aldostoor

غير مخصص للبيع
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العدد 874

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تدين التفجير اإلرهابي باألردن
أع��رب م�ص��در م�س��ؤول ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن إدان ��ة واس�ت�ن�ك��ار الكويت
الشديدين للهجوم اإلرهابي الذي وقع امس على الحدود الشمالية الشرقية
للمملكة األردنية واستهدف موقعا عسكريا متقدما لخدمات الالجئني.
وأك��د امل�ص��در وق��وف الكويت إل��ى جانب األش�ق��اء ف��ي األردن وتأييدهم كل
اإلج � ��راءات ال�ت��ي يتخذونها للحفاظ ع�ل��ى أم�ن�ه��م واس�ت�ق��راره��م م �ش��ددا على
موقف الكويت الثابت واملبدئي املناهض لالرهاب بكل أشكاله وص��وره وأيا
كان مصدره.

وافق على  4ميزانيات وحسابين ختاميين

المجلس يناقش الحالة المالية للدولة اليوم
ي �ن��اق��ش م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ي��وم
ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة ال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة
ل� � �ل � ��دول � ��ة وم� �ل��اح � � �ظ� � ��ات دي� � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ال� � � ��واردة ف ��ي ت �ق��اري��ر
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي وال� �ت ��ي م ��ن امل� �ق ��رر أن
تبدأ ف��ي الساعة ال�ح��ادي��ة عشرة
صباحا.
وق��درت اإلي��رادات في امليزانية
للسنة املالية  2017-2016بمبلغ
 7م �ل �ي��ارات دي �ن��ار و 367مليونا
و 463أل �ف��ا وق � ��درت امل �ص��روف��ات
بمبلغ  18م�ل�ي��ارا و 892مليونا
دينار وق��درت زي��ادة املصروفات
وامل � �خ � �ص � �ص ��ات ع � ��ن اإلي � � � � ��رادات
ب �م �ب �ل��غ  12م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار و261
م�ل�ي��ون��ا و 283أل �ف��ا وت �غ �ط��ى من
االحتياطي العام.
كما خصص مبلغ  736مليون
دي�ن��ار و 746أل��ف دي�ن��ار ليضاف
ال ��ى اح�ت�ي��اط��ي االج �ي��ال ال�ق��ادم��ة
وق��د ق��در سعر برميل النفط في
امليزانية  25دوالرا.
ومن جهة أخرى وافق مجلس

األمة في جلسته التكميلية أمس
ع �ل��ى م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل �ل �س �ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014وم� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار وم��ؤس �س��ة
البترول الكويتية للسنة املالية
.2017/2016
ك� � �م � ��ا واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع �ل��ى
م�ش��روع��ي ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة العامة للشباب والهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2017/2016واح ��ال �ه ��ا
جميعا الى الحكومة.
وج� � � ��اءت ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ص��وي��ت
الخاص على الحساب الختامي
وم � �ي� ��زان � �ي� ��ة ه� �ي� �ئ ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار
بموافقة  33عضوا ورفض عشرة
اع� �ض ��اء م ��ن اج �م ��ال ��ي ال �ح �ض��ور
ال �ب��ال��غ  43ع �ض ��وا ف �ي �م��ا ج ��اءت
ن �ت �ي �ج��ة ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ب�ق�ي��ة
ال � �ج � �ه� ��ات دف � �ع� ��ة واح� � � � ��دة وه ��ي
مؤسسة البترول وهيئتا الشباب
وال� �غ ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة ب�م��واف�ق��ة 44

الجامعات الخاصة :قبول 3322
طالبا في البعثات الداخلية
أع� �ل� �ن ��ت األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال � �خ ��اص ��ة ق � �ب� ��ول 3322
ط��ال �ب��ا وط ��ال� �ب ��ة ف ��ي خ �ط��ة ال �ب �ع �ث��ات
ال ��داخ �ل �ي ��ة ل �ل �ف �ص��ل االول م ��ن ال �ع��ام
الجامعي  2017/2016لبرامج الدبلوم
والبكالوريوس.
وق � � � � � ��ال األم � � �ي� � ��ن ال � � � �ع� � � ��ام مل �ج �ل ��س

الجامعات الخاصة االستاذ د .حبيب
أبل إن تكلفة البعثات الداخلية تبلغ
نحو  65مليون دينار سنويا مضيفا
ان البعثات الداخلية بدأت منذ العام
.2008
تفاصيل (ص)15

 3تحالفات تقدم عروضها
لمشروع الزور الشمالية
تسلمت هيئة مشروعات الشراكة
ب �ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع � ��ام وال � �خ� ��اص
أم��س ع��روض��ا م��ن ق�ب��ل  3تحالفات
م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن امل��ؤه �ل�ين مل�ش��روع
م �ح �ط��ة ال� � � ��زور ال �ش �م��ال �ي��ة الن� �ت ��اج
ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت�ح�ل�ي��ة امل�ي��اه
املرحلة الثانية.
وق��ال��ت ان م �ش��روع محطة ال��زور

الشمالية إلنتاج الطاقة الكهربائية
وت �ح �ل �ي��ة امل� �ي ��اه ب��امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة
يشمل تصميم وص�ي��ان��ة وتحويل
م�ح�ط��ة ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وتحلية امل�ي��اه ب�ق��درة صافية تبلغ
( )1800ميجاوات كحد أدنى وانتاج
م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  102م�ل�ي��ون ج��ال��ون
امبراطوري من املياه املحالة.

