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المجلس أقر تعديالت البلدية في المداولة الثانية

الغانم :سنحاسب الحكومة إن أخطأت
في تطبيق القوانين
ف� �ي� �م ��ا أرج � � � ��أ م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ف��ي
جلسته الخاصة أم��س نظر امل��داول��ة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات
ال � �ع� ��ام� ��ة إل� � ��ى ج �ل �س ��ة ال� � �ي � ��وم واف � ��ق
ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق ��م  5ل�س�ن��ة  2005ف��ي ش ��أن ب�ل��دي��ة
الكويت ف��ي امل��داول��ة الثانية وأحاله
إل ��ى ال �ح �ك��وم��ة ح�ي��ث ج� ��اءت نتيجة
ال�ت�ص��وي��ت م��واف�ق��ة  30ع�ض��وا وع��دم
موافقة  16عضوا وامتناع عضوين.
وأك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي عقب
ال�ج�ل�س��ة أن ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة ال�ج��دي��د
م��ن ش��أن��ه تحقيق ال�ت�ط��وي��ر والنقلة
ال�ن��وع�ي��ة ف��ي ه ��ذه امل��ؤس �س��ة م�ش��ددا
ع� �ل ��ى أن ت �ط �ب �ي �ق��ه م � ��ن م �س ��ؤول �ي ��ة
الحكومة والتي إن أخطأت أو قصرت
فإن من واجب النواب محاسبتها.
وأض��اف أن توزيع ال��دوائ��ر ساهم
ف��ي تأجيل ال�ق��ان��ون م��رات ع��دة نظرا
لحساسية هذا املوضوع والذي أدى

إل��ى ن��وع م��ن ال�ش��د ب�ين األع �ض��اء في
جلسة اليوم (أمس) وانتهى باعتذار
املخطئ وقبول املجلس هذا االعتذار.
وق� ��ال إن ه ��ذا امل ��وض ��وع ح�س��اس
جدا ومن وجهة نظري أنه السبب في
تعطيل القانون ف��ي جلسات سابقة
م �ش �ي��را إل� ��ى أن امل �ج �ل��س ح �س��م ه��ذا
األم��ر من خالل التعديل ال��ذي قدمته
ال�ح�ك��وم��ة وال� ��ذي ي�ت�ي��ح ل�ه��ا تحديد
ال� ��دوائ� ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة وف� ��ق م��رس��وم
ون �ت �م �ن��ى أن ت �ن �ج��ح ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
معالجة هذا املوضوع الحساس.
ك �م��ا واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ع��دي��ل
امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون ب�ع��د
ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ل� ��دي� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ه �ي �ئ��ة
ع��ام��ة مستقلة ي �ك��ون م�ق��ره��ا مدينة
ال�ك��وي��ت تتكون م��ن املجلس البلدي
وال�ج�ه��از التنفيذي للبلدية وتكون
لها الشخصية االعتبارية وتخضع
إلشراف الوزير.
فيما ن�ص��ت امل ��ادة ( )3ع�ل��ى رؤي��ة

الخالد :الداخلية لم تقصر
في البحث عن الطفل المفقود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
الخالد ان وزارة الداخلية لم تقصر
ف� ��ي ال� �ب� �ح ��ث ع� ��ن ال� �ط� �ف ��ل امل �ف �ق��ود
عبدالعزيز العازمي.
واشار الخالد في جلسة املجلس
أمس ردا على ما أثير بشأن الطفل

املفقود الى جهود وزارة الداخلية
ف ��ي ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة م ��ؤك ��دا ح��رص
ال � ��وزارة ع�ل��ى خ��دم��ة أه ��ل ال�ك��وي��ت
والحفاظ على أمن البالد.
ول �ف��ت ال ��ى ان وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
سبقت الجميع في القيام بدورها
بالبحث عن الطفل العازمي.

صندوق التنمية :مولنا 800
مشروع بقيمة  17مليار دوالر
قال الصندوق الكويتي للتنمية
االق�ت�ص��ادي��ة العربية إن إجمالي
مشاريع املياه والصرف الصحي
ال �ت��ي م��ول �ه��ا ح ��ول ال �ع��ال��م بلغت
ن�ح��و  100م �ش��روع بتمويل يزيد
على  1.6مليار دوالر أمريكي على

م��دى خمسة ع�ق��ود منذ تأسيسه
مبينا أن��ه خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ق��دم
ال ��دع ��م ال �ل��ازم ل�ت�ن�ف�ي��ذ ن �ح��و 800
م �ش ��روع ف ��ي أك �ث��ر م ��ن  100دول ��ة
ب�ق�ي�م��ة إج �م��ال �ي��ة ت �ق��در ب�ن�ح��و 17
مليار دوالر خالل عام .2013

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ب��اع �ت �ب��اره��ا ت�ه��دف
إلى رسم السياسة العمرانية وإبراز
الطابع الحكومي.
وواف� � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت �ع��دي��ل

البند األول ف��ي امل��ادة الرابعة حيث
ن� �ص ��ت ع� �ل ��ى أن ي� �ت ��أل ��ف امل �ج �ل��س
البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون
وفقا ألح�ك��ام القانون رق��م  35لسنة

 1962على أن ينتخب عضو عن كل
دائ��رة من الدوائر العشر املبينة في
الجداول التي تصدر بمرسوم .كما
نصت املادة ذاتها على قصر اشتراط

العمير :ال نتستر على فساد
أو ندافع عن مفسدين
ش� ��دد وزي � ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
االم� � ��ة د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ع �ل��ى أن
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة وال�ث��روة
ال�س�م�ك�ي��ة ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ج�م�ي��ع
ب �س��واس �ي��ة ووف� �ق ��ا ل �ل �ق��ان��ون ملن
ي �ت �ق��دم ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ح �ي��ازة

زراع �ي��ة .وأض ��اف ال��وزي��ر العمير
خ�ل�ال م��داخ �ل��ة ل��ه ل ��دى مناقشة
ب �ن��د ك �ش��ف االوراق وال ��رس ��ائ ��ل
الواردة أننا ال نتستر على فساد
أو ندافع عن مفسدين مشيرا إلى
أن الهيئة ال تتعامل م��ع الناس
ب�ص�ف�ت�ه��م ب ��ل وف ��ق ال �ق��ان��ون ملن

ي �ت �ق��دم ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ح �ي��ازة
زراع � �ي� ��ة وال� �ت� �ع ��اون م ��ع م�ج�ل��س
االم � � ��ة ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة
الكاملة.

الصالح :نراجع أداء الشركات الحكومية
ك� �ش ��ف ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ع ��ن أن
الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار تعكف
على مراجعة اداء جميع الشركات
الحكومية املحلية باعتبارها جهة
االختصاص.

واش��ار الصالح خ�لال رده على
احد النواب في بند االسئلة خالل
ج �ل �س��ة أم � ��س ال � ��ى ت �غ �ي �ي��ر ب�ع��ض
مجالس االدارات التي لم يحالفها
التوفيق والنجاح خالل عملها في
ه��ذه الشركات مضيفا :إننا بدأنا
ن �ش �ع��ر ب �ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي أدائ �ه ��ا

ب �ع��د ه ��ذا ال�ت�غ�ي�ي��ر .وذك� ��ر أن أداء
شركة النقل العام الكويتية تحت
امل��راج �ع��ة اآلن مبينا ان��ه سيتخذ
ك��ل م��ا ي�ل��زم م��ن اج� ��راءات م��ن اج��ل
رفع كفاءة اعمالها وخدماتها في
قطاع النقل.

امل� ��ؤه� ��ل ال �ج��ام �ع��ي ع �ل��ى األع� �ض ��اء
امل� �ع� �ي� �ن�ي�ن ف� �ق ��ط دون امل �ن �ت �خ �ب�ي�ن.
وبينت امل��ذك��رة أن امل ��ادة ( )5نصت
على اختصاص املحكمة الدستورية
بالنظر في الطعون االنتخابية في
انتخابات بلدية الكويت.
وأض��اف��ت امل��ذك��رة أن امل� ��ادة ()13
نصت في فقرتها الثانية على أنه في
حال قدم عضو املجلس البلدي طلب
ت��رش �ح��ه رس �م �ي��ا ال� ��ى االن �ت �خ��اب��ات
البرملانية يعتبر مستقيال حكما من
املجلس البلدي وهنا تطبق أحكام
إعالن خلو مقعده وفقا للقانون.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى واف ��ق املجلس
ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االم� ��وال ال�ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة بتمديد
ع� � �م � ��ل ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب ��ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ف��ي
املوضوعات املكلفة بها حتى بداية
دور االنعقاد املقبل.
تفاصيل المضبطة (ص)08-03

جدول األعمال
 الميزانيات ترفضالحساب الختامي
وميزانية الهيئة
العامة للصناعة

 مصروفات معهداألبحاث قفزت
من  58.08مليون
دينار إلى 84.3
مليونا
  14اقتراحا برغبةقدمها  5نواب
تفاصيل (ص)13-09
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عزى خادم الحرمين والتقى رئيس وزراء البحرين

األمير استقبل رئيس لجنة المناقصات ورئيس
شركة فيفا وعددا من أصحاب المدارس الخاصة
استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر السيف ص�ب��اح ام��س رئيس
لجنة املناقصات امل��رك��زي��ة عبدالله
العبدالرزاق.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ادارة ش��رك��ة االت� �ص ��االت الكويتية
(ف� �ي� �ف ��ا) د .م� �ح� �م ��ود ع �ب��دال��رح �م��ن
وم� � �س � ��ؤول � ��ي ال � �ش� ��رك� ��ة واس� �ت� �ق� �ب ��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
أص � �ح� ��اب امل� � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة ك�لا
م��ن م�ح�م��د ال� �س ��داح ون � ��ورة ال�غ��ان��م
د .حنان امل�ط��وع ومحمد الشعيبي
وبعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد برقية تعزية الى أخيه خادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س �ع��ود م�ل��ك اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة عبر
ف�ي�ه��ا ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق
م��واس��ات��ه ب��وف��اة امل�غ�ف��ور ل�ه��ا ب��اذن
ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ص��اح�ب��ة ال�س�م��و امللكي
االم � �ي� ��رة ال� �ج ��وه ��رة ب �ن ��ت ف �ه ��د ب��ن
عبدالعزيز آل سعود سائال املولى
تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته وان يلهم
االسرة املالكة الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء ومن ناحية اخرى كان

سمو األمير أقام مأدبة افطار على شرف رئيس الوزراء البحريني

حضرة صاحب السمو أمير البالد
ق��د استقبل عصر ام��س االول أخ��اه
صاحب السمو امللكي األمير خليفة
ب��ن سلمان آل خليفة رئ�ي��س وزراء
م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة وال��وف��د
املرافق لسموه وذلك بحضور سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة
شهر رمضان املبارك.

وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث
ال��ودي��ة ال�ط�ي�ب��ة ال �ت��ي ج �س��دت روح
األخ ��وة بما يعكس عمق العالقات
التاريخية ال�ت��ي ت��رب��ط ق�ي��ادة دول��ة
ال �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا ب��اخ��وان �ه��م في
مملكة ال�ب�ح��ري��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة وال�ع�م��ل
ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��زه ��ا وت� �ط ��وي ��ره ��ا ب�م��ا
ي� � �خ � ��دم م� �ص ��ال� �ح� �ه� �م ��ا امل� �ش� �ت ��رك ��ة
ف ��ي إط � ��ار م ��ا ي �ج �م��ع دول م�ج�ل��س

ومستقبال رئيس لجنة املناقصات

ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي م� ��ن ع�ل�اق ��ات
تاريخية راسخة لتحقيق طموحات
وتطلعات شعوبها.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األمة م��رزوق الغانم وكبار الشيوخ
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ
ناصر املحمد وسمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير

ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم � �ي� ��ري ال�ش�ي��خ
ن ��اص ��ر ص� �ب ��اح األح � �م� ��د وال� �ن ��ائ ��ب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
وك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة .وأق ��ام
حضرة صاحب السمو أمير البالد
م� ��أدب� ��ة اف � �ط� ��ار ع� �ل ��ى ش� � ��رف أخ �ي��ه
صاحب السمو امللكي األمير خليفة
ب��ن سلمان آل خليفة رئ�ي��س وزراء

م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة وال��وف��د
امل� ��راف� ��ق ل �س �م��وه وذل� � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
زيارته األخوية للبالد.
وغ � � ��ادر ص ��اح ��ب ال �س �م��و امل�ل�ك��ي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ب�م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن
الشقيقة والوفد املرافق البالد بعد
زيارة أخوية قصيرة.

ولي العهد استقبل رئيس لجنة المناقصات
ومسؤولي شركة فيفا وعددا من حاملي الدكتوراة
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 ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية عبدالله العبدالرزاق.
واس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ل رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
إدارة ش��رك��ة االت� �ص ��االت الكويتية
(ف� �ي� �ف ��ا) د .م� �ح� �م ��ود ع �ب��دال��رح �م��ن
وال� � ��رئ � � �ي� � ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل� �ش ��رك ��ة
االت� � � � � �ص � � � � ��االت ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة STC
د .خالد بياري والرئيس التنفيذي
لشركة االت �ص��االت السعودية فيفا
م .سليمان ال�ب��دران واستقبل سمو
ولي العهد الشيخ د .تهاني السعيد
حيث أهدت سموه نسخة من رسالة
ال ��دك� �ت ��وراه ب �ع �ن��وان (أث � ��ر اخ �ت�لاف
ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة

املتزامنة وغير املتزامنة في تنمية
الكفايات املهنية لباحثات الخدمة
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة امل � ��درس� � �ي � ��ة ب� ��دول� ��ة
الكويت)
واس� �ت� �ق� �ب ��ل د .م ��اج ��د ال� �ع ��ازم ��ي
ح� �ي ��ث أه � � � ��دى س � �م� ��وه ن� �س� �خ ��ة م��ن
رسالة الدكتوراه بعنوان يد األمانة
أح �ك��ام �ه��ا وت �ب �ع��ات �ه��ا ف ��ي ال �ع �ق��ود
امل��ال �ي��ة دراس � ��ة ف�ق�ه�ي��ة م �ق��ارن��ة في
القانون املدني املصري والكويتي.
كما استقبل امام املسجد الكبير
د .ماجد العنزي حيث أهدى سموه
نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان
(السياسة الشرعية عند اإلم��ام ابن
حزم والظاهري  -دراس��ة فقهية مع
فقهاء عصره) واستقبل سمو ولي
العهد د .فيصل املكراد حيث اهدى

سموه نسخة من رسالة الدكتوراه
ب �ع �ن��وان ال �ت �ع��اق��د م ��ن ال �ب��اط��ن ف��ي
ال�ع�ق��ود اإلداري � ��ة دراس� ��ة تطبيقية
مقارنة.
ك � �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل د .ع � �ل ��ي غ � ��ازي
املطيري حيث أه��دى سموه نسخة
من رسالة الدكتوراه بعنوان تقييم
ج � � ��ودة ال� ��رع� ��اي� ��ة امل� �ق ��دم ��ة مل��رض��ى
ال �س �ك��ري ال �ن��وع ال �ث��ان��ي امل �ت��رددي��ن
ع� �ل ��ى ع � � �ي � ��ادات ال � �س � �ك� ��ري ب �م ��راك ��ز
ال��رع��اي��ة الصحية األول �ي��ة ف��ي دول��ة
الكويت.
وق ��د ش�ك��ره��م س �م��وه متمنيا ان
ت�ك��ون ه��ذه ال��رس��ائ��ل مرجعا فكريا
وثقافيا لكل باحث ومفكر متمنيا
لهم التوفيق والنجاح في حياتهم
العملية والعلمية.

سمو ولي العهد مستقبال مسؤولي شركة فيفا
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المداولة الثانية للمناقصات العامة على جلسة اليوم

المجلس يوافق على قانون البلدية
ويحيله إلى الحكومة
وافق مجلس األمة في
جلسته الخاصة امس على
قانون البلدية بعد اجراء
عدد من التعديالت على
مداولته االولى وتم احالة
القانون الى الحكومة بعد
اقراره في المدولة الثانية
بأغلبية  30عضوا مقابل
رفض  16عضوا وامتناع
نائبين.
ووافق المجلس على
تعديل المادة الرابعة من
القانون بأن تصدر الجداول
االنتخابية للمجلس البلدي
بمرسوم وليس بقانون.
كما وافق المجلس على
تأجيل المداولة الثانية
لقانون المناقصات العامة
الى جلسة اليوم.
وفيما يلي تفاصيل
المضبطة

اللغيصم :نطالب
الداخلية بالتنسيق
مع اإلعالم
لتسهيل عمليات
البحث عن الطفل
العازمي
مطيع :يجب
نشر صور الطفل
عبدالعزيز العازمي
في جميع وسائل
اإلعالم

الغانم مترئسا الجلسة وعلى يمينه النائب عدنان عبدالصمد وعلى يساره وزير التجارة والصناعة

افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم الجلسة الخاصة امس االثنني
امل� ��واف� ��ق  13ي��ون �ي��و  2016ال �س��اع��ة
ال �ث��ان �ي��ة ع� �ش ��رة ظ� �ه ��را وت �ل��ا األم �ي�ن
ال �ع��ام اس �م��اء االع� �ض ��اء ال�ح��اض��ري��ن
وامل�ع�ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين م��ن دون إذن
أو إخطار.
ال��رئ �ي��س :م � ��رزوق ال �غ��ان��م :جلسة
ال� �ي ��وم ج �ل �س��ة خ��اص��ة اس �ت �ن ��ادا ال��ى
املادة  72من الالئحة.
الرسائل الواردة
ت�ض�م��ن ك�ش��ف األوراق وال��رس��ائ��ل
رسالة واحدة:

رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االم� ��وال ال�ع��ام��ة يطلب فيها موافقة
امل� �ج� �ل ��س امل � ��وق � ��ر ع� �ل ��ى ان ت ��واص ��ل
ال �ل �ج �ن��ة ع�م�ل�ه��ا ك�ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق في
امل��وض��وع��ات امل�ك�ل�ف��ة ب �ه��ا ب �ع��د فض
دور االن �ع �ق��اد ال�ح��ال��ي وح �ت��ى ب��داي��ة
دور االنعقاد املقبل.
 س �ل �ط��ان ال �ل �غ �ي �ص��م :ن�ش�ك��ر األخوزي��ر الداخلية على جهوده الكثيفة
ف ��ي ال �ب �ح��ث ع ��ن ال �ط �ف��ل ع �ب��دال �ع��زي��ز
ال� � �ع � ��ازم � ��ي ون � �ث � �ن� ��ي ع � �ل� ��ى ج � �ه� ��وده
الواضحة في خروج الطيران للبحث
عليه.
 -د .أحمد مطيع :نشكر األخ وزير

الداخلية على جهوده ونطالب وزير
اإلعالم بنشر صوره.
 حمدان العازمي :أتمنى من وزيراإلع� �ل��ام ن �ش��ر ص � ��وره ل �ل �ت �ع��رف على
ال�ط�ف��ل ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع��ازم��ي ونشكر
جهود وزير الداخلية في البحث عن
عبدالعزيز العازمي.
 سيف العازمي :أول شخص أعلمع��ن ه ��ذا ال�ط�ف��ل ف��ي أول ي ��وم ف�ق��دان��ه
وأشكر وزير الداخلية على جهوده.
 سعود الحريجي :مأساة الطفلشعرنا بها وت��أمل�ن��ا بها وال ش��ك في
ج�ه��ود وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ورج��ال��ه لكن
املسألة تحتاج الى تكثيف في البحث

وتحتاج فزعة الحكومة كاملة.
 م �ح �م��د ال � �ه ��دي ��ة :ن �ش �ك��ر وزارةال��داخ�ل�ي��ة ول��دي�ن��ا ع�ت��ب عليها ألنها
ت ��أخ ��رت ف ��ي ت�ف��اع�ل�ه��ا م ��ع امل��وض��وع
ف��األه��ال��ي ت �ف��اع �ل��وا أس � ��رع ون�ت�م�ن��ى
م �ن �ه��ا ت �ك �ث �ي��ف ال� �ج� �ه ��ود ح �ت ��ى ن�ل��م
الشمل بينه وبني اهله.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :أي ك��وي�ت��ييفقد ال ب��د ان جميع األج �ه��زة تقوم
بدورها الرقابي حتى يتم لم الشمل
م��ع أس��رت��ه وأتمنى أن يتابع ال��وزي��ر

حمدان العازمي:
نثني على جهود
الداخلية في
االستعانة
بالطيران العمودي
للبحث عن الطفل
المفقود

التتمة ص04

الغانم :قانون البلدية الجديد يحقق طفرة نوعية في «البلدي»
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
ال�غ��ان��م أن ق��ان��ون البلدية الجديد
من شأنه تحقيق التطوير والنقلة
النوعية في هذه املؤسسة مشددا
ع �ل��ى أن ت �ط �ب �ي �ق��ه م ��ن م �س��ؤول �ي��ة
ال �ح �ك��وم��ة وال� �ت ��ي إن أخ� �ط ��أت أو
ق� �ص ��رت ف � ��إن م� ��ن واج� � ��ب ال� �ن ��واب
محاسبتها.
وق� � � � ��ال ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �غ � ��ان � ��م ف��ي
تصريح صحافي عقب الجلسة إن
انجاز ه��ذا القانون املهم استهلك
الكثير من الوقت والجهد لتحقيق
طفرة نوعية في البلدية وذلك من

خ�ل��ال اج �ت �م��اع��ات ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
ال �ع��ام��ة وال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ال�ت��ي
عقدتها اللجنة.
وأض � � � ��اف أن ت� ��وزي� ��ع ال� ��دوائ� ��ر
س��اه��م ف��ي ت��أج�ي��ل ال �ق��ان��ون م��رات
عدة نظرا لحساسية هذا املوضوع
وال��ذي أدى إلى نوع من الشد بني
األعضاء في جلسة أم��س وانتهى
ب��اع�ت��ذار امل�خ�ط��ئ وق �ب��ول املجلس
هذا االعتذار.
وق��ال إن ه��ذا املوضوع حساس
جدا ومن وجهة نظري أنه السبب
ف��ي تعطيل ال �ق��ان��ون ف��ي جلسات

س��اب �ق��ة م �ش �ي��را إل � ��ى أن امل �ج �ل��س
حسم هذا األمر من خالل التعديل
الذي قدمته الحكومة والذي يتيح
ل �ه��ا ت �ح��دي��د ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة
وف ��ق م��رس��وم ون�ت�م�ن��ى أن تنجح
ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة ف � � ��ي م � �ع� ��ال � �ج� ��ة ه � ��ذا
املوضوع الحساس.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون
ع �ل��ى امل �خ��ال �ف�ي�ن ق � ��ال ال� �غ ��ان ��م م��ن
وج � � �ه � ��ة ن � � �ظ � ��ري ال � �ش � �خ � �ص � �ي ��ة ال
ي� �ف� �ت ��رض وج� � � ��ود ق � ��ان � ��ون ي �ع �ف��ي
امل �خ��ال �ف�ين م ��ن ال �ع �ق��وب��ة م�ض�ي�ف��ا:
ال أري� ��د أن ات� �ج ��اوز ال �ح �ك��وم��ة أو

ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ف�ه�م��ا امل�ع�ن�ي��ان
بتطبيق ال�ق��ان��ون فما ه��و أمامنا
اآلن قانون جديد صدر عن مجلس
األمة وتبقى مسألة تطبيقه في يد
ال�ح�ك��وم��ة ف��إن اخ �ط��أت أو قصرت
في تطبيقه فإن من واج��ب النواب
م �ح ��اس �ب �ت �ه ��ا ل� �ك ��ن ل� �ي ��س دوري
تفسير ال�ق��ان��ون نيابة ع��ن الوزير
أو حتى اللجنة املختصة.
ورأى أن م��واد القانون الجديد
ت�ت�ض�م��ن ت �ط��وي��را ل �ع �م��ل ال�ب�ل��دي��ة
وردع� � � ��ا ل �ل �م �خ��ال �ف�ين م �ت �م �ن �ي��ا أن
تطبقه الحكومة بالشكل السليم

