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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري
االثنين
 15رمضان 1437
 20يونيو 2016
العدد 872

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ولي العهد :نتمنى للعراق وحدة الصف
وتطهير أرضه من اإلرهاب
تمنى سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د بمناسبة ه��ذا الشهر
الفضيل ان تكلل جهود القيادة العراقية وأطيافها على استقرار العراق
وتطهير أرضه من عناصر اإلرهاب كافة وأن يديم عليه وحدة الصف ملا
فيه خيره ونماؤه.
تفاصيل (ص)02

حل األندية والصوت الواحد وال يجوز إشهار أكثر من اتحاد للعبة واحدة من أهم التعديالت

المجلس يعدل قوانين الرياضة

الحمود :إذا تحلى رئيس اتحاد الكرة بمسؤوليته الوطنية وأعلن عدم تدخل الحكومة بالرياضة سيرفع اإليقاف

أق � ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال�ع��ادي��ة ام��س تعديل بعض احكام
املرسوم بقانون  42لسنة  1978في
ش��أن الهيئات الرياضية والقانون
رق��م  5لسنة  2007ف��ي ش��أن تنظيم
اوج� � ��ه ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��ل م ��ن ال �ل �ج �ن��ة
االومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت � �ح � ��ادات
واالن ��دي ��ة ال��ري��اض�ي��ة ف��ي م��داول�ت�ي��ه
االول � � � � ��ى وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة واح � � ��ال � � ��ه ال� ��ى
الحكومة.
وج��اء ف��ي التعديالت ال�ت��ي اق��رت
ب��ال�ق��ان��ون ان��ه ي �ج��وز ب �ق��رار مسبب
من الجمعية العمومية غير العادية
او من ال��وزي��ر املختص حل مجلس
ادارة اي ن��اد وتعيني لجنة مؤقتة
وك � ��ذل � ��ك ل � �ك ��ل ع � �ض ��و م � ��ن اع � �ض ��اء
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ل�ن��ادي ال��ذي
ي �ح��ق ل ��ه امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
ال � �ن� ��ادي ان ي �ع �ط��ي ص ��وت ��ه مل��رش��ح
واح� ��د وال ي �ج��وز إش �ه ��ار أك �ث��ر من
اتحاد للعبة واحدة.
وقال وزير االع�لام ووزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
ال �ح �م��ود ان ق � ��رار اي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط

الرياضي اتخذ دون تحقيق وسببه
شكاوى على القوانني في الكويت.
وأض � � � ��اف م� �ت� �ح ��دث ��ا ف � ��ي ج �ل �س��ة
مجلس األمة :لدينا رؤية للمستقبل
ولدينا منظور تشريعي م��ن خالل
ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة مل � �ت ��اب � �ع ��ة م ��اي� �ق ��دم
ل�ل�ان ��دي ��ة وق �ض �ي �ت �ن��ا ال� �ي ��وم ال�ن�ظ��ر
للشباب الكويتي ولدينا املستندات
التي اخفيت عن الحكومة وارسلت
لوقف الرياضة.
وأش � ��ار ال ��ى ان م��رس��وم  ٢٦ج��اء
رغ �ب��ة ل��وق��ف االي� �ق ��اف ون �ح��ن منذ
سنة  ٢٠١٢على اتصال مع االتحاد
الدولي وارسلنا الى رئيس اللجنة
االومل�ب�ي��ة ب�ش��أن امل��رس��وم ول��م نصل
إل��ى نتيجة وت��م تجاهلنا وبعدها
اضطررنا لتقديم مرسوم .١١٧
وت � � ��اب � � ��ع ال � � �ح � � �م� � ��ود :ال� � �ح� � �م � ��ود:
إذا ت �ح �ل ��ى رئ � �ي� ��س ات � �ح � ��اد ال� �ك ��رة
ب�م�س��ؤول�ي�ت��ه ال��وط�ن�ي��ة وأع �ل��ن ع��دم
تدخل الحكومة بالرياضة سيرفع
االيقاف الدولي.
م� ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى واف� � ��ق م�ج�ل��س
األمة في جلسته العادية أمس على

الخالد :ال اتفاق بين الكويت
وجزر القمر لتجنيس البدون
ن� �ف ��ى ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د م��ا ت��ردد
حول وج��ود اتفاقية بني الكويت
وجمهورية القمر امل�ت�ح��دة فيما
ي �خ��ص م �ن��ح ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ق�م��ري��ة
لغير محددي الجنسية املقيمني
في الكويت.
وأض ��اف ال�خ��ال��د ف��ي رده على
س � ��ؤال ب��رمل��ان��ي ل �ل �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل
ال��دوي�س��ان ع��ن ه��ذا االم��ر ان��ه في
حال ابرام اي اتفاقية مع اي دولة
فإن الخارجية ملتزمة بما نصت
عليه امل��ادت��ان  70و 71واستيفاء
ال� �خ� �ط ��وات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال�ل�ازم ��ة
حسب الدستور.
وأك � ��د ال �خ��ال��د ان� ��ه ي �ت��م بشكل
دوري اج ��راء املباحثات الدولية

حول وجود فئة املقيمني بصورة
غير قانونية في الكويت وخاصة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ت��اب �ع��ة م� ��دى ال �ت��زام
الدول باملواثيق املتعلقة بحقوق
االن �س ��ان ف��ي م�ق��ر االم ��م امل�ت�ح��دة
ويتم استعراض مجمل االوضاع
الخاصة ب�ه��ذه الفئة والخدمات
املقدمة لها من قبل الكويت.
وك � ��ان ال �ن��ائ��ب ال ��دوي� �س ��ان ق��د
وج ��ه س ��ؤاال إل ��ى ال��وزي��ر ال�خ��ال��د
طلب فيه بالكشف عن االتفاقيات
ال �ت��ي ت��زم��ع ال �ك��وي��ت ع �ق��ده��ا مع
ج�م�ه��وري��ة ج ��زر ال�ق�م��ر وه ��ل من
بينها اتفاقية تجيز منح البدون
جنسية هذه الدولة.
تفاصيل (ص)05

عدد من مشاريع القوانني باعتماد
الحسابات الختامية للسنة املالية
( )2015-2014وم� �ش ��اري ��ع ق��وان�ي�ن
بربط ميزانيات  8جهات حكومية
للسنة املالية ( )2017-2016وأحالها
إلى الحكومة.
وال � � � �ج � � � �ه � � ��ات ال� � � �ت � � ��ي اع� � �ت� � �م � ��دت
حساباتها الختامية وميزانيتها
ه� � ��ي ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب وج��ام �ع��ة
الكويت والهيئة العامة للمعلومات
امل��دن �ي��ة واالدارة ال �ع��ام��ة ل�لاط �ف��اء
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة وال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ت �ق��دي��ر ال �ت �ع��وي �ض��ات ع��ن
خسائر ال �ع��دوان ال�ع��راق��ي والهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة والهيئة
العامة للقوى العاملة.
وج ��اءت نتيجة ال�ت�ص��وي��ت على
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة وامل�ي��زان�ي��ات
ل �ه��ذه ال�ج�ه��ات ب�م��واف�ق��ة  44عضوا
ورف� � � � ��ض ع � �ض� ��وي� ��ن م� � ��ن اج� �م ��ال ��ي
الحضور  46عضوا.
تفاصيل المضبطة (ص)10-04

جدول األعمال
  301مليون دينارميزانية التطبيقي
في 2017/2016
 جهاز المراقبينالماليين يسجل
 5تحفظات خاصة
بالساعات الزائدة
عن النصاب
  125درجة وظيفيةشاغرة في هيئتي
التدريس والتدريب
تفاصيل (ص)14-11

الغانم يستقبل عمار الحكيم

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال عمار الحكيم والوفد املرافق له

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم��س
رئيس املجلس األعلى اإلسالمي
ال �ع��راق��ي ع �م��ار ال�ح�ك�ي��م وال��وف��د

امل��راف��ق وذل ��ك بمناسبة زي��ارت��ه
للبالد.
وح� � � �ض � � ��ر ال � � �ل � � �ق� � ��اء ال � �ن� ��ائ� ��ب
د .ي � ��وس � ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة وس �ف �ي ��ر

جمهورية ال �ع��راق ل��دى الكويت
محمد حسني بحر العلوم .

مجلس الوزراء :زيادة الموجودات
عن االلتزامات تؤكد متانة االقتصاد
ع � �ب� ��ر م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ع��ن
ارت � �ي � ��اح � ��ه ل� � ��زي� � ��ادة م � ��وج � ��ودات
ال��دول��ة ع��ن التزاماتها بما يؤكد
ق��وة وم�ت��ان��ة االق�ت�ص��اد الكويتي
وك� ��ذل� ��ك ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل�ك��ل
م��ن اح�ت�ي��اط��ي األج �ي ��ال ال�ق��ادم��ة
واالحتياطي العام.

واط � �م ��أن امل �ج �ل��س إل� ��ى م�ل�اءة
االق �ت �ص��اد ب�م��ا ي�س�ه��م ف��ي ج��ذب
االس �ت �ث �م��ارات األج �ن �ب �ي��ة ل�ل�ب�لاد
واالنفتاح االقتصادي واستعادة
الدور الريادي للكويت اقتصاديا
وسياسيا في املنطقة
وم��ن جهة أخ��رى ق��رر املجلس

امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ال � ��رؤي � ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال � ��ري � ��اض � ��ة وت �ض �م�ي�ن
مشروعاتها في خطة التنمية.

تفاصيل (ص)03

رفع رسوم المدارس الخاصة % 3
قرر وزير التربية ووزير التعليم
العالي د.بدر العيسى زيادة الرسوم
الدراسية للمدارس الخاصة بنسبة
 3ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ال�ع��ام�ين ال��دراس�ي�ين
املقبلني على أن يعاد بعدها النظر

في تلك النسبة بالوقف أو باإللغاء
أو بالزيادة.
وم��ن جهة أخ��رى أص��در العيسى
ق��رارا بالسماح ألحفاد العسكريني
ال�ع��ام�ل�ين أو امل�ت�ق��اع��دي��ن بالجيش

أو ال �ش��رط��ة م ��ن امل �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة ب��االل�ت�ح��اق ب�م��دارس
ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ام اع �ت �ب��ارا م ��ن ال �ع��ام
الدراسي .2017-2016
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األمير استقبل ولي العهد والغانم
والمبارك وعمار الحكيم

سمو أمير البالد مستقبال الغانم

اس�ت�ق�ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
بقصر السيف صباح ام��س سمو

وسموه مستقبال املبارك

ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ب �ق �ص��ر
ال � �س � �ي� ��ف ص� � �ب � ��اح أم� � � ��س رئ� �ي ��س

مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه بقصر السيف
ظ �ه��ر أم � ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد بقصر السيف صباح
أم � � ��س رئ � �ي � ��س امل � �ج � �ل ��س االع � �ل� ��ى
االسالمي العراقي سماحة السيد

ع�م��ار عبدالعزيز الحكيم وال��وف��د
امل ��راف ��ق وذل � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
للبالد.
وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن ��ائ ��ب وزي ��ر

سموه استقبل الغانم والمبارك وعمار الحكيم

ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
علي جراح الصباح.

ولي العهد :نتمنى للعراق وحدة الصف وتطهير أرضه
من اإلرهاب
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
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
الغانم.
واستقبل سمو ولي العهد حفظه
ال �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب ��اح أم��س
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء.
ك �م��ا 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
السيف أم��س سماحة السيد عمار

عبدالعزيز الحكيم رئيس املجلس
األعلى اإلسالمي في العراق والوفد
امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
للبالد.
وق � ��د رح � ��ب س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ب�س�م��اح�ت��ه ض�ي�ف��ا ع��زي��زا ف��ي ب�ل��ده
ال� �ث ��ان ��ي ال� �ك ��وي ��ت م �ت �م �ن �ي��ا س �م��وه
ب �م �ن��اس �ب��ة ه� � ��ذا ال� �ش� �ه ��ر ال �ف �ض �ي��ل
ان ت�ك�ل��ل ج �ه��ود ال �ق �ي��ادة ال�ع��راق�ي��ة
واط �ي��اف �ه��ا ع �ل��ى اس� �ت� �ق ��رار ال �ع ��راق
وت �ط �ه �ي��ر ارض� ��ه م ��ن ك��اف��ة ع�ن��اص��ر
اإلره � � � ��اب وان ي ��دي ��م ع �ل �ي��ه وح� ��دة
الصف ملا فيه خيره ونماؤه متمنيا

للشعب ال�ع��راق��ي الرفعة واالزده ��ار
ول �ل �م �س �ل �م�ي�ن اج� �م� �ع�ي�ن ب ��ال ��رخ ��اء
واالس � � �ت � � �ق � ��رار ول� �ل� �ع ��ال ��م ب ��ال �ت �ق ��دم
والسالم.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي ��س امل ��راس ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س �م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك صباح السالم
الحمود الصباح وسفير جمهورية
العراق الشقيق لدى الكويت محمد
حسني بحر العلوم.

سمو ولي العهد مستقبال عمار الحكيم والوفد املرافق له
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استعرض التقرير السنوي األول لهيئة تشجيع االستثمار المباشر

مجلس الوزراء :زيادة الموجودات
عن االلتزامات تؤكد قوة االقتصاد

عبر مجلس الوزراء
عن ارتياحه لزيادة
موجودات الدولة عن
التزاماتها بما يؤكد
قوة ومتانة االقتصاد
الكويتي وكذلك
البيانات المالية لكل
من احتياطي األجيال
القادمة واالحتياطي
العام .
و اطمأن المجلس
إلى مالءة االقتصاد
الكويتي بما يسهم
في جذب االستثمارات
األجنبية للبالد واالنفتاح
االقتصادي واستعادة
الدور الريادي للكويت
اقتصاديا وسياسيا في
المنطقة
وقرر المجلس
الموافقة على الرؤية
العامة لتطوير الرياضة
وكلف الهيئة العامة
للرياضة بالتنسيق مع
األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط
والتنمية تضمين
المشروعات الواردة
بها ضمن خطة التنمية
للدولة.

الموافقة على
رؤية تطوير
الرياضة وتضمين
مشروعاتها في
خطة التنمية
املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ع�ق��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء اجتماعه
األسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف
برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
وب �ع��د االج� �ت� �م ��اع ص� ��رح وزي ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها
صاحب السمو األمير من ب��ان كي
م ��ون األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
وال�ت��ي تعلقت بتسريع اإلج��راءات
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �م �ص��ادق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق
ب ��اري ��س وال �ح ��ث ع �ل��ى دخ� ��ول ه��ذا
االت� �ف ��اق ال �ت��اري �خ��ي ح �ي��ز التنفيذ
ح �ت��ى ي �ت �م �ك��ن ال� �ب� �ل ��دان م ��ن ج�ن��ي
فوائد عديدة من االقتصاد والقدرة
على الصمود في وجه تغير املناخ.
كما اط�ل��ع مجلس ال� ��وزراء على
ت��وص �ي��ة م�ح�ض��ر ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ب � �ش� ��أن ت �ق��ري��ر
متابعة تنفيذ توصيات فريق عمل
دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب
ب��دول��ة ال �ك��وي��ت وت�ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر
دور م�ك�ت��ب وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
ال �ش �ب��اب ال�ت�ن�س�ي�ق��ي م ��ع ال�ج�ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ب ��ال� �ت ��وص� �ي ��ات ح� �ي ��ث ت��م
إطالق مجموعة من املشاريع التي
تشمل مختلف املجاالت الشبابية
وال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة الس� �ت� �ث� �م ��ار ط ��اق ��ات
ومهارات الشباب وقد بلغت نسبة
إنجاز التوصيات العاجلة واآلجلة
 79ف��ي امل�ئ��ة وق��رر املجلس تكليف
مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب
بالتنسيق مع كافة الجهات املعنية
وامل� � � �ش � � ��روع ال � �ت � ��وع � ��وي ال ��وط� �ن ��ي
للوقاية من امل�خ��درات (غ��راس) كل
ح�س��ب اخ�ت�ص��اص��ه ال ��ى استكمال
تنفيذ كافة التوصيات الواردة في
ت�ق��ري��ر ف��ري��ق ع�م��ل دراس� ��ة ظ��اه��رة
العنف لدى الشباب بدولة الكويت
ووض��ع املعالجات املناسبة للحد
من تنامي هذه الظاهرة.
ث��م اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � � ��وزراء على

ت ��وص� �ي ��ة ال �ل �ج �ن��ة ب � �ش ��أن ال ��رؤي ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ت�ط��وي��ر ال��ري��اض��ة ب��دول��ة
الكويت وال�ت��ي تحمل ف��ي طياتها
خطة طموحة تهدف إلى مستقبل
م � � �ش� � ��رق ل� � �ل � ��ري � ��اض � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
واس� �ت� �ع ��ادة ري��ادت �ه��ا ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
والحفاظ على مكانتها البارزة في
منصات التتويج في كافة املجاالت
اإلقليمية والقارية والدولية وقرر
امل� �ج� �ل ��س امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى م� ��ا ورد
ب��ال��رؤي��ة وت�ك�ل�ي��ف ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��ري��اض��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع األم��ان��ة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ت �ض �م�ي�ن امل� �ش ��روع ��ات
ال� � ��واردة ف��ي ال �ت �ق��ري��ر ض �م��ن خطة
التنمية ل�ل��دول��ة وك��ذل��ك التنسيق
م��ع ك��اف��ة ال�ج�ه��ات ذات الصلة بما
ورد في التقرير التخاذ اإلجراءات
ال�ل�ازم��ة لتنفيذ امل �ش��روع��ات التي
تضمنتها ال��رؤي��ة العامة لتطوير
الرياضة بدولة الكويت.
واس �ت �م��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء إل��ى
ش ��رح ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال �ص��ال��ح
ووكيل وزارة املالية خليفة حمادة
وال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ب� ��در ال �س �ع��د وب�ع��ض
ق � �ي� ��ادات وزارة امل ��ال� �ي ��ة وال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ت �ن��اول ع��رض
م� ��وج� ��ودات ال� ��دول� ��ة وال �ت��زام��ات �ه��ا
ك �م��ا ه��ي ف��ي  2016/3/31وك��ذل��ك
البيانات املالية لكل من احتياطي
األج � �ي� ��ال ال� �ق ��ادم ��ة واالح �ت �ي ��اط ��ي
ال �ع��ام ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة في
 2016/3/31وم�ق��ارن�ت�ه�م��ا بنفس
الفترة من عام .2015
وفقا للعرض املقدم إلى مجلس
الوزراء فقد ابدى املجلس ارتياحه
ل��زي��ادة امل��وج��ودات ع��ن االلتزامات
ب�م��ا ي��ؤك��د ق��وة وم�ت��ان��ة االق�ت�ص��اد
الكويتي.
كما اس�ت�ع��رض مجلس ال ��وزراء
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �س� �ن ��وي األول ل�ه�ي�ئ��ة
ت�ش�ج�ي��ع االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر في

ض� � � ��وء ش� � � ��رح ق � ��دم � ��ه د .ي ��وس ��ف
ال�ع�ل��ي وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
امل�ت�ض�م��ن دور وم �ه��ام ال�ه�ي�ئ��ة في
جذب وتشجيع االستثمار املباشر
املحلي واألجنبي والترويج لدولة
الكويت كموقع استثمار والتعريف
بالفرص االستثمارية ذات القيمة
امل � �ض� ��اف� ��ة ك� �م ��ا ت� �ض� �م ��ن ال �ت �ق��ري��ر
إنجازات هيئة تشجيع االستثمار
املباشر خالل الفترة من 2015/1/1
حتى  2016/3/31وإجمالي حجم
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال� � � � � ��واردة وح �ج��م
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات ال� �ح ��اص� �ل ��ة ع �ل��ى
الترخيص االس�ت�ث�م��اري وامل��واف��ق
عليها وح �ج��م االس �ت �ث �م��ارات غير
املوافق عليها.
وق��د اط�م��أن املجلس إل��ى م�لاءة
االقتصاد الكويتي بما يسهم في
جذب االستثمارات األجنبية لدولة
ال� �ك ��وي ��ت وف � ��ي ن� �ج ��اح س �ي��اس��ات
ال � ��دول � ��ة ال� ��رام � �ي� ��ة إل� � ��ى االن� �ف� �ت ��اح
االق � �ت � �ص� ��ادي واس � �ت � �ع� ��ادة ال� � ��دور
ال��ري��ادي لدولة الكويت اقتصاديا
وس�ي��اس�ي��ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ي �ق��وم فيه
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ب �ق �ي��ادة التنمية
وال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي ب�ه��دف رفع
م �س �ت ��وى امل �ع �ي �ش��ة وخ� �ل ��ق ف ��رص
عمل جديدة أمام العمالة الوطنية
القادمة إلى سوق العمل.
ك �م��ا ع �ب��ر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع��ن
ش�ك��ره وت�ق��دي��ره للجهود املبذولة
م ��ن ق �ب��ل وزارة امل ��ال� �ي ��ة وال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ف��ي االض�ط�لاع
ب� ��امل � �ه� ��ام امل � �ن� ��وط� ��ة ب � �ك� ��ل م �ن �ه �م��ا
ودوره� � � ��ا ف ��ي ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى امل ��ال
العام وتنميته.
ثم بحث مجلس ال��وزراء شؤون
مجلس األم��ة واط�ل��ع ب�ه��ذا الصدد
ع �ل��ى امل ��وض ��وع ��ات امل� ��درج� ��ة ع�ل��ى
جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� � �ش � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
ال ��راه �ن��ة ف ��ي ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
على الصعيدين العربي وال��دول��ي

وبهذا الصدد أدان املجلس العمل
اإلره� ��اب� ��ي ال � ��ذي وق� ��ع ف ��ي م��دي�ن��ة
أورالن � � � � � ��دو ب � ��ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األمريكية مؤخرا وال��ذي أسفر عن
مقتل وإصابة العديد من الضحايا
مؤكدا موقف الكويت الرافض ملثل
هذه األعمال اإلرهابية التي تتنافى
مع كافة األدي��ان والقيم واألع��راف
اإلن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة ل � �ي � �ت � �ق� ��دم ب� �خ ��ال ��ص
ال � �ت � �ع � ��ازي وامل� � � ��واس� � � ��اة ل �ح �ك��وم��ة
ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة األم ��ري� �ك� �ي ��ة
والشعب األمريكي الصديق وألسر
ال� �ض� �ح ��اي ��ا وت �م �ن �ي ��ات ��ه ب��ال �ش �ف��اء
العاجل للمصابني مجددا دعوته
ل� �ل� �م� �ج� �ت� �م ��ع ال � � ��دول � � ��ي ل �ت �ج �س �ي��د
التضامن العاملي ملحاربة اإلرهاب
ف��ي ك��اف��ة ص ��وره وأش �ك��ال��ه م��ؤك��دا
م �س��ان��دة دول ��ة ال �ك��وي��ت ل�ك��ل جهد
ي�س�ه��م ف ��ي م��واج �ه��ة آف ��ة اإلره� ��اب
والقضاء عليه.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر أع ��رب مجلس
ال��وزراء عن تأييده ودعمه الكامل
لكل اإلجراءات التي تتخذها مملكة
البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى
مكافحة التطرف واإلره ��اب بكافة
ص��وره وأشكاله وك��ل ما من شأنه
حماية أمنها واس�ت�ق��راره��ا مؤكدا
ع �ل��ى وق � ��وف ال �ك��وي��ت إل� ��ى ج��ان��ب
ش�ق�ي�ق�ت�ه��ا م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ب�ه��ذا
الشأن ومؤكدا كذلك ثقته في قدرة
اململكة على التصدي بحزم وقوة
ملثل ه��ذه األع �م��ال اإلره��اب�ي��ة التي
ت�س�ت�ه��دف إث � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة وزع��زع��ة
األم��ن في اململكة خاصة وفي دول
الخليج ع��ام��ة متمنيا دوام األم��ن
واالستقرار للمملكة الشقيقة

تكليف مكتب
وزير الشباب
وضع المعالجات
المناسبة للحد
من تنامي ظاهرة
العنف لدى الشباب
نرفض حادث
أورالندو اإلرهابي
الذي يتنافى مع
االديان واألعراف
اإلنسانية
الكويت تقف
إلى جانب البحرين
في إجراءاتها
لمكافحة التطرف
وإثارة الفتنة
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التطبيقي والجامعة والمعلومات المدنية واإلطفاء والبنية والتعويضات و القوى العاملة وذوي اإلعاقة

المجلس يوافق على ميزانية  8جهات
ملحقة وحساباتها الختامية
وافق مجلس األمة في
جلسته امس على عدد من
مشاريع القوانين باعتماد
الحسابات الختامية للسنة
المالية ()2015-2014
ومشاريع قوانين بربط
ميزانيات ثماني جهات
حكومية للسنة المالية
( )2017-2016وأحالها
إلى الحكومة.
والجهات التي وافق
مجلس االمة على
حساباتها الختامية
وميزانيتها هي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وجامعة
الكويت والهيئة العامة
للمعلومات المدنية
واالدارة العامة لالطفاء
والهيئة العامة للبيئة
والهيئة العامة لتقدير
التعويضات عن خسائر
العدوان العراقي والهيئة
العامة لشؤون ذوي
االعاقة والهيئة العامة
للقوى العاملة.
وجاءت نتيجة التصويت
على الحسابات الختامية
والميزانيات لهذه الجهات
بموافقة  44عضوا
ورفض عضوين من
اجمالي الحضور  46عضوا.