وق � � ��درت م� �ص ��روف ��ات (م��ؤس �س��ة
البترول) للسنة املالية 2017/2016
بنحو  9.501.212.000دينار (تسعة
م �ل �ي��ارات و 501م�ل�ي��ون و 212ال��ف
دي � � �ن� � ��ار) ف� �ي� �م ��ا ق� � � ��درت االي � � � � ��رادات
بنحو  9.737.384.000دينار (تسعة
م �ل �ي��ارات و 737م�ل�ي��ون��ا و 384ال��ف
دينار).
وت � � �ق� � ��در م� � �ص � ��روف � ��ات (ه� �ي� �ئ ��ة
الشباب) للسنة املالية 2017/2016
بنحو  5.145.000دي �ن��ار (خمسة
م�ل�اي�ي�ن و 145ال ��ف دي� �ن ��ار) فيما
تقدر االيرادات بنحو الف دينار.
وق � � � � � ��درت م � � �ص� � ��روف� � ��ات (ه� �ي� �ئ ��ة
ال� �غ ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة) ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016بنحو  2.572.000دينار
(م�ل�ي��ون��ا دي �ن��ار و 572ال��ف دي �ن��ار)
فيما ق��درت االي��رادات لنفس السنة
املالية بمبلغ الفي دينار.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

ع � �ض � ��وا ورف � � � ��ض ع � �ض� ��وي� ��ن م��ن
اج� �م ��ال ��ي ال� �ح� �ض ��ور ال� �ب ��ال ��غ 46
عضوا.
وت� � � �ق � � ��در م � � �ص� � ��روف� � ��ات (ه� �ي� �ئ ��ة

جدول األعمال
 األولويات تنجزتقريرها حول
متابعة تنفيذ برنامج
عمل الحكومة
  3.5مليارات دينارقيمة اإلنفاق
االستثماري
لمشروعات الخطة
السنوية
 ضرورة المحافظةعلى نسبة العمالة
الوطنية في العقود
النفطية
تفاصيل (ص)13-09

االس� �ت� �ث� �م ��ار) وف� �ق ��ا ل �ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ال �ب��رمل��ان �ي��ة مل �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2017/2016ب �ـ  60.255.000دي�ن��ار

( 60م� �ل� �ي ��ون ��ا وم � �ئ � �ت� ��ان وخ �م �س��ة
وخ� �م� �س ��ون ال � ��ف دي � �ن� ��ار) ف ��ي ح�ين
ق � ��درت االي� � � ��رادات ب �ن �ح��و  120ال��ف
دينار.

تفاصيل المضبطة (ص)08-03

الصالح :ال مساس بحقوق العاملين
في القطاع النفطي
أك� � � � ��د ن� � ��ائ� � ��ب رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
ب��ال��وك��ال��ة ان��س ال�ص��ال��ح أم��س عدم
امل � �س � ��اس ب� �ح� �ق ��وق ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
القطاع النفطي مبينا ان مبادرات
مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية بشأن
تفعيل إج � ��راءات ال�ت��رش�ي��د ج��اءت

لظروف تراجع االيرادات.
وق��ال ال��وزي��ر الصالح ف��ي جلسة
امل� �ج� �ل ��س أم� � ��س ان ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي اب �ن��اؤن��ا ون��داف��ع
عنهم قبل اآلخرين واملبادرات التي
ات�خ��ذت�ه��ا ال��دول��ة ل�ل�ت��رش�ي��د ج��اءت
لظروف تراجع االيرادات.

واض � � � � ��اف ان امل � � �ف� � ��اوض� � ��ات م��ع
ال �ق �ي��ادات ال�ن�ق��اب�ي��ة النفطية بشأن
ه ��ذه امل � �ب� ��ادرات م ��ا زال� ��ت م�س�ت�م��رة
م�ش�ي��دا ب��ال �ق��رار ال �ج��ريء ل�ل�ق�ي��ادات
ال �ن �ق��اب �ي��ة ال �ن �ف �ط �ي��ة ب ��ال� �ع ��ودة ال��ى
العمل بعد االضراب.