وأن ي�ك��ون ل��ه أث��ر ايجابي مباشر
وس � � ��ري � � ��ع وف � � � � � ��وري ف � � ��ي ت� �ط ��وي ��ر
ال� �ب� �ل ��دي ��ة وف � ��ك االش� �ت� �ب ��اك ��ات ف��ي
االخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات ب� �ي��ن ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية وال�ب�ل��دي��ة ال�ت��ي أصبح
ي �ض��رب ف �ي �ه��ا امل �ث��ل ف ��ي امل��رك��زي��ة
وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة وت�ع�ط��ل األع �م��ال
م ��ؤك ��دا أن داخ� ��ل ال �ب �ل��دي��ة ش�ب��اب��ا
ك��وي �ت �ي��ا م�خ�ل�ص��ا س�ي�ت�س�ن��ى لهم
تحقيق النقلة النوعية املنتظرة.
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مطالبات نيابية بكشف حقائق الرخص
المزورة ومحاسبة المتجاوزين في الحيازات
تتمة المنشور ص03
ج �ه��وده ف��ي وق ��ف األش �خ��اص ال��ذي��ن
ي �س �ي �ئ��ون ال � ��ى ال� �ك ��وي ��ت وامل �ج �ت �م��ع
الكويتي.
 ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د وزي� ��رال ��داخ� �ل� �ي ��ة :اط� �م� �ئ ��ن االخ� � � � ��وان ان ال
عبدالعزيز وال غير عبدالعزيز يخفى
ع�ل��ى وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وه ��ذا واج�ب�ن��ا
وص �ل��ب واج �ب �ن��ا ون �ح��ن ال ن�ت�ب��اه��ى
ب �خ��دم��ة اه� ��ل ال �ك��وي��ت وط �ل �ع �ن��ا قبل
االهالي ولن نسمح ألي أحد أن يعبث
بوحدتنا الوطنية.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :ق�ب��ل أي��امقليلة فقدت الكويت ابنا بارا من ابناء
الكويت ع��رف عنه اخالصه وتفانيه
ف��ي خ��دم��ة ال�ك��وي��ت وت�ص��دي��ه لسرقة
ال�ع�ص��ر وه��ي س��رق��ة ال �ن��اق�لات كانت
ال�ض�غ��وط وال �ت �ه��دي��دات ك�ث�ي��رة عليه
وكان رحمه الله يقول لن أشهد زورا
وه ��و ع�ب��دال�ل��ه ح�م��د ال��روم��ي اسكنه
الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه
ال �ص �ب��ر وال� �س� �ل ��وان واق � �ت� ��رح إط�ل�اق
اسمه على شركة الناقالت.
بالنسبة للرسالة فنحن في اللجنة
ات�ف�ق�ن��ا ع�ل��ى التنسيق ب�ين االع�ض��اء
ألن�ه��اء ال��وج��ود على ج��دول اعمالنا
والرسالة تحتوي على  15موضوعا
فأتمنى م��ن امل�ج�ل��س ان ي��واف��ق على
منحنا الفرصة ملواصلة العمل أثناء
العطلة الصيفية وخاصة ان البعض
قد مر عليه  10سنوات وهذه الرسالة
ملن يحاول ان يشكك في عمل املجلس

الهدية :لدينا عتب
على الداخلية ألنها
تأخرت في تفاعلها
مع قضية الطفل
المفقود
وزير الداخلية :لن
نسمح ألي من كان
العبث بوحدتنا
الوطنية
الشيخ محمد الخالد

وهذه املواضيع هي تطاول على املال
العام.
أشكر للدكتور علي العمير تعاونه
م��ع اللجنة ول�ك��ن ح�ت��ى ت��اري��خ أم��س
ل ��م ت �ص��ل ال��وث��ائ��ق وامل �س �ت �ن��دات من
ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة خ��اص��ة
ان ه �ن��اك ش�ب�ه��ات م��ن م�س��ؤول�ين في
ال�ه�ي�ئ��ة ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة ق��د سلمت
اثباتات تدين بعض املسؤولني داخل
الهيئة وت�ب�ين ان��ه ش��ري��ك رس�م��ي في
الحيازات وأتمنى تسليم املستندات
الى اللجنة.
 عبدالله التميمي :نشكر اعضاءال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى ج� �ه ��ده ��م خ� �ل��ال دور

د .يوسف الزلزلة

االنعقاد الحالي في مناقشة كثير من
القضايا املتعلقة باملال العام وما تم
التوصل اليه من خالل تحقيق اللجنة
ال تقل الواحدة عن االخ��رى من حيث
ال�ت�ع��دي��ات ع�ل��ى ام�ل�اك ال��دول��ة وامل��ال
ال �ع��ام وال�ل�ج�ن��ة ج ��ادة ف��ي اس�ت�ك�م��ال
ه��ذه االم ��ور ف��ي ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد
املقبل .وه��ي ملفات قد مضى عليها
اكثر من  10سنوات من التطاول على
املال العام .يوجد وزراء ال يتعاونون
م��ع ه��ذه اللجنة وه��ذا اعتبره دفاعا
ع��ن س��راق امل��ال ال�ع��ام وال يساهم في
ك �ش��ف ال �ح �ق��ائ��ق وه �ن��اك ت��واط��ؤ من
بعض ال ��وزراء م��ع س��راق امل��ال ال�ع��ام.

ف�ن��ري��د ش�ف��اف�ي��ة اك �ث��ر ووض��وح��ا في
ال��وزراء بالنسبة لقضايا امل��ال العام
واوص �ل �ن ��ا ال ��رس ��ال ��ة ن �ح��ن ك��أع �ض��اء
اللجنة.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ب��ال �ن �س�ب��ةل �ش ��رك ��ة االوف � �س � ��ت ف ��ال �ن �ظ ��ام ع��امل��ي
ول��م يستحدث ف��ي ال�ك��وي��ت فأميركا
وبريطانيا وك�ن��دا تطبقه ول��ه فائدة
ع �ظ �ي �م��ة ل� �ك ��ن ع� �ن ��دم ��ا ط �ب �ق �ن ��اه ف��ي
الكويت لم نستطع تطبيقه فهو يلزم
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت��دخ��ل ف��ي م�ش��اري��ع
ال��دول��ة بنسب معينة ان تضع نسبة
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت امل �ش �ك �ل��ة ف��ي
االش � � �خ� � ��اص ال � ��ذي � ��ن وض� � �ع � ��وا ع �ل��ى

ال�ن�ظ��ام ه��م م��ن اف�ش�ل��ه واع �ت��دوا على
امل��ال العام وخالفوا النظم واللوائح
وه� �ن ��اك  6م �ل �ي ��ارات دي� �ن ��ار م ��ن ق�ب��ل
ش ��رك ��ات ق��ائ �م��ة وع �ل �ي �ه��ا ان ت �ل �ت��زم
بالدفع للحكومة لكل م��ا فيه تنمية
وأق � � ��در االخ ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح ووزي � ��ر
ال �ت �ج��ارة ان ي�ص�ل�ح��وا ه ��ذا ال��وض��ع.
فال يعقل ان اموال املواطنني ما زالت
عند الشركات ونرغب من الشركات ان
ت�م��ول امل�ش��روع��ات التنموية املشكلة
في االدارات املتعاقبة التي لم تعرف

التتمة ص05

الزلزلة« :هذوال عيالي»
أصبحت رمزا للوحدة الوطنية
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
النائب د .يوسف الزلزلة :تتجدد
ه��ذه األي ��ام ذك��رى عظيمة بالغة
الحزن واألس��ى ذك��رى استشهاد
ك ��وك� �ب ��ة م� ��ن أب� �ن ��ائ� �ن ��ا امل��ؤم �ن�ي�ن
امل�ص�ل�ين ال �س��اج��دي��ن ال�ص��ائ�م�ين
الصابرين ال��ذي��ن ق�ض��وا حتفهم
غ � ��درا وع � ��دوان � ��ا إث � ��ر اس �ت �ه��داف
ال �ج �م��اع��ات ال �ت �ك �ف �ي��ري��ة ل �ه��م في
بيت من بيوت الله أذن ان يرفع
فيها اسمه توحيدا له بالعبودية
وال� �ت ��زام ��ا ب �س �ن��ة رس ��ول ��ه األم�ي�ن
خ��ات��م األن �ب �ي��اء وامل��رس �ل�ين سيد
االول � � �ي� � ��ن واالخ� � � ��ري � � � ��ن ب �ع �م �ل �ي��ة
ارهابية اجرامية وحشية جبانة
استهدفت جامع االم��ام الصادق

عليه السالم لتحقيق أهدافها.
وأض � � � � � � � ��اف ال � � � ��زل � � � ��زل � � � ��ة :ه� � ��ذه
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة االره � ��اب� � �ي � ��ة ل � ��م ت �ك��ن
ل �ت �ك �ت �ف��ي ب ��اس� �ت� �ه ��داف امل �ص �ل�ين
وان �م��ا اس�ت�ه��دف��ت ف��ي حقيقتها
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ك � �ك� ��ل ف��ي
م� �ح ��اول ��ة رخ �ي �ص��ة ل � ��دق اس �ف�ين
الفتنة وزرع ال�ع��داوة والبغضاء
واش��اع��ة ال�ف��وض��ى وس�ل��ب األم��ن
واالم � � � ��ان ب �ي�ن أف � � ��راد م�ج�ت�م�ع�ن��ا
وه � � ��و دي � � � ��دن ت � �ل� ��ك ال� �ج� �م ��اع ��ات
ب�م�خ�ت�ل��ف امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ي�ط��ة
ِب� َ�ن��ا م �س �ت �ط��ردا :إال ان ��ه وبفضل
م��ن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ك��ان رد املجتمع
ال �ك��وي��ت وت �ل �ق �ي��ه ل �ه ��ذا امل �ص��اب
وت � �ف� ��اع � �ل� ��ه م� � ��ع ك � ��اف � ��ة اح � ��داث � ��ه

وتبعاته ق�ي��ادة وشعبا صاعقا
ل �ت �ل��ك ال� �ج� �م ��اع ��ات ان� �ط�ل�اق ��ا م��ن
م �ب��ادرة ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد حفظه الله ورعاه في
تواجده الفوري بموقع التفجير
االث � � ��م ب� �ع ��د دق� ��ائ� ��ق م� ��ن وق ��وع ��ه
وم � ��ا ص ��اح ��ب ذل � ��ك م� ��ن ت �ف��اع �ل��ه
العفوي األب��وي ال��ذي ابكى كافة
أف ��راد ال�ش�ع��ب وامل�ج�ت�م��ع وجسد
م ��ن خ�ل�ال ��ه اروع ص � ��ورة ت��رب��ط
عالقة القائد بأبنائه ف��ي موقف
اشاد به الجميع محليا ودوليا
فأضحت كلمته (ه��ذوال عيالي)
رم ��زا ل�ل��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة واملحبة
والتآلف.
وت��اب��ع :وه ��ذا م��ا عكسه أف��راد

املجتمع من خالل إحياء مراسيم
العزاء الكبيرة في ملحمة وطنية
أقيمت في مسجد الدولة الكبير
ب�ح�ض��ور مختلف أف ��راد الشعب
م��ن ق��ادة وم�س��ؤول�ين ومواطنني
وم�ق�ي�م�ين ل�ت�ق��دي��م واج ��ب ال �ع��زاء
لعوائل الشهداء وذويهم.
وأض � � � ��اف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ه� ��ا ن�ح��ن
اليوم وبعد عام من استشهادهم
وس � �ف� ��ك دم � �ه� ��م ال � �ط ��اه ��ر ال ��زك ��ي
ن � �ج� ��دد مل � �ق� ��ام ح � �ض� ��رة ص��اح ��ب
ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد وال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي ك��اف��ة وذوي ال �ش �ه��داء
خ� � ��اص� � ��ة ال� � � � �ع � � � ��زاء ب� �م� �ص ��اب� �ه ��م
وب�ف�ق��ده��م الح�ب��ائ�ه��م داع�ي�ن الله
ع� ��ز وج � ��ل ان ي �ت �غ �م��د ال� �ش� �ه ��داء

بواسع رحمته ويسكنهم فسيح
ج �ن��ات��ه وي �ل �ه��م ذوي � �ه ��م ال �ص �ب��ر
والسلوان وان يلبس جرحى هذا
الحادث االجرامي لباس الصحة
والعافية.
وت� � � ��اب� � � ��ع ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة :ن � � �ج � ��دد
مطالبتنا للمسؤولني باستمرار
ال �ي �ق �ظ��ة ت �ج��اه ه� ��ذه ال �ج �م��اع��ات
ال �ت �ك �ف �ي��ري��ة ل�ت�ج�ف�ي��ف م�ن��اب�ع�ه��ا
امل��ال �ي��ة واإلع�لام �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة ل �ح �م��اي��ة امل�ج�ت�م��ع
والضرب بيد من حديد على كل
م��ن تسول ل��ه نفسه العبث بأمن
ال��وط��ن وتماسك مجتمعه مهما
كان انتمائه أو أهدافه.

الطريجي :نطالب
بإطالق اسم
الراحل الرومي على
مبنى ناقالت النفط
التميمي :بعض
الوزراء ال
يتعاونون مع لجنة
حماية المال العام
الزلزلة :المشكلة
األكبر في اإلدارات
المتعاقبة التي
لم تعرف كيف
تدير األموال
المستثمرة
الدويسان :بعض
الوزراء يدافعون
عن وزاراتهم
ومسؤوليهم حتى
لو كانوا فاسدين
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مضبطة

تمديد عمل لجنة المال العام للتحقيق
في المواضيع المكلفة بها
تتمة المنشور ص04
كيف تدير االمور واالموال العامة ما
زال��ت عند ه��ذه ال�ش��رك��ات وال�ق�ي��ادات
املتالحقة التي كانت مسؤولة عن هذا
النظام هم من أفشلوه.
 فيصل ال��دوي �س��ان :فوجئت بكمالقضايا املحالة الى لجنة املال العام
وب�ه��ذا ن�ك��ون ق��د اثقلنا عليها وه��ذا
دليل على رقابة املجلس ليست فقط
في االستجوابات بل ب��أدوات اخ��رى.
ول� �ف ��ت ن �ظ ��ر ال� �ش ��رك ��ات امل � � � ��زورة ف��ي
الوزير العمير يقول ان املوضوع ليس
ف��ي ع �ه��دي ول �ك��ن م� ��اذا ان ��ت ستفعل
وانت منتخب وال نريد ألحد الوزراء
ان يتهرب م��ن مسؤوليته وان يكون
ش��وك��ة ف��ي اع�ي�ن امل�ف�س��دي��ن .وال��وزي��ر
ي �ق��ول ل�ي��س ف��ي ع �ه��دي واذا ل��م يحل
املوضوع فما أحلى هذا العهد .نحن
بحاجة الى تعاون ال��وزراء واذا وجد
التعاون ما وجدنا مثل هذه القضايا
م� �ن ��ذ ام � � ��د ب� �ع� �ي ��د وب � �ع� ��ض ال� � � � ��وزراء
يدافعون ع��ن وزارات�ه��م ومسؤوليهم
حتى لو كانوا فاسدين.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :م �ط �ل��ب ال �ل �ج �ن��ةمستحق ول�ك��ن أت�م�ن��ى م��ن الحكومة
م��راق �ب��ة ال �ت �ق��اري��ر وم�ث�ل�م��ا ح ��دث في
ق �ض �ي ��ة ال � � � ��داو ال � �ت� ��ي ت �ك �س ��ب م �ن �ه��ا
البعض سياسيا واطلب من اللجنة
م��راق �ب��ة االح ��ال ��ة واج � � ��راءات االح��ال��ة

العمر :متابعة
قضايا التعدي
على المال العام
أهم من إحالتها
إلى النيابة حتى ال
تكون ذرا للرماد
في العيون

مبارك الخرينج متحدثا

ح �ت��ى ال ي �ك��ون م��آل �ه��ا ال �ح �ف��ظ وه��ي
ص �ف �ق��ة م �ش �ب��وه��ة ك �ل �ف��ت امل � ��ال ال �ع��ام
اكثر من مليارين و 300مليون دينار
وارج � ��و ان ت�ت�خ��ذ االج � � ��راءات بشكل
ف�ن��ي ت�ت�ع��دى م�ن�ط�ق��ة ال �ك��وي��ت اس��وة
بقضية ال�ت��أم�ي�ن��ات .ه��ل ال��ذه��اب الى
ال�ن�ي��اب��ة ب�ش�ك��ل ان�ت�ق��ائ��ي وأي ��ن ب��اق��ي
القضايا وملاذا لم تذهب الى النيابة؟
وم� �ت ��اب� �ع ��ة ه � ��ذه ال� �ق� �ض ��اي ��ا م �ت��اب �ع��ة
التقارير أهم من االحالة الى النيابة
حتى ال تكون ذرا للرماد في العيون.
وقضية الديزل كان هناك مستفيدون

جمال العمر

ونسبة التزويد للمحطات في الديزل
كبيرة اث�ن��اء ال��دع��م وب�ع��د رف��ع الدعم
اخ �ت �ل �ف��ت ه� ��ذه ال �ك �م �ي��ات ول ��ذل ��ك م��ن
ال�س�ه��ل ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة م�ع��رف��ة م��ن هم
امل�س�ت�ف�ي��دون الحقيقيون خ�ل�ال ه��ذه
الفترة .وبالنسبة لنظام االوفست به
م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات ول��م نستفد منه
شيئا.
 م� �ب ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج :م ��ا ذك � ��ره د.عبدالله الطريجي كالم خطير ويعبر
عن استهتار خطير في هيئة الزراعة
واستغرب من سكوت وزي��ر االشغال

ونعرف اخالقه فهو ال يمكن ان يقبل
ه��ذه ال �ت �ج��اوزات ون�ت�م�ن��ى ان نسمع
منه ردا شافيا وافيا وكالمه انه ليس
ف��ي عهده ك�لام غير صحيح واتمنى
منه ان يصحح االخ �ط��اء وي�ق��ف االن
وي ��رد ع�ل��ى اس �ت �ف �س��ارات ال �ن��واب ألن
هذه الهيئة كثر فيها اللغط واالخطاء
وأتمنى من الوزير ان نسمع منه ردا
حتى نعرف ما اجراءاته.
 خ �ل �ي��ل ع �ب ��دال �ل ��ه :ط �ل��ب ال�ل�ج�ن��ةب ��ال� �ت� �م ��دي ��د م �س �ت �ح��ق ألن امل� �ل� �ف ��ات
وح� �ج� �م� �ه ��ا ك� �ب� �ي ��ر امل � � � � ��ادة  114م��ن

الخميس :نتمنى لمقترح تعديل قانون
المحاكمات أن يرى النور قريبا
أك� ��د ال �ن ��ائ ��ب ع �ل��ي ال �خ �م �ي��س أن
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة واف� �ق ��ت ع�ل��ى
املقترح الذي تقدمت به حول تعديل
ق� ��ان� ��ون اإلج � � � � � ��راءات وامل� �ح ��اك� �م ��ات
الجزائية رقم  17لسنة
.1960
وقال الخميس إنه تقدم بتعديل
املادة الثامنة والتسعني في فقرتها
الثانية من قانون اإلجراءات لتكون
على نحو يعطي امل�ت�ه��م ضمانات
ل�ك��ي ي�ح�ص��ل ع�ل��ى م�ح��اك�م��ة ع��ادل��ة
ض � �م ��ن إج � � � � � � ��راءات م �ن �ض �ب �ط ��ة م��ع
ص �ح �ي��ح ال� ��دس � �ت� ��ور ال � � ��ذي أك � ��د أن
امل �ت �ه��م ب� � ��ريء ح �ت��ى ت �ث �ب��ت ادان� �ت ��ه
ف� ��ي م �ح��اك �م��ة ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت ��ؤم ��ن ل��ه
الضمانات الضرورية ملمارسة حق
ال��دف��اع وي�ح�ظ��ر ف�ي�ه��ا اي� ��ذاء املتهم
جسمانيا أو معنويا.
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وأض� ��اف :ومل��ا ك��ان دور املحامي
ي �ع �ت �ب��ر م � ��ن أه� � ��م أع� � �م � ��دة ت �ح �ق �ي��ق
العدالة الناجزة فقد أعطى التعديل
على القانون حقا للمتهم أن يرفض
الكالم أويطلب تأجيل االستجواب
أث �ن��اء ل �ح�ين ح �ض��ور م�ح��ام�ي��ه وإن
ل ��م ي�ص�ط�ح��ب م �ع��ه م �ح��ام �ي��ا ن��دب
ل� ��ه م� �ح ��ام ك �م��ا ي �ت �ض �م��ن ال �ت �ع��دي��ل
عدم جواز تحليف املتهم اليمني أو
استعمال وسائل االغ��راء أو االك��راه
ضده.
وأردف :وب� �ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ن�ك��ون
ب� �ح� �م ��دال� �ل ��ه ق � ��د أع �ط �ي �ن ��ا ال �ق �ض ��اء
م ��زي ��دا م ��ن ال �ض �م��ان��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
ال �ت��ي ت�ع�ي�ن��ه ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة
املنشودة دون انحراف أو تدخل قد
يغير من الحقيقة التي تصل قناعة
القاضي ووجدانه النقي.

وب�ي�ن ال�خ�م�ي��س أن امل �ت �ه��م ال ��ذي
ي�ت�ع��رض ل�لاس�ت�ج��واب مهما كانت
دراي� � �ت � ��ه ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ي � �ك� ��ون ت �ح��ت
ال �ض �غ��ط م ��ا ي�ج�ع�ل��ه ي�ن�ط��ق ب��أم��ور
رب�م��ا ي��أخ��ذه��ا ال�ق�ض��اء على محمل
الجد م��ا يتعني حضور محام معه
ي �ح��رص ع �ل��ى ق��ان��ون �ي��ة اإلج � ��راءات
ال�ت��ي يخضع إليها املتهم ونوعية
االت � � � �ه� � � ��ام وغ� � �ي � ��ره � ��ا م � � ��ن م� �س ��ائ ��ل
س �ت �س��اه��م ب� � ��إذن ال� �ل ��ه ع �ل��ى وض��ع
أساس جديد للعدالة الكويتية التي
ت��واف��ق امل �ب��ادئ االس��اس �ي��ة لحقوق
االن�س��ان واملتفقة مع الثوابت التي
رس�خ�ه��ا دي�ن�ن��ا االس�لام��ي الحنيف
م ��ؤك ��دا أن� ��ه س �ي �ت��اب��ع ه� ��ذا امل �ق �ت��رح
وينسق هو وبقية النواب لكي يرى
النور في القريب العاجل بإذن الله.

