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رئيس مجلس
األمة يعزي نظيرته
اإلماراتية باستشهاد
طيار ومساعده

الخميس يسأل
عن دمج مكتب
اإلنماء االجتماعي

مكافحة الفساد
تبدأ تسليم إقرارات
الذمة المالية

سموه زار مسجد اإلمام الصادق وأدى الصالة فيه

األمير :وحدتنا الوطنية السياج
المنيع لحفظ األمن وصد اإلرهاب
ولي العهد :الكويتيون يد واحدة في مواجهة االنحراف

الغانم :اإلرهاب أرادها فتنة فإذا بها ملحمة كويتية
ش� ��دد س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ع �ل ��ى أن وح��دت �ن��ا
ال��وط�ن�ي��ة ه��ي ال�س�ي��اج امل�ن�ي��ع لحفظ
االم ��ن م�ش�ي��را إل ��ى أن م��ا ي�ت�ح�ل��ى به
امل��واط �ن��ون م��ن روح وط�ن�ي��ة سامية
وم � � �ش � � �ه � ��ودة ج � �ب� ��ل ع� �ل� �ي� �ه ��ا أب � �ن� ��اء
ال �ك��وي��ت م��ن م�ح�ب��ة وت �ف��ان لوطنهم
ووالء له سيصد األع�م��ال اإلجرامية
واإلرهابية كافة.
وت � �م � �ن ��ى س � �م� ��وه خ� �ل ��ال زي� ��ارت� ��ه
م �س �ج��د اإلم� � � ��ام ال� � �ص � ��ادق ب�م�ن�ط�ق��ة
ال�ص��واب��ر وت��أدي��ة ال �ص�لاة ف�ي��ه أم��س
ب �ع��د االن� �ت� �ه ��اء م ��ن أع� �م ��ال ت��رم�ي�م��ه
أن ي�ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت ال �ع��زي��زة واه�ل�ه��ا
األوف �ي��اء م��ن ك��ل ش��ر وم�ك��روه ويديم
عليها نعمة االمن واالستقرار.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال س�م��و ول ��ي العهد
إنه وبعد مرور عام على هذا الحدث
الجسيم ال ��ذي ل�ح��ق بمسجد اإلم��ام
ال�ص��ادق عليه السالم وم��ا شابه من

دم� ��ار وخ � ��راب ن�ت�ي�ج��ة ف �ك��ر إره��اب��ي
م �ن �ح��رف ف��إن �ن��ا ن�ح�م��د ال �ل��ه جميعا
ع�ل��ى إن �ج��ازه ب�ف�ت��رة وج �ي��زة وع��ودة
الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة
لنثبت وح ��دة االم ��ة ف��ي م��واج�ه��ة أي
انحراف.
وأضاف سموه :نسأل الله في هذا
الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من
كل مكروه وأن يوحد جهودهم ملا فيه
خ�ي��ر وس�ل�ام��ة األرض واس �ت �ق��راره��ا
م��ؤك��دا س �م��وه أن ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ق �ي��ادة وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا أس ��رة وي��د
واحدة في السراء والضراء.
ب � ��دوره أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ان ال�ش�ع��ب الكويتي
ض� ��رب ف ��ي ك ��ل امل �ح �ط��ات وامل �ف��اص��ل
التاريخية التي شكلت تحديا لكيان
ال��وط��ن أروع االم �ث �ل��ة ع �ل��ى ت�لاح�م��ه
وتماسكه ووقوفه صفا واحدا خلف
قيادته السياسية.

وقال الغانم في تصريح صحافي
ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى االول� ��ى للتفجير
االره��اب��ي ال��ذي ض��رب مسجد االم��ام
الصادق :لقد أراد االرهاب االسود أن
يجعلها فتنة وفرقة فإذا بها ملحمة
ك ��وي �ت �ي ��ة وت �ج �ل �ي ��ا وط� �ن� �ي ��ا ج �س��ده
ال �ك��وي �ت �ي��ون ص� �غ ��ارا وك� �ب ��ارا رج ��اال
ونساء شعبا وقيادة.
إلى ذلك اعتبر ذوو شهداء مسجد
االم��ام ال�ص��ادق أن زي��ارة سمو أمير
ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح للمسجد بعد
االنتهاء من الترميمات واإلصالحات
ل�ل�اض ��رار ال �ت��ي ط��ال �ت��ه إث ��ر ال�ه�ج��وم
اإلره � ��اب � ��ي ال �ش �ن �ي��ع ال � �ع ��ام امل��اض��ي
جسدت اللحمة الوطنية بني الحاكم
واملحكوم.
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العبداهلل :إنجاز تاريخي سينعكس على االقتصاد الوطني

المجلس يقر قانون المناقصات
واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
الخاصة أم��س على م�ش��روع القانون
واالق� � � � �ت � � � ��راح � � � ��ات ب � � �ق� � ��وان� �ي��ن ب � �ش� ��أن
املناقصات العامة في مداولته الثانية
وأحاله إلى الحكومة.
وأع� � � � ��رب وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي� ��خ م �ح �م��د
ال�ع�ب��دال�ل��ه ع��ن األم ��ل ف��ي أن ينعكس
إقرار قانون املناقصات العامة ايجابا
على االقتصاد املحلي.
وقال العبدالله إن هذا القانون يعد
إنجاز تاريخي الفتا إلى الحرص على
ت�ف�ع�ي�ل��ه ف��ي أق� ��رب وق ��ت م�م�ك��ن بغية
االرت�ق��اء باالقتصاد الكويتي مشيدا
بجهود جميع أعضاء لجنة الشؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة البرملانية وكل

من ساهم في انجاز القانون.
ك � � �م � ��ا أق � � � � ��ر امل � � �ج � � �ل � ��س م � �ش � ��اري � ��ع
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل � �ـ  5ج �ه��ات
ورب��ط ميزانيات ل�ـ  6ج�ه��ات مستقلة
وه��ي ب�ن��ك االئ �ت �م��ان وال�ب�ن��ك امل��رك��زي
وامل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية
وميزانية بيت الزكاة والهيئة العامة
ل� �ل� �ط ��رق وال� �ن� �ق ��ل ال � �ب� ��ري وم��ؤس �س��ة
التأمينات االجتماعية.
وم � � ��ن امل� � �ق � ��رر ان ي� �ن ��اق ��ش ال� �ي ��وم
م �ي��زان �ي��ات  7ج �ه��ات م�س�ت�ق�ل��ة اخ��رى
وهي معهد الكويت لالبحاث العلمية
وهيئة الصناعة والصندوق الكويتي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وم��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ وك��ون��ا
وص� � �ن � ��دوق امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة وهيئة االتصاالت.

وعلى صعيد متصل اعتمد املجلس
تقارير للجنة حماية األم��وال العامة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وأح ��ال �ه ��ا إل� ��ى ال�ح�ك��وم��ة
ومنها دراسة أعدها ديوان املحاسبة
عن عقد إيجار قسيمة إلنشاء مجمع
ل� �ل� �ح ��رف وال � �ص � �ن� ��اع� ��ات ال �ص �غ �ي ��رة
ودراس � ��ة ع��ن أم�ل�اك ال��دول��ة ال�ع�ق��اري��ة
واألوام� � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وال �ت �س��وي��ات
الودية بالجهات الحكومية .كما وافق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ق��اري��ر م�ل�ف��ات قضايا
امل��ال العام لكافة ال ��وزارات والهيئات
والواردة من وزارة العدل عن السنوات
 2013و 2014و.2015
تفاصيل المضبطة (ص)08-03

سمو األمير وسمو ولي العهد يؤديان الصالة في مسجد اإلمام الصادق أمس

 165مشروعا
بـ  4.7مليارات دينار
في 2018/2017
ك � �ش � �ف ��ت وزي � � � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ووزي� ��رة
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية هند الصبيح ع��ن ان
اج�م��ال��ي امل�ش��روع��ات التنموية
في الخطة السنوية 2018/2017
ت �ب �ل��غ  165م� �ش ��روع ��ا ب�ت�ك�ل�ف��ة
 4.7مليارات دي�ن��ار مستطردة:
اج� � � �م � � ��ال � � ��ي ع� � � � � ��دد امل � � �ش� � ��اري� � ��ع
االستراتيجية في الخطة تبلغ
 32م �ش��روع��ا بتكلفة اج�م��ال�ي��ة
 23.5مليار دينار مضيفة :كما
بلغ عدد املشاريع املستمرة من
الخطط السابقة  121مشروعا
بتكلفة  4.3مليارات دينار.
تفاصيل (ص)15

الجاراهلل :عودة سفراء دول
الخليج إلى طهران مشروط
أع� ��رب ن��ائ��ب وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خ ��ال ��د ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ع� ��ن ت �م �ن �ي��ات��ه
ب � � �ع� � ��ودة س � � �ف� � ��راء دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي إل ��ى ط �ه��ران
م� ��ؤك� ��دا ان ه � ��ذا االم � � ��ر م� �ش ��روط
ب �س �ي��اس��ة إي � � ��ران ح� �ي ��ال امل�ن�ط�ق��ة
وال� �ت ��زام� �ه ��ا ب� �ع ��دم ال� �ت ��دخ ��ل ف��ي
الشؤون الداخلية للدول واحترام
سيادتها.
وق� � � � ��ال ال� � �ج � ��ارال� � �ل � ��ه إن س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ق�ب��ل دع ��وة ال��رئ�ي��س
عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر
لكن حتى اآلن لم يحدد موعدها
ونأمل ان تتم قريبا.
ووصف تقرير وزارة الخارجية
االم��ري �ك �ي��ة األخ �ي��ر ب �ش��أن ح�ق��وق
االنسان في الكويت بأنه مجحف

ب�ح��ق ال �ك��وي��ت وم�ن�ت�س�ب��ي وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة م��وض �ح��ا ان � ��ه خ�ل�ال
ال �ف �ت��رة ال �ق��ري �ب��ة امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ك��ون
هناك مراجعة دورية مللف حقوق
االن �س��ان ف��ي جنيف م�ش��ددا على
أن ال �ك��وي ��ت س �ت �ت �ص��دى ل �ك��ل م��ا
يمكن ان يسيء لهذا امللف.
وعن ترقية السفراء والتنقالت
في وزارة الخارجية قال الجارالله
إن ال �ت��رق �ي��ات اع �ت �م��ده��ا مجلس
ال� ��وزراء م�ش�ي��را ال��ى ان التنقالت
س�ت�ت��م ق��ري�ب��ا وخ �ل�ال أي ��ام قليلة
جدا سيتم االعالن عنها.
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زار بمعية ولي العهد مسجد اإلمام الصادق واستقبل ملك األردن وعزى رئيسي اإلمارات وأمريكا

األمير :وحدتنا الوطنية هي السياج
المنيع لحفظ األمن
ق ��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
الصباح حفظه الله ورع��اه ظهر امس
وف��ي معيته سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف االحمد الجابر الصباح حفظه
الله بزيارة إلى مسجد اإلمام الصادق
بمنطقة الصوابر.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه وزي ��ر
ال � �ع� ��دل ووزي� � � ��ر األوق � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع ح�ي��ث
تفقد سموه أرج��اء املسجد وذل��ك بعد
االنتهاء من الترميمات واإلصالحات
لكافة االض ��رار إث��ر الهجوم اإلره��اب��ي
الشنيع ال�ع��ام امل��اض��ي ث��م ق��ام حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وس�م��و
ول � ��ي ال �ع �ه��د ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى س�ج��ل
التشريفات.
وقد تفضل حضرة صاحب السمو
أمير البالد وسمو ولي العهد بالسالم
على أهالي الشهداء الذين استشهدوا
ج ��راء ال �ح��ادث اإلره��اب��ي اآلث ��م م��ؤك��دا
س � �م ��وه ل� �ه ��م ان وح ��دت� �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة
ه��ي ال�س�ي��اج امل�ن�ي��ع لحفظ االم ��ن وم��ا
يتحلى ب��ه امل��واط�ن��ون ال�ك��رام م��ن روح
وطنية سامية ومشهودة جبل عليها
أبناء الكويت من محبة وتفان لوطنهم
ووالء ل��ه س�ي�ص��د ب �ع��ون ال �ل��ه ت�ع��ال��ى
ك��اف��ة األع �م��ال اإلج��رام �ي��ة واإلره��اب �ي��ة
متضرعا سموه إلى املولى عز وجل أن
يتغمد ارواح الشهداء بواسع رحمته
وي �س �ك �ن �ه��م ف �س �ي��ح ج �ن ��ات ��ه وي �ل �ب��س
امل �ص ��اب�ي�ن ث� �ي ��اب ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة
وان يحفظ ال�ك��وي��ت ال�ع��زي��زة واهلها
األوف �ي ��اء م��ن ك��ل ش��ر وم �ك��روه وي��دي��م
عليها نعمة االمن واالستقرار.
ك �م��ا أش � ��ار س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د إل��ى
أن��ه وبعد م��رور ع��ام على ه��ذا الحدث
ال�ج�س�ي��م ال� ��ذي ل �ح��ق ب�م�س�ج��د اإلم ��ام
ال �ص��ادق عليه ال �س�لام وم��ا ش��اب��ه من
دم � ��ار وخ � � ��راب ن �ت �ي �ج��ة ف �ك��ر اره ��اب ��ي
م �ن �ح��رف ف��إن �ن��ا ن �ح �م��د ال �ل ��ه ج�م�ي�ع��ا
ع �ل��ى إن� �ج ��ازه ب �ف �ت��رة وج �ي��زة وع ��ودة
الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة
ل�ن�ث�ب��ت وح ��دة االم ��ة ف��ي م��واج �ه��ة أي
ان �ح��راف سائلني امل��ول��ى ع��ز وج��ل في
هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت
من كل مكروه وأن يوحد جهودهم ملا
فيه خير وسالمة األرض واستقرارها
م ��ؤك ��دا س �م ��وه أن ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
ق �ي ��ادة وح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا أس � ��رة وي��د
واحدة في السراء والضراء.
ه��ذا وأدى ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد وس � �م � ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
حفظهما الله الصالة في املسجد.
راف� ��ق س �م��وه خ�ل�ال ال ��زي ��ارة سمو
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د ووزي ��ر ش��ؤون
الديوان االميري الشيخ ناصر صباح
األحمد ونائب رئيس مجلس ال��وزراء

سمو األمير خالل زيارة مسجد اإلمام الصادق

ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى اس �ت �ق �ب��ل ح�ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ورعاه بقصر السيف صباح امس
س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د .وب�ع��ث
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال�ب�لاد
برقية تعزية الى اخيه صاحب السمو
ال �ش �ي ��خ خ �ل �ي �ف��ة ب� ��ن زاي� � ��د آل ن �ه �ي��ان
رئيس دولة االمارات العربية املتحدة
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وصادق مواساته باستشهاد
الطيار ومساعده من القوات املسلحة
ال �ج��وي��ة ف��ي دول� ��ة االم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
املتحدة الشقيقة إثر سقوط مروحية
عسكرية امس ضمن قواتها املشاركة
في قوات التحالف العربي الذي تقوده

ومستقبال امللك عبدالله الثاني

اململكة العربية السعودية في عملية
إع ��ادة االم ��ل س��ائ�لا امل��ول��ى ت�ع��ال��ى ان
يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما
ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وان ي�ن��زل�ه�م��ا م �ن��ازل
الشهداء ويلهم ذويهم جميل الصبر
وحسن العزاء .كما بعث برقية تعزية
إل � ��ى ال ��رئ �ي ��س ب � � ��اراك أوب� ��ام� ��ا رئ �ي��س
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة
أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه
وص � ��ادق م��واس��ات��ه ب�ض�ح��اي��ا ح��ادث
إط �ل��اق ال� �ن ��ار ال � ��ذي وق� ��ع ف ��ي م��دي�ن��ة
أورالن� � � � ��دو ب ��والي ��ة ف� �ل ��وري ��دا وأس �ف��ر
ع� ��ن س� �ق ��وط ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ض �ح��اي��ا
وامل �ص��اب�ي�ن م ��ؤك ��دا س �م��وه اس�ت�ن�ك��ار
دول��ة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا
العمل اإلرهابي الشنيع الذي ترفضه
ك ��اف ��ة ال � �ش ��رائ ��ع وال� �ق� �ي ��م اإلن �س��ان �ي��ة

وال � �ت� ��ي اس �ت �ه ��دف ��ت أرواح األب� ��ري� ��اء
اآلمنني وزع��زع��ة أم��ن واستقرار البلد
ال�ص��دي��ق م �ج��ددا س�م��وه م��وق��ف دول��ة
ال �ك��وي��ت ال �ث��اب��ت ف ��ي رف ��ض اإلره � ��اب
بكافة أش�ك��ال��ه وص ��وره راج�ي��ا سموه
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة
ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة ول � ��ذوي ال�ض�ح��اي��ا
ج �م �ي��ل ال� �ص� �ب ��ر .وق � ��د ت �ل �ق��ى ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ات�ص��اال
ه��ات �ف �ي��ا م� ��ن أخ� �ي ��ه ص ��اح ��ب ال �س �م��و
الشيخ محمد بن زاي��د آل نهيان ولي
ع �ه��د أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د االع �ل��ى
ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ع �ب��ر س �م��وه خ�لال��ه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه وأط �ي��ب تمنياته
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد ه��ذا
الشهر الفضيل على البلدين الشقيقني

وال �ش �ع �ب�ين ال �ك��ري �م�ين وع �ل��ى األم �ت�ين
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة ب ��واف ��ر ال�خ�ي��ر
وال�ي�م��ن وال �ب��رك��ات وان يتقبل صيام
الجميع وان يديم على سموه موفور
الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه البادرة
الكريمة ال�ت��ي تجسد عمق العالقات
ب�ين البلدين الشقيقني م�ب��ادال سموه
ال� �ت� �ه ��ان ��ي ب � �ه ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال �ع �ط��رة
وم �ت �م �ن �ي��ا اس� �ت� �م ��رار ه � ��ذا ال �ت��واص��ل
األخ � ��وي ك �م��ا ت �ل�ق��ى ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد اتصاال هاتفيا من
أخيه صاحب السمو فهد بن محمود
آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون
مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة
عبر سموه خالله عن خالص تهانيه
وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر

ولي العهد استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي ��ف ص� �ب ��اح ام ��س
س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د .وبعث
سمو ول��ي العهد ببرقية تعزية الى
اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة
ب � ��ن زاي � � ��د آل ن� �ه� �ي ��ان رئ � �ي� ��س دول � ��ة
االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة الشقيقة
ض �م �ن �ه��ا س � �م� ��وه خ� ��ال� ��ص ت �ع ��ازي ��ه
وص � � � � ��ادق م � ��واس � ��ات � ��ه ب ��اس �ت �ش �ه ��اد
الطيار ومساعده من القوات املسلحة
ال�ج��وي��ة ف��ي دول ��ة االم � ��ارات العربية
املتحدة الشقيقة إثر سقوط مروحية
عسكرية امس ضمن قواتها املشاركة

ف ��ي ق � ��وات ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي ال ��ذي
ت �ق��وده امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
في عملية إع��ادة االم��ل سائال سموه
امل��ول��ى تعالى ان يتغمدهما بواسع
رح�م�ت��ه وي�س�ك�ن�ه�م��ا ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه.
كما بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس
باراك أوباما رئيس الواليات املتحدة
األمريكية الصديقة ضمنها سموه
خالص تعازيه ومواساته بضحايا
ح � ��ادث إط �ل��اق ال� �ن ��ار ال � ��ذي وق ��ع في
م��دي �ن��ة أورالن � � � ��دو ب ��والي ��ة ف �ل��وري��دا
وأس � � �ف � ��ر ع � ��ن س � �ق � ��وط ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
الضحايا واملصابني

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

رمضان املبارك سائال املولى عز وجل
أن ي �ع �ي��د ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل على
البلدين الشقيقني والشعبني الكريمني
وع �ل��ى األم �ت�ي�ن ال �ع��رب �ي��ة واإلس�لام �ي��ة
بوافر الخير واليمن والبركات.
وقد شكره سموه على هذه البادرة
الكريمة ال�ت��ي تجسد عمق العالقات
ب�ين البلدين الشقيقني م�ب��ادال سموه
ال� �ت� �ه ��ان ��ي ب � �ه ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال �ع �ط��رة
وم �ت �م �ن �ي��ا اس� �ت� �م ��رار ه � ��ذا ال �ت��واص��ل
األخوي.
وم � ��ن ن��اح �ي��ة اخ� � ��رى ك � ��ان ح �ض��رة
صاحب السمو أمير البالد قد استقبل
ب �ق �ص��ر دس � �م� ��ان ع� �ص ��ر ام� � ��س االول
أخ � � ��اه ص ��اح ��ب ال� �ج�ل�ال ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
امللك عبدالله الثاني بن الحسني ملك
اململكة األردن �ي��ة الهاشمية الشقيقة
وال ��وف ��د ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ب�م�ن��اس�ب��ة
وصوله للبالد في زي��ارة أخوية يقدم
فيها التهاني ألخيه حضرة صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ب�م�ن��اس�ب��ة شهر
رم�ض��ان امل�ب��ارك وذل��ك بحضور سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
وت��م خ�لال ال�ل�ق��اء ت�ب��ادل األح��ادي��ث
األخ ��وي ��ة ال�ط�ي�ب��ة ال �ت��ي ت�ع�ك��س عمق
ال �ع�ل�اق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ال��راس �خ��ة بني
البلدين والشعبني الشقيقني والعمل
ع �ل��ى ت �ن �م �ي �ت �ه��ا وت� �ع ��زي ��زه ��ا ك �م ��ا ت��م
بحث كافة السبل لدعم وح��دة الصف
ال �ع��رب��ي وب ��ذل امل��زي��د م��ن ال �ج �ه��ود ملا
فيه مصلحة الشعوب العربية والعمل
العربي املشترك.
ك �م��ا أق� ��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب �ق �ص��ر دس� �م ��ان م��أدب��ة
اف� � �ط � ��ار ع� �ل ��ى ش � � ��رف أخ � �ي� ��ه ص��اح��ب
ال� �ج�ل�ال ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ل��ه
ال � �ث ��ان ��ي ب � ��ن ال� �ح� �س�ي�ن م� �ل ��ك امل �م �ل �ك��ة
األردن �ي��ة الهاشمية الشقيقة وال��وف��د
الرسمي املرافق وقد غادر البالد مساء
امس االول امللك عبدالله الثاني.
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وافق على عدد من تقارير لجنة حماية المال

المجلس يقر قانون المناقصات العامة
ويحيله إلى الحكومة
وافق مجلس األمة في جلسته أمس على قانون
المناقصات العامة في مداولته الثانية واحاله الى
الحكومة وسط تعهد حكومي باستعجال في اصدار
الالئحة التنفيذية للقانون في اسرع وقت.
كما وافق مجلس االمة على عدد من تقارير لجنة
حماية المال العام احدها عن الدراسة التي اعدها
ديوان المحاسبة عن عقد ايجار قسيمة النشاء مجمع
للحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية ودراسة اخرى عن
امالك الدولة العقارية واالوامر التغييرية.
ووافق المجلس على الحساب الختامي وميزانية 5
جهات مستقلة هي بنك الكويت المركزي وبيت
الزكاة ومؤسسة التأمينات االجتماعية وبنك االئتمان
الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة
الى اقرار ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

افتتح رئيس األم��ة م��رزوق الغانم
الجلسة الخاصة امس الثالثاء عند
ال �س ��اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع� �ش ��رة وال �ن �ص��ف
وت�ل�ا االم �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
من دون اذن او اخطار.
المناقصات العامة
ان � �ت � �ق� ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
املداولة الثانية ملشروع قانون بشأن
املناقصات العامة.