الحمود % 80 :من العاملين بوزارة
الشباب يقل أعمارهم عن  30عاما
أك��د وزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال� �ح� �م ��ود أم � ��س ح � ��رص واه �ت �م��ام
الحكومة ب��دع��م ال�ش�ب��اب الكويتي
ت��رج �م��ة ل��رؤي��ة س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد.

وق � � ��ال ال� �ح� �م ��ود إن  80ب��امل �ئ��ة
م ��ن ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي وزارة ال�ش�ب��اب
ي �ق��ل م �ع ��دل اع� �م ��اره ��م ع ��ن ث�لاث�ين
عاما مشيرا ال��ى ان االم��م املتحدة
اع �ت �ب��رت ال �ك��وي��ت ن �م��وذج��ا رائ� ��دا
للعمل الشبابي في املنطقة إضافة

الى استفادة جامعة الدول العربية
م� ��ن ن � �م� ��اذج م �ه �م��ة م� ��ن ال �ت �ج��رب��ة
الكويتية في هذا املجال.
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سموه عزى األردن بضحايا هجوم معسكر الرقبان االرهابي واستمع لشرح حول متنزه نواف األحمد في الوفرة

األمير استقبل المحمد والهاشل وبحر العلوم

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
بقصر السيف صباح ام��س سمو
الشيخ ناصر املحمد.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ظهر
امس محافظ بنك الكويت املركزي
د.محمد الهاشل حيث سلم سموه
نسخة من التقرير السنوي الرابع
واألربعني .2016-2015
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ظهر
امس د.ابراهيم محمد بحر العلوم
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن ��ائ ��ب وزي ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري الشيخ
علي جراح الصباح
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ب�ع��ث حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية تعزية
إل ��ى أخ �ي��ه امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه ال�ث��ان��ي
ابن الحسني ملك اململكة األردنية
ال�ه��اش�م�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة أع� ��رب فيها
س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ع� ��ن خ��ال��ص

سمو أمير البالد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

ت � � �ع� � ��ازي� � ��ه وص� � � � � � ��ادق م � ��واس � ��ات � ��ه
ب� �ض� �ح ��اي ��ا ال � �ه � �ج� ��وم اإلره � ��اب � ��ي
ال� ��ذي اس �ت �ه��دف م��وق �ع��ا عسكريا
ل� � �خ � ��دم � ��ات ال �ل��اج� � �ئ �ي��ن ب �م �ن �ط �ق��ة
ال ��رق� �ب ��ان ف ��ي ال � �ح ��دود ال�ش�م��ال�ي��ة
ل �ل �م �م �ل �ك��ة األردن � � �ي� � ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
وأدى إل � ��ى اس �ت �ش �ه ��اد وإص ��اب ��ة
عدد من منتسبي القوات املسلحة
األردنية سائال سموه حفظه الله
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا
ب��واس��ع رحمته ويسكنهم فسيح
ج �ن��ات��ه وأن ي �م��ن ع �ل��ى امل�ص��اب�ين

ب�س��رع��ة ال �ش �ف��اء وال�ع��اف�ي��ة م��ؤك��دا
سموه رعاه الله استنكار الكويت
وإدان� �ت� �ه ��ا ال �ش��دي��دة ل �ه��ذا ال�ع�م��ل
اإلره� ��اب� ��ي اآلث � ��م ال � ��ذي اس �ت �ه��دف
أرواح األب ��ري ��اء اآلم �ن�ي�ن وزع��زع��ة
ام � ��ن واس � �ت � �ق� ��رار ال� �ب� �ل ��د ال �ش �ق �ي��ق
وت� ��أي � �ي� ��ده� ��ا ل � �ك� ��اف� ��ة االج � � � � � ��راءات
ال �ت��ي ت �ت �خ��ذه��ا امل �م �ل �ك��ة األردن� �ي ��ة
الهاشمية الشقيقة ملواجهة هذه
األعمال اإلرهابية.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح

 ..وسموه مستقبال الهاشل

األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع ��اه بقصر ال�س�ي��ف ظ�ه��ر ام��س
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة نفط
ال�ك��وي��ت ج �م��ال ج�ع�ف��ر وال�ق��ائ�م�ين
على مشروع متنزه الشيخ نواف
االح �م��د ال�ص�ب��اح بمنطقة ال��وف��رة
ح �ي��ث ق ��دم ��وا ل �س �م��وه رع � ��اه ال �ل��ه
ش��رح��ا ل�ل�م�ش��روع امل��زم��ع تنفيذه
من قبل شركة نفط الكويت وتحت
اشراف الديوان االميري حيث تبلغ
مساحة املشروع مليون متر مربع
وي�ت�ض�م��ن م��رك��زا ك�ب�ي��را للتسوق