ال��دس �ت��ور ي �ق��ول إن ��ه ي�ح��ق للمجلس
أن ي ��ؤل ��ف ل� �ج ��ان ت �ح �ق �ي��ق أو ي �ن��دب
م � ��ن ي � � ��رى ألى ج � �ه� ��ة وي � �ج � ��ب ع �ل��ى
ال � ��وزراء ت�ق��دي��م امل�س�ت�ن��دات املطلوبة
م �ن��ه .ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن ت �ط �ل��ب منهم
م �س �ت �ن��دات وي �ح��ال��ون ل�ل�ت�ق��اع��د ول��م
يأتوا باملستندات وهناك مسؤولون
يكذبون داخل اللجنة .فكيف تتعامل
مع هكذا مسؤولني؟ وقضية دستورية

التتمة ص06

الخرينج :نتمنى من
الوزير العمير الرد
على استفسارات
النواب حول
الحيازات الزراعية
أبل :يجب تنفيذ
توصيات لجنة
التحقيق السابقة
حول الحيازات
الزراعية
العمير :ال نتستر
على أي فاسد
وليس لدينا ما
نخفيه حول
الحيازات
المعيوف :قدمت
لوزير العدل أكثر
من  25سؤاال لم
تأتني إال إجابة
واحدة

علي الخميس
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وزير المالية :تغيير مجالس إدارات الشركات
العامة غير القادرة على رفع كفاءة عملها
تتمة المنشور ص05
املعلومات وعندما طلبنا املعلومات
ف ��ي ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال �ح �ي��ازات
قال لنا العمير إنها معلومات سرية
ونحن نثق في الوزير ونعرف انه لن
يستخدم هذه السرية كذريعة إلخفاء
الحقائق وعلينا كمجلس وحكومة
ان نستدرك ه��ذا االم��ر وال��وزي��ر الذي
ي� �ح ��دث ع� �ن ��ده ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي وزارت� � ��ه
م�س��ؤول ع��ن تنفيذ التوصيات التي
ت �خ��رج وي �ج��ب االع � �ت� ��داد ب �ه��ا ألن�ه��ا
صادرة عن لجنة تحقيق.
 حمدان العازمي :انا ضد التمديدألن هناك لجنة تحقيق سابقة وأين
ت ��وص �ي ��ات �ه ��ا ول� � ��م ت �ن �ف��ذ ال �ح �ك��وم��ة
توصياتها م��ا ف��ي ع�ن��دن��ا إال قضية
ال� �ح� �ي ��ازات ومل� � ��اذا ال ت �س ��أل ال�ل�ج�ن��ة
ال �ح �ك��وم��ة مل� � ��اذا ال ت �ن �ف��ذ ت��وص �ي��ات
ال �ل �ج �ن��ة؟ ن �ث��ق ف ��ي االخ � � ��وة اع �ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة ل �ك��ن ال ��ى م �ت��ى؟ ال�ت��وص�ي��ات
ال تنفذها الحكومة ف��إل��ى متى هذه
اللجنة؟
 وزي ��ر األش �غ��ال د .ع�ل��ي العمير:اس �ت �م �ع �ن��ا ال � ��ى م�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ن ��واب
بخصوص لجنة التحقيق فالهدف
ه��و م�ن��اق�ش��ة امل��واض �ي��ع ف��ي ال�ل�ج��ان
واذا ارادوا مناقشتها في جلسة عامة
ف�ل�ا م��ان��ع ول �ي��س م�ع�ن��ى ذل ��ك ت�ب��رئ��ة
امل �س��ؤول�ين ف��ي ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة ول�ك��ن
ما فائدة اللجنة اذن؟ نحن ال نتستر
ع �ل��ى ف �س��اد وال �ب �ع��ض ي�ت�ه��م وي�غ�م��ز
ويلمز وارج ��و االذن ب��ال��دخ��ول ملدير
ع��ام الهيئة وي ��رد ع�ل��ى اس�ت�ف�س��ارات
ال � � � �ن � � ��واب .ال ن� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع ال � �ن� ��اس
بصفتهم ولكن نتعامل وفق القانون
وليس لدينا ما نخفيه وكل االسماء
املطلوبة قدمناها بالكامل وال نطلق
االسماء على من يطلب الحيازات او
ع�ل��ى م��ن تخصص ل��ه ال�ح�ي��ازات وال
عندنا مشكلة في التمديد وسنذهب
الى ابعد مدى من اجل الوصول الى
الحقيقة واذا ك��ان اح��د امل��واط�ن�ين او
ال �ش��رك��ات اخ � ��ذت ح� �ي ��ازات م ��ن دون
وج ��ه ح��ق ه��ل ن�ت�س�ت��ر ع�ل�ي��ه؟ ال أب��دا
نحن نسير وفق القوانني واللوائح.
 فيصل ال��دوي�س��ان :ال��وزي��ر يقولق��دم �ن��ا ك ��ل ش� ��يء وأن � ��ا ش ��اه ��د ع�ل��ى
عكس ذلك انا ذهبت الى االمني العام
وسألته عن جواب الوزير عن اسئلة
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�س��اب�ق��ة وال �ج��واب
ل��م يأتنا ومل ��اذا اخ�ف��وا ه��ذه االس�م��اء
ولم اجد نائبا وال وزي��را ألن االوام��ر
ج��اءت بحذف السياسيني من وزراء
ونواب إال واحدا فقط.
 د .خ �ل �ي ��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه :م �ح��اض��رال� �ل� �ج� �ن ��ة واع � � �ض� � ��اؤه� � ��ا م� � ��وج� � ��ودة.
م �ت �ن �ف��ذون ون� � ��واب س��اب �ق��ون اخ� ��ذوا
ح�ي��ازات وطلبنا االس�م��اء واودعتها
االخ ال ��وزي ��ر ال ��ى االم ��ان ��ة م�ن�ق��وص��ة

وزير العدل:
أجبنا عن األسئلة
البرلمانية وفق
األطر الدستورية
والتأخير ال يدخل
في اختصاصاتنا

فيصل الدويسان

وليست كاملة واملشكلة ان املسؤولني
ي �ك��ذب��ون ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة اح ��ده ��م ي�ق��ول
تأتي االوام��ر شفهية واالخر يقول ال
تأتينا شفهية واحد منهما كذاب.
 د .عبدالله الطريجي :في تاريخ 2016/5/25طلبنا من الوزير جميع
ق� � � � � ��رارات ال �ت �خ �ص �ي ��ص ل� �ل� �ح� �ي ��ازات
ال� ��زراع � �ي� ��ة واس� � �م � ��اء اع � �ض� ��اء ل�ج�ن��ة
التخصيص.
وهذا كتاب آخر من رئيس مجلس
االم��ة ي�ق��ول فيه ان ال ��ردود ال تتعلق
ب ��االس� �ت� �ف� �س ��ارات وط �ل �ب��ت ان � ��ا م�ن��ك
شخصيا داخل اللجنة وقلت لك اريد
االع�لان ال��ذي نشر في الصحف فهل
سلمته؟ حتى ه��ذه اللحظة لم يسلم
االعالن الن أغلب الحيازات ال تنطبق
عليها ال�ش��روط وع�ن��دم��ا اكلمك االخ
الوزير اكلمك كأخ وليس بيننا وبني
االخ � � ��وان ف ��ي ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة إال ك��ل
محبة وتقدير.
 د .احمد مطيع :ال نشك في مدىصدوع الوزير للحق واذا تم التواطؤ
س �ن��رف��ض ذل ��ك ب��ال�ن�س�ب��ة مل��دي��ر ع��ام
هيئة الزراعة السابق تبني ان اقاربه
اخذوا مزارع بطرق غير رسمية نحن
ن�ط��ال��ب ب��رف��ض ال�ت�م��دي��د ومحاسبة
املسؤولني.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ه� ��ل ه �ن��اكرخ � ��ص م � � ��زورة وه � ��ل ه� �ن ��اك رد م��ن
وزارة الداخلية بأن هناك  27رخصة
م � ��زورة وه ��ل ه �ن��اك ش �خ��ص ل��دي��ه 9
حيازات بـ  13ترخيصا؟! وهل هناك
قانون او ق��رار يعطي للحق للديوان
االم� �ي ��ري ب �ت��وزي��ع االراض� � ��ي الن كل
شيء يقولون الديوان االميري ولكن
كل اللعب بالهيئة.
ال� �ت� �م ��دي ��د ه� ��دف� ��ه ال� � ��وص� � ��ول ال ��ى
ال�ح�ق�ي�ق��ة ل �ك��ن اآلن ال ت��وج��د ف��ائ��دة
للتمديد.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال ��وزي ��ر ورئ �ي��سال �ه �ي �ئ ��ة امل � ��وج � ��ود ل� �ي ��س ل �ه �م ��ا ف��ي
املوضوع وليس لهما من االمر شيء
ون ��رف ��ض ال � ��زج ب ��ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري

محمد الهدية

ف��ي ك��ل م�ج��ال وه��ل ه�ن��اك تراخيص
م � � ��زورة ون ��ري ��د م �ع��رف��ة م � ��اذا ف�ع�ل��ت
الحكومة في التقرير السابق.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :اح� �م ��ل رئ��اس��ةاملجلس مسؤولية ما يحدث املطلوب
م��ن ال��رس��ال��ة ال�ت�م��دي��د ول �ك��ن دخ�ل�ن��ا
يمينا ويسارا واذا كان مدير الهيئة
معينا منذ  4أو  6أشهر فقط وليس
مسؤوال عن شيء.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ال �ش��رك��اتم��زورة وليس لدينا مستندات حتى
نتوصل الى الحقيقة وما املشكلة اذا
استمرت اللجنة في عملها الى بداية
دور االنعقاد املقبل.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ق �ب��ل ك ��ان ال�ت�لاع��بف��ي ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة اذه� ��ب ال ��وف ��رة او
العبدلي ومنهم وزراء ومنهم وزراء
سابقون ونواب سابقون.
 م�ح�م��د ال �ه��دي��ة :ال�ل�ج�ن��ة م��ا ك��انلها داع��ي ال��وزي��ر يتحمل املسؤولية
م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ي�ت�ح�م��ل الن ��ه ك��ان
ن��ائ��ب م��دي��ر ال�ه �ي �ئ��ة ال ��وزي ��ر ل ��م يقم

اص � �ل ��ا ب� � � � � ��دوره ت� � �ج � ��اه  18رخ� �ص ��ة
مزورة بعضهم شركاء مع مدير عام
وبعضهم م��ع ن��واب سابقني ون��واب
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام واس �ت �خ��رج��وا رخ�ص��ا
م ��ن ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وت �ض��ارب
مصالح منذ فترة ولم يتحرك الوزير.
 د .عبدالله الطريجي :الهدف هوال�ت�م��دي��د ول �ك��ن اآلن امل��وض��وع خ��رج
ع��ن ال�س��ري��ة وال��وزي��ر تعهد بتسليم
املستندات.
 د .ع � �ل ��ي ال � �ع � �م � �ي ��ر :ل ��دي � �ن ��ا ك��لاالجابات لكن ما شرق به وغرب هو
خ��ارج عمل اللجنة ولن نرد على كل
ما اثير النه ليس لها عالقة بالكالم
الذي يقال.
رئيس الهيئة العامة للزراعة :كلال�ك�ت��ب ال �ت��ي وص�ل�ت�ن��ا ردي �ن��ا عليها
وكل االسئلة ردينا عليها.
 ال � ��رئ � � �ي � ��س م � � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م:م��وض��وع�ن��ا ي�ت�ح��دد ف��ي ال�ت�م��دي��د من
ع� ��دم� ��ه .ف �ه ��ل ي� ��واف� ��ق امل �ج �ل ��س ع�ل��ى
الرسالة.

الكندري في حديث مع عدنان عبدالصمد وفيصل الشايع

موافقة عامة.
 فيصل ال��دوي �س��ان :فيما يتعلقب ��ال ��ذك ��رى االول � � ��ى ل �ت �ف �ج �ي��ر م�س�ج��د
االم � ��ام ال� �ص ��ادق وك� ��ان ل �ل �ن��واب دور
ك�ب�ي��ر ورائ � ��ع وس �ن��ة م ��رت ع �ل��ى ه��ذا
ال � �ح� ��ادث وم �ج �ل��س االم � ��ة وال� � � ��وزراء
وت �ح��ت ظ��ل ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
اث �ب �ت �ن��ا ل �ل �ع��ال��م ان �ن ��ا ل �ح �م��ة وط�ن�ي��ة
ونشكر وزير الداخلية.
االسئلة
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة بند
االسئلة:
 س��ؤال النائب د .يوسف الزلزلةلوزير املالية تزويده بالسيرة الذاتية
للرئيس التنفيذي لشركة النقل العام
الكويتية.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ن�ح��ن نتكلمع��ن اف�ش��ل ش��رك��ة كويتية مل��ا ل�ه��ا من
س��وء استغالل امل��واق��ع االداري��ة األمر
الذي ضيع االموال على الدولة .اذا لم
تكن الشركة مهيأة بقيادتها للربح
والنجاح وسبب سؤالي لوزير املالية
حتى أتأكد ان هذه الشهادات مازالت
ال �ح �ك��وم��ة ت ��راه ��ا ص �ح �ي �ح��ة ووزي� ��ر
الدولة قال اي شهادة من دون اذن من
عمله تعتبر باطلة والغية.
وع�ت�ب�ن��ا ع�ل��ى وزي ��ر امل��ال �ي��ة وه��ذه
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �ف� �ت ��رض
تحويلها إلى شركات ربحية.
أن��س ال�ص��ال��ح :تحت نظر الجهةامل�خ�ت�ص��ة م��راج�ع��ة ج�م�ي��ع ال�ش��رك��ات
الحكومية وتم تغيير بعض مجالس
االدارات ال�ت��ي ل��م يحالفها بتطوير
م �ه��ام �ه��ا وس� ��وف ي �ت��م اخ ��ذ م ��ا ي�ل��زم
لرفع كفاءة الشركات.
 د .يوسف الزلزلة :نتمنى النجاحلهذا العمل.
س ��ؤال ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى ال��ى
وزير األشغال بتزويده باسم الشركة
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الغانم :من حق كل عضو إبداء
وجهة نظره من دون المساس بأحد
تتمة المنشور ص06
ال �ت��ي ت �ع��اق��دت م�ع�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ل �ت �ت��ول��ى ال� �ق� �ي ��ام ب ��اإلع�ل�ان
للشركة.
 ماجد موسى :أكتفي بالرد. س��ؤال ال�ن��ائ��ب عبدالله املعيوفلوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ب� ��اف� ��ادت� ��ه ب � �ع ��دد امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال �ت��ي
عرضت على اللجنة من .2014/1/1
 ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف :ق��دم��ت ل��وزي��رال � �ع� ��دل اك� �ث ��ر م� ��ن  25س � � ��ؤاال ات ��ان ��ي
اج��اب��ة واح� ��دة ف �ل �م��اذا ت��أخ��ر ال��وزي��ر
ف � ��ي االج � ��اب � ��ة ف� �ه ��ل االج� � ��اب� � ��ات غ�ي��ر
متوفرة؟ وملاذا ال يطلب تمديد املهلة
الدستورية؟
وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ي� �ع� �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع:
ج� ��اوب � �ن� ��ا ع� �ل ��ى ك � ��ل االس � �ئ � �ل� ��ة ال �ت ��ي
نستطيع االج��اب��ة عليها وال�ت��أخ�ي��ر
ال ي��دخ��ل ف��ي اختصاصاتنا ولكننا
جاوبنا وفق االطر الدستورية.
 ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف :س��أل�ت��ك اكثرمن  25سؤاال وجاءتني اجابتان وفق
األطر فأين االجابات؟
 يعقوب الصانع :نتكلم في اطارالئ �ح��ة امل �ج �ل��س واي � ��ن االج ��اب ��ة ه��ذه
ليست م�س��ؤول�ي�ت��ي ول�ك�ن�ن��ا جاوبنا
عليها وارسلناها.
 س��ؤال النائب فيصل الدويسانل ��وزي ��ر االوق � � ��اف ل �ت ��زوي ��ده ب��ال �ه��دف
م��ن ال �ب �ي��ان ال �ص��ادر م��ن ب�ي��ت ال��زك��اة
ب�ش��أن أع ��داد األس��ر م��ن غير محددي
الجنسية.
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :ب�ي��ت ال��زك��اةك��ان حريصا على مساعدة فئة غير
م� �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة واردت اي �ص��ال
رس��ال��ة ل�ل�م�س��ؤول�ين ف��ي ال�ج�ه��از ب��أن
م��ن يقوم بذلك ه��و بيت ال��زك��اة فهذا
ج�ه��د ب�ي��ت ال ��زك ��اة ول �ي��س اح ��دا آخ��ر
واكتشفنا ان هذه املساعدات تأتي من
تلقاه بيت ال��زك��اة فهو ال��ذي يصرف
امل �س��اع��دات واي� ��ن م��ا ي�س�م��ى ب�ج�ه��از
م �ع��ال �ج��ة اوض� � ��اع ال � �ب� ��دون ع ��ن ه��ذه
املساعدات؟
اذا وزارة ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة ص ��رف ��ت
ب� �ط ��اق ��ات م��ؤق �ت��ة ي �ن �س �ب �ه��ا ال �ج �ه��از
لنفسه .الجهاز ال يعمل شيئا سوى
اذالل اخوتنا ال�ب��دون .يدنا اململوءة
ب��ال�ح��ب وال �خ �ي��ر وب ��ال ��ورد ق��دم�ن��اه��ا
ي�م�ن��ة وي �س��رة وج��اء ت �ن��ا ال�ط�ع�ن��ة من
ال �خ �ل ��ف م� ��ن ص � � ��دام ح �س�ي�ن وه �ن ��اك
ك��ات��ب م��وج��ود ب�ي�ن�ن��ا ي�ب�ك��ي ع�ن��دم��ا
اع��دم ص��دام حسني اري��د م��ن الكويت
ان ت � �ع� ��رف ان االن � �ت � �ص� ��ار ل �ل �ب ��دون
واع� �ط ��اء ه ��م ح �ق��وق �ه��م ه ��و ان �ت �ص��ار
للكويت هناك عنصريون ال يريدون
الح��د ان يرفع رأس��ه م��ازال��وا يريدون
من عيال بطنها.
نحن نريد لوجه الكويت ان يكون
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اب�ي��ض ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة ل��م نقدم
اجابة واضحة للعالم.
 ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع وزي � ��ر ال �ع��دل:ال �خ �ب��ر ص � ��در م ��ن ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
مل �ع��ال �ج��ة اوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين وال �ع ��دد
 6677واملبلغ  4ماليني و 295ألفا.
 فيصل الدويسان :البدون الذينيستحقون الجنسية اكثر م��ن الذين
زوروا ج �ن �س �ي��ات �ه��م ول ��دي� �ه ��م اك �ث��ر
م��ن جنسية واذا ت��ري��دون ان يسمح
القانون بتعدد الجناسي خل نعلنها
ف ��ي م�ج�ل��س االم � ��ة وال ي �ك��ون سحب
الجنسبة حسب الوالء.
 س � ��ؤال ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح �م��ادل��وزي��ر التربية ل�ت��زوي��ده ب�ص��ورة من
االع�ل�ان ال��ذي ت��م على اس��اس��ه لقبول
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ل�ل�م��اج�س�ت�ي��ر تخصص
نظم املعلومات.
 س� � �ع � ��دون ح � �م� ��اد ع � �ن ��دم ��ا ن ��زلاالع�لان اخ��ذوا ابن نائبة املدير العام
وترتيبه العاشر.
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د .أحمد مطيع

وازاح��وا الثاني ووضعوا العاشر
النه ابنة نائبة املدير العام في هيئة
التطبيقي ولم تصلني االجابة ونريد
االجابة رسمية واريد كشفا تفصيليا
من االول الى العاشر.
 وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��مال� �ع ��ال ��ي ب � ��در ال� �ع� �ي� �س ��ى :أي ق�ض�ي��ة
م ��وج ��ودة ل ��دى ال �ق �ض��اء ال نستطيع
التحدث فيها.
 س�ع��دون ح�م��اد :ان��ا طلبت كشفات�ف�ص�ي�ل�ي��ا ب��ال �ن �ت��ائ��ج م ��ن االول ال��ى
االخير.
قانون البلدية
 انتقل مجلس االم��ة إل��ى مناقشةامل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة مل � �ش ��روع ب �ق��ان��ون
واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ب �ش��أن بلدية
الكويت.
 محمد الهدية :هناك  50تعديالم�ق��دم وت��م ق�ب��ول  22تعديال على 16
م��ادة وامل��ادة الثانية تنص على مقر

البلدية ف��ي مدينة ال�ك��وي��ت وتعديل
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى امل� ��ادة ال��راب �ع��ة ب�ن��د أ
بحيث تصدر الدوائر بمرسوم.
 ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة:الحكومة ال توافق على تعديل لجنة
امل��راف�ق��ق وتتمسك ب��أن ت�ك��ون اضافة
املناطق بمرسوم وليس بقانون.
 ح � �م � ��دان ال � �ع � ��ازم � ��ي :ال �ح �ك��وم��ةت��ؤص��ل وت �م �ي��ز ب�ي�ن ع ��وائ ��ل ال�ك��وي��ت
واملرسوم أصال ساقط وسيدخلوننا
باشكالية دستورية الحكومة ترسخ
الطبقية والعائلية.
وأحمل الحكومة املسؤولية النها
هي من تؤصل القبلية والطائفية.
 يعقوب ال�ص��ان��ع :ن��رب��أ بالعضوان ي �ت �ه��م ال �ح �ك��وم��ة وام� � ��ا ال �ن��اح �ي��ة
الالئحية فعند الرئاسة.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :م��ا قدمه��و تعديل على امل��داول��ة االول��ى وما
تم هو التصويت على املداولة االولى
س �ق��ط ال �ت �ع��دي��ل ه � ��ذا ك �ل��ام ص�ح�ي��ح

واليوم قدم التعديل مرة اخرى.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م ��ر :ص ��وت� �ن ��ا ع�ل�ي��هللمداولة الثانية والحكومة تقدمت
بالتعديل وس�ق��ط وه ��ذا م��ا جعلتها
تعيده للجنة.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :م��ا تماالت�ف��اق عليه ه��و اع��ادة ال�ق��ان��ون الى
اللجنة.
 س �ع��دون ح �م��اد :امل ��ادة  4يتألفامل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي  10اع� � �ض � ��اء و6
م �ن �ت �خ �ب��ون وب �م ��ا ان امل ��وض ��وع ف�ي��ه
خالف أقترح الغاء املادة الرابعة ونقر
القانون والوضع الحالي به انشقاق
من ناحية الدوائر.
 الرئيس م��رزوق الغانم :م��ن حقك��ل ع�ض��و س� ��واء ال �ن ��واب او ال � ��وزراء
اب� � � ��داء وج� �ه ��ة ال� �ن� �ظ ��ر ل� �ك ��ن ال ن�ت�ه��م
بعضنا ال�ب�ع��ض وك ��ل م��ا ف�ي��ه ات�ه��ام
سيشطب من املضبطة.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ط�ل�ب�ن��ا اع ��ادةال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � ��ى ال �ل �ج �ن ��ة وم� � ��ن ع �ن��ده
ت �ع ��دي�ل�ات ي �ق��دم �ه��ا ل �ل �ج �ن��ة ون��رج��و
التصويت اليوم على املداولة الثانية.
 د .احمد مطيع :نحن مع مقترحال�ح�ك��وم��ة ل�ك��ن ب�ع��د اع�ت�م��اد ال�ج��دول
ب��امل �ن��اط��ق وف ��ق م��وق�ع�ه��ا ال�ج�غ��راف��ي
وم�س�ت�ق�ب�لا ي �ك��ون امل ��رس ��وم م ��ن حق
الحكومة.
 د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :ه� ��ذا االم ��رالئ�ح��ي ول�ك��ن وف��ق امل��وق��ع الجغرافي
ل �ي��س ص �ح �ي �ح��ا ف �ت��م اض ��اف ��ة ودم ��ج
م ��دي� �ن ��ة ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د ب ��ال ��دائ ��رة
ال �ع��اش��رة واق ��رب منطقة ل�ه��ا ال��وف��رة
وهي من مناطق التاسعة فهذا االمر
غير صحيح.
 ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي :ال �ن ��اس ت��ري��دانجازات.
 الرئيس :ترفع الجلسة مل��دة ربعساعة.

