�ن��دن��ا خ �ي��رة ال�ن��اس

الذين يديرون الصندوق ومالحظات
دي��وان املحاسبة عدم مراعاة الظروف
السياسية واالمنية يريدنا نتنبأ عن
س��وري��ا وال �ي �م��ن ف �ه��ل ل��دي �ه��م ال�خ�ب��رة
ع �ل��ى ال �ت �ن �ب��ؤ خ �ل �ه��م ي �س ��اع ��دون ��ا اذا
ع��وائ��د االس�ت�ث�م��ار وامل �خ��اط��ر االمنية
والسياسية وامل �خ��اض العسير ال��ذي
نستقرئه كيف أستطيع ب��أث��ر رجعي
ان احقق ال �ـ 80مليون التي ذهبت الى
ه �ي �ئ��ة االس � �ك� ��ان او ال �ت �ح �ص �ي��ل ب��أث��ر
رج �ع��ي وال أج ��د اي وس �ي �ل��ة اال ان�ن��ي
ارفع ملجلس الوزراء ليجد لنا مخرجا
من هذا االمر.
ب�خ�ص��وص امل �ن��ح امل�ل�ي��اري��ة فهناك
م�ن�ح�ت��ان س ��وف ت�خ�ل��ص ف��ي  9أش�ه��ر

التتمة ص09

عبدالصمد :علينا تفويت الفرصة
على من يريد السوء
قال النائب عدنان عبدالصمد
إنه تمر علينا هذه األيام الذكرى
األول� ��ى ل�ل�ج��ري�م��ة ال �ن �ك��راء ال�ت��ي
اس� �ت� �ه ��دف ��ت امل� �ص� �ل�ي�ن اآلم� �ن�ي�ن
الصائمني الساجدين ف��ي شهر
رم �ض��ان امل �ب��ارك ال ��ذي ه��و عند
ال�ل��ه م��ن أف�ض��ل ال�ش�ه��ور وأي��ام��ه
أف� �ض ��ل األي� � � ��ام م �ض �ي �ف��ا :ق��ام��ت
شرذمة ضالة منحرفة تتخذ من
الدين شعارا وستارا بالتفجير
ف � ��ي م� �س� �ج ��د اإلم� � � � ��ام ال � �ص� ��ادق
ع �ل �ي ��ه ال � �س �ل��ام وارت � �ك � �ب� ��ت ه ��ذا
الفعل الشنيع مدفوعة باألفكار
ال� �ش� �ي� �ط ��ان� �ي ��ة ال� ��دخ � �ي � �ل� ��ة ع �ل��ى

م�ج�ت�م�ع�ن��ا ل�ت�م��زي��ق وح� ��دة ه��ذا
الوطن وزعزعة أمنه واستقراره.
وأش ��ار إل��ى أن دم��اء الشهداء
وال� �ج ��رح ��ى ال �ت ��ي س �ق �ط��ت ع�ل��ى
ثرى الوطن هي السور والحصن
ال��ذي دف��ع ش��ر ه��ؤالء الحاقدين
املوتورين وسطر أبناء الكويت
أروع معاني التالحم والتعاضد
واصطفوا جميعًا قيادة وشعبا
ومقيمني ف��ي ص�لاة جامعة في
امل �س �ج��د ال �ك �ب �ي��ر ك��ان��ت ب�م�ث��اب��ة
تضميد ل�ل�ج��راح ال�ك�ب�ي��رة التي
ت� �س� �ب ��ب ب � �ه ��ا ال � � �ح� � ��ادث األل � �ي ��م
وأي �ض��ا ل�ت��وج�ي��ه رس��ال��ة للعالم

أج� �م ��ع وب� �خ ��اص ��ة ل �ت �ل��ك ال �ف �ئ��ة
ال �ض��ال��ة ب��أن �ن��ا ع �ل��ى وع� ��ي ت��ام
باملخططات اإلجرامية.
وأك� � � � � � ��د أن ك� � � ��ل امل � �س � ��اع � ��ي
الشريرة ستتحطم على صخرة
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وأن دم� ��اء
ال� �ش� �ه ��داء وال �ض �ح��اي��ا س�ت�ك��ون
م� �ن ��ارا ل �ك��وي��ت آم �ن��ة وم�س�ت�ق��رة
م� ��ردف� ��ا :إن� �ن ��ا ون� �ح ��ن ن �س �ت��ذك��ر
ه��ذه ال��ذك��رى بكل ما تحمله من
أمل��ت بالضحايا
آالم وج��راح��ات ّ
وذويهم وأحبتهم ال نملك إال أن
نجدد آي��ات التعازي وامل��واس��اة
ألهالي الشهداء.

ودعا الجميع لنبذ كل أشكال
العصبية والطائفية البغيضة
وتفويت الفرصة على من يريد
السوء بالكويت وأهلها ولتكن
ال��دم��اء ال��زك�ي��ة ال�ت��ي ضحى بها
ال �ش �ه��داء ن�ب��راس��ا ل�ن��ا ك��ي تبقى
الكويت واحة أمن وأمان.
وختم تصريحه قائال :تغمد
ال �ل��ه ش �ه��داؤن��ا األب� � ��رار ب��واس��ع
رحمته وألحقهم في دار جنات
النعيم مع محمد وآل��ه الطيبني
الطاهرين صلوات الله وسالمه
عليهم أجمعني.

الحويلة :كونا صرح
وطني نعتز جميعا
به ويعد واجهة
الكويت أمام دول
العالم
الهدية :مالحظات
ديوان المحسابة
على صندوق
المشروعات
الصغيرة كفيلة
بنسف كامل
هيئته اإلدارية
الحويلة :يجب دعم
هيئة االتصاالت
نظرا ألهميتها
عبدالصمد :تقارير
لجنة الميزانيات
تتطرق للمخالفات
المالية وال عالقة
لها بإنجازات
الجهات
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وزير الخارجية :رفض ميزانية صندوق
التنمية يعرض سمعة الكويت للخطر
تتمة المنشور ص08
فهل أنشئ مكتبا وسفرجيه وموظفني
ف�ل��دي  105دول ات�ع��ام��ل معها ام��ا اذا
ك� ��ان ت �ع��ام �ل��ي م ��ع ح �ك��وم��ة ف �ه ��ذا ام��ر
ي�خ�ت�ل��ف ول �ي��س م ��ن ال �س �ه��ل ان اف�ت��ح
مكتبا لكي أتابع.
ك��ل م��ا نستطيع ت�ن�ف�ي��ذه ه��و محل
سعادة وحتى قانون ديوان املحاسبة
اج� ��از ه ��ذا االخ� �ت�ل�اف ون �ح��ن ن�ح��رص
ع �ل��ى ك ��ل ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال� �ت ��ي ت ��ردن ��ا م��ن
الديوان الننا نعرف ان ذلك يقودنا الى
الطريقة التي تحقق بها انجازا أكبر.
ون �ح��ن س �ع ��داء ب�ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
ون �ح��ن ع�ل��ى أت��م االس �ت �ع��داد للتعاون
متى نستطيع تنفيذه.
 أن��س الصالح وزي��ر امل��ال�ي��ة :أثناءم��داخ �ل��ة اح� ��د زم�ل�ائ ��ي ال� �ن ��واب اش ��ار
الى ان الحكومة تدعي في عدم تعيني
الكويتيني النهم ليس لديهم اخالص
في العمل وانا أربأ بأي مسؤول يقول
ذل��ك وان�م��ا هناك بعض التخصصات
غ �ي��ر م�ن��اس�ب��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وال ي��وج��د
ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر اي م � �ف� ��ردة ت �ق��ول
ان ال �ك��وي �ت �ي�ين ل �ي��س ل��دي �ه��م اخ�ل�اص
وت �ف��ان ف��ي ال�ع�م��ل وان �م��ا القضية هي
اختصاصات.
 وزي � � ��ر اإلع � �ل� ��ام ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��انال �ح �م��ود :ك ��ل ال ��دع ��وات ال �ت��ي وج�ه��ت
من اللجنة حضرتها ونشارك اللجنة
ال� �ح ��رص وال �ن �ق ��اش وس �ج �ل��ت م��وق�ف��ا
ح�ي�ن�م��ا اب� ��دى اع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة وج�ه��ة
ن�ظ��ر ب �ع��دم ج��دي��ة وزارة االع�ل��ام اآلن
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وزير الخارجية:
صندوق التنمية
بنى مسيرة
الكويت والجميع
يشهد له

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد

ن� �ف ��س ال � �ش� ��يء ف � �ع ��دم ال� �ج ��دي ��ة ك�ل�م��ة
م��ؤس�ف��ة ول�ك�ن�ن��ا ج� ��ادون ف��ي ال�ح�ف��اظ
على امل��ال العام واقسمنا على احترام
الدستور والقانون.
ونحن نتمسك في قضية ان شؤون
ال�ت��وظ�ي��ف ل�ك��ون��ا ق��ان��ون خ��اص وه��ذا
ال �ق��ان��ون ي�ل��زم�ن��ا وال ي�م�ك��ن ان ن�خ��رج
على القانون وسلمت لجنة امليزانيات
ك��ل ال � ��ردود ال��وك��ال��ة ح� ��ددت  180ال�ف��ا
حققت  700ألف وقضية رفع االيرادات
قضية فنية وال��وك��ال��ة حكومية وه��ي
الناطق الرسمي باسم الكويت وهناك
س �ع ��ي م �ن �ه��ا ل �ت �ط��وي��ر ه � ��ذا ال �ج��ان��ب
وات � �ع � �ه ��د ام � � ��ام امل� �ج� �ل ��س واالع � �ض � ��اء
ب ��اح� �ت ��رام ال ��دس� �ت ��ور وال � �ق ��ان ��ون ول��ن

اتعهد بمخالفة القانون.
 ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي ��رال � � ��دول � � ��ة :س� �ع� �ي ��د ج � � ��دا ب ��االس� �ت� �م ��اع
لحديث االخ رئيس اللجنة امليزانيات
ح�ي�ن�م��ا ت �ح��دث ع��ن االل� �ت ��زام ب�ت�ق��اري��ر
دي��وان املحاسبة والتقرير بمالحظته
االول � � �ي� � ��ة ون � �ح � ��ن ن � �ن ��اق ��ش م �ي ��زان �ي ��ة
 2016/2015ف�ي�م��ا ي �خ��ص ع ��دم ق�ي��ام
ال �ه �ي �ئ��ة ب ��ات� �ب ��اع ال �ت �س �ل �س��ل ال �س �ل �ي��م
عندما قاموا باستئجار مبنى بمبلغ
 221أل� ��ف دي� �ن ��ار ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��ان��ون
ديوان املحاسبة وكذلك عدم استكمال
ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ض ��واب ��ط وال � �ش� ��روط ف��ي
انشاء الهيئة.
وال �ت��زام��ا ب��ال��وزي��ر بنهج الحكومة

ال �ح �ك��وم��ي ال �ح��ال��ي ال ي�ع�م��ل ك�ف��ري��ق
واح��د في تنفيذ استراتيجية الدولة
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة .وأش � ��ار إل ��ى ت �ق��ري��ر وزي ��رة
التخطيط هند الصبيح ال��ذي ذكرت
فيه أن هناك نقصا شديدا في التناغم
وال �ت �ع��اون ب�ين م��ؤس �س��ات الحكومة
لتنفيذ مشاريع التنمية.
وت � ��اب � ��ع :ل� �س ��ت راض � �ي� ��ا ع� ��ن ه ��ذه
ال �ح �ك ��وم ��ة وي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ه �ن��اك
تعديل حكومي كبير يشمل العديد
م��ن الحقائب ال��وزاري��ة وه��ذا ال يمنع
أن ه� �ن ��اك وزراء ي� �ع ��دون ع �ل��ى ال �ي��د
الواحدة أداءهم مميز ولهم انجازات
ظاهرة للعيان مستطردا :لكن الباقي
ي �ج��ب أن ن� �ق ��ول ل �ه��م م �ش �ك��وري��ن م��ا
ق�ص��رت��وا وق��د أوص�ل�ن��ا ه��ذه الرسالة
إل��ى سمو رئيس ال ��وزراء بأنه إذا لم
ي �ج��دد ال��دم��اء ف��ي ح�ك��وم�ت��ه فسيظل

األداء دون مستوى الطموح.
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى ق � ��ال ال ��زل ��زل ��ة:
ت �ش��رف��ت ب��ال �ح �ض��ور الف �ت �ت��اح ج��ام��ع
االمام الصادق وشاهدت اهل الكويت
ال �ن �ج �ب ��اء ع �ل ��ى اخ � �ت�ل��اف م��ذاه �ب �ه��م
ومشاربهم وهم يعبرون بحضورهم
م ��ا ج� �س ��ده ص ��اح ��ب ال �س �م��و االم �ي��ر
ح �ف �ظ��ه ال � �ل ��ه م� ��ن وح � � ��دة ب�ي��ن أب� �ن ��اء
الكويت عندما حضر ال�ع��ام املاضي
ف ��ي ن �ف��س ال� �ت ��اري ��خ و دم ��وع ��ه ع�ل��ى
خ ��دي ��ه م �س �ت��رس�لا ب �ص��وت��ه ال�ش�ج��ي
الجميل هذوال عيالي.
وت��اب��ع :نحمد الله على م��ا حبانا
ب��ه م��ن ق�ي��ادة مؤمنة حكيمة ونسأل
الله أن يحفظ الكويت وأهلها من شر
ال�ح��اق��دي��ن وال��ذي��ن تشربت نفوسهم
ف �ت �ن��ة ال �ح �ق��د ال �ط��ائ �ف��ي ال �ش �ي �ط��ان��ي
البغيض.