وم� � ��رك� � ��زا ل � �ل � �م � �ع ��ارض وال � �ع ��دي ��د
م ��ن امل �ط��اع��م وامل �ق ��اه ��ي وم �ن��اط��ق
م�خ�ص�ص��ة الل� �ع ��اب االط� �ف ��ال كما
يحتوي امل�ش��روع على مسطحات
زراع � � �ي� � ��ة وب � �ح � �ي� ��رة اص �ط �ن��اع �ي��ة
وب ��رج ل�ل�م��رص��د ال�ف�ل�ك��ي وح��دي�ق��ة
ح�ي��وان��ات ومنتجع يحتوي على
ف�ن��دق وشاليهات ومجمع تراثي
ل ��ذوي ال �ح��رف ال�ي��دوي��ة والقديمة
ومجسمات مصغرة ع��ن الكويت
تمثل امل�ح��اف�ظ��ات ال�س��ت وم�س��رح
روماني ومالعب مغطاة.

وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن ��ائ ��ب وزي ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
ع�ل��ي ج ��راح ال �ص �ب��اح وامل�س�ت�ش��ار
ب��ال��دي��وان األم �ي��ري محمد ضيف
الله شرار ورئيس الشؤون املالية
واإلداري� � � � � � ��ة ب � ��ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري
عبدالعزيز سعود اسحق.

سموه استقبل المحمد والهاشل وهاشم وبحر العلوم وعزى األردن

ولي العهد :نتمنى لمصر والعراق األمن واالستقرار
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه بقصر السيف صباح
امس سمو الشيخ ناصر املحمد.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف أم��س
م� �ح ��اف ��ظ ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
د .محمد الهاشل حيث قدم لسموه
نسخة من التقرير السنوي الرابع
واألرب �ع�ي�ن لبنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
عن السنة املالية .2016/2015
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال � �ش � �ي� ��خ ن � � � ��واف األح � � �م � ��د ب �ق �ص��ر
السيف ص�ب��اح أم��س عضو هيئة
ك � �ب� ��ار ع � �ل � �م ��اء االزه � � � � ��ر ال� �ش ��ري ��ف
ورئ� �ي ��س ج��ام �ع��ة االزه � ��ر االس �ب��ق
االستاذ د .أحمد عمر هاشم وذلك
بمناسبة زيارته البالد.
وق� ��د رح� ��ب س �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
بفضيلته ض�ي�ف��ا ع��زي��زا ف��ي بلده
ال � �ث ��ان ��ي م �ت �م �ن �ي��ا ان ي �ع �ي ��د ه ��ذا

سمو ولي العهد مستقبال ابراهيم بحر العلوم

ال � �ش � �ه� ��ر ال� �ف� �ض� �ي ��ل ع� �ل� �ي ��ه وع� �ل ��ى
االم� � �ت �ي��ن ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلس �ل�ام � �ي� ��ة
ب ��ال� �خ� �ي ��ر وال� � �ب � ��رك � ��ة وان ت ��وح ��د
جهودهما ملواكبة ح��داث��ة العصر

وم �ت �غ �ي��رات��ه م �ش �ي��دا س �م��وه ب��دور
فضيلته وم��واق �ف��ه اإلي�ج��اب�ي��ة في
امل �ج��ال ال��دع��وي وال��دي�ن��ي متمنيا
لجمهورية مصر العربية الشقيقة

التقدم واالزده��ار وان تنعم بدوام
االمن واالستقرار.
ك�م��ا استقبل س�م��و ول��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر

الصباح حفظه الله بقصر السيف
أم � � � ��س ع � �ض� ��و م � �ج � �ل� ��س ال � � �ن � ��واب
ب� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� � � �ع � � ��راق ال �ش �ق �ي��ق
د .إب ��راه� �ي ��م م �ح �م��د ب �ح��ر ال �ع �ل��وم
وال��وف��د امل��راف��ق له وذل��ك بمناسبة
زيارته للبالد.
وث � �م� ��ن س � �م� ��وه ه � � ��ذه ال � ��زي � ��ارة
ال� �ك ��ري� �م ��ة م �ت �م �ن �ي��ا ل� ��ه ول�ل�أم �ت�ي�ن
العربية واإلسالمية في هذا الشهر
الكريم الخير والبركة وان يسود
ال �ع��راق االس �ت �ق��رار وال �ق �ض��اء على
اإلره ��اب ون�ب��ذ ال�ف��رق��ة وان يتطلع
لخير نمائه وازدهاره.
وق� � � ��د ق� � ��دم� � ��وا ل � �س � �م� ��وه ه ��دي ��ة
ت��ذك��اري��ة ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة .حضر
املقابلة رئيس املراسم والتشريفات
ب��دي��وان س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
م � �ب ��ارك ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ال �ح �م��ود
الصباح وسفير جمهورية العراق
الشقيق لدى الكويت.
ومن جهة أخرى بعث سمو ولي

العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ببرقية تعزية
إل� ��ى أخ �ي��ه امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه ال �ث��ان��ي
اب��ن الحسني ملك اململكة األردنية
الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وص��ادق مواساته
بضحايا الهجوم اإلره��اب��ي ال��ذي
استهدف موقعا عسكريا لخدمات
ال�ل�اج �ئ�ي�ن وأس� �ف ��ر ع ��ن اس�ت�ش�ه��اد
وإصابة عدد من منتسبي القوات
املسلحة األردن �ي��ة مبتهال سموه
إل � � ��ى امل � ��ول � ��ى ت� �ع ��ال ��ى أن ي �ت �غ �م��د
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته
وأن ي �م��ن ع �ل��ى امل �ص��اب�ين ب�س��رع��ة
الشفاء والعافية.
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مؤسسة البترول وهيئات االستثمار والغذاء والتغذية والشباب

إقرار ميزانية  4جهات حكومية
وحسابين ختاميين وإحالتها للحكومة
وافق مجلس االمة في جلسته أمس على عدد من
مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة
المالية  2015/2014ومشاريع قوانين بربط ميزانيات
 4جهات حكومية للسنة المالية  2017/2016واحالها
الى الحكومة.
والجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية
وميزانيتها هي الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة
البترول الكويتية وهيئة الشباب والهيئة العامة
للغذاء والتغذية.

الصالح :المجلس
جزء من كياني
وخالص الشكر
للرئيس واألعضاء
على متابعتهم
حالتي

الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة العلنية
التكميلية أم��س ال�ث�لاث��اء الساعة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ش ��رة وال� �ن� �ص ��ف وت�ل�ا
االم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام أس � �م � ��اء االع � �ض� ��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني
من دون اذن أو اخطار.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :ه��ذهال �ج �ل �س��ة ام � �ت ��داد ل �ج �ل �س��ة االم ��س
ون�ح�م��د ال �ل��ه ع�ل��ى س�لام��ة ال�ن��ائ��ب
خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح واف� �ت� �ق ��دن ��اك ف��ي
امل �ج �ل��س وإن ش ��اء ال �ل��ه ت�س�ت��أن��ف
نشاطك.
 -خ � �ل � �ي� ��ل ال � � �ص � � ��ال � � ��ح :ال� �ش� �ك ��ر

وال �ت �ق��دي��ر ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
على اتصاالته الكثيرة ومتابعته
لحالتي والشكر لزمالئي االعضاء
وك ��ذل ��ك ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وكل من سأل عني وشعرت ان هذا
املجلس جزء من كياني والحمدلله
انا بينكم واشارك معكم واملجلس
سجل للتاريخ انجازات تشريعية
غير مسبوقة وأسأل الله ان يلبس
الجميع ثوب الصحة والعافية.
تقارير الميزانيات
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت �ق��اري��ر ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات ب�ش��أن

الحسابات الختامية وميزانيات
الجهات امللحقة وهي:
 الهيئة العامة لالستثمار. مؤسسة البترول الكويتية. الهيئة العامة للشباب. الهيئة العامة للغذاء والتغذية. د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ن�ت�ش��رفال� � �ي � ��وم ب � ��وج � ��ود ال � �ن� ��ائ� ��ب خ �ل �ي��ل
الصالح ونحمد الله على سالمته.
فيما ي�خ��ص م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
هالني ما هو موجود في التقرير
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار هما
ال�ج�ه�ت��ان ال �ل �ت��ان ت�ع�ت�م��د عليهما
ال�ك��وي��ت ف��ي أغ�ل��ب ميزانيتها وال

عزى بضحايا التفجير اإلرهابي في األردن

الغانم يستقبل بحر العلوم
ب � �ع � ��ث رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقية ال��ى رئيس
م �ج �ل��س االع � �ي ��ان االردن � � ��ي ف�ي�ص��ل
الفايز عبر فيها عن خالص العزاء
وصادق املواساة بضحايا التفجير
االره ��اب ��ي ال� ��ذي اس �ت �ه��دف م��وق�ع��ا
عسكريا بمنطقة الرقبان الحدودية
مع سوريا وأسفر عن استشهاد 6
عسكريني وجرح اخرين .
وق� ��ال ال �غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي�ت��ه " ازاء
ه � � ��ذا ال� �ف� �ع ��ل االج � � ��رام � � ��ي ال �ش �ن �ي��ع
وال� � ��ذي اس �ت �ه��دف ام� ��ن واس �ت �ق��رار
االردن ال �ش �ق �ي��ق ن ��ؤك ��د مل �ع��ال �ي �ك��م

ت �ض��ام��ن م �ج �ل��س االم� � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ال�ت��ام م��ع الشعب االردن ��ي الشقيق
ون�ش��دد على ادان�ت�ن��ا لتلك االعمال
االجرامية ".
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى استقبل الغانم
ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه ام� � ��س ع� �ض ��و م�ج�ل��س
ال�ن��واب ال�ع��راق��ي د .إب��راه�ي��م محمد
بحر العلوم والوفد املرافق له وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
وح�ض��ر اللقاء سفير جمهورية
ال �ع��راق ل ��دى دول ��ة ال �ك��وي��ت محمد
حسني بحر العلوم .