التتمة ص08

حماد :نقترح إلغاء
المادة الرابعة
من قانون البلدية
وإقراره من دونها
فيصل الكندري:
نطالب بالتصويت
على المداولة
الثانية لقانون
البلدية
مطيع :نحن مع
مقترح الحكومة
لكن بعد اعتماد
الجدول بالمناطق
وفق موقعها
الجغرافي
الهدية :القانون
ال يطبق بأثر رجعي
وال يسمح للبلدية
قطع التيار إال
بحكم قضائي
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المؤهل الجامعي شرط للعضو المعين
في المجلس البلدي
قانون البلدية

تتمة المنشور ص07
 الرئيس مرزوق الغانم :تستؤنفالجلسة واالخ حمدان العازمي اعتذر
م��ن ال �ن��واب وال �ن��واب ق�ب�ل��وا االع �ت��ذار
ون �ح��ن ف��ي ش�ه��ر رم �ض��ان وك ��ل ل��دي��ه
وج �ه��ة ن �ظ��ر وم� ��ن ح ��ق ك ��ل ن��ائ��ب أن
يبدي وجهة نظر وفقا للقانون.
 س �ي��ف ال �ع��ازم��ي :اذا ت��م ال�ف�ص��لن�ق��ص ال �ك�لام ون�ح��ن ص�ي��ام وال�ش�ه��ر
شهر العبادة واتمنى التعاون وعدم
التجريح في هذا الشهر.
وشكرا ل�لاخ الرئيس وأن��ت حكيم
هذا املجلس.
 م �ح �م��د ال � �ه� ��دي� ��ة :ال � ��دوائ � ��ر ح��قامل �ج �ل ��س وات� �م� �ن ��ى اال ي� �ت� �ن ��ازل ع�ن��ه
النواب واال يعطيه للحكومة.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل
الحكومي
 38من 50
وافق على التعديل الحكومي
كما وافق املجلس ان يكون املؤهل
ال�ج��ام�ع��ي ش��رط��ا ل�ع�ض��وي��ة املجلس
البلدي لألعضاء املعينني.
ون��ص امل ��ادة ال �ـ  :4يتألف املجلس
البلدي م��ن عشرة اع�ض��اء ينتخبون
وف�ق��ا الح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة
 1962ع �ل ��ى ان ي �ن �ت �خ��ب ع �ض ��و ع��ن
ك��ل دائ ��رة م��ن ال��دوائ��ر العشر املبينة
ف��ي ال� �ج ��داول ال �ت��ي ت �ص��در ب�م��رس��وم
وي �ج ��وز مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ن��اء على
ع � ��رض ال � ��وزي � ��ر اض� ��اف� ��ة اي م�ن�ط�ق��ة
جديدة الى احدى الدوائر مع مراعاة
موقعها الجغرافي.
 - 2ستة اعضاء يعينون بمرسوم
خ�ل�ال خ�م�س��ة ع�ش��ر ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ
اعالن نتائج االنتخابات.
 ماجد موسى :أستغرب تصديرم �ث��ل ه� ��ذه ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ال�ش�ع��ب
الكويتي ف��ي السكن ال�خ��اص م��ن 50
ال� ��ى  500وت �ص��ل ال� ��ى  10.000آالف
دي� �ن ��ار وم � ��ن ي ��أت ��ي ب ��أغ ��ذي ��ة ف��اس��دة
غرامة  100دينار.
 س�ع��ود ال�ح��ري�ج��ي :نحن اح��رصم � ��ا ن � �ك � ��ون ع � �ل ��ى اص� � �ح � ��اب ال �س �ك��ن
الخاص.
 سعد الخنفور :اي تعديل ال��ذييقول  50الى  500دينار على املواطن؟!
 عبدالله املعيوف :اليوم القانونوضع للحد من املخالفني وال ينبغي
ان ادور اع � ��ذارا ل�ل�م�خ��ال�ف�ين ه��ل ه��ذا
مقبول؟!
وم� ��ا ال �ف ��ائ ��دة م ��ن ال �ف ��ائ ��دة اذا ل��م
نطبق على املخالفني ونضع عليهم
غ � � ��رام � � ��ات ف� ��ال � �ق� ��ان� ��ون ي� �ط� �ب ��ق ع �ل��ى
امل �خ��ال��ف ول �ي��س ع�ل��ى م��ن ال يخالف
القانون نريد الناس ان تبني بيوتهم
وفق النظم واللوائح.
 م�ح�م��د ال �ب ��راك :ه ��ذا ال �ق��ان��ون لنيطبق على املخالفني القدامى ولكن
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سوف يطبق على املخالفني الجدد.
 ماجد موسى :البيت كان مخالفامنذ بنائه وتم بيعه  20مرة فعلى من
تقع املخالفة؟
 عيسى ال�ك�ن��دري :ال�ق��ان��ون يعملب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.
 س� � �ع � ��ود ال � �ح � ��ري � �ج � ��ي :ال � ��وزي � ��ري�ل�ت��زم بضبط ه��ذه االم ��ور ن ��دري ان
املخالفات كانت بتقاعس البلدية.
 ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��ذاال �ك�ل�ام خ�ط�ي��ر وه ��ذا ق��ان��ون ويطبق
ع�ل��ى امل�خ��ال��ف ال�ج��دي��د وال �ق��دي��م ه��ذا
قانون ويمشي.
 جمال العمر :هذا القانون مجردت�ط�ب�ي�ق��ه س ��وف ي �ك��ون ع�ل��ى الجميع
ون�ق�ت��رح على ال��وزي��ر أن ي�ق��رر زي��ادة
نسبة البناء.
ال� �ق ��ان ��ون ب �م �ج ��رد إق � � � ��راره س ��وف
يطبق على الجميع الن ما عندك آلية
ت �ع��رف م�ن�ه��ا امل �خ��ال �ف��ة ال �ج��دي��دة من
القديمة واقترح زيادة نسبة البناء.
 م� �ح� �م ��د ال� � �ه � ��دي � ��ة :ال� � �ق � ��ان � ��ون اليطبق ب��أث��ر رج�ع��ي يعني املخالفات
القديمة يطبق عليها القانون القديم
وبالنسبة لقطع التيار في الجهراء ال
يسمح للبلدية قطع التيار اال بحكم
محكمة نهائي.
 ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة:نحن نخالف نعم لكن تطبيق القانون
معقود على املحكمة.
 سعدون حماد :املادة  52واضحة(ي �ل �غ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  )2005/5اذن
القانون واضح.
 ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع وزي � ��ر ال �ع��دل:ال�ق��وان�ين ال�ج��زائ�ي��ة تشمل ال�غ��رام��ات
وعدد رجعية القوانني.
 ف � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي :م ��ا ف ��ي ش��يءتغير والقانون موجود.
 عبدالله ال�ط��ري�ج��ي :ال�ح�ين نقدرنقول حق الشعب الكويتي الباني 6
ادوار انتم ما عليكم شيء!

 ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف :امل�خ��ال��ف هومستمر في املخالفة وبالتالي يطبق
عليه ال�ق��ان��ون ه��ذا اذا اردت ��م تطبيق
العدالة على الجميع.
 ال��رئ�ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ال�ك�لامال � � ��ذي ي � �ص ��در م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ق��اع��د
يضلل ال �ن��اس وك�لام�ه��ا غ�ي��ر واض��ح
ومتناقض.
 يوسف الزلزلة :أقترح أن يؤجلال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذا ال��ى ي��وم غ��د وي��ؤج��ل
املناقصات الى يوم غد.
واستكمل املجلس نقاش املواد.
 س�ع��ود الحريجي :ه�ن��اك اق�ت��راحبتعديل م�ع��دل بتمديد نسبة البناء
ف � ��ي ال� �س� �ك ��ن ال� � �خ � ��اص وف� � ��ي ج �م �ي��ع
املناطق بنسبة .٪ 25
 ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��ذاالتعديل غير الئحي وينبغي ان اخذ
اس �ت �ث �ن��اء م��ن امل � ��ادة  103ه��ل ي��واف��ق
املجلس.
 19من  46عدم موافقة
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
على امل��داول��ة الثانية لقانون البلدية
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  30عدم موافقة  16امتناع
 2الحضور 48
م��واف�ق��ة على ال�ق��ان��ون وي�ح��ال الى
الحكومة.
 د .يوسف الزلزلة :نقترح تأجيلقانون املناقصات املالية إلى الغد.
موافقة عامة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :م �ي��زان �ي��ةم�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ل ��م ت �ص��ل ال ��ى اآلن
وب � �خ � �ص� ��وص ق � ��ان � ��ون ال � �ب � �ل ��دي ��ة ل��م
ي �ح �ص ��ل ع� �ل ��ى االغ� �ل� �ب� �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة
لتنفيذه بأثر رجعي.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ت��رف��عالجلسة الى غد الساعة .12

غير
موافق
موافق

ممتنع

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

8

جمال العمر

40

عيسى الكندري

9

حمدان العازمي

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

54

محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

55

محمد الجبري

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

النتيجة

30

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

م

االسم

33

عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد

غير
موافق
موافق

ممتنع

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
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جدول األعمال
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لعدم وفاء الحكومة بتعهدها في دور االنعقاد السابق ومجلس اإلدارة لم يتسم بالحيادية واالستقاللية

الميزانيات ترفض الحساب الختامي
وميزانية الهيئة العامة للصناعة
 أنجزت لجنة امليزانيات التقريرالثالث عشر بشأن مشروع القانون
باعتماد الحساب الختامي للهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
 ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة ع�ل��ى
تنفيذ م�ي��زان�ي��ات ال�ج�ه��ات املستقلة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
.2015/2014
 ت �ق��ري��ر ت�ق�ي�ي��م ك �ف ��اءة وف��اع�ل�ي��ةال �ن �ظ��م ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة ال� � � �ص � � ��ادر ع� � ��ن دي� � � ��وان
املحاسبة.
 ت�ق��اري��ر وح ��دات ال��رق��اب��ة املاليةعما اسفرت عنه الرقابة املسبقة على
تنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة
ع��ن النصف االول م��ن السنة املالية
.2016/2015
 مشروع القانون بربط ميزانيةال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية .2017/2016
وق � ��درت االي� � � ��رادات ف ��ي ال �ح �س��اب
الختامي لسنة  2015/2014لهيئة

الصناعة  58.199.734دينارا كويتيا
فيما ق��درت املصروفات 40.856.595
أما امليزانية فقدرت االيرادات بمبلغ
 67.500.000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ف�ي�م��ا
ق��درت املصروفات بمبلغ 46.073.00
وع �ل �ي��ه س �ي �ب �ل��غ االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
للهيئة بعد اقرار الحساب الختامي
ل�ه�ي�ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة ب�س�ب��ب ع ��دم وف��اء
الحكومة بتعهدها في دور االنعقاد
السابق كما ان مجلس ادارة الهيئة
ل��م يتسم ب��ال�ح�ي��ادي��ة واالستقاللية
الكافية نتيجة لتضارب املصالح.
وق� ��ال� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال ت �ت �ب��ع ادارة جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات
ال� �ت ��دق� �ي ��ق ال� ��داخ � �ل� ��ي اع � �ل� ��ى س �ل �ط��ة
اشرافية في الهيئة اال انها فعالة الى ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة م��ن  32مليون
حد ما وسجل جهاز املراقبني املاليني دي �ن��ار ال��ى  48م�ل�ي��ون دي �ن��ار بعدما
 3م�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��د ال �ه �ي �ئ��ة ت ��م رف ��ع ال �ق �ي��م االي �ج ��اري ��ة ل�ل�ق�س��ائ��م
العامة للصناعة وتجدر االشارة الى ال �ص �ن��اع �ي��ة ح� �ي ��ث ت� ��م رف � ��ع اي� �ج ��ار
ان االستمارات املمتنع عنها التوقيع امل� �ت ��ر ال �س �ن ��وي ل �ل �ق �س��ائ��م ال �ح��رف �ي��ة
او املتحفظ عليها واملعتمد صرفها والتجارية والخدمية من  2.4دينار
باملخالفة املرصودة من قبل املراقب الى ما ي��راوح بني  9-7دنانير للمتر
امل ��ال ��ي ت� �ع ��رض امل � �س� ��ؤول امل �خ �ت��ص املربع.
الذي اعتمد الصرف للمساءلة.
 زيادة ايجار القسائم الصناعيةوس �ت��رت �ف��ع اي � � � ��رادات ال �ه �ي �ئ��ة م��ن م��ن  200ف�ل��س ال ��ى م��ا ب�ي�ن  400ال��ى

دينار على نحو تدريجي.
املالحظة األبرز في الجهة
أ .استمرار مشاكل املنطقة الحرة:
ت��دار املنطقة التجارية الحرة من
قبل الهيئة العامة للصناعة بقرار
من مجلس الوزراء في حني يفترض
ع ��دم اخ�ت�ص��اص�ه��ا وت�ف��رغ�ه��ا الدارة
ال �ن �ش��اط��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة ف �ق��ط االم ��ر
ال � ��ذي أدى ال� ��ى ع� ��دم وج � ��ود وح ��دة
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة م� �ع� �ت� �م ��دة ف � ��ي ه �ي �ك �ل �ه��ا

ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي الدارة امل �ن��اط��ق ال �ح��رة
وان��ه ال رق��اب��ة مالية عليها م��ن قبل
جهاز املراقبني املاليني لعدم وضوح
تبعيتها االدارية.
وي ��ورد دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة سنويا
مآخذه حول ضعف االجراءات حيال
ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى ام �ل��اك ال ��دول ��ة ف��ي
املناطق الحرة والتأخر في تحصيل
ال � ��رس � ��وم م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات امل �ن �ت �ف �ع��ة
والتغاضي عن تجاوزات ومخالفات
الشركات فيها.
ب .اس�ت�م��رار ع��دم حصر القسائم
الصناعية في الدولة:
ه �ن��اك ت �ه��اون وت �ج��اه��ل حكومي
واض � ��ح ف � ��ي اس� �ت� �م ��رار ع � ��دم ح�ص��ر
ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وت�ع�ل��ل الهيئة
ب �ع��دم اج ��راؤه ��ا ه ��ذا ال �ح �ص��ر ب��أن��ه
ع� ��بء اداري ك �ب �ي��ر وي �ت �ط �ل��ب م�ن�ه��ا
وج��ود تنظيم اداري مهمته متابعة
هذا املوضوع فقط.
وم��ن غير املقبول ان الهيئة وهي

قيام مجلس إدارة
الهيئة بالعمل على
تسوية المالحظات
تراكم مديونيات
 380منتفعا من
قسائم وأراضي
الهيئة
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 14توصية لهيئة الصناعة
 -1ال �ت �ع��اون م��ع ك��اف��ة ال�ج�ه��ات
الرقابية واتخاذ الخطوات العملية
ال � �ج� ��ادة ف� ��ي ت �س��وي��ة امل�ل�اح �ظ��ات
املسجلة على الهيئة في التقارير
ال ��رق ��اب� �ي ��ة واي� � �ج � ��اد آل � �ي� ��ات اك �ث��ر
تفاعلية وت��واص�ل�ي��ة معها بعيدا
عن الطرق التقليدية ملا له من اثر
في تسوية املالحظات أوال بأول.
 -2التنسيق معالجهات الرقابية
لتصويب املآخذ في ادارة التدقيق
الداخلي وتفعيلها تفعيال كامال ملا
لها من اثر في الحد من املالحظات
االداري ��ة وامل��ال�ي��ة واملحاسبة التي
ق��د تقع بها ال��وح��دات التنظيمية
أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها
مع وجوب تعديل تبعيتها ألعلى
سلطة اشرافية لضمان حياديتها
واستقالليتها وشغلها بالكوادر
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة امل� �ن ��اس� �ب ��ة وامل ��ؤه� �ل ��ة
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 ع �م �ل �ي ��ات
التدقيق املالي واالداري مستقبال.

 -3ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
األن �ظ �م��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة ل ��دى الهيئة
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 القصور
في نظم الرقابة الداخلية.
 -4ض � � � � � � ��رورة ق � � �ي� � ��ام م �ج �ل ��س
ادارة 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
التي تواجه االدارة التنفيذية في
حل تلك املالحظات.
 -5ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع م�ج�ل��س ادارة
الهيئة الت�خ��اذ الخطوات العملية
الجادة بحصر االعمال واألنشطة
غ�ي��ر ال�ص�ن��اع�ي��ة امل�س�ت�ن��دة للهيئة
وال �ت ��ي ب��ات��ت ت��ؤث��ر ع �ل��ى ال �غ��رض
الذي قامت من اجله الهيئة ورفعها
للجهات املختصة ليتم اسنادها
ال ��ى ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة صاحبة
االخ� �ت� �ص ��اص ال �ف �ع �ل��ي واالص� �ي ��ل
ب �ه��ذه االع� �م ��ال واالن �ش �ط��ة وت �ف��رغ
الهيئة بشكل ت��ام لتنمية النشاط

الصناعي ف��ي ال�ب�لاد للنهوض به
ح �ت��ى ت�ت�ح�ق��ق اه� � ��داف االق �ت �ص��اد
الوطني.
 -6ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل ج ��دي ل�ل�ق�ي��ام
بحصر ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وف��ق
اش �ت ��راط ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات ال�ج�ه��ات
الرقابية بما يساهم في التخطيط
االس �ت��رات �ي �ج��ي ال �س �ل �ي��م ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة امل�س�ت��دام��ة وس�ب��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 -7ات� �خ ��اذ ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل�اج� ��راءات
ال� � � � � � �ج � � � � � ��ادة ل� � �ت� � �ح� � �ص� � �ي � ��ل ك� � ��اف� � ��ة
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات� �ه ��ا امل� � �ت � ��راك� � �م � ��ة م��ن
م �س �ت��أج��ري ال �ق �س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة
او املنتفعني من اراضيها والعمل
على حصر املتخلفني ع��ن ال�س��داد
اوال ب��أول وض�ب��ط ال�ت�ج��اوزات في
القسائم الصناعية والتنسيق مع
مجلس ادارة الهيئة ب�ه��ذا ال�ش��أن
ل �ت��ذل �ي��ل امل� �ع ��وق ��ات ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه
االدارة التنفيذية في هذا الجانب.
 -8ض � � � � � � ��رورة اع � � � � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر
ف ��ي ال�ل�ائ �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة

ل �ت �ص��وي��ب امل ��آخ ��ذ ال �ت��ي ت�ش��وب�ه��ا
ب� �م ��ا ي �س �ه��م ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل م�ج�ل��س
ادارت � � �ه � ��ا وف � ��ق االس � � ��س ال �ع��امل �ي��ة
ل �ل �ح��وك �م��ة ال �س �ل �ي �م��ة وال � �ح� ��د م��ن
ت� � �ض � ��ارب امل � �ص� ��ال� ��ح ال � �ن� ��ات� ��ج م��ن
ت �م �ث �ي��ل ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ل �ي �ك��ون
مجلس االدارة ح�ي��ادي��ا ومستقال
وم �ه �ن �ي��ا ف ��ي ات� �خ ��اذ ق� ��رارات� ��ه بما
ي � �ع� ��ود ب ��ال� �ن� �ف ��ع ع� �ل ��ى االق� �ت� �ص ��اد
ال��وط�ن��ي وي�ح�ق��ق تطلعات ال��دول��ة
ف��ي التنمية ال�ص�ن��اع�ي��ة واالل �ت��زام
ب��ال �ت �م �ث �ي��ل ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال �ص �ح �ي��ح
الع �ض��اء مجلس ادارة الهيئة من
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ن �ص��وص
عليها بقانون انشاء الهيئة وليس
من جهات تابعة ل�ل��وزارات املمثلة
والعمل على الغاء املادة رقم  53من
الالئحة التنفيذية للهيئة والتي
تجيز ملجلس ادارة الهيئة باتخاذ
ق��رارات تمريرية وسبق او اوصت
اللجنة بذلك.
 -9ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ه �ي �ئ��ة امل �ن��اخ
امل�ل�ائ ��م ل �ج��ذب امل ��زي ��د م ��ن االي� ��دي

العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية
م ��ن خ �ل�ال ال�ت�ن�س�ي��ق م�ع�ج�ه��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب للعمل على
زي ��ادة نسبة ال�ع��ام�ل�ين الكويتيني
في القطاع الصناعي غير النفطي
وسبق أن اوصت اللجنة بذلك.
 -10ال �ع �م��ل ع �ل��ى س��د ال �ش��واغ��ر
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ��اص��ة
وان تقرير دي��وان املحاسبة بشأن
ت �ق �ي �ي��م ك � �ف � ��اءة وف� �ع ��ال� �ي ��ة ال �ن �ظ��م
التشغيلية للهيئة يفيد بأن الهيئة
تعاني نقصا في عدد موظفيها.
 -6ي� �ج ��ب ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وب ��وق ��ت
ك��اف م��ع مطبعة الحكومة ب��وزارة
االع� �ل� ��ان ع� �ن ��د رغ � �ب ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ف��ي
طباعة اي مطبوعات خ��اص��ة بها
وذل� � ��ك ل �ض �ب��ط وت ��رش� �ي ��د االن� �ف ��اق
العامة في هذا املجال.
 -12يجب اعطاء االولوية ملعهد
ال �ك ��وي ��ت ل�ل�أب �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
اب�ح��اث او اس�ت�ش��ارات او دراس��ات
ت ��رغ ��ب ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي

املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق
امل � �س � �ب� ��ق م � � ��ع امل � �ع � �ه� ��د ل� �ت� �ح ��دي ��د
االبحاث واالستشارات والدراسات
التي يقرر املعهد امكانية تنفيذها
ب��واس�ط�ت��ه وذل ��ك لضبط وترشيد
االنفاق العامة واملساهمة في ابراز
كفاءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 -13االسراع في تنفيذ املشاريع
االنشائية للهيئة والتي من شأنها
أن ت��وف��ر ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة مع
ضبط تكاليف االنشاء واالستغالل
االم � �ث� ��ل الح �ت �ي ��اط ��ي امل� �ش ��روع ��ات
ال �ج��دي��دة للهيئة ف��ي ت�م��وي��ل ه��ذه
املشاريع.
 -14مبادرة الهيئة في اقتراح اي
تعديالت تشريعية تعرقل اعمالها
ورفعها للوزير املختص لتحقيق
املصلحة العامة مع وجود متابعة
اداري � � ��ة ل �ه��ذه االق� �ت ��راح ��ات بشكل
دوري.
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عدم تعاون «الصناعة» مع اللجنة
بما يخص الرد على استفساراتهم المرسلة
تتمة المنشور ص09
الجهة الحكومية املناط بها توزيع
ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وه��ي ال تعرف
اعدادها حتى اآلن.
وم� � ��ا ي �ث �ي ��ر االس� � �ت� � �غ � ��راب ف� �ق ��دان
قيمة التخطيط الصحيح ان الهيئة
ت �س �ع��ى ال � ��ى اس �ت �ك �م��ال م �ش��روع �ه��ا
للمسح امل�ي��دان��ي للقطاع الصناعي
والتعاقد مع مستشار عاملي بتكلفة
م�ل�ي��ون دي �ن��ار الع� ��داد استراتيجية
ال� �ك ��وي ��ت ال �ص �ن��اع �ي��ة ل �س �ن��ة 2035
رغ��م ان ه��ذا الحصر ه��و اح��د اسس
االنطالقة الصناعية السليمة.
ع� �ل� �م ��ا ان ه� � �ن � ��اك ان � �ش � �ط� ��ة غ �ي��ر
صناعية مسندة للهيئة وباتت تؤثر
على الغرض من انشائها وعددها 5
انشطة وفق رأي ديوان املحاسبة.
قرار اللجنة
بناء على االسباب اآلتية ذكرها:
 ع ��دم وف ��اء ال�ح�ك��وم��ة بتعهدهافي دور االنعقاد السابق حيث انها
ت�ع�ه��دت بتصويب م�ش��اك��ل املناطق
ال �ت �ج��اري��ة ال �ح��رة وح �ص��ر ال�ق�س��ائ��م
ال � �ص � �ن ��اع � �ي ��ة وه� � �م � ��ا امل �ل�اح � �ظ � �ت ��ان
االس��اس�ي�ت��ان ال�ل�ت��ان م��ن اجلهما تم
رفض ميزانية الهيئة من قبل اللجنة
اال ان ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ت �خ��ذ ف�ي�ه�م��ا
اجراءات جادة لتسويتها.
ل ��م ي�ت�س��م م�ج�ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ةب��ال �ح �ي��ادي��ة واالس �ت �ق�لال �ي��ة ال�ك��اف�ي��ة
نتيجة لتضارب املصالح الناتج من
تمثيل ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي مجلس
االدارة وما اثبته ديوان املحاسبة من
وجود تعديات على امالك الدولة من
قبل احد اعضاء مجلس ادارة الهيئة
عن طريق اح��دى شركاته امل��دارة من
قبله وتمت تسويتها مؤخرا اال انه
لم يتم تحصيل قيم تلك التعديات.
 ت��راك��م م��دي��ون�ي��ات  380منتفعام��ن ق�س��ائ��م واراض� ��ي ال�ه�ي�ئ��ة لتصل
مديونياتهم الى  10.284.118دينارا
ول� ��م ت �ق��م ال �ه �ي �ئ��ة ب�ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا منذ
سنوات ويعود بعضها الكثر من 4
سنوات.
 ع��دم ال �ت �ع��اون م��ع ال�ل�ج�ن��ة فيماي� �خ ��ص ال � � ��رد ع� �ل ��ى اس �ت �ف �س��ارات �ه��ا
امل��رس �ل��ة رغ ��م ارس� ��ال ك�ت��ب تذكيرية
فيما يخص قضيتي:
أ  -إي �ق��اف اج � � ��راءات س �ح��ب ع��دد
من القسائم الصناعية من قبل وزير
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ودون ال��رج��وع
للهيئة في هذا الشأن رغم ان قرارات
س �ح �ب �ه��ا ق� ��د ن� �ش ��رت ف� ��ي ال �ج ��ري ��دة
الرسمية واستيفائها جميع املراحل
واالج ��راءات القطانونية في التظلم
على تلك القرارات.
ب  -بيان االع�م��ال واالنشطة غير
ال�ص�ن��اع�ي��ة امل �س �ن��دة ل�ل�ه�ي�ئ��ة وال�ت��ي

ب��ات��ت ت��ؤث��ر ع�ل��ى ال �غ��رض ال ��ذي من
اجله قد أنشئت.
إضافة الى كل ما ورد هذا التقرير
ب �ش �ك��ل م �ف �ص��ل ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال��ى
اآلتي:
اوال :ق��رار 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  3لسنة
 2003ف ��ي ش� ��أن اج � � � ��راءات اص� ��دار
بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة
وح �س��اب��ات �ه��ا ال �خ �ت��ام �ي��ة وال �ق��ان��ون
امل�ع��دل ل��ه رق��م  8لسنة  2015انتهت
ال �ل �ج �ن ��ة ب ��إج� �م ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
ال� �ح ��اض ��ري ��ن ال � ��ى ف �ص ��ل ال �ب �ي��ان��ات
املالية للهيئة العامة للصناعة وعدم
املوافقة عليها وفيما يلي البيانات
املالية:
اوال :اجمالي االيرادات:
بلغت االي� ��رادات اإلج�م��ال�ي��ة مبلغ
 58.199 734/171د.ك ث �م��ان �ي��ة
وخ �م �س�ي�ن م �ل �ي��ون��ا وم ��ائ ��ة وت�س�ع��ة
وت �س �ع�ين ال �ف��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة وارب �ع��ة
وث �ل��اث �ي��ن دي � � �ن� � ��ارا وم � ��ائ � ��ة وواح � � ��د
وسبعني فلسا فقط ال غير.
ثانيا :اجمالي المصروفات:
بلغت املصروفات االجمالية مبلغ
 28.393 594/781د.ك اربعني مليونا
وث �م��ان �م��ائ��ة وس �ت ��ة وخ �م �س�ي�ن ال �ف��ا
وارب�ع��ة وتسعني دي�ن��ارا وسبعمائة
وواحد وثمانني فلسا فقط ال غير.
موزعة حسب االبواب على النحو
اآلتي:
الباب االول :املرتبات:
بلغت مصروفات هذا الباب مبلغ
 28.393 745/097ثمانية وعشرين
مليونا وثالثمائة وث�لاث��ة وتسعني
ال �ف��ا وس�ب�ع�م��ائ��ة وخ�م�س��ة وارب �ع�ين
دي�ن��ارا وسبعة وتسعني فلسا فقط
ال غير.