وزير المالية :لم
نتهم الكويتيين
بعدم اإلخالص
في العمل

د .علي العمير متحدثا

ف��ي تقليص االن �ف��اق رأي �ن��ا اال تصدر
ال�ق��رارات املنفذة للقانون بمنح مزايا
م��ال�ي��ة ن �ظ��را ل�ت��وج�ي��ه ال�ح�ك��وم��ة بعدم
التوسع في املصروفات.
وبالنسبة مخالفة االحكام  6و 7من
قانون الديوان وهذا ما لم تقم الهيئة
به فانها اودعت كل املبالغ.
فاتمنى من اللجنة ان تبني اسباب
ذك ��ر ام� ��ور غ �ي��ر م�س�ت�ن��دة ال ��ى ت�ق��اري��ر
دي��وان املحاسبة ومن قام بالتصويت
على هذا القانون قبل اقل من  6اشهر.
 وزي� � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة:بالنسبة مليزانية ال�ص�ن��دوق الوطني
لتنمية ورع��اي��ة املشروعات الصغيرة
وامل � � �ت � ��وس � � �ط � ��ة ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات

الزلزلة :هناك ضرورة لتعديل حكومي
أكد رئيس لجنة األولويات النائب
د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة أن ��ه ي�ف�ض��ل العمل
البرملاني على العمل الحكومي نافيا
أن ي�ك��ون ل��دي��ه أي ت��وج��ه حكومي أو
أنه يرغب في عضوية الحكومة.
وق� � ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي إن
ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي م�ق�ي��د م��ع ال�ف��ري��ق
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب ��أك �م �ل ��ه ح� �ت ��ى ل � ��و ك ��ان
ل��دي��ه وج �ه��ة ن �ظ��ر أخ� ��رى ف �ه��و م�ل��زم
ب � �ق� ��رار ال� �ف ��ري ��ق ال �ح �ك ��وم ��ي م �ن �ت �ق��دا
الحكومة كونها تفتقر إلى التنسيق
فيما بينها ما يؤخر إنجاز املشاريع.
واق� �ت ��رح ال ��زل ��زل ��ة أن ي �ك��ون ه�ن��اك
ج �ه��از ف��ي م�ج�ل��س ال � ��وزراء مل�س��اع��دة
ال � � ��وزراء ع �ل��ى ال �ت �ن��اغ��م ف�ي�م��ا بينهم
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب �ي��ن ال � � � � � ��وزراء الن� �ج ��از
املشاريع وإزالة أي عوائق أوتحديات
ت ��واج� �ه� �ه ��ا الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن ال� �ف ��ري ��ق

مضبطة

م�ع�ن�ي��ة ب��ال�ج��وان��ب امل��ال �ي��ة ل�ك��ن كثيرا
م� ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات اداري� � � � ��ة ل �ي �س��ت ل�ه��ا
ان� �ع� �ك ��اس ��ات م ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى امل �ي ��زان �ي ��ة
ن �ح��ن ن �ل ��وم ال �ص �ن ��دوق ع �ل��ى م�س��ائ��ل
ال ت��دخ��ل ف��ي اخ �ت �ص��اص��ه فبالنسبة
ل� �ش ��ؤون ال �ت��وظ �ي��ف وال �ه �ي �ك �ل��ة ل�ي��س
م��ن اخ�ت�ص��اص��ه ول�ي��س ط��رف��ا ف��ي ه��ذا
الشأن وال ندري من اين جاءت اللجنة
بمالحظة ان الصندوق سيعني وافدين
غ�ي��ر ك��وي�ت�ي�ين ون�س�ع��ى ل�ح��ل ك��ل ه��ذه
املالحظات.
وبالنسبة مليزانية هيئة الصناعة
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سلمان الحمود:
أقسمنا على احترام
الدستور وجادون
في الحفاظ على
المال العام
العبداهلل :أوقفنا
إصدار قرارات منح
المزايا المالية نظرا
لتوجه الحكومة
بعدم التوسع في
المصروفات
وزير التجارة:
تكليف هيئة
االستثمار إدارة
المنطقة الحرة
بدال من هيئة
الصناعة

د .يوسف الزلزلة
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مضبطة

aldostoor
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الحكومة تؤكد تعاونها مع اللجان البرلمانية
والتزامها بحضور جميع االجتماعات
وزير التربية:
معهد األبحاث
مفخرة للكويت
وجميع الجهات
الحكومية تستفيد
منه

مبارك الخرينج مترئسا جانبا من الجلسة

تتمة المنشور ص09
فنجد ان اللجنة استندت الى  4اسباب
وان اؤك��د على عدم صحة البند االول
وه ��ي ع ��دم ت�لاف��ي امل�لاح �ظ��ات ومنها
املنطقة الحرة والكل يعلم انها كانت
م �ح��ل ن� � ��زاع وك �ل �ف��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار إدارة املنطقة ال�ح��رة بدال
م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن ��اع ��ة وه � �ن� ��اك ن �ظ��ام
خ��اص يشمل ك��ل القسائم الصناعية
م��ن مجموعة م��ن البيانات والجهات
ال��رق��اب �ي��ة ل��دي�ه��ا ال�ص�لاح�ي��ة ل�ل��دخ��ول
والتعرف على القسائم.
وت � ��م ت �ح �ص �ي��ل امل �س �ت �ح �ق��ات ع�ل��ى
امل �ن �ت �ف �ع�ين وال �ب��ال �غ�ي�ن  380وامل �ب��ال��غ
بلغت  10ماليني واملتبقى منها اقل من
 ٪ 1وهي منظورة في القضاء.
 وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��يد .ب��در العيسى :املعهد لديه مشاريع
ع� ��دي� ��دة وي � �خ� ��دم ال� �ج� �ه ��ات ك ��اف ��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت ف ��ي م �ج ��ال ال� �ط ��رق وال� �غ ��ذاء
وامل � �ي ��اه وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وس�ج�ل��ت
باسمه كثير من االختراعات العلمية
ويعتبر مفخرة للكويت ومالحظات
الديوان كانت في ادارة سابقة واالدارة
ال� �ج ��دي ��دة ت �ع �م��ل ع �ل ��ى ت �ص ��وي ��ب ك��ل
املالحظات.
االدارة ال �ح��ال �ي��ة ت �خ��اط��ب دي� ��وان
ال � � �خ� � ��دم� � ��ة امل� � ��دن � � �ي� � ��ة ب� ��االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة
باملستشارين والبد من اعطاء االدارة
ال�ج��دي��دة ال�ف��رص��ة لتصحيح ك��ل هذه
املالحظات.
 د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي� ��ر االش �غ��ال:ال � ��وزراء ي�ك�ل�ف��ون بعضهم ب�ع�ض��ا وال
ي��وج��د وزي ��ر ي�ك�ل��ف ن��ائ�ب��ا ون ��رد على
وزير املواصالت الله يشفيك.
وه� �ن ��اك م�ل�اح �ظ��ة ي �ت �ي �م��ة ح�ص�ل��ت
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ت � �ق ��ول م�ل�اح� �ظ ��ات ك �ث �ي��رة
وامل�لاح�ظ��ة م�ن�ظ��ورة ام ��ام ال�ق�ض��اء كل
هذا يتعلق بمؤسسة املوانئ.
ع�ق��دت ع��دة اج�ت�م��اع��ات م��ع الهيئة
العامة لالستثمار وتم ابعاد حسابات
صندوق املوانئ الوهمية واحيلت الى

لقطة من جلسة أمس

النيابة وص �ن��دوق امل��وان��ئ م�ح��ال الى
النيابة العامة وارض ميناء عبدالله
محالة الى النيابة واالدارة تتخذ كافة
املعالجات اململكة وفق قانون حماية
املال العام.
ف ��اذا ك ��ان ه �ن��اك ق �ص��ور ي��ذك��ر لكن
ن� ��رف� ��ض ان ت � �ق� ��وم ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��رف ��ض
امليزانية وما يترتب عليها.
 عدنان عبدالصمد :هناك فرق بنيت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وب�ي�ن تقرير
ال�ل�ج�ن��ة وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان
تجاوزنا املالحظة وأستغرب ان بعض
الوزراء يقول هذا ليس من صالحيات
لجنة امل�ي��زان�ي��ات ن�ح��ن قلنا ان هناك
اس � � ��اءة الس� �ت� �خ ��دام ه � ��ذا االس �ت �ث �ن��اء
وس�ن�ق��دم اق�ت��راح��ا الس�ت�ث�ن��اء الجهات
املنشأة كافة من رقابة الخدمة املدنية.
هناك متطلبات تشريعية وقانون

امل�ي��زان�ي��ة ال ي�غ�ي��ر تنظيمات هيكلية
ن �ن��اق��ش م �ي��زان �ي��ة وح �س��اب��ا خ�ت��ام�ي��ا
اي �ض��ا وه� ��ذا م��وج��ود ف��ي امل�لاح �ظ��ات
وانعكاساتها على امليزانيات\.وقضية
املنح ارجو االطالع على التقارير نحن
نعرف ان هذه املنح لها طابع سياسي
وه�ن��اك تباين للمكاتب ف��ي تقاريرها
عن املنح.
 ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��سال � � � � � � ��وزراء :ك � � ��ون ال � �ص � �ن� ��دوق ت��رف��ض
ميزانيته فهذا شيء البد من مناقشته
رئيس اللجنة يشير الى ان هذا تقرير
اللجنة وتقرير الديوان وال يعني ذلك
انني اتفق معهم لكن بأي حق نرفض
م�ي��زان�ي��ة ال �ص �ن��دوق ب��أق ح��ق نعرض
س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�خ�ط��ر ول �ك��ن ه�ن��اك
امور كيف نتفق فيها ولن استطيع ان
ات�ف��ق وه�ن��اك آل�ي��ات ف��ي ال�ق��ان��ون تحل

هذه االشكاليات.
 وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��انال �ح �م��ود :أح�ي��ي ش�ج��اع��ة االخ ع��دن��ان
ف��ي ت�ق��دي��م اق �ت��راح ب�ع��دم اس�ت�ث�ن��اء اي
جهة وارج��و من املجلس املوافقة على
ميزانية كونا.
 الشيخ محمد العبدالله :ذكر االخع ��دن ��ان ان �ن��ي ك �ن��ت أق � ��رأ م ��ن اآلي �ف��ون
وان � ��ا اق � ��ول ال أن� ��ا ق � ��رأت م ��ن ال�ت�ق��ري��ر
امل��رف��ق اح �ت��وى ع �ل��ى امل�لاح �ظ��ة ب�ع��دم
ق �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب � ��اإلج � ��راءات ال�س�ل�ي�م��ة
عند استئجار املبنى والسيد عدنان
ذكر أن تقاريره تلتزم وتعكس ما هو
م��وج��ود ف��ي ت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة
ول�ك��ن ه�ن��اك م�لاح�ظ��ات للجنة ليست
موجودة في تقارير ديوان املحاسبة.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي� � ��ر ال ��دول ��ة:ال �ت �ق��اري��ر ت �ق��اري��ر ل �ج �ن��ة وال �ت �ح��ال �ي��ل

تحاليله.
 وزير التجارة يوسف العلي :لجنةامليزانيات حينما تتكلم مالحظاتها
فلتضع مالحظاتها املالية فقط.
 ع��دن��ان عبدالصمد :وزي��ر ال��دول��ةي� �ت� �ك� �ل ��م ع � � ��ن ح � � �س� � ��اب خ � �ت � ��ام � ��ي ف��ي
 2016/2015ولكننا نتكلم عن حساب
خ �ت��ام��ي  2015/2014وق �ب��ل اج�ت�م��اع
ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ن �ط �ل��ب م ��ن دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ان يجتمع م��ع ال�ج�ه��ة قبل
اجتماعنا معهم.
 م �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج :ن�ش�ك��ر رئ�ي��سل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وامل � �س� ��ؤول �ي�ن ف��ي
امل��وان��ئ ومعهد االب�ح��اث وال�ص�ن��دوق
ال �ك ��وي �ت ��ي وك� ��ون� ��ا وال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
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الخميس يسأل عن مصاريف مكتب
اإلنماء االجتماعي
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س
س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه ق � � ��ال ف � ��ي م �ق ��دم �ت ��ه:
ان� � ��ه ون� � �ظ � ��را ل� �ت ��وج ��ه ال �ح �ك��وم��ة
وب �ت �ع �ل �ي �م��ات م� ��ن س� �م ��و رئ �ي��س
م� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � � � � � ��وزراء ف � � � ��ي دم� � ��ج
املؤسسات والجهات ذات الطبيعة
املتشابهة لتقليص امل�ص��روف��ات
اطلب تزويدي باآلتي:
 - 1هل لديكم توجه حقيقي في
دم ��ج م�ك�ت��ب االن �م��اء االج�ت�م��اع��ي
ال � �ت� ��اب� ��ع ل� � ��دي� � ��وان س� �م ��و رئ �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء وال ��ذي تشرفون
ع�ل�ي��ه ط�ب�ق��ا مل��رس��وم ان �ش��ائ��ه مع

اي ج �ه��از ح �ك��وم��ي آخ ��ر الس�ي�م��ا
ان��ه ح��ال�ي��ا ي�خ�ل��و م��ن اي ق �ي��ادات
ت��دي��ره؟ اذا كانت االج��اب��ة بالنفي
ف�م��ا امل �ه��ام امل�ل�ح��ة امل��وك �ل��ة ملكتب
االن� �م ��اء وال �ت��ي ال ي�م�ك��ن دم�ج�ه��ا
م � ��ع اج� � �ه � ��زة اخ � � � ��رى ف � ��ي وزارة
ال �ش��ؤون االجتماعية او الصحة
او غ�ي��ره�م��ا؟ ف ��اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب ��االي� �ج ��اب ف �م��ا ت �ص ��ورك ��م ل �ه��ذا
الدمج؟
 - 2م �ص��اري��ف م�ك�ت��ب االن �م��اء
االجتماعي منذ انتقاله الى ديوان
سمو رئيس مجلس الوزراء حتى
ت��اري �خ��ه م��ع ت��وض�ي��ح اه�م�ي��ة كل
بند لهذا الصرف.