الغانم مستقبال د .بحر العلوم

يسمح بوجود الخلل فيهما على
الرغم من تسوية مؤسسة البترول
 ٪ 71من مخالفاتها لكن املشكلة
ان ع��دد امل�لاح�ظ��ات املسجلة على
امل� ��ؤس � �س� ��ة ارت� � �ف � ��ع م � ��ن  251ال ��ى
 320ي �ع �ن��ي ب ��زي ��ادة  70م�لاح�ظ��ة
زائ ��دة وع �ل��ى ال��وزي��ر ان ي��رى آلية
واض�ح��ة حتى ال تتكرر مثل هذه
امل�ل�اح �ظ ��ات .ش��رك��ة ن �ف��ط ال�ك��وي��ت
سبق ان بينت اللجنة ان كثيرا من
ال�ع�ق��ود النفطية ال تحقق الكمية
امل �ط �ل��وب��ة م �ن �ه��ا وه� � ��ذا ي �ع �ن��ي ان
املقاول ال يفهم ماذا يفعل ونطالب
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ب�ت�ق��دي��م تعديل

ع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون امل� ��راق � �ب �ي�ن امل��ال �ي�ي�ن
لتعزيز الرقابة املسبقة واستغرب
من الخسائر التي بلغت مليارات
في الهيئة العامة لالستثمار.
 ع � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي :ات� �م� �ن ��ى انت � �ك� ��ون االض � � ��راب � � ��ات ون �ت��ائ �ج �ه��ا
ع �ب��رة ل�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ق �ي��ادي�ين ل�ع��دم
االضرار بالكويت ومازلت أقول ان
املؤسسات النفطية ال تحتاج الى
كهرباء مدعوم.
هيئة الشباب ج��دي��دة وتحتاج

التتمة ص04

الزلزلة :عدد
مالحظات مؤسسة
البترول ارتفع من
 251إلى 320
الخرافي :يجب رفع
دعم الكهرباء
عن المؤسسات
النفطية
العمر :نحتاج إلى
مكتب استشاري
لتقييم أداء هيئة
االستثمار
عاشور :تكرار
مالحظات
المحاسبة سنة
بعد أخرى دليل
على عدم اهتمام
الحكومة بها
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دعوات نيابية لتعديل قانون المراقبين
الماليين ليشمل الشركات النفطية
الدويسان :التداخل
بين هيئة الشباب
ووزارة الشباب
يؤدي إلى هدر
المال العام

الجراح والعمير

تتمة المنشور ص03
ال��ى ال��دع��م وات�م�ن��ى م��ن الهيئة ان
تهتم بالرياضة في املدارس.
ه �ي �ئ��ة ال � �غ� ��ذاء م �ي��زان �ي �ت �ه��ا اق��ل
مما تحتاج وال تستطيع ان تكمل
بسبب عوائق حكومية.
 جمال العمر :ميزانية مؤسسةال�ب�ت��رول ه��ي االي ��راد األول للدولة
م ��ن خ �ل��ال ال �ح �ف��ر او االن � �ت� ��اج او
ال�ت�ك��ري��ر ول��ذل��ك ي�ج��ب ان نتوقف
ك�ث�ي��را ع�ن��د ه��ذه امل�ي��زان�ي��ة خاصة
ن �ح��ن ف ��ي ظ � ��روف ه� �ب ��وط اس �ع��ار
النفط وكذلك الظروف االقليمية.
أول م� �ش� �ك� �ل ��ة ه� � ��ي ال � �ت� ��دري� ��ب
وال � �ت ��أه � �ي ��ل وي � �ج� ��ب ع� � ��دم ت��وق��ف
امليزانية بسبب التدريب وما هدف
تخفيض كلفة التدريب الوالدنا.
وك � � ��ذل � � ��ك ي� � �ج � ��ب االت � � � �ف� � � ��اق م��ع
ال �ع��ام �ل�ين امل �ض��رب�ين وي �ج��ب على
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� � ��دم ت� �ن ��اس ��ي ح �ق��وق
هؤالء حتى ال يؤثر على االنتاجية
او ايرادات الدولة.
ال �ق �ط ��اع ي �ج��ب ان ي �ل �ع��ب دورا
محوريا ف��ي ال��دول��ة فليس عندنا
ال �ق��درة أن ن�ن��اف��س ال ��دول الكبيرة
ل�ك��ن ع�ن��دن��ا ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت��دري��ب
والتأهيل لنكون مركزا لوجستيا.
ال � �ع � �م� ��ال� ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة امل � �ف � �ت ��رض
ن �س �ت��وع �ب �ه��ا ك �ل �ه��ا ف �ي �ج��ب اح�ل�ال
ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة م �ح��ل ال�ع�م��ال��ة
الوافدة.
ن� � �ح � ��ن ب� � �ح � ��اج � ��ة ال � � � ��ى ف �ل �س �ف��ة
ج ��دي ��دة الن ال �س �ع ��ودي ��ة ات �ج �ه��ت
ال � � ��ى ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة ح� �ت ��ى ت �ت �ج��ه
ال ��ى خ�ص�خ�ص��ة ارام� �ك ��و وال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ه� ��ي امل ��رف ��ق
ال� �ث ��ان ��ي ل� �ل ��دول ��ة ون� �ح ��ن ب �ح��اج��ة
ال��ى مكتب استشاري لتقييم أداء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وه��ذه