تعزيز كفاءة
األنظمة
المحاسبية لدى
الهيئة بالتعاون
مع جهاز
المراقبين الماليين
ميزانية هيئة الصناعة تنتظر بت املجلس فيها

الباب الثاني :املصروفات العامة:
بلغت مصروفات هذا الباب مبلغ
 12.462 849/684د .ك اث �ن��ي عشر
مليونا واربعمائة واظثنني وستني
ال �ف��ا وث �م��ان �م��ائ��ة وت �س �ع��ة وارب �ع�ي�ن
دي �ن��ارا وس�ت�م��ائ��ة وارب �ع��ة وث�م��ان�ين
فلسا فقط ال غير.
ثالثا :نتائج األعمال:
بلغ صافي الربح مبلغ 139/390
 17.343س � �ب � �ع� ��ة ع� � �ش � ��ر م� �ل� �ي ��ون ��ا
وث�ل�اث �م ��ائ ��ة وث �ل�اث ��ة وارب � �ع�ي��ن ال �ف��ا
وم � ��ائ � ��ة وت� �س� �ع ��ة وث �ل��اث �ي��ن دي � �ن� ��ارا
وث�ل�اث� �م ��ائ ��ة وت� �س� �ع�ي�ن ف �ل �س��ا ف�ق��ط
الغ � �ي ��ر .وي � �ض ��اف ال � ��ى االح �ت �ي��اط��ي
العام للهيئة العامة للصناعة.
ثانيا :قرار اللجنة بشأن ميزانية
السنة املالية 2017/2016
 ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراءواس�ت�ن��ادا ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة
 2003ف� ��ي ش � ��أن اج � � � � ��راءات اص � ��دار
بعض امليزانيات امللحقة واملستقلة
وح �س��اب��ات �ه��ا ال �خ �ت��ام �ي��ة وال �ق��ان��ون
امل�ع��دل ل��ه رق��م  8لسنة  2015انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��اج� �م ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
ال� �ح ��اض ��ري ��ن ال � ��ى ف� �ص ��ل ت� �ق ��دي ��رات
الهيئة العامة للصناعة بعد التعديل
وعدم املوافقة عليها.

 تقوم الهيئة بالرد كتابيا علىم ��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 وف� �ق ��ا ل �ل �ن �م��وذج
امل��رف��ق ف��ي ال�ت�ق��ري��ر وارس��ال��ه للجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ت�ق��دي��رات امل�ي��زان�ي��ة بعد
التعديل للسنة املالية .2017/2016
اوال :إجمالي اإليرادات
ق��درت االي��رادات االجمالية بمبلغ
 67.500.000د .ك س �ب �ع��ة وس �ت�ين
مليونا وخمسمائة الف دينار فقط
ال غير.
ثانيا :اجمالي المصروفات
ق � � ��درت امل � �ص� ��روف� ��ات االج �م��ال �ي��ة
بمبلغ  46.073.000د .ك ستة واربعني
مليونا وث�لاث��ة وسبعني ال��ف دينار
فقط ال غير.
موزعة حسب االبواب على النحو
اآلتي:
الباب االول :املرتبات
ق � � ��درت م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
بمبلغ  32.293.000د.ك اثنني وثالثني
مليونا ومائتي وثالثة وتسعني الف
دينار فقط ال غير.
الباب الثاني :املصروفات العامة:

ق � � ��درت م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
ب �م �ب �ل��غ  13.780.000ث �ل�اث ��ة ع�ش��ر
م �ل �ي��ون��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة وث �م��ان�ي�ن ال��ف
دينار فقط ال غير.
ثالثا :نتائج األعمال
ي�ض��اف ص��اف��ي ال��رب��ح ال�ن��ات��ج من
زي � � ��ادة اإلي� � � � ��رادات ع ��ن امل �ص ��روف ��ات
وق ��دره  21.427.000واح��د وعشرين
مليونا واربعمائة وسبعة وعشرين
الف دينار فقط ال غير الى االحتياطي
العام للهيئة العامة للصناعة.
مالحظات ديوان املحاسبة
 ب �ل �غ��ت ال � ��زي � ��ادة ف ��ي االي� � � ��راداتالفعلية  11.699.734دي�ن��ارا كويتيا
وب �ن �س �ب ��ة  ٪ 25.2م � ��ن االي � � � � ��رادات
التقديرية.
 ب� �ل ��غ ال � ��وف � ��ر ف � ��ي امل � �ص� ��روف� ��اتالفعلية  1.959.405دن��ان�ي��ر كويتية
وب �ن �س �ب��ة  ٪ 4.6م� ��ن امل� �ص ��روف ��ات
التقديرية.
 ب �ل �غ��ت ن �ت �ي �ج��ة اع � �م ��ال ال �ه�ي �ئ��ةالفعلية  17.343.139دي�ن��ارا كويتيا
ب��زي��ادة ق��دره��ا  13.659.139دي �ن��ارا
كويتيا عن نتيجة االعمال التقديرية
بنسبة  ٪ 370.8نتيجة ال��زي��ادة في
االي� � � ��رادات وال ��وف ��ر ف ��ي امل �ص��روف��ات
وت � �ح� ��ول ب ��ال �ك ��ام ��ل إل � ��ى اح �ت �ي��اط��ي

نص القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة
للسنة المالية 2017/2016
م� ��ادة أول � ��ى :ت �ق��در االي � ��رادات
ب �م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة
للسنة املالية  2017/2016بمبلغ
 67٫500٫000د .ك (سبعة وستني
م�ل�ي��ون��ا وخ�م�س�م�ئ��ة ال ��ف دي�ن��ار
ف�ق��ط الغ �ي��ر) وذل ��ك حسبما هو
وارد ب��ال �ج��دول ح ��رف أ امل��رف��ق
بهذا القانون.
مادة ثانية :تقدر املصروفات
ب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة

ل � �ل � �ص � �ن� ��اع� ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2017/2016بمبلغ 46٫073٫000
د .ك (س� �ت ��ة وارب � �ع�ي��ن م �ل �ي��ون��ا
وثالثة وسبعني الف دينار فقط
ال غير) وذل��ك حسبما ه��و وارد
ب��ال�ج��دول ح��رف ب امل��رف��ق بهذا
القانون.
م � � ��ادة ث ��ال � �ث ��ة :ت � �ق� ��در ن �ت��ائ��ج
االع� � � �م � � ��ال ب � �م � �ي ��زان � �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للصناعة للسنة املالية

 2017/2016بمبلغ 21٫427٫000
د .ك (واح � ��د وع �ش��ري��ن م�ل�ي��ون��ا
وارب� �ع� �م� �ئ ��ة وس �ب �ع��ة وع �ش��ري��ن
ال ��ف دي �ن��ار ف �ق��ط ال غ �ي��ر) وي�ت��م
ال �ت �ص��رف ف�ي�ه��ا وف �ق��ا مل��ا ق��ررت��ه
امل � ��ادة  38م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 56
ل �س �ن��ة  1996ف ��ي ش � ��أن اص � ��دار
ق��ان��ون الصناعة وذل��ك حسبما
ه� ��و وارد ب� ��ال � �ج� ��دول ح� � ��رف ج
املرفق بهذا القانون.

م� � � ��ادة راب � � �ع� � ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وال� � ��وزراء  -كل
ف� �ي� �م ��ا ي� �خ� �ص ��ه  -ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه� ��ذا
ال �ق��ان��ون وي �ن �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية ويعمل به اعتبارا من
اول ابريل .2016

مشروعات الهيئة العامة للصناعة.
 ب� �ي� �ن ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ةل �ل �م �ش��روع ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن اع �ت �م��اد
ال � �ح � �س � ��اب � ��ات ال � �خ � �ت ��ام � �ي ��ة ل �ب �ع��ض
امل��ؤس �س��ات املستقلة للسنة امل��ال�ي��ة
 2015/2014أس � �ب ��اب ال � ��زي � ��ادة ف��ي
االيرادات والوفر في املصروفات.
 أهم املالحظات التي أسفر عنهاف�ح��ص وم��راج �ع��ة دي� ��وان املحاسبة
ل� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات ال � � �ح � � �س � ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي
والبيانات املالية للهيئة عن السنة
املالية :2015/2014
أظهر الحساب الختامي قصورا
ش � ��دي � ��دا ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��ة ال �س �ن��ة
ال � �خ ��ام � �س ��ة م � ��ن م � �ش� ��اري� ��ع ال �خ �ط��ة
االنمائية للسنة املالية 2015/2014
ح �ي��ث ب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة م ��ا ت ��م ان� �ج ��ازه
 2.140.826دينارا كويتيا من املعتمد
البالغ  41.730.000دينار وبنسبة 5
 %فقط وتجدر االشارة الى ان معظم
امل �ش��اري��ع ل ��م ي �ت��م ص ��رف اي م�ب��ال��غ
عليها بسبب معوقات ادارية و عدم
قدرة الهيئة على تمويل مشاريعها
االنمائية.
 ض�ع��ف االج� � ��راءات امل �ت �خ��ذة منق �ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ح �ي��ال ال �ت �ع��دي��ات على
أم�ل�اك ال��دول��ة ف��ي املنطقة التجارية
الحرة.
 ت�س��اه��ل الهيئة م��ع ال�ش��رك��ة فيال �ب �ن��د  8ال �خ��اص ب�م�ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
ح �ي��ث ان� �ه ��ا وض� �ع ��ت ع �ق��وب��ة ف�س��خ
العقد اذا ت��أخ��رت الشركة ف��ي س��داد
اي دف� �ع ��ة م ��ن دف� �ع ��ات ف� �ت ��رة ال �ع �ق��د
ال �ج��دي��د ول ��م ت �ض��ع ن �ف��س ال�ع�ق��وب��ة
ل�ل�م�ب��ال��غ امل �ت��راك �م��ة م�ن��ذ س�ن��ة 2006
وال �ت��ي ت �ج ��اوزت ق�ي�م�ت�ه��ا  9م�لاي�ين
دي�ن��ار كويتي مما ادى ال��ى تقاعس
الشركة وتأخرها عن س��داد دفعتني
رب��ع سنوية بقيمة  634.025دينارا
كويتيا دون ات�خ��اذ اي اج ��راء تجاه
تلك الشركة.
 لم تقم الهيئة بتحميل وتحصيلمصاريف توفير الطاقة الكهربائية
وايصال واستهالك الكهرباء واملياه
وخطوط الصرف الصحي والهاتف
وفقا للتعرفة املنصوص عليها في
الئ �ح��ة وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ال�خ��اص��ة ب��اس�ع��ار اس�ت�غ�لال امل��راف��ق
وال� �خ ��دم ��ات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج��اري��ة
الحرة منذ تسلمها ادارة املنطقة في
.2006/12/18
 ت �ق ��اع ��س ال �ه �ي �ئ��ة ع� ��ن م �ط��ال �ب��ةالشركة بسداد قيمة التأمني النقدي
ب �م��ا ي� �ع ��ادل م �ق��اب��ل االن �ت �ف ��اع مل ��دة3
اس� �ه ��ر وال � �ب ��ال ��غ  317.012دي� �ن ��ارا
كويتيا باملخالفة للبند  7من امل��ادة
رق ��م  7م ��ن م�ل�ح��ق ال �ع �ق��د امل �ب ��رم مع
الشركة.
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بسبب عدم جدية تصويب مالحظات ديوان المحاسبة

الميزانيات ترفض ميزانية معهد األبحاث
العلمية وتطلب تحويلها إلى ملحقة
رف� � � �ض � � ��ت ل � �ج � �ن � ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ب��إج �م��اع آراء
أع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال� �ح ��اض ��ري ��ن امل ��واف� �ق ��ة
ع �ل ��ى ك� ��ل م� ��ن ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
مل�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
وميزانيته (بعد التعديل).
واس �ت �ن��دت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي رف�ض�ه��ا
على األسباب اآلتية:
 - 1ع � ��دم ج ��دي ��ة امل �ع �ه��د ل�ل�س�ن��ة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال�ت��وال��ي ف��ي تصويب
مالحظات ديوان املحاسبة املسجلة
عليه رغ��م موافقة مجلس األم��ة في
دور االنعقاد السابق على ميزانيته
ب� �ت� �ع� �ه ��د ح � �ك� ��وم� ��ي ل� �ت� �ص ��وي ��ب م��ا
يعتريها من مالحظات وعدم خروج
امل �ع �ه��د م ��ن دائ � ��رة ردوده ال�س��اب�ق��ة
على تلك املالحظات.
 - 2ت� � �ج � ��اوز امل� �ع� �ه ��د ل �ل �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب �ي ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��رق��اب��ة
املسبقة على أعماله وتمرير صرفها
رغم امتناع املراقبني املاليني.
 - 3ت � �ك� ��رار ظ� ��اه� ��رة االس �ت �ع��ان��ة
ب��أش�خ��اص م��ن دون م��واف�ق��ة دي��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وي� �ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م
على بند (األب�ح��اث واالس�ت�ش��ارات)
ب �ص��ورة ال ي�ج�ي��زه��ا ال �ق��ان��ون رغ��م
ام�ت�ن��اع امل��راق��ب امل��ال��ي ع��ن التوقيع
وتنبيهه للمعهد ولكنها تمرر من
اإلدارة العليا.
 - 4ت� �ك ��رار ظ ��اه ��رة ع� ��دم م��راع��اة
امل�ع�ه��د ل�ل��دق��ة ع�ن��د إع� ��داد ت�ق��دي��رات
م�ي��زان�ي�ت��ه م�م��ا ي�ن�ت��ج ع�ن��ه ف��وائ��ض
مالية كبيرة نتيجة لعدم استغاللها
فيما خطط له املعهد وفق جداولها
ال ��زم� �ن� �ي ��ة وخ � ��اص � ��ة ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
باإلنشاءات.
 - 5ع� � ��دم ب� � ��ذل امل� �ع� �ه ��د ل �ج �ه��ود
ك��اف�ي��ة لتنمية اي ��رادات ��ه ب�خ�لاف ما
أوص��ت به اللجنة ومجلس ال��وزراء
ودعمهما ل��ه ف��ي ه��ذا امل�ج��ال وع��دم
ق� � � ��درة امل� �ع� �ه ��د ع� �ل ��ى ت �ح �ص �ي��ل م��ا
ي�خ�ط��ط ل��ه م��ن اي� � ��رادات بحثية
وت � ��أخ � ��ره ف� ��ي ان � �ج� ��ازه� ��ا ورغ� ��م
انخفاض اي��رادات��ه ف��ي امليزانية
ال � �ج� ��دي� ��دة إال أن امل� �ص ��روف ��ات
التشغيلية ترتفع.
وذك � � � � ��ر ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ان
اج �م��ال��ي االي � � ��رادات امل� �ق ��درة في
م� �ي ��زان� �ي ��ة  2017/2016ي �ب �ل��غ
 6.7م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار وه� ��و ن�ف��س
م �س �ت��واه ت�ق��ري�ب��ا ال �ع��ام امل��اض��ي
وان امل �ص ��روف ��ات امل� �ق ��درة زادت
 58.08مليون دينار في الحساب
الختامي للميزانية املاضية إلى
 84.3مليون دينار في امليزانية
ال�ج��دي��دة ليسجل امل�ع�ه��د عجزا
مقدرا بنحو  77.6مليون دينار.

وتمول وزارة املالية العجز املالي
ف��ي ميزانية املعهد ألن مصروفات
امل� �ع� �ه ��د أك � �ث� ��ر م� ��ن اي � � ��رادات � � ��ه ال �ت��ي
يحققها.
وط��ال �ب��ت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا
ب� �ض ��رورة ت �ع��دي��ل م �ي��زان �ي��ة امل�ع�ه��د
م��ن م�ي��زان�ي��ة مستقلة ال��ى ميزانية
ملحقة لعدم تطابق وصف امليزانية
امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ع� �ل� �ي ��ه ألن � � ��ه ال ي �ب��اش��ر
ن�ش��اط��ا اق�ت�ص��ادي��ا وال يغلب عليه
االعتبارات التجارية.
كما ان استقاللية أي جهة ماليا
واداري � � � � ��ا ت �ك �ف��ل م� ��ن خ �ل��ال ق ��ان ��ون
انشائها وليس عبر نوع امليزانية.
علما ان هذا الوضع مستمر منذ
 35س �ن��ة ح �ي��ث أن� �ش ��ئ امل �ع �ه��د ف��ي
سنة  1981ولم تبادر الحكومة الى
تصحيحه رغم التوصيات املتكررة
من قبل اللجنة في هذا الشأن.
كما بني التقرير ان املعهد مازال
غ �ي��ر ج� ��اد ف ��ي ت �س��وي��ة م�لاح �ظ��ات��ه
رغ��م م��واف�ق��ة مجلس االم ��ة ف��ي دور
االن �ع �ق ��اد ال �س��اب��ق ع �ل��ى م�ي��زان�ي�ت��ه
ب � �ت � �ع � �ه ��د ح� � �ك � ��وم � ��ي ل� �ت� �ص ��وي� �ب� �ه ��ا
والجدول أدناه يبني املوقف الحالي
في تسوية املالحظات.
كما سجل جهاز املراقبني املاليني
 74م�لاح �ظ��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ة
املعهد.
تجدر االشارة الى ان االستمارات
املمتنع عنها التوقيع او املتحفظ
عليها واملعتمد صرفها باملخالفة
امل ��رص ��ودة م ��ن ق �ب��ل امل ��راق ��ب امل��ال��ي
ت� �ع ��رض امل � �س� ��ؤول امل �خ �ت��ص ال ��ذي
اعتمد الصرف للمساءلة.
امل �ل�اح � �ظ� ��ة االب� � � � ��رز ف � ��ي ال� �ج� �ه ��ة:
ت �ج ��اوز امل �ع �ه��د ل �ل �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
فيما يتعلق بالرقابة املسبقة على
اعماله وتمرير صرفها رغم امتناع
امل��راق �ب�ين امل��ال �ي�ين ع�ن�ه��ا وال�ت��وس��ع
ب � ��االم � ��ر امل � �ب ��اش ��ر ف � ��ي ال� �ت� �ع ��اق ��دات

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

وخ ��اص ��ة االس �ت �ش��اري��ة م �ن �ه��ا دون
وج � � � ��ود ن � �ظ� ��م رق� ��اب � �ي� ��ة ل �ض �ب �ط �ه��ا
وتجزئة العقود للنأي عن عرضها
على لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة قد
بلغ ما أمكن حصره منها نحو 13
مليون دينار.
أهمد املالحظات األخرى:
 - 1م ��ا زال � ��ت ت �ق��دي��رات اي � ��رادات
امل �ع �ه��د االج �م��ال��ي خ��اص��ة اي � ��رادات
االن�ش�ط��ة وامل��راك��ز البحثية وال��ذي
ي�ع�ت�ب��ر االي� � ��راد االس ��اس ��ي للمعهد
في انخفاض مستمر للسنة الثالثة
على التوالي لتبلغ  6ماليني دينار
ف��ي امليزانية الجديدة وبانخفاض
ق��دره  ٪27ع��ن ال�ت�ق��دي��رات السابقة
م� ��ع ان� �خ� �ف ��اض م �س��اه �م��ة ال �ق �ط��اع
ال �خ ��اص ف ��ي ت �ل��ك االي� � � ��رادات ورغ ��م
ذلك فإن املصروفات التشغيلية لها
ترتفع بما يجاوز املليوني دينار.
 - 2ض � � � � ��رورة ش � �غ ��ل ال � �ش ��واغ ��ر
الوظيفية والتي زادت الى  66شاغرا
بعدما كانت  49شاغرا في امليزانية
ال �س��اب �ق��ة م��ع اه �م �ي��ة ت�غ�ي�ي��ر ل��وائ��ح
قبول املتقدمني للعمل لديه بعدما
اق � ��رت ادارة امل �ع �ه��د ان ض��واب�ط�ه��ا
التوظيفية متشددة وساهمت في
تعقيد هذا الوضع خاصة ان املعهد

لم يدرج أي درجات وظيفية جديدة
منذ اكثر من  4سنوات.
 - 3ت � �ك� ��رار ظ� ��اه� ��رة االس �ت �ع��ان��ة
ب��أش�خ��اص م��ن دون م��واف�ق��ة دي��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وي� �ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م
ع �ل��ى ب �ن��د االب� �ح ��اث واالس �ت �ش��ارات
ب �ص��ورة ال ي�ج�ي��زه��ا ال �ق��ان��ون رغ��م
ام�ت�ن��اع امل��راق��ب امل��ال��ي ع��ن التوقيع
وتنبيهه للمعهد ولكنها تمرر من
االدارة ال�ع�ل�ي��ا وم�ن�ه��ا ع�ل��ى سبيل
امل �ث��ال ص��رف رات ��ب ش �ه��ري ملوظفة
م�س�ت�ع��ان ب�ه��ا ب��رات��ب  1634دي �ن��ارا
شهريا ملدة سنتني وسبق ان تكرر
هذا االمر في امليزانية السابقة.
 - 4ال ت ��راع ��ى ال ��دق ��ة ل ��دى اع ��داد
ميزانية املعهد وخ��اص��ة ف��ي الباب
الرابع املتعلق باإلنشاءات حيث لم
يستخدم من االعتمادات املخصصة
للمشاريع اال  ٪30فقط من اصل 28
مليون دينار.
وب�ي��ن دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل�ل�ج�ن��ة
ان م��راق�ب�ت��ه امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى م�ش��روع
م�ح�ط��ة ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
م� � ��ن م � � �ص� � ��ادر م � �ت � �ج � ��ددة ق� � ��د وف� ��ر
ع�ل��ى خ��زي �ن��ة ال ��دول ��ة م��ا ي �ق��ارب 22
مليون دينار وه��و ما ش��ددت عليه
ال�ل�ج�ن��ة م��ن اه�م�ي��ة خ �ض��وع املعهد

مشروع قانون ميزانية المعهد
م ��ادة أول ��ى :ت�ق��در اإلي� ��رادات
ب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية للسنة املالية
 2017/2016بمبلغ 6.667.000
د.ك (س �ت ��ة م�ل�اي�ي�ن وس �ت �م��ائ��ة
وسبعة وستني ألف دينار فقط
ال غ� �ي ��ر) وذل � ��ك ح �س��ب م ��ا ه��و
وارد ب��ال�ج��دول ح��رف أ امل��رف��ق
بهذا القانون.
مادة ثانية :تقدر املصروفات

ب � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية للسنة املالية
 2017/2016بمبلغ 84.290.000
د.ك (أرب� �ع ��ة وث �م��ان�ين م�ل�ي��ون��ا
وم��ائ �ت��ي وت�س�ع�ين ال ��ف دي�ن��ار
فقط ال غير) وذلك حسب ما هو
وارد ب��ال �ج��دول رق ��م ب امل��رف��ق
بهذا القانون.
م ��ادة ث��ال �ث��ة :ي �ق��در التمويل
من ميزانية الوزارات واالدارات

ال �ح �ك��وم �ي��ة (وزارة امل ��ال� �ي ��ة -
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال � �ع ��ام ��ة) ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2017/2016مل�ي��زان�ي��ة
م � �ع � �ه� ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل�أب � �ح� ��اث
ال �ع �ل �م �ي��ة ب�م�ب�ل��غ 77.623.000
د.ك (س�ب�ع��ة وس�ب�ع�ين مليونا
وستمائة وثالثة وعشرين ألف
دينار فقط ال غير) وذلك حسب
ما هو وارد في ال�ج��دول حرف
ج املرفق بهذا القانون.