 - 3ه��ل ي�م��ارس مكتب االن�م��اء
االجتماعي ادوارا تتجاوز حدود
ص �ل�اح� �ي ��ات ��ه ال � �ت� ��ي ح � ��دده � ��ا ل��ه
مرسوم انشائه؟
وم��ا امل�ب��رر ال�ق��ان��ون��ي ملمارسة
م �ك �ت��ب االن� � �م � ��اء مل � �ه ��ام وظ �ي �ف �ي��ة
ك ��رع ��اي ��ة ال� �ط� �ف ��ل وال �ش �ي �خ��وخ��ة
وامل � �ع� ��اق�ي��ن وغ � �ي� ��ر ذل� � ��ك م� �م ��ا ل��م
ي �ح��دده��ا م��رس��وم ان �ش��ائ��ه ضمن
ص�لاح�ي��ات��ه ب�ش�ك��ل ص��ري��ح وه��ي
م��وك �ل��ة الج �ه��زة ح�ك��وم�ي��ة اخ��رى
ب� �ع� �ض� �ه ��ا ص� � � � ��ادر ب � �ه� ��ا ق� ��وان�ي��ن
صادرة من مجلس األمة؟
 -4ه ��ل ق �م �ت��م ب ��اص ��دار الئ�ح��ة
ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل ��رس ��م إن � �ش� ��اء م�ك�ت��ب

اإلن � �م ��اء االج �ت �م ��اع ��ي؟ اذا ك��ان��ت
االج � ��اب � ��ة ب��ال �ن �ف��ي ف� �م ��ا م �ب��ررك��م
القانوني في ذلك؟
 -5ه��ل ل��دي�ك��م ن�ي��ة ف��ي ترشيح
ق � � � �ي� � � ��ادات ف � � ��ي م � �ك � �ت� ��ب االن � � �م� � ��اء
االج �ت �م��اع��ي؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب��االي�ج��اب فما اسبابكم ف��ي هذا
الترشيح رغم توجه الدولة العام
ف��ي دم ��ج ال �ه �ي �ئ��ات ذات األع �م��ال
امل �ت �ش��اب �ه��ة وه � ��ي ال� �ح ��ال ��ة ال �ت��ي
عليها مكتب االن�م��اء االجتماعي
م� � � ��ع م� � � �ه � � ��ام وزارة ال� � � �ش � � ��ؤون
االجتماعية على سبيل املثال؟

العمير :نتخذ
اإلجراءات كافة
في الموانئ وفق
قانون حماية
المال العام
عبدالصمد :قانون
الميزانية ال يغير
تنظيمات هيكلية
الخرينج :صندوق
التنمية يساهم
في تنمية الدول
التي كانت لها
مواقف مشرفة
معنا أثناء الغزو

aldostoor
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انتقادات نيابية لعدم تنفيذ قانون دعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مؤسسة الموانئ الكويتية
تتمة المنشور ص10
للصناعة وأريد ان اقف عند الصندوق
ال �ك��وي �ت��ي ه ��ذا اس ��س م �ن��ذ االس �ت �ق�لال
ف��ي ع �ه��د امل �غ �ف��ور ل��ه ال �ش �ي��خ ع�ب��دال�ل��ه
السالم في  1961والهدف منه مشاركة
الثروة النفطية الكويتية لتنمية الدول
الشقيقة والصديقة وال ننسى موقف
املجتمع الدولي اثناء الغزو الصدامي
ال �غ��اش��م وذل � ��ك مل ��ا ق ��ام ب ��ه ال �ص �ن��دوق
الع�م��ال تنموية ل�ه��ذه ال ��دول الشريفة
وال ��وف �ي ��ة وال �ص��دي �ق��ة وم��واق �ف �ه��م م��ع
الكويت ضد الغزو الصدامي الغاشم.
وبعد التحرير نقل تبعية الصندوق
ال ��ى وزارة ال �خ��ارج �ي��ة الن ��ه ل��ه ج��ان��ب
سياسي وه�ن��اك مالحظة س��واء اثناء
زياراتنا للدول والى بعض هذه الدول
مع املغفور له جاسم الخرافي ضرورة
وضع اسم الكويت على هذه املشاريع
واتمنى م��ن وزي��ر الخارجية ان يضع
هذه املالحظة بعني االعتبار بأن يكون
هناك اع�لان واض��ح وصريح ملا قامت
به الكويت والصندوق.
 عدنان عبدالصمد :بعض الجهاتالتي يشرف عليها وزير الدولة ال تأتي
وال الوزير يأتي.
 وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ال � �ش � �ي ��خ م �ح �م��دالعبدالله :ه��ذا ك�لام غير صحيح فأي
ج�ه��ة تمتنع ع��ن ال�ح�ض��ور فليبلغني
رئيس اللجنة لكي أتخذ االجراءات.
 وزي� ��ر امل��ال �ي��ة :ات �م �ن��ى م��ن ال�س�ي��دعدنان اب�لاغ الحكومة كلها باي جهة
ام �ت�ن �ع��ت ع ��ن ح �ض��ور اج �ت �م��اع لجنة
امليزانيات.
 الرئيس مرزوق الغانم :نزوال علىرغبة الزمالء النواب غدا ما في جلسة
وه��ل ي��واف��ق ع�ل��ى ان االس �ب��وع ال�ق��ادم
ج �ل �س��ات االح � ��د واالث � �ن �ي�ن وال �ث�ل�اث ��اء
واالربعاء والخميس.
(موافقة عامة)
 مؤسسة املوانئ الكويتية.االيرادات  76مليونا  256ألف دينار
امل �ص��روف��ات  62مليونا و 228أل��ف
دينار
نتائج األعمال  14مليونا و 28ألف
دينار
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى م�ش��روع��ي
الحساب الختامي وامليزانية ملؤسسة
املوانئ وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  42عدم موافقة  5الحضور
47
م��واف�ق��ة وي �ح��ال ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة مع
التوصيات
 معهد الكويت لألبحاث العلمية.االيرادات  6ماليني و 667ألف دينار
امل �ص��روف��ات  84مليونا و 290أل��ف
دينار
نتائج األعمال  77مليونا و 623ألف

حوار نيابي حكومي

دينار
وجرى التصويت نداء باالسم على
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي مل �ع �ه��د االب �ح ��اث
وميزانيته وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  42عدم موافقة  5الحضور
47
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات الواردة
 ال � �ص � �ن ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ةالعربية.
االي � � � ��رادات  177م �ل �ي��ون��ا و 16أل��ف
دينار
امل �ص��روف��ات  26مليونا و 827أل��ف
دينار
ن�ت��ائ��ج األع �م��ال  150مليونا و189
ألف دينار
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال�ح �س��اب
الختامي وامليزانية للصندوق وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة  44عدم موافقة  2الحضور
46
موافقة ويحال على الحكومة
 وكالة االنباء الكويتية كونا.االيرادات  180ألف دينار
امل �ص��روف��ات  16م�ل�ي��ون��ا و 23أل��ف
دينار
نتائج األعمال  15مليونا و 843ألف
دينار
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى م�ش��روع��ي
الحساب الختامي وامل�ي��زان�ي��ه وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة  42عدم موافقة  4الحضور
46
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات
 ه � �ي � �ئ� ��ة االت � � � � �ص� � � � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ةاملعلومات.
االي � � � ��رادات  65م �ل �ي��ون��ا و 364أل��ف
دينار
امل�ص��روف��ات  10م�لاي�ين و 304آالف
دينار
نتائج األعمال  55مليونا و 60ألف
دينار

وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى م�ش��روع��ي
الحساب الختامي وامل�ي��زان�ي��ه وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة  43عدم موافقة  2الحضور
45
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات
 الهيئة العامة للصناعة.االي � � � ��رادات  67م �ل �ي��ون��ا و 500أل��ف
دينار
امل �ص��روف��ات  46م�ل�ي��ون��ا و 73أل��ف
دينار
نتائج األعمال  21مليونا و 427ألف
دينار
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى م�ش��روع��ي
الحساب الختامي وامل�ي��زان�ي��ه وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة  38عدم موافقة  7الحضور
45
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات
 الصندوق الوطني لتنمية ورعايةاملشروعات الصغيرة املتوسطة.
االيرادات  1000دينار
امل� �ص ��روف ��ات  10م�ل�اي�ي�ن و 5آالف
دينار
نتائج األع�م��ال  10ماليني و 4آالف
دينار
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى م�ش��روع��ي
الحساب الختامي وامل�ي��زان�ي��ه وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة  38عدم موافقة  6الحضور
44
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات
 ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ت��رف��عالجلسة إلى يوم األحد الساعة الثانية
عشرة ظهرا.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

✓

8

جمال العمر

40

عيسى الكندري

9

حمدان العازمي

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

✓

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

42

✓

✓

✓

✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد

غير
موافق
موافق

ممتنع

✓
✓

5

-

12

جدول األعمال
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لعدم كفاية اإلجراءات المتخذة إلنهاء احتكار إحدى الشركات المناولة

الميزانيات توصي مؤسسة الموانئ بتالفي
مالحظات ديوان المحاسبة
أن � � �ج� � ��زت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
التقرير السابع بشأن:
 - 1م�ش��روع ال�ق��ان��ون باعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي مل��ؤس �س��ة
امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
 - 2ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ع ��ن ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال�ج�ه��ات
املستقلة وحساباتها الختامية
للسنة املالية .2015/2014
 - 3ت� �ق ��اري ��ر وح � � ��دات ال��رق��اب��ة
امل��ال�ي��ة ع�م��ا أس �ف��رت ع�ن��ه ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات
امل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ات امل� � �س� � �ت� � �ق� � �ل � ��ة ع ��ن
ال�ن�ص��ف االول م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 4م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��رب��ط
ميزانية مؤسسة املوانئ الكويتية
للسنة املالية .2017/2016
وق��درت االي��رادات في الحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �س �ن ��ة 2015/2014
مل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة امل� � � � � ��وان� � � � � ��ئ ب� �م� �ب� �ل ��غ
 75.669.487د.ك ف �ي �م��ا ق� ��درت
امل �ص��روف��ات بمبلغ 61.235.838
د.ك ف��ي ح�ين بلغت االي ��رادات في
امليزانية بمبلغ  76.256.000د.ك
وبلغت امل�ص��روف��ات 62.228.000
د.ك وس�ي�ب�ل��غ االح �ت �ي��اط��ي ال�ع��ام
مل��ؤس�س��ة امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة بعد
إق � ��رار ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي مبلغ
 526.539.365د.ك.
وت �ع �ت �ب��ر ال� �ج� �ه ��ة (ج� � � ��ادة ال ��ى

خلل واضح في
التواصل والتفاعل
مع جهاز
المراقبين الماليين
وعدم وضوح آلية
التعامل معه
جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ح ��د م � ��ا) ف ��ي ات � �خ ��اذ االج� � � ��راءات
ال�ل�ازم��ة ل�ت�س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات ام��ا
املالحظات التي تم تسوية جانب
منها او لم يتم تسويتها فسترفع
الى مجلس الوزراء.
ورغ � ��م ت �ب �ع �ي��ة ادارة ال �ت��دق �ي��ق
الداخلي ألعلى سلطة إشرافية إال
انها (غير فعالة).
وسجل جهاز املراقبني املاليني
م�ل�اح� �ظ ��ة واح� � � � ��دة ع� �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ
ميزانية املؤسسة وتجدر االشارة
ال� ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة اس �ف��ت ان تصل
الخالفات في العمل بني املؤسسة
وج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ال��ى ما
وص� �ل ��ت ال� �ي ��ه م �ب �ي �ن��ة ان ق��ان��ون
ج � �ه� ��از امل� ��راق � �ب �ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن ب ��ات
ج ��اه ��زا م �س �ت �ق�لا ذا ص�لاح �ي��ات