 عبدالله املعيوف :استغل وجودسمو رئ��س ال��وزراء لكي يستمع الى
ما ح��دث ام��س االول في الجلسة من
ان وزير العدل لم يجب على اسئلتي
وأسأل سمو الرئيس هل هذه سياسة
ح�ك��وم��ة أم س�ي��اس��ة وزي ��ر؟ واالم��ان��ة
العامة تقول لم تصل أي اجابات من
وزي��ر ال�ع��دل وام��س يقول ل��ي م��ا راح
اجاوب وسوي اللي تسويه.
 فيصل الشايع (رئيس اللجنة):ه�ن��اك  11تعديال ق��دم��ت ال��ى اللجنة

ووافقت على  7تعديالت فقط واملادة
ال�ث��ان�ي��ة ت��م اع��ادت �ه��ا ك�م��ا ك��ان��ت قبل
االستثناء.
وال �ل �ج �ن��ة اع� � ��ادت اس �ت �ث �ن��اء ح�ف��ر
اآلب� � ��ار ال �ن �ف �ط �ي��ة م ��ن ال �خ �ض��وع ال��ى
ق � ��ان � ��ون امل � �ن ��اق � �ص ��ات ب� �ع ��د ان ك ��ان
املجلس قد صوت على استثنائه في
املداولة االولى.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ال �س �ب��ب فيتقديم التعديل اننا نتكلم عن مجلس
ادارة يختلف ع��ن اي م�ج�ل��س ادارة

طبيعة عمل لجنة املناقصات مختلف
وال نريد ان مجلس االدارة يعشعش
 4سنوات ويعرف املداخل واملخارج
ومن تجارب الحكومة والشركات مع
مجلس االدارة ك�ه��ذا فهناك مشاكل
ت��واج �ه �ه��م ف��ي ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ت��ي قد
ت� �ط ��ول ال � ��ى  8س � �ن� ��وات وارج � � ��و م��ن
اللجنة ان ت�ع��ود ال��ى ال ��رأي االول ان
يكون هناك سنتان.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :رأي ال �ل �ج �ن��ةج ��اء ب �ن��اء ع�ل��ى ان ك��ل امل �ج��ال��س في

ك ��ل ال �ج �ه ��ات ت� �ك ��ون م��دت �ه��ا واح� ��دة
واالق � � �ت� � ��راح  4س � �ن� ��وات غ� �ي ��ر ق��اب �ل��ة
للتجديد ملدة سنتني ملدة واحدة.
ونحن كلجنة نرى ما انتهت اليه
اللجنة لكن القرار للمجلس.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :ك ��ان ل ��ي وج�ه��ةنظر لكن اقنعني د .ي��وس��ف الزلزلة
ولكن عندما يستمر مجلس االدارة

التتمة ص04

الغانم :الشعب الكويتي ضرب أروع األمثلة
على تالحمه وتماسكه
أك��د رئ�ي��س مجلس االم��ة م��رزوق
الغانم ان الشعب الكويتي ضرب في
ك��ل امل�ح�ط��ات وامل�ف��اص��ل التاريخية
ال �ت��ي ش�ك�ل��ت ت�ح��دي��ا ل�ك�ي��ان ال��وط��ن
أروع االمثلة على تالحمه وتماسكه
ووق��وف��ه صفا واح ��دا خلف قيادته
السياسية.
وقال الغانم في تصريح صحافي
بمناسبة ال��ذك��رى االول ��ى للتفجير
االرهابي الذي ضرب مسجد االمام
ال � �ص � ��ادق وأس � �ف� ��ر ع� ��ن س� �ق ��وط 27
شهيدا إننا ما زلنا وبعد عام كامل

نتذكر الوقفة البطولية االستثنائية
للشعب الكويتي العظيم وم��ا زالت
أص ��داء كلمة (ه ��ذوال ع�ي��ال��ي) التي
اط�ل�ق�ه��ا س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه م��ن م��وق��ع ال �ح��دث ت��رن
اصداؤها في مسامع كل العالم.
وأضاف الغانم :لقد أراد االرهاب
االسود أن يجعلها فتنة وفرقة فإذا
بها ملحمة كويتية وتجليا وطنيا
ج�س��ده ال�ك��وي�ت�ي��ون ص �غ��ارا وك�ب��ارا
رجاال ونساء شعبا وقيادة.

وق ��ال ال�غ��ان��م ف��ي ت�ص��ري�ح��ه :لقد
ق� ��ال ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ك �ل �م �ت��ه ف��ي
التاسع من رمضان املاضي مدوية
م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ة االول � ��ى م ��ن ال �ه �ج��وم
االره� ��اب� ��ي ال� �غ ��ادر وال �ب �ش��ع م� ��رورا
ب �ت �ش �ي �ي��ع ش� �ه ��دائ� �ن ��ا ف � ��ي امل� �ق� �ب ��رة
وال � �ص �ل�اة ع �ل �ي �ه��م ان �ت �ه��اء ب�م�ش�ه��د
ال � � �ع � � ��زاء امل � �ه � �ي� ��ب ال � � � ��ذي أق� � �ي � ��م ف��ي
مسجد ال��دول��ة الكبير بحضور كل
الكويتيني وعلى رأسهم سمو االمير
وسمو ولي العهد وأعضاء مجلس
االم��ة وال�ح�ك��وم��ة والكويتيني كافة

م ��ن م�خ�ت�ل��ف االط� �ي ��اف واالج� �ن ��اس
واالعمار.
وق��ال الغانم :ونحن في مثل هذا
ال �ي��وم وب�م�ن��اس�ب��ة ال ��ذك ��رى االول ��ى
للتفجير ال��دام��ي مل�س�ج��د ال �ص��ادق
ندعو الباري جلت قدرته ان يتغمد
ش � �ه� ��داء ال� �ك ��وي ��ت ب� ��واس� ��ع رح �م �ت��ه
وغ� ��ام� ��ر ل �ط �ف��ه وأن ي �ل �ه��م ذوي� �ه ��م
ومحبيهم والشعب الكويتي الصبر
والسلوان.
من جهة أخرى بعث رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ببرقية الى رئيسة

امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي االت � �ح � ��ادي د .أم��ل
القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء
وص � ��ادق امل ��واس ��اة ب��اس�ت�ش�ه��اد ط�ي��ار
وم �س��اع��ده م��ن س�ل�اح ال�ج��و االم��ارات��ي
ل��دى س�ق��وط مروحيتهما ال�ت��ي كانت
ت� �ش ��ارك ف ��ي ع �م �ل �ي��ة اع � � ��ادة االم � ��ل ف��ي
اليمن.
وق��ال الغانم ف��ي برقيته إننا نسأل
الله تعالى ان يتغمد الشهيدين بواسع
رحمته وان يلهم ذويهما ومحبيهما
وال �ش �ع��ب االم� ��ارات� ��ي ال�ش�ق�ي��ق ال�ص�ب��ر
والسلوان.

المعيوف :عدم
الرد على األسئلة
البرلمانية سياسة
حكومة أم
سياسة وزير العدل
فقط؟
الشايع 11 :تعديال
على قانون
المناقصات العامة
واللجنة وافقت
على  7منها
الزلزلة :نرفض
تعيين مجلس
المناقصات 4
سنوات قابلة
للتجديد ونطالب
بتخفيضها إلى
سنتين
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مجلس إدارة المناقصات  7أعضاء لمدة
سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة
دميثير :استمرار
مجلس اإلدارة
 4سنوات يعطي
أعضاءه خبرة أكثر

حوار حكومي نيابي على هامش الجلسة

تتمة المنشور ص03
 4س � �ن ��وات ي� �ك ��ون ن �ض��ج وال ي�م�ن��ع
االستعانة بهم وبخبرتهم.
 ك��ام��ل ال �ع��وض��ي :امل �ف ��روض اولمجموعة يظلون  6سنوات!
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :ب �ع��ض االح �ي ��انممثل الجهة ال يستمر بمكانه ألنهم
ل��م ي� �ج ��ددوا ل��ه ف�ل�ا ب��د م��ن ال�ت�ع��دي��ل
على القانون بأن يكون النص ممثل
الجهة وليس الشخص بنفسه.
 فيصل الشايع :تم اجراء التعديلعلى امل��ادة  31بحيث يشترط فيمن

خلف دميثير متحدثا

يتقدم للمناقصة ان ي�ق��دم م��ا يثبت
م�لاء ت��ه امل��ال�ي��ة وق��درت��ه ع�ل��ى اإلي�ف��اء
بشروط املناقصة وطلبات املشروع.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :اذا ال�ج�ه��ة اخ�ل��تب� �ش ��روط امل �ن��اق �ص��ات ف��امل �ش �ك �ل��ة في
الشركة وه��ذا سوء تقييم من الجهة
نفسها ويجب محاسبتها.
 د .يوسف الزلزلة :هناك سوء فهمف�ق��د ي�ك��ون رأس �م��ال ال�ش��رك��ة مليونا
واملشروع بعشرة ماليني فهذا ليس
معناه انها غير ق��ادرة على التنفيذ
فأرجو ازال��ة ه��ذه الفقرة  3من امل��ادة
 31ألنها تعيق تنفيذ املشاريع.

 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :م �س��أل��ة ال �ت��أك��دم��ن ال��وض��ع امل��ال��ي ش��يء بسيط فمن
السهل ان تتأكد لجنة املناقصات من
املالءة املالية للشركات وقدرتها على
التنفيذ.
 س � �ع� ��دون ح � �م� ��اد :واف� �ق� �ن ��ا ع�ل��ىاس �ت �ب �ع��اد ح �ف��ر اآلب� � ��ار ف ��ي امل ��داول ��ة
األول � � � ��ى ف �ك �ي��ف ت � �ع ��دل ال �ل �ج �ن ��ة ف��ي
املداولة الثانية؟
وط��ال��ب ال�ن��ائ�ب��ان س �ع��دون حماد
وفيصل ال�ك��دن��ري ب��إي�ض��اح َم��ن ق� ّ�دم
املقترح بتعديل امل��ادة بعد تصويت
امل �ج �ل��س ف �ي �م��ا ب�ي�ن ال �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل

ال �ش��اي��ع ان ال �ح �ك��وم��ة ه��ي م��ن ت�ق��دم
بالتعديل.
 الرئيس م��رزوق الغانم :املجلسي �ت �ع ��ام ��ل اآلن م � ��ع ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة
ال �ت �ك �م �ي �ل��ي وت� �ع ��دي ��ل امل � � ��ادة ت� ��م ف��ي
اللجنة سواء قدم التعديل من اللجنة
او الحكومة او غير ذلك.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ه ��ذه امل ��ادةم �ه �م��ة ج� ��دا وه� �ن ��اك م� �م ��ارس ��ات م��ن
ق� �ب ��ل ب �ع ��ض ال � �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ل�ي��س
لديها مالءة مالية تقوم بمناقصات
ب �ع �ش ��رات امل�ل�اي�ي�ن وق �ض �ي��ة امل �ل��اءة
امل� ��ال � �ي� ��ة م� �ه� �م ��ة ب � ��ل ق� �ض� �ي ��ة ت ��اري ��خ

امل �ن��اق��ص م�ه�م��ة ألن ه �ن��اك ش��رك��ات
وترسى عليها املناقصات.
متعثرة ُ
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ه�ن��اك بعضامل �ن��اق �ص��ات م �ث�لا ش��رك��ة رأس�م��ال�ه��ا
مليون وتقدمت بمناقصة تكلفتها
 5م�ل�اي�ي�ن ول� �ك ��ن ل ��دي �ه ��ا ض �م��ان��ات
مالية من البنوك ولكن هل الشركات
املتعثرة دائما ُتعطى مناقصات؟
 خ�ل�ي��ل ع �ب��دال �ل��ه :امل �ل��اءة امل��ال�ي��ةشيء مهم جدا لكن من يحدد املالءة

التتمة ص05

الخميس يسأل عن دمج مكتب اإلنماء االجتماعي
وجه النائب علي الخميس سؤاال
إل ��ى وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
ج� ��اء ف �ي��ه :ن �ظ��را ل �ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ة
وب� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات م� � ��ن س � �م� ��و رئ� �ي ��س
مجلس ال��وزراء في دمج املؤسسات
وال�ج�ه��ات ذات الطبيعة املتشابهة
ل� �ت� �ق� �ل� �ي ��ص امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات ي ��رج ��ى
تزويدى باآلتي:
 ه ��ل ل��دي �ك��م ت��وج��ه ح�ق�ي�ق��ي فيدم � ��ج م �ك �ت��ب اإلن � �م� ��اء االج �ت �م��اع��ي
التابع لديوان سمو رئيس مجلس
ال��وزراء وال��ذي تشرفون عليه طبقا
ملرسوم انشائه بأي جهاز حكومي
آخ ��ر؟ الس�ي�م��ا خ �ل��وه ح��ال�ي��ا م��ن أي
ق �ي��ادات ت��دي��ره؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
بالنفي فما هي املهام امللحة املوكلة
ملكتب اإلنماء والتي ال يمكن دمجها

ب��أج�ه��زة أخ ��رى ف��ي وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية أو الصحة أو غيرهما؟
ف ��إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب��اإلي �ج��اب فما
هو تصوركم لهذا الدمج؟
 م� � �ص � ��اري � ��ف م � �ك � �ت ��ب االن� � �م � ��اءاالجتماعي منذ انتقاله ال��ى دي��وان
سمو رئيس مجلس ال��وزراء وحتى
تاريخه مع توضيح اهمية كل بند
لهذا الصرف؟
 ه � ��ل ي � �م � ��ارس م �ك �ت ��ب اإلن � �م� ��اءاالج �ت �م��اع��ي أدوار ت �ت �ج��اوز ح��دود
صالحياته التي حددها له مرسوم
إن �ش��ائ��ه؟ وم ��ا ه��و امل �ب��رر ال�ق��ان��ون��ي
مل � �م� ��ارس� ��ة م� �ك� �ت ��ب االن� � � �م � � ��اء مل� �ه ��ام
وظيفية كرعاية الطفل والشيخوخة
واملعاقني وغير ذلك ممن لم يحددها
م��رس��وم ان�ش��ائ��ه ض�م��ن صالحياته
بشكل صريح وه��ي موكلة ألجهزة

حكومية أخ��رى بعضها ص��ادر بها
قوانني صادرة من مجلس األمة؟
 ه� � ��ل ق� �م� �ت ��م ب � � ��إص � � ��دار الئ� �ح ��ةت �ن �ف �ي��ذي��ة مل� ��رس� ��وم إن � �ش� ��اء م�ك�ت��ب
اإلن� � �م � ��اء االج � �ت � �م� ��اع� ��ي؟ إذا ك��ان��ت
اإلج ��اب ��ة ب��ال �ن �ف��ي ف �م��ا ه ��و م�ب��ررك��م
القانوني في ذلك؟
 ه� ��ل ل ��دي� �ك ��م ن� �ي ��ة ف� ��ي ت��رش �ي��حق � � � � �ي� � � � ��ادات ف � � � ��ي م� � �ك� � �ت � ��ب االن� � � �م � � ��اء
االج� �ت� �م ��اع ��ي؟ إذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة
ب ��اإلي� �ج ��اب ف �م��ا ه ��ي أس �ب��اب �ك��م ف��ي
ه ��ذا ال �ت��رش �ي��ح رغ ��م ت��وج��ه ال��دول��ة
العام في دمج الهيئات ذات األعمال
املتشابهة وهي الحالة التي عليها
مكتب االنماء االجتماعي مع مهام
وزارة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة على
سبيل املثال؟

حماد :وافقنا
على استبعاد حفر
اآلبار النفطية من
المناقصات في
المداولة األولى
فكيف تعدله
اللجنة مرة أخرى؟
العمر :تقييم
المالءة الحالية
للشركة ليس من
اختصاص لجنة
المناقصات
عبدالصمد :تقديم
المالءة المالية
مهم جدا في أي
مناقصة حتى ال
تتعثر الشركات
في التنفيذ
خليل أبل :يجب
تسمية من يقيم
المالءة المالية
للشركة في
المناقصات

علي الخميس
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العبداهلل :نتعهد بإصدار الالئحة التنفيذية
لقانون المناقصات في وقت قصير

العبداهلل يطالب
بإعادة النظر في
المادة  83ثم
يسحب تعديله بعد
بيان وجهة نظر
اللجنة

رئيس الوزراء ووزير التربية ووزير الصحة

تتمة المنشور ص04
املالية هل يجوز لي كشركة ان أذهب
إلى لجنة املناقصات وأكشف لها عن
حساباتي؟
 د .يوسف العلي وزير التجارة:هنا خطأ في الصياغة فتستبدل
كلمة يتقدم بكلمة يقدم
 م��ادة  :54يجوز للمجلس قبولال� �ع� �ط ��اء ال � ��واح � ��د اذا ك � ��ان م �ط��اب �ق��ا
للشروط ومناسبا م��ن حيث السعر
وي�ع�ت�ب��ر ال�ع�ط��اء وح �ي��دا ول ��و قدمت
معه عطاءات اخرى مخالفة للشروط
وم��ع ذل��ك ي�ج��وز للمجلس بموافقة
ثلثي اعضائه الحاضرين اعادة طرح
امل �ن��اق �ص��ة واذا ل��م ي �ق��دم غ �ي��ر ع�ط��اء
وحيد في هذه الحالة يبحث الجهاز
أس �ع��اره وم ��دى م�لاء م�ت��ه وي�ب��ت فيه
ب� �م ��واف� �ق ��ة ث �ل �ث ��ي اع� � �ض � ��اء امل �ج �ل��س
الحاضرين.
 ال � �ش � �ي� ��خ م� �ح� �م ��د ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه:الحكومة تطلب النظر ف��ي امل��ادة 83
فقرة ثانيا واعادة تثبيتها في املادة
 35ك�ف�ق��رة ث��ان�ي��ة وت�ت �ح��دث ع��ن آلية
ط ��رح امل �ن��اق �ص��ات ث��م س�ح��ب ال��وزي��ر
تعديله بعد بيان وجهة نظر اللجنة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ت �ق��دم��ت بتعديللكنني كنت الهيا م��ع وزي��ر الصحة
ع �ل��ى ق��ان��ون امل �ت �ق��اع��دي��ن ك�ل�م��ة غير
مبررة عائمة.
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ل �ل �م �ش��روع
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة
وك��ان��ت النتيجة كالتالي  40موافق
و 1غير موافق:
أحمد الري :في ختام اقرار قانون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ج��دي��د ف��ان �ن��ي اود ان
اس �ج��ل ل�ل�ت��اري��خ ق�ص��ة ه ��ذا االن �ج��از
امل� �ه ��م وال� �ن ��وع ��ي وان ادون أس �م��اء

العبدالله متحدثا

م��ن س��اه��م ب��ه ف�ف��ي س�ن��ة  1986ب��دأت
امل �ح��اول��ة االول� ��ى ل�ل�ح�ك��وم��ة لتعديل
قانون املناقصات رقم  37لسنة 1964
ول��م تستمر ن�ظ��را ل�ح��ل امل�ج�ل��س في
نفس السنة وف��ي سنة  1996اع��ادت
ال �ح �ك��وم��ة امل� �ح ��اول ��ة ب �ع��د ال �ت �ح��ري��ر
لتعديل القانون وصدر املرسوم رقم
 2000/64ب��إح��ال��ة م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ة وك ��ان ي�ت�ك��ون من
 40مادة والذي تم استرداده من قبل
الحكومة بعد ذلك.
وم � ��ن س �ن ��ة  2000ال � ��ى  2008ت��م
م��راج �ع��ة م �ش ��روع ال �ق��ان��ون م ��ن قبل
لجان عدة.
وف��ي ع��ام  2008ت��م تشكيل لجنة
إلع � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ب� �م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون
وق� ��دم امل �ش ��روع امل �ع��دل م��ن  65م��ادة
وت��م ت ��داول ه��ذه امل ��واد ب�ين الجهات
الحكومية ذات الصلة.
وت� � ��م ت� �ق ��دي ��م م � ��رس � ��وم رق� � ��م 145
ل�س�ن��ة  2010مل �ش ��روع ق ��ان ��ون ج��دي��د
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ي �ت �ك��ون م ��ن  50م ��ادة
وج � � � ��رى ب � �ع� ��ده� ��ا ت � � � � ��داول ودراس � � � ��ة
املشروع وتم ايضا تقديم اقتراحات
ع��دة ال��ى مجلس االم��ة امل��وق��ر ومنها
مقترحي الشامل االخ�ي��ر وب�ع��د ذلك
وب �ع��د ه��ذه ال�ج�ه��ود ال�ك�ب�ي��رة وال�ت��ي
استمرت  30سنة تم اليوم بحمدالله
ص ��دور ه��ذا ال �ق��ان��ون ال ��ذي سيشكل
ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ف ��ي اإلس � � ��راع ب��ان �ج��از
وت ��رس �ي ��ة امل �ن ��اق �ص ��ات وب �م ��زي ��د م��ن
الشفافية والعدالة.
والب��د م��ن تسجيل اس�م��اء ك��ل من
ساهم في انجاز هذا القانون وهم:
مرزوق علي الغانم رئيس مجلس
االم ��ة ح��ال�ي��ا ورئ �ي��س اللجنة املالية
في  2012وكنت مقررا للجنة وسمو
رئيس مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك ال� �ص� �ب ��اح وال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
العبدالله املبارك وزير الدولة لشؤون

مجلس الوزراء وهند الصبيح وزيرة
التخطيط وأنس الصالح وزير املالية
ف�ي�ص��ل ال�ح�ج��ي وال� � ��وزراء امل�ع�ن�ي��ون
بالسابق ورئيس اللجنة املالية االخ
فيصل الشايع ومقرر اللجنة املالية
االخ محمد الجبري واعضاء اللجنة
جميعا.
وامل�س�ت�ش��ار ف�ي�ص��ل ال �غ��ري��ب ام�ين
س��ر ال�ل�ج�ن��ة وف ��واز ال �ع��دوان��ي مدير
االدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة وم �ح �م��د ق��رن��ي
امل� �س� �ت� �ش ��ار ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ات ون ��اي ��ف
املعوشرجي امني سر ورئيس لجنة
امل�ن��اق�ص��ات وام �ن��اء ال�س��ر السابقون
في لجنة املناقصات السادة:
حمد الرميح وسليمان البريه ود.
عادل الزامل والذي كان له دور فعال
ف��ي اع �ط��اء االس �ت �ش��ارات ف��ي املقترح
االخ�ي��ر ونسجل ال��دور املهم لالمانة

العامة ملجلس االم��ة واح�ل�ام القالف
م �س��اع��د رئ �ي ��س ق �ط ��اع ال �ل �ج��ان ود.
ع��زي��زة ال �ش��ري��ف م�س�ت�ش��ارة اللجنة
امل ��ال �ي ��ة ود .ه ��ال ��ة ال �ح �م �ي��دي م��دي��ر
مكتب اللجنة امل��ال�ي��ة واالخ� ��وات من
فريق اللجنة املالية وزينب الزنكوي
وأم��ل املال وكل من قدم مقترحات او
تعديالت من السادة االعضاء سواء
ف ��ي امل �ج �ل��س ال� �ح ��ال ��ي او امل �ج��ال��س
السابقة.
 ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري :ن �ش �ك��ر م�ق��ررواع� � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ون �ش �ك��ر
اع � �ض� ��اء ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات وع �ل��ى
رأس � �ه� ��م ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
ونطلب من الحكومة االستعجال في
تنفيذه فورا.
 د .محمد الحويلة :أش�ك��رك االخال��رئ �ي��س ع �ل��ى دع �م��ك ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون

الذي نحتاجه لحفظ حقوق االطراف
املناقصني واملنفذين لهذه املشاريع
ونشكر ال��وزي��ر العبدالله على تبني
املشروع ونرجو ان يتم االستعجال
في الئحته التنفيذية.
 فيصل ال �ش��اي��ع :نشكر الجميعرئ �ي �س ��ا واع � �ض � ��اء امل �ج �ل ��س وك ��ذل ��ك
اع �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة وي �ك �ت��ب للمجلس
وك��ل ال�ع��ام�ل�ين باللجنة وك��ل الشكر
لجهودهم على القانون الذي اصبح
به عدالة وشفافية.
 الشيخ محمد العبدالله :في أولاسبوع من تعييني كباحث سياسي
ف��ي االم��ان��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال� ��وزراء
ت��م تكليفي ب��اع��داد م��ذك��رة ع��ن ف��روع
القانون باملناقصات وك��ان ه��ذا عام
 95واآلن وأق��ر ولله الحمد تم إق��راره
والشكر واجب لكل من ساهم في هذا
االنجاز التاريخي.
الشكر واجب لكل من ساهم وعلى
رأس�ه��م االخ رئ�ي��س امل�ج�ل��س م��رزوق
ال �غ��ان��م ع �ن��دم��ا ك �ن��ت رئ �ي �س��ا للجنة
امل��ال�ي��ة واآلن س��اه�م��ت االخ الرئيس
بانجاز هذا القانون.
ون �ش �ك��ر ال�ل�ج�ن��ة واع �ض ��اء ه ��ا من
اجل جهودهم للخروج بهذا املشروع
الكبير ف��ي ال��وق��ت ونتعهد ب��إص��دار
ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م �ش��روع في
وقت قصير لينعكس على االقتصاد
الوطني.
تقارير لجنة حماية المال العام
انتقل املجلس ال��ى تقارير حماية
املال العام عن
 مجمع الحرف الصغيرةوأم�ل�اك ال��دول��ة العقارية واألوام��ر
ال �ت �غ �ي �ي ��ري ��ة وال � �ت � �س� ��وي� ��ات ال� ��ودي� ��ة