ل �ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ف��ي اع �م��ال��ه ال�ت��ي
اثبتت تقارير الجهات الرقابية انه
يتجاوزها.
 - 5ق �ص��ور دور م�ج�ل��س االم �ن��اء
ف��ي ح��ل ال�ك�ث�ي��ر م��ن م�ش��اك��ل املعهد
املتعلقة ب �ش��ؤون ال�ت��وظ��ف ول��وائ��ح
البعثات الدراسية ومزايا املوظفني
اض��اف��ة ال ��ى ض� ��رورة اي �ج��اده سبال
ل�ت�ف�ع�ي��ل اب� �ح ��اث امل �ع �ه��د ال�ن��اج�ح��ة
ع �ل ��ى ارض ال � ��واق � ��ع خ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب ��االم ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ت�ح�ق�ي�ق��ا
للمصلحة العامة ومنها على سبيل
املثال التجارب الناجحة في عملية
استزراع االسماك.
التوصيات
 - 1ات� �خ ��اذ ال� �خ� �ط ��وات ال�ع�م�ل�ي��ة
ال� � �ج � ��ادة ف � ��ي ت� �س ��وي ��ة امل�ل�اح� �ظ ��ات
امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى امل�ع�ه��د ف��ي ال�ت�ق��اري��ر
الرقابية خاصة ان مجلس االمة قد
وافق في دور االنعقاد السابق على
امليزانية بتعهد حكومي لتصويب
امل�لاح�ظ��ات إال ان��ه م��ا زال غير جاد
ف��ي تسويتها للسنة ال�ث��ان�ي��ة على
ال� �ت ��وال ��ي وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��ا م� ��ن ال �ق �ي��ام
بدورها وفق احكام القانون وايجاد
آل� �ي ��ات اك �ث ��ر ت �ف��اع �ل �ي��ة وت��واص �ل �ي��ة
معها بعيدا عن الطرق التقليدية ملا
له من اثر في تسوية املالحظات اوال
بأول وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 2ض� ��رورة ق �ي��ام م�ج�ل��س أم�ن��اء
املعهد بدوره األساسي والعمل على
ت �س��وي��ة امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي سجلها
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وامل �س��اه �م��ة ف��ي
تذليل املعوقات التي تواجه االدارة
التنفيذية ف��ي ح��ل ت�ل��ك امل�لاح�ظ��ات
واالل� � �ت � ��زام ب� �ع ��دد م � ��رات االج �ت �م��اع
امل�ق��ررة قانونا م��ع م��راع��اة املواعيد
الرسمية وفقا للتعاميم املالية في
اعتماد امليزانية والحساب الختامي
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 3ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج �ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ل� �ت� �ص ��وي ��ب امل ��آخ ��ذ
ف� ��ي ادارة ال� �ت ��دق� �ي ��ق ال ��داخ� �ل ��ي
وتفعيلها تفعيال ك��ام�لا مل��ا له
من اث��ر في الحد من املالحظات
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
ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م� �ي ��ة اث� � � �ن � � ��اء ال� �ع� �م ��ل
وتداركها قبل وقوعها وشغلها
ب ��ال �ك ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل�ن��اس�ب��ة
وامل��ؤه �ل��ة وت�ق��وي�ت�ه��ا ب��ال�ل��وائ��ح
الداخلية بالتنسيق مع الجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب �م��ا ي �ض �م��ن س�لام��ة
عمليات التدقيق املالي واالداري
مستقبال.

 - 4ع��دم ت�ج��اوز املعهد للجهات
ال ��رق ��اب �ي ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��رق��اب��ة
املسبقة على اعماله وضبط تعاقدات
املعهد وخ��اص��ة االس�ت�ش��اري��ة منها
م��ع اي �ج��اد ال�ن�ظ��م ال��رق��اب�ي��ة الكافية
عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات
الرقابية في هذا الشأن.
 - 5ال �ع �م��ل ب �ج��دي��ة ع �ل��ى زي� ��ادة
اي� � � � � � ��رادات امل� �ع� �ه ��د ل� �ت� �ت� �ن ��اس ��ب م��ع
مصروفاته املتنامية سنويا وعدم
التأخر في انجاز خدماته البحثية
وت �ق��دي �م �ه��ا ل�ل�غ�ي��ر ف ��ي م��واع �ي��ده��ا
امل � � � �ق � � ��ررة م� � ��ع ض � �ب� ��ط امل � �ص� ��اري� ��ف
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ل�ل�اب �ح��اث وال�ت�ن�س�ي��ق
وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة امل � �س � �ت � �م� ��رة م � ��ع ك ��اف ��ة
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �ي �م��ا يتعلق
ب��اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا ال �ب �ح �ث �ي��ة خ��اص��ة
وان ال�ل�ج�ن��ة ق��د اوص� ��ت ف��ي جميع
ميزانيات الجهات الحكومية للسنة
امل� �ن ��ال� �ي ��ة  2017/2016ب � �ض� ��رورة
اع�ط��ائ�ه��م األول ��وي ��ة مل�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
ل�ل�اب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ألي أب �ح ��اث او
استشارات او دراس��ات يرغبون في
تنفيذها ف��ي امل �ج��االت ال��داخ�ل��ة في
اخ�ت�ص��اص��ات امل�ع�ه��د تنفيذا ل�ق��رار
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وق � ��واع � ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امل�ي��زان�ي��ة وال �ح��رص ع�ل��ى مساهمة
امل �ع �ه ��د ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ت �ل ��ك االب� �ح ��اث
بشكل حقيقي وليس عبر استنادها
للمكاتب االستشارية االخرى وذلك
إلب� � ��راز ك� �ف ��اءة ال �ع �ن��اص��ر ال��وط�ن�ي��ة
للمهد في املجال البحثي وسبق ان
أوصت اللجنة بذلك.
 - 6ال � � � �ع � � � �م� � � ��ل ع � � � �ل� � � ��ى وض� � � ��ع
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة واض � �ح� ��ة ل�ل�م�ع�ه��د
تمكنه م��ن زي ��ادة حصته السوقية
م� ��ن االب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة س� � ��واء م��ن
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة او ال �ق �ط��اع
الخاص وتفعيل دور املعهد ليكون
اس� �ت� �ش ��اري ��ا ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي م �ج��ال
االبحاث وال��دراس��ات واالستشارات
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ه �ي �ئ��ة االت� �ص ��االت
وتقنية امل�ع�ل��وم��ات الن�ت�ق��ال عملية
تنظيم املجال االعلى لالنترنت التي
يقوم بها املعهد حاليا ال��ى الهيئة
كونها املنوطة حاليا بشكل قانوني
بهذا االمر وسبق ان اوصت اللجنة
بذلك.
 - 7يجب التنسيق وب��وق��ت كاف
مع مطبعة الحكومة بوزارة االعالم
ع �ن��د رغ �ب ��ة امل �ع �ه��د ف ��ي ط �ب��اع��ة اي
مطبوعات خاصة به وذل��ك لضبط
وترشيد اإلنفاق العام في هذا العام.
 - 8ال � �ع � �م ��ل ب � �ج ��دي ��ة ل�ل��إس� ��راع
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الثالثاء  09رمضان  14 . 1437يونيو 2016

اإليرادات المقدرة  6.7ماليين دينار عن مستواها نفسه العام الماضي

مصروفات «األبحاث» قفزت
من  58.08مليون دينار إلى  84.3مليونا
تتمة المنشور ص11
بتنفيذ املشاريع االنشائية للمعهد
وف�ق��ا ل�ج��داول�ه��ا الزمنية م��ع ضبط
تكاليف االن�ش��اء خاصة ان بيانات
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�م�ع�ه��د تفيد
بتدني نسب االنجاز في هذا الشأن.
 - 9االخ��ذ بعني االعتبار السيرة
ال ��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 ل �ع �ق��ود
ح� �ك ��وم� �ي ��ة س ��اب� �ق ��ة اوج � � � ��ه ق �ص ��ور
ومخالفات وع��دم ال�ت��زام بالشروط
التعاقدية مما يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 10إع � � � ��داد امل� �ع� �ه ��د ل � �ـ (ق��ائ �م��ة
سوداء) بالشركات واملقاولني الذين
يثبت تعثرهم ف��ي ان �ج��از مشاريع
امل �ع �ه��د وت ��زوي ��د ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
امل ��رك ��زي ��ة ب �ه��ا ك ��ي ال ت �س �ن��د ال�ي�ه��م
اع �م��ال اخ� ��رى م�س�ت�ق�ب�لا ب��االض��اف��ة
ال ��ى اع �ت �م��اد آل �ي��ات م�ع�ي�ن��ة تضمن
حق املعهد في فسخ عقوده مع من
يثبت تعثره اثناء التنفيذ والرجوع
ع�ل�ي��ه ب�ك��اف��ة االج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
حفظا لحق الجهة واملال العام.
 - 11ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
االن �ظ �م ��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة ل� ��دى امل�ع�ه��د
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
املاليني ومعالجة اوجه القصور في
نظم الرقابة الداخلية.
 - 12العمل على شغل الوظائف
ال � �ش� ��اغ� ��رة ل � ��دى امل� �ع� �ه ��د م� ��ن خ�ل�ال
االع � �ل� ��ان ف� ��ي ال � �ج� ��ري� ��دة ال��رس �م �ي��ة
وال �ص �ح��ف ال �ي��وم �ي��ة ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
م �ب��دأ ت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص وال �ع��دال��ة مع
اعادة النظر في تغيير لوائح قبول
امل �ت �ق��دم�ين ل�ل�ع�م��ل ل��دي��ه خ��اص��ة ان
ادارة امل �ع �ه��د اق � ��رت ان ض��واب�ط�ه��ا
ال�ت��وظ�ي�ف�ي��ة امل �ت �ش��ددة س��اه�م��ت في
تعقيد هذا الوضع وسبق ان اوصت
اللجنة بذلك.
 - 13ال� � �ع� � �م � ��ل ع� � �ل � ��ى ت � �ط ��وي ��ر
ن� �ظ ��ام ال �ت ��رق �ي ��ات خ ��اص ��ة ت��رق �ي��ات
االك��ادي�م�ي�ين بشكل واض ��ح ودق�ي��ق
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 14ال �ع �م��ل ع �ل��ى إن� �ش ��اء م��رك��ز
لخدمة املجتمع لتقديم استشارات
ع�ل�م�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ب�ش�ك��ل ال ي��ؤث��ر
على سير العمل لدى املعهد وسبق
ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 15م� � �ب � ��ادرة امل� �ع� �ه ��د ب��ال �ع �م��ل
ع �ل��ى ت �ق��وي��ة ع�ل�اق��ات��ه م ��ع ال�ج�ه��ات
الحكومية من خالل تقديمه ألبحاثه
التي انتهى منها والعمل على بحث
س�ب��ل تطبيقها ع�ل��ى أرض ال��واق��ع
خاصة فيما يتعلق باالمن الغذائي

ومنها على سبيل امل�ث��ال التجارب
ال� �ن ��اج� �ح ��ة ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة اس� � �ت � ��زراع
االس � � �م� � ��اك م � ��ع ت � �ط ��وي ��ر م �ن �ه �ج �ي��ة
االب � �ح� ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا
امل� �ع� �ه ��د ل� �ت� �ك ��ون م� �ح ��اك� �ي ��ة ل �خ �ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى اس�ت�ق�ص��اء
امل�ش��اك��ل واالخ �ت�ل�االت ال�ت��ي تعاني
منها الدولة ملعرفة االولويات التي
ت �ح �ت��اج ل�ل�ح��ل وت �ق��دي��م ال ��دراس ��ات
واالبحاث العلمية لحلها واملبادرة
بتقديمها ملجلس ال��وزراء ومجلس
االم � ��ة ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة
وسبق ان أوصت اللجنة بذلك.
 - 16استمرار تنسيق املعهد مع
مجلس ال ��وزراء للعمل على تفعيل
بعض بنود املادة  9من قانون انشاء
امل�ع�ه��د ل ��زي ��ادة اي ��رادات ��ه وامل�ت�م�ث�ل��ة
ب� � � ��االي� � � ��رادات م � ��ن ري � � ��ع ام � �ت � �ي� ��ازات
وات � �ف� ��اق � �ي� ��ات ورخ� � � ��ص اس� �ت� �خ ��دام
ب � ��راءات االخ �ت ��راع ��ات واالب �ت �ك��ارات
ال� �ع ��ائ ��دة ل�ل�م�ع�ه��د وال� �ع ��ائ ��دات م��ن
ناتج االستثمار الصناعي لالبحاث
ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وال� � �ه� � �ب � ��ات وال� ��وص� ��اي� ��ا
واملعونات والتبرعات وأي اي��رادات
اخ ��رى ي��واف��ق ع�ل��ى قبولها مجلس
االم� �ن ��اء وس �ب��ق ان أوص� ��ت اللجنة
بذلك.
 - 17ت�ن�س�ي��ق امل �ع �ه��د م ��ع وزارة
املالية إلعادة النظر في نوع ميزانية
امل �ع �ه ��د ال �ح ��ال �ي ��ة ل �ت �ح��دي��د ال �ن ��وع
األنسب له والتقدم بها ملجلس األمة
التخاذ الالزم.
 - 18إرفاق البيانات املالية املدققة
ض �م��ن ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي امل��رس��ل
ال��ى مجلس االم��ة تنفيذا للتعاميم
املالية املنظمة لذلك.
 - 19التنسيق مع ديوان الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة ل� ��وض� ��ع م � ��راق � ��ب ل� �ش ��ؤون
التوظف لدى املعهد لضبط شؤون
التوظف لديه وفقا للقرارات املنظمة
ل��ذل��ك وال�ع�م��ل ب�ج��دي��ة ع�ل��ى تسوية
ج�م�ي��ع امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي سجلتها
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب� �ه ��ذا ال �ش ��أن
خ��اص��ة ان امل �ع �ه��د ي �ع��ان��ي اخ �ت�لاال
واضحا في باب املرتبات.
 - 20مبادرة الجهة في اقتراح أي
ت�ع��دي�لات تشريعية تعرقل اعماله
ورف�ع�ه��ا ل�ل��وزي��ر املختص لتحقيق
املصلحة العامة مع وج��ود متابعة
اداري� � � ��ة ل� �ه ��ذه االق � �ت� ��راح� ��ات ب�ش�ك��ل
دوري.
مالحظات ديوان المحاسبة
 ب� �ل ��غ ال� �ن� �ق ��ص ف � ��ي االي � � � � ��راداتال�ف�ع�ل�ي��ة  2.439.257د.ك وب�ن�س�ب��ة
 ٪26.7من االيرادات التقديرية.
 -ب� �ل ��غ ال � ��وف � ��ر ف � ��ي امل � �ص ��روف ��ات

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

الفعلية  41.022.600د.ك وبنسبة
 ٪41.4من املصروفات التقديرية.
 بلغ التمويل م��ن وزارة املاليةالحسابات العامة  51.384.657د.ك
ب �ن �ق��ص م � �ق� ��داره  38.583.343د.ك
وبنسبة  ٪42.9نتيجة النقص في
االيرادات والوفر في املصروفات.
 ب� �ي� �ن ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ةل �ل �م �ش��روع ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اع�ت�م��اد
ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي مل�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
ل�ل�اب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014اس� �ب ��اب ال �ن �ق��ص ف��ي
االيرادات والوفر في املصروفات.
أه��م املالحظات التي اسفر عنها
فحص وم��راج�ع��ة دي ��وان املحاسبة
ل � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة للمعهد للسنة
املالية :2015/2014
 ع ��دم م��راع��اة ال��دق��ة ل ��دى إع ��دادت �ق��دي��رات ب�ع��ض ال �ب �ن��ود بميزانية
املعهد للسنة املالية .2015/2014
 ع ��دم ال �ت �ق �ي��د ب��ال �ب �ن��د ( )25منالتعميم رق��م ( )2لسنة  2003بشأن
إق �ف��ال ال �ق �ي��ود امل�ح��اس�ب�ي��ة وإع� ��داد
الحساب الختامي للمؤسسات ذات
امليزانيات املستقلة.
 ت ��دن ��ي ن �س��ب االن � �ج� ��از ل�ب�ع��ضم�ش��اري��ع ال�خ�ط��ة االن�م��ائ�ي��ة ل�ل��دول��ة
الواردة بالخطة السنوية للمعهد.
أه��م املالحظات التي اسفر عنها
فحص وم��راج�ع��ة دي ��وان املحاسبة
لحسابات وس�ج�لات املعهد للسنة
املالية :2015/2014
امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت م��رك��ز
ابحاث البترول بمنطقة االحمدي:
 وج��ود قصور في آلية التعاملم � ��ع االج� � �ه � ��زة ال �ع �ل �م �ي��ة امل� �ش� �ت ��راة
واملخزنة من قبل إدارة املعهد.
 ت�ك��دس امل ��واد الكيميائية علىاألرف ��ف واالح �ت �ف��اظ بأغلفة أج�ه��زة
غير موجودة.
 وج��ود م��واد خ��ارج��ة ع��ن نطاقاالس �ت �خ ��دام ل ��م ي �ت��م ال �ت �ص��رف بها

ووج� � � � ��ود اج� � �ه � ��زة م� �ت� �ه ��ال� �ك ��ة غ �ي��ر
مستخدمة يتم االحتفاظ بها كقطع
غيار.
 بعض االجهزة ال يتوافر عليهاملصق لرقم تصنيف املعهد.
 وج� � � ��ود اج� � �ه � ��زة ع �ل �م �ي ��ة غ �ي��رمستخدمة في املخزن ومسجل أنه
تم بيعها في نظام املعهد.
 عدم االعتناء بنظافة املكان. وجود خلل في اداء ادارة املخازنال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ل �م �ع �ه��د ف �ي �م��ا ي�خ�ت��ص
بتصنيف اجهزة املعهد االمر الذي
يعرضها للضياع والسرقة.
 القصور في الرقابة على اجهزةون �ظ��م االم ��ن وال �س�لام��ة ح�ي��ث تبني
وج � � ��ود رائ � �ح� ��ة غ � ��از م �ن �ت �ش��رة ف��ي
امل �ب �ن��ى داخ � ��ل وخ� � ��ارج امل �خ �ت �ب��رات
ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود م�ج�س��ات كشف
تسرب الغازات.
 وج� ��ود اج� �ه ��زة ج ��دي ��دة ك�ب�ي��رةال �ح �ج��م م �خ��زن��ة م �ن��ذ ع ��دة س �ن��وات
ت �خ��ص م�ب�ن��ى امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة من
املركز لم يتبني التصنيف الخاص
بها وتكون كفالتها انتهت من قبل
الجهة املوردة او املصنعة لها.
واورد الديوان بيانا بذلك.
 ع��دم وج ��ود ج�ه��ة م �ح��ددة ل��دىامل �ع �ه��د مل �ت��اب �ع��ة االج� �ه ��زة ال�ع�ل�م�ي��ة
والتأكد من تواجدها وصالحيتها
واثباتها في سجالت املعهد.
 عدم التزام املعهد ببعض بنودع� �ق ��ود ت ��وري ��د وت ��رك �ي ��ب وت�ش�غ�ي��ل
وكفالة االجهزة العلمية.
املالحظات التي شابت املشاريع
االنشائية:
أ  -م � � �ش� � ��روع ان � � �ش� � ��اء وان� � �ج � ��از
وص �ي��ان��ة م�ب�ن��ى اب �ح ��اث امل �ي ��اه في
الشويخ عقد رقم (:)107818
ق ��ام امل�ع�ه��د ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع اح��دى
شركات التجارة العامة واملقاوالت
وذل � � � � ��ك ب � � �ه� � ��دف ان� � � �ش � � ��اء وان � � �ج� � ��از
وص �ي��ان��ة م�ب�ن��ى اب �ح ��اث امل �ي ��اه في
م �ن �ط �ق ��ة ال � �ش� ��وي� ��خ ل� �ت� �ط ��وي ��ر ن �ظ��م

تقنية تحلية مياه البحر ولتوفير
كافة االحتياجات من املياه الغذبة
بتكلفة اجمالية ق��دره��ا 5.748.971
د.ك وفيما يلي أهم املالحظات:
 تمديد اع�م��ال العقد مل��دة تصلال��ى  206اي��ام م��ن دون ع��رض��ه على
ديوان املحاسبة.
 ع��دم تطبيق غ��رام��ات التأخيرع� �ل ��ى امل� � �ق � ��اول ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ف �ت��رة
التمديد التعاقدية.
 عدم التزام املقاول بالبند ( 4أ) و(ب) من املادة رقم ( )29من الشروط
الخاصة.
 مشروع انشاء وانجاز وصيانةاملبنى االداري وامل��ال��ي ف��ي الشويخ
(عقد رقم:)117568/
ق ��ام امل �ع �ه��د ب �ت��اري��خ 2011/7/3
ب ��ال� �ت� �ع ��اق ��د م � ��ع اح� � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
العقارية واملقاوالت إلنشاء وانجاز
وص �ي��ان��ة امل �ب �ن��ى االداري ومل � ��دة ال
تتعدى ( )810اي��ام من تاريخ تسلم
امل� ��وق� ��ع ب �ت �ك �ل �ف��ة اج� �م ��ال� �ي ��ة ق ��دره ��ا
 15.793.000د.ك وف �ي �م��ا ي �ل��ي أه��م
املالحظات:
 ان �ت �ه��اء ال �ع �ق��د االول م ��ن دونات �خ��اذ أي اج� ��راء ي�ف�ي��د اس�ت�م��راري��ة
العقد وفقا للنصوص التعاقدية.
 ع��دم تطبيق غ��رام��ات التأخيرعلى املقاول خالل فترة التأخير.
 قيام املعهد بتمديد العقد ملدةتصل الى  343يوما من دون عرضه
على ديوان املحاسبة.
 عدم التزام املقاول بالبند ( 4أ) و(ب) من املادة رقم ( )29من الشروط
الخاصة.
 ق�ي��ام املعهد ب ��إدراج بند ضمنب � �ن ��ود ال� �ع� �ق ��ود االن� �ش ��ائ� �ي ��ة ت�ل�غ��ي
بعضها البعض.
امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ال�ع�ق��ود
االستشارية:
 عدم وجود نظم اجراءات تخصعقود الخدمات االستشارية.
 مخالفة املادة رقم ( )4من الفصلال �ت��اس��ع  -االب �ح��اث واالس �ت �ش��ارات
 م � ��ن ق � ��واع � ��د ت �ن �ف �ي��ذ م� �ي ��زان� �ي ��اتاملؤسسات املستقلة.
 ال� �ت ��وس ��ع ف� ��ي ال� � �ش � ��راء ب ��االم ��راملباشر.
 ص ��رف ب�ع��ض امل �ب��ال��غ م��ن دونعرضها على مراقبي وزارة املالية.
أه��م املالحظات التي أسفر عنها
فحص وم��راج�ع��ة دي ��وان املحاسبة
ل �ش ��ؤون ال �ت��وظ��ف ب��امل �ع �ه��د للسنة
املالية :2015/2014
 ع��دم اعتماد القرار االداري رقم(/7ت )2014/ب��امل�خ��ال�ف��ة للمادتني
رقمي ( 5و  )38من القانون رقم ()15

لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية.
امل�ل�اح �ظ��ات امل �س �ت �م��رة ألك �ث��ر من
سنة مالية ولم يقم املعهد بتالفيها:
 - 1مخالفة ق��رار مجلس ال��وزراء
رقم ( )20بجلستيه رقمي ()86/28
و ( )86/53بشأن الحدود القصوى
لقيمة الهدايا خالل السنة املالية.
 - 2ت �خ �ص �ي��ص ه� ��وات� ��ف ن �ق��ال��ة
لبعض املوظفني باملخالفة للمادة
رق� ��م ( )22م ��ن امل ��رس ��وم ب��ال�لائ �ح��ة
ال��داخ�ل�ي��ة للمعهد ولتعميم وزارة
املالية رقم ( )13لسنة  1990والبند
( )2م ��ن ال �ف �ص��ل ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر م��ن
قواعد تنفيذ ميزانيات املؤسسات
املستقلة.
 - 3ال� �ت ��أخ ��ر ف� ��ي ان � �ج� ��از ب�ع��ض
املشاريع والخدمات البحثية وعدم
ت�ق��دي��م ت�ق��اري��ره��ا النهائية وبلغت
م��دة التأخير ف��ي بعضها اك�ث��ر من
سنتني.
 - 4مخالفة املعهد لقرار مجلس
ال��وزراء رقم (/405اوال )2/ولتعميم
وزارة امل��ال �ي��ة رق ��م ( )5ل�س�ن��ة 2001
املتعلق بمعالجة مواطن الهدر.
 - 5ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق امل �ع �ه��د ل�ك�ت��اب
م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م (م
خ م )2012/19/438/امل� � � ��ؤرخ
 2012/9/30مما ترتب عليه وجود
املالحظات التالية:
 ع��دم ص��رف ب��دل ن�ق��دي عوضاعن ميزة السكن ملوظفي املعهد.
 ع � ��دم ال � �ت� ��زام امل �ع �ه��د ب��ال �ف �ئ��اتال � � � � ��واردة ب� �ك� �ت ��اب دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية رقم (م خ م.)2012/438/
 - 6امل ��آخ ��ذ ال �ت ��ي ش ��اب ��ت الئ �ح��ة
البعثات واالجازات الدراسية واملنح
والتدريب العملي والتطوير املوجه.
 - 7صرف مكافآت اعمال ممتازة
لبعض املوظفني املعينني على عقد
استعانة بخبرات باملخالفة للمادة
رق ��م ( )9م��ن ق� ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م ( )5ل �س �ن��ة  2007مما
ت��رت��ب عليه ص��رف م�ب��ال��غ م��ن دون
وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها
ما جملته  14.933د.ك.
 - 8زي� � ��ادة امل �خ �ص �ص��ات امل��ال �ي��ة
ل�ل�م�ب�ع��وث�ين ف��ي ب�ع�ث��ات اداري � ��ة من
دون اعتمادها من مجلس الخدمة
املدنية وذلك باملخالفة للبند ( )5من
امل��ادة رقم ( )9من القانون رقم ()15
لسنة .1979
 - 9ع��دم اع�ت�م��اد الئ�ح��ة البعثات
من مجلس الخدمة املدنية باملخالفة
ل�ل�ب�ن��د ( )7م��ن امل� ��ادة رق ��م ( )19من
القانون رقم ( )15لسنة  1979بشأن
الخدمة املدنية.
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منها  9للنائب د .محمد الحويلة

 14اقتراحا برغبة قدمها  5نواب

 14اقتراحا برغبة قدمها
 5نواب وادرجت
على جدول أعمال جلسة
يوم  13يونيو الجاري
وتضمنت تلك الرغبات
اقتراحات تخص الشأن
الصحي والتعليمي
والبيئي والخدماتي
وغيره وتنوعت فيما
بين إنشاء مجمع
للوزارات ومخفر شرطة
ومركز اطفاء وإنقاذ
متكامل في مدينة
صباح االحمد السكنية
وتكثيف دوريات الشرطة
في مناطق محافظتى
االحمدي ومبارك الكبير
لحفظ األمن وتقديم
التمويل المالي لكل
من السفراء السابقين
الراغبين بتدوين تاريخهم
السياسي طوال فترة
عملهم كسفراء ونقل
المسلخ الموجود في
منطقة الظهر الى خارج
حدود المنطقة السكنية
واستخدام الوسائل
الحديثة في معالجة
مخلفات الحيوانات
واستغالل الثروة
الزراعية والحيوانية
والسمكية االستغالل
األمثل وتخصيص ساحات
وقاعات رياضية خالل
شهر رمضان ألداء صالة
التراويح وغيرها وفيما
يلي التفاصيل:

د .محمد الحويلة

أحمد القضيبي

حمدان العازمي

خليل عبدالله

قدم النائب د .محمد الحويلة
 9اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ �ب ��ة ف� ��ي ش ��أن
انشاء مجمع للوزارات في مدينة
ص�ب��اح االح �م��د السكنية يشمل
ج�م�ي��ع ال� � ��وزارات ال�خ��دم�ي��ة وف��ي
ش � ��أن االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي اف �ت �ت��اح
وت�ش�غ�ي��ل م�خ�ف��ر م��دي �ن��ة ص�ب��اح
االحمد السكنية وتزويده بالقوة
ال �ل��ازم � ��ة ل �ح �ف��ظ األم � � ��ن وف� ��رض
ال �ق��ان��ون وح �م��اي��ة ال �س �ك��ان وف��ي
ش � ��أن االس� �ت �ع� �ج ��ال ف ��ي اع �ت �م��اد
ب��رن��ام��ج امل��اج �س �ت �ي��ر ل�ل�ج��ام�ع��ة
العربية املفتوحة من قبل االمانة
العامة للجامعات الخاصة وفي
شأن إقامة إطار شجري لتجميل
ال� �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة
مل��دي �ن��ة ص �ب��اح االح �م ��د وإن �ش��اء
ح ��دائ ��ق ع��ام��ة ف�ي�ه��ا وت��زوي��ده��ا
ب� ��أل � �ع� ��اب االط � � �ف � ��ال ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
وإن�ش��اء ممشى ري��اض��ي بها مع
توفير جميع املرافق والخدمات
الالزمة لهذه الحدائق وفي شأن
االس� � � ��راع ب ��إن� �ش ��اء م ��رك ��ز اط �ف��اء
وانقاذ متكامل في مدينة صباح
االح � �م� ��د وف � ��ي ش � ��أن اس �ت �ع �ج��ال
ان� �ش ��اء ص � ��االت اف� � ��راح م �ت �ع��ددة
االغ� � � � � ��راض ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ص �ب ��اح
االح �م��د م��ع تجهيزها التجهيز
امل �ن��اس��ب ل�خ��دم��ة أه��ال��ي امل��دي�ن��ة
وفي شأن استكمال افتتاح مركز
خ��دم��ة امل ��واط ��ن ب�م��دي�ن��ة ص�ب��اح
االح� �م ��د ل �خ��دم��ة اه ��ال ��ي امل��دي �ن��ة
وتسهيل انجاز معامالتهم وفي
شأن تشكيل فريق عمل ميداني
م��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات املختصة
ي�ض��م ممثلني ع��ن ك��ل م��ن بلدية
الكويت ووزارات االشغال العامة
والداخلية والشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل والهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة
والهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ل�ع�م��ل مسح
ميداني لرصد املخالفات وإزال��ة
ال �ع��وائ��ق امل ��وج ��ودة ف��ي مناطق
وش� � ��وارع م�ح��اف�ظ�ت��ي االح �م��دي
وم� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر وخ ��اص ��ة رك ��ام
وأن � �ق� ��اض ال �ب �ن ��اي ��ات وال �ق �م��ام��ة

وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ازال� �ت� �ه ��ا واع� � ��ادة
ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ب �ن �ي �ت �ه��ا ال �ت �ح �ت �ي��ة
وت� �ش� �ج� �ي ��ر امل � �ن� ��اط� ��ق وت �ب �ل �ي��ط
ال �س��اح��ات ال �ت��راب �ي��ة وااله �ت �م��ام
ب �م �ن �ظ ��ره ��ا ال� �ج� �م ��ال ��ي وزي� � � ��ادة
ال�ح��دائ��ق وامل �س��اح��ات ال�خ�ض��راء
وعمل صيانة للحدائق القائمة
وت� �ش� �ج� �ي ��ر ال � � � � � � ��دوارات وزراع� � � ��ة
اش� �ج ��ار ال �ن �خ �ي��ل ب �ه��ا وت�ك�ث�ي��ف
دوري � � � ��ات ال� �ش ��رط ��ة ف� ��ي م �ن��اط��ق
املحافظتني لحفظ األمن وفرض
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون وح� � �م � ��اي � ��ة األه � ��ال � ��ي
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ظ��اه��رة ال�ع�م��ال��ة
السائبة الهامشية التي انتشرت
ف ��ي ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق م�ح��اف�ظ�ت��ى
االحمدي ومبارك الكبير وتتزايد
ت� ��زاي� ��دا الف� �ت ��ا ل �ل �ن �ظ��ر وت�ك �ث �ي��ف
ال �ح �م�ل�ات ال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة م ��ن ق�ب��ل
ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت مل �ح��ارب��ة ظ��اه��رة
ال � �ب � �ق� ��االت وال� � �ت � ��ي ت� �ع� �م ��ل دون
ت��راخ �ي��ص ص �ح �ي��ة م ��ن ال�ب�ل��دي��ة
ووض � � � ��ع ح � ��د ل� �ل� �م� �ع ��ان ��اة ال� �ت ��ي
يعيشها امل��واط �ن��ون ف��ي مناطق
السكن الخاص وفي شأن اعادة
صيانة ورصف الطرق الداخلية
والرئيسية ف��ي املناطق التابعة
مل �ح��اف �ظ �ت��ي االح � �م� ��دي وم� �ب ��ارك
الكبير وفق معايير جودة عاملية
ع��ال�ي��ة ووض ��ع ل��وح��ات ارش��ادي��ة
واع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي وض��ع البنية
التحتية بها واتخاذ االج��راءات
ال �ل��ازم � ��ة ل� �ل� �ب ��دأ ف� ��ي ص �ي��ان �ت �ه��ا
واستبدال بعض االش��ارات التي
تسبب ازدحاما مروريا بدوارات
وج �س��ور م�ع�ل�ق��ة وت��وس �ع��ة ع��دد
م� ��ن ال � � �ش � ��وارع وت �ش �ك �ي��ل ف��ري��ق
ل � �ع � �م� ��ل م� � �س � ��ح ل� � �ل� � �ط � ��رق واخ � � ��ر
ل � ��دراس � ��ة ه� �ن ��دس ��ة وان �س �ي��اب �ي��ة
ال�ط��رق ف��ي محافظتي االح�م��دي
وم� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي��ر مل� �س ��ح ش�ب�ك��ة
ال �ط��رق وت �ح��دي��د ال �ع �ي��وب فيها
وم ��ن ث��م وض ��ع ب��رام��ج الصيانة
ع �ل ��ى اس� � ��اس ع �ل �م��ي وم �ن �ه �ج��ي
ون� �م ��وذج ��ي وت �ف �ع �ي��ل ال �ص �ي��ان��ة
االولية من خالل اصالح الشروخ
الط��ال��ة ع �م��ر ال�ط�ب�ق��ة السطحية

ومراعاة تناسب تصميم طبقات
الرصف واالحمال التي تتعرض
لها شبكة الطرق في املحافظتني.
ق ��دم ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
اق � �ت� ��راح�ي��ن اث � �ن�ي��ن ب ��رغ� �ب ��ة ب ��ان
ت � � �ط� � ��رح ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ل � �ش� ��رك� ��ات
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص مناقصة عامة
وذل� ��ك ب �ن �ظ��ام ال� � � �ـ( )BOTإلن �ش��اء
م ��دي� �ن ��ة ت ��رف �ي �ه �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ف��ي
جنوب ال�ب�لاد وان تقوم الشركة
ال �ف��ائ��زة ب��امل�ن��اق�ص��ة ب� ��إدارة ه��ذه
املدينة لسد ح��اج��ات ال�ن��اس من
الخدمات الترويحية والترفيهية
ف��ي امل�ن��اط��ق الجنوبية م��ن دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت أو ان ت � �ق� ��وم ال� ��دول� ��ة
بإنشاء ه��ذه املدينة دون تأخير
وم � � � ��ن ث � � ��م ت � �ط� ��رح � �ه� ��ا ل� �ل� �ق� �ط ��اع
الخاص لتملكها وإدارت�ه��ا على
ح� �س ��ب ن � �ظ� ��ام ال � � �ـ ( )BOTوف ��ي
ش��أن تقديم التمويل امل��ال��ي لكل
م��ن ال�س�ف��راء ال�س��اب�ق�ين ال��راغ�ب�ين
ب� �ت ��دوي ��ن ت��اري �خ �ه��م ال �س �ي��اس��ي
طوال فترة عملهم كسفراء حتى
ي �ك��ون م��رج �ع��ا ل �ك��ل س�ف�ي��ر ق��ادم
وعمل ارشيف سياسي خارجي
لتوثيق دور السفراء خالل فترة
ح �ي��ات �ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة وع �م��ل ن ��ادي
للدبلوماسيني املتقاعدين اسوة
بنادي ضباط الجيش والداخلية
تحت مسمى ناد الدبلوماسيني
السابقني ويكون منبرا يستفاد
م�ن��ه وي�س�ت��أن��س ب��رأي��ه ف�ي�م��ا قد
يستجد من أمور.
ق��دم ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب �ن �ق��ل امل �س �ل��خ
امل��وج��ود ف��ي منطقة ال�ظ�ه��ر ال��ى
خ ��ارج ح ��دود امل�ن�ط�ق��ة السكنية
واستخدام الوسائل الحديثة في
معالجة مخلفات الحيوانات.
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .خليل عبدالله
اق�ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن تذليل
جميع العقبات في شأن استغالل
ال � �ث ��روة ال ��زراع� �ي ��ة وال �ح �ي��وان �ي��ة
وال �س �م �ك �ي��ة االس� �ت� �غ�ل�ال األم �ث��ل
وت �ط �ب �ي �ق��ه ع� �ل ��ى أرض ال� ��واق� ��ع
لتصيح جزءا مهما من االقتصاد

الكويتي وذلك من خالل:
اش � � � ��راك ج �م �ع �ي��ة امل �ه �ن��دس�ي�ن
الزراعيني الكويتية في مجالس
ادارات ال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات
امل� � �ع� � �ن� � �ي � ��ة ب � � � �ش� � � ��ؤون ال� � � ��زراع� � � ��ة
وامل ��زارع�ي�ن وال �ث��روة الحيوانية
وال �س �م �ك �ي��ة واع � �ط � ��اء االول� ��وي� ��ة
للمهندسني الزراعيني الكويتيني
وال �ب��اح �ث�ين امل �ه �ت �م�ين ب��ال��زراع��ة
وال �ث ��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة والسمكية
ف � ��ي ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ال �ق �س��ائ��م
ال��زراع �ي��ة وت�خ�ص�ي��ص م�ي��زان�ي��ة
اض��اف�ي��ة للهيئة ال�ع��ام��ة لشؤون
ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية لعمل
امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ج��ارب واالب �ح ��اث
ف��ي م�ح�ط��ات ال�ت�ج��ارب ال��زراع�ي��ة
وال � � �ح � � �ي � � ��وان � � �ي � � ��ة وال � �س � �م � �ك � �ي� ��ة
وااله �ت �م��ام بمنطقتى ال�ع�ب��دل��ي
وال� ��وف� ��رة وذل � ��ك ب��اس �ت �ك �م��ال ك��ل
ال �خ��دم��ات ال�ح�ي��وي��ة ب�ه�م��ا ونقل
م � � � � � ��زارع االب � � � �ق � � ��ار ف� � ��ي م� �ن ��اط ��ق
ال �ص �ل �ي �ب �ي ��ة وك � �ب� ��د وال � �ج � �ه� ��راء
ال �ق��ري �ب��ة م ��ن امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة
ال� � ��ى م �ن �ط �ق��ة اخ � � ��رى وت� �ح ��دي ��دا
ال � ��ى م �ن �ط �ق��ة ال� �س ��امل ��ي وس �ح��ب
الجواخير املخالفة وخاصة في
منطقة كبد والصليبية وتفعيل
ال � �ق� ��وان�ي��ن وال� � �ل � ��وائ � ��ح وال� �ن� �ظ ��م
وال � �ق� ��رارات ال �خ��اص��ة ب�ج��واخ�ي��ر
مشروع كبد لتربية االغنام.
ق��دم النائب فيصل الدويسان
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص
س� � ��اح� � ��ات وق � � ��اع � � ��ات ري ��اض � �ي ��ة
خ�لال شهر رم�ض��ان ألداء صالة
ال�ت��راوي��ح تحت رع��اي��ة ومتابعة
ال � �ج � �ه � ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة وال � �س � �م� ��اح
ألص � � �ح� � ��اب امل� � � �ب � � ��رات ال� �خ� �ي ��ري ��ة
بتجهيز ه��ذه االم��اك��ن بما يلزم
لراحة املصلني.
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أناب عن ولي العهد في افتتاح المؤتمر العام الـ  25لالتحاد الوطني لطلبة الكويت

الحمود :القيادة السياسية تولي
قطاع الشباب كل الدعم والعناية
قال وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة
ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ سلمان
ال �ح �م��ود ان ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
وف��ي مقدمتها سمو امير البالد
وسمو ولي العهد وسمو رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ت� ��ول� ��ي ق �ط��اع
الشباب جل الدعم والعناية من
اجل اعدادهم وتدريبهم في كافة
املجاالت.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك خ� �ل� ��ال اف� �ت� �ت ��اح ��ه
امل ��ؤت� �م ��ر ال � �ع� ��ام ال � � � �ـ 25ل�ل�ات �ح��اد
الوطني لطلبة الكويت نيابة عن
راع ��ي امل��ؤت�م��ر س�م��و ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد والذي يقام
ف��ي فندق الجميرة خ�لال الفترة
من  12الى  14الجاري.
واض � � � � � � ��اف ال� � �ش� � �ي � ��خ س� �ل� �م ��ان
الحمود ان دع��م ورع��اي��ة القيادة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ك��ل ع �م��ل وط �ن��ي ي��رس��خ
ديموقراطية املنهج وقبول الرأي
اآلخ� ��ر مل��ا ف �ي��ه م�ص�ل�ح��ة ال�ك��وي��ت
العليا.

واشار الى مواكبة املؤتمر في
دورت��ه الحالية لليوبيل الذهبي
لتأسيس االتحاد الوطني لطلبة
ال �ك��وي��ت وم� � ��رور  50ع��ام��ا على
تأسيسه ف��ي  24ديسمبر 1964
م �ع �ت �ب��را ان ذل ��ك ي�م�ث��ل ت�ت��وي�ج��ا
للجهود الكبيرة لطلبة الكويت
في اماكن تواجدهم حول العالم
ويعبر عن وحدة الصف الطالبي
امل � �س � �ت � �ن ��دة ال � � ��ى ق � �ي ��م وم � �ب� ��ادئ
ال��وح��دة الوطنية الكويتية وهو
م��ا ن��ص عليه ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي
لتأسيس االتحاد.
وش� � � � � ��دد ع� � �ل � ��ى ان ال� � �ق� � �ي � ��ادة
السياسية ت��ول��ي ق�ط��اع الشباب
ال �ك��وي �ت��ي ج ��ل ال ��دع ��م وال �ع �ن��اي��ة
وال � ��رع � ��اي � ��ة م � ��ن اج� � ��ل اع � ��داده � ��م
وتدريبهم على اك�م��ل وج��ه وفي
ك� ��اف� ��ة م � �ج� ��االت ال� �ح� �ي ��اة وع �ل��ى
م �خ �ت �ل ��ف ال� �ص� �ع ��د م� �ع� �ت� �ب ��را ان
الطلبة هم ق��وة الحاضر وحملة
م �ش��اع��ل ال �ت �ق��دم وال �ب �ن��اء وق ��ادة

وزير االعالم سلمان الحمود

امل �س �ت �ق �ب��ل وه � ��م ث� � ��روة ال �ك��وي��ت
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة واالس �ت �ث �م��ار االن�ج��ح
واالب � �ق� ��ى ل �ت �ق��دم دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
الغالية.
واع �ت �ب��ر ان م��ا ح�ق�ق��ه االت �ح��اد
م � ��ن ن� � �ج � ��اح وت � �م � �ي� ��ز وان � �ت � �ش� ��ار
واسع وتأثير قوي على الساحة
ال�ط�لاب�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ن �ت��اج ج�ه��ود

دؤوب � ��ة وع �م��ل وط �ن��ي م�ت��واص��ل
ق ��ام ��ت ب ��ه اف� � ��رع االت � �ح� ��اد داخ ��ل
وخ��ارج دولة الكويت قادها بكل
اق� �ت ��دار وك� �ف ��اءة ش �ب��اب ال�ك��وي��ت
الذين تراهن الدولة على دورهم
ف� ��ي امل� �ش ��ارك ��ة ب �م �س �ي��رة ال �ب �ن��اء
والتنمية.
م��ن جانبه ق��ال رئ�ي��س الهيئة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي االت� �ح ��اد محمد
ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ش �ب��اب ال �ك��وي��ت هم
ال � �ط � �م� ��وح وال � �ت � �ح� ��دي وال� �ف� �ك ��رة
والعمل واالم��ل قائال انه منذ 50
ع��ام��ا انطلقت ال�ح��رك��ة الطالبية
ش ��ام� �خ ��ة ب� � ��رواده� � ��ا امل ��ؤس �س�ي�ن
االوائ ��ل وانطلقت معها سلسلة
االنجازات واملكتسبات واملواقف
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
االقليمي واالسالمي.