الزلزلة :لماذا ال
تستعين البيئة
بالخبرات الوطنية
بدال من االستعانة
بإحدى الشركات
الخاصة؟

الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة 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�ع��ادي��ة
ال� �ع� �ل� �ن� �ي ��ة أم � � ��س االح� � � ��د ال� �س ��اع ��ة
ال��واح��دة ظ�ه��را وت�لا االم�ي�ن العام
أس� � �م � ��اء االع � � �ض� � ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن
وامل �ع �ت��ذري��ن وال �غ��ائ �ب�ين م��ن دون
اذن أو اخطار.
المضابط
ان� � �ت� � �ق � ��ل امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � ��ى ب� �ن ��د
ال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع � �ل� ��ى امل �ض �ب �ط �ت�ي�ن
التاليتني:
 1354أ و ب بتاريخ  7و 8يونيو
2016
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ارج � ��وت��أج �ي��ل ب �ن��د االس� �ئ� �ل ��ة ال � ��ى ال �غ��د
(اليوم) (موافقة عامة).
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ه �ن��اك طلببتشكيل لجنة تحقيق في اضراب
العاملني ف��ي االت �ح��ادات النفطية
ارجو عرضه واتخاذ قرار بشأنه.
تقارير الميزانيات
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقارير لجنة امليزانيات والحساب
الختامي بشأن الجهات والهيئات
امللحقة وهي:
 ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��مالتطبيقي
 جامعة الكويت. االدارة العامة لإلطفاء. ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��اتاملدنية.
 الهيئة العامة للبيئة. ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ت� �ق ��دي ��رالتعويضات البيئية.
 -الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة.

 الهيئة العامة للقوى العاملة. د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ه �ن��اكج� �ه ��د ك� �ب� �ي ��ر ب � � ��ذل ح � �ت ��ى ت� �خ ��رج
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ب� �ه ��ذه ال �ط ��ري �ق ��ة ف�ي�م��ا
ي�خ��ص م�ي��زان�ي��ة ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
اذك� ��ر ان ��ه ف��ي ع ��ام  2003امل�ج�ل��س
اص� ��در ق��ان��ون��ا أل� ��زم ب��ه ال�ح�ك��وم��ة
ان � ��ه خ �ل��ال  10س � �ن� ��وات ي �ج��ب ان
تكتمل منشآت ومباني الجامعة
ف��ي ال �ش��دادي��ة واآلن م��ر ع�ل��ى ه��ذا
القانون  13سنة واالن�ج��ازات اآلن
في املبنى ال تتعدى  ٪ 30واللجنة
ت �ق��ول اس �ت �م ��رار ت��أخ �ي��ر االن �ج��از
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة امل �ي��زان �ي��ة م��وج��ودة
ومتوفرة فما سبب عدم االنجاز؟

جمال العمر

ت� �ك� �ل� �ف ��ة ال � �ب � �ع � �ث ��ات ال� ��دراس � �ي� ��ة
ال��داخ�ل�ي��ة ت�ب�ل��غ  50م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ل ��و وض� �ع ��ت ف ��ي ج��ام �ع��ة ج��دي��دة
الن �ج��زت �ه��ا وان �ت �ه �ي �ت��ا م�ن�ه��ا مل ��اذا
ندفع هذه املبالغ الضخمة ونحن
ليس لدينا جامعة اخ��رى وهناك
م� �ج� �م ��وع ��ة م� � ��ن االداري� � � �ي � � ��ن غ �ي��ر
قادرين على تنفيذ مسؤولياتهم
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة
ف �ه �ن��اك م�ل�اح �ظ��ة اس� �ن ��اد ال�ه�ي�ئ��ة
الح � ��د ان �ش �ط �ت �ه��ا ل �ج �ه��ات اخ ��رى
او اش �خ ��اص غ �ي��ر ك��وي �ت �ي�ين .اب��ن
ال�ب�ل��د ق�ل�ب��ه ع�ل��ى ال�ب�ل��د ي �خ��اف ان
ي��دخ��ل ال��ى ال �ب�لاد أي ش��يء خطر
ع�ل��ى ال��دول��ة ف�م��ا س�ب��ب ع��دم قيام

الهيئة ب��االس�ت�ف��ادة م��ن ال�خ�ب��رات
الكويتية؟
ه� � ��ل ي� �ع� �ق ��ل ان � � ��ه ل � �ي� ��س ل ��دي �ن ��ا
اش� � �خ � ��اص ك ��وي� �ت� �ي ��ون م � ��ن ذوي
الخبرة غير ق��ادري��ن على اختبار
امل� � � ��واد ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة اي � ��ن ت��ذه��ب
خبرات البلد؟
رغ� � ��م م ��واف� �ق ��ة امل� �ج� �ل ��س ال� �ع ��ام
امل� ��اض� ��ي ع� �ل ��ى م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
ب �ت �ع �ه��د ح �ك��وم��ي إال ان� �ه ��ا ت �ق��وم
وت � �س � �ع� ��ى ال � � ��ى ت� ��وف � �ي� ��ر وظ ��ائ� ��ف
ل �ع �م ��ال ��ة غ� �ي ��ر ك ��وي �ت �ي ��ة ل��وظ �ي �ف��ة
ادخ ��ال ب�ي��ان��ات ف�ل�م��اذا ال استفيد
م��ن ابنائنا ون��أت��ي بعمالة واف��دة
م ��ن ال � �خ� ��ارج .وات �م �ن��ى م ��ن وزي ��ر
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء ان
ي�ق��وم ب ��دوره ح�ت��ى ال ت�ت�ك��رر ه��ذه
املالحظات.
س� � �ع � ��دون ح � �م� ��اد :أالح � � ��ظ ف��يامل�ي��زان�ي��ات ميزانية ذوي االع��اق��ة
ف��ال �ت �ق��ري��ر ال � �ص� ��ادر م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
ي �ق��ول اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي امل�ع��اق�ين
امل�س�ت�ح�ق�ين ف� ��أرى ان املستحقني
يستبعدون من الوظائف واملزايا.
م ��دي ��ر ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ق� ��ام ب � ��ادراج
ش�ع��ب وه�م�ي��ة غ�ي��ر حقيقية لكي
ي��أخ��ذوا ام ��واال ف�م��ا دور االخ ��وان
ف��ي ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات؟ ف�ي�ج��ب ان
ي �ح��ال ه ��ذا ال�ش�خ��ص ال ��ى ال�ن��ائ��ب
العام.
وم � �ن� ��ح ب� �ع ��ض اع� � �ض � ��اء ه �ي �ئ��ة
ال�ت��دري��س م�ك��اف��آت س��اع��ات زائ��دة
م��ن ال �ن �ص��اب رغ ��م ع ��دم وج��وده��م
ف��ي الهيكل ال�ت��دري�س��ي م��ن ضمن

التتمة ص05

حماد :نطالب
وزيرة الشؤون
بإدراج معاقي
العين الواحدة
ضمن المشمولين
بالقانون
خليل أبل :لن
نقبل أن تنفصل
الشدادية عن
جامعة الكويت
عاشور :مالحظات
المحاسبة دليل
واضح على عدم
وجود إصالح مالي
أو إداري وكله
كالم في كالم
العمر :نعاني
من زيادة أعداد
الخريجين ورفع
نسب القبول في
الجامعة بسبب
سوء اإلدارة
الحكومية
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طالبوا باالستعجال في تنفيذ المشروع

تحذير نيابي من أي توجه حكومي
لفصل الشدادية عن جامعة الكويت
وزير التربية :يجب
نقل تنفيذ جامعة
الشدادية إلى وزارة
األشغال نظرا
لضخامة المشروع

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

تتمة المنشور ص04
ال� �ت� �ج ��اوزات ك��ذل��ك ف ��ي االب �ت �ع��اث
ف�لائ �ح��ة االب �ت �ع��اث غ �ي��ر م�ع�ت�م��دة
من ديوان الخدمة املدنية وصرف
م� ��زاي� ��ا ع �ي �ن �ي��ة ل �ل �م �ت �ف��وق�ين دون
املتفوقات.
ك��ل ه ��ذه ال �ت �ج��اوزات اكتشفها

حوار نيابي

اع� � � � �ض � � � ��اء ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
ف �م �ي��زان �ي��ات �ه��ا ي �ج ��ب أال ت �ط��وف
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ت �ق��وم
ال �ه �ي �ئ��ة ب �ت �ق��اض��ي دي �ن��اري��ن فقط
بالرغم ان شركة للحاويات بـ 80
دي� �ن ��ارا ف��ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��وم ب��إف��ادة
شركات القطاع الخاص.
 د .خ�ل�ي��ل أب ��ل :ت�ب�ل��غ م�ي��زان�ي��ةال �ج��ام �ع��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي

م �ج �ت �م �ع��ة م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ت�ق��ري�ب��ا
وعندما تنظر الى الخريجني تجد
مشاكل اداري ��ة واخ�لاق�ي��ة فعندما
ش�خ��ص لبعثة ي �ق��ال ل��ه ان��ت غير
مقبول الن تخصصك غير مطلوب
وب�ع��ده��ا بأشهر يتم تعيني واف��د
في نفس التخصص.
م � ��درس ي �ع �ط��ى  30أل� ��ف دي �ن��ار
على ساعات اضافية لم يدرسها

وه��و يقول ان��ا ما درس��ت وال احد
يسأل كيف ح��دث ذل��ك ه��ذا بسبب
م�م��ارس��ة اخ�لاق�ي��ات االدارة وه��ذا
االمر ينعكس سلبا على طلبتنا.
وعندما تحدث عن هذه االمور
ي �ق��ول��ون ال �ن��واب ي �ب �ت��زون الهيئة
نبتز كيف؟ عندما يكون مسؤوال
ش� �ه ��ادت ��ه م � � ��زورة وه � �ن� ��اك س��رق��ة
شعب تعليمية.

س �ن��وات وس �ن��وات و 3م�ل�ي��ارات
دي�ن��ار كويتي تخرج م��ن ميزانية
جامعة الكويت لجامعة الشدادية
وال نستطيع أن تقول انها لكم يا
جامعة الكويت بل ستكون للقطاع
ال �خ��اص ول�ي��س لجامعة الكويت

التتمة ص06

ردا على سؤال النائب الدويسان

وزير الخارجية :ال اتفاقيات بين الكويت
وجزر القمر حول البدون
ن �ف ��ى ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د م��ا ت��ردد
ح ��ول وج� ��ود ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن دول��ة
ال � �ك � ��وي � ��ت وج � �م � �ه� ��وري� ��ة ال �ق �م ��ر
امل� � �ت� � �ح � ��دة ف � �ي � �م� ��ا ي � �خ� ��ص م �ن��ح
الجنسية القمرية لغير محددي
الجنسية املقيمني في الكويت.
واض ��اف ال�خ��ال��د ف��ي رده على
س � ��ؤال ب��رمل��ان��ي ل �ل �ن��ائ��ب فيصل
الدويسان حول هذا االمر انه في
حال ابرام اي اتفاقية مع اي دولة
فإن الخارجية ملتزمة بما نصت
عليه امل��ادت��ان  70و 71واستيفاء
ال� �خ� �ط ��وات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ل�ازم ��ة

حسب الدستور.
وفي رده على اسئلة الدويسان
أك��د الخالد ان��ه يتم بشكل دوري
اج� ��راء امل�ب��اح�ث��ات ال��دول �ي��ة ح��ول
وجود فئة املقيمني بصورة غير
ق��ان��ون �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،وخ��اص��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م�ت��اب�ع��ة م ��دى ال �ت��زام
الدول باملواثيق املتعلقة بحقوق
االن �س��ان ف��ي م�ق��ر االم ��م امل�ت�ح��دة،
ويتم استعراض مجمل االوضاع
الخاصة بهذه الفئة والخدمات
املقدمة لها من قبل دولة الكويت.
وك��ان ال��دوي�س��ان ق��د وج��ه س��ؤاال
الى النائب االول لرئيس مجلس
ال��وزراء ووزير الخارجية الشيخ

صباح الخالد جاء فيه :
تناقلت بعض وسائل اإلعالم
املحلية أخبارا جاءت على هامش
اف �ت �ت��اح س �ف��ارة ج�م�ه��وري��ة ج��زر
ال �ق �م��ر ف��ي ال �ك��وي��ت ع��ن م �س��ؤول
ق � �م� ��ري ح� � ��ول اس � �ت � �ع� ��داد ب �ل��اده
لعقد اتفاق مع دولة الكويت يتم
بموجبه ع��رض جنسية األول��ى
على ما يسمى باملقيمني بصورة
غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة (ال� �ب ��دون) ومل ��ا لم
ي �ص��در ن �ف��ي واض� ��ح وق��اط��ع عن
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ب �ه ��ذا ال �ش��أن
سوى ما نقلته الصحافة املحلية
عن معالي نائب وزير الخارجية
السيد خالد سليمان الجار الله

ال� ��ذي اك �ت �ف��ى ب��اإلج��اب��ة ب��أن��ه لم
يحط علما بهذا األمر ،لذا يرجى
تزويدي باآلتي:
 - 1م ��ا ه ��ي االت �ف��اق �ي��ات ال�ت��ي
ت��زم��ع دول ��ة ال�ك��وي��ت ال��ى عقدها
مع جمهورية جزر القمر ؟
وه��ل من بينها اتفاقية تجيز
ب�م��وج�ب�ه��ا ع� ��رض ال�ج�ن�س�ي��ة أو
ج��واز السفر القمري على بعض
ع��دي �م��ي ال �ج �ن �س �ي��ة أو امل�ق�ي�م�ين
ب� � � �ص � � ��ورة غ � �ي � ��ر ق � ��ان � ��ون � �ي � ��ة ف��ي
الكويت؟
 - 2ه��ل أع�ل�ن��ت دول ��ة الكويت
ع �ب��ر وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف ��ي أي
محفل دولي أو مباحثات ثنائية

دولية عن وجود حاالت لعديمي
ال �ج �ن �س �ي��ة ع �ل��ى أراض� �ي� �ه ��ا م�ن��ذ
ان �ض �م��ام �ه��ا ال � ��ى م �ن �ظ �م��ة األم ��م
امل � �ت � �ح� ��دة إل � � ��ى ت � ��اري � ��خ ت��وج �ي��ه
ه��ذا ال �س��ؤال؟ وه��ل أع�ل�ن��ت دول��ة
ال�ك��وي��ت أن ك��ل املقيمني بصورة
غ �ي ��ر ق��ان��ون �ي��ة ع �ل��ى أرض � �ه� ��ا ال
يوجد من بينهم ح��االت عديمي
الجنسية؟

الدويسان:
الحكومة تريد
عدم إنجاز مشروع
الشدادية خوفا من
الحراك السياسي
للطلبة
حمدان العازمي:
نطالب بفتح
المجال للتوظيف
وزيادة أعداد
المقبولين في
اإلطفاء
الحريجي :التقدير
الشخصي الحتياج
العمالة يؤثر على
سوق العمل
ويجب االلتزام
باللوائح والقوانين
الطريجي :طامة
كبرى أن تجدد
الجامعة للمقاول
رغم اعترافها
بعدم قدرته على
التنفيذ
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مطالبات نيابية بفتح باب التوظيف في
الجهات التي يتوافر فيها درجات شاغرة
تتمة المنشور ص05
وه� � ��ذا االم� � ��ر ال ي �م �ك��ن ان ن�ق�ب�ل��ه.
أه � ��م م� �ج ��ال ف� ��ي ن� �ه ��وض ال ��دول ��ة
ه��و التعليم ون��رف��ض امل�م��ارس��ات
الالمركزية في االدارة.
 ص � ��ال � ��ح ع� � ��اش� � ��ور :ال �ج �ل �س��ةامل� ��اض � �ي� ��ة ع� �ل� �ق ��ت ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ات
امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ب ��ان� �ه ��ا ال ت� ��رغ� ��ب ف��ي
ت��وظ �ي��ف ال �ك��وي �ت �ي�ين وف ��ي ن�ه��اي��ة
ال �ج �ل �س��ة رد ع �ل ��ى وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
م��ن دون ذك ��ر اس �م��ي ح�ت��ى ال ارد
جلسة وال �ي��وم اق ��ول ن�ف��س ال�ك�لام
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة
يعينون اآلالف من غير الكويتيني
على حساب الكويتيني.
االول��وي��ة ف��ي كثير م��ن الجهات
لتعيني غير الكويتيني ويفترض
ان ن� �ت� �ي� �ج ��ة ه � � ��ذه امل�ل��اح � �ظ� ��ة ان
ميزانيتها ال تمر.
بالنسبة للهيئة العامة للبيئة
تستند ف��ي كثير م��ن اعمالها الى
اح��دى ال�ش��رك��ات الفنية ف�ل�م��اذا ال
توظف خ�ب��رات للكشف ع��ن امل��واد
ال �ك �ي �م �ي ��ائ �ي ��ة؟ ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت��أخ��ذ
دي �ن��اري��ن ع�ل��ى امل�ع��ام�ل��ة وال�ش��رك��ة
ت� ��أخ� ��ذ ع� �ل ��ى ن� �ف ��س امل� �ع ��ام� �ل ��ة 80
دي� �ن ��ارا ف��ال �ش��رك��ة ه��ي امل�س�ت�ف�ي��دة
الن ال�ه�ي�ئ��ة ال ت�س�ت�ط�ي��ع توظيف
ب�ع��ض االخ�ت�ص��اص�ي�ين ف��ي امل��واد
الكيميائية.
ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن م �س �ج��ل ع�ل��ى
ال �ج��ام �ع��ة  1300م �خ��ال �ف��ة م��ال �ي��ة
باالضافة ال��ى التأخير في تنفيذ
ج��ام �ع��ة ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ون �س �ب��ة
االن �ج��از  ٪ 37وه ��ذا م��ؤش��ر على
ع� ��دم اس �ت �ط��اع �ت �ك��م ان� �ه ��اء ه ��ا ف��ي
 2017وك��ذل��ك ان اح ��د ال �ع �ق��ود 37
مليون دينار واالوام��ر التغييرية
ي �ف �ت��رض ع� ��دم وج ��وده ��ا ول�ك�ن�ه��ا

العمير :نتعاون
مع المجلس ولسنا
مسؤولين عما
يكتب في الصحافة
من تحليالت

د.علي العمير

ب �ل �غ��ت  27م �ل �ي��ون��ا ب �م �ع �ن��ى ان �ه��ا
ق� ��ارب� ��ت ق �ي �م��ة ال� �ع� �ق ��د االس ��اس ��ي
وك� ��ذل� ��ك ق �ي �م��ة ن� �ف� �ق ��ات ال �ب �ع �ث��ات
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت 50
مليون دينار.
وه ��ل ن �ح��ن م �ل��زم��ون ب�ت��دري��س
اوالد ال �ج��ام �ع��ة ف� ��ي ال �ج��ام �ع��ات
ال� �خ ��اص ��ة؟ ف � ��اذا ك ��ان ��ت ال �ج��ام �ع��ة
ال ت �ع �ت��رف ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ح �ك��وم��ي
وت��دف��ع لهم  50مليون كيف ذل��ك؟
ه � � ��ذا م� ��ؤش� ��ر ع � �ل ��ى ع � � ��دم وج � ��ود
اص�لاح مالي او اداري وكله كالم
في كالم وهناك قصور واضح في
الحكومة.
 جمال العمر :خريجو الثانويةالعامة بعد ذلك بدأوا املعاناة مع
بيروقراطية الحكومة.
ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق امل �ل �ي �ف��ي طلب
ت� �م ��دي ��د ب � �ن ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ة س�ن�ت�ين
واالعداد الكبيرة سوف تعاني من
رفع النسب لتقليص االعداد التي