ق��ان��ون�ي��ة وي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل��رون��ة
الكافية واآلل �ي��ات الكفيلة لحسم
أي خ �ل ��اف ي� �ن� �ش ��أ ب �ي��ن ال� �ج� �ه ��از
والجهة املراقب عليها.
والح � � �ظ � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت �س �خ �ي��ر
م��وارد مؤسسة املوانئ الكويتية
ل�ص��ال��ح اح� ��دى ش��رك��ات امل�ن��اول��ة
وت�ع�ظ�ي��م ارب��اح �ه��ا وع ��دم ات�خ��اذ
امل��ؤس �س��ة ل �ل��اج � ��راءات ال��رق��اب �ي��ة
على ال��رس��وم ال�ت��ي ت�ق��وم الشركة
بتحصيلها.
ح �ي��ث ق��ام��ت امل��ؤس �س��ة ب �ش��راء
معدات املناولة وتحملها تكاليف
التأمني عليها واستهالكها كما
ان امل� ��ؤس � �س� ��ة ه � ��ي م � ��ن ي �ت �ح �م��ل
غ��ال�ب�ي��ة ت�ك��ال�ي��ف اع �م��ال امل�ن��اول��ة
من تشغيل وصيانة لتلك املعدات

ول� � ��م ت� �ق ��م امل ��ؤس� �س ��ة ب�ت�ح �ص �ي��ل
رس� � � ��وم خ � ��دم � ��ات ال� �ك� �ه ��رب ��اء م��ن
ال�ش��رك��ة رغ��م ق�ي��ام�ه��ا باستهالك
احمال كهربائية عالية.
ب��االض��اف��ة ال ��ى ض �ي��اع ك��ل من
امل� �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ث �م��رة وع ��وائ ��ده ��ا
وامل �ق��درة بما ي�ق��ارب  130مليون
دوالر ف� � ��ي ص � � �ن� � ��دوق امل � ��وان � ��ئ
االستثماري الذي ُيدار عن طريق
اح ��دى ال�ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لشركة
امل�ن��اول��ة امل��ذك��ورة اع�ل�اه مما ادى
الى تحويل املوضوع الى النيابة
العامة.
أهم المالحظات االخرى
 - 1عدم توريد ارب��اح مؤسسة
امل� ��وان� ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة امل ��رح� �ل ��ة ع��ن

خ �م��س س �ن��وات م��ال �ي��ة وال�ب��ال�غ��ة
 180م � �ل � �ي� ��ون دي � � �ن � � ��ارا ل �ص��ال��ح
ال� � �خ � ��زان � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة رغ� � � ��م إق� � � ��رار
الحسابات الختامية.
 - 2ك�ث��رة ل�ج��ان التحقيق دون
انعكاس اثرها بشكل ملموس في
خفض ع��دد امل�لاح�ظ��ات املسجلة
ح�ي��ث م��ا ت ��زال  49م�لاح�ظ��ة دون
ت �س��وي��ة اض ��اف ��ة ال � ��ى وج� � ��ود 15
م�ل�اح� �ظ ��ة ت� ��م ت �س��وي �ت �ه��ا ب�ش�ك��ل
جزئي.
 - 3ش� �ب� �ه ��ة ت� �س� �ه� �ي ��ل اع � �م� ��ال
االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى ام � ��وال م��ؤس�س��ة
امل��وان��ئ الكويتية م��ن قبل بعض
م� ��وظ � �ف � �ي � �ه� ��ا ل � �ص � ��ال � ��ح اط � � � ��راف
خ��ارج �ي��ة وامل � �ق� ��درة ب� � �ـ 20م�ل�ي��ون
دي �ن��ار وامل ��وض ��وع ُم �ح��ال حاليا

الى النيابة العامة.
 - 4ض� � � ��رورة اإلس� � � � ��راع ب�ف�ت��ح
ب � ��اب ال �ت��وظ �ي��ف ل � ��دى امل��ؤس �س��ة
وامل�غ�ل��ق م�ن��ذ س�ن��ة  2006خاصة
ان امل��ؤس �س��ة ن�ف�س�ه��ا ت �ش �ي��ر ال��ى
ض � ��رورة ت �ج��دي��د ال ��دم ��اء لنقص
الكفاءات لديها.
قرار اللجنة
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى االس � � �ب� � ��اب اآلت� �ي ��ة
ذكرها:
 - 1استمرار مالحظات دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة وخ� ��اص� ��ة ال �ج �س �ي �م��ة
على املؤسسة رغم اعطاء االدارة
الجديدة فرصتني من قبل اللجنة
وك��ان��ت االول ��ى ف��ي دور االنعقاد
املاضي والثانية في دور االنعقاد
الحالي ملدة شهرين.
 - 2وج � � ��ود خ� �ل ��ل واض � � ��ح ف��ي
ال� �ت ��واص ��ل وال �ت �ف��اع��ل م ��ع ج �ه��از
امل��راق �ب�ين امل��ال �ي�ين وع ��دم وض��وح
آل � �ي� ��ة ال � �ت � �ع ��ام ��ل م � �ع ��ه ووص � � ��ول
ال � �خ�ل��اف� ��ات ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل ال� � ��ى م��ا
وصلت اليه رغم ان قانون انشاء
ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين يحتوي
ع �ل��ى امل ��رون ��ة ال �ك��اف �ي��ة واآلل� �ي ��ات
ال�ك�ف�ي�ل��ة ل�ح�س��م أي خ�ل�اف ينشأ
ب�ي��ن ال� �ج� �ه ��از وال� �ج� �ه ��ة امل� ��راق� ��ب
عليها.
 - 3ع� � ��دم ك� �ف ��اي ��ة االج � � � � ��راءات
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 16توصية لمؤسسة الموانئ أهمها اتخاذ اإلجراءات
 - 1التعاون مع كافة الجهات
ال��رق��اب�ي��ة لتمكينها م��ن القيام
ب��دوره��ا وف ��ق اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
وات � �خ� ��اذ ال� �خ� �ط ��وات ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ج��ادة ف��ي تسوية املالحظات
امل �س �ج �ل��ة ع� �ل ��ى امل ��ؤس� �س ��ة ف��ي
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال ��رق ��اب� �ي ��ة واي� �ج ��اد
آل � �ي� ��ات ت �ف��اع �ل �ي��ة وت��واص �ل �ي��ة
م � �ع � �ه� ��ا ب� � �ع� � �ي � ��دا ع � � ��ن ال� � �ط � ��رق
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة مل ��ا ل ��ه م ��ن اث� ��ر ف��ي
ت�س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات اوال ب��أول
وض��رورة إج��راء تحقيق اداري
ف �ي �م��ا ي �ح �ص��ل ب �ي�ن امل��ؤس �س��ة
وج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين من

قبل وزي��ر امل��واص�لات او وزي��ر
املالية او كليهما للوقوف على
مالبسات ما وقع بموضوعية
ومعرفة املتسبب.
 - 2ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ل� �ت� �ص ��وي ��ب امل ��آخ ��ذ
ف ��ي ادارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي
وت� �ف� �ع� �ي� �ل� �ه ��ا ت� �ف� �ع� �ي�ل�ا ك ��ام�ل�ا
مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن اث � ��ر ف� ��ي ال � �ح ��د م��ن
امل�ل�اح �ظ ��ات االداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة
واملحاسبية ال�ت��ي ق��د تقع بها
ال � ��وح � ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة اث �ن��اء
العمل وت��دارك�ه��ا قبل وقوعها
وش�غ�ل�ه��ا ب��ال �ك��وادر الوظيفية

امل�ن��اس�ب��ة وامل��ؤه �ل��ة وتقويتها
باللوائح الداخلية بالتنسيق
م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب �م��ا
ي� � �ض� � �م � ��ن س� �ل ��ام � � ��ة ع � �م � �ل � �ي� ��ات
ال � �ت� ��دق � �ي� ��ق امل� � ��ال� � ��ي واإلداري
مستقبال.
 - 3العمل على تعزيز كفاء ة
االن� � �ظ� � �م � ��ة امل � �ح� ��اس � �ب � �ي� ��ة ل� ��دى
امل��ؤس�س��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع جهاز
امل ��راق� �ب�ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن وم �ع��ال �ج��ة
اوجه القصور في نظم الرقابة
الداخلية.
 - 4التنسيق مع وزارة املالية
لتوريد ارباح مؤسسة املوانئ

ال �ك��وي �ت �ي��ة امل ��رح� �ل ��ة وال �ب��ال �غ��ة
 180.410.694دي � �ن ��ارا وال �ت��ي
تخص الفترة من 2005/2004
ال��ى  2009/2008ال��ى ال�خ��زان��ة
العامة للدولة.
 - 5ض � � ��رورة ق� �ي ��ام م�ج�ل��س
ادارة امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ب� � � � � ��دوره
االساسي والعمل على تسوية
املالحظات التي سجلها ديوان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة وامل � �س� ��اه � �م� ��ة ف��ي
ت��ذل�ي��ل امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
االدارة التنفيذية ف��ي ح��ل تلك
املالحظات.
 - 6ات �خ ��اذ امل��ؤس �س��ة ل�ك��اف��ة

االج � � ��راء ات ال �ق��ان��ون �ي��ة إلن �ه��اء
ش �ب��ه اح �ت �ك��ار اح � ��دى ش��رك��ات
امل �ن��اول��ة ل�لاع �م��ال التشغيلية
ال��رئ �ي �س �ي��ة مل ��ؤس� �س ��ة امل ��وان ��ئ
الكويتية وح��ل كافة املشكالت
امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب � � �ه� � ��ذه امل �ل�اح � �ظ� ��ة
امل � �س � �ت � �م� ��رة ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة ل �ل �خ��روج
ب� ��اآلل � �ي� ��ة امل � �ن ��اس � �ب ��ة م � ��ن ه ��ذه
املالحظة وفق االطر القانونية
وان ت� �ق ��وم امل ��ؤس� �س ��ة ب � � ��ادارة
اع�م��ال�ه��ا االس��اس�ي��ة ال�ت��ي نص
قانون انشائها عليها بنفسها.
 - 7امل� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ال� � � ��دوري� � � ��ة

للمواضيع املحالة الى النيابة
ال � �ع� ��ام� ��ة وال� � �ق� � �ض � ��اء وت� �ق ��دي ��م
ال ��دف ��وع ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة
ح �ف �ظ��ا ل �ح��ق امل��ؤس �س��ة وامل� ��ال
العام.
 - 8ال � � �ح � ��رص ع � �ل� ��ى ح �س��ن
ص � �ي� ��اغ� ��ة اإلح � � � � � ��االت امل� �ق ��دم ��ة
ل � �ل � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة م � � ��ن ق �ب��ل
املؤسسة وارفاقها باملستندات
الكافية والوافية والتي تحفظ
ح��ق امل��ؤس �س��ة ال �ق��ان��ون��ي ام��ام
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اللجنة كشفت عن تورط بعض الموظفين فيها

شبهة تسهيل أعمال االستيالء على أموال
الموانئ لصالح أطراف خارجية
تتمة المنشور ص12
امل� �ت� �خ ��ذة إلن � �ه� ��اء ش� �ب ��ه اح �ت �ك��ار
اح ��دى ش��رك��ات امل�ن��اول��ة لالعمال
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ال��رئ�ي �س �ي��ة مل��ؤس�س��ة
املوانئ الكويتية.
 - 4عدم توريد ارباح املؤسسة
ع� � � ��ن خ � � �م � ��س س � � � �ن� � � ��وات م� ��ال � �ي� ��ة
وال �ب��ال �غ��ة  180.410.694دي �ن��ارا
لصالح الخزانة العامة رغم إقرار
الحسابات الختامية.
اضافة ال��ى كل ما ورد في هذا
ال �ت �ق��ري��ر ب �ش �ك��ل م �ف �ص��ل ان �ت �ه��ت
اللجنة الى اآلتي:
اوال  -ق � � � ��رار ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� �ش ��أن
الحساب الختامي للسنة املالية
:2015/2014
ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
واس �ت �ن��ادا ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ()3
ل �س �ن��ة  2003ف ��ي ش� ��أن اج� � ��راءات
إص��دار بعض امليزانيات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
والقانون املعدل له رقم ( )8لسنة
 2015انتهت اللجنة بإجماع آراء
اعضائها ال�ح��اض��ري��ن ال��ى فصل
البيانات املالية ملؤسسة املوانئ
ال�ك��وي�ت�ي��ة وع ��دم امل��واف �ق��ة عليها
وهي كما يلي:
اوال  -االيرادات :بلغت االيرادات
االج� �م ��ال� �ي ��ة م �ب �ل��غ 75.669.487
د.ك (خ �م �س��ة وس �ب �ع�ي�ن م�ل�ي��ون��ا
وس �ت �م��ائ��ة وت �س �ع��ة وس �ت�ي�ن ال�ف��ا

 76.2مليون دينار
إيرادات المؤسسة
ومصروفاتها
بلغت  62.2مليون
دينار

احدى املوانئ الكويتية

وارب � �ع � �م ��ائ ��ة وس� �ب� �ع ��ة وث �م��ان�ي�ن
دينارا فقط ال غير).
ثانيا  -المصروفات:
ب�ل�غ��ت امل �ص��روف��ات االج�م��ال�ي��ة
م �ب �ل��غ  61.235.838د.ك (واح � ��د
وستني مليونا ومائتني وخمسة
وثالثني الفا وثمانمائة وثمانية
وثالثني دينارا فقط ال غير).
م ��وزع ��ة ح �س��ب االب� � � ��واب ع�ل��ى
النحو اآلتي:
الباب االول  -المرتبات:
ب�ل�غ��ت م �ص��روف��ات ه ��ذا ال �ب��اب
م �ب �ل��غ  34.442.973د.ك (ارب� �ع ��ة
وث �ل��اث �ي��ن م� �ل� �ي ��ون ��ا وارب� �ع� �م ��ائ ��ة