كرم الطلبة المتفوقين وافتتح معرض الفرص الدراسية

العيسى :توفير كل السبل المعنوية
والمادية لدفع عجلة التعليم وتطويره
أك� � � ��د وزي� � � � ��ر ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وزي� � ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ال ��دك� �ت ��ور ب��در
العيسى اهتمام ال��دول��ة بتوفير
ك� ��ل ال �س �ب ��ل امل �ع �ن ��وي ��ة وامل� ��ادي� ��ة
ل��دف��ع ع�ج�ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م وت�ط��وي��ره
بأحدث الخطط والبرامج وأولها
االهتمام بالطالب وقال العيسى
خالل حفل تكريم طلبة الثانوية
ال �ع��ام��ة وط �ل �ب��ة امل �ع �ه��د ال��دي �ن��ي
وال� �ت ��رب� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ال �ف��ائ �ق�ي�ن
والطلبة الحاصلني على مراكز
م �ت �ق��دم��ة ف ��ي ع � ��دد م ��ن امل �ح��اف��ل
ال �ع �ل �م �ي��ة وال� �ت ��رب ��وي ��ة ال �ع��رب �ي��ة
وال� �ع ��امل� �ي ��ة وذل� � ��ك ب ��رع ��اي ��ة ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ان ذل ��ك ي�ك��ون
م��ن خ�ل�ال غ��رس ال�ق�ي��م الفاضلة
وتطوير املنهج الدراسي ليالئم
التطورات العاملية في ظل التقدم
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي وال �ط �ف��رة الهائلة
وال �س��ري �ع��ة ف��ي أن �ظ �م��ة التعليم
واملعلومات.
وأش��ار الى ان ال��وزارة ال تنكر
دور ت�ع��اون م��ؤس�س��ات املجتمع

العيسى يفتتح املعرض املصاحب

في النهوض بالعملية التعليمية
متوجها بالشكر لبنك الكويت
ال��وط�ن��ي على دع�م��ه ال�لام�ح��دود
للنهوض بهذا الحفل.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س
التنفيذي لبنك الكويت الوطني
ع�ص��ام ال�ص�ق��ر ان ال�ب�ن��ك يفتخر
ب��رع��اي��ة ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة املتميزة

س�ن��وي��ا وي �ح��رص ع�ل��ى ال��وق��وف
ب��اس �ت �م��رار ال ��ى ج��ان��ب ال�ش�ب��اب
ودع� �م ��ه ف ��ي م �س �ي��رت��ه ال ��دؤوب ��ة
نحو التفوق.
ودع� � ��ا ال �ص �ق��ر امل� �ك ��رم�ي�ن ال��ى
مواصلة املثابرة بالعمل الجاد
واالبتكار والتميز في كل مجال
ي �ل �ت �ح �ق��ون ب� ��ه ل �ت �ب �ق��ى ال �ك��وي��ت

م �ت �م �ي��زة ق ��ائ�ل�ا ان ال� �ك ��وي ��ت ل��ن
ت�ك��ون ك��ذل��ك اال م��ن خ�لال تسلح
ابنائها بالعلم واملعرفة.
ومن جانب اخر افتتح الوزير
العيسى اي�ض��ا م�ع��رض ال�ف��رص
ال ��دراس� �ي ��ة وال � ��دراس � ��ات ال�ع�ل�ي��ا
الذي تقيمه عمادة شؤون الطلبة
بجامعة ال�ك��وي��ت ب��ال�ت�ع��اون مع
بنك الكويت الوطني وبالتزامن
مع إعالن نتائج الثانوية العامة.
وي� � � � �ه � � � ��دف امل� � � � �ع � � � ��رض ال � � � ��ذي
ي�س�ت�م��ر ح �ت��ى ال � � �ـ 14م ��ن ي��ون�ي��و
ال � � �ج� � ��اري ب� �م� �ش ��ارك ��ة  50ج �ه��ة
تعليمية واك��ادي�م�ي��ة ال��ى اتاحة
الفرصة ام��ام خريجي الثانوية
للتعرف على املجاالت املناسبة
الس�ت�ك�م��ال دراس�ت�ه��م الجامعية
وخ��ري �ج��ي ال�ج��ام�ع��ة الس�ت�ك�م��ال
دراساتهم العليا.

الكويت تدين بشدة حادث
إطالق النار بمدينة أورالندو
أع ��رب ��ت ال� �ك ��وي ��ت ع ��ن ادان �ت �ه��ا
واس �ت �ن �ك��اره��ا ال �ش��دي��دي��ن للعمل
االره� ��اب� ��ي ال � ��ذي وق� ��ع ف ��ي م��دي�ن��ة
اورالن� � � � � � � � � ��دو ب � � ��والي � � ��ة ف� � �ل � ��وري � ��دا
االميركية وراح ضحيته العشرات
من القتلى والجرحى.
واوض� � ��ح م �ص ��در م� �س ��ؤول ف��ي
وزارة الخارجية ان ه��ذه االعمال
االج ��رام� �ي ��ة ت �م �ث��ل اس � � ��اءة ب��ال�غ��ة
ل�ل�اس�ل�ام وخ ��روج ��ا ع��ن تعاليمه
ال� �س� �م� �ح ��اء وم ��واص � �ل� ��ة ل�ل�اع �م��ال
االره � ��اب� � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ف� ��رض ع �ل��ى
املجتمع الدولي مواصلة جهوده
ومضاعفتها ل��وأد ه��ذه الظاهرة

ال�ب�غ�ي�ض��ة وت�خ�ل�ي��ص ال �ع��ال��م من
شرورها.
وش � � ��دد ع �ل ��ى م ��وق ��ف ال �ك��وي��ت
ال� � �ث � ��اب � ��ت وامل � � �ب � ��دئ � ��ي امل� �ن ��اه ��ض
لل��اره��اب ب�ك��اف��ة اش�ك��ال��ه وص��وره
وأيا كانت دوافعه.
واخ � �ت � �ت� ��م امل� � �ص � ��در ت �ص��ري �ح��ه
ب� ��االع� ��راب ع ��ن خ ��ال ��ص ال �ت �ع��ازي
وامل��واس��اة ال��ى ال��والي��ات املتحدة
االم � �ي ��رك � �ي ��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة ح �ك��وم��ة
وش� �ع� �ب ��ا وع� � ��ن ص � � ��ادق االم� ��ان� ��ي
للجرحى بالشفاء العاحل.

قطع الكهرباء عن المنازل
المخالفة خالل أيام
أكدت وزارة الكهرباء واملاء أن
ال�ت�ي��ار الكهربائي سيتم قطعه
خ�لال األي ��ام املقبلة ع��ن عشرات
امل�ن��ازل املخالفة وامل�ت�ج��اوزة في
البناء وذلك بالتعاون مع بلدية
الكويت.
وق��ال وكيل ال ��وزارة م .محمد
بوشهري في تصريح صحافي
ع �ق��ب اج �ت �م��اع��ه ام ��س االول مع
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت م.
أح�م��د املنفوحي إن��ه ت��م تشكيل
ل�ج�ن��ة ث�ن��ائ�ي��ة م��ن ق �ب��ل ال � ��وزارة
وال �ب �ل��دي��ة ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة
أي م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ب�ن��اء أو عمليات
توصيل الكهرباء.
وإش� � � ��ارة إل � ��ى م ��ا ت ��م ت ��داول ��ه
أخ � � � �ي� � � ��را ف� � � ��ي ب� � �ع � ��ض وس � ��ائ � ��ل
التواصل االجتماعي حول قطع
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ع� ��ن م� �ن ��زل ب�خ�م�س��ة

محمد بوشهري

أدوار أك ��د أن ��ه ب��ال�ف�ع��ل ت��م قطع
التيار الكهربائي امس االول عن
أحد املنازل املتجاوزة واملخالفة
لشروط البناء.

األشغال :تطوير شارع الخليج
عند دوار البدع
أك� ��دت وزارة األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
أن ال �ع �م��ل ج ��ار ب� ��دأب وع �ل��ى ق��دم
وس��اق ف��ي م�ش��روع تطوير ش��ارع
الخليج ال�ع��رب��ي عند دوار البدع
وال ��رام ��ي إل ��ى ت�خ�ف�ي��ف وم�ع��ال�ج��ة
االختناقات املرورية هناك.
وق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د لقطاع
هندسة الطرق ب��ال��وزارة م .أحمد
ال �ح �ص��ان ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
إن ذل � ��ك ي �ت��م ب �ت �ح �س�ين م �س �ت��وى
ال �خ��دم��ة ع ��ن ط��ري��ق إق ��ام ��ة جسر
ب �ط ��ول  670م �ت ��را ت �ق��ري �ب��ا ي��رب��ط
ش��ارع��ي (ال�ت�ع��اون) و(ال�ب�لاج��ات)
أعلى الدوار القائم بواقع حارتني
ف � ��ي ك � ��ل ات� � �ج � ��اه ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى
حارات األمان في الجانبني.
وأوض� � � � ��ح أن امل � � �ش� � ��روع ت �ب �ل��غ
كلفته  13.99مليون دينار كويتي
يتضمن إنشاء خدمات بطول 562

مترا مقابل ال�ن��ادي الدبلوماسي
ودي� ��وان � �ي� ��ة ال� �ص� �ي ��ادي ��ن ل �ت �م��دي��د
كابالت الكهرباء والهاتف إضافة
إل� � ��ى أع � �م � ��ال أخ � � ��رى م � ��ن ش��أن �ه��ا
تطوير وتحديث البنية التحتية
باملنطقة.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق� � � � ��ال م� �ه� �ن ��دس
املشروع م .إسماعيل بهبهاني إن
املشروع يتضمن استكمال إنشاء
خط الصرف الصحي الذي يخدم
املطاعم بشارع البالجات وربطه
بالخط ال�ق��ائ��م بمنطقة الرميثية
بقطر  300م�ت��ر وب�ع�م��ق متوسط
 11.5مترا بنظام األنفاق مؤكدا أن
للمشروع دورا كبيرا في تخفيف
االختناق املروري على دوار البدع.
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متابعات

الزلزلة يغبق على شرف مهنئيه
بشهر رمضان

الحويلة يستقبل المهنئين
بالشهر الكريم

أق�����ام ال��ن��ائ��ب د .ي���وس���ف ال��زل��زل��ة
غ��ب��ق��ة رم��ض��ان��ي��ة ف���ي دي���وان���ه أم��س
األول اس���ت���ق���ب���ل خ�ل�ال���ه���ا امل��ه��ن��ئ�ين
ب����ح����ل����ول ش����ه����ر رم������ض������ان امل�����ب�����ارك
ب���ح���ض���ور ال����ع����دي����د م�����ن امل���واط���ن�ي�ن
م��ن اه��ال��ي ال���دائ���رة األول����ى وح��رص
النائب علي الخميس على التواجد
وسط املهنئني بالشهر الكريم.

وس���������ط ح�����ش�����د غ����ف����ي����ر اس���ت���ق���ب���ل
ال�����ن�����ائ�����ب د.م����ح����م����د ال����ح����وي����ل����ة ف��ي
دي���وان���ه بمنطقة ال��رق��ة أم���س األول
امل���ه���ن���ئ�ي�ن ب���ح���ل���ول ش���ه���ر رم���ض���ان
امل��ب��ارك وت��ب��ادل ال��ح��ض��ور التهاني
واالح��ادي��ث ال��ودي��ة بمناسبة شهر
رمضان.

الحويلة يتوسط عددا من املهنئني

الخميس مهنئا الزلزلة

النائب يوسف الزلزلة مستقبال مهنئيه

ويتقبل التهاني بالشهر الكريم

الري يتلقى التهاني بمناسبة
الشهر الفضيل

الحريجي يستقبل مهنئيه
بشهر رمضان

تلقى النائب أحمد الري التهاني
ب���م���ن���اس���ب���ة ح����ل����ول ش����ه����ر رم����ض����ان
الكريم وسط عدد من أهالي الدائرة
الثانية ال��ذي��ن ح��رص��وا على تقديم
التهاني وت��ب��ادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة
بمناسبة الشهر الفضيل.

استقبل النائب سعود الحريجي
ف����ي دي�����وان�����ه أم�����س األول امل��ه��ن��ئ�ين
ب��ح��ل��ول ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك في
الغبقة ال��رم��ض��ان��ي��ة ال��ت��ي حضرها
ال���ع���دي���د م����ن امل���واط���ن�ي�ن م����ن اه���ال���ي
ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة وت���ب���ادل ال��ح��ض��ور
ال�����ت�����ه�����ان�����ي واالح����������ادي����������ث ال������ودي������ة
بمناسبة شهر رمضان.

النائب احمد الري يتوسط مهنئيه

ويتقبل التهاني

الحريجي متوسطا املهنئني بالشهر الكريم

جانب من املهنئني في ديوان الحريجي

15

16

األخيرة
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معهد دسمان :ارتفاع كبير لإلصابة
بالسكري لدى األطفال في الكويت
ق��ال املدير العام ملعهد دسمان
ل �ل �س �ك��ري د .ق �ي��س ال � ��دوي � ��ري ان
م�ع��دل اص��اب��ة األط �ف��ال بالسكري
م� ��ن ال � �ن� ��وع األول ارت � �ف� ��ع ب�ش�ك��ل
كبير ف��ي الكويت خ�لال السنوات
الخمس املاضية حيث تضاعفت
النسبة نحو  1.7مرة.
واوض��ح ال��دوي��ري ف��ي تصريح
ل � �ك � ��ون � ��ا ان ال � �ن � �ت � ��ائ � ��ج األول � � �ي� � ��ة
ل��دراس��ة اج��رت �ه��ا ش�ب�ك��ة االب�ت�ك��ار
الصحية االلكترونية الكويتية -
االس�ك�ت�ل�ن��دي��ة ال �ت��ي ت��أس�س��ت ع��ام
 2011وت�س�ت�م��ر ح �ت��ى ع ��ام 2020
أظهرت أن معدل االصابة بالنوع
األول من مرض السكري في الفئة
العمرية ( 14 - 0سنة) زاد بشكل
كبير وبلغ ( 1.7ضعف).
وع��ن مشاريع األب�ح��اث املنفذة
ح��ال�ي��ا ف��ي امل�ع�ه��د ق ��ال ان ��ه يوجد

األرصاد :طقس
مغبر مع تزايد
نشاط البوارح

 61م�ش��روع��ا واف�ق��ت عليها لجنة
امل ��راج� �ع ��ة األخ�ل�اق� �ي ��ة ف ��ي امل�ع�ه��د
م �ن �ه��ا أرب � ��ع دراس � � ��ات ت��رك��ز ع�ل��ى
التوعية القائمة على املعرفة التي
ت �ق��وم أس ��اس ��ا ب�ت�ق�ي�ي��م ال �ج��وان��ب
وامل �م��ارس��ات ال�س�ل��وك�ي��ة املتعلقة
ب� �م ��رض ال� �س� �ك ��ري ل � ��دى ال �ص �غ��ار
والكبار.
م��ن جهتها ق��ال��ت ال�ب��اح�ث��ة في
علم الجينات واألم��راض الوراثية
ف��ي امل�ع�ه��د د .م�ي�س��اء ك��ام�ك��ار ان��ه
خالل نهاية العام الحالي ستظهر
ن �ت��ائ��ج ن �ح��و  13ب �ح �ث��ا أن �ج��زه��ا
املعهد طوال ست سنوات.
وأوض � �ح ��ت ك��ام �ك��ار ان م�ع�ه��د
دسمان يساعد املرضى املصابني
بالسكر وعائالتهم وه��و ال يقدم
العالج بل يقوم بالدور التوعوي
مل�س��اع��دة امل��رض��ى ع�ل��ى التعايش

د .قيس الدويري

م � ��ع امل � � ��رض وال � �ح � ��د م � ��ن اص ��اب ��ة
االصحاء.
وأمل�ح��ت ال��ى ان التوعية تكون
ع��ن ط ��رق اخ ��ذ ال � ��دواء وال��ري��اض��ة
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل� �ل� �م ��رض ��ى وال� �ن� �ظ ��ام
ال � � �غ� � ��ذائ� � ��ي امل � � �ن � ��اس � ��ب وك� �ي� �ف� �ي ��ة

ال�ت�ع��اي��ش م��ع امل ��رض وال�س�ي�ط��رة
ع�ل�ي��ه واالب �ت �ع��اد ع��ن ك��ل م��ا يؤثر
ع � �ل � ��ى م � �س � �ت � ��وي � ��ات ال � �س � �ك � ��ر ف��ي
ال� � ��دم ك��ال �ع �ص �ب �ي��ة وال� �ق� �ل ��ق .وم��ن
ن ��اح �ي ��ة اخ � � ��رى اع� �ل ��ن م�س�ت�ش�ف��ى
االم� � � ��راض ال� �ص ��دري ��ة ب� ��دء وح ��دة
ال �ط��ب ال� �ن ��ووي ب ��إج ��راء ف�ح��وص
ت��روي��ة ع�ض�ل��ة ال�ق�ل��ب ب��اس�ت�خ��دام
م ��ادة ال��روب �ي��دي��وم امل �ش��ع وتقنية
التصوير البوزيتروني في خطوة
تعد االولى في البالد .وقال رئيس
وح��دة الطب ال�ن��ووي باملستشفى
د .مسعود القراشي ان من فوائد
الفحص تقييم تروية عضلة القلب
وح ��ال ��ة ش ��راي�ي�ن ال �ق �ل��ب ال�ت��اج�ي��ة
واخ�ت�ص��ار م��دة ال�ف�ح��ص ال��ى اق��ل
م��ن  45دق�ي�ق��ة ب��دال م��ن  5س��اع��ات
على مدى يومني متتاليني.

كويتي يشارك ببطولة العالم
لسباقات السرعة في السويد

ت��وق��ع رئ�ي��س قسم التنبؤات
ال � ��زراع� � �ي � ��ة وال� �ه� �ي ��درول ��وج� �ي ��ة
ف � ��ي ادارة االرص � � � � ��اد ال �ج ��وي ��ة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ق ��راوي ان ت�ك��ون
درج� � � � � ��ات ال � � � �ح� � � ��رارة ال �ع �ظ �م��ى
املتوقعة اليوم الثالثاء ستكون
م��ا ب�ي�ن  43و  45درج ��ة م�ئ��وي��ة
والرياح شمالية غربية معتدلة
ال � ��ى ن �ش �ط��ة س��رع �ت �ه��ا م� ��ا ب�ين
 20و 50ك�ي�ل��وم�ت��را ف��ي ال�س��اع��ة
مثيرة للغبار.
واض��اف ان الطقس سيكون
م�ع�ت��دال ل�ي�لا وت �ت��راوح درج��ات
ال � �ح ��رارة ال �ص �غ��رى م ��ا ب�ي�ن 30
و  32درج� � ��ة م �ئ��وي��ة وال ��ري ��اح
ش �م��ال �ي ��ة غ ��رب� �ي ��ة خ �ف �ي �ف��ة ال ��ى
م �ع �ت��دل��ة ال �س��رع��ة ت �ن �ش��ط ع�ل��ى
ال � �س� ��واح� ��ل ف� �ت� �ك ��ون س��رع �ت �ه��ا
م��ا ب�ي�ن 15و  40ك�ي�ل��وم�ت��را في
الساعة مبينا ان البحر سيكون
م�ع�ت��دال ال ��ى ع��ال��ي امل ��وج ط��وال
ساعات اليوم وارتفاع املوج ما
بني ثالث وست اقدام.

ي �ش��ارك م�ت�س��اب��ق ن ��ادي باسل
السالم الصباح لسباق السيارات
وال ��دراج ��ات ح�س�ين ال�ش�م��ري في
بطولة ال�ع��ال��م لسباقات السرعة
للسيارات التي ينظمها االتحاد
ال��دول ��ي ل�س�ب��اق��ات ال �س��رع��ة (اف.
آي.اي � � ��ه) ف ��ي  17ي��ون �ي��و ال �ج��اري
بالسويد.
واك��د الشمري لكونا ان هناك
ف��ري �ق��ا امل��ان �ي��ا ي��رع��اه ل�ل�م�ش��ارك��ة
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ن� ��وع م� ��ن ال� �ب� �ط ��والت
ف � � ��ي خ� � �ط � ��وة ت � �ع� ��د االول � � � � � ��ى ف��ي
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي م��ؤك��دا جاهزيته
للمشاركة في سبع ج��والت تقام
في القارة االوروبية.
ول�ف��ت ال��ى ان ال�ب�ط��ول��ة امل�ق��ررة
ف ��ي ال �س��وي��د س �ت �ق��ام ع �ل��ى حلبة
(ت�ي��رب) ف��ي العاصمة السويدية
ستوكهولم ب�م�ش��ارك��ة نخبة من
أف� �ض ��ل امل �ت �س��اب �ق�ي�ن ف� ��ي ال �ع��ال��م
يمثلون  20دولة منها الكويت.
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ي ��ذك ��ر ان ال �ج��ول��ة األول� � ��ى م��ن
بطولة ال�ع��ال��م لسباقات السرعة
للسيارات التي ينظمها االتحاد
ال��دول ��ي ل�س�ب��اق��ات ال �س��رع��ة (اف.
آي.اي� � � � ��ه) أق �ي �م��ت ف� ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا
وستستكمل الجوالت في السويد
ثم فنلندا ومالطا واملانيا

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة في
ال� � �ك � ��وي � ��ت ط� ��رح � �ه� ��ا م� �ج� �م ��وع ��ة
م ��ن امل� �ش ��اري ��ع ت�ت�ع�ل��ق بتسييج
امل �ح �م �ي��ات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ي�ع�ق�ب�ه��ا
إعادة الغطاء النباتي داخلها.
وقال نائب املدير العام لشؤون
ال� � �ث � ��روة ال �ن �ب ��ات �ي ��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة م.
فيصل الصديقي لكونا إن هذه
امل �ش��اري��ع ت��أت��ي ف��ي اط� ��ار إع ��ادة
تأهيل البيئة الكويتية وضمن
م �ش��اري��ع ال �ت �ع��وي �ض��ات البيئية
لألمم املتحدة..
وأوض� � � � ��ح أن ت� �ل ��ك امل� �ش ��اري ��ع
ت � �ش � �م� ��ل أرب � � � � ��ع م � �ح � �م � �ي� ��ات ه��ي
الهويملية وأم قدير والخويسات
ووادي الباطن مضيفا ان اجمالي
محيط السياج للمحميات يبلغ
ح��وال��ي  323ك�ي�ل��وم�ت��را ف��ي حني
يصل اجمالي مساحة املحميات
امل ��ذك ��ورة ق��راب��ة  1000كيلومتر
مربع.
وب� � �ي� ��ن أن� � � � ��ه ب � � � �ق � � ��رار م �ج �ل ��س
ال ��وزراء اعتبار املنطقة منزوعة
ال�س�لاح على الشريط ال�ح��دودي
م � � ��ع ال � � � �ع� � � ��راق ب� � �ع � ��رض خ �م �س��ة

ك� �ي� �ل ��وم� �ت ��رات م �ن �ط �ق ��ة م �ح �م �ي��ة
تصبح مساحة املحميات  10في
املئة من اجمالي املساحة الكلية
للبالد.
وأف� � � � � ��اد ب� � � ��أن ط� � � ��رح م � �ش� ��روع
ال �ت �س��وي��ر س�ب�ق��ه ط ��رح م�ش��اري��ع
ل �ب �ن ��اء ال� � �ق � ��درات وم �ن �ه ��ا ان �ش ��اء
وتشغيل مختبر للبذور بمنطقة
ال�ع��ارض�ي��ة ي�ع��د األول م��ن نوعه
في املنطقة واملزرعة النموذجية
ب��ال��وف��رة ع�ل��ى م�س��اح��ة  200أل��ف
متر مربع وتحوي  50ألف شتلة
أمهات إلنتاج البذور.
وذك � � ��ر أن م� �ش ��اري ��ع ال �ب �ي��وت
امل �ح �م �ي��ة ب�م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ع��ارض �ي��ة
وال � �ع � �ب� ��دل� ��ي ت� �ب� �ل ��غ م �س��اح �ت �ه��ا
االج � �م� ��ال � �ي� ��ة  4800م� �ت ��ر م ��رب ��ع
م�ن��اص�ف��ة ب�ين املنطقتني إض��اف��ة
إل � ��ى م �س��اح��ة  4800م �ت��ر م��رب��ع
بيوتا محمية بمنطقة العبدلي
الزراعية.

الوفيات
• ضاري عثمان عايد الجميلي 15 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الصليبخات،
ق ،3ش ،112ج ،6م ،29تلفون ،66236734 :نساء :الصليبخات ،ق ،2ش ،1م.20
تلفون66868808 :
• سليمة عويد جميعة ،ارملة :حسني علي زايد الدويلة 85 ،عاما،
(شيعت) ،الرابية ،ق ،3ش ،32م ،60تلفون66299505 :
• عمار سعود عبدالله السميري 39 ،عاما( ،شيع) ،رجال :القادسية،
ق ،9ش ،96م ،21ت�ل�ف��ون ،99996979 - 96600009 :ن�س��اء :ج�ن��وب ال�س��رة،
السالم ،ق ،5ش ،514م ،16تلفون90044544:

مواقيت الصالة

املتسابق الكويتي خالل مشاركة سابقة

وذك � ��ر ان ال ��وف ��د امل � �ش� ��ارك ف��ي
البطولة يضم حسني الحساوي
وعقيل خداده ومحمد الحساوي
وي��وس��ف ال �ح �س��اوي اض��اف��ة ال��ى
طاقم فني اوروبي يقوم بتجهيز
السيارة وصيانتها لالنطالقات
والسباقات وفق أحدث الوسائل.

مشاريع لتسييج محميات
طبيعية وإعادة غطائها النباتي

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03:13
04:49
11:48
03:22
06:48
08:21

حالة الطقس
حالة الطقس
28 - 44
أعلى مد
 07.25صباحا  07.03 -مساء
أدنى جزر
 00.38صباحا  01.37 -ظهرا
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