د .عودة الرويعي

ستلتحق بالجامعة.
ال� � � � ��وزي� � � � ��ر ت� � �ع� � �ه � ��د ق � � �ب� � ��ل ذل� � ��ك
باستيعاب الخريجني بالرغم ان
الجامعة حطمت ال��رق��م القياسي
ف ��ي االح � �ت� ��راق م� ��رة ب��ال �س �ي �ج��ارة
وغيرها.
م��ن س��وء االدارة م �ق��اول يخفق
ب��االن �ج��از امل �ف �ت��رض ان ي �ك��ون في
البالك ليست.
وان� � � ��ا اق� � � ��ول ل � ��وزي � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة:
ل ��ن ن �ت��وان��ى ع ��ن ت�ف�ع�ي��ل اداوات� �ن ��ا
الدستورية متى ما كان هناك مس
ب��أب�ن��ائ�ن��ا ال�ط�ل�ب��ة ع �ن��د تخرجهم
وه � �ن� ��اك ال� �ت� �ش ��دي ��د ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م
ال�ب�ع�ث��ات ال�ج��ام�ع�ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة او
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال � �خ � �ب� ��راء ي �ع �ق��دون
الطلبة ويصعبون االجراءات.
ال��وزي��ر أم ��س واف ��ق ع�ل��ى قبول
م� �ع� �ظ ��م ال� �ط� �ل� �ب ��ة ب� �ن� �س� �ب ��ة ٪ 88
وق �ب ��ول �ه ��م ف� ��ي ال �ج ��ام �ع ��ة ه��دف �ن��ا
ال� � �ي � ��وم ع � � ��دم دف � � ��ع ع� �ي ��ال� �ن ��ا ث �م��ن

التقليص أو ع��دم م��رور امليزانية
للهيئة والتطبيقي .ن��ري��د معرفة
فلسفة ال��دول��ة! اي تنمية من دون
م� �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ن ��اه �ي ��ك ع��ن
مستوى الدكاترة في الجامعة.
 د .ب��در العيسى وزي��ر التربيةوزير التعليم العالي:
فيما يتعلق ب�م�ش��روع جامعة
الشدادية  207ماليني في ميزانية
 2015/2014ان �ص��رف م�ن�ه��ا 187
م �ل �ي��ون��ا ون �س �ب��ة ال� �ص ��رف ٪ 91
م� ��ن امل� �ب� �ل ��غ امل �ع �ت �م��د وال �ت �ع �ط �ي��ل
ن��ات��ج ع��ن ك �ث��رة ال�ت�غ�ي�ي��رات ل��ذل��ك
حجم املشروع تجاوز حجم طاقة
جامعة الكويت ويفترض ان تنقل
عهدة املشروع الى وزارة االشغال.
ونحن ل��م نخفض م��ن البعثات
وه � ��ي  6000ل �ل �خ��ارج �ي��ة و4000
ل �ل��داخ �ل �ي��ة ون� �س ��ب ال� �ق� �ب ��ول ك�م��ا
ه ��ي وه� �ن ��اك ج��ام �ع��ات م �ح �ظ��ورة
ف ��ي ال � �خ� ��ارج وك �ث �ي��ر م ��ن ال �ط�ل�اب

الحمدان يسأل العلي عن لوياك
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
سؤاال الى وزير التجارة والصناعة
د .يوسف العلي جاء فيه  :ما هي
(لوياك)؟ ومتى تم إنشاؤها؟ ومن
هم أعضاؤها املؤسسون؟ ومن هم
أع�ض��اء مجلس اإلدارة الحاليني؟
وم� � � ��ا ه� � ��ي م� ��ؤه �ل�ات � �ه� ��م وت � ��اري � ��خ
حصولهم عليها وم�ص��دره��ا؟ مع
تزويدي بعقد تأسيسها .
وأي ��ن ي�ق��ع م�ق��ر ل��وي��اك ال�ح��ال��ي؟
وه��ل تقدمت بطلب ل�ل��وزارة بفتح

أف� ��رع ل �ه��ا؟ وه ��ل ي�س�م��ح القانون
بذلك ؟
و م � ��ا أه � � � ��داف (ل� � ��وي� � ��اك) ال �ت��ي
أنشئت م��ن أجلها؟ وم��ا الخدمات
التي تقدمها؟
وم � � � ��ا ه � � ��و ال � � � � � ��دور اإلش � � ��راف � � ��ي
الرقابي لوزارة التجارة والصناعة
تجاه أعمال (لوياك) من الناحية
املالية واإلدارية؟
وم ��ن أي ��ن ت�ت�ل�ق��ى ل��وي��اك ال��دع��م
امل��ال��ي ؟ وم ��ا ه��ي أوج� ��ه ال �ص��رف

املتاحة لها ؟
كما لوحظ ف��ي االون��ه األخيرة
قيام (لوياك) ببعض األنشطة فما
م��دى قانونية إقامتها ألنشطتها
ال �خ��اص��ة ف��ي خ ��ارج امل �ق��ر ؟ وبأي
صفة توقع ( لوياك ) بروتوكوالت
التعاون بني املؤسسات الحكومية
وال�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات؟ وم��ا السند
القانوني لذلك؟
حمود الحمدان

يرغبونها.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ه ��ل ه �ن��اك فيالعالم مشروع يمكث اكثر من 10
سنوات ما في حالل مافي حرام ما
تخافون من الله مشكلتك ان هناك
ان��اس��ا يورطونك مل��اذا تحولونها
وزارة االشغال ملاذا ال تقولون ذلك
من االول.
وص �ل �ن��ا م��رح �ل��ة م ��ع ال�ح�ك��وم��ة
ل� �ي� �س ��ت ط� �ي� �ب ��ة ل � �ك� ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ة ال
ت ��ؤذوه ��م ب��ال �ج��ام �ع��ات  8س �ن��وات
بهذا الهدر وهذا التأخير.
وي� �ج ��ب ان ت �ت �ع �ه��د ال �ح �ك��وم��ة
بالخريجني املبتعثني في الداخل
او ال �خ ��ارج او ن�س�ت�خ��دم ادوات �ن��ا
الدستورية.
 فيصل الدويسان :الحديث عنامليزانيات يتشعب ال��ى مواضيع

التتمة ص07

الرويعي:
إدارتا الجامعة
والتطبيقي
يعملون بكل جد
وإخالص ونؤيد
إقرار ميزانيتهما
العيسى :لم نتطرق
إلى خصخصة
جامعة الشدادية
الهدية :أكثر
من  600درجة
وظيفية شاغرة
في الجامعة
فلماذا لم يتم فتح
باب التوظيف؟
الحويلة :نطالب
بتنسيق الخدمة
المدنية مع
التعليم العالي
لوضع استراتيجية
واضحة إلصالح
سوق العمل
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عبدالصمد :تحويل
قضية الساعات
اإلضافية في
التطبيقي إلى
التعليمية للتحقيق

عدنان عبدالصمد

تتمة المنشور ص06
اخ��رى فسبب ك��ل مشاكلنا يكمن
بطريقة صرف امليزانيات وطريقة
التعامل مع املال العام.
ال�ح��دي��ث ع��ن جامعة ال�ش��دادي��ة
ش� �ب� �ع� �ن ��ا م � �ن� ��ه ف ��امل � �ص� �ل � �ح ��ة م��ن
ت��أخ �ي��ر امل� �ش ��روع ه ��ل ف ��ي ص��ال��ح
االكاديميني؟ ال طبعا.
اك � �ت � �ش � �ف� ��ت ان م � � ��ن م �ص �ل �ح��ة
الحكومة تأخير ال�ش��دادي��ة خوفا
م � ��ن امل � �ظ � ��اه � ��رات وم� � ��ن م �م ��ارس ��ة
ال� �ط�ل�اب ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي ف�ه��ي
ت � � �ح � � ��ارب ال� � �ن� � �ش � ��اط ال� �س� �ي ��اس ��ي
وتخشى ان يجتمع الطلبة بشكل
كبير وت�ح��دث م�ظ��اه��رات كما في
جامعة القاهرة.
وه �ن��اك ارت �ف ��اع ل�ق�ي�م��ة االوام ��ر
التغييرية ألكثر م��ن نصف قيمة
ال �ع �ق��د ف��ي ظ��ل دع � ��وات ال�ح�ك��وم��ة
للتقشف وم��ن ج��ان��ب آخ��ر يوجد
ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب  465ح��ال��ة
اضافية هل يعقل ذلك؟
بالنسبة للهيئة العامة للبيئة
م � ��ن ال� �خ� �ط ��ر ت �س �ل �ي ��م م� �ع ��ام�ل�ات
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ش��رك��ة خ��اص��ة وب��ال�ت��ال��ي
الحاويات معرضة الن تكون غير
سليمة.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ن�ع��م هناكخ �ل��ل ف ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ف ��ي ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وات� �م� �ن ��ى م ��ن رئ �ي��س
ال �ه �ي �ئ��ة ل ��دي ��ه  123درج� � ��ة ه �ن��اك
دك � � � ��ات � � � ��رة اص � � � �ح� � � ��اب ش � � �ه� � ��ادات
ي��درس��ون ع�ل��ى ب�ن��د امل �ك��اف��أة مل��اذا
ال تقابلونهم لكي يأخذ الجميع
ح�ق�ه��م ح �س��ب ش �ه��ادات �ه��م ات�م�ن��ى
وقف العبث واللعب في اللجان ال
يصير االبتزاز.
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ه� �ي� �ئ ��ة امل � �ع ��اق �ي�ن
فاالعاقة البصرية تمت مناقشتها

عاشور :البيئة
لم تستثمر الـ 3
مليارات المخصصة
إلصالح التربة
الملوثة

الحكومة تستمع ملالحظات النواب

في اللجنة الصحية وال��ى اآلن لم
يتخذ فيها قرار.
وأطالب وزي��ر الشؤون بالنظر
ال ��ى ه ��ذه ال� �ح ��االت الن �ه��ا ح ��االت
مستحقة ويجب النظر فيها.
وبالنسبة للتعويضات فهناك
تعويضات موجودة مثل هيئتي
ال ��زراع ��ة وال �ب �ي �ئ��ة وات �م �ن��ى اع ��ادة
النظر فيها.
وات � �م � �ن� ��ى م � ��ن ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
العبدالله زيادة عدد املقبولني في
اإلطفاء.
 س � �ع� ��ود ال � �ح ��ري � �ج ��ي :ب �ع��ضال � �ت� ��وص � �ي� ��ات وامل �ل��اح� � �ظ � ��ات ع��ن
لجنة امليزانيات منها م��ا يخص
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة
فهناك مشكلة في تقدير احتياج
اص � �ح� ��اب ال �ع �م ��ل ح� �ي ��ث ي �ت ��م ف��ي
كثير م��ن االح �ي��ان االع�ت�م��اد على
ال� �ت� �ق ��دي ��ر ال� �ش� �خ� �ص ��ي وت� �ج ��اه ��ل
ال � �ل� ��وائ� ��ح وه � � ��ذا ي �ن �ع �ك��س س�ل�ب��ا
على العمل التجاري ف��ي الكويت
ول�ل�اس��ف ه �ن��اك ع �م��ال��ة ه��ام�ش�ي��ة
ت��أت��ي ال �ك��وي��ت ب��أس �ل��وب مخالف
للقانون.
وقدمت اقتراحا لتغيير مسمى
هيئة ذوي االع��اق��ة لكن املؤسسة
مازالت متمسكة بمسماها القديم
الف � �ت ��ا ال� � ��ى ان االدارة ال �ح��ال �ي��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة غ �ي��ر ق� � ��ادرة ع �ل��ى ال �ق �ي��ام
ب ��واج� �ب ��ات� �ه ��ا ف� ��أص � �ح� ��اب ال �ع�ي�ن
الواحدة يصنفون ضمن املعاقني
وال ندري اسباب استبعاد الهيئة
لهم.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ع�ن��دم��ان� �ت� �ح ��دث ع � ��ن امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ف �ه ��ذا
الي � � �ص� � ��ال رس� � ��ال� � ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ات
ونشيد بالرئاسة الجديدة لهيئة
ذوي االع��اق��ة ل�ك��ن ه �ن��اك  52أل��ف
ملف ملعاق ي��أخ��ذون مخصصات
وروات � � � � ��ب وب � �ع� ��د ال� �ف� �ح ��ص ت �ب�ين

وجود  38ألف معاق فقط و 14ألفا
من مدعي االعاقة فأين املحاسبة؟!
م ��دي ��ر ع � ��ام ه �ي �ئ��ة ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
هناك من داخل الهيئة من يحاول
اح��راج��ه وتشويه سمعته وكانت
هناك محاوالت من بعض اعضاء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ب��ات�ه��ام�ن��ا بأننا
ن�ت�ع�م��د ت�ع�ط�ي��ل م �ي��زان �ي��ة الهيئة
واح � �م� ��د األث � � � ��ري ق� � ��ال ان االزم� � ��ة
مفتعلة وليست املشكلة من لجنة
امليزانيات.
والهيئة العامة للبيئة مديرها
مجتهد لكن اسناد مهمة التفتيش
ع�ل��ى ب�ع��ض امل� ��واد ال �خ �ط��رة ال�ت��ي
تدخل الكويت الى جهات خارجية
او اشخاص غير كويتيني.
 د .علي العمير وزير األشغال:ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ح� � �م � ��رت ال� � �ع �ي��ن ه� ��ذا
تصريح ليس منسوبا للحكومة
ول�ك�ن�ن��ا ن �ق��در امل�ج�ل��س ونحترمه

صالح عاشور

ول� �س� �ن ��ا م� �س ��ؤول�ي�ن ع� �م ��ا ت�ك�ت�ب��ه
الصحافة وال يوجد بيننا اال كل
ود وتقدير بيننا وبني االعضاء.
 د .ع � � ��ودة ال� ��ري � �ع� ��ي :ان� � ��ا م��عاع � �ت � �م ��اد امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ل �ل �ج��ام �ع��ة
والتطبيقي الن هناك من يستحق
امل�ي��زان�ي��ة وامل�ش�ك�ل��ة فنية واداري ��ة
ب� �ح� �ت ��ة وه� � �ن � ��اك ت� �ص ��ري ��ح مل ��دي ��ر
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب ي�ق��ول ان جامعة اثينا
تعادل جامعة هارفارد فأرجو من
الوزير التأكد من املكتب الثقافي
في باريس هل ه��ذا الكالم قيل أم
ال ويجب محاسبة املكتب.
واللجنة التعليمية لن تتوانى
ع� ��ن ات � �خ� ��اذ االج � � � � ��راءات مل� ��ا ت� ��راه
م�ت�س�ق��ا م��ع امل �خ��ال �ف��ات امل��وج��ودة
في لجان التحقيق.
واذا آل � ��ت ج ��ام� �ع ��ة ال� �ش ��دادي ��ة
ال � ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف �ل ��ن ي�م��ر

م� ��رور ال� �ك ��رام واذا م ��ر ف�س�ن�ت�ق��دم
ب��اس�ت�ق��االت�ن��ا وه �ن��اك وق��ف قبول
ال �ط �ل �ب��ة م� ��ن خ ��ري �ج ��ي ال �ث��ان��وي��ة
ف��ي ال�ك�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وان��اش��د
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ت�خ�ف�ي��ض ال�ن�س��ب
لالبتعاث الخارجي وان يميز بني
االدبي والعلمي في التخصصات
واخ �ت �ب��ار ال� �ق ��درات ش� � ّ�وه ال�ق�ب��ول
داخل مصلحة جامعة الكويت.
 وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ب ��در العيسى:انا لم اقرأ هذا التقرير من املكتب
ال �ث �ق��اف��ي ف ��ي ف��رن �س��ا ول� ��م ي��ردن��ا
ش��يء بهذا القبيل وشكلنا لجنة
ت�ب�ح��ث ف ��ي امل ��وض ��وع وس�ن�ع��ال��ج
امل��وض��وع وفيما يتعلق بتحويل
جامعة صباح السالم الى جامعة
خ��اص��ة ف �ه��ذا ل ��م ي� ��رد ل��دي �ن��ا ول��م
ن�ت�ط��رق ال��ى تخصيص الجامعة
واخ� �ت� �ب ��ار ال � �ق � ��درات ي �ح �ت��اج ال��ى
ت �ق �ي �ي ��م اص� �ل ��ا وه� � �ن � ��اك اخ� �ت� �ب ��ار
وطني بديل االختبار القدرات في
الجامعة.
 ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور :ب��ال �ن �س �ب��ةل �ش �ه��ادات اث�ي�ن��ا ال��وزي��ر ي�ع�ل��م ان
التطبيقي بعثوا طالبا الى اثينا
فما ذنب الطالب اذا الهيئة صرفت
عليه طوال سنوات االبتعاث.
 محمد الهدية :تسجيل 1300مخالفة مالية في جامعة الكويت
وادارة ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ب� � ��ادارة اح�م��د
االث� ��ري ت�ع��ال��ج ج�م�ي��ع امل�خ��ال�ف��ات
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة ال � � �س � ��اع � ��ات ال� � ��زائ� � ��دة
اص�ب�ح��ت  6000س��اع��ة م�ق��اب��ل 18
الف طالب.
ع��ام  2015ت��م اس�ت�غ�لال جميع
ال� � ��درج� � ��ات وي � �ف � �ت ��رض ان ن��دع��م
االدارة امل��ال �ي��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي�ق��ي ع�ل��ى
تجاوزهم املخالفات السابقة.

التتمة ص08

مصروفات هيئة
التعويضات بلغت
 2.6مليون دينار
وإيراداتها  7االف
دينار
132مليون دينار
ميزانية الهيئة
العامة لشؤون
ذوي االعاقة
 52.9مليون دينار
مصروفات الهيئة
العامة للقوى
العاملة
عاشور :تعديل
قوانين الرياضة
يحول وزير الشباب
إلى «رامبو»
ويجعله اآلمر
الناهي
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 38٫.٫6مليون دينار مصروفات المعلومات
المدنية وإيراداتها بلغت  15مليونا
تتمة المنشور ص07
وج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن س �ج��ل 1300
مخالفة على جامعة الكويت.
ي ��وج ��د  360درج � ��ة ج ��دي ��دة ل��م
تستغل و 267درج ��ة م��رح�ل��ة منذ
س �ن��وات ف �ل �م��اذا ال ي�ف�ت�ح��ون ب��اب
ال �ت��وظ �ي��ف ل �ل��دك��ات��رة ال�ك��وي�ت�ي�ين
وه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��م ش�ه��ادات�ه��م
سليمة.
ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت م�ن��ذ  2004تم
ت��وق �ي��ع ال �ع �ق ��ود وامل �ن �ج ��ز ح��ال�ي��ا
 19م�ش��روع��ا وال ي��وج��د م��ن ال �ـ 19
م �ش��روع��ا ت �ع��دى ان �ج��ازه��ا ٪ 50
اال م� �ش ��روع�ي�ن وم� ��دي� ��ر امل� �ش ��روع
االش ��راف ��ي ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع
وه� �ن ��اك ج �ه��ة اش ��راف� �ي ��ة ع �ل��ى ك��ل
م� � �ش � ��روع االم� � � ��ر ال� � � ��ذي ادى ال ��ى
ت� �ض ��ارب االخ �ت �ص ��اص��ات وع �ط��ل
املشروع.
 د .محمد الحويلة :الكويتيوني� � �ن� � �ت� � �ظ � ��رون ال � �ت � �ع � �ي�ي��ن وب� �ع ��ض
ال� � �ج� � �ه � ��ات ت � �ت� ��أخ� ��ر ف� � ��ي ت �س �ك�ي�ن
ال �ش��واغ��ر وك��ذل��ك رب ��ط م�خ��رج��ات
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ب �ح��اج��ة س��وق
ال �ع �م��ل ح �ت��ى ال ي �ت��أخ��ر ال�ك��وي�ت��ي
وي �ن �ت �ظ��ر ف � ��رص ع �م��ل وي �ف �ت��رض
ان ي�ت��م ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات للخدمة
املدنية مع التعليم العالي لتضع
اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة واض � �ح� ��ة امل �ع��ال��م
لتوفير فرص العمل للكويتيني.
 ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د (م� �ق ��ررال �ل �ج �ن��ة) :ن� �ب ��ارك ل �ل �ك��وي��ت ق �ي��ادة
وش� �ع� �ب ��ا ب� ��ذك� ��رى  55ع ��ام ��ا ع�ل��ى
ذكرى االستقالل وتوقيع معاهدة
ان �ه��اء ال�ح�م��اي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة على
الكويت.
عندما نضع مالحظاتنا املالية
واالدارية فمن يحدد اختصاصات
اللجنة الدستور والالئحة وليس
وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة وم� ��ن ي �ط �ل��ع على
تقارير دي��وان املحاسبة يعرف ان
كل ما يتعلق باملخالفات هي من
صالحيات لجنة امليزانيات.
وال ن�ق�ي��م ال�ه�ي�ئ��ة او امل��ؤس�س��ة
من حيث تبقى او ال تبقى ال نحن
نقول ان الجهات لها دور اس��اس
ول �ك��ن ه� ��ذا ال ي �م �ن��ع م ��ن تسجيل
املخالفات خاصة اذا اكدها ديوان
املحاسبة ويفترض على ال��وزراء
ب� ��دال م ��ن ال� ��دف� ��اع ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات
ينبغي دراس�ت�ه��ا والتحقق منها
وتالفيها.
وط�ل�ب�ن��ا ان ك��ل ج �ه��ة حكومية
ي �ك��ون ل �ه��ا م�ك�ت��ب ت��دق �ي��ق داخ �ل��ي
وه � � � ��ذه ام � � � ��ور وق� ��ائ � �ي� ��ة ول �ي �س��ت
عالجية وهذا قرار مجلس الوزراء
وال نريد اقتناص االخطاء.
ول �ل�اس ��ف ه� �ن ��اك م ��ن ي� �ق ��ول او

الشايع :المشاكل
تعصف بالرياضة
الكويتية منذ
صدور قانون عدم
الجمع بالمناصب

مبارك الخرينج

يلمز او يغمز ب��أن اللجنة او اي
احد اعضائها يبتز الجهة بل على
العكس بعض االعضاء يفاجأون
بمالحظات دي��وان املحاسبة وكل
التقارير خاصة امل��رف��وض��ة يكون
باجماع اعضاء اللجنة.
وم � ��وض � ��وع ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ي��ؤك��د
وج �ه��ة ن �ظ��رن��ا ف �ه �ن��اك م�لاح�ظ��ات
ت �م ��ت م �ع��ال �ج �ت �ه��ا وس� �ب ��ق ان ت��م
تكليف اللجنة التعليمية التحقيق
في موضوع الشعب الزائدة.
 د .علي العمير وزير االشغال:ت �ق��در ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة ون �ش��د على
يد رئيس اللجنة وما ذكرناه هو
اي� �ض ��اح وم�لاح �ظ��ات �ن��ا صحيحة
وج� ��وه� ��ري� ��ة وم� � ��ا ن �ت �ف��ق ف� �ي ��ه م��ع
دي��وان املحاسبة ه��و محل رعاية
ومتابعة.
ف�ي�م��ا يتعلق ب�م�ي��زان�ي��ة البيئة
وم� ��ا ت� �ح ��دث ع �ن��ه االخ � � ��وان ل�ي��س
ص� �ح� �ي� �ح ��ا وال � � �ش� � ��رك� � ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وم� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة وح � ��اص � �ل � ��ة ع �ل��ى
شهادة االيزو.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ه�ي�ئ��ة األم ��مامل� �ت� �ح ��دة خ �ص �ص��ت  3م� �ل� �ي ��ارات
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ال �ب �ي �ئ��ة الص�ل�اح
ال � �ت� ��رب� ��ة امل � �ل� ��وث� ��ة ول � �ك� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
استثمرت االم��وال ول��م تستصلح
االراض� � ��ي وه � ��ذه ت �س �ب��ب ام��راض��ا
س��رط��ان �ي��ة ون�ل�اح��ظ ازدي � ��اد ه��ذه
االم ��راض ف�ل�م��اذا ال تستثمر هذه
االموال في الغرض املخصص لها.
وبالنسبة للشركة التي تحدث
ع�ن�ه��ا ال ��وزي ��ر ن �ح��ن ل ��م ن �ق��ل ان�ه��ا
اج �ن �ب �ي��ة ول �ك��ن ق �ل �ن��ا ه ��ي خ��اص��ة
 13231حاوية.
 د .علي العمير وزير االشغال:ال� �ـ  3م �ل �ي��ارات ل�لآب��ار وال �س��واح��ل
وال� �ت ��رب ��ة وال� �ب� �ح� �ي ��رات ال �ن �ف �ط �ي��ة
وامل � � �ي� � ��اه ال� �ج ��وف� �ي ��ة وال � �س� ��واح� ��ل
وت� ��م اس� �ن ��اد ب �ع��ض االع � �م ��ال ال��ى
ال �ه �ي �ئ��ة وه � ��ذه االم � � ��وال ف ��ي ف�ت��رة

فيصل الشايع

جمدت وذهبنا الى جنيف وعدنا
واص� �ل� �ح� �ن ��ا ب� �ع ��ض االص�ل��اح� ��ات
ال�ت��ي طلبها امل�ج�ل��س ال�ح��اك��م في
ج�ن�ي��ف وه ��ي ت�ن�ف��ق ف��ي اوج�ه�ه��ا
الصحيحة اآلن.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ش ��رك ��ات ت�ف�ت�ي��ش
ال� �ح ��اوي ��ات ن �ح��ن اه �ل �ن��ا ش��رك��ات
اخ� � ��رى ح �ت��ى ن �ق �ل��ل ال �ق �ي �م��ة ع�ل��ى
التاجر.
 ع��دن��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال�ش��رك��ةتأخذ  80دينارا وتعطي دينارين
وم��دي��ر ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة اق ��ر ب��وج��ود
شركة اخرى وقال ان هناك توجها
النشاء مختبر مركزي.
وبالنسبة لـ  3مليارات فاالنجاز
ال ي� �ت� �ج ��اوز  ٪ 5وامل � �ص� ��روف� ��ات
امل � �س � �م � ��وح � ��ة ل � �ه � ��م  25م� �ل� �ي ��ون ��ا
استنفذت بالكامل وحتى اآلن لم
يتم تجاوزها وامل��وض��وع مرتبط
بنقطة االرتباط.