واث�ن�ين وارب�ع�ين الفا وتسعمائة
وث�ل�اث��ة وس�ب�ع�ين دي �ن��ارا ف�ق��ط ال
غير).
الباب الثاني
المصروفات العامة:
ب�ل�غ��ت م �ص��روف��ات ه ��ذا ال �ب��اب
م �ب �ل��غ  26.792.865د.ك (س �ت��ة
وع� �ش ��ري ��ن م �ل �ي��ون��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة
واث�ن�ين وتسعني الفا وثمانمائة
وخ�م�س��ة وس �ت�ين دي �ن ��ارا ف�ق��ط ال
غير).
ثالثا  -نتائج االعمال:
ب�ل�غ��ت ن �ت��ائ��ج االع� �م ��ال للسنة
امل� � ��ال � � �ي� � ��ة  2015/2014م �ب �ل��غ

 14.433.649د.ك (ارب � �ع� ��ة ع�ش��ر
م� �ل� �ي ��ون ��ا وارب� � �ع� � �م � ��ائ � ��ة وث �ل�اث� ��ة
وث�ل�اث�ي�ن ال �ف��ا وس�ت�م��ائ��ة وتسعة
وارب � �ع�ي��ن دي � �ن� ��ارا ف �ق��ط ال غ �ي��ر)
وت� � ��ؤول االرب � � ��اح ال� ��ى اح�ت �ي��اط��ي
املؤسسة.
ث ��ان �ي ��ا  -ق� � ��رار ال �ل �ج �ن��ة ب �ش��أن
امل� � � �ي � � ��زان� � � �ي � � ��ة ل � �ل � �س � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
:2017/2016
 - 1وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل
اآلراء واستنادا ال��ى القانون رقم
( )3لسنة  2003في شأن اجراءات
اص��دار بعض امليزانيات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
والقانون املعدل له رقم ( )8لسنة
 2015ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��إج �م��اع

آراء اع �ض��ائ �ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ال��ى
فصل ت�ق��دي��رات مؤسسة امل��وان��ئ
ال�ك��وي�ت�ي��ة) ب�ع��د ال�ت�ع��دي��ل) وع��دم
املوافقة عليها.
 - 2تقوم املؤسسة بالرد كتابيا
ع �ل��ى م ��ا ات� �خ ��ذ م ��ن اج � � � ��راءات ف��ي
تنفيذ توصيات اللجنة مع بداية
دور االنعقاد املقبل وفقا للنموذج
املرفق في التقرير وارساله للجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
وفيما يلي تقديرات امليزانية بعد
التعديل للسنة املالية .2017/2016
اوال  -االيرادات:
ق��درت االي� ��رادات ال��ذات�ي��ة بمبلغ
 76.256.000د.ك (س �ت��ة وسبعني

مليونا وستة وخمسني الف دينار
فقط ال غير).
ثانيا  -المصروفات:
ق��درت جملة املصروفات بمبلغ
 62.228.000د.ك (اث �ن�ي�ن وس�ت�ين
مليونا ومائتني وثمانية وعشرين
الف دينار فقط ال غير).
موزدعة على النحو اآلتي:
الباب االول  -المرتبات:
ق � ��درت م� �ص ��روف ��ات ه� ��ذا ال �ب��اب
ب�م�ب�ل��غ  34.170.000د.ك (ارب �ع��ة
وث�لاث�ين م�ل�ي��ون��ا وم��ائ��ة وسبعني
الف دينار فقط ال غير).
الباب الثاني
المصروفات العامة:
ق � ��درت م� �ص ��روف ��ات ه� ��ذا ال �ب��اب
بمبلغ  28.058.000د.ك (ثمانية
وع� � �ش � ��ري � ��ن م � �ل � �ي� ��ون� ��ا وث� �م ��ان� �ي ��ة
وخمسني الف دينار فقط ال غير).
ثالثا  -نتائج االعمال:
ق � ��درت ن �ت��ائ��ج االع � �م ��ال ل�ل�س�ن��ة
امل � ��ال� � �ي � ��ة  2017/2016ب �م �ب �ل��غ
 14.028.000د.ك (ارب� � �ع � ��ة ع�ش��ر
م �ل �ي��ون��ا وث �م��ان �ي��ة وع �ش��ري��ن ال��ف
دينار فقط ال غير) ويتم التصرف
فيها وفقا ملا قررته املادة ( )15من
امل��رس��وم بقانون رق��م ( )133لسنة
 1977بإنشاء املؤسسة.

القانونية إلنهاء احتكار إحدى شركات المناولة
تتمة المنشور ص12
الغير خاصة ان لدى املؤسسة
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ل� �ج ��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق
ح ��ال� �ي ��ا م� ��ع وج � � ��ود م �ح��اس �ب��ة
املقصرين  -إن ثبت ذل��ك  -في
اإلح� � ��االت ال �س��اب �ق��ة وس �ب��ق ان
أوصت اللجنة بذلك.
 - 9ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت� �ط ��وي ��ر
امل� ��وان� ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
تبني اح��دث النظم التشغيلية
ومتابعة تنفيذ اعمال العقود
التي تبرم بهذا ال�ش��أن وسبق

ان أوصت اللجنة بهذا الشأن.
 - 10إع ��داد الجهة ل�ـ (قائمة
س��وداء) بالشركات واملقاولني
الذين يثبت تعثرهم في انجاز
اع � �م ��ال امل ��ؤس� �س ��ة وت ��زوي ��ده ��ا
للجنة املناقصات املركزية كي
ال ت �س �ن��د ال �ي �ه��م اع� �م ��ال اخ ��رى
مستقبال باالضافة الى اعتماد
آل� � �ي � ��ات م� �ع� �ي� �ن ��ة ت� �ض� �م ��ن ح��ق
امل ��ؤس� �س ��ة ف ��ي ف �س��خ ع �ق��وده��ا
م� ��ع م� ��ن ي �ث �ب ��ت ت� �ع� �ث ��ره اث� �ن ��اء
التنفيذ وال��رج��وع عليه بكافة
االج� � � ��راء ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ح�ف�ظ��ا
لحق الجهة واملال العام.

 - 11االخ � ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار
السيرة الذاتية للشركات املراد
ت��رس�ي��ة ال�ع�ق��ود عليها خاصة
ان هناك شركات شاب تنفيذها
ل�ع�ق��ود حكومية س��اب�ق��ة اوج��ه
قصور ومخالفات وعدم التزام
ب� ��ال � �ش� ��روط ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة م �م��ا
ي �ت �ط �ل��ب اس �ت �ب �ع ��اده ��ا ت�لاف �ي��ا
لتكرار تلك املخالفات.
 - 12ي�ج��ب إع �ط��اء االول��وي��ة
مل � �ع � �ه� ��د ال � � �ك � ��وي � ��ت ل�ل��أب � �ح� ��اث
ال � �ع � �ل � �م � �ي� ��ة ألي اب � � � �ح� � � ��اث او
اس � � � �ت � � � �ش� � � ��ارات او دراس � � � � � ��ات
ت ��رغ ��ب ال� �ج� �ه ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا

ف� � ��ي امل� � � �ح � � ��االت ال � ��داخ� � �ل � ��ة ف��ي
اخ �ت �ص��اص��ات امل �ع �ه��د ت�ن�ف�ي��ذا
ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء وق��واع��د
ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق
امل� �س� �ب ��ق م� ��ع امل� �ع� �ه ��د ل �ت �ح��دي��د
االب� � � � �ح � � � ��اث واالس � � � �ت � � � �ش� � � ��ارات
وال��دراس��ات ال�ت��ي ي�ق��رر املعهد
ام �ك��ان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا ب��واس�ط�ت��ه
وذل��ك لضبط وترشيد اإلنفاق
ال � �ع� ��ام وامل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي اب � ��راز
ك� � �ف � ��اء ة ال� �ع� �ن ��اص ��ر ال ��وط� �ن� �ي ��ة
للمعهد في املجال البحثي.
 - 13يجب التنسيق وبوقت
ك� � ��اف م � ��ع م �ط �ب �ع��ة ال �ح �ك��وم��ة

ب � � � � ��وزارة اإلع� � �ل� ��ام ع� �ن ��د رغ �ب ��ة
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ف � � ��ي ط� � �ب � ��اع � ��ة اي
م �ط �ب��وع��ات خ��اص��ة ب �ه��ا وذل��ك
لضبط وترشيد اإلنفاق العام
في هذا املجال.
 - 14ال �ع �م��ل ع �ل��ى ف �ت��ح ب��اب
التوظيف في املؤسسة واملغلق
م �ن��ذ س �ن��ة  1996واس �ت �ق �ط��اب
ال� �خ� �ب ��رات ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت�ط��وي��ر
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ب � � ��االض � � ��اف � � ��ة ال � ��ى
ح��دي �ث��ي ال� �ت� �خ ��رج وااله� �ت� �م ��ام
بتدريبهم وتأهيلهم وسبق ان
أوصت اللجنة بذلك.
 - 15إرف��اق البيانات املالية

امل � � ��دق� � � �ق � � ��ة ض � � �م� � ��ن ال� � �ح� � �س � ��اب
ال�خ�ت��ام��ي امل��رس��ل ال ��ى مجلس
االم��ة تنفيذا للتعاميم املالية
املنظمة لذلك.
 - 16م � � � �ب� � � ��ادرة امل� ��ؤس � �س� ��ة
ف � � ��ي اق � � � �ت� � � ��راح أي ت � �ع� ��دي �ل�ات
ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ت� �ع ��رق ��ل أع �م��ال �ه��ا
ورف �ع �ه��ا ال ��ى ال��وزي��ر املختص
لتحقيق امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة مع
وج � ��ود م �ت��اب �ع��ة اداري � � ��ة ل �ه��ذه
االقتراحات بشكل دوري.
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اللجنة رفضت الميزانية بسبب االعتماد المكثف على تشكيل اللجان وفرق العمل

الميزانيات 10 :ماليين دينار ميزانية
هيئة االتصاالت
أن �ج��زت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ال�ت�ق��ري��ر
ال � �ث� ��ان� ��ي ع � �ش� ��ر ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ب �ش��أن م �ش��روع
القانون بربط ميزانية الهيئة العامة
ل�لات�ص��االت وتقنية املعلومات للسنة
املالية  .2017/2016وق��درت االي ��رادات
ف��ي امليزانية بمبلغ  5000دي�ن��ار فيما
بلغت قيمة املصروفات  5.265.000د.ك
وي��ؤول فائض االي��رادات التي تحققها
الهيئة في اي سنة مالية ال��ى الخزانة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وذل ��ك ب�ع��د اق�ت�ط��اع ما
يقرره مجلس ال��وزراء من احتياطيات
وبحد ادنى .٪10
ضرورة تعديل قانون
إنشاء الهيئة
ضرورة تعديل قانون انشاء الهيئة
ب ��إل� �غ ��اء اع �ف ��ائ �ه ��ا م� ��ن ق� ��ان� ��ون دي � ��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وم �ج �ل ��س ال �خ��دم��ة
امل ��دن �ي ��ة ل �ك��ون �ه �م��ا االك� �ث ��ر ق � ��درة ع�ل��ى
دراس ��ة وض�ب��ط ك��ل م��ا يتعلق بشؤون
التوظف وتحديد وإقرار سلم املرتبات
ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �م��ا ي �ت �ف��ق م��ع
طبيعة عمل كل جهة.
كما ان توجيه االعتمادات املالية في
الهيئة بحاجة ال��ى اع��ادة نظر خاصة
فيما يتعلق بالتقديرات املرتفعة في
س�ل��م ال��روات��ب امل�ق�ت��رح وال �ص��رف على
امل �ك��اف��آت وال�ك�ث��اف��ة ف��ي االع �ت �م��اد على
اللجان وف��رق العمل ف��ي ان�ج��از اعمال
ال �ه �ي �ئ��ة وه � ��و م� ��ا ال ي �ن �س �ج��م ورؤي � ��ة

الحكومة ف��ي الترشيد وإص�ل�اح نظام
املرتبات واالجور في القطاع العام.
رابعا  -املالحظة األبرز في الجهة:
يقتضي اع ��ادة النظر ف��ي تقديرات
امل � ��رت� � �ب � ��ات وامل � � �ك � ��اف � ��آت خ � ��اص � ��ة وان
التقديرات والصرف الحالي ال ينسجم
ورؤية الحكومة في الترشيد وإصالح
ن �ظ��ام امل��رت �ب��ات واالج� � ��ور ف��ي ال�ق�ط��اع
العام.
 - 1املرتبات:
ان م �م �م��ارس��ة ال�ه�ي�ئ��ة ل�ص�لاح�ي��ات
مجلس الخدمة املدنية وديوان الخدمة
املدنية ادى ال��ى ارت�ف��اع سلم املرتبات
املقترح بالهيذة بشكل ملحوظ.
 - 2املكافآت:
لوحظ كثافة االعتماد على اللجان
وف��رق العمل ف��ي ان�ج��از اع�م��ال الهيئة
واملبالغة في أع��داد اعضائها وبعض
هذه اللجان والفرق يشارك بها اعضاء
م �ج �ل��س االدارة وي �ت �ق ��اض ��ون ع�ل�ي�ه��ا
م �ك ��اف ��آت رغ� ��م ان ال� ��روات� ��ب ال �ش �ه��ري��ة
ألعضاء مجلس االدارة املتفرغني تقدر
م��ا ب�ي�ن  7000دي �ن��ار ال ��ى  9000دي�ن��ار
شهريا ويتم رصد مكافآت سنوية لهم
تقدر بـ  2او  3اضعاف الراتب الشهري.
وبلغ عدد اللجان وفرق العمل التي
شكلتها الهيئة منذ تأسيسها حتى
ت��اري �خ��ه  16ل�ج�ن��ة وف��ري��ق ع�م��ل وب�ل��غ
ال �ص��رف ال�ف�ع�ل��ي ع�ل��ى م�ك��اف��آت�ه��ا نحو
 685الف دينار رغم حداثة عمر الهيئة
ومحدودية عدد موظفيها.