فيصل الشايع

التتمة ص06

فيصل الكندري:
نطالب الحكومة
باالستعجال في
تنفيذ قانون
المناقصات العامة
الحويلة :نشكر
رئاسة المجلس
على دعم قانون
المناقصات ونتمنى
االستعجال في
الئحته التنفيذية
الشايع :تعديالت
قانون المناقصات
حققت العدالة
التي نصبو جميعا
إليها
الطريجي :نتمنى أن
تلتزم الحكومة
بالتوصيات التي
تصدرها لجنة
حماية المال العام
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عبدالصمد :سعينا لترشيد أكثر
في الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط
تتمة المنشور ص05
بالجهات الحكومية وناقالت النفط
وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب
وت �ط��ور أوض� ��اع األم� ��وال املستثمرة
وملفات قضايا املال العام.
د .يوسف الزلزلة أقترح أن يشرح
امل � �ق� ��رر ال� �ت� �ق ��اري ��ر وت � �ح� ��ال م �ب��اش��رة
ال � ��ى ال �ح �ك��وم��ة وم � ��ن ث ��م ن ��دخ ��ل ف��ي
امليزانيات.
وموافقة عامة.
 د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ط ��ري � �ج ��ي :اولتقرير ب��ال��دراس��ة ال�ت��ي اع��ده��ا دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ع �ق��د ق�س�ي�م��ة ملجمع
ال �ح ��رف وأح �ي ��ل م ��ن رئ �ي��س مجلس
االمة السابق بتاريخ .2006
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ه��ذ امل ��وض ��وع ان�ت�ه��ى
ب � �ص � ��دور ح� �ك ��م ي �ف �س ��خ ال� �ع� �ق ��د ب�ين
ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة وش ��رك ��ة ال��وس �ي �ل��ة
وامل ��وض ��وع ان�ت�ه��ى وه �ن��اك ع ��دد من
التوصيات.
وثاني تقرير بشأن ام�لاك الدولة
وانتهينا منه وب��ه توصيات وثالث
تقرير بشأن ناقالت النفط وبه ايضا
ت��وص �ي��ات وال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع يتعلق
بجلسات الختامي لهيئة التطبيقي
ل� �ع ��دم ت �ح �ص �ي��ل امل �س �ت �ح �ق��ات ع�ل��ى
ب �ع��ض امل� �ع ��اه ��د واص� � � ��درت ال�ل�ج�ن��ة
ت��وص �ي��ات .وال �ت �ق��ري��ر ال �خ��ام��س عن
تطور االوض��اع املستثمرة في ضوء
م�ل�اح� �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م�ن��ذ
 2010وخرجنا بعدد من التوصيات
ون�ت�م�ن��ى م��ن وزي ��ر امل��ال �ي��ة ان ت�ك��ون
ال�ت��وص�ي��ات م�ح��ل اه�ت�م��ام وال�ت�ق��ري��ر
ال �س��ادس م�ل�ف��ات ق�ض��اي��ا امل ��ال ال�ع��ام
م��وض��ح ع��دد القضايا والتوصيات
التي انتهت لها اللجنة واتفقنا على
تزويد اللجنة بالبيانات ونتمنى من
الوزير االهتمام بالتوصيات.
وك � ��ل ه � ��ذه ال� �ت� �ق ��اري ��ر م �ن��ذ 2004
واس� � �ج � ��ل ش � �ك� ��ري ل �ج �م �ي��ع اع� �ض ��اء
ال �ل �ج �ن ��ة واع� � �ض � ��اء م �ك �ت ��ب ال �ل �ج �ن��ة
ون �ش �ك��ر ال� � ��وزراء ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��م مع
اللجنة.
 س�ي��ف ال �ع��ازم��ي :اش�ك��ر االخ ��وانعلى ح��ل جميع القضايا منذ 2004
و 2005وان � � �ج� � ��ز امل � �ج � �ل� ��س ج �م �ي��ع
امل�ع��ام�لات ال�ت��ي تتعلق ب��امل��ال ال�ع��ام
واح �ل �ن��ا ق �ض��اي��ا ال ��دي ��زل وش� ��ل ال��ى
ال� �ن� �ي ��اب ��ة وس � � ��وف ن� �ع ��اه ��د ال �ش �ع��ب
ب ��أن ن �ك��ون ع�ن��د ح�س��ن ظ�ن��ه وس��وف
نحيل جميع القضايا الى املال العام
ون �ع��دك��م ب� ��أن خ�ل��ال ه� ��ذا ال�ص�ن�ي��ف
لتسكير ملف الحيازات الزراعية.
 ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه��ليوافق املجلس على ما انتهت عليه
اللجنة في تقاريرها؟ (موافقة عامة)
تقارير لجنة الميزانيات
ان � �ت � �ق� ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال � � ��ى م �ن��اق �ش��ة

سيف العازمي:
نتعهد باالنتهاء
من التحقيق في
ملف الحيازات
الزراعية خالل
العطلة البرلمانية

وزير املالية في حوار مع النائب عادل الخرافي

تقارير لجنة امليزانيات بشأن اآلتي:
وتفاصيلها كالتالي:
 ع��دن��ان عبدالصمد :االخ رئيساملجلس باسمي ونيابة عن اخواني
اعضاء اللجنة اتقدم بالشكر لرئيس
املجلس ملا ملسناه من دعم متواصل
ل�ل�ج�ن��ة ون �ش �ك��رك��م ع �ل��ى ال �ث �ق��ة ال�ت��ي
اوليتموها شخصيا واشكر اعضاء
ال �ل �ج �ن��ة وج� �ه ��وده ��م وامل �ت �م �ث �ل��ة ف��ي
عقد  73اجتماعات مكتمل النصاب
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى  8اج� �ت� �م ��اع ��ات ف��رع �ي��ة
واشكر املكتب الفني من مستشارين
واع� � �ض � ��اء امل� �ك� �ت ��ب اب � �ن� ��اؤك� ��م ال ��ذي ��ن
يستحقون منكم كل الثناء رغم تأخر
الحكومة في ارسال بعض امليزانيات
ل��م ت�ص��ل ال ��ى االن اب �ن��اؤك��م ال�ش�ب��اب

سيف العازمي

عدنان عبدالصمد

هم نوار الرمضان وعبدالعزيز املري
وبدرية العتيبي ويوسف عبداملنعم
ونشكر املستشارين ورئيس مساعد
ق� �ط ��اع ال� �ل� �ج ��ان مل� ��ا ل �ه �م��ا م� ��ن ج�ه��د
ف��ي اع ��داد ال�ت�ق��اري��ر ل�ق��د ح�ت��م علينا
انخفاض اسعار النفط والعجز الذي
ق��در ب�ـ  12مليار دي�ن��ار فكنا نسعى
جاهدين لترشيد اكثر م��ن امليزانية
ل�ك��ن وج��دن��ا ان �ه��ا ال ت�ع�ك��س م��ا نبه
اليه سمو االمير حيث ان التقديرات
ل��م ت�ك��ن ف��ي م�س�ت��وى ال �ط �م��وح لعدم
تعاون بعض الجهات الحكومية.
ولقد حرصنا نبني ف��ي ك��ل تقرير
امل � ��آخ � ��ذ وامل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال � �ت � ��ي ت �م��ت
دراستها بشكل مستفيض على ضوء
تقارير ديوان املحاسبة لقد حرصنا

في اللجنة بدال من الفرق ان نسعى
الستكشاف وتفعيل الرقابة املرئية
التي ال تعطل االع�م��ال واستكماالت
للجلسة التاريخية االول��ى التي آتت
أكلها من حيث تصويب املالحظات
ف��ان��ه ب��دع��م م��ن رئ�ي��س امل�ج�ل��س فانه
ج � ��ار ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال ��رئ �ي ��س ل�ع�ق��د
ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ان �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ل�لاب�ح��اث
التي تمت في الجلسة االولى.
وذل � � � � ��ك ل � � � �ت � � ��دارس س � �ب� ��ل ت �ق �ل �ي��ل
الروتني الحكومي وتبسيط اجراءات
ال ��دورة املستندية واض��اف��ة الق�ت��راح
لجنة ب��رمل��ان�ي��ة مشتركة لتبني رب��ط
م �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ب� �س ��وق ال �ع �م��ل
ك ��ل م �ي��زان �ي��ة ب �ه��ا م �ل �خ��ص وه �ن��اك
ملف يشمل ك��ل ملخصات التقارير
وات � ��وج � ��ه ل� �ك ��م ول �ج �م �ي ��ع االع � �ض ��اء
بالشكر والتقرير امال ان نكون على
ق � ��در امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ح�م�ل�ت�م��ون��ا
إياها.
 ال��رئ�ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :نشكراالخ ع��دن��ان عبدالصمد ون�ش�ك��ر كل
اعضاء اللجنة على كل ما بذلتموه
من جهد.
د .يوسف الزلزلة :هناك مجموعة
م��ن االم � ��ور امل��رت �ب �ط��ة ب�ع�م��ل اللجنة
ون �ش �ك��ر ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ج �ه��د
وال��رائ��ع بنك االئتمان م��ع انها جهة
تخدم الكثير م��ن الشباب اال ان��ه من
ال��واض��ح ان امل��رأة الكويتية لم تأخذ
حقوقها كاملة فيما يخص السكن
وه �ن��اك م�ش��اك��ل ت�ع��ان��ي م�ن�ه��ا امل ��رأة
وات�م�ن��ى ان ي�ق��دم م�ش��اري��ع حكومية
لحل قضية اسكان املرأة.
وم �ي��زان �ي��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
م��ن امل�ف�ت��رض ان ي�ك��ون جهة تساعد
ال � �ب � �ن� ��وك ع� �ل ��ى ح � ��ل م� �ش ��اك� �ل� �ه ��ا م��ع
املتعثرين وهنا كشركات ومواطنني
ل��دي �ه��م دي � ��ون ع �ن��د ال �ب �ن ��وك ات�م�ن��ى
م � ��ن ال� �ب� �ن ��ك امل� � ��رك� � ��زي وال � � ��وزي � � ��ر ان

يعطي توجيهاته بانه اذا ك��ان هنك
م �ت �ع �ث��رون م��ال �ي��ا ف �ه �ن��اك ب �ن��د يتيح
ل �ل �ب �ن��وك ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل��دي��ون �ي��ات
يساعد البنك ويساعد املدينيني.
وه �ن��اك درج ��ات اع�ط�ي��ت للجهات
لتعيني الكويتيني لكن يمر سنوات
وال ي � �ت ��م ت� �ع� �ي�ي�ن ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وت �م ��ر
امليزانية دون ان يتم تعيني.
اغ � �ل ��ب م �س �ت �ش ��اري ��ن ال �ج ��ام �ع ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة غ �ي��ر ك��وي �ت �ي�ين ف�ن��رج��و
التأكيد على تعيني مستشارين في
الجهات الحكومية.
 د .خ �ل �ي��ل أب � � ��ل :ع� �ن ��دم ��ا ن�ت�ك�ل��مع��ن ال �ع �ج��ز ف��ي امل �ي��زان �ي��ة وم �ح��اول��ة
ت� �ق� �ل� �ي� �ل ��ه ف � �ن � �ح ��ن ل �ل��أس � ��ف ن �ع �ت �م��د
ع� �ل ��ى ج� � ��زء واح � � ��د او م � � ��ورد واح� ��د
وعندما نتحدث ع��ن م�ص��ادر الدخل
ف��ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��ف م �ك �ت��وف��ة االي � ��دي
النها عاجزة عن ايجاد بدائل للدخل
ح �ت��ى ال ن �ت ��ورط ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة وم��ن
املسؤول عن استشراف املستقبل في
الكويت للعشرين سنة القادمة فهو
م�س��ؤول�ي��ة ج�ه��از ف��ي ال��دول��ة ه��ل هو
املجلس االعلى للتخطيط؟ ال
ع �ب��دال �ل��ه ال �ط ��ري �ج ��ي :ن �ت �م �ن��ى أن
ت�ل�ت��زم ال�ح�ك��وم��ة ب��ال�ت��وص�ي��ات التي
تصدرها لجنة حماية املال العام
سيف العازمي :نتعهد باالنتهاء
م ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م �ل��ف ال �ح �ي ��ازات
الزراعية خالل العطلة البرملانية
ع� � ��دن� � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :س �ع �ي �ن��ا
ل �ت��رش �ي��د أك� �ث ��ر ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة ب�ع��د
انخفاض أسعار النفط
د .يوسف الزلزلة :أغلب مستشاري
الجهات الحكومية واف��دون رغم أننا
نمتلك كفاءات وطنية
د .خ �ل �ي ��ل أب � � ��ل :ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ق��ف

التتمة ص07

الزلزلة :أغلب
مستشاري الجهات
الحكومية
وافدون رغم أننا
نمتلك كفاءات
وطنية
خليل أبل:
الحكومة تقف
مكتوفة األيدي
عندما نتحدث
عن تنويع مصادر
الدخل
الخرافي :أؤيد حل
جميع الهيئات التي
ال تحقق أرباحا
وتوفر ميزانيتها
ذاتيا
الصالح :وزارة
المالية بصدد
تكليف جهة
عالمية لتحديد
العجز الكتواري في
التأمينات
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مضبطة

مطالبات نيابية بسد الشواغر الوظيفية
في التأمينات االجتماعية
تتمة المنشور ص06
مكتوفة األي ��دي ع�ن��دم��ا ن�ت�ح��دث عن
تنويع مصادر الدخل
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ال �ح �ك ��وم ��ة ت�ق��ره�ي�ئ��ات وث��ان��ي ي��وم ت��دم�ج�ه��م وبعد
املناقشة تقر امليزانية وندفع فلوسا
وخالص هذا تبرئة ذمة؟ الكل عارف
ان ه �ن��اك ع �ج��زا ب�س�ب��ب ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
واالدارة ال �س �ي �ئ��ة وال �ب �ي��روق��راط �ي��ة
والروتني.
امل�ش�ك�ل��ة ل�ي�س��ت ب��ال�ه�ي�ئ��ات ول�ك��ن
ب ��االش� �خ ��اص مل� � ��اذا ال ت� �ك ��ون ه �ن��اك
محاسبة على عدم تعيني الكويتيني؟
ومل � � � ��اذا ال ي� �ت ��م ت �ع �ي�ي�ن وت �س �ك�ي�ن
درجات الكويتيني؟
الحكومة تعني من تشاء وال نريد
املحاسبة وال ن�ج��رؤ على املحاسبة
وف��ي النهاية ال نستطيع ع��دم اق��رار
امليزانية.
 ع� � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ن �ح��ن ال ��دول ��ةال� ��وح � �ي� ��دة امل� �ت� �م� �ي ��زة ف � ��ي ال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ل�ك��ن ال ��ى متى
ه ��ذا ال��روت�ي�ن اي ��ن االب � ��داع؟ ي�ج��ب ان
نضع في االعتبار في املدن الجديدة
حجم البيت وارتفاعه والعودة لبيت
الحمولة امر جيد.
ه�ي�ئ��ة االس� �ك ��ان ت �ح �ت��اج ال ��ى دع��م
وه� �ن ��اك اف� �ك ��ار ج ��دي ��دة ل �ك��ن ال اح��د
يستخدمها.
ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق ه ��ذه ث��ان��ي س�ن��ة لم
ت��أخ��ذ دوره� � ��ا ألن ه �ن��اك اق �ط��اب��ا ال
ت ��ري ��د اع� �ط ��اء ل�ل�ه�ي�ئ��ة دوره� � ��ا ن�ح��ن
ع�ن��دم��ا وض�ع�ن��ا ال�ه�ي�ئ��ة ل�ك��ي تفكنا
م��ن ال��زح �م��ة ول �ك��ن اح ��د ال� � ��وزراء في
ال �ح �ك��وم��ة ال �س��اب �ق��ة خ�ل�ق�ه��ا عظيمة
البد ان نخرج من الفكر الروتيني.
 فيصل الدويسان :اشيد باللمسةاالب ��وي ��ة ال �ح��ان �ي��ة ل �ص��اح��ب ال�س�م��و
امير البالد بادائه الصالة في مسجد
االم � ��ام ال� �ص ��ادق ال� �ي ��وم ف ��ي ال��ذك��رى
السنوية االولى على التفجير.
ان ه ��ذه ال��رس��ال��ة ل�ي�س��ت م��وج�ه��ة
ل�ل��داخ��ل ف�ح�س��ب ب��ل م��وج�ه��ة للعالم
وال�ت�س��ام��ح وامل�ح�ب��ة ه��و ع �ن��وان الي
ق� �ي ��ادي ن��اج��ح ي �ق��ود ام �ن��ه ورس��ال��ة
ل�ل�ع��ال��م االس�ل�ام��ي ال ��ذي يقتتل على
ت � �ف� ��اه� ��ات وب� � ��ذه� � ��اب س � �م ��و االم � �ي ��ر
ال ��ى م�س�ج��د االم � ��ام ال� �ص ��ادق لحظة
ال �ت �ف �ج �ي��ر ب �ع��ث ب ��رس ��ال ��ة وب��ذه��اب��ه
يفتتح امل�س�ج��د ب�ع��ث ب��رس��ال��ة اق��وى
ملن القى السمع.
وهل آن االوان لحكومتنا الرشيدة
ان ت �ع �ط��ي م �ف �ه��وم��ا آخ� ��ر ل �ل �م��وازن��ة
ان االم � ��ن امل �ف �ه ��وم ال �ت �ق �ل �ي��دي واق ��ع
ال�ح��ال ان ال� ��وزارات تبالغ ف��ي تقدير
احتياجاتها م��ن خ�ل�ال ارق ��ام فلكية
ال ت�ع�ي��د ع��ن ال��واق��ع وك�ث�ي��ر م��ن ه��ذه
االم ��وال ال�ع��ام��ة ت��ذه��ب بغير ج��دوى
ب�س�ب��ب ع ��دم ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن وزارات
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العمر :الجميع
يعلم أن العجز
المالي بسبب
اإلدارة السيئة
والبيروقراطية

د .يوسف الزلزلة متحدثا

وجهات الدولة.
ال �ت��أم �ي �ن��ات ل��دي �ه��ا  300وظ �ي �ف��ة
واه� ��درت � �ه� ��ا ب �س �ب��ب س � ��وء ال�ت�ن�ظ�ي��م
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يعاني منه اوالدن��ا
م� ��ن ال �ب �ط ��ال ��ة وآن االوان ان ت �ق��دم
ال�ح�ك��وم��ة مفهوما ج��دي��دا للموازنة
وهناك دوارات تتشابه وآن االوان ان
ندمجها مع بعضها البعض.
 سعدون حماد :العجز االكتوارياالخ �ي��ر ف��ي ال �ت��أم �ي �ن��ات ي �ق��ول��ون اذا
رح �ن��ا ل�ل�ط��ري�ق��ة امل �غ �ل �ق��ة ت � ��ؤدى ال��ى
ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار واذا
استخدمنا الطريقة املفتوحة تؤدى
ال��ى ارب ��اح  6م�ل�ي��ارات ف�ل�م��اذا نذهب
ال ��ى ال �ط��ري �ق��ة امل�غ�ل�ق��ة ومل � ��اذا ع��وائ��د
ال �ت��أم �ي �ن��ات  % 5واق� ��ل ش��رك��ة % 10
ووضعوا  10مليارات في البنوك ولم
يحددوا في اي بنك.

جانب من جلسة أمس

الدويسان :إهدار
 300وظيفة في
التأمينات بسبب
سوء التنظيم

جمال العمر

والهيئة العامة للطرق تالحظ ان
وزارة االش� �غ ��ال ت�ت�م�س��ك ب ��أن ت�ك��ون
مشاريع الطرق لديها فلماذا يتمسك
وزير االشغال بمشاريع الطرق؟
مشاريع االسكان  45مشروعا و11
مشروعا فقط نسبة االنجاز بتكلفة
 4مليارات دينار ولم يعرف منها اال
.% 16
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ب��ال�ن�س�ب��ةل�ل�ع�ج��ز االك � �ت� ��واري امل �غ �ل��ق ال ي��أخ��ذ
ال��داخ�ل�ين ال��ى س��وق العمل والعكس
ف��ي العجز االك �ت��واري املفتوح وه��ذه
وذاك لم نقنع بها وعلى وزارة املالية
ان تستعني بالعجز االكتواري الدقيق
وت �ع �ط��ي ل �ن��ا م ��ا ه ��و ال �ص �ح �ي��ح ه��ل
املغلق او املفتوح هناك بنكان تضع
فيها مؤسسة التأمينات االجتماعية
وال �ل �ط �ي��ف ان اح � ��د ال� �ب� �ن ��وك رئ �ي��س

البنك ه��و مدير مؤسسة التأمينات
السابق وم��ودع بالبنك مليار دينار
واوصينا بتوزيع ام��وال التأمينات
على جميع البنوك بالتساوي.
 س � �ع� ��دون ح � �م� ��اد :ه� ��ل ب �ل �غ��وك��مبحجم امل�ب��ال��غ ال�ت��ي اس�ت��ول��ى عليها
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ال �س��اب��ق ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات؟
وه �ن��اك ف��ي ال�ت��أم�ي�ن��ات  300وظيفة
شاغرة.
 ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ات�م�ن��ى منرئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ان ي �ح �ظ��ى ج�م�ي��ع
ال�ع��ام�ل�ين بمكتب ال�ل�ج�ن��ة بالتكريم
هناك سوء ادارة في اكثر من مؤسسة
في الدولة وعندما نجد هذا الكم من
املخالفات نعرف ان سوء االدارة هو
سبب رئيسي وعدم وجود محاسبة.
ع�ن��دم��ا اق��ررن��ا ق��ان��ون امل�ح��اك�م��ات
التأديبية البد من تفعيله.

ون� �ت� �م� �ن ��ى ان ت� �ف� �ع ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة
مالحظة تعيني الكويتيني.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :ه�ن��اك مشكلةب��ال�ك��اش ب��ال�ت��أم�ي�ن��ات وامل��دي��ر ال�ع��ام
اذا م��و ق ��ادر وع �ن��ده ك��اش وم��ع ذل��ك
ع �ن��ده ع�ج��ز وه��ل ال�ت��أم�ي�ن��ات حققت
أرب� ��اح� ��ا ام ل��دي �ه��ا ع �ج��ز ون� �ح ��ن ل��م
ن �ت �ع��ظ م ��ن ال �س��رق��ة ف ��ي ال �ت��أم �ي �ن��ات
وك � � ��ان ع� ��ن ط ��ري ��ق ال � �ع � �م ��والت وم ��ع
االس ��ف رئ�ي��س ال�ت��أم�ي�ن��ات املفترض
ال يعاد للمنصب النه ال يملك القدرة
على االدارة والحكومة تقول ما كان
راض� �ي ��ا وي �ف �ت��رض ال ي �س �ت �ل��م م��دي��ر
ه �ي �ئ��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ف �ت��ت وت �ش �ت��ت
املجتمع.
 ي��اس��ر اب��ل وزي��ر االس �ك��ان :هناكاح��دى املالحظات قالها االخ��وان هو
القبول بمخططات غير آمنة واوضح
م��ن ه ��ذه امل�لاح �ظ��ة ت�ع�ط��ى ان�ط�ب��اع��ا
غ� �ي ��ر ص �ح �ي ��ح ع � ��ن ع� �م ��ل امل ��ؤس �س ��ة
وامل ��ؤس� �س ��ة ق ��ام ��ت ب �ك��ل االج� � � ��راءات
ال�ت��ي ت�ش��رف على املخططات وتبني
ان ه �ن��اك  4م�خ�ط�ط��ات م��ن اص ��ل 20
مخططا وهي فقط غير آمنة.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ه��ذا تقريردي��وان املحاسبة ورودك��م توصلوها
الى الديوان ليعول تقريره واملؤسسة
ب �ه��ا ج �ه ��ات اس �ت �ش��اري��ة اف �ض ��ل م��ن
املكاتب االستشارية االخرى.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ه��ذا تقريرديوان املحاسبة وردودكم توصلوها
الى الديوان ليعول تقريره واملؤسسة
ب �ه��ا ج �ه ��ات اس �ت �ش��اري��ة اف �ض ��ل م��ن
املكاتب االستشارية االخرى.
 ي ��اس ��ر اب� ��ل وزي � ��ر االس � �ك� ��ان :ردامل ��ؤس �س ��ة م ��وج ��ود ب �ت �ق��ري��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وان� �م ��ا امل�ل�اح �ظ��ة ت�ع�ط��ي

التتمة ص08

عبدالصمد :طالبنا
وزارة المالية
بعدم االعتماد
على تقديرات
مؤسسة التأمينات
فيما يخص العجز
االكتواري
الطريجي :معظم
مؤسسات الدولة
تعاني من سوء
إدارة
حمدان العازمي:
الحكومة لم
تتعظ من السرقة
التي حدثت في
التأمينات عن
طريق العموالت
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إقرار ميزانيات النقل والتأمينات والبنك
المركزي واالئتمان والسكنية وبيت الزكاة
قانون التأمينات االجتماعية

جانب من جلسة أمس

تتمة المنشور ص07
ان� �ط� �ب ��اع ��ا غ� �ي ��ر س �ل �ي ��م وامل ��ؤس� �س ��ة
بحاجة الى تطوير كبير من الناحية
االدارية وهذا ما نعمل عليه.
 وزير املالية أنس الصالح :نشكرلجنة امليزانيات ونشكر كل الجهات
امل��ال �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��امل �ي��زان �ي��ات وف�ي�م��ا
اثير عن ميزانية مؤسسة التأمينات
فنشير الى:
 وزارة املالية كلفت جهة اكتواريةع��امل �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ل ��دراس ��ة ال�ع�ج��ز
االكتواري وافضل السبل التقييمية.
 وه �ن��اك ح�ج��م س�ي��ول��ة ك�ب�ي��ر فياملؤسسة واالداء املالي على السيولة
ت � �ك� ��ون ع � ��وائ � ��ده � ��ا م �ن �خ �ف �ض��ة ل �ك��ن
سياسة التأمينات تستدعي وجود
نسبة سيولة عالية.
 قمت بمخاطبة النائب العام اذاك��ان ه �ن��اك اي ع�لاق��ة ب��امل��وظ�ف�ين في
املؤسسة اقرباء املدير العام السابق
والنائب العام خاطبنا بعدم وجود
اي عالقة.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :م��ع احترامناوتقديرنا لوزير املالية لكن لم يتعهد
بشيء لكن يفترض ان يتعهد بشيء.
 وجرى التصويت على الحسابال �خ �ت��ام��ي وم �ي��زان �ي��ة ب �ن��ك االئ �ت �م��ان
الكويتي وكانت النتيجة كاآلتي:
حيث ق��درت االي ��رادات  99مليونا
و 500ال��ف وامل �ص��روف��ات  45مليونا
و 900الف.
م � ��واف � �ق � ��ة 37 :ع � � ��دم م � ��واف � �ق � ��ة:1 :
الحضور38 :
م ��واف� �ق ��ة وت � �ح� ��ال ال � ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات
 - 2ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل � ��رك � ��زي :اوال
امليزانية
 االي ��رادات  70مليونا و 585الفدينار.
 -املصروفات  50مليونا و 834الف