عبدالله الطريجي

 - 1ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب:
 املصروفات  301مليون و206آالف دينار.
 االي��رادات  7ماليني و 515ألفدينار.
 زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��نااليرادات  293و 691ألف دينار.
 - 2جامعة الكويت
 املصروفات  545مليون و948ألف دينار.
 االي��رادات  9ماليني و 433ألفدينار.
 ال � �ت � �م ��وي� ��ل ال � �ح � �ك ��وم� ��ي 536مليونا و 515ألف دينار.
 - 3الهيئة ال�ع��ام��ة للمعلومات
املدنية
 املصروفات  38مليونا و654ألف دينار.
 -االي � � ��رادات  15م�ل�ي��ون��ا و830

ألف دينار.
 زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��ناالي� � ��رادات  22م�ل�ي��ون��ا و 824أل��ف
دينار.
 - 4االدارة العامة لالطفاء
 املصروفات  122مليونا و574ألف دينار.
 االي��رادات  2مليون و 350ألفدينار.
 زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��ناالي ��رادات  120مليونا و 224ألف
دينار.
 - 5الهيئة العامة للبيئة:
 املصروفات  18مليونا و367ألف دينار.
 االي� � ��رادات م�ل�ي��ون و 320أل��فدينار.
 زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��ناالي � � � ��رادات  17م �ل �ي��ون��ا و 47أل��ف
دينار.
 - 6الهيئة العامة للتعويضات:
 امل �ص��روف��ات م �ل �ي��ون��ان و648ألف دينار.
 االيرادات  7آالف دينار. زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��ناالي� � � � ��رادات م �ل �ي��ون��ان و 641أل��ف
دينار.
 - 7الهيئة العامة لشؤون ذوي
االعاقة:
 املصروفات  132مليونا و336ألف دينار.
 االيرادات  22ألف دينار. زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��ناالي ��رادات  132مليونا و 314ألف
دينار.
 - 8ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ق��وى
العاملة:
 امل �ص��روف��ات  52م�ل�ي��ون��ا و97ألف دينار.

التتمة ص09

الزلزلة :ما وصلنا
إليه في الرياضة
ليس نهاية العالم
ويجب تصحيح
األخطاء بأسرع
وقت
المعيوف :هناك
تعديل بجواز
الطعن على قرارات
وزير الرياضة أمام
القضاء
الطريجي :هناك
تعمد بعدم
رفع اإليقاف عن
الرياضة ونطالب
بحل جميع
االتحادات
العمر :الحل
بخصخصة األندية
لكن الحكومة
ال تريد قوانين
الرياضة

aldostoor

االثنين  15رمضان  20 . 1437يونيو 2016

مضبطة

 122٫.5مليون دينار مصروفات اإلطفاء
وإيراداتها بلغت مليوني دينار
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 االي��رادات  9ماليني و 928ألفدينار.
 زي � � � � � � ��ادة امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات ع ��ناالي� � ��رادات  42م�ل�ي��ون��ا و 169أل��ف
دينار.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:ص� ��وت � �ن� ��ا ع � �ل� ��ى امل � � � � ��واد واب � � � ��واب
املصاريف وااليرادات لكل الجهات
ال� �ث� �م ��ان ��ي ف� �ه ��ل ي� ��واف� ��ق امل �ج �ل��س
ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ات
والحسابات الختامية بتصويت
واحد؟
(موافقة عامة)
وج� � � � � � � ��رى ال � � �ت � � �ص� � ��وي� � ��ت ع� �ل ��ى
امليزانيات والحسابات الختامية
لـ  8جهات ملحقة وكانت النتيجة
كالتالي:
م ��واف � �ق ��ة 44 :ع � ��دم م ��واف � �ق ��ة2 :
الحضور .46
م � ��واف � �ق � ��ة وي � � �ح� � ��ال ل �ل �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات الواردة بها.
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ع ��ن االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
ب �ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة  1978في
شأن الهيئات الرياضية والقانون
رقم  5لسنة  2007في شأن تنظيم
ب �ع��ض اوج� � ��ه ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��ل م��ن
ال�ل�ج�ن��ة االول�ي�م�ب�ي��ة واالت� �ح ��ادات
واالندية الرياضية.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :ال� �ه ��دف م��نه��ذا القانون الكل يتطلع ل��ه وهو
وق� � ��ف االي� � �ق � ��اف ام ي �س �ت �م��ر ذل ��ك
االي �ق��اف ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة طلبت
تعهدا م��ن ال�ك��وي��ت ب�ع��دم التدخل
بالرياضة الكويتية لرفع االيقاف
وهل التنسيق مع اللجنة االوملبية
ال ��دول� �ي ��ة ع �ل ��ى ه � ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات
ه��ذا ال �ق��ان��ون اف�ض��ل م��ا ف�ي��ه م��ادة
ال�ص��وت ال��واح��د وال�ق��ان��ون يجعل
وزير الرياضة «رامبو» وسلطات
ال� � ��وزي� � ��ر اع � �ل� ��ى م � ��ن االت � � �ح� � ��ادات
ومجالس االدارات بل نحن نطالب
بخصخصة االن��دي��ة أعتقد يجب
ان ن �ع �ت��رض ع �ل��ى امل� �ق ��دم ��ة ال �ت��ي
ت�ض�م�ن��ت ع ��دة ن �ق��اط وم ��ا ع�ن��دن��ا
ط��ائ �ف �ي��ة ف ��ي ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
اعتقد سبب القانون رفع االيقاف
وامل � ��ادت � ��ان  11و 12م ��ن ال �ق��ان��ون
خ � �ط � �ي� ��رت� ��ان ج � � ��دا واع � �ت � �ق� ��د ه� ��ذا
القانون موجه للكثير.
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :ال �ج �م��ع بنيامل�ن��اص��ب سبق ان وقعنا حولها
وي� � �ك � ��ون ه � ��و ال � �ح � �ك ��م وال� �خ� �ص ��م
يتضمن الوقت وحاولنا معالجة
امل � �ش� ��اك� ��ل ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون وال ي �ع �ق��ل
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� �ع� �ط ��ي االم � � � � ��وال وال
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دميثير :تعديالت
قوانين الرياضة ال
تحل األزمة فلماذا
االستعجال في
إقرارها؟

عبدالله املعيوف

تراقبها لالندية.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ح�ل�ق��ة ج��دي��دةم� ��ن م� �ش ��اك ��ل ال ��ري ��اض ��ة وال ي�ك��ن
ال�ح�ك��وم��ة ت�ع�ط��ي اي ج�ه��ة ام ��وال
دون ت ��دخ ��ل وم ��راق� �ب ��ة اال ي��وج��د
ح�ك�ي��م ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب�ه��ا مخالفة
وق ��د ص ��در ح �ك��م ق �ض��ائ��ي ب �ع��ودة
االندية املنحلة والحل بخصوص
االن��دي��ة وم��ن يحكم ال�ص��راع يدفع
م��ن جيبه وأع�ت�ق��د ان يحسم ه��ذا
املوضوع الفائدة من القوانني كل
يوم نغيرها والدخول في الصراع
من املستفيد منه واالجتهاد يجب
ان يحل مشكلة ويجب ان يتحمل
م�س��ؤول�ي��ة ال �ق��رار امل �س��ؤول��ون هل
م ��ا ي�ح�ص��ل ام ��ر م �ق �ص��ود وال �ح��ل
بخصخصة االندية.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :وص�ل�ن��ا ال��ىم��رح �ل��ة ان ن �ط��رد م ��ن امل �ش��ارك��ات
البسيطة وهذا ال يعني انها نهاية

جانب من جلسة أمس

ماجد موسى

ال�ع��ال��م الب��د ان نصحح االوض ��اع
وما لفت نظري ان اللجنة اطلعت
ان��ه ي�ه��دف م��ا ت�ع��رض��ت ال��ري��اض��ة
م��ن ه�ج�م��ات متتالية وف��ي امل��ادة
 12و 11ي �ج��ب اب� �ع ��اد ال �ح �ك��وم��ة
مباشرة عن اي تدخل ومن يحكم
ع� �ل ��ى امل� �خ ��ال� �ف ��ة ج� �ه ��ة ق �ض��ائ �ي��ة
وليست الحكومة القصد النسيء
النية للحكومة ولكن بسبب منع
ال� �ك ��وي ��ت ه ��و ت ��دخ ��ل م �ب��اش��ر م��ن
ال �ح �ك��وم��ة ب��ال��ري��اض��ة وي �ج��ب اال
تعطي الحكومة ال��دور االك�ب��ر في
الخالفات.
 عبدالله املعيوف م�ق��ررا :لديتعديل على املادة  28يجوز الطعن
عليه امام القضاء.
 ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي :ال� ��ىم �ت��ى ي�س�ت�م��ر االي� �ق ��اف وال�ت�ح�ك��م
ب� ��ال� ��ري� ��اض� ��ة ال � � ��ى م � �ت ��ى ي �س �ت �م��ر
اح �م��د وط �ل�ال ال �ف �ه��د ان يتحكما

بالرياضة.
ملاذا ال تتدخل اللجنة االوملبية
الدولية في باقي ال��دول؟! حضرت
اجتماع زيوريخ واعضاء اللجنة
االوملبية قالوا نحن نحترم جميع
التشريعات والقوانني لكل ال��دول
ول �ك��ن م�ش�ك�ل�ت�ك��م ف ��ي ال �ك��وي��ت ان
هناك شكوى.
وبعد االجتماع طلبنا محضر
االج� � �ت� � �م � ��اع م� �س� �ج�ل�ا وم� � �ص � ��ورا
ورفضوا.
وهناك تعمد في ايقاف النشاط
الرياضي الكويتي.
وهناك إيميل موجه من حسني
املسلم امني سر اللجنة االوليمبية
الكويتية يحرض فيه على ايقاف
ال�ن�ش��اط ال�ك��وي�ت��ي وه��و تحريض
متعمد ضد الحكومة الكويتية.
وت� � � � ��م وض� � � � ��ع م � � � � � ��ادة ال � �ن � �ظ� ��ام
االس��اس��ي إل��ى اللجنة االوليمبية

تمنع ال�ل�ج��وء ال��ى ال�ق�ض��اء وبعد
اق � ��رار ه ��ذا ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ال��وزي��ر
الشيخ سلمان الحمود ان يتخذ
ق � � � ��رارا ب� �ح ��ل ج �م �ي ��ع االت� � �ح � ��ادات
ال��ري��اض�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت وأن تحل
ال �ل �ج �ن��ة االول� �ي� �م� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وت� � �ع� � �ي �ي��ن اش� � � �خ � � ��اص ي � �خ� ��اف� ��ون
ع�ل��ى م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت .وت��ده��ور
الرياضة بسبب من دخل الرياضة
في غفلة من الزمن.
 خلف دميثير :كل ما أتمناه انيكون هناك تالق بني اهل الكويت
م� � ��ن أج � � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت واب� �ت� �س ��ام ��ة
اط �ف��ال �ه��ا وي �ج��ب ان ي �ك��ون ه�ن��اك
ت �ض �ح �ي��ات م ��ن اي ط� ��رف ول �ي��س
م �ع �ق��وال ان ت� �ك ��ون ق �ض �ي��ة ك �ه��ذه
معلقة كل هذه الفترة هذا القانون
هو قانون الصوت الواحد ولردع
فالن ولردع فالن الكويت أهم.
ه��ذا ال�ق��ان��ون ل�ي��س ح�لا الن��ه ال
ي �ل �غ��ى اي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال�ك��وي�ت��ي
وي � �ع � �ط� ��ي ال� � �ح � ��ق ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ان
ت �ت��دخ��ل ف� ��ي ال ��ري ��اض ��ة وت �ه �ي �م��ن
ه �ي �م �ن��ة ك ��ام� �ل ��ة ع� �ل ��ى ال ��ري ��اض ��ة
وهناك اتجاه لخصخصة االندية
الرياضية فلماذا االستعجال على
ه��ذا ال�ق��ان��ون ه��ل ل�ت��أدي��ب ال�ط��رف
الثاني والطرف الثاني يعاند في
مجال اخر والشباب واالطفال هم
الضحية احذر من مخاطر الصوت
الواحد فسوف نعاني منه.
املشكلة في املادة  27من القانون
 42لسنة  1978وال�ت��ي تقضي به
االش � ��راف ال �ك��ام��ل ون �ح��ن ن��ري��د ان
ت�ك��ون ه�ن��اك ج��دي��ة ف�ه��ل ن�ح��ن في
بلد شيوعي او ديكتاتوري.
 وت�لا األم�ين ال�ع��ام طلبا بقفلباب النقاش( .عدم موافقة).
 -فيصل ال��دوي�س��ان :نحن ام��ام

التتمة ص10

الدويسان :يجب
معرفة خيوط
المؤامرة التي
تحاك خارج الكويت
ضد الرياضة
موسى :ليس لنا
دخل في الصراعات
القائمة لكننا نريد
رفع اإليقاف عن
الرياضة
الهرشاني :الشارع
سيلقي اللوم علينا
إذا لم نقر تعديالت
قوانين الرياضة
خليل أبل :النظام
الرياضي الحالي
يحتاج إلى نسف
ويجب تعميم
الصوت الواحد على
جميع الجهات
القضيبي :لتعديالت
الحالية تخدم
المصالح الخاصة
ال المصلحة العامة
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الموافقة على تعديالت القوانين الرياضية
وإحالتها إلى الحكومة
إلغاء التعديالت على القوانين الرياضية (مداولة ثانية)
تتمة المنشور ص09
م �ف �ت��رق ط� ��رق ام� ��ا ان ن �ك��ون او ال
ن � �ك ��ون ك� ��ل ال� � ��دع� � ��اوى امل� ��وج� ��ودة
اجدها واهنة هذه الدعوات تحاول
اضعاف هذا القانون والبديل هو
الخصخصة ولكن علينا ان نهيئ
االرض�ي��ة الخصبة فنعم للصوت
الواحد ونعم الطالق يد الحكومة
ع�ل��ى ال��ري��اض��ة م��ن ب ��اب ال�ت��رت�ي��ب
وم� ��ن ث ��م ن �ب ��دأ م ��ن ج ��دي ��د ات�م�ن��ى
ان ت�خ��رج ك��ل االوراق ال�ت��ي كانت
تحيك خيوط املؤامرة في الخارج
يجب ان تعاد الرياضة كما كانت
ويجب تدخل الحكومة لتهدم من
أسس اساسا خاطئا.
هناك اشارة الى املادة  12الفقرة
ج وهي تطلق يد الحكومة في حل
اي ناد رياضي وينبغي الغاء هذه
املادة.
 م��اج��د م��وس��ى :ع��اش��ت البلدف��ي ف��وض��ى س�ي��اس�ي��ة وري��اض �ي��ة
واع�ل�ام� �ي ��ة ول� �ي ��س ل �ن��ا دخ � ��ل ف��ي
ال� � �ص � ��راع � ��ات ل� �ك� �ن� �ن ��ا ن� ��ري� ��د رف ��ع
االي� �ق ��اف ع��ن ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل �ي��س م �ع �ق��وال  176ت �ص ��وت ض��د
القوانني الداخلية.
 ح �م��د ال� �ه ��رش ��ان ��ي :م��وض��وعالرياضة الكويت كلها مشغولة به
واخشى ان يالم مجلسنا والشارع
يلوم علينا.
 خليل عبدالله :الصوت الواحدي�ج��ب ان ي�ع�م��م ع�ل��ى ك��ل ال�ج�ه��ات
وال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص ل��ه ص�لاح�ي��ات
وكذلك الوزارة املختصة وماذا لو
حصل خالف بني الوزير والهيئة
والقانون يخلط بني الصالحيات
والنظام الرياضي الحالي يحتاج
الى نسف وال يمكن ان نقبل اندية
تأخذ أمواال وال تراقب.
أحمد القضيبي :لألسف نشرع
ق� ��ان� ��ون� ��ا ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال� �ش� �ب ��اب
وال��ري��اض��ة وب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ننظر
ل�ل�م�ص��ال��ح ال �خ��اص��ة ال امل�ص�ل�ح��ة
ال �ع��ام��ة وال� �ق ��ان ��ون ي� �خ ��دم أف � ��رادا
وليس مصلحة بلد.
 وزي ��ر االع�ل�ام ال�ش�ي��خ سلمانال �ح �م��ود :اش �ك��ر م�ق��دم��ي االق �ت��راح
وج� �ه ��وده ��م ف� ��ي ق �ض �ي��ة ال ��وض ��ع
ال� ��ري� ��اض� ��ي ق� �ض� �ي ��ة االي � � �ق� � ��اف ل��م
ول ��ن ت �ك��ون مل��ن س �ع��ى ل �ه��ا قضية
ق��وان�ين ف�ق��ان��ون  /26لسنة 2012
اس �ت �خ��دم��وه ل�ل�اي �ق��اف  16ن��ادي��ا
ش� � ��ام �ل ��ا ي� � �ح � ��ل ك� � �ي � ��ان � ��ه ن �ت �ي �ج��ة
ل �ل �م��رس��وم  26وال �ح �ك��وم��ة عملت
املستحيل ودعت االندية وطالبت
ان توفق قواعدها وفقا لقانون 21
واضطرت الحكومة لتقديم قانون
 2015 /134ل�ت�م��دي��د امل �ه�ل��ة سنة
اخرى ووضعنا بعض التعديالت

عبدالله التميمي

ول� � � ��م ي� �ت� �ح� �ق ��ق ن� � �ص � ��اب ان� �ع� �ق ��اد
الجمعية العمومية.
وق � ��دم � �ن � ��ا اق� � �ت � ��راح � ��ا ب �ت �ع��دي��ل
املرسوم  26حتى نمكن الجمعية
العمومية من االنعقاد ولم نتمكن
من مناقشته.
وب � � � � � � � ��دأت ح� � � �م� �ل ��ات االي� � � �ق � � ��اف
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة مل � � � ��اذا؟!
وت � �ف� ��اج� ��أت ب ��ال� �ت� �ه ��دي ��د امل �ب ��اش ��ر
لاليقاف.
ون � �ح� ��ن ل � ��م ن� �خ ��ال ��ف االن� �ظ� �م ��ة
االومل �ب �ي��ة وامل��واث �ي��ق وال�ف�ي�ف��ا ق��ال
ان ه�ن��اك م�ع�ل��وم��ات ح��ول ق��وان�ين
الي � �ق� ��اف ال� ��ري� ��اض� ��ة وب �ي �ن �م ��ا ف��ي
لوزان ال يوجد تدخل في الرياضة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وه��ل يفضل أن تصدر
ق��رارات من منظمات دون تحقيق
وااليقاف بسبب شكاوى من داخل
الكويت وال يمكن نتحمل خطأ لم
نقم فيه وم��ن االس��اس ل��م تتدخل
اال ب ��دع ��م ال ��ري ��اض ��ة ع �ل��ى م �س��ار
ت ��اري� �خ� �ه ��ا وال� ��ري� ��اض� ��ة م��رت �ب �ط��ة
ب ��ال� �ش� �ب ��اب ال� ��ري� ��اض� ��ي وال ��وض ��ع
ال�ق��ائ��م ال يشجع والب ��د م��ن نظرة
ج��دي��دة وم�ج�ل��س ال� � ��وزراء اعتمد
استراتيجية ال��ري��اض��ة الكويتية
ول��دي �ن��ا رؤي � ��ة اش �م��ل للمستقبل
ول ��دي �ن ��ا م �ن �ظ��ور ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل م��ن
خالل الخصخصة ولكن من يريد
ان ينشئ ن��ادي��ا خ��اص��ا يستطيع
ذل � ��ك وامل� �س� �ت� �ن ��دات س �ت �ك �ش��ف ف��ي
الوقت املناسب.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :س �م �ع �ن��اش��رح��ا ج�م�ي�لا م ��ن ال ��وزي ��ر ول�ك��ن
ه��ل ت�ع�ه��دت ب �ع��دم ال �ت��دخ��ل حتى
ي�ت��م رف��ع اإلي �ق��اف وال �س��ؤال ح��ول
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات وه� � ��ل ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
ب �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
الدولة ولكنه لم يجاوب.
ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ه� ��ل ال �ح �ك��وم��ة
عاجزة عن رف��ع الشطب الحكومة
يجب ان تجد حال لالزمة.

وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى امل �ش��روع
ب �ق��ان��ون م��ن ح �ي��ث امل �ب��دأ وان�ت�ق��ل
املجلس للتصويت على القانون
بمداولته االولى وجاءت النتيجة
كالتالي:
م � � ��واف � � ��ق  39غ � �ي� ��ر م � � ��واف � � ��ق 6
الحضور 45
موافقة على القانون بمداولته
االول� ��ى وان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س ملناقشة
تعديالت حول املداولة الثانية.
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه م� � �ع� � �ي � ��وف :ت� �ع ��دي ��ل
باضافة الوزير املختص للمداولة
االول��ى وامل ��ادة الثانية باستبدال
النص من النائب محمد الجبري
وه�ن��اك تعديل م��ن النائب صالح
عاشور.
ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :امل� � � � � ��ادة 11
فضفاضة ويفترض بدال من شابه
يكون املخالف للقانون.
 موافقة على التعديل ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه م � �ع � �ي � ��وف :ه� �ن ��اكتعديالت مقدمة من النائب فيصل
الكندري حول املادة  12فقرة أ وج
 سلمان الحمود :املادة  22هيفي القانون  42بخصوص شعار
الهيئة واع�ط��ى ال�ق��ان��ون االش��راف
االداري ملجلس ادارة الهيئة للبت
باملوضوع.
وانتقل املجلس للتصويت على
املداولة الثانية للمشروع للقانون
وج� � � � � � ��اءت ن � �ت � �ي � �ج� ��ة ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت
كالتالي:
م � � ��واف � � ��ق  40غ � �ي� ��ر م � � ��واف � � ��ق 6
الحضور 46
م��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع ب�ق��ان��ون
وي�ح��ال للحكومة وت��رف��ع الجلسة
ال��ى ي��وم الغد (ال �ي��وم) الساعة 12
ظهرا.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

4

أحمد مطيع

✓

5

أنس الصالح

✓

37

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

40

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

36

علي العبيدي

✓

علي العمير

✓
✓
✓

✓

6

ممتنع

aldostoor

االثنين  15رمضان  20 . 1437يونيو 2016

جدول األعمال

11

أكدت أن الهيئة جادة في تسوية المالحظات المسجلة عليها

الميزانيات توافق على ميزانية هيئة
التعليم التطبيقي وحسابها الختامي
أن � � �ج� � ��زت ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ت �ق��ري��ره��ا
السابع عشر بشأن:
 - 1م �ش��روع ال �ق��ان��ون باعتماد
الحساب الختامي للهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
للسنة املالية .2015/2014
 - 2تقرير دي��وان املحاسبة عن
ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة على
تنفيذ م�ي��زان�ي��ة ال�ج�ه��ات امللحقة
وح �س��اب��ات �ه��ا ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية .2015/2014
 - 3ت� �ق ��اري ��ر وح� � � ��دات ال ��رق ��اب ��ة
امل��ال �ي��ة ع�م��ا اس �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
الهيئات امللحقة عن النصف االول
من السنة املالية .2016/2015
 - 4م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب��رب��ط
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة املالية
.2017/2016
 - 5ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تكليف مجلس االمة دراسة
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
(ال �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب) ب��ال�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
والتدريب.

وع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال �غ��رض
اج� �ت� �م ��اع�ي�ن ب� �ت ��اري ��خ  27م� ��ارس
و 12ي��ون �ي��و  2016ح �ض��ر االول
م �ن �ه �م��ا م �م �ث �ل��و ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�م��ي ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ووزارة املالية ودي ��وان املحاسبة
وج�ه��از امل��راق�ب�ين املاليني ودي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع �ل �م��ا ان� ��ه ت�م��ت
مناقشة ميزانية الهيئة وحسابها
ال � �خ � �ت ��ام ��ي ب� �ش� �ك ��ل م� �س� �ت� �ق ��ل ع��ن
مشروعي القانون السالفي الذكر
وذل��ك تمهيدا الص��داره��ا بقانون
منفصل استنادا على القانون رقم
 3لسنة  2003ف��ي ش��أن اج ��راءات
اص ��دار بعض امل�ي��زان�ي��ات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
وال �ق��ان��ون امل �ع��دل ل��ه رق ��م  8لسنة
.2015
ودرس� � � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة م� �ش ��روع ��ي
ال �ق��ان��ون ان �ف��ي ال ��ذك ��ر ع �ل��ى ض��وء
ت � �ق� ��ري� ��ر دي � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع��ن
ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل��راج �ع��ة على
تنفيذ ميزانيات الجهات امللحقة
وح �س��اب��ات �ه��ا ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  2015/2014وتقرير ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف مجلس
االم��ة دراس��ة الساعات الزائدة عن

االعتمادات
المدرجة في
الميزانية بشأن
الساعات الزائدة
تخالف توصيات
مجلس األمة
جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ال �ن �ص��اب (ال �ت��دري��س وال �ت��دري��ب)
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وتقرير وحدات الرقابة
امل��ال �ي��ة ع�م��ا اس �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
الهيئات امللحقة عن النصف االول
من السنة املالية .2016/2015
وانتهت اللجنة الى ان اجمالي
املصروفات في الحساب الختامي
للهيئة للسنة املالية 2015/2014
ب �ل��غ  320٫6م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ف�ي�م��ا
بلغت االي��رادات  9٫3ماليني دينار
وب� �ل ��غ اج� �م ��ال ��ي امل � �ص ��روف ��ات ف��ي

م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016مبلغ  301٫2مليون
دي �ن��ار فيما بلغت االي � ��رادات 7٫5
ماليني دينار.
جدية الجهة في تسوية
مالحظات ديوان المحاسبة
وف� ��ق ت�ق�ي�ي��م دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ف� � ��ان ال� �ج� �ه ��ة ج � � ��ادة ف � ��ي ت �س��وي��ة
م�لاح�ظ��ات�ه��ا امل�س�ج�ل��ة ع�ل�ي�ه��ا في
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2015/2014ول��م
يتبق اال  8مالحظات وتحتاج الى
وق�ف��ة ج��ادة لتصويبها بمعاونة

الجهات الرقابية كافة.
إدارة التدقيق الداخلي
ومدى فاعليتها
وفق تقييم ديوان املحاسبة فان
ادارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي ال تتبع
اع �ل��ى س�ل�ط��ة اش��راف �ي��ة ف��ي الجهة
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراء
رقم  283لسنة  2011والذي يقضي
بأن تكون تحت االش��راف املباشر
للوزير اال انها (فعالة الى حد ما)
وي �ج��ب ان ت�ت�ض�م��ن اع �م��ال �ه��ا كال
من:

 - 1زي� � � � � ��ادة ع� � � ��دد م��وظ �ف �ي �ه��ا
وش �غ �ل �ه��ا ب� ��ال � �ك� ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة
امل� ��ؤه � �ل� ��ة ح � �ي� ��ث ان ف � ��ي االدارة
خ�م�س��ة م��وظ �ف�ين ف �ق��ط وه ��و ع��دد
ال ي �ن��اس��ب ح �ج��م ال �ه �ي �ئ��ة وع ��دد
موظفيها البالغني  5٫882موظفا
وم �ي��زان �ي �ت �ه��ا ال� �ت ��ي ت � �ق� ��ارب 300
مليون دينار.
 - 2ان ت � �ق� ��دم ت� �ق ��ري ��را ش��ام�ل�ا
الع� �م ��ال� �ه ��ا ال �ت��دق �ي �ق �ي��ة ح� �ي ��ث ان
ت �ق��اري��ره��ا م�ق�ت�ص��رة ح��ال �ي��ا على
التدقيق على االس�ت�م��ارات املالية
والتأكد من صحة اجراءاتها.
وع� �ل� �ي ��ه ي� �ج ��ب ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
ال � �ج � �ه� ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ل �ت �ص��وي��ب
املآخذ في ادارة التدقيق الداخلي
وت �ع��دي��ل ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا ل �ت �ت �ب��ع اع �ل��ى
سلطة اشرافية وتفعيلها تفعيال
ك ��ام �ل�ا مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن 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 ت �ق��ع ب�ه��ا
ال��وح��دات التنظيمية اثناء العمل
وت��دارك�ه��ا قبل وق��وع�ه��ا وشغلها
ب� ��ال � �ك� ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة

التتمة ص12

 161مخالفة مالية في «التطبيقي»
ت�ض�م��ن ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
ح � � ��ول ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت � ��دري � ��ب ع � � ��ددا م��ن
املالحظات منها:
 - 1صرف مزايا االعضاء هيئتي
التدريس والتدريب من دون موافقة
دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ل �س �ن��وات
طويلة:
وه ��ي م�لاح �ظ��ة م �م �ت��دة ل�س�ن��وات
ط��وي�ل��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة وي �ت��رت��ب عليها
ادراج اعتمادات مالية في امليزانية
سنويا غير مغطاة الئحيا.
وت ��م ت�س�ج�ي��ل  80م�خ��ال�ف��ة مالية
ف�ي�م��ا ي �خ��ص ه ��ذه امل�لاح �ظ��ة اي ما
يعادل  ٪ 50من اجمالي املخالفات
امل��ال�ي��ة البالغة  161مخالفة اضافة
ال ��ى  8ح� ��االت ام �ت �ن��اع ع ��ن ال �ص��رف
ومن امثلتها:
أ  -ع ��دم ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف�ق��ة
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة امل�س�ب�ق��ة اذ
ق ��د ص��رف��ت روات� � ��ب وم ��زاي ��ا ع�ي�ن�ي��ة

ل �ل �م �ت �ف��رغ�ين ع �ل �م �ي��ا ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ب�ـ
 533٫922دينارا وايفاد منح علمية
وح�ض��ور م��ؤت�م��رات علمية وص��رف
م �خ �ص �ص��ات ل �ل �م��وف��دي��ن ع �ل �م��ا ان
الئ �ح��ة ال �ت �ف��رغ ال�ع�ل�م��ي ص� ��ادرة في
سنة  2009وما زال��ت بعد  7سنوات
م � ��ن ص � ��دوره � ��ا غ� �ي ��ر م �ع �ت �م ��دة م��ن
مجلس الخدمة املدنية.
ب  -الئحة الخبراء الزائرين غير
معتمدة من مجلس الخدمة املدنية
وت��رت��ب عليها ص��رف بقيمة 4٫199
دينارا.
ج  -الئحة االبحاث غير معتمدة
م��ن مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وترتب
عليها صرف ملحكمي ابحاث بقيمة
 20٫536دي �ن��ارا ت �ج��در االش� ��ارة ال��ى
ان  17ت� �ح ��وي�ل�ا ب �ن �ك �ي��ا خ ��ارج �ي ��ا
مل �س �ت �ح �ق��ات م �ح �ك �م��ي االب � �ح� ��اث ل��م
تعرض على املراقب املالي في جهاز
املراقبني املاليني.
د  -الئحة ضوابط وشروط تعليم

اب � �ن� ��اء اع � �ض� ��اء ه �ي �ئ �ت��ي ال� �ت ��دري ��س
والتدريب في املدارس االجنبية غير
معتمدة من مجلس الخدمة املدنية
منذ  17سنة حيث ص��درت في سنة
.1999
هـ  -الئحة االبتعاث غير معتمدة
من مجلس الخدمة املدنية وتسبب
احكاما قضائية خاسرة ضد الهيئة
ل�ص��ال��ح املبتعثني س�ن��وي��ا وآخ��ره��ا
ف � ��ي ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي االخ� �ي ��ر
وبقيمة  381٫642دينارا.
وب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ان ال �ص��رف دون
م ��واف � �ق ��ة دي � � � ��وان ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة
ومجلس الخدمة املدنية يعد تجاوزا
ل�ج�ه��ة رق��اب �ي��ة اض��اف��ة ال ��ى ذل ��ك ف��ان
ع ��دم ع ��رض ه ��ذا ال� �ص ��رف امل �خ��ال��ف
اس� ��اس� ��ا ع �ل ��ى امل� ��راق� ��ب امل� ��ال� ��ي ي�ع��د
تجاوزا لجهة رقابة اخرى.
واك ��د دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة في
االج �ت �م��اع ان��ه ال ي�م��اي��ز ف��ي ق��رارات��ه
التي يصدرها ما بني جامعة الكويت

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب فيما يتعلق بمزايا الهيئة
التدريسية.
 - 2ان �خ �ف��اض ال �ق��درة التنفيذية
النجاز مشاريع الهيئة:
وه � ��ي م� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات امل �ت �ك ��ررة
س �ن��وي��ا وت� � ��رد ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ف��ي
ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة اذ ال ت��زال
هناك العديد من مشاريع الهيئة في
مرحلة التصميم منذ ع��دة سنوات
وه ��ذا ال�ت��أخ�ي��ر ي��ؤث��ر ع�ل��ى العملية
التعليمية ف��ي ن�ه��اي��ة االم ��ر خاصة
ان م ��ن ب�ي�ن ت �ل��ك امل �ش��اري��ع تصميم
وان � �ش ��اء م �ع��اه��د ت��دري �ب �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
في امل��دن الجديدة كمدينتي صباح
االحمد وجابر االحمد.
ك �م��ا ل ��وح ��ظ ت� �ج ��اوز ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
عدد من تعاقداتها للجهات الرقابية
فيما يتعلق قرقابتها املسبقة ومنها
على سبيل امل�ث��ال م��ا اورده امل��راق��ب
امل��ال��ي ل�ج�ه��از امل��راق �ب�ين امل��ال�ي�ين في

ع ��دم ح �ص��ول ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى امل��واف�ق��ة
املسبقة ف��ي تمديد اتفاقية خدمات
ادارة ت�ص�م�ي��م م �ش��اري��ع ال�ه�ي�ئ��ة في
مجمع الشويخ والجهراء مع احدى
ال �ش��رك��ات ب�ق�ي�م��ة  544٫907دن��ان�ي��ر
مما ح��دا ب��امل��راق��ب امل��ال��ي باالمتناع
عن صرف هذه االستمارة.
مما ينبغي ال�ح��رص على تالفي
ذل��ك مستقبال خ��اص��ة وان االج�ه��زة
ال��رق��اب �ي��ة ت�س�ع��ى ل �ت �ع��اون ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ض�ب��ط م�ص��روف��ات�ه��ا
ومنها م��ا ح��دث ف��ي اح��دى مشاريع
ال �ه �ي �ئ��ة االن� �ش ��ائ� �ي ��ة ع �ن ��دم ��ا رف ��ض
ديوان املحاسبة ترسية العطاء على
املناقص الثاني بعد انسحاب الفائز
ل �ك��ون ال� �ف ��ارق ب�ي�ن�ه�م��ا  670دي �ن��ارا
وهو ما يعد توفيرا للمال العام.
 - 3ضرورة زيادة التدريب املهني
وال�ف�ن��ي للتخصصات املطلوبة في
سوق العمل:
لوحظ ارتفاع تكلفة احدى عقود

االس �ت �ش��ارات ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة وال �خ��اص
ب�ت�ع�ي�ين  60اخ �ت �ص��اص �ي��ا ف�ن�ي��ا في
تكنولوجيا املعلومات حيث ق��درت
ت�ك�ل�ف�ت��ه ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ب�ـ
 613٫000دي� �ن ��ار ب �ع��دم��ا ك��ان��ت في
السنة املالية السابقة  582٫000دينار
وسبق ان طلبت وزارة املالية باعادة
طرح هذه املناقصة الرتفاع تكلفتها
اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م �ط��ال �ب �ت �ه��ا ال� ��دوري� ��ة
بالتعيني على ه��ذا التخصص بدال
من طرحها في مناقصة عامة.
ك �م��ا ان م � �ب ��ررات ت �ع��اق��د ال�ه�ي�ئ��ة
ب�ش�ك��ل س �ن��وي م��ع اح ��دى ال�ش��رك��ات
ل � �ت� ��وف � �ي� ��ر اخ � �ت � �ص� ��اص � �ي�ي��ن ف �ن �ي�ي�ن
ل� �ل� �ح ��اس ��ب اآلل � � � ��ي ال ي� �ع ��د م �ق �ب��وال
خ ��اص ��ة وان� �ه ��ا ال �ج �ه��ة امل �ع �ن �ي��ة ف��ي
ال ��دول ��ة ب��ال �ت��دري��ب امل �ه �ن��ي وال �ف �ن��ي
ل�س��د ال�ن�ق��ص ال��وظ�ي�ف��ي م��ن ال �ك��وادر
الوطنية للتخصصات املطلوبة في
سوق العمل ومن باب اولى ان تسد
احتياجاتها الوظيفية اوال.
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وامل ��ؤه� �ل ��ة وت �ق��وي �ت �ه��ا ب��ال �ل��وائ��ح
الداخلية بالتنسيق م��ع الجهات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب� �م ��ا ي� �ض� �م ��ن س�ل�ام ��ة
عمليات التدقيق امل��ال��ي واالداري
مستقبال.
جهاز المراقبين الماليين
وف ��ق م��ا ج ��اء ف��ي ت�ق��ري��ر ج�ه��از
امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين س �ج��ل امل��راق��ب
املالي على تنفيذ ميزانية الجهة
 188مخالفة مالية.
وت �ت �م �ح��ور غ��ال �ب �ي��ة م �خ��ال �ف��ات
ال�ص��رف ف��ي الساعات ال��زائ��دة عن
ال�ن�ص��اب وع ��دم اع�ت�م��اد كثير من
ل��وائ��ح ال �ج �ه��ة ك�لائ �ح��ة االب �ت �ع��اث
وال� �خ� �ب ��راء وال� �ت� �ف ��رغ ال �ع �ل �م��ي من
م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وه� ��ذه
امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ت� �ش� �ك ��ل  ٪ 60م��ن
امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة ال �ت��ي سجلها
امل � ��راق � ��ب امل � ��ال � ��ي وال � �ب ��ال � �غ ��ة 161
مخالفة.
ت � � � �ج� � � ��در االش � � � � � � � � � � ��ارة ال � � � � � ��ى ان
االستمارات املمتنع عنها التوقيع
او امل� �ت� �ح� �ف ��ظ ع �ل �ي �ه��ا وامل �ع �ت �م��د
ص��رف�ه��ا باملخالفة امل��رص��ودة من

قبل املراقب املالي تعرض املسؤول
امل �خ �ت��ص ال� � ��ذي اع �ت �م��د ال �ص��رف
للمساءلة.
المالحظة األبرز في الجهة
البد من التفريق وبشكل دقيق
ب�ي�ن ج��وه��ر م�لاح �ظ��ة (ال �س��اع��ات
الزائدة عن النصاب) وبني املآخذ
ال �ت ��ي ش ��اب ��ت م� �م ��ارس ��ات اع �ض��اء
هيئتي التدريس والتدريب فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع��ن
النصاب.
ووف� �ق ��ا ل �ت �ق��ري��ري ال �ج��دي��ة ل ��دي ��وان
امل � � �ح � ��اس � � �ب � ��ة ل � �ل � �س � �ن � �ت �ي�ن امل� ��ال � �ي � �ت�ي��ن
2014/2013و 2015/2014بدأت الهيئة
وبشكل جاد باتخاذ اجراءات لتسوية
ج �م �ي��ع امل�ل�اح �ظ ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل��آخ��ذ
التي شابت ممارسات اعضاء هيئتي
ال � �ت ��دري ��س وال � �ت� ��دري� ��ب ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالساعات الزائدة عن النصاب وهي:
 - 1ب ��دأت ال�ه�ي�ئ��ة ب��ات �ب��اع نظم
ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ت��دق�ي��ق على
ك �ش��وف م� ��زاوالت اع �ض��اء هيئتي
ال� �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب ل �ل �س��اع��ات
الزائدة عن النصاب.
 - 2ب��دأت الهيئة بإغالق معظم
الشعب الوهمية.