ل �ل �ت��دري��ب ال ت �ت �ج��اوز  20ال� ��ف دي �ن��ار
م � � �ق � ��ارن � ��ة ب� � �م � ��ا خ� � �ص � ��ص ل�ل��أب � �ح� ��اث
واالستشارات والبالغة مليوني دينار.

وزارة املواصالت

كما انه سيتم تشكيل ( )13لجنة مع
إق��رار امليزانية الجديدة إلنجاز اعمال
ال�ه�ي�ئ��ة وب �ع��ض ه ��ذه ال �ل �ج��ان بحاجة
فعال الى اعادة نظر ومنها على سبيل
املثال:
أ  -لجنة التنسيق امل��ال��ي واالداري
لل��ان �ت �ق��ال ل�ل�م�ب�ن��ي امل ��رك ��زي ب�م�ك��اف��أة
ق � ��دره � ��ا  30ال� � ��ف دي � �ن � ��ار ألع �ض��ائ �ه��ا
الخمسة.
ب  -ل �ج �ن ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق وامل �ت ��اب �ع ��ة
ب � �م � �ك� ��اف� ��أة ق� � ��دره� � ��ا  42ال� � � ��ف دي � �ن� ��ار
ألعضائها السبعة.
ج  -اس�ت�م��رار تشكيل لجنة إلع��داد
ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ل �ل �م ��رة ال �ث��ال �ث��ة
ع�ل��ى ال�ت��وال��ي ب�م�ك��اف��أة ق��دره��ا  78ال��ف
دي�ن��ار علما ان��ه سبق ان شكلت لجنة
إلع��داد الهيكل التنظيمي وفريق عمل
الس �ت �ك �م��ال ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي وب�ل��غ

الصرف عليهما  51الف دينار.
أهم المالحظات األخرى
 - 1ارتفاع عنصر املقابلة الشخصية
في معايير قبول املتقدمني للعمل حيث
ان ��ه ي�س�ت�ح��وذ ع�ل��ى  ٪30م��ن معايير
القبول ويجب تقليله وكلما قلت نسبة
املقابلة الشخصية الى باقي العناصر
ك ��ال� �ش� �ه ��ادة االك ��ادي � �م � �ي ��ة وال � � � � ��دورات
العلمية والعملية والخبرات واالختبار
التحريري قلت معها الشخصانية في
مسألة قبول املتقدمني.
 - 2ال ب� ��د م� ��ن االه� �ت� �م ��ام ب �ت��دري��ب
ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري واخ �ت �ي��ار ال � ��دورات
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ت��ي ت�ض�ي��ف ال ��ى م�ع��رف��ة
امل ��وظ ��ف ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ع �م �ل �ي��ة ل �ي �ك��ون
قادرا على أداء االبحاث واالستشارات
مستقال خ��اص��ة ان امل�ب��ال��غ امل��رص��ودة

قرار اللجنة
بناء على االسباب اآلتية ذكرها:
 - 1اس�ت�خ��دام الهيئة للصالحيات
امل �م �ن��وح��ة ل �ه��ا ب��إع�ف��ائ�ه��ا م ��ن مجلس
الخدمة األمنية وديوان الخدمة املدنية
ب�ش�ك��ل ي�خ��ال��ف ال��رؤي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة في
ال �ت ��رش �ي ��د واص� �ل� ��اح ن� �ظ ��ام امل ��رت �ب ��ات
واالج� ��ور ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام خ��اص��ة ان
ه ��ذا اإلع �ف ��اء ال ي�ع�ن��ي أال ت �ك��ون رؤي��ة
ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي س�ل��م ال ��روات ��ب م�ت�س�ق��ة مع
الرؤية الحكومية في هذا الشأن.
 - 2االع �ت �م��اد امل�ك�ث��ف ع�ل��ى تشكيل
اللجان وف��رق العمل ف��ي ان�ج��از اعمال
الهيئة مع املبالغة في أعداد اعضائها
وتم ذكرها بإسهاب في هذا التقرير.
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ك� ��ل م� ��ا ورد ف� ��ي ه ��ذا
التقرير بشكل مفصل انتهت اللجنة
الى اآلتي:
 - 1ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها
ال �ح ��اض ��ري ��ن ال � ��ى ع � ��دم امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
مشروع ميزانية الهيئة العامة العامة
ل�ل�ات �ص��االت وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات بعد
التعديل.
 - 2تقوم الهيئة بالرد كتابيا على ما
اتخذ من اجراءات في تنفيذ توصيات
اللجنة م��ع ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد املقبل

وف� �ق ��ا ل �ل �ن �م��وذج امل ��رف ��ق ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر
وإرس��ال��ه للجنة امليزانيات والحساب
الختامي وفيما يلي تقديرات امليزانية
بعد التعديل للسنة املالية .2107/2016
أوال  -اجمالي االيرادات:
ق ��درت االي � ��رادات االج�م��ال�ي��ة بمبلغ
65.364.000د.ك (خمسة وستني مليونا
وثالثمائة وارب�ع��ة وس�ت�ين ال��ف دينار
فقط ال غير).
ثانيا  -اجمالي املصروفات:
ق� � � � ��درت امل � � �ص� � ��روف� � ��ات االج� �م ��ال� �ي ��ة
بمبلغ 10.304.000د.ك (ع�ش��رة ماليني
وث�لاث �م��ائ��ة وارب� �ع ��ة آالف دي �ن��ار فقط
ال غ �ي��ر) .م��وزع��ة ح�س��ب االب � ��واب على
النحو اآلتي:
ال � � � �ب� � � ��اب االول :م� � �ص � ��روف � ��ات
امل��وظ �ف�ي�ن :ق� ��درت م �ص��روف��ات ه��ذا
الباب بمبلغ 5.747.000د.ك (خمسة
ماليني وسبعمائة وسبعة واربعني
الف دينار فقط ال غير).
الباب الثاني :املصروفات العامة:
ق� � � � ��درت م � � �ص � ��روف � ��ات ه� � � ��ذا ال � �ب� ��اب
بمبلغ  4.557.000د.ك (ارب �ع��ة ماليني
وخ �م �س �م��ائ��ة وس �ب �ع��ة وخ �م �س�ي�ن ال��ف
دينار فقط ال غير).
ثالثا  -نتائج األعمال:
ق��درت نتائج االع�م��ال بمبلغ وق��دره
( 55.060.000خمسة وخمسني مليونا
وس�ت�ين ال��ف دي�ن��ار فقط ال غ�ي��ر) ويتم
التصرف فيها وفقا لنص املادة رقم 12
من القانون رقم ( )37لسنة .2014

 12توصية لهيئة االتصاالت
سادسا  -التوصيات:
 - 1التعاون م��ع الجهات الرقابية
ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن ال �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا وف��ق
احكام القانون.
 - 2العمل على انشاء ادارة للتدقيق
ال��داخ�ل��ي ف��ي الهيئة وان تتبع اعلى
س�ل�ط��ة اش��راف �ي��ة ف�ي�ه��ا اس �ت �ن��ادا ال��ى
ق ��رار مجلس ال� ��وزراء رق��م  283لسنة
 2011وال ��ذي ي�ق�ض��ي ان ت�ك��ون تحت
االش� ��راف امل�ب��اش��ر ل�ل��وزي��ر وال �ح��رص
على تفعيلها تفعيال كامال ملا له من
اث��ر ف��ي ال�ح��د م��ن امل�لاح�ظ��ات االداري��ة
وامل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال �ت��ي ق ��د تقع
بها الوحدات التنظيمية اثناء العمل
وت ��دارك � �ه ��ا ق �ب��ل وق ��وع� �ه ��ا وش�غ�ل�ه��ا
بالكوادر الوظيفية املناسبة واملؤهلة
وت� �ق ��وي� �ت� �ه ��ا ب� ��ال � �ل� ��وائ� ��ح ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
بالتنسيق م��ع الجهات الرقابية بما
يضمن سالمة عمليات التدقيق املالي

واالداري م�س�ت�ق�ب�لا وال �ت �ن �س �ي��ق مع
الجهات الرقابية في هذا الشأن.
 - 3ق� �ي ��ام م �ج �ل��س االدارة ب�ح�ك��م
م� �م ��ارس� �ت ��ه (ل� �ل� �ص�ل�اح� �ي ��ات امل � �ق� ��ررة
مل �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ودي � � ��وان
ال� � �خ � ��دم � ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة ف � � ��ي خ� �ص ��وص
موظفي الهيئة) وف��ق ق��ان��ون انشائه
ب ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر ب�ش�ك��ل ج ��اد ف��ي سلم
املرتبات ل��دى الهيئة خاصة ان سلم
ال��رواب��ت املقترح ال ينسجم م��ع رؤي��ة
الحكومة في الترشيد وإصالح نظام
امل��رت�ب��ات واالج� ��ور ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام
واالس� �ت ��رش ��اد ب� ��رأي دي � ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية في هذا لشأن.
 - 4ق� �ي ��ام م �ج �ل��س االدارة ب�ح�ك��م
م� �م ��ارس� �ت ��ه (ل� �ل� �ص�ل�اح� �ي ��ات امل � �ق� ��ررة
مل �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ودي � � ��وان
الخدمة املدنية في خصوص موظفي
ال�ه�ي�ئ��ة) وف��ق ق��ان��ون ان�ش��ائ��ه ب��إع��ادة

ال �ن �ظ��ر ب�ش�ك��ل ج ��اد ف��ي ع ��دد ال�ل�ج��ان
وف ��رق ال�ع�م��ل امل�ش�ك�ل��ة إلن �ج��از اع�م��ال
الهيئة وال�ع�م��ل ع�ل��ى تقنيتها اس��وة
ب��ال �ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ي ال �ع ��ام ف ��ي ه��ذا
الشأن وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.
 - 5اعادة النظر في اسس ومعايير
ال�ت��وظ�ي��ف وت�ق�ل�ي��ل ع�ن�ص��ر (امل�ق��اب�ل��ة
ال �ش �خ �ص �ي��ة) وال � ��ذي ي�س�ت�ح��وذ على
 ٪30م ��ن م �ع��اي �ي��ر ق �ب ��ول امل �ت �ق��دم�ين
وتقليله الى حدود ضيقة جدا بما ال
ي�ج��اوز  ٪10اس��وة بجهات حكومية
ج � ��اذب � ��ة ل� �ض� �م ��ان ت �ح �ق �ي��ق ال� �ع ��دال ��ة
وامل �س ��اواة وت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص وت�ف��ادي��ا
ل �ت �ك��رار م��آخ��ذ ش��اب��ت ج �ه��ات سابقة
وه��و م��ا س�ي�س��اع��د ف��ي ان �ه��اء مسألة
اللغط التي قد تثار في القبول.
 - 6ال �ع �ن��اي��ة ف ��ي اخ �ت �ي��ار ال�ه�ي�ئ��ة
ل�ل�م�ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة ف ��ي امل��رح �ل��ة
ال�ح��ال�ي��ة ك��ون�ه��ا ف��ي ط ��ور ال�ت��أس�ي��س

وال �ح ��رص ب ��أن ت�ض�م��ن ه ��ذه ال�ع�ق��ود
تأهيل الكوادر الوطنية العاملني لدى
الهيئة وب��أع��داد ك��اف�ي��ة ب�م��ا يؤهلهم
للقيام بهذه االب�ح��اث واالس�ت�ش��ارات
مستقبال واالهتمام بتدريب العنصر
البشري واختيار ال��دورات التدريبية
امل�لائ �م��ة وال�ف�ع��ال��ة ال �ت��ي ت�ض�ي��ف ال��ي
م �ع��رف��ة امل ��وظ ��ف ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
ب��أن ت�ك��ون ت�ل��ك ال�ع�ق��ود م�لائ�م��ة ليتم
االستفادة منها على النحو االمثل.
 - 7ي �ج��ب اع �ط��اء االول ��وي ��ة ملعهد
ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل��اب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ألي
اب� �ح ��اث او اس� �ت� �ش ��ارات او دراس � ��ات
ت� ��رغ� ��ب ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ف��ي
امل �ج��االت ال��داخ �ل��ة ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات
املعهد تنفيذا ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء
وق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة والتنسيق
املسبق م��ع املعهد لتحديد االب�ح��اث

واالستشارات وال��دراس��ات التي يقرر
امل�ع�ه��د ام�ك��ان�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا بواسطته
وذل��ك لضبط وترشيد اإلن�ف��اق العام
واملساهمة في اب��راز كفاءة العناصر
الوطنية للمعهد في املجال البحثي.
 - 8التنسيق مع الجهات الرقابية
فيما يتعلق بإصدار الالئحة املتعلقة
بصندوق الهيئة املالي والذي يتمتع
باستقالل مالي لبيان دوره وايراداته
وم� �ص ��روف ��ات ��ه ب� ��وض� ��وح وال� �ح ��رص
على أال يوجه للجوانب االستثمارية
واقتصاره على ما يطور عمل الهيئة
والبنية التحتية لقطاع االت�ص��االت
ونظم املعلومات.
 - 9ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ك� �ف ��اءة
االن� �ظ� �م ��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة
بالتعاون مع جهاز املراقبني املاليني
وم �ع��ال �ج��ة اوج � ��ه ال �ق �ص��ور ف ��ي ن�ظ��م
الرقابة الداخلية.