دينار.
 ص��اف��ي ال��رب��ح 19 :م�ل�ي��ون��ا و50ألف يضاف الى االحتياطي العام.
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
ع�ل��ى م �ش��روع��ي ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
وم� �ي ��زان� �ي ��ة ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  42الحضور .42
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ال � ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات.
 -3مؤسسة الرعاية السكنية
أوال امليزانية
 االي � ��رادات م�ل�ي��ون��ان و 410آالفدينار
 املصروفات  352مليونا  357الفا زي��ادة املصروفات عن االي��رادات 349و 947أل � � ��ف دي� � �ن � ��ار وت �غ �ط��ى
م ��ن م �ي��زان �ي��ة االدارات وال � � � ��وزارات
.2017/2016
وج��رى التصويت على مشروعي
ال � � �ق � ��ان � ��ون ب� ��ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وامليزانية ملؤسسة الرعاية السكنية
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  40عدم موافقة  2الحضور
42
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال إل � ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات
 -4ميزانية بيت الزكاة
 االيرادات  114ألف دينار امل� �ص ��روف ��ات  23م �ل �ي��ون دي �ن��ارو 609آالف دينار
 زي��ادة املصروفات عن االي��رادات 23مليونا و 495الف دينار
وج��رى التصويت على مشروعي
الحساب الختامي في ميزانية بيت
الزكاة وجاء النتيجة كالتالي:
موافقة  39عدم موافقة  2الحضور
41
م� � ��واف � � �ق� � ��ة وي � � � �ح� � � ��ال ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة
بالتوصيات الواردة بالتقرير
 -5الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق والنقل

البري
 االيرادات  100ألف دينار امل�ص��روف��ات  5م�لاي�ين و 91ألفدينار
 ن�ت��ائ��ج األع� �م ��ال  5م�لاي�ين و90الف دينار
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة
ل �ه �ي �ئ ��ة ال� � �ط � ��رق وك � ��ان � ��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة
كالتالي:
موافقة  40عدم موافقة  1الحضور
41
م� � ��واف � � �ق� � ��ة وي � � � �ح� � � ��ال ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة
بالتوصيات الواردة
 - 6م � � ��ؤس � � �س � � ��ة ال� � �ت � ��أم� � �ي� � �ن � ��ات
االجتماعية:
 االي � � � � � ��رادات  4م � �ل � �ي� ��ارات و624مليونا و 316الف دينار.
 امل� � �ص � ��روف � ��ات م � �ل � �ي� ��اران و777مليونا و 786الف دينار.
 زي��ادة االي ��رادات عن املصروفاتمليار و 846مليونا و 530الفا.
وجرى التصويت على املشروعني
ب ��ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وامل� �ي ��زان� �ي ��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
م � ��واف� � �ق � ��ة 38 :ع� � � ��دم م � ��واف� � �ق � ��ة3 :
الحضور41 :
م ��واف� �ق ��ة وي � �ح� ��ال ال � ��ى ال �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات الواردة بالتقرير.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ت��رف��عال�ج�ل�س��ة ل �ي��وم غ ��د ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة
عشرة ظهرا.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

علي الخميس

✓

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

8

جمال العمر

✓

40

عيسى الكندري

9

حمدان العازمي

✓

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

38

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد

✓
✓

ممتنع

✓

✓

✓

✓
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استندت إلى مخالفته صرف بدالت من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية

الميزانيات ترفض الحساب الختامي للصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
أنجزت لجنة امليزانيات التقرير
ال �ت��اس��ع ب �ش��أن م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب� ��اع � �ت � �م� ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية للسنة املالية
.2015/2014
 ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عنن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج� �ع ��ة على
تنفيذ ميزانيات الجهات املستقلة
وح �س ��اب ��ات �ه ��ا ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية .2015/2014
 تقارير وح��دات الرقابة املاليةع�م��ا اس �ف��رت ع�ن��ه ال��رق��اب��ة املسبقة
على تنفيذ م�ي��زان�ي��ات املؤسسات
امل �س �ت �ق �ل��ة ع ��ن ال �ن �ص��ف األول م��ن
السنة املالية .2016/2015
 م� � � �ش � � ��روع ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ب ��رب ��طم� �ي ��زان� �ي ��ة ال � �ص � �ن � ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي ��ةاالق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة
للسنة املالية .2017/2016
وق ��درت االي � ��رادات ف��ي الحساب
الختامي لسنة  2015/2014بمبلغ
 291.158.602د.ك ف �ي �م��ا ب�ل�غ��ت
امل �ص��روف��ات  24.645.757د.ك في

حني ق��درت اإلي ��رادات في امليزانية
 2017/2016ب�م�ب�ل��غ 177.016.00
د.ك وس �ي �ب �ل��غ االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
ل �ل �ص �ن��دوق ب �ع��د اق � � ��رار ال �ح �س��اب
الختامي مبلغ  2.851.144د.ك.
وم��ازال الصندوق غير ج��اد في
ت �س��وي��ة م�ل�اح �ظ��ات��ه رغ� ��م م��واف �ق��ة
م �ج �ل��س 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 وال � �ج� ��دول
ادن � � ��اه ي �ب�ي�ن امل ��وق ��ف ال� �ح ��ال ��ي ف��ي
تسوية املالحظات.
ورغ � � ��م ت �ب �ع �ي��ة ادارة ال �ت��دق �ي��ق
الداخلي العلى سلطة إشرافية اال
انها غير فعالة.
وسجل جهاز امل��راق�ب�ين املاليني
 40م�لاح�ظ��ة ع�ل��ى تنفيذ ميزانية
ال � �ص � �ن� ��دوق ك� �م ��ا ت� �ج ��در االش � � ��ارة
ال��ى ان االس �ت �م��ارات املمتنع عنها
ال � �ت� ��وق � �ي� ��ع او امل� �ت� �ح� �ف ��ظ ع �ل �ي �ه��ا
وامل � �ع � �ت � �م� ��د ص� ��رف � �ه� ��ا ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة
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.

كثرة المخالفات
المالية والتحفظات
على ما يشوب
صرف المرتبات
دون اعتبارات
لقرارات الخدمة
المدنية

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

وت � � �ب� �ي��ن ل � �ل � �ج � �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي م��ن واق�ع�ه��ا
ال �ع �م �ل��ي وج� ��ود ل �ب��س وخ �ل��ط بني
مفهومي ال �ق��روض ال�ت��ي يقرضها
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ح�ك��وم��ات
ال� ��دول ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة وب�ين
امل� � �ن � ��ح ال� � �ت � ��ي ت � �ق� ��دم � �ه� ��ا ح� �ك ��وم ��ة
دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل� � �ل � ��دول االخ � � ��رى
م��ع وج� ��ود اع �ت �ق��اد س��ائ��د ان ه��ذه

املبالغ امل��دف��وع��ة بشتى املسميات
تتحملها امليزانية العامة للدولة
وه ��و م �ف �ه��وم غ �ي��ر ص�ح�ي��ح ب�ت��ات��ا
حيث ان:
أ  -القروض واملنح التي يقدمها
الصندوق:
اس� � � ��س ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة العربية في
س� �ن ��ة  1961ب � � ��رأس م � ��ال م� �ق ��داره
مليارا دينار وعلى مر تلك السنني

س� �ن ��وي ��ا م� �ب� �ل ��غ م� �ع�ي�ن م �خ �ص��ص
كمنح ل�ل��دول الشقيقة والصديقة
وه� � � � � ��ذه امل � � �ن� � ��ح ف� � �ق � ��ط ه � � ��ي ال � �ت� ��ي
تتحملها امليزانية العامة للدولة
وق ��د ق ��در ل�ه��ا ف��ي م�ي��زان�ي��ة السنة
املالية الجديدة  266مليون دينار
وه��ذه امل�ن��ح ال�ت��ي تقدمها حكومة
دولة الكويت تسند الى الصندوق
ليديرها ويشرف عليها.
س ��اب� �ع ��ا :امل�ل�اح� �ظ ��ة األب� � � ��رز ف��ي
الجهة
ع��دم تنفيذ الصندوق لتوصية
اللجنة والجهات الرقابية املتكررة
ب��إن �ش��اء م �ك��ات��ب اش ��راف� �ي ��ة ل ��ه ف��ي
الدول التي تمنح منحا مليارية او
التي تقرض قروضا كبيرة للتأكد
من سالمة الصرف فيها.
ع �ل �م��ا ان دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ق��د
اش � ��ار م� � ��رارا إل� ��ى أن ب �ع��ض امل �ن��ح
ت��وج��ه خ�لاف��ا ل�غ��رض�ه��ا االس��اس��ي
وه� �ن ��اك ت �ق��ري��ر م ��رس ��ل ل�ل�ح�ك��وم��ة

تم استثمار هذا املبلغ ومن عوائد
ه ��ذا االس �ت �ث �م��ار اض��اف��ة ال ��ى رأس
امل��ال الصندوق يتم منح القروض
واملنح للدول الشقيقة والصديقة
وف ��ق ض��واب��ط م�ع�ي�ن��ة اي ان ه��ذه
ال � �ق� ��روض وامل � �ن ��ح ال ت �ح �م��ل ع�ل��ى
امليزانية العامة للدولة نهائيا.
ب  -امل �ن��ح ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا دول ��ة
الكويت للدول االخرى:
ي��درج ف��ي ميزانية وزارة املالية

التتمة ص ص10

 14توصية على الصندوق الكويتي للتنمية العربية
أص� � ��درت ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات في
خ �ت��ام ت�ق��ري��ره��ا  14ت��وص�ي��ة ح��ول
ص �ن��دوق التنمية ال�ع��رب�ي��ة ج��اءت
كاآلتي:
 - 1التعاون مع الجهات الرقابية
لتمكينها من القيام ب��دوره��ا وفق
اح�ك��ام ال�ق��ان��ون وات�خ��اذ الخطوات
العملية الجادة في تسوية جميع
املالحظات املسجلة على الصندوق
في التقارير الرقابية وايجاد آليات
اك �ث��ر ت �ف��اع �ل �ي��ة وت��واص �ل �ي��ة معها
بعيدا ع��ن ال�ط��رق التقليدية مل��ا له
من اث��ر في تسوية املالحظات اوال
بأول.
 - 2التنسيق مع الجهات الرقابية
لتصويب املآخذ في ادارة التدقيق
الداخلي وتفعيلها تفعيال كامال ملا
له من اث��ر في الحد من املالحظات
االداري��ة واملالية واملحاسبية التي
ق��د ت�ق��ع ب�ه��ا ال��وح��دات التنظيمية
اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها
وش �غ� �ل� �ه ��ا 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 ال ��داخ �ل �ي ��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق

م��ع ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ب�م��ا يضمن
س�ل�ام ��ة ع �م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق امل��ال��ي
واالداري مستقبال.
 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
االنظمة املحاسبية لدى الصندوق
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
امل��ال�ي�ين وم�ع��ال�ج��ة اوج ��ه ال�ق�ص��ور
في نظم الرقابة الداخلية.
 - 4ض ��رورة ق�ي��ام مجلس ادارة
ال � � �ص � � �ن� � ��دوق 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 ت��واج��ه االدارة التنفيذية في
حل تلك املالحظات.
 - 5ال �ع �م��ل ع �ل��ى ان �ش ��اء م�ك��ات��ب
اش��راف �ي��ة ت��اب�ع��ة ل�ل�ص�ن��دوق ماليا
واداري��ا وجعلها جزءا من هيكلها
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ف��ي ال� ��دول ال �ت��ي تمنح
م�ن�ح��ا م�ل�ي��اري��ة ب �ق��رار م��ن مجلس
الوزراء ملا له من اثر في حسن ادارة
تلك املنح وتوجيهها في االغراض
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �ن �ح��ة م� ��ع وج� ��ود
م�ت��اب�ع��ة اداري� � ��ة وم��ال �ي��ة وزي � ��ارات

م � �ي� ��دان � �ي� ��ة ل� �ل �ت� �ح� �ق ��ق م� � ��ن وج� � ��ود
امل� �ش ��اري ��ع وت �ن �ف �ي��ذه��ا ع �ل��ى ارض
ال��واق��ع وك��ذل��ك ال ��دول ال�ت��ي ُتقرض
ق��روض��ا كبيرة م��ن قبل الصندوق
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 6ض � � � ��رورة وج � � ��ود ض ��واب ��ط
وش � ��روط م �ح ��ددة ل�ل�ن�ق��ل م ��ن سلم
ال��روات��ب ال��ى العقود الخاصة بعد
العرض على ديوان الخدمة املدنية
وب � �ش� ��روط واض� �ح ��ة ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
الكفاءات الوطنية ل��دى الصندوق
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 7ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال�ت�خ�ف�ي��ف من
ش��روط القبول في برنامج تدريب
وت ��أه� �ي ��ل امل �ه �ن��دس�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
حديثي التخرج من غير العاملني
ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي الت��اح��ة
ال�ف��رص��ة ام ��ام اك�ب��ر ق��در ممكن من
الراغبني بااللتحاق بهذا البرنامج
خاصة ان مثل هذه البرامج تساعد
في تأهيل الشباب الكويتي بشكل
م�ن��اس��ب ل�س��وق ال�ع�م��ل ف��ي القطاع
ال�خ��اص وس�ب��ق ان اوص��ت اللجنة
بذلك.

 - 8يجب التنسيق وبوقت كاف
مع مطبعة الحكومة بوزارة االعالم
عند رغبة الصندوق في طباعة اي
مطبوعات خاصة به وذلك لضبط
وت��رش �ي��د االن � �ف ��اق ال� �ع ��ام ف ��ي ه��ذا
املجال.
 - 9يجب اعطاء األول��وي��ة ملعهد
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
اب�ح��اث او اس�ت�ش��ارات او دراس��ات
يرغب ال�ص�ن��دوق ف��ي تنفيذها في
املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق
املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالس� �ت� �ش ��ارات وال� ��دراس� ��ات ال�ت��ي
ي� �ق ��رر امل �ع �ه��د ام �ك��ان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب��واس�ط�ت��ه وذل ��ك ل�ض�ب��ط وت��رش�ي��د
االنفاق العام واملساهمة في اب��راز
ك�ف��اءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 - 10االخذ 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 التزام بالشروط
التعاقدية مما يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 11اع ��داد ال�ص�ن��دوق ل�ـ (قائمة
س � � � ��وداء) ب ��ال� �ش ��رك ��ات وامل� �ق ��اول�ي�ن
وامل � �ك � ��ات � ��ب االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ال ��ذي ��ن
يثبت تعثرهم ف��ي ان�ج��از مشاريع
ال � �ص � �ن� ��دوق ك � ��ي ال ت �س �ن ��د ال �ي �ه��م
اع �م��ال اخ ��رى مستقبال ب��االض��اف��ة
ال��ى اع�ت�م��اد آل �ي��ات معينة تضمن
ح��ق الهيئة ف��ي فسخ ع�ق��وده��ا مع
م ��ن ي �ث �ب��ت ت �ع �ث��ره اث� �ن ��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وال ��رج ��وع ع�ل�ي��ه ب�ك��اف��ة االج � ��راءات
القانونية حفظا لحق الجهة واملال
العام.
 - 12التنسيق مع ديوان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ل ��وض ��ع م� ��راق� ��ب ل� �ش ��ؤون
ال �ت��وظ��ف ل ��دى ال �ص �ن��دوق لضبط
شؤون التوظف لديه وفقا للقرارات
املنظمة لذلك والعمل بجدية على
ت �س��وي��ة ج �م �ي��ع امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي
سجلتها ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة بهذا
الشأن خاصة ان الصندوق يعاني

اختالال واضحا في باب املرتبات.
 - 13التنسيق مع ديوان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ل ��وض ��ع م� ��راق� ��ب ل� �ش ��ؤون
ال �ت��وظ��ف ل ��دى ال �ص �ن��دوق لضبط
شؤون التوظف لديه وفقا للقرارات
املنظمة لذلك والعمل بجدية على
ت �س��وي��ة ج �م �ي��ع امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي
سجلتها ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة بهذا
الشأن خاصة ان الصندوق يعاني
اختالال واضحا في باب املرتبات.
 - 14م� � �ب � ��ادرة ال � �ص � �ن� ��دوق ف��ي
اق � �ت� ��راح اي ت� �ع ��دي�ل�ات ت�ش��ري�ع�ي��ة
تعرقل اعماله ورفعها ال��ى الوزير
املختص لتحقيق املصلحة العامة
م ��ع وج � ��ود م �ت��اب �ع��ة اداري � � ��ة ل �ه��ذه
االقتراحات بشكل دوري.
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استمرار رفض إنشاء مكاتب إشرافية
تابعة لصندوق التنمية ماليا وإداريا
تتمة المنشور ص09
ب�ه��ذا ال�ش��أن وي��ذك��ر ب��إس�ه��اب هذه
املآخذ وكانت هذه املالحظة سببا
في رفض اللجنة في دور االنعقاد
السابق مليزانية الصندوق.
وب �ش �ك��ل ع � ��ام ف ��ان ��ه وف � ��ق رؤي ��ة
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�ش�م��ول�ي��ة على
م�س�ت��وى ال��دول��ة ف��ان��ه ي��رى ضعفا
في نظم الرقابة على صرف بعض
االع��ان��ات ال�خ��ارج�ي��ة بلغ م��ا امكن
ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا ن� �ح ��و  4م� �ل� �ي ��ارات
دينار.
المالحظات العامة
ك� � � �ث � � ��رة امل � � �خ� � ��ال � � �ف� � ��ات امل � ��ال� � �ي � ��ة
وال �ت �ح �ف �ظ��ات واالم �ت �ن ��اع ��ات على
م ��ا ي� �ش ��وب ص� ��رف ب� ��اب امل��رت �ب��ات
دون اع � �ت � �ب ��ار ل � � �ق� � ��رارات ال �خ ��دم ��ة
امل��دن�ي��ة ودون ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ض��واب��ط
والتأشيرات ال ��واردة ف��ي امليزانية
والتي تعتبر جزءا من القانون.
ك �م��ا ان ردود ال� �ص� �ن ��دوق على
توصيات اللجنة والذي يؤكد فيها
ح��رص��ه ع �ل��ى االل� �ت ��زام ب�ت�ح�ف�ظ��ات
امليزانية تتناقض تماما مع واقع
التقارير الرقابية.
المالحظة األبرز في الجهة
اوض �ح��ت ال�ل�ج�ن��ة ان �ه��ا ل��م تعد
تجد نقطة تالق مع الصندوق في
ظل استمراره السنوي بعدم تنفيذ
توصيتها بإنشاء مكاتب اشرافية
ل ��ه ف ��ي ال� � ��دول ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح م�ن�ح��ا
مليارية من حكومة دول��ة الكويت
او التي تقرض قروضا كبيرة من
قبل ال�ص�ن��دوق للتأكد م��ن سالمة
ال� �ص ��رف ف �ي �ه��ا خ ��اص ��ة ان دي� ��وان
املحاسبة قد اشار غير مرة إلى ان
بعض املنح توجه خالفا لغرضها
االساسي.
وك� ��ان رد ال �ص �ن��دوق ع �ل��ى ه��ذه
ال� �ت ��وص� �ي ��ة م� �خ ��ال� �ف ��ا ل �ت��وص �ي��ات
م � �ج � �ل� ��س االم� � � � � ��ة والش � � �ت � � ��راط � � ��ات
وم �ت �ط �ل �ب ��ات ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب �ي ��ة
ح � �ي� ��ث اوض � � � � ��ح ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ان� ��ه
ارت � � ��أى ان ي �ت �ب��ع اس� �ل ��وب ��ا ج��دي��دا
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه امل �ن��ح ت�ت�م�ث��ل في
تعيني مكاتب استشارية كويتية
متخصصة الدارة املشاريع بهدف
التنسيق واملتابعة كجهة معاونة
ل �ل �ص �ن��دوق ب �س �ب��ب ك �ث��رة ال �ع �ق��ود
ك �م��ا ان ال �ص �ن��دوق ل��م ي�ح�ب��ذ فتح
م �ك��ات��ب ت�م�ث�ل��ه ف��ي س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
ومملكة البحرين واململكة االردنية
ال �ه��اش �م �ي��ة وامل �م �ل �ك��ة امل �غ��رب �ي��ة ملا
ل��ذل��ك م ��ن ت �ب �ع��ات اداري � � ��ة وم��ال �ي��ة
ستؤثر سلبا على فعاليته ويعيقه
ع � ��ن م� �ت ��اب� �ع ��ة ت �ن �ف �ي ��ذ م �ش ��اري �ع ��ه
االقراضية االعتيادية.

وبينت اللجنة ان رد الصندوق
ع � �ل� ��ى ت ��وص� �ي� �ت� �ه ��ا ب� � �ه � ��ذا ال � �ش� ��أن
وان �ت �ه��اج��ه الل �ي��ات اخ ��رى ب�خ�لاف
م ��ا اوص � ��ت ب ��ه ال �ل �ج �ن��ة وال �ج �ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة ل ��م ي� ��أت ب �ن �ت��ائ��ج ف�ع��ال��ة
وش��اب �ه��ا ال �ع��دي��د م��ن امل��آخ��ذ اليت
سجلها ديوان املحاسبة حيث:
 -1تم تعيني مكاتب استشارية
ك �ج �ه��ة م� �ع ��اون ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ف��ي
تنفيذ هذه املنح دون حصوله على
امل��واف �ق��ات امل�س��اب �ق��ة ق�ب��ل ال�ت�ع��اق��د
معها.
 -2تباين واخ�ت�لاف تقارير تلك
امل� �ك ��ات ��ب االس� �ت� �ش ��اري ��ة ف� ��ي ادارة
تلك امل�ن��ح شكال ومضمونا وك��ان
م��ن ب ��اب اول ��ى ت��وح�ي��ده��ا م��ن قبل
ال � �ص � �ن ��دوق ل� �ي� �ع ��رف م � ��دى ن �ط��اق
الرقابة املطلوبة من تلك املكاتب.
 -3م�ص��ادق��ة امل�ك��ات��ب ع�ل��ى كافة
العقود التي تقل قيمتها عن مليون
دوالر واح �ت �ف��اظ �ه��ا ب �ك��اف��ة أص��ول
امل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ص��رف
وعدم ارسالها للصندوق.
 -4ازدواج �ي��ة دور ه��ذه املكاتب
ب�ي��ن ق �ي ��ام �ه ��ا ب� �م� �س ��اع ��دة ال ��دول ��ة
امل �م �ن��وح��ة ل �ه��ا ال �ق ��رض او امل�ن�ح��ة
ف��ي اع � ��داد ط �ل �ب��ات ال �س�ح��ب امل��ال��ي
م ��ن امل �ن �ح��ة وامل� �ص ��ادق ��ة ع �ل��ى تلك
الطلبات وه��و ما يثير العديد من
التساؤالت.
ت� �ج ��در االش � � � ��ارة إل � ��ى ان ه �ن��اك
دراس � � � � ��ة ش� ��ام � �ل� ��ة اع � ��ده � ��ا دي � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع��ن امل �س��اع��دات وامل �ن��ح
ال� �ت ��ي ي� �ش ��رف ع �ل �ي �ه��ا ال �ص �ن ��دوق
ت��ذك��ر ب��اس�ه��اب ت�ل��ك امل��آخ��ذ وتمت
احالتها للحكومة بجلسة مجلس
االم ��ة امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ  15م��ارس
 2016وكانت ه��ذه املالحظة سببا
في رفض اللجنة في دور االنعقاد
السابق مليزانية الصندوق.
وت��ؤك��د اللجنة على م��ا ج��اء في
ت��وص�ي�ت�ه��ا ال �س��اب �ق��ة م ��ن ض ��رورة
وج � � ��ود م �ك ��ات ��ب اش ��راف � �ي ��ة ت��اب �ع��ة
ل �ل �ص �ن��دوق م��ال �ي��ا واداري � � ��ا وج ��زء
م��ن هيكلها التنظيمي للتأكد ان
ه� ��ذه االم � � ��وال ت� �ص ��رف ف �ع�ل�ا ع�ل��ي
االغ� � � � � ��راض امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل �ل �م �ن �ح��ة
خاصة ان ف�ت��رات تنفيذها طويلة
وبمبالغ مليارية بل انها ال توجه
اس� � ��اس ل �ل �غ��رض ال� � ��ذي م� ��ن اج �ل��ه
منحت املنحة واستشهدت اللجنة
بتجربة الصندوق في لبنان والتي
ك� ��ان ل �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ف��وائ��د في
عملية حسن ادارة القرض املمنوح
ل� �ه ��ا م� ��ع وج � � ��ود م �ت��اب �ع��ة اداري � � ��ة
ومالية للمشاريع.
وب �ش �ك��ل ع � ��ام ف ��ان ��ه وف � ��ق رؤي ��ة
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�ش�م��ول�ي��ة على
م �س �ت��وى ال� ��دول� ��ة ك �ك��ل ف ��ان ��ه ي��رى
ض� �ع� �ف ��ا ف � ��ي ن� �ظ ��م ال � ��رق � ��اب � ��ة ع �ل��ى