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

 - 3ب � � ��دأت ال �ه �ي �ئ ��ة ب ��االل� �ت ��زام
ب�ق��رارات�ه��ا املنظمة لعمليات نقل
وت�س�ك�ين اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س
ب��االض��اف��ة ال��ى اي�ق��اف�ه��ا ل�ل�ق��رارات
امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ل � �ع � �م � �ل � �ي� ��ات ال� � �ص � ��رف
الغ� � � � � � ��راض ه � �ي � �ئ � �ت ��ي ال� � �ت � ��دري � ��س
والتدريب املكلفني مهام اشرافية
واستشارية.
 - 4ب � ��دأت ال �ه �ي �ئ��ة ب��اس�ت�ق�ط��اع
املبالغ التي صرفت الح��د اعضاء
هيئة التدريس للساعات الزائدة
عن النصاب للفصلني الدراسيني
ال �ث��ان��ي وال �ص �ي �ف��ي رغ� ��م وج� ��وده

خ��ارج البالد للعالج في الواليات
املتحدة االمريكية واجراء تحقيق
اداري في هذا املوضوع.
 - 5ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ب� �س ��د ك��اف��ة
ال �ش��واغ��ر ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ي هيئتي
ال� �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب وال �ب��ال �غ��ة
 83ش ��اغ ��را وال �ت ��ي ل ��م ت�ش�غ��ل ل �ـ 4
س � �ن� ��وات وذل � � ��ك ف� ��ي خ� �ل��ال ف �ت��رة
ق� �ي ��اس� �ي ��ة ل � ��م ت� �ت� �ع ��د ال � � �ـ  6اش �ه��ر
بعدما لم توافق لجنة امليزانيات
والحساب الختامي بزيادة املبالغ
املخصصة للساعات ال��زائ��دة عن
النصاب واالكتفاء بما هو معتمد

ف��ي امليزانية وامل�ق��در ب�ـ  13مليون
دينار.
وبينت اللجنة ه��ذه االج��راءات
وب �ش �ك��ل ت�ف�ص�ي�ل��ي ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا
االول ل � � � ��دور االن� � �ع� � �ق � ��اد ال � ��راب � ��ع
ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع عشر
ب �ش��أن م �ش��روع ال �ق��ان��ون بتعديل
االع� � �ت� � �م � ��ادات ف� �ي� �م ��ا ب �ي��ن اب � � ��واب
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب ب�ت��اري��خ 20
ي�ن��اي��ر  2016وه��و ت�ق��ري��ر منشور
ف��ي امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي ال��رس�م��ي
ملجلس االمة.
ام��ا ج��وه��ر مالحظة (ال�س��اع��ات
ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال� �ن� �ص ��اب) ف �ل��م ي�ت��م
تسويته بعد وما زالت االعتمادات
املدرجة في ميزانية السنة املالية
 2017/2016ت �خ��ال��ف ت��وص �ي��ات
ت � � �ق� � ��ري� � ��ري ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي رق � � ��م 29
ل�س�ن��ة  2015ورق ��م  1ل�س�ن��ة 2016
وت ��وص� �ي ��ات م �ج �ل��س االم� � ��ة ب �ه��ذا
ال�ش��أن والتقرير الرقابية لديوان
املحاسبة.
اذ ق ��د ت �ب�ي�ن دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
في تقريره عن مدى جدية الهيئة
لتسوية مالحظاته ال� ��واردة على

حسابها الختامي للسنة املالية
 2015/2014بأنها لم تسو كل من :
 - 1م� ��زاول� ��ة اع � �م ��ال ال �س��اع��ات
ال��زائ��دة ع��ن ال�ن�ص��اب ق�ب��ل ص��دور
القرار.
 - 2م�خ��ال��ةف الهيئة لقراراتها
بفتح شعب دراسية باعداد طلبة
تقل عن املسموح به.
 - 3تجزئة الشعب الدراسية.
 - 4ع � ��دم وج� � ��ود آل� �ي ��ة ل �ص��رف
م� �ك ��اف ��آت ال� �س ��اع ��ات ال � ��زائ � ��دة ع��ن
النصاب.
 - 5ق� �ي ��ام االق � �س� ��ام ب��ال �ك �ل �ي��ات
وامل� �ع ��اه ��د ب �ف �ت��ح ش �ع��ب دراس� �ي ��ة
بعدد كبير لنفس املقرر.
وع � � �ل� � ��ى اث � � � ��ر ه � � � ��ذه امل �ل�اح � �ظ� ��ة
امل �س �ت �م��رة ق��ام��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��وض��ع
التوصية اآلتية:
تعمل الهيئة على توفير الئحة
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ذات ض ��واب ��ط م�ه�ن�ي��ة
ب � �ه� ��دف اح� � �ك � ��ام ال� ��رق� ��اب� ��ة امل ��ال �ي ��ة
واالدارية على الساعات الزائدة عن
ال�ن�ص��اب وتنفيذها ضمن االط��ار
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 22توصية أهمها تحديد سقف أعلى لعدد المواد
اخ� �ت� �ت� �م ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ح� � ��ول ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب بعدد
من التوصيات جاءت كالتالي:
 استمرار التعاون مع الجهاتال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة وات � � � �خ� � � ��اذ ال � � �خ � � ��ذوات
العملية ال�ج��ادة في تسوية جميع
امل�ل�اح �ظ��ات امل�س�ج�ل��ة ع �ل��ى الهيئة
ف ��ي ال �ت �ق ��اري ��ر ال ��رق ��اب �ي ��ة وخ��اص��ة
امل �ل�اح � �ظ� ��ات امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب��ال �ص��رف
على الساعات الزائدة عن النصاب
والهيكل التنظيمي وع��دم اعتماد
ل��وائ��ح الهيئة منذ س�ن��وات طويلة
من مجلس الخدمة املدنية وايجاد
آل� �ي ��ات اك �ث��ر ت�ف��اع�ل�ي��ة وت��واص �ل �ي��ة
معها بعيدا ع��ن ال�ط��رق التقليدية
ملا له من اثر في تسوية املالحظات
اوال بأول وسبق ان اوصت اللجنة
بذلك.
 التنسيق مع الجهات الرقابيةلتصويب املآخذ في ادارة التدقيق
ال��داخ�ل��ي وت�ع��دي��ل تبعيتها لتتبع

اع �ل��ى س�ل�ط��ة اش��راف �ي��ة وت�ف�ع�ي�ل�ه��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
وامل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ال� �ت ��ي ق� ��د ت� �ق ��ع ب�ه��ا
ال��وح��دات التنظيمية اث �ن��اء العمل
وت��دارك �ه��ا ق�ب��ل وق��وع �ه��ا وشغلها
ب � ��ال � �ك � ��وادر ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة
وامل ��ؤه� �ل ��ةل وت �ق��وي �ت �ه��ا ب��ال �ل��وائ��ح
ال��داخ�ل�ي��ة بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب � �م� ��ا ي� �ض� �م ��ن س�ل�ام ��ة
عمليات ال�ت��دق�ي��ق امل��ال��ي واالداري
مستقبال.
 ض� � � � � � � � � ��رورة ق � � � �ي� � � ��ام م� �ج� �ل ��سادارة ال �ه �ي �ئ��ة ب� � � ��دوره االس ��اس ��ي
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات
ال� �ت ��ي س �ج �ل �ه��ا دي � � ��وان 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 في
حل تلك املالحظات.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى س� ��د ال ��وظ ��ائ ��فالشاغرة في كل من هيئتي التدريس
والتدريب اوال بأول وتقليص مدة

اجراءات االبتعاث من خالل تطوير
ال�ل��وائ��ح املنطمة لها وال�ع�م��ل على
وض��ع أس��س موضوعية ومعايير
اك��ادي �م �ي��ة واض� �ح ��ة إلرس� � ��اء م�ب��دأ
ت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص ل�ج�م�ي��ع امل�ت�ق��دم�ين
وعدم تغيير هذه االسس واملعايير
بشكل سنوي لقبول مرشحني دون
غ�ي��ره��م وس �ب��ق ان اوص ��ت اللجنة
بذلك.
 العمل بشكل دوري على دراسةجميع احتياجات االقسام املختلفة
في كليات الهيئة من اعضاء هيئتي
ال �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب وال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع وزارة امل��ال�ي��ة ودي� ��وان الخدمة
املدنية إلدراجها كدرجات وظيفية
جديدة والعمل على ابتعاثها وفق
القواعد املنظمة لذلك لسد النقص
ال��وظ �ي �ف��ي ل ��دى ال �ه �ي �ئ��ة اوال ب ��أول
خ��اص��ة وان اع��داد الطلبة ب��ازدي��اد
م �س �ت �م��ر وب� �م ��ا ي �س �ه��م ف� ��ي ت�ق�ل�ي��ل
ال� �ص ��رف ع �ل��ى م �ك��اف��آت ال �س��اع��ات
الزائدة عن النصاب.

 ال�ت�ن�س�ي��ق ال � ��دوري م��ع دي ��وانال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
باحتياجات سوق العمل الحكومي
وب� ��رن� ��ام� ��ج اع� � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��وى
العاملة فيما يتعلق باحتياجات
س ��وق ال�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
وان ت� �ك ��ون رؤي � ��ة ال �ه �ي �ئ��ة م�ت�س�ق��ة
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �ع �ن �ي��ة
ق��ان��ون��ا بالتنسيق ب�ين م�خ��رج��ات
ال � �ج � �ه� ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال � �ف� ��رص
الوظيفية املتاحة في س��وق العمل
واتخاذ الخطوات الجادة ملعالجة
ال �ت �خ �ص �ص��ات امل �ش �ب �ع��ة وت��وج �ي��ه
الطلبة للتخصصات املطلوبة في
س��وق العمل وال�ت�ع��ري��ف بمزاياها
وت�ق��دي��م ال�ح��واف��ز لهم السيما وان
ق ��ان ��ون إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ي �ت �ي��ح ل�ه��ا
إن� �ش ��اء أو ال� �غ ��اء او دم� ��ج م�ع��اه��د
التعليم التطبيقي.
اس � �ت � �م� ��رار ال �ت �ن �س �ي ��ق ال� � � ��دوري
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
االعاقة لتوفير الخدمات التعليمية

وال �ت��رب��وي��ة وال��وس��ائ��ل التعليمية
ل �ل��اش � �خ � ��اص ذوي االع � � ��اق � � ��ة ك��ي
ي� �ك ��ون ��وا ع� �ل ��ى ق � ��دم امل � � �س � ��اواة م��ع
اآلخ��ري��ن ف��ي التعليم وخلق املناخ
امل � �ن� ��اس� ��ب الس� �ت� �ك� �م ��ال ت �ع �ل �ي �م �ه��م
وإي�لاء هذه الشريحة املهمة مزيدا
من االهتمام والرعاية ال سيما أن
ال�ه�ي�ئ��ة ل�ه��ا ف�ع��ال�ي��ات اي�ج��اب�ي��ة في
هذا الجانب.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اي � �ج � ��اد ال �س �ب��لال �ع �م �ل �ي��ة ل �ت �ف �ع �ي��ل امل� � � ��ادة  11م��ن
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  8ل �س �ن��ة  2010ف��ي
ش� � � ��أن ح� � �ق � ��وق االش� � � �خ � � ��اص ذوي
االعاقة والتي تنص على ان تلتزم
ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص ن �س �ب��ة من
م�ق��اع��د ال�ب�ع�ث��ات وامل �ن��ح ال��دراس�ي��ة
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ف��ي ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة داخ ��ل وخ ��ارج ال�ك��وي��ت
ل��ذوي االعاقة وذل��ك طبقا للشروط
وال �ض��واب��ط ال�ت��ي ي�ص��در ب�ه��ا ق��رار
م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة وف� �ق ��ا ل� �ن ��وع ودرج � ��ة
االع��اق��ة اض��اف��ة ال��ى امل��ادت�ين رق��م 5

و 15من القانون املشار اليه في هذه
التوصية.
 تنسيق الهيئة العامة للتعليمال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب م��ع ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ذوي االع � ��اق � ��ة
وال� � �ج� � �ه � ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة
لتفعيل امل ��ادة رق��م  14م��ن القانون
رق��م  8لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
االش � �خ� ��اص ذوي االع� ��اق� ��ة وال �ت��ي
ت� �ن ��ص ع� �ل ��ى ان ت� �ل� �ت ��زم ال� �ج� �ه ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وااله � �ل � �ي� ��ة وال� �ق� �ط ��اع
ال �ن �ف �ط��ي ال �ت��ي ت �س �ت �خ��دم خمسني
عامال كويتيا على االقل باستخدام
نسبة من االش�خ��اص ذوي االعاقة
امل��ؤه �ل�ي�ن م �ه �ن �ي��ا ال ت �ق��ل ع ��ن ٪ 4
م��ن العاملني الكويتيني لديها وال
يجوز الي م��ن ه��ذه الجهات رفض
ت�ع�ي�ين امل��رش �ح�ي�ن م ��ن االش �خ��اص
ذوي اإلع ��اق ��ة ل�ل�ع�م��ل ل��دي �ه��ا دون
سبب مقبول خالف االعاقة وتوفر
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االثنين  15رمضان  20 . 1437يونيو 2016

جدول األعمال

جهاز المراقبين الماليين يسجل  5تحفظات
خاصة بالساعات الزائدة عن النصاب
تتمة المنشور ص12
امل �ن �ظ��م ل �ق��واع��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
ومتطلبات الجهات الرقابية وذلك
لضمان صرفها للمستحقني فقط
تفاديا للمشاكل السابقة.
وادرج � � � � � � � � � ��ت وزارة امل � ��ال� � �ي � ��ة
ه � ��ذه ال �ت��وص �ي��ة ك �ق �ي��د م� �ل ��زم ف��ي
ميزانية الهيئة ف��ي السنة املالية
.2017/2016
وت� � � ��وف � � � �ي� � � ��ر ه� � � � � � ��ذه ال� �ل��ائ � � �ح� � ��ة
وت � �ط� ��وي� ��ره� ��ا ض� �م ��ن امل �ت �ط �ل �ب��ات
الرقابية سيحسم اي جدل ولغط
ي� � � ��دور ح� � ��ول ت �ن �ظ �ي��م آل � �ي� ��ة ع �م��ل
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
خ��اص��ة وان امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
ق��د ب�ين غ�ي��ر م��رة ان ازم ��ة الشعب
الدراسية املغلقة هي ازمة مفتعلة
ول �ي �س��ت ب �س �ب��ب ن �ق��ص امل �ي��زان �ي��ة
وه��و م��ا ي��ؤك��د م�لاح�ظ��ات اللجنة
السابقة بهذا الشأن.
وسجل جهاز املراقبني املاليني
ف��ي ت �ق��ري��ره ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ة
الهيئة للسنة املالية 2016/2015
ما يلي:
 - 1خ �م �س��ة ت �ح �ف �ظ��ات خ��اص��ة
بالساعات الزائدة عن النصاب.

 - 2ح ��ال ��ة ام �ت �ن��اع واح� � ��دة ع��ن
ص � ��رف اك� �ث ��ر م ��ن رات � �ب �ي�ن ل�ع�ض��و
هيئة تدريس عن مكافأة العاملني
ف � ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال� �ص� �ي� �ف ��ي الع� �ض ��اء
ه �ي �ئ �ت ��ي ال � �ت � ��دري � ��س وال � �ت� ��دري� ��ب
ب� �خ�ل�اف امل � ��واف � ��ق ع �ل �ي��ه م� ��ن ق�ب��ل
مجلس الخدمة املدنية.
 - 3تسجيل  12مخالفة بشأن
الساعات الزائدة عن النصاب من
ق �ب��ل امل ��راق ��ب امل��ال��ي ف�ي�م��ا يتعلق
ب�ف�ت��ح ش�ع��ب دراس �ي��ة دون ال�ع��دد
املقرر من الطلبة الئحيا.
وهو ما يؤكد ما اوردته اللجنة
ف� ��ي ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال� �س ��اب ��ق رق� � ��م 29
ل�س�ن��ة  2015ب �ش��أن رب ��ط ميزانية
الهيئة للسنة املالية 2016/2015
عندما استندت على تقرير ديوان
املحاسبة ب��وج��ود شعب دراس�ي��ة
بأقل من  7طلبة ووصفها بشعب
وهمية.
اضافة ال��ى ذل��ك فقد بني تقرير
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن تكليف
م �ج �ل��س االم � ��ة دراس � � ��ة ال �س��اع��ات
ال ��زائ ��دة ع��ن ال �ن �ص��اب (ال �ت��دري��س
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب) ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وامل� �ح ��ال ل�ل�ج�ن��ة ب �ت��اري��خ  9م��اي��و

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

 2016ان ال�ه�ي�ئ��ة خ��ال �ف��ت ق��راره��ا
رق � � ��م  2012/2115ب � �ش� ��أن ع ��دد
ال �ط �ل �ب��ة امل �س �ج �ل�ين ب��امل �ج �م��وع��ات
من سبعة ط�لاب عند نهاية فترة
االض��اف��ة والتسجيل املتأخر كما
هو معمول به في الفصل العادي
والفصل الصيفي.
واورد التقرير  134ح��ال��ة على
ذل ��ك م�ن�ه��ا  14م �ق��ررا ف�ي�ه��ا ط��ال��ب
واح � ��د ف �ق��ط وي� �ص ��رف ف ��ي بعض
ه��ذه امل �ق��ررات مل��ن ق��ام بتدريسها
م� �ك ��اف ��أة ال � �س� ��اع� ��ات ال � ��زائ � ��دة ع��ن
النصاب بقيمة  6.000دينار.

ك� � �م � ��ا ت� � �ب �ي��ن ت� � �ق � ��ري � ��ر دي � � � � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف مجلس
االم��ة دراس��ة الساعات الزائدة عن
ال �ن �ص��اب (ال �ت��دري��س وال �ت��دري��ب)
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب املالحظات التي شابت
م� �ك ��اف ��آت ال� �س ��اع ��ات ال � ��زائ � ��دة ع��ن
ال� �ن� �ص ��اب م ��ن ال �ن��اح �ي��ة االداري � � ��ة
والفنية ومن تلك املآخذ ما يلي:
 - 1ادراج ش�ع��ب وه�م�ي��ة (غ�ي��ر
حقيقية) في بعض جداول اعضاء
هيئة التدريس وقد اورد التقرير
 20حالة على ذلك.

 - 2ص� ��رف م �ك��اف��آت ال �س��اع��ات
ال ��زائ ��دة ع��ن ال �ن �ص��اب الش��راف�ي�ين
داخ��ل ال��دي��وان ال�ع��ام للهيئة دون
وجود نصاب تدريسي او تدريبي
ل � �ص� ��رف م� �ك ��اف ��آت� �ه ��م وق � � ��د اورد
التقرير  34حالة على ذلك.
 - 3منح بعض اع�ض��اء هيئتي
ال � �ت� ��دري � ��س وال� � �ت � ��دري � ��ب م� �ك ��اف ��أة
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
رغ � ��م ان م �س �م �ي��ات �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة
غ �ي��ر واردة ب��ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي
وخ�ف��ض ال�ع��بء ال��دراس��ي ملعادلة
مسمياتهم بمسميات دون سند
قانوني وقد اورد التقرير  9حاالت
على ذلك.
 - 4اشتراك عضوين من اعضاء
ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��ب ف ��ي ن �ف��س امل �ق��رر
وص��رف مكافأة الساعات ال��زائ��دة
عن النصاب بالكامل لكليهما وقد
اورد التقرير  73حالة على ذلك.
 - 5ت �ح �م �ي��ل م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
بتكلفة مكافآت الساعات الزائدة
ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب ب ��ال� �ك ��ام ��ل ل�ب�ع��ض
اعضاء هيئة التدريس والتدريب
دون خصم ايام االجازات الدورية
ك � �ـ (امل ��رض� �ي ��ة وال � �ح� ��ج واالم� ��وم� ��ة
وم � ��راف � ��ق م� � ��ري� � ��ض )...وق� � ��د اورد
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التقرير  31حالة على ذلك.
 - 6توزيع الساعات الزائدة عن
ال�ن�ص��اب ل�ب�ع��ض اع �ض��اء هيئتي
التدريس والتدريب على الرغم من
عدم تغطية الحد االدنى للنصاب
ل�ب�ق�ي��ة اع� �ض ��اء ال �ق �س��م وق� ��د اورد
التقرير  43حالة على ذلك.
 - 7ق � � �ي� � ��ام ب� � �ع � ��ض االق � � �س� � ��ام
ب��ال�ك�ل�ي��ات وامل �ع��اه��د ب�ف�ت��ح شعب
دراس �ي��ة ب�ع��دد كبير لنفس املقرر
تفوق حاجة القسم مقارنة باعداد
الطلبة وقد اورد التقرير  11حالة
على ذلك.
 - 8تجزئة الشعب الدراسية الى
اكثر من شعبة بقصد االستفادة
من الساعات الزائدة عن النصاب
وق��د اورد ال�ت�ق��ري��ر  74ح��ال��ة على
ذلك.
 - 9ق �ي��ام اش ��راف�ي�ن ب��ال�ت��دري��س
خ�ل�ال ال� � ��دوام ال��رس �م��ي وت �ص��رف
لهم مكافآت الساعات الزائدة عن
ال �ن �ص��اب وق� ��د اورد ال �ت �ق��ري��ر 36
حالة على ذلك.

التتمة ص 14

التي يتحملها كل مدرس
تتمة المنشور ص12
ال ��دول ��ة ب ��رام ��ج ت�ح�ف�ي��زي��ة ل�ج�ه��ات
ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت��وظ��ف م ��ا ي��زي��د عن
ال�ن�س��ب امل �ح��ددة م��ن ذوي االع��اق��ة
وي� �ج ��وز ل �ل �ح �ك��وم��ة ت �ق��دي��م ال��دع��م
املادةي للجهات التي تتجاوز هذه
النسب ويصدر بشروط الدعم قرار
م ��ن ال �س �ل �ط��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �ن��اء على
عرض الهيئة.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر الئ �ح��ةت �ن �ط �ي �م �ي��ة ذات ض� ��واب� ��ط م�ه�ن�ي��ة
ب � �ه� ��دف اح� � �ك � ��ام ال � ��رق � ��اب � ��ة امل ��ال� �ي ��ة
واالداري� � � ��ة وامل� �ك ��اف ��آت ال ��زائ ��دة عن
ال�ن�ص��اب وت�ن�ف�ي��ذه��ا ض�م��ن االط��ار
امل �ن �ظ��م ل� �ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
ومتطلبات الجهات الرقابية وذلك
لضمان صرفها للمستحقني فقط
تفاديا للمشاكل السابقةوسبق ان
أوصت اللجنة بذلك.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د س �ق��فاع �ل��ى ل �ع��دد امل� ��واد ال��دراس �ي��ة ال�ت��ي

يتحملها ك��ل عضو هيئة تدريس
وت��دري��ب وف��ق املعايير االكاديمية
املقبولة عامليا في هذا الشأن وعدم
ت�ج��اوزه��ا ل�ض�م��ان ج ��ودة العملية
ال�ت��رب��وي��ة وم�خ��رج��ات�ه��ا وس �ب��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 ت� �ح ��دي ��د س� �ق ��ف م� ��ال� ��ي م �ع�ينوم � �ح� ��دد ل� �ل� �س ��اع ��ات ال� � ��زائ� � ��دة ع��ن
ال � �ن � �ص ��اب ل� �ك ��ل ك �ل �ي ��ة م � ��ن ك �ل �ي��ات
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب وعدم تجاوزه خالل مدة
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة وال �ت��وزي��ع امل��ال��ي
االمثل ملكافآت الساعات الزائدة عن
ال�ن�ص��اب ع�ل��ى ال�ف�ص��ول ال��دراس�ي��ة
ال� �ف� �ص ��ل االول وال� �ف� �ص ��ل ال �ث��ان��ي
والفصل الصيفي وسبق ان اوصت
اللجنة بذلك.
 العمل على ايجاد بدائل اخرىلتغطية النقص الحاصل حاليا في
اعضاء هيئتي التدريس والتدريب
وف � ��ق م �ع��اي �ي��ر واض � �ح� ��ة ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل
م��ن ال�س��اع��ات ال��زائ��دة ع��ن النصاب

سنويا بدال من اللجوء املكثف الى
ساعات العمل االضافية الزائدة عن
ال�ن�ص��اب الع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س
كحل وحيد لهذه القضية وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى ق � �ي� ��ام ج �ه ��ازامل��راق�ب�ين امل��ال��ي بالتدقيق املسبق
ع� �ل ��ى ك � �ش� ��وف ال � �ص � ��رف مل � � ��زاوالت
اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س والتدريب
مل�ك��اف��آت ال��زائ��دة ع��ن ال�ن�ص��اب وفق
امل�ت�ط�ل�ب��ات ال��رق��اب �ي��ة والتنظيمية
للتحقق من سالمة الصرف ومدى
اح �ق �ي �ت��ه وف � ��ق ال ��وق ��اع ��د امل �ن �ط �م��ة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات
الجهات الرقابية وسبق ان اوصت
اللجنة بذلك.
 ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى اإلس � � � � � � ��راع ف��يتنفيذ املشاريع اإلنشائية للهيئة
وتنفيذها وف�ق��ا ل�ل�ج��داول الزمنية
ال �خ��اص��ة ب �ه��ا م ��ع ض �ب��ط ت�ك��ال�ي��ف
اإلن�ش��اء خ��اص��ة وان ال��دول��ة بأمس
ال�ح��اج��ة ال��ى ت�ل��ك امل �ش��اري��ع مل��ا لها