 - 10يجب التنسيق وب��وق��ت كاف
م��ع مطبعة الحكومة ب ��وزارة االع�لام
ع �ن ��د رغ� �ب ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ط �ب ��اع ��ة اي
مطبوعات خ��اص��ة بها وذل��ك لضبط
وترشيد اإلنفاق العام في هذا املجال.
 - 11التنسيق م��ع معهد الكويت
ل�ل�اب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الن �ت �ق��ال ع�م�ل�ي��ة
تنظيم املجال االعلى لالنترنت الذي
ي �ق��وم ب ��ه امل �ع �ه��د ح��ال �ي��ا ال ��ى ال�ه�ي�ئ��ة
كونها املنوطة حاليا بشكل قانوني
ب �ه��ذا االم ��ر ع�ل�م��ا ان ال�ل�ج�ن��ة اوص��ت
ب�ه��ذا االم��ر اي�ض��ا ف��ي تقريرها بربط
م �ي��زان �ي��ة م �ع �ه��د ال �ك ��وي ��ت ل�لاب �ح��اث
العلمية للسنة املالية .2017/2016
 - 12مبادرة الهيئة في اقتراح أي
ت�ع��دي�لات تشريعية ت�ع��رق��ل اعمالها
ورف �ع �ه��ا ل �ل��وزي��ر امل �خ �ت��ص لتحقيق
امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة م��ع وج ��ود متابعة
ادارية لهذه االقتراحات بشكل دوري.
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الحمود :أهل الكويت أبرزوا على مر
تاريخهم سيرة الرسول وآله وصحبه
قال وزير االعالم ووزيرالدولة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
الحمود إن أه��ل الكويت على مر
ت��اري �خ �ه��م ق ��ام ��وا ب� ��إب� ��راز س �ي��رة
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وآل بيته وص�ح�ب��ه رض ��وان الله
ع�ل�ي�ه��م ح�ي��ث أب� ��دع أه ��ل ال�ث�ق��اف��ة
وال� �ع� �ل ��م واألدب وال � �ت� ��اري� ��خ ف��ي
ال� �ب�ل�اد ف ��ي إب � � ��راز وت� �ق ��دي ��م ه��ذه
ال� � �س� � �ي � ��رة امل � �ض � �ي � �ئ� ��ة ل �ل �ن ��اش �ئ ��ة
والشباب.
وأض � � � � � � ��اف ال� � �ش� � �ي � ��خ س� �ل� �م ��ان
ال �ح �م��ود ف��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا نيابة
عنه مساء امس االول وكيل وزارة
اإلعالم املساعد لشؤون الصحافة
وال � �ن � �ش� ��ر وامل � �ط � �ب � ��وع � ��ات خ ��ال ��د
الرشيدي في افتتاح (ملتقى اآلل
واألصحاب في التراث الكويتي)
ال � ��ذي ي �ق��ام ب��رع��اي �ت��ه ف ��ي راب �ط��ة
األدباء الكويتيني أن امللتقى يأتي
م�ت��زام�ن��ا م��ع االح�ت�ف��ال بالكويت
عاصمة الثقافة اإلسالمية العام
.2016
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن أه � ��ل ال �ك��وي��ت
ت�م�س�ك��وا ب�ت�ل��ك ال �ه��وي��ة وس� ��اروا

على نهجها أمة واحدة كالبنيان
امل ��رص ��وص ي �ش��د ب�ع�ض��ه بعضا
ب ��امل� �ح� �ب ��ة وال� � �ت � ��آخ � ��ي وال � � �ت� � ��آزر
والتسامح التي دعانا إليها اآلل
واألص �ح��اب رض ��وان ال�ل��ه عليهم
ج� �م� �ي� �ع ��ا وت � ��ؤك � ��ده � ��ا وت ��رع ��اه ��ا
ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ال �ع �ل �ي ��ا
فترعرعوا على وسطية منهجها
ونهلوا من عبق رحيقها إسالما
ووط �ن �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ف �ب �ن��وا وط�ن��ا
ومجتمعا ومتماسك عبر بوحدة
أب �ن��ائ��ه وت� ��آزره� ��م م �ح��ن ال ��زم ��ان
وانتصر على نكبات العصور.
وبني الحمود ان وزارة االعالم
ال ت��أل��و ج �ه��دا وال ت��دخ��ر وس�ع��ا
ف� ��ي ف� ��ي دع � ��م ك ��اف ��ة امل ��ؤس� �س ��ات
الحكومية والخاصة التي تؤكد
تأصيل القيم السامية والنبيلة
امل �س �ت��وح��اة م ��ن وس �ط �ي��ة دي�ن�ن��ا
االس �ل��ام � ��ي ال �ح �ن �ي��ف ووس �ط �ي��ة
م �ن �ه �ج��ه ال �ب �ع �ي��د ك ��ل ال �ب �ع��د ع��ن
ال � �غ � �ل� ��و وال � � �ت � � �ط� � ��رف م � � ��ن خ�ل��ال
رس��ال�ت�ه��ا وخ�ط��اب�ه��ا اإلع�لام�ي�ين
ب��أب �ع��اده �م��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ف�ك��ري��ة
وال��وط�ن�ي��ة وال �ت��رب��وي��ة املستندة

الشيخ سلمان الحمود

الى قواعد اآلل واألصحاب لبناء
م �ج �ت �م��ع ق � ��وي ق ��ادرع� �ل ��ى ع �ب��ور
تحديات العصر متمسك بثوابته
الدينية الوطنية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س
م� � �ج� � �ل � ��س إدارة م � � � �ب� � � ��رة اآلل
واألص� � �ح � ��اب خ �ل �ي��ل ال �ش �ط��ي إن
امل �ل �ت �ق��ى ي ��أت ��ي ف ��ي وق� ��ت م �ب��ارك
اال وه� ��و ش �ه��ر رم� �ض ��ان ال �ك��ري��م
ويحمل الهوية اإلسالمية الداعية
للوحدة اإلسالمية والوطنية من

خالل م��اورد عن اآلل واألصحاب
ف��ي م��ؤل �ف��ات امل ��ؤرخ�ي�ن واألدب � ��اء
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ل� �ي� �ب ��رز م � ��ن خ�ل�ال��ه
امل�ش��ارك��ون ص��ورا م��ن محبة اآلل
واألصحاب في التراث الكويتي.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال األم� �ي��ن ال �ع��ام
ل��راب�ط��ة األدب� ��اء ط�ل�ال الرميضي
ف��ي كلمته إن الرابطة دأب��ت على
االستفادة من الحياة الروحانية
في شهر رمضان املبارك وأقامت
في السنوات املاضية العديد من
األن�ش�ط��ة ال�ت��ي تتناسب ومكانة
هذا الشهر الكريم.
وب � �ي � ��ن أن راب � � � �ط� � � ��ة األدب � � � � � ��اء
ال �ك��وي �ت �ي�ين س��اه �م��ت ف ��ي ت�ع��زي��ز
وتكريس الثقافة اإلسالمية منذ
ت��أس�ي�س�ه��ا ع�ل��ى ي��د رع �ي��ل م��درك
ل� �ق� �ي ��م م �ج �ت �م �ع �ن��ا وص� � � ��وال ال ��ى
الجيل الجديد ال��ذي حافظ على
هذه القيم.
وق � � � ��د ق � � � ��دم امل� � � �ش � � ��ارك � � ��ون ف��ي
امل �ل �ت �ق��ى ع� ��ددا م ��ن أوراق ال�ع�م��ل
وقصائد شعرية تتحدث عن اآلل
واألصحاب

أخبار
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الصانع :مجلس الوزراء وجه
بتفعيل وثيقة الوسطية
قال وزير العدل ووزير االوقاف
وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
ال � �ص� ��ان� ��ع إن م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
أرس � � ��ل ل� � � � ��وزارة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة وامل �ج �ل��س
االعلى للتخطيط من اجل تفعيل
(وث �ي �ق��ة ال��وس �ط �ي��ة) ال �ت��ي ن�ش��رت
في  400جهة بمختلف القطاعات
الحكومية والخاصة ومؤسسات
املجتمع املدني.
واك � � � ��د ال � � ��وزي � � ��ر ال � �ص� ��ان� ��ع ف��ي
تصريح للصحافيني مساء امس
االول عقب مشاركته في احتفالية
اف �ت �ت��اح م �س �ج��د االم� � ��ام ال �ص��ادق
ب�ع��د ت��رم�ي�م��ه وذك� ��رى م ��رور سنة
على التفجير اإلرهابي الذي طال
امل �س �ج��د ع �ل��ى ال� �ش ��راك ��ة ال �ف��اع �ل��ة
م ��ع م ��ؤس� �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ومختلف القطاعات الحكومية في
إيصال الرسائل اإليجابية.
وق��ال :اليوم نوصل رسالة بأن
دولة الكويت قيادة وشعبا جبلت
على الوحدة الوطنية وعدم الفرقة
وأن اإلسالم بعيد كل البعد عن من
يحاول قتل األبرياء.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال وزي � ��ر اإلع �ل�ام
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
الشيخ سلمان الحمود إن الحادث

يعقوب الصانع

اإلرهابي الذي طال مسجد اإلمام
ال �ص��ادق ع��زز م��ن وق ��وف الكويت
أم � �ي� ��را وح� �ك ��وم ��ة وش� �ع� �ب ��ا ص�ف��ا
واح� ��دا ف��ي رف ��ض اإلره� ��اب بكافة
أشكاله كما برهن هذا املوقف على
امل �ع��ان��ي ال��وط�ن�ي��ة ال�س��ام�ي��ة ال�ت��ي
سطرها شهدائنا األبرار.
وأكد الحمود ان شهداء الكويت
س � � �ط� � ��روا ب � �ك� ��ل ش � �ج� ��اع� ��ة وح� � ��دة
املجتمع الكويتي بمختلف أطيافه
ليصبح بذلك مثاال يحتذى في كل
دول العالم.

أقام غبقة رمضانية بحضور وزراء ومواطنين في الدائرة الخامسة

الحمدان :أنجزنا  37قانونا في دور االنعقاد الحالي
أق��ام النائب د .حمود الحمدان
غبقة رمضانية مساء أمس االول
ألبناء الدائرة الخامسة في ديوانه
ب �م �ن �ط �ق��ة ال� �ف� �ن� �ط ��اس ب �م �ن��اس �ب��ة
حلول الشهر الفضيل وحضرها
ع ��دد م ��ن ال � � ��وزراء وال�ش�خ�ص�ي��ات
ال� �ع ��ام ��ة وأه � ��ال � ��ي ال � ��دائ � ��رة ح�ي��ث
سادت األجواء الرمضانية الغبقة
ال� �ت ��ي ت �خ �ل �ل �ت �ه��ا أح � ��ادي � ��ث ودي� ��ة
تعكس روح التآخي واملحبة بني
الحضور.
وج��دد ال�ح�م��دان تأكيده أهمية
دور مجلس االمة في إقرار العديد
م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن اذ ح� �ص ��دت ع�ج�ل��ة
االص �ل ��اح ال �ت �ش��ري �ع��ي إن� �ج ��از 37
قانونا حتى االن في دور االنعقاد
ال� �ح ��ال ��ي م ��وض� �ح ��ا ان األس� �ب ��وع
ال � �ج� ��اري ت ��م إق � � ��رار ق ��وان�ي�ن ظ�ل��ت
حبيسة ل�س�ن��وات ع��دة م��ر عليها
مجالس كثيرة دون ان تنجز ووفق
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ب�ف�ض��ل ت�ض��اف��ر
الجهود والتعاون بني السلطتني
ال��ى االن�ت�ه��اء منها وال �ت��ي تكرس
م� �ب ��دأ ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م��ل واإلص� �ل��اح
وخدمة الوطن واملواطنني .