أوال :قرار اللجنة بشأن الحساب
الختامي للسنة املالية 2015/2014
ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اع� �ض ��اذه ��ا ال �ح��اض��ري��ن ال� ��ى ع��دم
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة وف�ي�م��ا يلي
البيانات املالية للحساب الختامي
للسنة املالية :2015/2014
لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

ص��رف بعض االع��ان��ات الخارجية
لبعض ال��دول الشقيقة والصديقة
ب �ل��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا نحو
 4.016.362.000دي � �ن� ��ار (ارب� �ع ��ة
م � �ل � �ي� ��ارات وس � �ت� ��ة ع� �ش ��ر م �ل �ي��ون��ا
وث�ل�اث �م ��ائ ��ة واث� �ن�ي�ن وس� �ت�ي�ن ال��ف
دي �ن��ار) وال ب��د م��ن اح �ك��ام ال��رق��اب��ة
عليها للتأكد من انها تصرف في
االوج� � ��ه امل � �ح� ��ددة ل �ه��ا اذ ي�ق�ت�ص��ر
دور وزارة امل ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ
ال � � �ق� � ��رارات ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وت �ح��وي��ل م �ب��ال��غ االع��ان��ة
ال � ��ى ال� �ج� �ه ��ات امل �س �ت �ف �ي��دة وال �ت��ي
ه � ��ي ب � ��االص � ��ل ج � �ه� ��ات ح �ك��وم �ي��ة
خاضة لنظام الرقابة املالية الذي
ي�ق��وم ب ��دوره بالتحقق م��ن عملية
الصرف.
المالحظات العامة
ك� � � �ث � � ��رة امل � � �خ� � ��ال � � �ف� � ��ات امل � ��ال� � �ي � ��ة
وال �ت �ح �ف �ظ��ات واالم �ت �ن ��اع ��ات على
م ��ا ي� �ش ��وب ص� ��رف ب� ��اب امل��رت �ب��ات
دون اع � �ت � �ب ��ار ل � � �ق� � ��رارات ال �خ ��دم ��ة
امل��دن�ي��ة ودون ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ض��واب��ط
والتأشيرات ال ��واردة ف��ي امليزانية
حيث:
س�ج��ل امل��راق��ب امل��ال��ي  32خالفة
ع � �ل� ��ى ال� � �ص� � �ن � ��دوق ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
مصروفات ال�ب��اب االول باالضافة
ال��ى  5تحفظات و 3ح��االت امتناع
ت ��م ت �م��ري��ره��ا م ��ن ق �ب��ل م ��دي ��ر ع��ام
الصندوق.
ك � �م ��ا أن رد ال� � �ص� � �ن � ��دوق ع �ل��ى
توصيات اللجنة متناقضة تماما
م��ع ال �ت �ق��اري��ر ال��رق��اب �ي��ة ح �ي��ث اك��د
ال �ص �ن��دوق ال �ت��زام��ه ب��ال �ت��أش �ي��رات
ال��واردة في امليزانية وه��ي سنوية
اال ان الحقيقة خالل ذلك ومن تلك
التجاوزات:
أ -م�خ��ال�ف��ة ال �ص �ن��دوق للمراقب
امل � ��ال � ��ي ب� ��ال � �ص� ��رف ع� �ل ��ى ال� �ع� �ق ��ود
الخاصة رغ��م ح��رص اللجنة على
ض ��رورة وج ��ود ض��واب��ط وش��روط
محددة للنقل من سلم الرواتب الى
العقود الخاصة بعد العرض على
دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وب �ش��روط

واض� �ح ��ة ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى ال �ك �ف��اءات
الوطنية لدى الصندوق.
ب -ص� ��رف ب�ل��ات (ب � ��دل س �ك��ن -
عقود خاصة  -بدل اغتراب  -تحمل
نفقات سكن خ�ب��راء) دون الرجوع
لديوان الخدمة املدنية.
ج -عدم السفر على منت الخطوط
ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل�ل�ق��وان�ين ب��االض��اف��ة ال ��ى اق�ت�ص��ار
ال� �ت� �ع ��ام�ل�ات م ��ع ش ��رك ��ة س �ف��ري��ات
واح ��دة وب�ق�ي�م��ة ج ��اوزت 103.455
دينارا.
د -ال�ه��وات��ف ال�ن�ق��ال��ة مخصصة
باملخالفة للتعليمات.
هـ -املنح واملؤتمرات والخدمات
االعالمية وامللتقيات.
قرار اللجنة
بناء على االسباب اآلتية ذكرها:
 -1استمرار عدم جدية الصندوق
ل�ل�س�ن��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي في
تسوية مالحظات ديوان املحاسبة
رغ��م موافقة مجلس االم��ة في دور
االن �ع �ق��اد ال �س��اب��ق ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة
ب � �ت � �ع � �ه� ��د ح � � �ك� � ��وم� � ��ي ل � �ت � �ص ��وي ��ب
امل�لاح�ظ��ات اال ان ردوده على تلك
املالحظات مازالت عند مضمونها
السابق.
 -2اس � � �ت � � �م� � ��رار رف � � � ��ض ان � �ش� ��اء
مكاتب اشرافية تابعة للصندوق
م��ال�ي��ا واداري � ��ا وج�ع�ل�ه��ا ج ��زءا من
ه�ي�ك�ل�ه��ا ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل��ه ف��ي ال ��دول
ال �ت��ي ت�م�ن��ح م�ن�ح��ا م�ل�ي��اري��ة ب�ق��رار
من مجلس الوزراء او التي تقرض
ق��روض��ا كبيرة م��ن قبل الصندوق
لضمان توجيه املبالغ في الغرض
امل �خ �ص��ص ل �ه��ا ،وق �ي��ام��ه ب ��دال من
ذل� ��ك ب�ت�ع�ي�ين م �ك��ات��ب اس �ت �ش��اري��ة
ب�ه��دف التنسيق وامل�ت��اب�ع��ة كجهة
م�ع��اون��ة ل�ل�ص�ن��دوق ول ��م ي ��أت ه��ذا
االس �ل��وب ب�ن�ت��ائ��ج ف�ع��ال��ة وشابها
ال �ع��دي��د م��ن امل��آخ��ذ ذك ��رت مفصال
في هذا التقرير.
إض��اف��ة ال��ى ك��ل م��ا ورد ف��ي ه��ذا
التقرير بشكل مفصل ،فقد انتهت
اللجنة الى اآلتي:

أوال :االيرادات
بلغت االيرادات االجمالية مبلغ
 291.158.602د.ك (مائتني وواحــد
وتسعني مليونا وم��ائ��ة وثمانية
وخمسني الفا وستمائة و دينارين
فقط ال غير).
ثانيا :المصروفات
بلغت املصروفات االجمالية مبلغ
 24.645.757د.ك (أرب� �ع ��ة وع�ش��ري��ن
مليونا وستمائة وخمسة وأربعني
ال �ف��ا وس�ب�ع�م��ائ��ة وس�ب�ع��ة وخمسني
دي �ن��ارا ف�ق��ط ال غ �ي��ر) م��وزع��ة حسب
األبواب على النحو اآلتي:
 الباب األول :املرتباتبلغت مصروفات هذا الباب مبلغ
 13.522.823د.ك (ثالثة عشر مليونا
وخمسمائة واث�ن�ين وع�ش��ري��ن الفا
وثمانمائة وثالثة وعشرين دينارا
فقط ال غير.
 ال � �ب ��اب ال� �ث ��ان ��ي :امل� �ص ��روف ��اتالعامة
بلغت مصروفات ه��ذا ال�ب��اب مبلغ
 11.122.934د.ك (أحد عشر مليوومائة
واث � �ن �ي�ن وع� �ش ��ري ��ن ال� �ف ��ا وت �س �ع �م��ائ��ة
وأربعة وثالثني دينارا فقط ال غير).
ثالثا :نتائج األعمال
ب �ل��غ ص ��اف ��ي ال� ��رب� ��ح ال� �ن ��ات ��ج م��ن
زيادة االيرادات عن املصروفات مبلغ
 266.512.845د.ك (م��ائ�ت�ـ��ي وستني
مليونا وخمسمائة واثني عشر الفا
وثمانماة وخمسة وارب�ع�ين دينارا
فقط ال غير) توزع بناء على الشرائح
التدريبية التصاعدية كاآلتي:
 -1مبلغ  30.802.569د.ك (ث�لاث�ين
مليونا وثمانمائة وألفني وخمسمائة
وت�س�ع��ة وس�ت�ين دي �ن��ارا ف�ق��ط ال غير)
ت�ح��ول ال��ى امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية.
 -2مبلغ  235.710.276د.ك (مائتني
وخمسة وثالثني مليونا وسبعمائة
وع � � �ش� � ��رة آالف وم � ��ائ� � �ت �ي��ن وس� �ت ��ة
وسبعني دينارا فقط ال غير) تحول
ال ��ى االح �ت �ي��اط��ي ال �ع ��ام ل�ل�ص�ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
ث� ��ان � �ي� ��ا :ق � � � ��رار ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� �ش ��أن
ميزانية السنة املالية 2017/2016

 -1ب�ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
اع �ض��ائ �ه��ا ال �ح��اض��ري��ن ال� ��ى ع��دم
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م � �ش ��روع م �ي��زان �ي��ة
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية بعد التعديل.
 -2يقوم الصندوق بالرد كتابيا
ع �ل��ى م ��ا ات� �خ ��ذ م ��ن اج � � � ��راءات ف��ي
تنفيذ توصيات اللجنة مع بداية
دور االنعقاد القادم وفقا للنموذج
املرفق في التقرير وارساله للجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي
وفيما يلي تقديرات امليزانية بعد
التعديل للسنة املالية :2017/2016
أوال :االيرادات
ت �ق ��در االي � � � ��رادات االج �م��ال �ي��ة ب�م�ب�ل��غ
 177.016.000د.ك (مائة وسبعة وسبعني
مليونا وس�ت��ة عشر ال��ف دي�ن��ار فقط ال
غير).
ثانيا :المصروفات
تقدر املصروفات االجمالية بمبلغ
 26.827.000د.ك (س �ت ��ة وع �ش��ري��ن
مليونا وثمانمائة وسبعة وعشرين
دينارا فقط ال غير).
م � ��وزع � ��ة ح� �س ��ب األب � � � � ��واب ع �ل��ى
النحو اآلتي:
الباب األول :املرتبات
ت� �ق ��در م � �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
ب�م�ب�ل��غ  15.462.000د.ك (خ�م�س��ة
ع�ش��ر م�ل�ي��ون��ا وارب �ع �م��ائ��ة واث�ن�ين
وستني الف دينار فقط ال غير).
 ال � �ب ��اب ال� �ث ��ان ��ي :امل� �ص ��روف ��اتالعامة
ت� �ق ��در م � �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
بمبلغ  11.365.000د.ك (أح��د عشر
مليونا وثالثمائة وخمسة وستني
الف دينار فقط ال غير).
ثالثا :نتائج األعمال
ي� �ق ��در ص ��اف ��ي ال ��رب ��ح ال� �ن ��ات ��ج م��ن
زيادة االيرادات عن املصروفات بمبلغ
 150.189.000د.ك (م ��ائ ��ة وخ�م�س�ين
م �ل �ي ��ون ��ا وم� ��ائ� ��ة وت� �س� �ع ��ة وث �م��ان�ي�ن
ال� � ��ف دي � �ن � ��ار ف� �ق ��ط ال غ � �ي� ��ر) وت� � ��وزع
االرب � � � ��اح وف� �ق ��ا ل� �ل� �م ��ادة  3م� �ك ��رر م��ن
ال�ق��ان��ون رق��م  25لسنة  1974ب��اع��ادة
تنظيم ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب��ي وامل � ��ادة  30من
ال�ن�ظ��م االس��اس��ي ل�ل�ص�ن��دق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية.
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الميزانيات ترفض ميزانية كونا وحسابها
الختامي وتطالب بتعديلها
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 ال �ح �س��اب
الختامي ل��وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية
وميزانيتها بعد التعديل.
واس �ت �ن��دت ال�ل�ج�ن��ة ف ��ي رف�ض�ه��ا
على األسباب اآلتية:
 - 1اس �ت �م��رار م�لاح �ظ��ات دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وخ ��اص ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بشؤون التوظف رغم اعطاء وكالة
االن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��رص��ة م ��ن قبل
ال �ل �ج �ن��ة ل �ت �س��وي �ت��ه م� ��ع ال� �ع� �ل ��م ان
ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات ق��اب�ل��ة للتصويب
ل �س �ه��ول �ت �ه��ا وح �ل �ه��ا ب �ي��د ال��وك��ال��ة
نفسها ألنها غير مرتبطة بجهات
حكومية اخرى وتحتاج الى قرارات
تنفيذية لتصحيحها.
 - 2اس�ت�م��رار ق�ي��ام وك��ال��ة األن�ب��اء
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��إب��رام ع ��دد م��ن ال�ع�ق��ود
ال� �خ ��اص ��ة مل��وظ �ف �ي �ه��ا م �م ��ن ب �ل �غ��وا
نهاية السلم الوظيفي بعد تقديم
استقاالتهم ليتم تعيينهم برواتب
اع �ل��ى وم ��زاي ��ا م��ال �ي��ة غ �ي��ر م�غ�ط��اة
ق ��ان ��ون ��ا م� ��ن دون م ��واف� �ق ��ة دي � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع �ل��ى ذل ��ك وإف� ��ادة
اللجنة بإفادات خاطئة حيال هذه
املالحظة من عدم رد ديوان الخدمة
امل��دن�ي��ة ع�ل��ى م�ك��ات�ب��ات ال��وك��ال��ة في
حني ان املستندات املتوافرة للجنة
توضح ان (دي��وان الخدمة املدنية)
لم يوافق أساسا على ه��ذه العقود
لعدم مالءمتها.

 - 3وجود اختالالت واضحة في
ب��اب املرتبات وت��م ذك��ره��ا بإسهاب
في هذا التقرير.
 - 4ع� ��دم ب� ��ذل ال ��وك ��ال ��ة ل�ج�ه��ود
كافية لتنمية ايراداتها بخالف ما
أوصت به اللجنة ومجلس ال��وزراء
ودعمهما لها في هذا املجال.
وذك � � � � � ��ر ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ان � ��ه
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي فقد
ب�ل�غ��ت االي � � ��رادات االج �م��ال �ي��ة مبلغ
 639.394.709دنانير.
وب �ل �غ��ت امل �ص��روف��ات االج�م��ال�ي��ة
م �ب �ل �غ��ا 13.345.897/019دي� � � � � �ن � � � � ��ارا
موزعة حسب االب��واب على النحو
اآلتي:
الباب االول  -املرتبات:
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
مبلغ  11.673.516/897دينارا.
ال � �ب � ��اب ال � �ث ��ان ��ي  -امل � �ص ��روف ��ات
العامة:
ب �ل �غ��ت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
مبلغ  1.672.380/122دينارا.
ك �م��ا ب �ل��غ ال �ت �م��وي��ل م��ن م�ي��زان�ي��ة
الوزارات واالدارات الحكومية مبلغ
 12.706.502/310دينار.
أم��ا بالنسبة لتقديرات امليزانية
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة  2017/2016ب�ع��د
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ف� �ق ��د ق� � � ��درت االي � � � � ��رادات
االج�م��ال�ي��ة بمبلغ  180.000دي�ن��ار.
وق� � � ��درت امل � �ص� ��روف� ��ات االج �م��ال �ي��ة
بمبلغ  16.023.000دينار.
م � ��وزع � ��ة ح� �س ��ب االب� � � � � ��واب ع �ل��ى
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النحو اآلتي:
الباب االول  -املرتبات:
ق� � ��درت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
بمبلغ  12.808.000دينار.
ال � �ب � ��اب ال � �ث ��ان ��ي  -امل � �ص ��روف ��ات
العامة:
ق� � ��درت م� �ص ��روف ��ات ه � ��ذا ال �ب ��اب
بمبلغ  3.215.000دينار.
وي � �ق� ��در ال �ت �م ��وي ��ل م� ��ن م �ي��زان �ي��ة
ال � � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
بمبلغ  15.843.000دينار.
وأوض��ح تقرير اللجنة انه سبق
ان بينت لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي وم� �ن ��ذ س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة
ض ��رورة ق�ي��ام وزارة املالية ب��إع��ادة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ن ��وع م �ي��زان �ي��ات بعض
الجهات الحكومية الحالية لتحديد
ال�ن��وع األن�س��ب مليزانيتها واق�ت��راح

التعديالت التشريعية الالزمة على
قوانني انشائها وامل�ب��ادرة بها الى
مجلس االمة التخاذ الالزم.
وم� ��ن ت �ل��ك ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
التي يجب تعديل ن��وع ميزانيتها
وك� ��ال� ��ة االن� � �ب � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة إذ إن
ال � �ض� ��واب� ��ط امل �ب �ي �ن ��ة ف� ��ي امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )31ل �س �ن��ة 1978
ب �ق��واع��د إع � ��داد امل �ي��زان �ي��ات ال�ع��ام��ة
وال��رق��اب��ة ع�ل��ى تنفيذها ال تنطبق
ع �ل��ي م �ي��زان �ي��ة ال ��وك ��ال ��ة ك �م��ا ذه��ب
ال �ي �ه��ا امل� �ش ��رع ف ��ي ت �ع��ري��ف ال�ج�ه��ة
املستقلة إذ إن امل�ي��زان�ي��ة املستقلة
تمنح ملن يباشر نشاطا اقتصاديا
وتغلب عليه االع�ت�ب��ارات التجارية
وهذا الوصف ال ينطبق على وكالة
االنباء الكويتية بتاتا.
كما ان اي ��رادات الوكالة م��ا زال��ت

دون ت � �ط ��ور م� �ل� �م ��وس ول� � ��م ت�ت�ع��د
تقديراتها الـ 180الف دينار لسنوات
وتكشف بيانات الحساب الختامي
ان اي��رادات الوكالة املحصلة فعليا
ال ت� �غ� �ط ��ي إال ن� �س� �ب ��ة ق� �ل� �ي� �ل ��ة م��ن
م �ص��روف��ات �ه��ا ال ت �ت �ع��دى  ٪4م��ن
م �ص ��روف ��ات �ه ��ا امل �ت �ن��ام �ي��ة س �ن��وي��ا
وبالعودة للحساب الختامي لسنة
 2000/1999ف ��إن اي � ��رادات ال��وك��ال��ة
كانت  190الف دينار فقط.
وع�ل�ي��ه ي�ج��ب ان ُت �ع��دل م�ي��زان�ي��ة
ال��وك��ال��ة ل�ت�ك��ون ميزانيتها ملحقة
ألن الهدف من امليزانية امللحقة هو
ت�ي�س�ي��ر ال�ح�ك��م ع�ل��ى ك�ل�ف��ة ال�خ��دم��ة
ال � �ت � ��ي ت� ��ؤدي � �ه� ��ا ال � �ج � �ه ��ة وت �ق �ي �ي��م
ن �ش��اط �ه��ا وه � ��و م� ��ا ي �ن �ط �ب��ق ع�ل��ى
الوكالة تماما.
ت �ج��در االش � ��ارة ال ��ى ان ال�ج�ه��ات
الحكومية ذات امل�ي��زان�ي��ات امللحقة
ي�م�ك��ن ان ي �ك��ون ل �ه��ا م �ي��زان �ي��ة تعد
ع�ل��ى ال�ن�م��ط ال �ت �ج��اري وم �ث��ال على
ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر.
كما ان استقاللية أي جهة ماليا
واداري� � � � ��ا ُت �ك �ف ��ل م� ��ن خ �ل��ال ق ��ان ��ون
انشائها ال عبر نوع امليزانية.
جدية تسوية مالحظات
ديوان المحاسبة
وأض ��اف ��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ت�ق��ري��ره��ا
ان � � ��ه ف � ��ي ت � ��اري � ��خ  8م� � � ��ارس 2016
ق ��ررت لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي عدم املوافقة على ميزانية
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وك��ال��ة االن�ب��اء الكويتية وإرج��اء ه��ا
ال � ��ى ح �ي�ن ت �ع ��اون �ه ��ا م� ��ع ال �ج �ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة ب �ع��دم��ا ت �ب�ين ل �ه��ا وج��ود
اخ �ت�لاالت ف��ي ب��اب امل��رت �ب��ات وع��دم
دقة تقديرات امليزانية.
وإزاء ه � ��ذه االخ� � �ت �ل��االت ط�ل�ب��ت
اللجنة م��ن دي��وان املحاسبة إع��داد
تقرير آخر بعد االجتماع مع الجهة
لتسوية ما يعتريها من مالحظات
م �س �ت �م ��رة وت� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى ق � � ��رارات
تنفيذية لتصحيحها وإعادة تقدير
بنود امليزانية باملعطيات السليمة.
وح�س��ب اف ��ادة دي ��وان املحاسبة
ف��ي ال�ك�ت��اب امل��رس��ل للجنة بتاريخ
 24اب��ري��ل  2016ف ��إن ال �ج �ه��ة (غ�ي��ر
ج��ادة في تسوية مالحظاتها) ولم
ت �ق��م ب��ات �خ��اذ االج � � � ��راءات ال �ك��اف �ي��ة
ل �ت �س��وي��ة امل�ل�اح� �ظ ��ات وال � �ج� ��دوالن
ادن��اه يبينان م��ا ط��رأ م��ن تغييرات
في تسوية مالحظات الوكالة.
التدقيق الداخلي
وأضافت اللجنة انه وفق تقييم
ديوان املحاسبة فإن ادارة التدقيق
الداخلي في وكالة االنباء الكويتية
ال ت �ت �ب ��ع اع � �ل� ��ى س �ل �ط ��ة إش ��راف� �ي ��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال � ��وزراء
رقم  283لسنة  2011والذي يقضي
ب��أن ت�ك��ون ت�ح��ت االش� ��راف املباشر
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 11توصية أهمها اقتراح تشريعات تحد من عرقلة عملها
ذكرت اللجنة في ختام تقريرها
عددا من التوصيات كالتالي:
 - 1التعاون مع الجهات الرقابية
لتمكينها من القيام ب��دوره��ا وفق
اح�ك��ام ال�ق��ان��ون وات�خ��اذ الخطوات
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال� � � �ج � � ��ادة ف� � ��ي ت �س ��وي ��ة
امل�لاح�ظ��ات املسجلة ع�ل��ى ال��وك��ال��ة
في التقارير الرقابية وايجاد آليات
اك �ث��ر ت �ف��اع �ل �ي��ة وت��واص �ل �ي��ة معها
بعيدا ع��ن ال�ط��رق التقليدية مل��ا له
من اث��ر في تسوية املالحظات اوال
بأول.
 - 2تعديل تبعية ادارة التدقيق
الداخلي لتتبع اعلى سلطة اشرافية
لضمان حياديتها واستقالليتها
وتفعيلها تفعيال حقيقيا 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

ال��داخ�ل�ي��ة بالتنسيق م��ع الجهات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب � �م� ��ا ي� �ض� �م ��ن س�ل�ام ��ة
عمليات التدقيق املالي واالداري.
 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ك �ف��اءة
االن�ظ�م��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة ل ��دى ال��وك��ال��ة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
امل��ال�ي�ين وم�ع��ال�ج��ة اوج ��ه ال�ق�ص��ور
في نظم الرقابة الداخلية وااللتزام
ب �ج �م �ي��ع ال �ت �ح �ف �ظ��ات ال� � � ��واردة ف��ي
م�ي��زان�ي��ة ال��وك��ال��ة وع ��دم ت�ج��اوزه��ا
وض � � �ب� � ��ط م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال � �ه � ��داي � ��ا
وامل �ه �م��ات ال��رس�م�ي��ة ودف ��ع فواتير
ال �ه��وات��ف ال �ن �ق��ال��ة وش��رائ �ه��ا وف��ق
القواعد املنظمة لها.
 - 4ض ��رورة ق�ي��ام مجلس ادارة
ال��وك��ال��ة ب ��دوره االس��اس��ي والعمل
ع� �ل ��ى ت� �س ��وي ��ة امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
سجلها دي��وان املحاسبة وااللتزام

بعدد مرات االجتماع املقررة قانونا
وامل �س��اه �م��ة ف ��ي ت��ذل �ي��ل امل �ع��وق��ات
التي ت��واج��ه االدارة التنفيذية في
حل تلك املالحظات.
 - 5التنسيق مع دي��وان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ل ��وض ��ع م� ��راق� ��ب ل� �ش ��ؤون
التوظف لدى الوكالة لضبط شؤون
ال� �ت ��وظ ��ف ل��دي �ه��ا وف� �ق ��ا ل� �ل� �ق ��رارات
املنظمة لذلك والعمل بجدية على
ت �س��وي��ة ج �م �ي��ع امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي
سجلتها ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة بهذا
ال �ش��أن خ��اص��ة ان ال��وك��ال��ة تعاني
اختالال واضحا في باب املرتبات.
 - 6التنسيق مع دي��وان الخدمة
املدنية وال�ج�ه��ات الرقابية لوضع
ض � ��واب � ��ط واض� � �ح � ��ة ل�ل�اس �ت �ع ��ان ��ة
بموظفني على بند مكافآت اعمال
اخ��رى والعمل بجدية على تالفي

ه � ��ذه امل�ل�اح� �ظ ��ة خ ��اص ��ة ان� �ه ��ا م��ن
املالحظات املستمرة والعمل على
وض��ع ق��واع��د معتمدة م��ن مجلس
ادارة ال��وك��ال��ة تنظم التعيني على
الوظائف املؤقتة وسبق ان أوصت
اللجنة بذلك.
 - 7يجب التنسيق وبوقت كاف
مع مطبعة الحكومة بوزارة االعالم
ع� �ن ��د رغ � �ب ��ة ال� ��وك� ��ال� ��ة ف� ��ي ط �ب��اع��ة
أي م �ط �ب��وع��ات خ��اص��ة ب �ه��ا وذل ��ك
لضبط وترشيد اإلن�ف��اق العام في
هذا املجال.
 - 8يجب إعطاء االول��وي��ة ملعهد
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ألي
اب�ح��اث او اس�ت�ش��ارات او دراس��ات
ت��رغ��ب ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا في
املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق
املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالس� �ت� �ش ��ارات وال� ��دراس� ��ات ال�ت��ي
ي� �ق ��رر امل �ع �ه��د ام �ك��ان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب��واس�ط�ت��ه وذل ��ك ل�ض�ب��ط وت��رش�ي��د
اإلنفاق العام واملساهمة في إب��راز
ك�ف��اءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي،
 - 9العمل على ان تكون الوكالة
م��رك��زا للتدريب ف��ي م�ج��ال تحرير
االخ �ب��ار وم��ا يتصل ب��ه مما يثري
سوق العمل سواء في القطاع العام
او ال�خ��اص اس��وة ببعض الجهات
ال �ت��ي ت�ح�م��ل ن �ف��س ه ��ذا امل�ض�م��ون
ك ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار
وال � �ص � �ن� ��دوق ال �ك ��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة وس �ب ��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.