الطريجي :العمير
حاول إصالح
القطاع النفطي
لكن المتنفذين
استطاعوا إبعاده

رئيس الوزراء والوزراء خالل الجلسة أمس

ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ت�ح��ت وزي ��ر وه��و
غ ��ائ ��ب ع �ن �ه��ا ون� � ��رى ق � � � ��رارات م��ن
هيئة االستثمار ال ندري كيف يتم
ات�خ��اذه��ا ول��ذل��ك ن�ق��ول ل��ك استعن
بمكاتب استشارية عاملية لتقييم
األداء االس�ت�ث�م��اري للهيئة أم��ا أن
ي �ت��رك االم� ��ر ل�ش�خ��ص واح� ��د ف�ه��ذا
غير مقبول.
 ص � � ��ال � � ��ح ع � � � ��اش � � � ��ور :م� �ع� �ظ ��ماملالحظات امل��وج��ودة في التقارير
مالحظات متكررة وتأتي سنوية
وتسجل على الجهات الحكومية
ون �ق��رأه��ا وه ��ي م��ؤش��ر ع �ل��ى ع��دم
اهتمام الحكومة بها وهذا في حد
ذات� ��ه ي�ح�م�ل�ه��ا م �س��ؤول �ي��ة ال�ف�س��اد
املستشري واالنهيار االداري.
ومعظم التعيينات غير مناسبة
الن � �ه� ��ا ل � �ل ��واف ��دي ��ن وع� � � ��دم ت �ع �ي�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين وه ��ذه امل�ي��زان�ي��ة يجب
ان ت��وق��ف الن كلها تنفيع وه��در.
ال�ب�ت��رول  100دوالر او  40دوالرا
ن� �ف ��س ال� � �ش � ��يء ف � ��ي امل � �ص� ��روف� ��ات
وامليزانية.
ومؤسسة البترول تبعية ادارة
ال �ت��دق �ي��ق ال ��داخ� �ل ��ي ك ��ان ��ت ت��اب�ع��ة
مل �ج �ل��س االدارة وامل � �ف� ��روض ب�ق��اء
تبعيتها واش� ��راف ال��وزي��ر عليها
ويجب تصحيح هذه املخالفة.
وارت �ف �ع��ت امل�ل�اح �ظ��ات م��ن 251
الى  320مالحظة وهذا مؤشر على
ع ��دم امل�ت��اب�ع��ة وامل �ب��ال��غ امل�ص��روف��ة
ع�ل��ى اح ��د ال �ع �ق��ود اك �ث��ر م��ن قيمة
العقد االصلي.
كل ه��ذه املخالفات واملالحظات
وال ت ��وج ��د أي ل �ج ��ان ت �ح �ق �ي��ق او
اجراءات قانونية.
س� �م� �ع� �ن ��ا ع� � ��ن االض� � � � � � ��راب وت� ��م
تشكيل لجنة وزاري��ة وانتهت الى
ح �ت��ى امل ��زاي ��ا رج �ع��ت الص�ح��اب�ه��ا
وك � � ��أن ش �ي �ئ��ا ل� ��م ي� �ك ��ن ف� �م ��ن ك ��ان
امل�ت�س�ب��ب ف��ي االض � ��راب ت��م تغيير