لقطة من ديوان الحمدان مع وزير الصحة د .علي العبيدي

واشار الحمدان الى ان املجلس
ي �ن��اق��ش ح��ال �ي��ا م �ي��زان �ي��ات ق��راب��ة
 40ح� �س ��اب ��ا خ� �ت ��ام� �ي ��ا ل �ل �ج �ه��ات
الحكومية قبل انتهاء دور االنعقاد
الحالي م��ع تضمينها الكثير من
التوصيات الجوهرية الق��رار هذه
امليزانيات مبينا ان مجلس االمة
حقق انجازات تشريعية تنعكس
اثارها اإليجابية على البلد واهله

من خ�لال التعاون بني السلطتني
وم� ��واص � �ل� ��ة ال� �ل� �ج ��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ع�م�ل�ه��ا ال � � ��دؤوب ف ��ي ان� �ج ��از ه��ذه
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات وه� � � ��ي ان � � �ج� � ��ازات
ن��وع �ي��ة ع �ل��ى ك��ل ال �ص �ع��د األم�ن�ي��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واالنسانية فقد أدى املجلس دورا
محوريا فيها.
وف��ي س�ي��اق آخ��ر لفت الحمدان

 ...ومع وزير التجارة يوسف العلي

ال��ى ان��ه ل��ن ي�ت��وان��ى ع��ن استخدام
أدوات� � � � � ��ه ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ف � ��ي ح ��ال
ع ��دم االل� �ت ��زام ب �ق��واع��د ال �ع �م��ل في
الجامعات الخاصة موضحا انه
قدم أسئلة برملانية في هذا الشأن
وينتظر اإلجابة عنها.
ون� � � ��وه ال � �ح � �م� ��دان ال� � ��ى ح ��رص
مجلس األم��ة واللجنة التعليمية
ع�ل��ى دع ��م امل��ؤس �س��ات التعليمية

واألك � � ��ادي � � � �م � � � �ي � � ��ة وت� �ش� �ج� �ي� �ع� �ه ��ا
ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م ��ن أداء دوره � � ��ا ب�م��ا
ال ي � �خ� ��ال� ��ف ق � ��واع � ��د ال � �ع � �م� ��ل ف��ي
ه ��ذه امل��ؤس �س��ات م �ش �ي��دا ب�ج�ه��ود
االص� � �ل � ��اح ف� � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب اذ
اطلع على تقرير دي��وان املحاسبة
ال ��ذي اف ��اد بتحقيق ه ��ذه الهيئة
م��رت �ب��ة م�ت�ق��دم��ة ك�ج�ه��ة ج� ��ادة في

االصالح كما ارتفع تصنيفها لدى
جهاز متابعة االداء الحكومي إلى
م��راك��ز متقدمة متمنيا ان تحذو
امل ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة االخ� ��رى
حذوها.
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السهالوي :استراتيجية
متكاملة لرعاية كبار السن
أك � � ��د وك � �ي� ��ل وزارة ال �ص �ح��ة
د .خ � ��ال � ��د ال� � �س� � �ه �ل��اوي ح� ��رص
ال��وزارة على وضع استراتيجية
متكاملة لرعاية كبار السن
وقال السهالوي لكونابمناسبة
ال� � �ي � ��وم ال � �ع ��امل ��ي ل � �ع� ��دم اإلس� � � ��اءة
للمسنني الذي يصادف  15يونيو
س�ن��وي��ا إن رع��اي��ة ك�ب��ار ال�س��ن من
أول��وي��ات ال � ��وزارة وح��رص��ت على
إن �ش��اء إدارة خ��اص��ة ب�خ��دم��ات�ه��م
وخ � �ص � �ص� ��ت ع� � � �ي � � ��ادات ل � �ه� ��م ف��ي
املراكز الصحية األولية فضال عن
ب�ط��اق��ات تضمن لهم م�م�ي��زات في
مجال رعايتهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على
رع��اي��ة ك �ب��ار ال �س��ن م��ن مختلف
ال �ج��وان��ب ال �ص �ح �ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن

البيت العائلي
بالسجون لمسة
إنسانية وإصالحية

امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ى ومجتمعات
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ى ب �ص��ورة ع��ام��ة
م� ��ن أك� �ث ��ر امل �ج �ت �م �ع��ات ت�م�س�ك��ا
ب�م�ب��ادىء اح �ت��رام وإج�ل�ال كبار
ال� � �س � ��ن م� � ��ا ي � �ج � �ع ��ل ت� �ع ��رض� �ه ��م
ل�لاس��اءة امل�ت�ع�م��دة م��ن ال�ح��االت
النادرة.
وذك� � ��ر أن رع ��اي ��ة ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة
ت � �ع� ��د م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة م �ج �ت �م �ع �ي��ة
م �ش �ت��رك��ة ت �ح �ت��اج إل� ��ى ت�ض��اف��ر
ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب �ج��ان��ب
دع� ��م أس� ��ر ك� �ب ��ار ال� �س ��ن الس�ي�م��ا
امل�ص��اب�ين ب��األم��راض العصبية
أو بمضاعفات األمراض املزمنة.
وأف � � ��اد ب� ��أن (ال� �ص� �ح ��ة) ب ��دأت
ف� � ��ى وض� � � ��ع خ � � �ط� � ��وات م � �ح� ��ددة
الك�ت�ش��اف م��دى ان�ت�ش��ار ظ��اه��رة
االساءة للمسنني والتصدى لها

د .خالد السهالوي

هيئة البيئة تشكل
ستة فرق عمل

الدالة على حدوث االساءة لكبار
السن.
وأش� ��ار إل ��ى ت��وق �ع��ات منظمة
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ب �ش��أن ازدي ��اد
أع� � � ��داد امل� �س� �ن�ي�ن ع ��امل� �ي ��ا ل�ي�ب�ل��غ
ن �ح��و  1.2م �ل �ي��ار ن�س�م��ة ب�ح�ل��ول
 2025مبينا أنه التوجد معدالت
أو ت� �ق ��دي ��رات خ ��اص ��ة ب��ان �ت �ش��ار
ظ��اه��رة اإلس ��اءة لكبار ال�س��ن إال
ف��ي ب �ع��ض ال �ب �ل��دان امل �ت �ق��دم��ة إذ
تتراوح ما بني واحد وعشرة في
املئة.

بالتعاون م��ع وزارت ��ي الداخلية
وال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والعمل
اس�ت�ن��ادا إل��ى ت��وص�ي��ات منظمة
الصحة العاملية لتنظيم حمالت
ت��وع��وي��ة ب �خ �ط��ورة وال �ع�ل�ام��ات

الفهد :فوز المتسابق الصبر
مفخرة لرياضة المحركات بالكويت

خ� �ط ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
خ�ط��وة متقدمة باعتمادها
م� �ش ��روع (ال �ب �ي��ت ال �ع��ائ �ل��ي)
لنزالء املؤسسات اإلصالحية
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل ��ى ال� ��رواب� ��ط
االجتماعية واألسرية ودعم
الجانب النفسي للنزالء
وي �ت �م��اش��ى امل � �ش� ��روع م��ع
الشريعة اإلسالمية السمحة
والقيم واملواثيق واملعاهدات
ال � � � ��دول � � � � �ي � � � ��ة وت � � ��وص� � � �ي � � ��ات
املنظمات والهيئات املهتمة
ب �ح �ق��وق اإلن � �س� ��ان وي�ت�م�ث��ل
م� � �ش � ��روع ال� �ب� �ي ��ت ال �ع ��ائ �ل ��ي
ب � � ��إع � � ��داد وح � � � � ��دات س �ك �ن �ي��ة
ك��ام �ل��ة ال �خ��دم��ات امل�ع�ي�ش�ي��ة
وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة داخ � � ��ل ن �ط��اق
م �ن �ط �ق��ة ال� �س� �ج ��ون ب� �م ��ا ف��ي
ذل��ك البيت العائلي للزوجة
واألب �ن��اء وال��وال��دي��ن وأش�ق��اء
وش� �ق� �ي� �ق ��ات ال� �ن ��زي ��ل روع� ��ي
فيها ام�ت��داد ال��زي��ارة إل��ى 72
ساعة كحد أقصى.

أك��د رئيس لجنة (دراغ.ري ��س)
ب� �ن ��ادي ب ��اس ��ل ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح
ل �س �ب��اق ال� �س� �ي ��ارات وال� ��دراج� ��ات
الشيخ دع�ي��ج الفهد أن م��ا حققه
م� �ت� �س ��اب ��ق ال � � ��دراج � � ��ات ال� �ن ��اري ��ة
مشعل الصبر ف��ي بطولة العالم
للعبة (بي.دي.آر.ايه) يعد مفخرة
ل��ري��اض��ة امل �ح��رك��ات ف��ي ال�ك��وي��ت
ب�ص��ورة عامة ولرياضة السرعة
بصورة خاصة.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ دع �ي��ج ل�ك��ون��ا
ع�ق��ب اس�ت�ق�ب��ال��ه ال�ص�ب��ر ق��ادم��ا
من الواليات املتحدة األمريكية
ان املتسابق الصبر تمكن عبر
ت�ح�ق�ي��ق امل ��رك ��ز األول ف ��ي فئة املتسابق مشعل الصبر
(ب��رو.ب��اي��ك) ل�ل��دراج��ات النارية
م ��ن إث � �ب ��ات ق � � ��درات امل �ت �س��اب��ق م��ن أرب ��ع ج ��والت وش� ��ارك بها
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق أف�ض��ل نخبة من أفضل املتسابقني في
النتائج في مختلف املشاركات العالم م��ا يؤكد ق��درات��ه الفنية
التي يخوضها.
ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي أه �ل �ت��ه مل �ق��ارع��ة
وتابع لقد تمكن متسابقنا أبطال اللعبة في العالم.
م��ن تحقيق نتيجة مميزة في
وذك � ��ر ان ال �ب �ط��ول��ة ش �ه��دت
ه � ��ذه ال �ب �ط ��ول ��ة ال� �ت ��ي ت �ك��ون��ت ث � ��ان � ��ي م� � �ش � ��ارك � ��ة مل �ت �س��اب �ق��ي
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الوفيات
• ع�ب��دال�ل��ه ع�ل��ي ط��ال��ب ب �خ��ش 77 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج� ��ال :الحسينية
االشكنانية ،ميدان حولي ،تلفون ،99659449 - 66008884 :نساء :سلوى،
ق ،3شارع املسجد االقصى ،م ،9تلفون25622217 - 25622218 :
• تقية عبدالقادر امل��زي��ن ،ارم�ل��ة :علي عبدالله علي الشحمان90 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :الدسمة ،ق ،5ش ،53م ،6تلفون99527129 :
• غانم شمالن صلبوخ الرويعي 88 ،عاما( ،شيع) ،الجهراء ،القصر،
ق ،2ش ،2م ،45تلفون98811818 :
• مساعد عبدالعزيز عبدالله الرباح 69 ،عاما( ،شيع) ،رجال :صباح
ال�س��ال��م ،ق ،4ش ،19م ،44تلفون ،99012211 :ن�س��اء :ب�ي��ان ،ق ،5ش ،5م،15
تلفون97199966 :
• عبدالعزيز شمالن العازمي 16 ،عاما( ،شيع) ,رجال :القيروان ،ق،1
ش ،116م ،10ديوان سالم املزعل ،تلفون ،99526435 :نساء :سعد العبدالله،
ق ،4ش ،431م26
• أحمد ربيعة سالم مطر 64 ،عاما( ،شيع) ،رجال :العمرية ،ق ،3ش،4
م ،2تلفون ،69011196 :نساء :العارضية ،ق ،3ش ،9م ،19تلفون99707969 :
• عبدالعزيز سليمان العبدالعزيز العبالني 76 ،عاما (شيع) ،رجال:
ضاحية مبارك العبدالله ،غرب مشرف ،ق ،1ش ،104م ،13تلفون،66988827 :
نساء :الدسمة ،ق ،4ش ،45م ،8تلفون99100169 :
• أمينة م�ب��ارك عبداللطيف العصفور 68 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
ضاحية عبدالله السالم ،ق ،3ش عبدالوهاب الفارس ،ديوان العصفور ،تلفون:
 ،65574440نساء :السرة ،ق ،5ش ،4م39

مواقيت الصالة
ال� �ن ��ادي وه ��م امل �ت �س��اب��ق ت��رك��ي
ال �ح �م �ي��دي وامل �ت �س��اب��ق محمد
ب��وراش��د اض��اف��ة ال��ى املتسابق
الصبر .

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

شكلت الهيئة العامة للبيئة ست
ف��رق ع�م��ل م��ن ال�ض�ب��اط القضائيني
وب � ��ال � �ت � �ع � ��اون م � ��ع ش � ��رط � ��ة ال �ب �ي �ئ��ة
للتفتيش ع�ل��ى امل �خ��ال �ف��ات البيئية
ورص ��د أي خ�ل��ل ب�ي�ئ��ي م��وزع��ة على
م �خ �ت �ل��ف م � ��راف � ��ق ال� � �ب �ل��اد ت �ط �ب �ي �ق��ا
لبنود قانون حماية البيئة الجديد
وتعديالته.
واك��د امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة الشيخ
عبدالله االحمد في تصريح صحافي
امس عزم الهيئة على تطبيق قانون
حماية البيئة الجديد بكل شفافية
ح � �ي� ��ث ش � �ك � �ل ��ت اخ � � �ي� � ��را س� � ��ت ف� ��رق

مهامها املراقبة واملخالفة والتوعية
على م��دار ال�س��اع��ة وف��ي أي��ام العطل
واالجازات الرسمية بمساندة شرطة
البيئة التابعة لوزارة الداخلية.
وق� � � � ��ال ان ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وم� � � ��ن خ �ل�ال
ح �م�ل�ات �ه��ا امل� �ت ��واص� �ل ��ة ت �س �ع��ى ال ��ى
حماية البيئة وض�م��ان استدامتها
حفاظا على ح�ق��وق األج�ي��ال املقبلة
م� �ش� �ي ��دا ب ��ال� �ج� �ه ��ود ال � �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا
الضباط القضائيني وشرطة البيئة
ف � ��ي اآلون � � � ��ة األخ � � �ي � ��رة م � ��ن خ�ل�ال �ه��ا
ت � �ع ��اون � �ه ��ا م � ��ع ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة ف��ي
حمالتها البيئية املستمرة.
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