 - 10تنسيق ال��وك��ال��ة م��ع وزارة
امل ��ال � �ي ��ة إلع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ن ��وع
ميزانية ال��وك��ال��ة الحالية لتحديد
ال �ن ��وع األن �س ��ب ل �ه��ا وال �ت �ق��دم بها
ملجلس االمة التخاذ الالزم خاصة
وان اي� � � � ��رادات ال ��وك ��ال ��ة ال ت�غ�ط��ي
إال ج ��زءا طفيفا م��ن مصروفاتها
امل�ت�ن��ام�ي��ة س�ن��وي��ا رغ ��م تصنيفها
ك �م �ي��زان �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة وع � ��دم ال�ع�م��ل
على رف��ع اي��رادات�ه��ا رغ��م توصيات
ال �ل �ج �ن��ة وم �ج �ل ��س ال� � � � ��وزراء ب �ه��ذا
الشأن.
 - 11م�ب��ادرة الوكالة في اقتراح
اي ت� �ع ��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ع��رق��ل
اعمالها ورفعها للوزير املختص
ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ص� �ل� �ح ��ة ال � �ع ��ام ��ة م��ع
وجود متابعة ادارية لهذا االقتراح
بشكل دوري.
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للوزير إال انها (فعالة الى حد ما).
وعليه يجب تعديل تبعية ادارة
ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل �ي��ة ل�ت�ت�ب��ع اع�ل��ى
سلطة إشرافية لضمان حياديتها
واس �ت �ق�ل�ال �ي �ت �ه��ا وت �ف �ع �ي��ل ادارة
التدقيق الداخلي تفعيال كامال ملا
له من أثر في الحد من املالحظات
االدارية واملالية واملحاسبية التي
ق��د تقع بها ال��وح��دات التنظيمية
اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها
وش �غ �ل �ه��ا 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 ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع الجهات الرقابية بما يضمن
س�ل�ام��ة ع�م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق امل��ال��ي
واالداري في الوكالة مستقبال.
جهاز المراقبين الماليين
ووف��ق م��ا ج��اء ف��ي تقرير جهاز
امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن س �ج��ل امل��راق��ب
املالي على تنفيذ ميزانية الوكالة
 49مالحظة.
كما ان التحفظات واالمتناعات
التي سجلها امل��راق��ب املالي كانت
ب�س�ب��ب م �خ��ال�ف��ة ال �ج �ه��ة للتحفظ
الوارد في ميزانيتها عند إقرارها
من مجلس االمة علما بأن التحفظ
ال ��وارد ف��ي امل�ي��زان�ي��ة يعتبر ج��زءا
من القانون.
ت � � � �ج� � � ��در االش � � � � � � � � � � ��ارة ال � � � � � ��ى ان
االستمارات املمتنع عنها التوقيع
او امل� �ت� �ح� �ف ��ظ ع �ل �ي �ه��ا وامل �ع �ت �م��د
ص��رف�ه��ا باملخالفة امل��رص��ودة من
قبل املراقب املالي تعرض املسؤول
امل �خ �ت��ص ال� � ��ذي اع �ت �م��د ال �ص��رف
للمساءلة.
ورأت اللجنة ان ه�ن��اك اختالال
واض�ح��ا ف��ي ب��اب امل��رت�ب��ات ويجب
ض �ب �ط��ه وف � ��ق ال� � �ق � ��رارات امل�ن�ظ�م��ة
ل��ذل��ك ح�ي��ث ت�ع��ج ك��ل م��ن التقارير
الرقابية لجهاز املراقبني املاليني
ودي � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب �م �خ��ال �ف��ات
شؤون التوظف باملخالفة لكل من
ال�ض��واب��ط ال��رق��اب�ي��ة وللتحفظات
الواردة في ميزانية الوكالة والتي
تعتبر جزءا من قانون امليزانية.
وأف � ��اد دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ب� ��وج� ��ود ع� � ��دد م� ��ن االخ� � �ط � ��اء ف��ي
ت �ط �ب �ي��ق ق � � ��رارات ص� ��رف ال� �ب ��دالت
وال� �ع�ل�اوات ع�ل��ى ج� ��داول م��رت�ب��ات
م��وظ �ف�ين (ك ��ون ��ا) وس �ب��ق ان ن��وه
اليها مما ادى تسجيل عدد كبير
من املخالفات وترتب عليها صرف
م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ل �غ �ي��ر مستحقيها
ويستوجب استردادها.

جانب من جلسة مجلس األمة

ك �م��ا اب � ��دت ال �ل �ج �ن��ة اس �ت �ي��اء ه��ا
واس �ت �ن �ك��اره��ا ال �ش��دي��دي��ن ل�ق�ي��ام
(ك � ��ون � ��ا) ودون م� ��واف � �ق� ��ة دي� � ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ع�ل��ى اس�ت�م��راره��ا
ب��إب��رام ع��دد م��ن ال�ع�ق��ود ال�خ��اص��ة
ملوظفيها ممن بلغوا نهاية السلم
الوظيفي بعد تقديم استقاالتهم
ل �ي �ت��م ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ب � ��روات � ��ب اع �ل��ى
وم��زاي��ا مالية غير مغطاة قانونا
اضافة ال��ى إف��ادة اللجنة بإفادات
خ��اط�ئ��ة ح �ي��ال ه ��ذه امل�لاح �ظ��ة من
عدم رد ديوان الخدمة املدنية على
م �خ��اط �ب��ات ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ح�ي�ن ان
املستندات املتوافرة للجنة توضح
ان ديوان الخدمة املدنية لم يوافق
اس ��اس ��ا ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ع �ق��ود ل�ع��دم
مالءمتها.
وم��ن ب��اب املثال وليس الحصر
ف � ��إن اب � � ��رز امل �ل�اح � �ظ ��ات ال �خ��اص��ة
بشؤون التوظف هي كاآلتي:
 - 1منح بدالت دون وجه حق.
 - 2اس �ت �ح��داث م �س �م �ي��ات غير
واردة ف� ��ي ال �ه �ي �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي
للوكالة ووجود مسميات وظيفية
غ �ي��ر م �ش �غ��ول��ة اض ��اف ��ة ال � ��ى ع��دم
تطابق املسميات الواردة بالهيكل
ال�ت �ن�ظ�ي �م��ي ب��امل �س �م �ي��ات ال� � ��واردة
بكشف املوظفني.
 - 3منح ب��دل اإلش��راف ملوظفني
م � � ��ن غ� � �ي � ��ر ش � ��اغ� � �ل � ��ي ال � ��وظ � ��ائ � ��ف
اإلشرافية.
 - 4االستعانة ببعض العاملني
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ع � �ل ��ى ب � �ن ��د م� �ك ��اف ��أة
االع� � �م � ��ال امل ��ؤق� �ت ��ة دون ض ��واب ��ط
واض � �ح� ��ة وك� ��ذل� ��ك ب �ع��ام �ل�ي�ن غ�ي��ر
كويتيني م�م��ن ل�ي�س��وا ع�ل��ى كفالة
وكالة االنباء الكويتية.
 - 5االستعانة ببعض املوظفني
على بند م�ك��اف��أة االع �م��ال املؤقتة
ل � �س � �ن� ��وات ط ��وي� �ل ��ة ب� �ع� �ق ��ود غ �ي��ر
م�ك�ت��وب��ة م �م��ا اع �ط��ى اس �ت �م��راره��م
العملي مع الوكالة صفة الديمومة.
 - 6اس�ت�ع��ان��ت ال��وك��ال��ة ببعض

ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ع � �ل ��ى ب � �ن ��د م� �ك ��اف ��أة
االع � �م� ��ال امل ��ؤق �ت ��ة م �م��ن ي�ش�غ�ل��ون
وظ��ائ��ف اخ ��رى ب�ج�ه��ات حكومية
دون وجود اذن كتايب من الوزير
املختص.
وذك ��ر ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ع ��ددا من
املالحظات االخرى اهمها:
 - 1ع � � � � � ��دم دق � � � � � ��ة ت � � �ق� � ��دي� � ��رات
امليزانية حيث وج��ود العديد من
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ف ��ي م�ي��زان�ي��ة
كونا غير مغطاة قانونا ومنها:
 - 1وج� ��ود م �س �م �ي��ات وظ�ي�ف�ي��ة
غير واردة في الهيكل التنظيمي.
 - 2منح كوادر وظيفية وبدالت
ملوظفني ال يعملون ف��ي ال��وح��دات
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة امل �ن��اس �ب��ة مل��ؤه�لات�ه��م
الدراسية.
 - 3ص � � ��رف ب � � � ��دالت إش ��راف� �ي ��ة
لوظائف غير إشرافية.
 - 4ت �س �ج �ي��ل ج� �ه ��از امل��راق �ب�ي�ن
امل ��ال �ي�ي�ن ل� �ع ��دة ت �ح �ف �ظ��ات ت�خ��ص
ال �ص ��رف ع �ل��ى ال �ه��داي��ا وامل �ه �م��ات
ال��رس�م�ي��ة ودف ��ع ف��وات�ي��ر ال�ه��وات��ف
النقالة وشرائها.
 - 2ع��دم العمل الجاد على رفع
اي� � ��رادات ال��وك��ال��ة :رغ ��م ت��وص�ي��ات
اللجنة امل�ت�ك��ررة ب �ض��رورة تفعيل
ق� � � ��رار م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ل� ��زي� ��ادة
االي��رادات الذاتية للوكالة للتقليل
م� � ��ن االع � � �ت � � �م � ��اد ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ف��ي
تمويل ميزانيتها إال ان تقديرات
االي � � � � ��رادات م� ��ا زال� � ��ت دون ت �ط��ور
م �ل �م��وس ول � ��م ت �ت �ع��د ال � � � �ـ 180ال��ف
دي�ن��ار لسنوات وه��ي ال تعطي اال
 ٪1ف�ق��ط م��ن م �ص��روف��ات ال��وك��ال��ة
امل �ت �ن��ام �ي��ة س �ن��وي��ا وف ��ق م�ي��زان�ي��ة
السنة املالية .2017/2016

ت�ض�م��ن ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة م�لاح�ظ��ات
دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� �ل ��ى ال �ح �س ��اب
الختامي والتي تركزت في اآلتي:
 ب �ل �غ��ت ال � ��زي � ��ادة ف� ��ي االي � � � ��راداتالفعلية  459.395د.ك وبنسبة ٪255.2
من االيرادات التقديرية.
 بلغ الوفر في املصروفات الفعلية 3.919.103د.ك وب�ن�س�ب��ة  ٪22.7من
املصروفات التقديرية.
 بلغ التمويل من ميزانية الوزاراتواالدارات الحكومية  12.706.502د.ك
بانخفاض  4.378.498د.ك من املعتمد
وبنسبة .٪25.6
 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 ل��وك��ال��ة األن �ب��اء
الكويتية (ك��ون��ا) اس�ب��اب ال��زي��ادة في
االيرادات والوفر في املصروفات.
ثانيا  -املالحظة التي اسفر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
لبيانات الحساب الختامي والبيانات
امل � ��ال � �ي � ��ة ل � �ل� ��وك� ��ال� ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
:2015/2014
 ع � ��دم ال � �ت� ��زام ال ��وك ��ال ��ة ب�ت�ط�ب�ي��قتعميمي وزارة املالية رق��م ( )5لسنة
 2005و ( )2لسنة  2007بشأن حصر
وتقييم واثبات امالك الدولة العقارية
بالسجالت والحساب الختامي.
ث ��ال� �ث ��ا  -اه � � ��م امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال �ت ��ي
اس�ف��ر عنها فحص وم��راج�ع��ة دي��وان
امل � �ح ��اس � �ب ��ة ل � �ح � �س ��اب ��ات وس � �ج �ل�ات
الوكالة للسنة املالية :2015/2014
 - 1ضعف نظم ال��رق��اب��ة الداخلية
في وكالة االنباء الكويتية.
 - 2تأخر البدء في انجاز مشروع
البيئة االف�ت��راض�ي��ة للبنية التحتية
للبيئة االلكترونية للوكالة مما ادى
ال��ى وج��ود وف��ر ف��ي ميزانية الوكالة
بقيمة 1.530.000د.ك.
 - 3ع ��دم دق ��ة ال �ت �س��وي��ات البنكية
املعدة خالل السنوات املالية السابقة.
راب� � �ع � ��ا  -اه � � ��م امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
اس�ف��ر عنها فحص وم��راج�ع��ة دي��وان
املحاسبة لشؤون التوظف بالوكالة
للسنة املالية :2015/2014
 - 1امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ال � � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
ج��دول ال��درج��ات واملرتبات والبدالت
وال � � � �ع � �ل ��اوات ال� �ش� �ه ��ري ��ة وامل � �ك� ��اف� ��آت
املصروفة ملوظفي الوكالة:
أ  -منح ب��دالت م��ن دون وج��ه حق
ل�ب�ع��ض امل��وظ �ف�ين ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ك��ادر
الوظيفي لالدارات التي يعملون بها.
ب  -ع��دم ت��وق��ف منح ب��دل اغ�ت��راب
ألح��د امل��وظ�ف�ين على ال��رغ��م م��ن إنهاء
ندبه للخارج.

 - 2املالحظات التي شابت الهيكل
التنظيمي الخاص بالوكالة:
أ  -وج� � � � � ��ود ب � �ع � ��ض امل � �س � �م � �ي ��ات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل��م ي�ت��م شغلها بموظفني
وأورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
ب  -اس�ت�ح��داث مسميات وظيفية
غ �ي��ر واردة ف ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
املعتمد واورد ال��دي��وان بيانا يوضح
ذلك.
ج  -ع � � � ��دم ت � �ط � ��اب � ��ق امل � �س � �م � �ي ��ات
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ال � � � � � � ��واردة ف � ��ي ال �ه �ي �ك��ل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي وال ��وص ��ف ال��وظ �ي �ف��ي مع
املسميات الوظيفية الواردة في كشف
املوظفني وال�ق��رارات االداري��ة في قسم
املراسلني في الخارج.
 - 3امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت شغل
الوظائف اإلشرافية:
أ  -عدم تطبيق قرار مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة رق��م ( )25ل�س�ن��ة  2006بشأن
ش � ��روط ش �غ��ل ال ��وظ ��ائ ��ف اإلش��راف �ي��ة
ب � � ��ال � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة التي
تسري بشأنها اح�ك��ام ق��ان��ون ونظام
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم
وج ��ود ق��واع��د تنظم ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف
اإلشرافية في الوكالة:
ب  -م� �ن ��ح ب � ��دل اإلش� � � � ��راف امل� �ق ��رر
للوظائف االشرافية لشاغلي وظائف
ليست ذات ط��اب��ع اش��راف��ي باملخالفة
ل� �ل� �م ��ادة رق � ��م ( )1م� ��ن ق � � ��رار م�ج�ل��س
الخدمة املدنية رق��م ( )25لسنة 2006
والوصف الوظيفي.
 - 4اخ� �ت�ل�اف ش� ��رط ع� ��دد س �ن��وات
ال� �خ� �ب ��رة ال� � � � ��واردة ب ��ال� �ق ��رار رق � ��م ()9
لسنة  2012مع ما هو وارد ببطاقات
الوصف الوظيفي.
 - 5مخالفة املادة رقم ( )3من القرار
رقم ( )9لسنة  2012بشأن موعد رفع
املسمى واملستوى الوظيفي ملوظفي
الوكالة.
 - 6عدم اعتماد وعرض القرار رقم
( )10لسنة  2003بشأن قواعد تعيني
م��وظ�ف��ي ال��وك��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين بطريق
التعاقد على مجلس الخدمة املدنية
إلق��راره باملخالفة للمادتني رقمي (5
و  )38م��ن امل��رس��وم بقانون رق��م ()15
سنة  1979بشأن الخدمة املدنية.
 - 7عدم عرض القرار رقم ( )1لسنة
 1992ب� �ش ��أن م �ن��ح اع � �ض ��اء ال �ل �ج��ان
مكافآت مالية وال�ق��رار رق��م ( )5لسنة
 1992ب �ش��أن ال �ت �ع��وي��ض ع ��ن ال�ع�م��ل
االضافي على مجلس الخدمة املدنية
إلقرارهما.
خ��ام �س��ا  -امل�ل�اح� �ظ ��ات امل �س �ت �م��رة
ألكثر من سنة مالية ولم تقم الوكالة

بتالفيها:
 - 1امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ال � � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
االستعانة ببعض العاملني على بند
مكافأة االعمال املؤقتة:
ب �ل��غ اج �م ��ال ��ي ال� �ص ��رف ع �ل��ى ب�ن��د
مكافآت اعمال مؤقتة مبلغ 440.802
د.ك خ�لال السنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
وفيما يلي أهم املالحظات:
أ  -م �خ��ال �ف��ة امل� � ��ادة رق� ��م ( )20م��ن
م ��رس ��وم ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل��وك��ال��ة
االنباء الكويتية.
ب  -االس�ت�ع��ان��ة ب�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
ع� �ل ��ى ب� �ن ��د م � �ك� ��اف� ��أة اع� � �م � ��ال م��ؤق �ت��ة
ل �س �ن��وات ط��وي�ل��ة م�م��ا اض �ف��ى عليهم
صفة االستمرارية.
ج  -مخالفة ال �ق��رار رق��م ( )2لسنة
 1978ال � �ص� ��ادر م ��ن ال ��وك ��ال ��ة ب �ش��أن
ال� � �ق � ��واع � ��د ال � �ت � ��ي ت� �ط� �ب ��ق ع � �ل ��ى غ �ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل �ع �ي �ن�ي�ن ع �ل��ى وظ��ائ��ف
م��ؤق �ت��ة او ألع� �م ��ال م��ؤق �ت��ة وص�ي�غ��ة
العقد الذي يبرم معهم.
د  -م �خ��ال �ف��ة امل � ��ادة رق ��م ( )25من
املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
ه� �ـ -االس �ت �ع��ان��ة ب�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
امل��ؤق �ت�ي�ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى غير
كفالة ال��وك��ال��ة باملخالفة ل�ل�م��ادة رقم
( )12مكرر م��ن امل��رس��وم االم�ي��ري رقم
( )17لسنة .1959
 - 2وجود ارصدة ايرادات مستحقة
دون ت �ح �ص �ي��ل ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د
تنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة
وق � � ��رارات م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وت�ع��ام�ي��م
وزارة املالية.
 - 3عدم التزام مجلس االدارة بعقد
ال�ع��دد امل�ح��دد الجتماعاته باملخالفة
ل �ل �م��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م ( )70لسنة
 1976بإنشاء وكالة االنباء الكويتية
وتعديالته.
 - 4ت� �ع ��ذر ال �ت �ح �ق��ق م ��ن االل � �ت ��زام
ب��ال�ب�ن��د ( )2م��ن ال �ض��واب��ط وامل�ع��اي�ي��ر
املعتمدة من قبل الوكالة بشأن تنظيم
الصرف على املصادر االعالمية.
 - 5م�خ��ال�ف��ة ق ��رار م�ج�ل��س ال ��وزراء
رق��م ( )53لسنة  1986وتعميم وزارة
املالية رق��م ( )16لسنة  1995بتنظيم
ال�ق��واع��د ال�ع��ام��ة ل�ل�ش��راء وال�ب�ن��د ()22
من الفصل الخامس من قواعد تنفيذ
ميزانيات املؤسسات املستقلة بشأن
الحدود القصوى لقيمة الهدايا.
 - 6عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء
رق��م ( )390ب �ش��أن ال�ع�م��ل ع�ل��ى زي��ادة
االي� ��رادات ال��ذات�ي��ة وتنميتها لتقليل
االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل م��ن ميزانية
الوزارات واالدارات الحكومية.
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صندوق المشروعات الصغيرة لم يباشر
اختصاصاته رغم مرور  3سنوات على إنشائه
رف� � � �ض � � ��ت ل � �ج � �ن � ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ب��اج �ت �م��اع
آراء اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال� �ح ��اض ��ري ��ن ك�لا
م��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي للصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة وم�ي��زان�ي�ت��ه
بعد التعديل.
واس �ت �ن��دت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي رف�ض�ه��ا
على اآلتي:
 -1ل��م ت�ح��ظ امل�ي��زان�ي��ة وال�ح�س��اب
الختامي للجهة بثقة اللجنة لغياب
االداة الرقابية عنها ملا يقارب السنة
مع وجود  % 70من املالحظات التي
سجلها ديوان املحاسبة دون اتخاذ
اجراءات جادة لتسويتها.
ل � ��م ي� �ب ��اش ��ر ال � �ص � �ن� ��دوق م �ه��ام��ة
بشكل كامل رغم مرور ثالث سنوات
على انشائه.
واوضحت اللجنة انه رغم مرور
ث�ل�اث س �ن��وات ت�ق��ري�ب��ا ع �ل��ى ان �ش��اء
الصندوق اال انه حتى االن لم يباشر
اختصاصاته التي أنشئ من أجلها
وتبابينت االسباب وهي كما يلي:
 -1ت� � ��أخ� � ��ر اع � � �ت � � �م� � ��اد ال� �ه� �ي� �ك ��ل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي م� ��ن م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية وال��ذي استغرق عاما كامال
تخللها اجتماعات ومباحثات بني
ديوان الخدمة املدنية والصندوق.
 -2تأخر مجلس االدارة في تهيئة
ال �ب �ن �ي��ة االس� ��اس � �ي� ��ة م� ��ن اج� � � ��راءات
واعتماد ال�ق��رارات املنظمة النطالق

اعمال الصندوق.
واف ��اد وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
خ�لال االج�ت�م��اع ب�ت��اري��خ  13م��ارس
 2016ان� � ��ه م� �ن ��ذ ت ��ول� �ي ��ه ال �ح �ق �ي �ب��ة
الوزارية وهو يعمل باتجاه تفعيل
الصندوق وتسهيله كافة العقبات
ف� � ��ي س� �ب� �ي ��ل ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ص � �ن� ��دوق
للغرض م��ن انشائه وان��ه ت��م حاليا
اعتماد العقد النموذجي املوقع بني
ال �ص �ن��دوق وامل� �ب ��ادر ك�خ�ط��وة اول��ى
لتفعيله.
وش � � � ��ددت ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى س��رع��ة
ت�ف�ع�ي��ل ال �ص �ن��دوق وت �س �ه �ي��ل ك��اف��ة جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات
ال � �ع � �ق � �ب� ��ات خ � ��اص � ��ة وان ال � �ه� ��دف
ال ��رئ� �ي� �س ��ي م � ��ن وراء ان� � �ش � ��اء ه ��ذا للصندوق.
ال� �ص� �ن ��دوق ه� ��و خ �ل��ق ف � ��رص ع�م��ل
وذك � � ��رت ال �ل �ج �ن��ة ان ال �ص �ن��دوق
للشباب الكويتي وتنويع مصادر ل ��م ي �ح �ق��ق أي اي � � � ��رادات ع ��ن ال �ع��ام
الدخل لتخفيف االعباء املالية على امل ��ال ��ي امل ��اض ��ي  2015/2014وان
امليزانية العامة للدولة.
االي ��رادات املستهدفة للعام الجديد
وأوردت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا  2017/2016تبلغ ال��ف دي �ن��ار فقط
عددا من املالحظات االخرى اهمها :ف �ي �م��ا س �ج �ل��ت امل � �ص� ��روف� ��ات ق �ف��زة
 ع � � ��دم ت� �ع� �ي�ي�ن م� �ج� �ل ��س ادارة ك �ب �ي��رة م ��ن  1.4م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ال��ىالصندوق مكتبا للتدقيق الخارجي  10.005م�لاي�ين دي�ن��ار ف��ي امليزانية
باملخالفة لقانون إنشائه.
الجديدة.
 ع � � � ��دم ن � �ق � ��ل م � ��وظ � �ف � ��ي ش ��رك ��ةوأوردت ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي س �ج �ل �ه��ا دي � ��وان
ال ��ى ال �ص �ن��دوق ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��ان��ون املحاسبة واهمها:
انشائه.
 ب� �ل ��غ ال� �ن� �ق ��ص ف � ��ي االي � � � � ��رادات ال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي ت �ع �ي�ين ال �ج �ه��از الفعلية  500دينار كويتي وبنسبةاالداري ل �ل �ص �ن��دق ب �س �ب��ب ت��أخ��ر  % 100من االيرادات التقديرية.
اع � � �ت � � �م� � ��اد ال � �ه � �ي � �ك � ��ل ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ي
 -ب� �ل ��غ ال � ��وف � ��ر ف � ��ي امل � �ص ��روف ��ات

 % 70من
مالحظات ديوان
المحاسبة لم يتم
معالجتها

الفعلية  3.084.254دي �ن��ارا كويتيا
وب �ن �س �ب��ة  % 69م� ��ن امل� �ص ��روف ��ات
التقديرية.
 ب � �ل� ��غ ال � �ت � �م� ��وي� ��ل ال� �ف� �ع� �ل ��ي م��نم � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال � � � � � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية (وزارة املالية -الحسابات
ال�ع��ام��ة)  1.383.746دي �ن��ارا كويتيا
ب �ن �ق��ص ق� � ��دره  3.083.754دي� �ن ��ارا
كويتيا وبنسبة  % 69من التمويل
التقديري املعتمد.
 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 ل �ل �ص �ن��دوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
ال � �ص � �غ � �ي ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ل �ل �ف �ت��رة
امل� � � � ��ذك� � � � ��ورة اس � � � �ب� � � ��اب ال� � � ��وف� � � ��ر ف ��ي
املصروفات والنقص في االيرادات.