م ��ن اه �م �ي��ة ف ��ي ت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م� ��ع ض � � � ��رورة ت��وف �ي��ر
م�ق��اع��د دراس �ي��ة ك��اف�ي��ة لتستوعب
اع � � � � ��داد ال� �ط� �ل� �ب ��ة ال � �خ� ��ري � �ج �ي�ن م��ن
الثانوية العامة خاصة وان اع��داد
الطلبة ب��ازدي��اد مستمر وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 االخ ��د ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال�س�ي��رةال ��ذات� �ي ��ة ل �ل �ش��رك��ات امل� � ��راد ت��رس�ي��ة
ال �ع �ق ��ود ع �ل �ي �ه��ا خ ��اص ��ة ان ه �ن��اك
ش� ��رك� ��ات ش � ��اب ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع� �ق ��ودا
ح� �ك ��وم� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ة اوج� � � ��ه ق �ص��ور
ومخالفات وع��دم ال�ت��زام بالشروط
التعاقدية م��ا يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 اع� � ��داد ال �ه �ي �ئ��ة ق��ائ �م��ة س� ��وداءبالشركات واملقاولني الذين يثبت
تعثرهم في انجاز املشاريع وتزويد
لجنة املناقصات املركزية بها كي ال
تسند اليهم اعمال اخرى مستقبال
باالضافة الى اعتمادآليات معينة
ت� �ض� �م ��ن ح� � ��ق ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ف� � ��ي ف �س��خ

عقودها مع من يثبت تعثره اثناء
ال�ت�ن�ف�ي��ذ وال ��رج ��وزع ع�ل�ي��ه بجميع
االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة حفظا لحق
الجهة واملال العام.
 ال � �ح� ��رص ع� �ل ��ى ع� � ��دم ت� �ج ��اوزال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ج �ه��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة ف�ي�م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع�ل��ى
اع� �م ��ال� �ه ��ا خ� ��اص� ��ة وان االج � �ه� ��زة
ال��رق��اب�ي��ة تسعى ل�ت�ع��اون الجهات
الحكومية في ضبط مصروفاتها.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ك� �ف ��اءةاالن �ظ �م��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م � ��ع ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
امل��ال �ي�ين وم�ع��ال�ج��ة اوج ��ه ال�ق�ص��ور
في نظم الرقابة الداخلية.
 ي �ج��ب اع �ط ��اء االول ��وي ��ة ملعهدال� �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� �ج� �ه ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق

املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالس� �ت� �ش ��ارات وال � ��دراس � ��ات ال�ت��ي
ي� �ق ��رر امل �ع �ه��د إم �ك��ان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب��واس�ط�ت��ه وذل ��ك ل�ض�ب��ط وت��رش�ي��د
اإلن�ف��اق العام واملساهمة في إب��راز
ك�ف��اءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 ي�ج��ب ال�ت�ن�س�ي��ق وب��وق��ت ك��افمع مطبعة الحكومة بوزارة االعالم
ع �ن��د رغ �ب��ة ال �ج �ه��ة ف ��ي ط �ب��اع��ة اي
مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط
وت��رش �ي��د اإلن � �ف� ��اق ال� �ع ��ام ف ��ي ه��ذا
املجال.
 م �ب��ادرة ال�ج�ه��ة ف��ي اق �ت��راح أيتعديالت تشريعية تزيل ما يعرقل
اعمالها ورف�ع�ه��ا ل�ل��وزي��ر املختص
لتحقيق املصلحة العامة مع وجود
م�ت��اب�ع��ة اداري � ��ة ل �ه��ذه االق �ت��راح��ات
بشكل دوري.
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االثنين  15رمضان  20 . 1437يونيو 2016

 125درجة وظيفية شاغرة في هيئتي
التدريس والتدريب
تتمة المنشور ص13
ت �ج��در االش � ��ارة ال ��ى ان مجلس
االم ��ة واف ��ق ف��ي ج�ل�س�ت��ه امل�ن�ع�ق��دة
ب � �ت� ��اري� ��خ  11م� ��اي� ��و  2016ع �ل��ى
طلب لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب�ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ش��ؤون
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واالرش � � � � ��اد
ب��وص�ف�ه��ا لجنة تحقيق للوقوف
ع �ل��ى االس � �ب� ��اب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ح �ي��ال
ال � �ل � �غ� ��ط امل � � �ث� � ��ار ب� � �ش � ��أن ال� �ش� �ع ��ب
الدراسية املغلقة في الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وارف � � ��ق ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تكليف مجلس االمة دراسة
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
(التدريس والتدريب) لالسترشاد
به.
اما فيما يخص تقدير اعتمادات
م� �ك ��اف ��آت ال� �س ��اع ��ات ال � ��زائ � ��دة ع��ن
النصاب للسنة املالية 2017/2016
فان اللجنة توضح ما يلي:
وردت م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة للسنة
املالية الجديدة  2017/2016وفيها
اعتماد مخصص للساعات الزائدة
ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب ف� ��ي ن � ��وع (ت ��دري ��ب
وت��دري��س واش � ��راف وام �ت �ح��ان��ات)
بقيمة  17م�ل�ي��ون دي �ن��ار وب��زي��ادة
قدرها  4ماليني دينار عن االعتماد
السابق قبل املناقلة املالية االخيرة
ال �ت��ي ت�م��ت ف��ي ش�ه��ر ي�ن��اي��ر 2016
بمبلغ  13مليون دينار.
وبينت اللجنة املآخذ اآلتية في
تقدير هذا االعتماد:
 - 1زيادة تقدير هذا االعتماد بـ 4
ماليني دينار عن االعتماد السابق
ق �ب��ل امل �ن��اق �ل��ة االخ� �ي ��رة امل� �ق ��رة في
يناير  2016ال ينسجم مع توصية
مجلس االم ��ة بفتح ب��اب التعيني
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب لتغطية العجز الواضح
ف� ��ي االع� � � � ��داد امل� �ط� �ل ��وب ��ة ل�ت�غ�ط�ي��ة
ساعات التدريس.
 - 2وجود  125درجة شاغرة في
هيئتي التدريس والتدريب موزعة
كاآلتي:
أ  -ادراج  90درج� � � ��ة ج ��دي ��دة
ل �ت �ع �ي�ين ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي ه�ي�ئ�ت��ي
ال� �ت ��دري ��س وال � �ت ��دري ��ب  70درج ��ة
ل �ل �ت��دري��س و 20درج� ��ة ل�ل�ت��دري��ب)
مل �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة
.2017/2016
ب  -وج � ��ود  35درج � ��ة ش��اغ��رة
حاليا ف��ي هيئة ال�ت��دري��س ناتجة
عن التقاعد ( 15درج��ة للكويتيني
و 20درجة لغير الكويتيني) يمكن
تعيينهم فورا على ميزانية السنة
املالية .2016/2015
 - 3م� � ��ن امل � �ت � ��وق � ��ع ت� � �خ � ��رج 66
مبتعثا في السنة املالية الجديدة

 2017/2016ك��ان��ت ق ��د اوف��دت �ه��م
ال �ه �ي �ئ��ة وف� �ق ��ا ل�ل�ائ �ح��ة اب �ت �ع��اث �ه��ا
الع � � � �ض� � � ��اء ه � �ي � �ئ � �ت� ��ي ال� � �ت � ��دري � ��س
وال �ت��دري��ب ( 30مبتعثا يحملون
درج �ت ��ي امل��اج �س �ت �ي��ر وال ��دك �ت ��وراه
و 18م �ب �ت �ع �ث��ا ي� �ح� �م� �ل ��ون درج � ��ة
ال��دك �ت��وراه و 18مبتعثا يحملون
شهادة املاجستير).
 - 4قيام الهيئة مؤخرا بسد كافة
ال �ش ��واغ ��ر ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ي هيئتي
ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب والبالغة 83
ش��اغ��را ف��ي ميزانية السنة املالية
.2016/2015
وم� �م ��ا س �ب��ق ي �ت �ض��ح ان ه �ن��اك
زي��ادة في اع��داد هيئتي التدريس
وال �ت��دري��ب وك ��ان م��ن امل�ف�ت��رض ان
يقل معها تقدير االعتمادات املالية
للساعات الزائدة عن النصاب في
ميزانية  2017/2016ال ان تزيد.
والخالصة:
 - 1س�ت�ت�ك��رر مشكلة ال�س��اع��ات
الزائدة عن النصاب سنويا ما لم
تقم الهيئة بتوفير الئحة تنظيمية
ذات ضوابط مهنية بهدف احكام
ال ��رق ��اب ��ة امل ��ال� �ي ��ة واالداري � � � � ��ة ع�ل��ى
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
وت �ن �ف �ي��ذه��ا ض �م��ن االط� � ��ار امل�ن�ظ��م
لقواعد تنفيذ امليزانية ومتطلبات
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وذل� ��ك لضمان
صرفها للمستحقني فقط.
 - 2ان زي � � � � ��ادة ع � � ��دد اع � �ض� ��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �س �ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة
سنويا يجب ان يصاحبه تدرجيا
ان� �خ� �ف ��اض ف ��ي م � �ع ��دالت ال �ص��رف
على الساعات الزائدة عن النصاب
ولكن ما يحدث هو العكس.
 - 3ي �ت �ض��ح ل �ل �ج �ن��ة ان ت�ك�ل�ف��ة
ال� � � ��درج� � � ��ات ال� � �ج � ��دي � ��دة ل �ل �ت �ع �ي�ين
واالبتعاث والبالغة  90درجة اوفر
على امل��ال ال�ع��ام م��ع م��ا يصاحبها
من فوائد من تكلفة زيادة الساعات
الزائدة عن النصاب بـ  534٫000د.
ك.
* علما ان هذا الرقم سينخفض
ال� � � ��ى ح� � ��د ك� �ب� �ي ��ر ألن ال � � �ع �ل ��اوات
والبدالت والتأمينات االجتماعية
في ميزانية الهيئة تشمل كال من
(موظفي الوظائف العامة واعضاء
الهيئة التدريسية والتدريبية).
وبدأت التكلفة املالية للساعات
ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب ب��االرت �ف��اع
م �ن��ذ ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2013/2012
واص�ب�ح��ت ت�ت�ن��ام��ى س�ن��وي��ا حتى
تخطت الرواتب االساسية العضاء
ه� �ي� �ئ� �ت ��ي ال� � �ت � ��دري � ��س وال � �ت� ��دري� ��ب
ف� ��ي ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015/2014
وص ��اح ��ب ذل � ��ك اي� �ض ��ا زي � � ��ادة ف��ي
اعداد املالحظات واملآخذ املسجلة
عليها ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال��رق��اب�ي��ة كما
ونوعا.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

وقامت اللجنة في السنة املالية
 2016/2015بالتنسيق م��ع وزارة
املالية والجهات الرقابية باتخاذ
اج� � ��راء ل �ت �ص��وي��ب ه� ��ذه امل�لاح �ظ��ة
ب � ��وض � ��ع ق � �ي� ��د م� � �ل � ��زم ع � �ل� ��ى «ب� �ن ��د
املكافآت نوع  - 3تدريب وتدريس
واشراف وامتحات بعدم النقل منه
او ال�ي��ه والتقيد باملبالغ امل��درج��ة
ل �ه��ذا ال �ن��وع وك��ذل��ك ع ��دم ال�ص��رف
ع �ل��ى ال �ع �ه��د ل �ه��ذا ال �ن��وع وه ��و ما
ادى ال��ى ح��دوث تغيرات ايجابية
ف� � ��ي ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ل � �ح� ��ل امل�ل��اح � �ظ� ��ات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ع �ي�ي�ن واالب� �ت� �ع ��اث
وض � �ب ��ط ال � �س� ��اع� ��ات ال� � ��زائ� � ��دة ع��ن
ال�ن�ص��اب م��ن خ�ل�ال ت�ح��دي��د سقف
مالي لكل كلية دراسية خالل فترة
قياسية لم تتعد الـ  6اشهر بعدما
دأب��ت الهيئة سابقا على املماطلة
وال�ت�س��وي��ف ف��ي تنفيذ ت��وص�ي��ات
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
ال �خ �ت ��ام ��ي وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� �ه ��ذا ال �ش��أن
ل �س �ن��وات س �ب��ق ان ب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة
ه��ذه االم��ور تفصيال ف��ي تقريرها
السابق.
وع �ل �ي��ه ت ��ؤك ��د ال �ل �ج �ن��ة م �ج��ددا
ض��رورة العمل على توفير الئحة
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ذات ض ��واب ��ط م�ه�ن�ي��ة
ب � �ه� ��دف اح� � �ك � ��ام ال� ��رق� ��اب� ��ة امل ��ال �ي ��ة
واالدارية على املكافآت الزائدة عن
ال�ن�ص��اب وتنفيذها ضمن االط��ار
امل �ن �ظ��م ل �ق��واع��د ت �ن �ف �ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
ومطتلبات الجهات الرقابية وذلك
لضمان صرفها للمستحقني فقط
تفاديا للمشاكل السابقة.
وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د س �ق��ف
أع�ل��ى ل�ع��دد امل ��واد ال��دراس �ي��ة التي
يتحملها كل عضو هيئة تدريس
وتدريب وف��ق املعايير االكاديمية
امل �ق �ب��ول��ة ع��امل �ي��ا ف ��ي ه � ��ذا ال �ش��أن
وع � ��دم ت �ج ��اوزه ��ا ل �ض �م��ان ج ��ودة
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��رب��وي��ة وم�خ��رج��ات�ه��ا
وتحديد سقف مالي معني ومحدد
ل �ل �س��اع��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
لكل كلية من كليات الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب

وع ��دم ت �ج ��اوزه خ�ل�ال م ��دة تنفيذ
امليزانية.
وإي �ج��اد ب��دائ��ل أخ ��رى لتغطية
النقص الحاصل حاليا في أعضاء
هيئتي ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب وفق
م �ع��اي �ي��ر وواض � �ح� ��ة ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م��ن
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
س � �ن� ��وي� ��ا وف� � �ت � ��ح ب � � � ��اب ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن
واالبتعاث بدال من اللجوء املكثف
ال� � ��ى س� ��اع� ��ات ال� �ع� �م ��ل االض ��اف� �ي ��ة
ال� � ��زائ� � ��دة ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب الع� �ض ��اء
هيئتي التدريس والتدريب كحل
وحيد لهذه القضية.
قرار اللجنة
أوال :قرار اللجنة بشأن 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
اص ��دار ب�ع��ض امل�ي��زان�ي��ات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
وال �ق��ان��ون امل �ع��دل ل��ه رق ��م  8لسنة
 2015انتهت اللجنة باجماع اراء
اع�ض��ائ�ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ال ��ى فصل
ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة وامل ��واف �ق ��ة على
الحساب الختامي للهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وفيما يلي البيانات املالية:
أوال :املصروفات
ب �ل �غ��ت امل� �ص ��روف ��ات االج �م��ال �ي��ة
م �ب �ل ��غ  320.631.782/195د.ك
ث�ل��اث � �م� ��ائ� ��ة وع� � �ش � ��ري � ��ن م� �ل� �ي ��ون ��ا
وس �ت �م��ائ��ة وواح� � ��د وث�ل�اث�ي�ن ال �ف��ا
وسبعمائة واثنني وثمانني دينارا
وم ��ائ ��ة وخ �م �س��ة وت �س �ع�ي�ن ف�ل�س��ا
فقط ال غير موزعة حسب االبواب
على النحو اآلتي:
الباب األول :املرتبات
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه� ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  171.805.906/683د.ك مائة
وواحد وسبعني مليونا وثمانمائة
وخ�م�س��ة االف وت�س�ع�م��ائ��ة وس�ت��ة
دنانير وستمائة وثالثة وثمانني
فلسا فقط ال غير.
ال � �ب� ��اب ال � �ث� ��ان� ��ي :امل �س �ت �ل��زم��ات

السلعية والخدمات
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه� ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  9.551.838/221د.ك ارب�ع��ة
م�ل�اي�ي�ن وم ��ائ� �ت ��ي وس� �ت ��ة وس �ت�ين
الفا وخمسمائة وث�لاث��ة وثمانني
دينارا وسبعمائة واربعة وثمانني
فلسا فقط ال غير.
الباب الرابع :املشاريع االنشائية
والصيانة واالستمالكات العامة
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه� ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  34.141.069/552د.ك اربعة
وث�ل�اث�ي�ن م �ل �ي��ون��ا وم ��ائ ��ة وواح� ��د
وارب� � �ع �ي��ن ال � �ف� ��ا وت� �س� �ع ��ة وس �ت�ي�ن
دي � � � �ن� � � ��ارا وخ � �م � �س � �م� ��ائ� ��ة واث � �ن�ي��ن
وخمسني فلسا فقط ال غير.
ال� �ب ��اب ال� �خ ��ام ��س :امل �ص ��روف ��ات
املختلفة واملدفوعات التحويلية
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه� ��ذا ال �ب��اب
مبلغ  100.866.383/955د.ك مائة
مليون وثمانمائة وس�ت��ة وستني
ال �ف��ا وث�لاث �م��ائ��ة وث�ل�اث��ة وث�م��ان�ين
دي� � � �ن � � ��ارا وت � �س � �ع � �م� ��ائ� ��ة وخ� �م� �س ��ة
وخمسني فلسا فقط ال غير.
ثانيا :االيرادات
بلغت االيرادات االجمالية مبلغ
 9.339.093/323د.ك تسعة ماليني
وث�لاث �م��ائ��ة وت�س�ع��ة وث�ل�اث�ي�ن ال�ف��ا
وث�لاث��ة وت�س�ع�ين دي �ن��ارا وم��ائ�ت��ي
واثنني وثالثني فلسا فقط ال غير.
ث��ال �ث��ا :زي� � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات عن
االيرادات (التمويل)
ب �ل �غ��ت زي� � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات ع��ن
االي��رادات مبلغ 311.292.688/963
د.ك ثالثمائة وأح��د عشر مليونا
وم ��ائ� �ت ��ي واث � �ن �ي�ن وت� �س� �ع�ي�ن ال �ف��ا
وستمائة وثمانية وثمانني دينارا
وتسعمائة وث�لاث��ة وس�ت�ين فلسا
ف�ق��ط ال غ�ي��ر وت�غ�ط��ى م��ن ميزانية
ال� � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة -
ال �ح �س��اب��ات ال �ع��ام��ة وزارة امل��ال�ي��ة
للسنة املالية .2015/2014
ث� ��ان � �ي� ��ا :ق � � � ��رار ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� �ش ��أن
ميزانية السنة املالية 2017/2016
 ب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب ��ادل االراءواس � �ت � �ن� ��ادا ال � ��ى ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م 3
ل �س �ن��ة  2003ف ��ي ش � ��أن اج � � ��راءات
اص ��دار ب�ع��ض امل�ي��زان�ي��ات امللحقة
واملستقلة وحساباتها الختامية
وال �ق��ان��ون امل �ع��دل ل��ه رق ��م  8لسنة
 2015انتهت اللجنة باجماع اراء
اع�ض��ائ�ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ال ��ى فصل
ت �ق��دي��رات الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب وامل��واف �ق��ة
عليها.
 ت �ق ��وم ال �ه �ي �ئ��ة ب ��ال ��رد ك�ت��اب�ي��اع �ل��ى م ��ا ات� �خ ��ذ م ��ن اج � � � ��راءات ف��ي
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ت� ��وص � �ي� ��ات ال� �ل� �ج� �ن ��ة م��ع
ب ��داي ��ة دور االن� �ع� �ق ��اد ال � �ق� ��ادم ف��ي
التقرير وارساله للجنة امليزانيات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي وف�ي�م��ا يلي

ت �ق��دي��رات امل�ي��زان�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة
:2017/2016
أوال :املصروفات
ت� �ق ��در امل � �ص� ��روف� ��ات االج� �م ��ال ��ي
بمبلغ  301.206.000د.ك (ثالثمائة
وواح � � ��د م �ل �ي��ون وم ��ائ �ت�ي�ن وس �ت��ة
االف دينار فقط ال غير).
م� ��وزع� ��ة ح� �س ��ب االب� � � � ��واب ع�ل��ى
النحو اآلتي:
توجيه  2-املصروفات الجارية
 ال � �ب� ��اب األول  -ت �ع��وي �ض��اتالعاملني
ت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  160.438.000د.ك م��ائ��ة
وس� � �ت �ي��ن م � �ل � �ي� ��ون� ��ا وارب � �ع � �م� ��ائ� ��ة
وثمانية وثالثني ال��ف دينار فقط
ال غير.
 الباب الثاني السلع والخدماتت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  10.477.000د.ك ع �ش��رة
م� �ل��اي� �ي��ن وارب � � �ع � � �م� � ��ائ� � ��ة وس� �ب� �ع ��ة
وسبعني الفا دينار فقط ال غير.
 ال � � � �ب� � � ��اب ال � � �س� � ��اب� � ��ع امل � �ن� ��اف� ��عاالجتماعية
ت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  96.850.000د.ك س �ت��ة
وت� �س� �ع�ي�ن م� �ل� �ي ��ون ��ا وث� �م ��ان� �م ��ائ ��ة
وخمسني الف دينار فقط ال غير.
 ال � �ب � ��اب ال � �ث ��ام ��ن م� �ص ��روف ��اتوتحويالت أخرى
ت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  13.588.000ث�ل�اث��ة عشر
م �ل �ي��ون��ا وخ �م �س �م ��ائ ��ة وث �م��ان �ي��ة
وثمانني الف دينار فقط ال غير.
 النفقات الرأسماليةالباب الثاني :شراء االصول غير
املتداولة غير املالية امللموسة
ت� �ق ��در م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  19.853.000د.ك ت�س�ع��ة
ع�ش��ر م�ل�ي��ون��ا وث�م��ان�م��ائ��ة وث�لاث��ة
وخمسني الف دينار فقط ال غير.
ثانيا :االيرادات
ت� �ق ��دي ��ر االي� � � � � � ��رادات االج� �م ��ال ��ي
ب �م �ب �ل��غ  7.515.000د.ك س �ب �ع��ة
ماليني وخمسمائة وخمسة عشر
الف دينار فقط ال غير.
ث��ال �ث��ا :زي� ��ادة امل �ص��روف��ات على
االيرادات (التمويل)
ت �ق��در زي � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات على
االي � � � ��رادات ب �م �ب �ل��غ 293.691.000
م��ائ�ت�ين وثل��اث��ة وت�س�ع�ين مليونا
وس �ت �م��ائ��ة وواح � ��د وت �س �ع�ين ال�ف��ا
دي� �ن ��ار ف �ق��ط ال غ �ي��ر وت �غ �ط��ى م��ن
م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � � � � � � ��وزارت واالدارات
الحكومية الحسابات العامة وزارة
املالية للسنة املالية 2017/2016
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الزين الصباح تؤكد ضرورة وضع خطة إعالمية لترويج العمل الشبابي