ث� ��ال � �ث� ��ا :اه � � ��م امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
اس� � �ف � ��ر ع� �ن� �ه ��ا ف � �ح� ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة
دي��وان املحاسبة لبيانات الحساب
الختامي للصندوق من 2013/4/2
الى :2015/3/31
 ع��دم م��راع��اة ال��دق��ة ع�ن��د تقديربعض ب�ن��ود امل�ص��روف��ات بميزانية
الصندوق:
 مخالفة املادة رقم  7من القانونرقم  98لسنة  2013بشأن الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.
 أه � ��م امل �ل�اح � �ظ ��ات ال� �ت ��ي اس �ف��رع� �ن� �ه ��ا ف� �ح ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة دي � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات وس� �ج�ل�ات
الصندوق عن الفترة من 2013/4/2
ال � ��ى  :2015/3/31ع � ��دم م �م��ارس��ة

ال�ص�ن��دوق لنشاطه االس��اس��ي منذ
تأسيسه.
أه��م املالحظات التي أسفر عنها
ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
لشؤون التوظف بالصندوق للفترة
من  2013/4/2الى  :2015/3/31عدم
التزام الصندوق باملادة رقم  20من
ق��ان��ون ان�ش��ائ��ه رق��م  98لسنة 2013
بشأن تعيني الجهاز اإلداري.
 مخالفة الصندوق للبند  2منامل� � ��ادة رق� ��م  32م ��ن ق ��ان ��ون ان �ش��ائ��ه
رق � ��م  98ل �س �ن��ة  2013ب� �ش ��أن ن�ق��ل
موظفي شركة املشروعات الصغيرة
واملتوسطة.
 ع� ��دم ت ��زوي ��د ال� ��دي� ��وان ب�ب�ع��ضال �ب �ي��ان��ات وامل �س �ت �ن��دات ب��امل�خ��ال�ف��ة
للبند  7من املادة رقم  52من القانون
رق��م  30لسنة  1964ب��ان�ش��اء دي��وان
املحاسبة وتعديالته.
 ع ��دم ال �ت��زام ال �ص �ن��دوق ب��امل��ادةرق ��م  6م ��ن ق ��ان ��ون ان �ش��ائ��ه رق ��م 98
ل �س �ن��ة  2013ب �ش ��أن اص� � ��دار ال�ع�ق��د
النموذجي

 11توصية على صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أص � � � � ��درت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ف� � ��ي خ� �ت ��ام
ت �ق��ري��ره��ا ع� � ��ددا م� ��ن ال �ت��وص �ي��ات
أهمها:
 التعاون مع الجهات الرقابيةلتمكينها من القيام بدورها وفق
اح�ك��ام القانون وات�خ��اذ الخطوات
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال� � � �ج � � ��ادة ف� � ��ي ت �س ��وي ��ة
املالحظات املسجلة على الجهة في
ال�ت�ق��اري��ر ال��رق��اب�ي��ة واي �ج��اد آل�ي��ات
اك �ث��ر ت�ف��اع�ل�ي��ة وت��واص �ل �ي��ة معها
بعيدا ع��ن ال�ط��رق التقليدية مل��ا له
من اثر في تسوية املالحظات اوال
بأول.
 ق�ي��ام مجلس ادارة الصندوقب�ن�ق��ل م��وظ�ف��ي ش��رك��ة امل �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ال �ت��اب �ع��ة

للهيئة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب��ذات
مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم
امل��ال �ي��ة ك�ح��د ادن ��ى ال �ي��ه ك�م��ا نص
قانون إنشائه بذلك.
 ق�ي��ام ال�ص�ن��دوق ب��ات�خ��اذ كافةالخطوات ال�لازم��ة لتعيني الجهاز
االداري للصندوق والحرص على
االع �ل ��ان ع ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف امل �ط �ل��وب��ة
ل�ل�ع�م��ل ل� ��دى ال �ص �ن ��دوق ل �ل �ك��وادر
ال ��وط� �ن� �ي ��ة اوال ف � � ��ان ل � ��م ت� �ت ��واف ��ر
ه� � ��ذه ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ف� ��ي ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ف��ان��ه ي�ت��م االع�ل��ان ع�ن�ه��ا ب�ع��د ذل��ك
ل �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى ان ي�ل��زم��ه
ال� �ص� �ن ��دوق ب� �ت ��دري ��ب ال �ك��وي �ت �ي�ين
ل� �ت ��أه� �ي� �ل� �ه ��م ل� �ت� �س� �ل ��م م � �ه � ��ام ه ��ذه
الوظيفة مستقبال.

 ق � �ي � ��ام ال� � �ص� � �ن � ��دوق ب � ��إرس � ��الم �ي��زان �ي �ت��ه ال��رأس �م��ال �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��أن �ش �ط �ت��ه ال��رئ �ي �س �ي��ة ال� ��ى ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب��ان �ت �ظ��ام وذل� ��ك ل�لاس �ت��رش��اد بها
ع� �ن ��د إق� � � � ��رار امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة االداري� � � � ��ة
للصندوق خ��اص��ة وان ال��وزي��ر قد
تعهد بذلك امام اللجنة.
 ض� � ��رورة ق �ي��ام م �ج �ل��س ادارةال � � �ص � � �ن � ��دوق 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.
 -ض� � � � � � � ��رورة ال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ب�ي�ن

ال �ج �ه��ات ذات ال �ط��اب��ع االس�ت�ث�م��ار
ل �ل �ح��د م ��ن ال �ت �ش��اب��ك او ال �ت��داخ��ل
ف��ي االخ �ت �ص��اص��ات وال �ع �م��ل على
تحقيق التكامل االم�ث��ل م��ن خالل
استراتيجية متكاملة بهدف خلق
ف� � ��رص ع� �م ��ل ل �ل �ش �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي
وتنويع مصادر الدخل وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 دع � � � ��م امل� � �ن� � �ت� � �ج � ��ات امل� �ح� �ل� �ي ��ةوتشجيع االبتكار وحقوق امللكية
الفكرية وسبق ان اوص��ت اللجنة
بذلك.
 ت �ق ��دي ��م م� �ش ��اري ��ع ودراس� � � ��اتميدانية على ارض الواقع الجتذاب
الشباب وتسجيعهم على خوض
ال�ت�ج��رب��ة االس�ت�ث�م��اري��ة وس �ب��ق ان

اوصت اللجنة بذلك.
 ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ةبالتعاون مع وزارة التربية لنشر
ال��وع��ي ب�م��زاي��ا العمل ال�خ��اص في
تنمية االقتصاد الوطني لتأهيل
وت�ن�م�ي��ة ال �ش �ب��اب ع�ل��ى ت�ق�ب��ل ه��ذه
االف�ك��ار والتوجهات االستثمارية
وتشجيعها على االب�ت�ك��ار وسبق
ان اوصت اللجنة بذلك.
 ي�ج��ب اع �ط��اء االول ��وي ��ة ملعهدال �ك ��وي ��ت ل�ل�اب �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
اب�ح��اث او اس�ت�ش��ارات او دراس��ات
ت ��رغ ��ب ال �ج �ه��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
املجاالت الداخلة في اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقواعد تنفيذ امليزانية والتنسيق

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
اإلنفاق العام واملساهمة في إبراز
كفاءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 م �ب��ادرة الجهة ف��ي اق �ت��راح ايتعديالت 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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قال إن ملف نقل السجناء مع طهران سيغلق قريبا

الجار اهلل :نتمنى عودة السفراء الخليجيين إلى إيران

تقرير الخارجية االمريكية عن حقوق اإلنسان في الكويت مجحف ولدينا رد عليه
أع � ��رب ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خ� ��ال� ��د ال � �ج� ��ارال � �ل� ��ه ع � ��ن ت �م �ن �ي��ات��ه
بعودة سفراء دول مجلس التعاون
الخليجي الى طهران وعودة املياه
الى مجاريها والدفء الى العالقات
الخليجية  -االيرانية.
ج��اء ذل��ك في تصريح الجارالله
للصحافيني ردا على س��ؤال حول
ال �ت �ص ��ري �ح ��ات االخ � �ي� ��رة ل�ل�س�ف�ي��ر
االي� � � ��ران� � � ��ي ف� � ��ي ال � �ك � ��وي � ��ت وال � �ت� ��ي
ق ��ال ف�ي �ه��ا ان ع ��دم ع � ��ودة ال�س�ف�ي��ر
ال �ك��وي �ت��ي ل� �ط� �ه ��ران ي �ع��د خ �س��ارة
كبيرة وذل��ك على هامش حضوره
م��أدب��ة رم �ض��ان �ي��ة اق��ام �ه��ا ال�ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد
وق� � ��ال ال� �ج ��ارال� �ل ��ه :ن �ت �ط �ل��ع ال��ى
ال�ي��وم ال��ذي يعود فيه س�ف��راء دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال��ى
طهران مؤكدا ان هذا االمر مشروط
بمبادرة وتحرك ونهج ايران فيما
يتعلق بسياستها ح�ي��ال املنطقة
وال� �ت ��زام� �ه ��ا ب ��امل� �ب ��ادئ ال��رئ �ي �س �ي��ة
ب�م�ي�ث��اق االم ��م امل �ت �ح��دة واملتمثلة
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
والتزام واحترام سيادة الدول.
وع � � ��ن ع� �م� �ل� �ي ��ة ن � �ق ��ل ال� �س� �ج� �ن ��اء

مشاورات السالم
اليمنية دخلت
مرحلة مختلفة
وتسير في االتجاه
الصحيح

صورة لقطة جماعية لوزير الخارجية مع الدبلوماسيني خالل الغبقة الرمضانية

االي��ران �ي�ين م��ن ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تمت
اخ � �ي� ��را وم� � ��دى االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن ه��ذا
امل� �ل ��ف ق ��ري� �ب ��ا ق � ��ال ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ان
الكويت قطعت شوطا بهذا امللف
م��ع االص��دق��اء ف��ي ط �ه��ران مضيفا
ان االم��ور تسير بخطوات سليمة
واي� �ج ��اب� �ي ��ة وس �ي �غ �ل��ق ه � ��ذا امل �ل��ف
قريبا.
وع ��ن زي � ��ارة س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
الى مصر قال ان سمو امير البالد
ق �ب��ل دع � ��وة ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال �ف �ت��اح
السيسي لكن حتى اآلن ل��م يحدد

موعدها ونأمل ان تتم قريبا.
وعما اذا كانت وزارة الخارجية
ردت على تقرير وزارة الخارجية
االم��ري �ك �ي��ة االخ� �ي ��ر ب �ش ��أن ح �ق��وق
االنسان في الكويت بني الجارالله
ان ال�خ��ارج�ي��ة ل��دي�ه��ا رد ع�ل��ى ه��ذا
التقرير وتفنيد له مضيف :نعتقد
ب� ��أن ه� ��ذا ال �ت �ق��ري��ر م �ج �ح��ف ب�ح��ق
منتسبي وزارة الخارجية وبحق
دولة الكويت.
وف�ي�م��ا يتعلق ب�ت��رق�ي��ة ال�س�ف��راء
وم � ��ا اذا ك � ��ان ه� �ن ��اك ت �ن �ق�ل�ات ف��ي

ال � � ��وزارة ق��ري �ب��ا ق ��ال ال �ج��ارال �ل��ه ان
الترقيات اعتمدها مجلس الوزراء
م �ش �ي��را ال � ��ى ان ال �ت �ن �ق�ل�ات س�ت�ت��م
قريبا وخالل ايام قليلة جدا سيتم
االعالن عنها.
وح� � � � � � � � � ��ول م� � � �ط � � ��ال� � � �ب � � ��ة اح� � � � � ��دى
ال �ب��رمل��ان �ي��ات االوروب� � �ي � ��ات ب��وق��ف
م �ل��ف اع �ف��اء ال �ك��وي��ت م��ن الشنغن
نتيجة ما تتعرض له االوروبيات
م��ن اس ��اءة ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت ق��ال
ال�ج��ارال�ل��ه ان ملف الشنغن نسير
به مع االتحاد االوروبي لكن هناك

مشاورات السالم اليمنية في الكويت
تدخل مرحلة غاية في الدقة
دخ�ل��ت م �ش��اورات ال�س�لام اليمنية
امل�ن�ع�ق��دة ح��ال�ي��ا ف��ي ال�ك��وي��ت برعاية
االمم املتحدة مرحلة جديدة في غاية
الدقة والصعوبة بعد ان تناولت امس
االول ت�ف��اص�ي��ل ال�ق�ض��اي��ا العسكرية
واألمنية السيما ما يتعلق بتشكيل
لجان عسكرية وأمنية لإلشراف على
أي إجراء أمني يتم االتفاق عليه.
وتتجه األنظار الى الكويت حيث
ت �ع �ل��ق آم � � ��ال ع ��ري� �ض ��ة ع� �ل ��ى ن �ت��ائ��ج
املرحلة ال�ج��دي��دة م��ن امل �ش��اورات بني
األط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة امل �ط��ال �ب��ة ب�ت�ق��دي��م
ت � �ن ��ازالت ع �م �ل �ي��ة وض� �م ��ان ��ات ت�م�ه��د
ال � �ط� ��ري� ��ق ال � � ��ى ح � ��ل س �ل �م ��ي ل�ل�ازم ��ة
اليمنية.
ويأتي هذا التطور اإليجابي بعد
ان تسلم م�ب�ع��وث االم ��م امل�ت�ح��دة ال��ى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد من
الفرقاء اليمنيني تعهدات بمواصلة
ال �ع �م��ل ال� � � ��دؤوب ف ��ي ش �ه��ر رم �ض��ان
امل� �ب ��ارك م ��ن اج� ��ل ال �ت��وص��ل ال� ��ى حل

جانب من املشاورات

سلمي ومستدام في اليمن.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق رح��ب امل�ب�ع��وث
االممي بإفراج حركة أنصار الله عن
 130محتجزا ف��ي مدينة (إب) داعيا
األطراف اليمنية إلى اإلفراج عن أكبر
ع��دد ممكن م��ن املحتجزين ف��ي أق��رب
وقت ممكن.
وج ��دد امل�ب�ع��وث ف��ي اط ��ار إي�ج��ازه
الصحافي اليومي الرباعي املشارك
في م�ش��اورات السالم اليمنية ادانته

الشديدة الي اعتقال غير قانوني أو
تفجير للمنازل باعتبار ذلك منافيا
ل �ل �ق��ان��ون ال ��دول ��ي ل �ح �ق��وق االن �س��ان
وللقيم واألخالق اليمنية.
واوض � � � ��ح ان األط� � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة
اتفقت على أن تستمر لجنة األسرى
وامل� �ع� �ت� �ق� �ل�ي�ن ف � ��ي دراس � � � � ��ة امل � �ب � ��ادئ
واآلل �ي��ات ال�لازم��ة لحل ه��ذه القضية
بشكل عاجل.
وق��ال ان��ه عقد ف��ي إط��ار م�ش��اورات

ال�س�لام اجتماعا م��ع رؤس ��اء ال��وف��ود
ج � � ��رى خ �ل��ال � ��ه م� �ن ��اق� �ش ��ة ال �ق �ض ��اي ��ا
ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
ض � � � ��رورة ت �ش �ك �ي��ل ل � �ج� ��ان ع �س �ك��ري��ة
وأمنية لإلشراف على أي إجراء أمني
يتم االتفاق عليه.
ووص � � � � � ��ف ول� � � � ��د ال� � �ش� � �ي � ��خ اح � �م ��د
اجتماعه مع رؤس��اء الوفود اليمنية
ب��ان��ه ك ��ان إي �ج��اب �ي��ا وت��رك��ز ال�ن�ق��اش
ف�ي��ه ع�ل��ى إح ��دى ال�ق�ض��اي��ا امل�ح��وري��ة
لحل األزمة .وقال :إن الطريق للسالم
ل��م ي�ك��ن أب ��دا س�ه�لا لكني أع ��ول على
التزام األط��راف بإيجاد حلول عملية
تمهد تلك الطريق نحو اتفاق ثابت
إلن�ه��اء ال�ح��رب وفتح صفحة جديدة
في تاريخ اليمن.
وذك� � � ��ر ان� � ��ه ال� �ت� �ق ��ى ع� �ل ��ى ه��ام��ش
املشاورات سمو الشيخ ناصر املحمد
الذي جدد تأكيد دعم الكويت لجهود
األمم املتحدة إلنهاء النزاع في اليمن.

ظ � � ��روف ع �ط �ل��ت ال � ��ى ح� ��د م� ��ا ه ��ذا
امل��وض��وع وال ع�لاق��ة مل�ط��ال�ب��ة ه��ذه
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ول �ك��ن ن �ح��ن ن� ��رد على
هذا بأن ملف الكويت فيما يتعلق
ب�ح�ق��وق االن �س��ان وس�ج��ل الكويت
ب �ه��ذا ال� �ش ��أن ح��اف��ل م��وض �ح��ا ان��ه
في الفترة القريبة املقبلة ستكون
هناك مراجعة دوري��ة مللف حقوق
االن �س��ان ل��دى ال�ك��وي��ت ف��ي جنيف
وان ال �ك��وي��ت س �ت �ت �ص��دى ل �ك��ل م��ا
يمكن ان ي�س��يء ل�ه��ذا امل �ل��ف .وق��ال
ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ان م � �ش� ��اورات ال �س�ل�ام

اليمنية املنعقدة حاليا في الكويت
دخ�ل��ت م��رح�ل��ة مختلفة ب�ع��د ط��رح
اف �ك��ار وآراء وم� �ب ��ادرات تسهم في
دف� ��ع ال �ج �ه��ود امل �ب ��ذول ��ة ل�ل�ت��وص��ل
الى الحل السياسي املنشود .واكد
ان امل � �ش ��اورات ت�س�ي��ر ف��ي االت �ج��اه
ال �ص �ح �ي��ح ون �ل �م��س ب �ك��ل ارت� �ي ��اح
اس�ت�ع��داد جميع االط ��راف اليمنية
في لقاءاتهم املتعددة للتوصل الى
حل سياسي يحقن دم��اء اشقائنا
في اليمن
واض� � ��اف ان وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
دأب��ت على اق��ام��ة مثل ه��ذه الغبقة
ال� ��رم � �ض� ��ان � �ي� ��ة ل� �ل ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن
امل � �ت ��واج ��دي ��ن ف� ��ي دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
م� � ��ؤك� � ��دا ان ه� � � ��ذا ن � �ه� ��ج ال� � � � � ��وزارة
لتتواصل مع االسرة الدبلوماسية
في الكويت معربا عن شكره لسمو
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د ل�ح�ض��وره
ه� ��ذه ال �غ �ب �ق��ة وم �ش��ارك �ت��ه ل�لاس��رة
الدبلوماسية.

انتهاء البنية التحتية
لموقع السجن المركزي
الشهر المقبل
أع � � �ل � � ��ن ال� � ��وك � � �ي� � ��ل امل � �س� ��اع� ��د
ل � �ق � �ط� ��اع ه � �ن� ��دس� ��ة ال� � �ط � ��رق ف��ي
وزارة األش�غ��ال العامة م .أحمد
الحصان إنجاز  92في املئة من
م �ش��روع إن �ش��اء وإن �ج��از البنية
التحتية للموقع العام للسجن
املركزي والتوسعة امللحقة به.
وق� ��ال ف��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
إن التكلفة اإلجمالية للمشروع
ه��ي  12.230مليون دي�ن��ار وهو
اآلن في مراحله النهائية
وأوض � � ��ح أن أع � �م� ��ال ال �ب �ن �ي��ة
التحتية للموقع العام للسجن
امل��رك��زي وال�ت��وس�ع��ة امللحقة به
ت �ت �ض �م��ن ف� �ض�ل�ا ع� ��ن األس � � ��وار
وأبراج السجن الطريق الفاصل
بني معسكر قوات األمن الخاص
وم � �ن � �ط � �ق� ��ة ال � �س � �ج� ��ن امل � ��رك � ��زي
(منطقة الصليبية).
وذك��ر أن العمل ف��ي امل�ش��روع
ي� �س� �ي ��ر ب� �خ� �ط ��ى ث� ��اب � �ت� ��ة ن �ح��و
اإلن � �ج� ��از وال �ت �س �ل �ي��م ف ��ي ش�ه��ر

ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ض �م��ن امل �ش��اري��ع
ال�ت��ي سيتم افتتاحها م��ن قبل
الوزارة
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال م �ه �ن ��دس
امل� � �ش � ��روع أن � � ��ور ال� �ب� �ل ��وش ��ي إن
امل�ش��روع يتضمن إن�ش��اء أعمال
ل� �ل� �ط ��رق ب� �ط ��ول  30ك �ي �ل��وم �ت��را
وشبكة الصرف الصحي بطول
 12ك �ي �ل��وم �ت��را وش �ب �ك��ة أع �م��ال
امل � �ي� ��اه ب � �ط� ��ول  30ك �ي �ل��و م �ت��را
وشبكة أعمال الهاتف بطول 16
كيلومترا وشبكة اإلطفاء بطول
 16كيلومترا و 32محطة كهرباء
إضافة إلى أعمال اإلنارة.
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الصبيح 32 :مشروعا بكلفة
 23.5مليار في خطة 2018 / 2017
قالت وزي��رة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي � � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د الصبيح
أم � ��س ان خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ال �س �ن��وي��ة
 2018/2017ت�ش�ت�م��ل ع�ل��ى  7رك��ائ��ز
و 29برنامجا تنمويا تحتوي على
حزمة من املشاريع املتجانسة.
واض ��اف ��ت ال ��وزي ��رة ال �ص �ب �ي��ح في
تصريح صحافي ان مجلس الوزراء
اع� �ت� �م ��د خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي ��ة ال �س �ن��وي��ة
واح ��ال � �ه ��ا ال � ��ى م �ج �ل��س االم � � ��ة ب�ع��د
اع �ت �م��اده��ا ف��ي وق ��ت س��اب��ق م��ن قبل
املجلس االعلى للتخطيط والتنمية
واالخذ بكافة املالحظات التي ابداها
(م� �ج� �ل ��س ال �ت �خ �ط �ي ��ط) مل� ��ا ل� �ه ��ا م��ن
اث ��ر ع �ل��ى ال �خ �ط��ة ك��ون �ه��ا م�لاح�ظ��ات
جوهرية.
واش � � � � ��ارت ال� � ��ى ان اخ � �ت � �ي ��ار ت�ل��ك
امل �ش��روع��ات ي �ت��م ف��ي ض ��وء ق��درت�ه��ا
على تحسني وضع دولة الكويت في
التنافسية ال�ع��امل�ي��ة وت�ح�ق�ي��ق رؤي��ة
ال��دول��ة عبر اس�ت�خ��دام مجموعة من
االدل��ة الدولية التي يبلغ عددها 20
دليل تحتوي على  28مؤشرا.
وذك��رت ان ع��دد سياسات الخطة
االن� �م ��ائ� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � ��م ت �ف �ع �ي �ل �ه��ا او

ت �ن �ف �ي��ذه��ا خ�ل��ال ال �خ �ط��ط ال �س �ن��وي��ة
الثالث  214سياسة تمثل نسبة 62.5
ف��ي املئة م��ن اجمالي ع��دد سياسات
ال�خ�ط��ة االن�م��ائ�ي��ة ع�ل��ى ان تستكمل
ب ��اق ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ات خ� �ل��ال س� �ن ��وات
الخطة االنمائية.
وب �ي �ن��ت ان اج �م��ال��ي امل �ش��روع��ات
التنموية في خطة  2018/2017تبلغ
 165مشروعا بتكلفة  4.7مليار دينار
ك �م��ا ب �ل��غ ع� ��دد امل �ش ��اري ��ع امل�س�ت�م��رة
م��ن ال�خ�ط��ط ال�س��اب�ق��ة  121م�ش��روع��ا
ب �ت �ك �ل �ف��ة  4.3م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار م��وزع��ة
ع�ل��ى  60م �ش��روع��ا ان�ش��ائ�ي��ا بتكلفة
 4.2م� �ل� �ي ��ار دي � �ن� ��ار و 54م �ش��روع��ا
تطويريا بتكلفة  88مليون دينار و6
مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بني
القطاعني العام والخاص.
واوض � � �ح� � ��ت ان ع � � ��دد امل� �ش ��اري ��ع
الجديدة في خطة  2018/2017عدد
 44مشروعا بتكلفة  401مليون دينار
في حني بلغ عدد املشاريع االنشائية
ال �ج��دي��دة  21م �ش��روع��ا بتكلفة 294
مليون دينار و 17مشروعا تطويريا
بتكلفة  38مليون دينار.
وق � � � ��ال � � � ��ت ال � � �ص� � �ب� � �ي � ��ح ان ع� � ��دد
امل � � �ش � ��روع � ��ات ال� � �ت � ��ي ش � ��ارك � ��ت ب �ه��ا

هند الصبيح

الشركات اململوكة للدولة في الخطة
بلغ  6م�ش��روع��ات بتكلفة ت�ق��ارب 70
مليون دينار مشيرة الى ان هذه هي
امل ��رة االول ��ى ال�ت��ي ت �ش��ارك فيها تلك
الشركات في مشاريع خطة التنمية
ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ل �ق��ان��ون رق ��م  2016/7في
شأن التخطيط التنموي والذي الزم
الشركات اململوكة للدولة باملشاركة
في خطة التنمية.
واش � � � ��ارت ال � ��ى ان اج� �م ��ال ��ي ع��دد
امل �ش��اري��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف��ي خطة
 2018/2017تبلغ  32مشروعا بتكلفة
اجمالية  23.5مليار دي�ن��ار تنفذها

ج�ه��ات حكومية او ب�ن�ظ��ام ال�ش��راك��ة
بني القطاعني العام والخاص مبينة
انه وبتوزيع التكلفة االجمالية لهذه
امل�ش��روع��ات على املستوى القطاعي
ن �ج��د ان ال � ��وزن ال�ن�س�ب��ي االك �ب��ر من
التكاليف كان من نصيب مشروعات
قطاع البترول بنسبة  42.2في املئة
من جملة التكاليف يليه قطاع النقل
واملواصالت بنسبة  32.4في املئة ثم
التعليم  11.6في املئة بينما تفاوت
نصيب ال�ق�ط��اع��ات االخ ��رى م��اب�ين 1
الى  5في املئة.
وذكرت ان عدد مشروعات الشراكة
في الخطة السنوية  2018/2017بلغ
 6مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب
 6مليارات دي�ن��ار تمثل نحو  25في
امل�ئ��ة م��ن اج�م��ال��ي تكلفة امل�ش��روع��ات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ك�م��ا ي��وج��د م�ش��روع
واح� ��د ل �ل �ش��رك��ات امل �س��اه �م��ة بتكلفة
اجمالية  611مليون دينار بنسبة 3
في املئة من اجمالي تكلفة املشروعات
يمثالن  28في املئة من اجمالي تكلفة
املشروعات االستراتيجية.