الحمود :حريصون على تحقيق تطلعات الشباب
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب رئ �ي��س مجلس
إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ب��اب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ح��رص
ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى ت �ح �ق �ي��ق ت�ط�ل�ع��ات
الشباب وتلبية رغباتهم بتطوير
ع �م �ل �ه��م ف� ��ي ال � �ب �ل�اد ب��اع �ت �ب��اره��ا
ح��اض�ن��ة ل�ه��م ول�ط�م��وح��ات�ه��م في
االبداع والتميز.
وش��دد الشيخ سلمان الحمود
في بيان صحافي امس بمناسبة
االج �ت �م��اع ال ��راب ��ع مل�ج�ل��س إدارة
ال �ه �ي �ئ��ة ال� � ��ذي ع �ق��د أخ � �ي ��را ع�ل��ى
أهمية أن تكون الالئحة الداخلية
امل �ن �ظ �م��ة ل �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة (م��ال �ي��ة
وإدارية) جاذبة للشباب ومواكبة
لتطلعاتهم وطبيعة عملهم وأن
تكون مقبولة لديهم باعتبارهم
الثروة الحقيقية للوطن.
وق � ��ال إن م �ك �ت��ب وزي � ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب س �ي �ك��ون جهة
تنسيقية ت��رس��م اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
ال� ��دول� ��ة ال �خ��اص ��ة ب��ال �ش �ب��اب ف��ي
حني يرتكز عمل الهيئة التنفيذي
ع �ل��ى امل� �ي ��دان ب�ت�ن�ظ�ي��م االن �ش �ط��ة

والفعاليات واحتضان املبادرات
ال �ش �ب ��اب �ي ��ة ال� �خ�ل�اق ��ة الف � �ت ��ا إل ��ى
ق ��درات ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت�ي�ين التي
أثبتوها في العديد من املجاالت.
وأوض� � ��ح أن ال �ع �م��ل ال �ش�ب��اب��ي
بالهيئة سيكون بإشراك الشباب
ب� ��وض� ��ع اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
عبر حلقات نقاشية م��ع العديد
منهم معربا ع��ن األم��ل أن تشهد
االنشطة والبرامج التي ستقيمها
الهيئة خالل العطلة الصيفية هذا
العام مشاركة كبيرة من الشباب
لقضاء أوق��ات فراغهم بما يعود
عليهم وعلى املجتمع بالنفع.
وذك��ر أن��ه ت��م اس�ت�ع��راض خطة
ال� �ب ��رام ��ج وامل � �ش� ��اري� ��ع ال�ص�ي�ف�ي��ة
ال � �ت� ��ي أع ��دت � �ه ��ا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل �ل �ش �ب��اب ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة وم�ك�ت��ب وزارة
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب وال �ت��ي
س � �ت� ��وج� ��ه ل � �ل � �ش � �ب ��اب ب �م �خ �ت �ل��ف
م �ي��ول �ه��م وأع � �م� ��اره� ��م ب �م �ش��ارك��ة
جهات حكومية وخ��اص��ة إضافة
للمجتمع املدني والشبابي.
وأش��اد الشيخ سلمان الحمود

الحمود خالل االجتماع الرابع ملجلس إدارة هيئة الشباب

ب � �ج � �ه� ��ود ال � �ق� ��ائ � �م �ي�ن ع � �ل� ��ى ت �ل��ك
الجهات على حسن اعدادهم لهذه
ال �ب��رام��ج امل �م �ي��زة ال �ت��ي ستشمل
جميع محافظات البالد.
من جانبها قالت وكيلة وزارة
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ن��ائ��ب
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
للشباب الشيخة ال��زي��ن الصباح
ف��ي ال �ب �ي��ان إن ع�م��ل م�ك�ت��ب وزي��ر
(الشباب) سيركز على الجانبني
التنسيقي واإلشرافي مع الهيئة

وك � � ��ل ج � �ه� ��ات ال� � ��دول� � ��ة ال ��راع � �ي ��ة
للشباب لرسم استراتيجية قادرة
على تنمية املواهب الشبابية.
وأض� ��اف� ��ت ال �ش �ي �خ��ة ال ��زي ��ن أن
امل� �ك� �ت ��ب س �ي �ه �ت��م أي� �ض ��ا ب ��إع ��داد
ال �ب �ح��وث وال� ��دراس� ��ات ال�ش�ب��اب�ي��ة
التي ستنفذ على مستوى الدولة
لتنسيق الجهود الرامية لتطوير
العمل الشبابي مبينة أن املكتب
سيشرف على العالقات الدولية
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب ��ال � �ع � �م ��ل ال� �ش� �ب ��اب ��ي

فليطح :الرياضة الكويتية ستعود إلى عصرها الذهبي

التربية :انطالق دوري المدارس نوفمبر المقبل
أعلنت وزارة التربية عودة دوري
امل� � � � ��دارس ل �ل �م��رح �ل �ت�ي�ن امل �ت��وس �ط��ة
وال �ث��ان��وي��ة وال� ��ذي سينطلق بحلة
ج ��دي ��دة ف ��ي ش �ه��ر ن��وف �م �ب��ر امل �ق �ب��ل
ضمن توجهاتها الرامية إلى إحياء
ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ل �ي �ك ��ون ن� ��واة
للمنتخبات الوطنية.
وق � � ��ال وك� �ي ��ل ال � � � � ��وزارة امل �س��اع��د
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل
املقصيد ل�ـ (ك��ون��ا) أم��س إن التربية
ح� ��ري � �ص� ��ة ع � �ل� ��ى إح � � �ي� � ��اء ال� �ن� �ش ��اط
الرياضي في امل��دارس وفي مختلف
املراحل من الروضة وحتى الثانوي.
وأض � � � � � ��اف امل � �ق � �ص � �ي� ��د أن � � � ��ه ج� ��ار
اإلع � ��داد ل �ل��دوري م��ن اآلن وت ��م عقد
اج �ت �م ��اع ��ات م �ك �ث �ف��ة م ��ع م �س��ؤول��ي
امل � �ن � ��اط � ��ق ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وإي� � �ض � ��اح
الصورة والخطوات العملية لتكون
االنطالقة مع بداية العام الدراسي
ع�ل��ى أن ت�ب��دأ ف�ع��ال�ي��ات ال� ��دوري في
شهر نوفمبر.
وأوض � � � � � ��ح أن ه� � �ن � ��اك ت �ن �س �ي �ق��ا
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ع� � ��ال ب�ي��ن ال � � � ��وزارة
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة س ��واء
ف �ي �م��ا ي �خ ��ص م� ��راك� ��ز ال� �ت ��دري ��ب او
عقد اتفاقيات متنوعة للعديد من

جانب من احدى املباريات

األنشطة الرياضية لجميع املراحل
وللجنسني.
ول �ف��ت إل ��ى ن �ي��ة ال � � ��وزارة اف�ت�ت��اح
م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة م� � � ��ن األك� � ��ادي � � �م � � �ي� � ��ات
املتخصصة في كرة القدم بمختلف
امل �ن��اط��ق ب�ع��د ن �ج��اح األك��ادي�م�ي�ت�ين
ال� �ل� �ت�ي�ن اف �ت �ت �ح �ت��ا ف� ��ي م �ح��اف �ظ �ت��ي
الجهراء ومبارك الكبير في أكتوبر
املاضي واستقطابهما أعدادا كبيرة
من أبناء املحافظتني.
من جانبه قال نائب املدير العام
للهيئة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة د.ح �م��ود
ف �ل �ي �ط ��ح ل� � �ـ(ك � ��ون � ��ا) إن ال ��ري ��اض ��ة

ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ت �ع ��ود ال � ��ى ع �ص��ره��ا
ال� ��ذه � �ب� ��ي م � ��ن خ �ل ��ال ت� � �ع � ��اون ج ��اد
وم�ث�م��ر م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة إلح ��داث
نقلة نوعية في األنشطة الرياضية.
وأض��اف فليطح أن هناك تعاونا
مشتركا مع وزارة التربية لتكثيف
ال � �ن � �ش� ��اط ال � ��ري � ��اض � ��ي ب� �ش� �ك ��ل ع ��ام
وإشراك أكبر عدد ممكن من الطالب
والطالبات إضافة الى نشاط مراكز
ال �ت��دري��ب لتنشئة ب��راع��م ت�ن�م��و في
األندية الرياضية.
وأوض��ح أن الهيئة ستوقع عددا
م��ن االت �ف��اق �ي��ات م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة

ل�ت��وث�ي��ق ع ��رى ال �ت �ع��اون ب�م��ا ي�خ��دم
األب � �ن� ��اء الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ه� �ن ��اك س��ت
أكاديميات في كرة القدم موزعة على
امل �ح��اف �ظ��ات ال �س��ت وس�ي�ت��م اإلع ��داد
ل � � � ��دوري (ال � �س� ��وب� ��ر) ل �ل �م �ح��اف �ظ��ات
خالف الدوري الخاص بها.
وأش��ار إلى اإلع��داد ملاراثون على
م �س �ت��وى ط�ل�اب وط��ال �ب��ات امل��رح�ل��ة
املتوسطة وسيكون األول من نوعه
في الكويت حيث سيشارك به أكبر
عدد من األبناء.
وق� � ��ال إن ه� �ن ��اك أن �ش �ط��ة ف��ردي��ة
ت��م ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا وم ��ازال ��ت ت �ق��ام وه��ي
ب�ط��والت البولينغ للفتيات مشيرا
ال � ��ى ان � ��ه ج � ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى إح �ي��اء
ال �ن �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ال �ن �س��ائ��ي م��ن
خالل التركيز على نشاط السباحة.
وأش� ��ار إل ��ى أن ��ه ت��م رص ��د نصف
م � �ل � �ي� ��ون دي � � �ن� � ��ار ل� �ت� �ل ��ك األن� �ش� �ط ��ة
ال��ري��اض �ي��ة ال �ه��ادف��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
وزارة ال �ت��رب �ي��ة م �ب �ي �ن��ا أن ال�ه�ي�ئ��ة
تعمل على زي��ادة أع��داد الطلبة في
م��راك��ز ال�ت��دري��ب ال�ب��ال�غ��ة اآلن 1000
طالب وطالبة والنية معقودة على
مضاعفة هذا الرقم.

ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ذات
العالقة محليا ودوليا.
وأك � � ��دت ض � � ��رورة وض� ��ع خ�ط��ة
إعالمية طموحة للترويج للعمل
ال �ش �ب��اب��ي ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه امل�ك�ت��ب
وال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى ح��د س� ��واء ب�ه��دف
مواكبة تطلعات الشباب.
م ��ن ج �ه �ت��ه ذك � ��ر وك� �ي ��ل وزارة
التعليم ال�ع��ال��ي وع�ض��و مجلس
إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ب��اب
د .ح��ام��د ال�ع��ازم��ي ف��ي ال�ب�ي��ان إن

(ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي) ستعمل على
تعزيز العمل املشترك مع الهيئة
ب��اع�ت�ب��اره��ا ح��اض�ن��ة ل �ل�آالف من
الشباب الدارسني في مؤسساتها
داخل البالد وخارجها.
وب �ي��ن ال � �ع ��ازم ��ي ال � � ��ذي ي� ��رأس
لجنة املنظومة االداري ��ة واملالية
املنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة
أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة س � �ت� ��درس ال�ل�ائ �ح ��ة
االدارية واملالية للهيئة مع االخذ
بعني االعتبار مالحظات أعضاء
م �ج �ل��س االدارة م� ��ؤك� ��دا ح ��رص
ال �ل �ج �ن��ة أن ت� �ك ��ون ت �ل��ك ال�لائ �ح��ة
ج��اذب��ة للشباب الكويتي وتليق
بتطلعاتهم.

الكويت توزع مساعدات
إنسانية على  400عائلة
نازحة في أربيل
وزع � � ��ت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ارب�ي��ل أمس
م�س��اع��دات انسانية مقدمة من
جمعية الهالل االحمر الكويتي
على  400عائلة عراقية نازحة
في اربيل.
وقال القنصل العام الكويتي
ف � ��ي ارب� � �ي � ��ل د.ع� � �م � ��ر ال� �ك� �ن ��دري
ل �ـ (ك��ون��ا) إن امل �س��اع��دات التي
وزع � � ��ت ف� ��ي اق� �ل� �ي ��م ك ��ردس� �ت ��ان
تأتي في إطار توجيهات سمو
ام � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االح�م��د بالتخفيف م��ن معاناة
النازحني وآالمهم.
وأوض � � � � � � � � ��ح ال � � � �ك � � � �ن� � � ��دري ان
مساعدات دولة الكويت للشعب
العراقي س��وف تتواصل س��واء
ع ��ن ط��ري��ق امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة او
ت� �ق ��دي ��م ال� � �خ � ��دم � ��ات ال �ص �ح �ي��ة
والخدمات االخرى الضرورية.
يذكر ان جمعية الهالل االحمر
الكويتي وزع��ت بالتنسيق مع
م��ؤس �س��ة (رون� ��اه� ��ي) ال�خ�ي��ري��ة
وب� �ي ��ت ال � ��زك � ��اة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ق�ب��ل
حلول شهر رمضان اكثر من 15
الف سلة غذائية على الالجئني

السوريني والنازحني العراقيني
في مدن اقليم كردستان العراق.
وت � �س � �ت � �ض � �ي ��ف م� �ح ��اف� �ظ ��ات
اقليم ك��ردس�ت��ان نحو مليوني
ن� ��ازح م �ن��ذ اج �ت �ي��اح م��ا يسمى
ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � � ��دول � � ��ة االس �ل�ام � �ي� ��ة
(داع� � � ��ش) م��دي �ن��ة امل ��وص ��ل ف��ي
ال �ع��اش��ر م��ن ي��ون�ي��و ع ��ام 2014
وتمدده باتجاه معظم مناطق
م� �ح ��اف� �ظ ��ات ن� �ي� �ن ��وى وص �ل��اح
ال��دي��ن وك ��رك ��وك ودي ��ال ��ى فيما
ادت ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ح��ري��ر ال �ت��ي
ط� ��ال� ��ت ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� �ن ��اط ��ق
ال� � � ��ى م� � ��وج� � ��ات ن� � � � ��زوح اخ� � ��رى
ن�ح��و امل�ن��اط��ق اآلم �ن��ة ف��ي اقليم
كردستان
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فريق األعضاء يتغلب على الحكومة « »3-2في دورة الروضان لكرم القدم

الغانم :فوز النواب كشف ضعف
بعض الوزراء على أرض الملعب
ف� � � � ��از ف� � ��ري� � ��ق (ال� � � � � �ن � � � � ��واب) ع �ل ��ى
ن �ظ �ي��ره ف��ري��ق (ال �ح �ك��وم��ة) ب�ث�لاث��ة
أه � ��داف م �ق��اب��ل ه��دف�ي�ن ف��ي امل �ب��اراة
االس �ت �ع��راض �ي��ة ال �ت��ي أق �ي �م��ت ام��س
األول ض � �م� ��ن م � �ن� ��اف � �س� ��ات دورة
ال ��روض ��ان ال��رم �ض��ان �ي��ة ال� � �ـ 37ل�ك��رة
ال�ق��دم ل�ل�ص��االت امل�ت��واص�ل��ة برعاية
كريمة سامية.
وش �ه ��دت امل � �ب ��اراة ال �ت��ي ات�س�م��ت
ب� � ��روح ري ��اض� �ي ��ة ج �م �ي �ل��ة ح �ض��ورا
رس �م �ي��ا وج �م��اه �ي��ري��ا الف �ت��ا ت�ق��دم��ه
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
ال � � ��ذي ق � ��اد ف ��ري ��ق ال� � �ن � ��واب وس �م��و
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء راعي املباراة والنائب 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 ال�خ��ال��د
قائد فريق الحكومة.
وش��ارك م��ع فريق ال�ن��واب ك��ل من
األعضاء عبدالله املعيوف ود.عودة
الرويعي وفيصل الكندري وماجد
م��وس��ى وراك� ��ان ال�ن�ص��ف وع�ب��دال�ل��ه
العدواني وعلي الخميس وعبدالله
التميمي (ح��ارس مرمى) باإلضافة
إلى األم�ين العام ملجلس األم��ة عالم
الكندري.

جانب من مباراة فريقي النواب والحكومة

أما فريق الحكومة فضم كال من
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه (ح ��ارس
م � ��رم � ��ى) ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
اإلسكان ياسر أب��ل ووزي��ر األشغال
ال � �ع ��ام ��ة ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس األمة د.علي العمير واألمني

ال �ع��ام ملجلس ال� ��وزراء عبداللطيف
ال ��روض ��ان واألم �ي��ن ال �ع ��ام امل�س��اع��د
ملجلس ال��وزراء ف��واز الفضل ووزير
األوق ��اف السابق د .نايف العجمي
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة
للرياضة لشؤون الرياضة د.حمود
فليطح.

وعلى هامش املباراة قال رئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن إن ف��ري��ق
ال � �ن � ��واب ت �م �ك��ن م� ��ن ال � �ف� ��وز ب�ف�ض��ل
استعداده الجيد وتجانس العبيه
الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن م� ��واج � �ه� ��ة ال � �ن� ��واب
ل �ل �ح �ك ��وم ��ة ال� � �ي � ��وم ك� ��ان� ��ت م �م �ت �ع��ة

الجراح حمود النومس ينجح في إغالق
تسرب سائل المخ من جمجمة
نجح جراح كويتي بترميم وإغالق
ت �س��رب س��ائ��ل امل ��خ م��ن ق ��اع جمجمة
مريضة في العقد الثالث من عمرها
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ت �ق �ن �ي��ة ال� ��رق� ��ع ال �ط �ب �ق��ي
الجراحي الثالثي باملنظار في عملية
تعتبر االولى من نوعها على مستوى
الكويت.
وق � � ��ال اس � �ت � �ش ��اري االن � � ��ف واالذن
والحنجرة وجراحة مناظير الجيوب
االنفية وقاع الجمجمة في مستشفى
زي��ن د.ح�م��ود النومس ف��ي تصريح لـ

(ك��ون��ا) أم ��س إن ال�ع�م�ل�ي��ة استغرقت
أربع ساعات وتمت في مستشفى ابن
سينا لجراحة املخ واالعصاب.
وأوض � � � ��ح ال� �ن ��وم ��س أن امل��ري �ض��ة
وه��ي م��واط�ن��ة ك��وي�ت�ي��ة ك��ان��ت تعاني
تسربا لسائل املخ من قاع الجمجمة
ب�ع��د ن�ت��وء ال�غ�لاف امل�ب�ط��ن للمخ عبر
ال �ت �ج ��وي ��ف ال �ع �ظ �م��ي إل � ��ى ال �ج �ي��وب
االن� �ف� �ي ��ة ال �خ �ل �ف �ي��ة امل�ل�اص� �ق ��ة ل�ل�م��خ
وش ��ري ��ان ��ه األي � �م� ��ن .وأش � � ��ار إل � ��ى أن��ه
وال�ف��ري��ق الطبي املساعد استخدموا

ألول م � � ��رة ت �ق �ن �ي ��ة ال � ��رق � ��ع ال �ط �ب �ق��ي
ب�ع��د ازال� ��ة ال �ج��دار ال�ع�ظ�م��ي األم��ام��ي
للجيوب االنفية الخلفية دون احداث
أي شقوق خارجية للرأس.
وأوض � � ��ح أن ع � ��دم م �ع��ال �ج��ة ن �ت��وء
ال�غ�لاف املبطن للمخ وت�س��رب سائله
طبيا وجراحيا قد يؤدي الى التهاب
ال� �س� �ح ��اي ��ا امل� �غ� �ل� �ف ��ة ل �ل �م ��خ وال �ح �ب ��ل
ال� �ش ��وك ��ي ال� � ��ذي ي �س �ب��ب م �ض��اع �ف��ات
خ�ط�ي��رة م�ث��ل ف �ق��دان ال�س�م��ع وال�ص��رع
والعجز الذهني ومن ثم الوفاة.
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

• م �ح �م��د ص ��ال ��ح ارح �ي��م
العنزي 73 ،عاما( ،شيع)،
رجال :جابر العلي ،ق ،6ش،15
م  ،42ت�ل�ف��ون- 25519846 :
 ،55502333ن �س��اء :عبدالله
امل� �ب ��ارك ،ق ،8ش  ،820م،57
تلفون94971587 :
• ط� �ف� �ل ��ة ب� � � � ��ادي ح �س�ي�ن
امل� � � �ط� � � �ي � � ��ري 80 ،ع � ��ام � ��ا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :اشبيلية،
ق ،2ش ،229م ،10ت �ل �ف��ون:
،90020600 - 66667646
ن� �س ��اء :ال� �ع ��ارض� �ي ��ة ،ق ،3ش
االول ،م ،2تلفون24884477 :
• ع � � �ل� � ��ي ن� � � ��اص� � � ��ر ع� �ل ��ي
ال � �ج � �ط � �ي � �ل� ��ي 84 ،ع� ��ام� ��ا،
(شيع) ،رج��ال :خيطان ،ق،5
ش ن ��اص ��ر ال � �ج � �ب� ��ري ،م،37
ت �ل �ف��ون ،99790632 :ن �س��اء:
ال � � ��دوح� � ��ة ،ق ،2ش ،6م،20
تلفون99791141 :
• أي�م��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز حمد
العمران 51 ،عاما( ،شيع)،
رج� ��ال :ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م ،ق،4
ش� ��ارع ع �ب��دال��وه��اب ال �ف��ارس،
م ،13ت �ل �ف ��ون،99613363 :
ن� �س ��اء ال � �ن ��زه ��ة ،ق ،3ش� ��ارع
ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ف ��ارس ،م،14
تلفون22529666 :
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وجميلة وال�ف��وز ال��ذي حققه فريقه
ك �ش��ف ض �ع��ف ب �ع��ض ال� � ��وزراء على
أرض امللعب.
م ��ن ج��ان �ب��ه ه �ن��أ ال ��وزي ��ر ال�ش�ي��خ
محمدالعبدالله في تصريح مماثل
ف��ري��ق ال�ن��واب على ه��ذا ال�ف��وز ال��ذي
ج� � ��اء ب� �ش ��ق األن� � �ف � ��س م� �ش� �ي ��را إل ��ى
أن ه ��ذا ال �ف��وز ال ي��ؤث��ر ع �ل��ى سجل
االنتصارات التاريخية بني الطرفني
وال� �ت ��ي ت �ص��ب ف ��ي م �ص �ل �ح��ة ف��ري��ق
الحكومة.
ب��دوره أك��د ال��وزي��ر أب��ل ان ال��دورة
أص � �ب� ��ح ل� �ه ��ا دور م� �ه ��م ري ��اض� �ي ��ا
واج �ت �م��اع �ي��ا م ��ن خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا
واألن � �ش � �ط� ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ق ��دم� �ه ��ا ح �ي��ث
ل�ع�ب��ت دورا ك�ب�ي��را ف��ي ت �ط��ور لعبة
ك��رة الصاالت في الكويت وانعكس
امل � �س � �ت � ��وى ف� �ي� �ه ��ا ع � �ل� ��ى امل �ن �ت �خ��ب
ون�ت��ائ�ج��ه ال �ت��ي ت �ط��ورت ب�ف�ض��ل ما
تقدمه الدورة.
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