الكويت تعارض بشدة ترشيح إسرائيل
لرئاسة اللجنة األممية
أعربت الكويت نيابة عن منظمة
ال � �ت � �ع� ��اون االس �ل��ام � ��ي ع � ��ن رف �ض �ه��ا
ال �ش��دي��د ت��رش �ي��ح اس��رائ �ي��ل ل��رئ��اس��ة
اللجنة األم�م�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة (اللجنة
ال� �س ��ادس ��ة) امل �خ �ت �ص��ة ب��ال �ن �ظ��ر ف��ي
امل�س��ائ��ل املتعلقة ب��ال�ق��ان��ون ال��دول��ي
إضافة إلى مسائل محاربة االرهاب.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب�ي��ان سلمه مندوب
ال �ك��وي��ت ال ��دائ ��م ل ��دى األم� ��م امل�ت�ح��دة
ورئيس املجموعة االسالمية السفير
م �ن �ص��ور ال�ع�ت�ي�ب��ي ق �ب��ل ال�ت�ص��وي��ت
ال��ذي انتخبت فيه اس��رائ�ي��ل رئيسا
للدورة الـ  71للجنة التابعة للجمعية
العامة لألمم املتحدة.
وك ��ان ��ت م �ج �م��وع��ة غ� ��رب أوروب � ��ا
ف��ي الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م املتحدة
ومجموعات أخرى رشحت اسرائيل
في وقت سابق لذلك املنصب.
وقال السفير العتيبي إن اسرائيل
غ�ي��ر م��ؤه�ل��ة وغ�ي��ر مناسبة ل�ت��رؤس
(ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �س� ��ادس� ��ة) م� �ش� �ي ��را إل ��ى
أن�ه��ا دول��ة محتلة ت�ق��وم بانتهاكات
ص��ارخ��ة للقانون ال��دول��ي وال�ق��ان��ون
ال��دول��ي االن�س��ان��ي وال�ق��ان��ون الدولي
ل�ح�ق��وق االن �س��ان وق � ��رارات أم�م�ي��ة ال
تعد وال تحصى.

منصور العتيبي

جمال الغنيم

وأوض� � � ��ح ال �س �ف �ي��ر ال �ع �ت �ي �ب��ي أن
ق�ي��ادة اللجنة تتعامل م��ع القضايا
القانونية بما فيها سيادة القانون
ع�ل��ى امل �س �ت��وي��ات امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة
وك��ذل��ك اج� ��راءات ال�ت�ص��دي ل�لاره��اب
ال��دول��ي وال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ب��روت��وك��والت
االضافية التفاقيات جنيف املتعلقة
بحماية ضحايا الصراعات املسلحة
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�ه��ام��ة الفتا
إل ��ى أن ت�ل��ك امل �ه��ام ت�ت�ط�ل��ب مرشحا
ي ��دع ��م دور األم � ��م امل �ت �ح ��دة وي �ل �ت��زم
بالقانون الدولي ويدعمه ال مرشحا
يزدريه.

وأع�ل��ن السفير العتيبي ف��ي قاعة
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة إن
املرشحني الذين يقوضون مصداقية
االم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة وي� �ع ��رق� �ل ��ون ت�ن�ف�ي��ذ
قراراتها يجب ان تعتبرهم الجمعية
العامة مرشحني غير صالحني.
واع � � �ت � � �ب� � ��رت م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
االس� �ل��ام� � ��ي أن ت ��رش� �ي ��ح اس ��رائ� �ي ��ل
ل�ت��رؤس اللجنة السادسة يتعارض
مع روح حسن النية املطلوبة لتولي
املنصب.
من جهة أخرى أكدت الكويت امام
مجلس االمم املتحدة لحقوق االنسان

أهمية عمل آليات حقوق اإلنسان من
دون تسييس أع�م��ال�ه��ا ب�م��ا يحافظ
ع � �ل� ��ى خ � �ص� ��وص � �ي� ��ات امل �ج �ت �م �ع ��ات
وقيمها الدينية والتراثية ومن دون
املساس بسيادة الدول.
جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت
الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات
ال��دول�ي��ة االخ ��رى ف��ي جنيف السفير
ج� � �م � ��ال ال � �غ � �ن � �ي� ��م اث � � �ن � � ��اء ال �ج �ل �س ��ة
املخصصة لتقييم اعمال املجلس في
الذكرى العاشرة لتأسيسه.
وق ��ال ال�س�ف�ي��ر ال�غ�ن�ي��م ان مجلس
ح � �ق� ��وق اإلن � � �س� � ��ان ي � �م ��ر ب �م �ن �ع �ط��ف
ت ��اري� �خ ��ي ب �ع��د ع �ش��ر س � �ن� ��وات م�ن��ذ
إنشائه وذل��ك انسجاما م��ع التوجه
ال �ع��امل��ي مل �ن��ح ح �ق��وق اإلن �س ��ان دورا
محوريا في العالقات الدولية.
وج� � � � ��دد ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �غ� �ن� �ي ��م دع� ��م
ال � �ك� ��وي� ��ت مل� �ج� �ل ��س االم � � � ��م امل� �ت� �ح ��دة
ل� �ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان وت� �ع ��اون� �ه ��ا م��ع
آلياته واملشاركة الفعالة في أعماله
بما ي�خ��دم الجهود ال��دول�ي��ة لتعزيز
حقوق اإلنسان وصونها.

أخبار
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الداخلية تفتح التسجيل
بدورة الرقباء األوائل
اعلنت وزارة الداخلية عن بدء
االستعدادات الستقبال الراغبني
م � ��ن ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى ش� �ه ��ادة
ال � �ث ��ان ��وي ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ب ��أن ��واع� �ه ��ا
للتسجيل بالدفعة الـ 21للرقباء
األوائ � ��ل ب�م�ع�ه��د ض �ب��اط ال�ص��ف
ب ��أك ��ادي� �م� �ي ��ة س� �ع ��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
للعلوم األمنية.
وق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل ��إدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ع �ل�اق� ��ات واإلع � �ل� ��ام
األمني ب��وزارة الداخلية العميد
ع � � ��ادل ال� �ح� �ش ��اش ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ان��ه سيتم قبول اع��داد

كبيرة من الطلبة للحصول على
دبلوم علوم الشرطة برتبة رقيب
أول وب��روات��ب مجزية ومكافآت
وحوافز تعادل الدرجة الخامسة
مدنية إضافة الى ثالث عالوات
وإل � �ح � ��اق � ��ه ب� � � � � ��دورات ت ��دري �ب �ي ��ة
م�ت�خ�ص�ص��ة ت��ؤه �ل��ه الس�ت�ك�م��ال
دراسته مستقبال.

مكافحة الفساد تبدأ تسليم
إقرارات الذمة المالية
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة
ال �ف �س��اد ع ��ن ال� �ب ��دء ف ��ي تسليم
إق ��رارات ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة مل��ن سبق
لهم تقديم اقراراتهم للهيئة ما
ب�ي�ن  29م � ��ارس و 20دي�س�م�ب��ر
.2015
وق��ال��ت األم�ي�ن ال�ع��ام املساعد
ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ه ��ال ��ة ال �ض��وي �ح��ي
ل � � �ك � ��ون � ��ا إن ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ات � �م� ��ت
استعداداتها لتسليم اإلق��رارات
ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى أن ي �ت��م تحديد
موعد مسبق لالستالم
وأك� � � ��دت ض� � � ��رورة ال �ح �ض��ور
ال�ش�خ�ص��ي للمعنيني إل ��ى مقر
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة الس� � �ت �ل��ام اإلق � � � � � ��رارات
ال� � � �خ � � ��اص ب� � �ه � ��م م �ص �ط �ح �ب�ي�ن
معهم البطاقة املدنية وإيصال

االس� �ت�ل�ام ال� �ص ��ادر م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة
الف �ت��ة إل ��ى ت�خ�ص�ي��ص ال�ه��ات��ف
رق � ��م  1850011الس �ت �ق �ب��ال أي
اس � �ت � �ف � �س� ��ارات ت �ت �ع �ل ��ق ب �ش ��أن
استالم اإلقرارات.
واف � � ��ادت ب� ��أن ال �ه �ي �ئ��ة س��وف
ت �ع �ل��ن ب � ��دء اج � � � � ��راءات اس� �ت�ل�ام
اق � � ��رارات ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة ل�ل�ف�ئ��ات
ال � �ت� ��ي ت �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��ا أح� �ك ��ام
امل� � ��ادة  2م ��ن ال� �ق ��ان ��ون  2لسنة
 2016ف ��ي ش ��أن إن �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
واألحكام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية بعد نشر الالئحة
التنفيذية للقانون.

معهد االقتصاد والسالم
يشيد بمستوى األمن في الكويت
أش ��اد رئ �ي��س م�ع�ه��د االق�ت�ص��اد
والسالم ستيف كيليليا بمستوى
األم ��ن وال �س�لام ف��ي ال�ك��وي��ت الفتا
إلى أنها تحتل ترتيبا عاليا على
مؤشر السالم العاملي.
ج � � ��اء ذل � � ��ك ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة أل� �ق ��اه ��ا
كيليليا بمناسبة إط�لاق (مؤشر
ال� �س�ل�ام ال� �ع ��امل ��ي  )2016رس �م �ي��ا
ف��ي األكاديمية العسكرية امللكية
البلجيكية.
واحتلت الكويت املرتبة ال �ـ 51
عامليا من بني  163دول��ة يغطيها
امل � � ��ؤش � � ��ر ال � � � �ص� � � ��ادر ع � � ��ن م �ع �ه��د
االقتصاد والسالم.
وأوض � ��ح ك�ي�ل�ي�ل�ي��ا أن ال �ك��وي��ت
تتمتع ب ��أداء ج�ي��د وت�ح�ت��ل درج��ة
م��رت �ف �ع��ة ع �ل��ى امل� ��ؤش� ��ر .وي �ق �ي��س
املؤشر مستويات األم��ن والسالم
ف��ي العالم م��ن خ�لال ع��دة معايير
ت �ش �م��ل م � �ع� ��دالت األم � � ��ن واألم � � ��ان
وم� �س� �ت ��وى ال � �ص� ��راع� ��ات امل �ح �ل �ي��ة

وال �ع ��امل �ي ��ة وال �ت �س �ل��ح ال �ع �س �ك��ري
وي �ص ��در ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ع ��دد من
ال� �خ� �ب ��راء وامل �خ �ت �ص�ي�ن م ��ن ش�ت��ى
أنحاء العالم.
وتصدرت ايسلندا املؤشر أكثر
دول ال�ع��ال��م س�لام��ا تلتها ك��ل من
ال ��دن� �م ��ارك وال �ن �م �س��ا ف �ي �م��ا ح�ل��ت
س��وري��ا ف��ي آخ��ر الترتيب العاملي
ت�س�ب�ق�ه��ا دول � ��ة ج �ن��وب ال� �س ��ودان
والعراق وافغانستان والصومال.
وجاءت بنما وتايلند وسريالنكا
ع� �ل ��ى رأس ق ��ائ� �م ��ة ال � � � ��دول ال �ت��ي
تحسنت فيها حالة ال�س�لام فيما
ت�ص��در ال�ي�م��ن وأوك��ران �ي��ا وتركيا
قائمة أك�ث��ر ال ��دول ال�ت��ي تراجعت
فيها حالة السالم على املؤشر.
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تدشين الحملة الوطنية والعالمية
للتبرع بالدم
أك � � ��د وزي � � � ��ر ال � �ص � �ح ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ح ��رص ال� � ��وزارة ممثلة
ب� � � ��إدارة خ ��دم ��ات ن �ق��ل ال� � ��دم ع�ل��ى
تطبيق املعايير العاملية في تأمني
س�لام��ة ون �ق��ل ال ��دم ق�ب��ل ن�ق�ل��ه ال��ى
املصاب او امل��ري��ض .ج��اء ذل��ك في
كلمة للعبيدي ألقاها نيابة عنه
الوكيل املساعد لشؤون الخدمات
ال�ط�ب�ي��ة امل �س��ان��دة ف��ي ال� � ��وزارة د.
ج � �م� ��ال ال � �ح� ��رب� ��ي خ� �ل ��ال ت ��دش�ي�ن
فعاليات اليوم العاملي للمتبرعني
ب ��ال ��دم ت �ح��ت ش �ع��ار (ال� � ��دم ي��رب��ط
بيننا جميعا) والحملة الوطنية
تحت عنوان (كن االول في التبرع
بالدم) وال��ذي يصادف  14يونيو
م ��ن ك ��ل ع ��ام وي�س�ت�م��ر ع �ل��ى م ��دار
العام.
وب� �ي��ن ال� �ع� �ب� �ي ��دي ان م �ش��ارك��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ل � � � � ��دول ال� � �ع � ��ال � ��م ب� �ه ��ذا
االح �ت �ف��ال ه��ي ت�ع�ب�ي��ر ع��ن اص��دق
م�ش��اع��ر ال�ش�ك��ر للمتبرعني ب��ال��دم

ختام البطولة الرمضانية
الثامنة أللعاب المعاقين
اختتمت مساء أمس األول منافسات
ال�ب�ط��ول��ة ال��رم�ض��ان�ي��ة ال�ث��ام�ن��ة ألل�ع��اب
املعاقني التي نظمها ال�ن��ادي الكويتي
الرياضي للمعاقني وشملت اقامة عدد
من املباريات النهائية في بعض العاب
البطولة املقررة.
وض�م��ت ال �ع��اب ال�ب�ط��ول��ة ك��رة السلة
على الكراسي املتحركة وك��رة الطاولة
واملبارزة والبوشيه بمشاركة عدد كبير
من العبي والعبات النادي من مختلف
االع�م��ار .وت��وج فريق (ال�ن��وخ��ذة) بلقب
م �س��اب �ق��ة ك � ��رة ال �س �ل��ة ع �ل��ى ال �ك��راس��ي

املتحركة بعد فوزه في املباراة النهائية
على نظيره (الكويت) الذي حل باملركز
ال �ث��ان��ي ب�ي�ن�م��ا اح �ت��ل ف��ري��ق (االت �ح��اد)
املركز الثالث وأس�ف��رت نتائج مسابقة
ال �ب��وش �ي��ه ف �ئ��ة (ب ��ي س��ي  )2امل�خ�ت�ل�ط��ة
ع��ن ف ��وز ال�لاع�ب��ة ش�ي��ري��ن ف�ه��د ب��امل��رك��ز
األول و ال�ل�اع��ب ب �س��ام امل �ط �ي��ري ثانيا
وه ��ان ��ي ح �س�ي�ن ث��ال �ث��ا ب �ي �ن �م��ا ح�ق�ق��ت
الالعبة ع��ذاري املطيري املرتبة االول��ى
في منافسات فئة (بي سي  )3و عائشة
الحشاش باملركز الثاني وخ��ال��د سعد
الذي نال املركز الثالث.

الوفيات
جانب من الحملة

مشيرا الى ان اكثر من  75جنسية
م�ق�ي�م��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ق��دم��ت لبنك
ال��دم امل��رك��زي خ�لال ال�ع��ام الحالي
م� � ��ا ي � � �ق� � ��ارب  75أل� � � ��ف ك � �ي� ��س دم
وث�م��ان�ي��ة آالف ك�ي��س ص�ف��ائ��ح دم
بهدف انقاذ حياة االخرين.
م��ن جهتها اك ��دت م��دي��رة ادارة
خ��دم��ات ن�ق��ل ال ��دم ف��ي ال � ��وزارة د.

ريم الرضوان ان االحتفال باليوم
ال�ع��امل��ي للمتبرعني ب��ال��دم يهدف
الى تحفيز املتبرعني وخصوصا
فئة الشباب.
ورأت ال � ��رض � ��وان ان ال �ت �ح��دي
ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي ي� ��واج� ��ه ب �ن��ك ال� ��دم
امل ��رك ��زي ه ��و ان �خ �ف��اض امل �خ��زون
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ل � �ل� ��دم ف � ��ي ش �ه��ر

رم� �ض ��ان وف� �ت ��رة ال �ص �ي��ف م ��ن كل
ع � � ��ام ل� �ي� �ص ��ل ال � � ��ى م � ��ا دون 600
ك� �ي ��س دم م� �ق ��اب ��ل ارت � �ف� ��اع� ��ه ال ��ى
اك�ث��ر م��ن أل�ف��ي ك�ي��س دم ف��ي وق��ت
االزم ��ات وال �ك��وارث ليفوق حاجة
املستشفيات.

أكاديمية كويتية تدخل غينيس
بأكبر ألبوم رقمي للصور
دخ � �ل� ��ت االك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
د .إي� � � �م � � ��ان ال� � �ش� � �م � ��ري م� ��وس� ��وع� ��ة
(غينيس) العاملية لالرقام القياسية
بأكبر ألبوم رقمي للصور.
وت �س �ل �م��ت ال �ش �م��ري ام� ��س االول
كتابا م��ن (غينيس) بعد ان جمعت
ع �ب��ر ت��أس�ي�س�ه��ا ال �ح �م �ل��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة ض��د ال�ت�ن�م��ر (ع� ��ار ع�ل�ي��ك)
اك �ب��ر ال� �ب ��وم رق �م��ي ل �ل �ص��ور الن ��اس
مختلفني يحملون نفس الالفتة التي
ت �ع �ب��ر ع ��ن ح� ��رص ال �ك��وي �ت �ي�ين ع�ل��ى
م�ح��ارب��ة التنمر ال�ط��ائ�ف��ي وال�ع��رق��ي
والوظيفي واملدرسي.
وقالت الشمري لكونا ان الحملة ايمان الشمري بجوار شعار الجائزة
التطوعية تمكنت من جمع اكثر من
 13ال��ف ص��ورة الش�خ��اص يحملون املدارس او في اي مكان آخر.
ولفتت ال��ى ان الحملة التطوعية
الفتة كتب عليها (عار عليك) لتمكني
ضحية التنمر السيما االطفال منهم ان �ط �ل �ق ��ت ف� ��ي دي �س �م �ب��ر م� ��ن ال� �ع ��ام
على مواجهة ذلك التصرف سواء في امل ��اض ��ي واس� �ت� �م ��رت ح �ت��ى ف �ب��راي��ر

تمت امس عبر خطاب رسمي.
يذكر ان د .الشمري حاصلة على
ب��راءة اختراع واخ��رى تحت املوافقة
املبدئية وتحمل شهادتي ماجستير
االول� � � ��ى ف� ��ي االدارة واالخ � � � ��رى ف��ي
ه� �ن ��دس ��ة ال �ك �م �ب �ي��وت��ر اض� ��اف� ��ة ال ��ى
ش� �ه ��ادة دك � �ت� ��وراه ف ��ي ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل �ع �ل��وم��ات م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األمريكية.
وت��م اختيار ب��راءة اختراعها في
ال�ع��اص�م��ة األم��ري �ك �ي��ة واش �ن �ط��ن من
ب�ي�ن آالف م ��ن االخ � �ت ��راع ��ات ل�ت�م�ث��ل
املخترعني املسلمني.
املاضي واستمر جمع وف��رز الصور
حتى مارس ليتم بعد ذلك مخاطبة
املسؤولني عن املوسوعة موضحة ان
املوافقة على اعتماد الرقم القياسي
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• عبداملحسن محمد احمد أبل 72 ،عاما( ،شيع) ،رجال :ديوان الكنادرة،
منطقة الشعب ،تلفون ،60778811 :نساء :منطقة عبدالله املبارك ،ق ،6ش ،614
م ،12تلفون99788043 :
• ف��اط �م��ة ب �ط��ي ه �ل �ي��ل ،ارم� �ل ��ة :ص � ��رداح خ �ل��ف امل �ط �ي��ري 75 ،ع��ام��ا،
(ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :االن��دل��س ،ق ،4ش ،3م ،118ت�ل�ف��ون ،99649767 :ن�س��اء:
االندلس ،ق ،4ش ،3م ،118تلفون99649767 :
• شكرية محمود محمد ،ارم�ل��ة :راش��د محمد ال��دري�ع��ي 73 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :خيطان ،ق ،15ش ناصر الجبري ،م ،162تلفون،55600311 :
نساء :مشرف ،ق ،6ش ،5م ،15تلفون60021282 :
• فيحان عياد عويض املطيري 61 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الصباحية،
ق ،3ش ،7م ،850تلفون ،97194040 :نساء :جابر العلي ،ق ،4ش ،3م27
• شيخة عيسى صالح الخميس ،ارملة :حسني فهد املنت 82 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :املنصورية ،الحسينية العباسية ،تلفون ،99655393 :نساء:
الروضة ،ق ،5ش خالد ايوب بندر ،م ،6تلفون99611806 :
• فيصل ي��وس��ف ج��اس��م ال�ب�ط��ي ب��وط�ي�ب��ان 61 ،ع��ام��ا( ،ي�ش�ي��ع بعد
صالة عصر اليوم) ،رجال :مشرف ،ق ،4ش ،1ج ،1م ،7تلفون،90906980 :
نساء :العدان ،ق ،3ش ،36م ،9تلفون99713936 :
• س��ال��م محمد اح�م��د ال��دوي �س��ان 62 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :مشرف،
ق ،5ش ،3م ،35تلفون ،50777339 :نساء :جنوب السرة ،ق ،4ش  ،47م،44
25240252
• حياة عبدالله احمد العمران 61 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :كيفان ،ق،4
ش القدس ،م ،56تلفون ،97993693 - 99811850 :نساء القرين ،ق ،3ش ،15
م ،11تلفون99059949 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

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

حالة الطقس
حالة الطقس
28 - 45
أعلى مد
 08.12صباحا  08.35 -مساء
أدنى جزر
 01.31صباحا  02.52 -مساء
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