الوزير ومجالس االدارات وبعض
القياديني لم يتم محاسبتهم وهم
السبب الرئيسي في االضراب.
ون� �ح ��ن ق��دم �ن��ا ط �ل �ب��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة تحقيق في اسباب االضراب
الن ��ه ل��و ت �ك��رر ف �س��وف ي��ؤث��ر على
االنتاج.
 ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :م�ي��زان�ي��ةهيئة الشباب وجدنا ثمة شيوعا
ب��امل �س��ؤول �ي��ة وت ��داخ ��ل ب�ي�ن هيئة
ال �ش �ب��اب ووزارة ال � �ش� ��ؤون االم ��ر
ال � � ��ذي ي � � ��ؤدي ال � ��ى ص � ��رف م �ب��ال��غ
م ��ن امل � ��ال ال� �ع ��ام وع � ��دم ت��رش�ي��ده��ا
وه��دره��ا .ف�لاب��د م��ن دم��ج االدارات
ال�ش�ب��اب�ي��ة ف��ي وزارة ال �ش �ب��اب مع
هيئة الشباب.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار
ع��دم تسوية  53مالحظة للديوان
وال �ح �ك��وم��ة دائ �م��ا ت�ش�ي��د ب��دي��وان
املحاسبة وال تسوي مالحظات.

د .يوسف الزلزلة

م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول س��وت ٪ 71
م� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات وم � ��ا ي� �ح ��دث ف��ي
ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة اوق �ف��وا
م� � �ق � ��اوال ف � ��ي م� �ص� �ف ��اة االح � �م� ��دي
واس � �ن� ��دوا ال� ��ى م� �ق ��اول آخ� ��ر ع�ق��دا
آخر واملقاول الجديد اتى باملقاول
القديم من الباطن.
 د .ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي:امل�لاح �ظ��ات امل�س�ج�ل��ة ض��د الهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار كثيرة و٪ 67
منها تتعلق باالستثمارات ووزير
امل ��ال� �ي ��ة ام� � ��ام م �ت �ن �ف��ذي��ن وع �ن��دم��ا
ظهرت قضية التأمينات وسمعنا
م � ��ن امل� ��وظ � �ف �ي�ن ك� �ي ��ف ت � �س� ��رق م��ن
اموال املتقاعدين اقنعتنا ان هناك
لصوصا تسرق أموال الدولة.
وف��ي لجنة االم ��وال العامة أحد
امل �س��ؤول�ين ق ��ال ان ه ��ذا امل��وض��وع
ل�ي��س م��ن اخ�ت�ص��اص�ك��م ول �ك��ن من
اختصاص النيابة العامة.

يجب ان تمنع ه��ذه التصرفات
وال ي� �ج ��ب ان ت� �س� �ك ��ت اح� �ت ��رام ��ا
لعائلتك.
ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ش��رك��ة
البحرين ويقوم من خالل التوكيل
ال ��ذي م�ن��ح ل��ه ق��ام بتحويل أسهم
ال� �ش ��رك ��ة ب ��اس� �م ��ه .ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي
ش� �ك� �ل ��ت ف � ��ي  2015/5/21م ��رت
عليها س�ن��ة وش �ه��ر ول��م ت�ن�ت��ه من
اعمالها الن رئيس لجنة التحقيق
ي�ع�م��ل م��وظ �ف��ا ع �ن��د ش�ق�ي��ق هيئة
االستثمار.
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ص ��ار ل�ه��م 5
س� �ن ��وات وه� �ن ��اك م�ل�اح� �ظ ��ات ول��م
تتم معالجتها وذلك داللة على ان
ه �ن��اك م��ن ي�س�ن��د ه ��ؤالء امل��وظ�ف�ين
ود .علي العمير ح��اول ان يصلح
الوضع وتفاجأت ان املسؤولني في
املؤسسة استطاعوا ابعاد د .علي
العمير من منصبه.
االخ ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ش �ك��ل لجنة
تحقيق وك �ن��ت ات�م�ن��ى ان تستمر
لكن بضغوط ما تم تغيير اللجنة
وتشكيل لجنة اخرى وما مر على
امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ن اض� � � ��راب ي� �ج ��ب ان
نستوقف عنده بأن بعض املرافق
وامل��ؤس�س��ات ليست ع��زب��ا ولكنها
خاضعة للدستور والقانون.
وف� � ��ي اح� � ��د م� �ش ��اري ��ع ت��وص �ي��ل
انابيب النفط هناك غرامة دفعت 3
ماليني كتعويض للمقاول نتيجة
لالستهتار وهنا لو طلب بتشكيل
لجنة تحقيق في جميع املخالفات
واتمنى عرضه للتصويت عليه.
 د .علي العمير وزير االشغال:عندما كلفنا بحقيبة النفط كان
تشريفا وث�ق��ة م��ن ص��اح��ب السمو
وع� �ن ��دم ��ا ك �ل �ف��ت ب� ��االش � �غ� ��ال ك ��ان
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العمير :نعم كان
هناك اختالف في
وجهات النظر لكن
لم يتم تنحيتي من
النفط
أنس الصالح :النهج
اإلصالحي الذي بدأه
العمير في النفط
مازال مستمرا
عاشور :يجب
إعادة النظر في
بعض القرارات
الخاصة بامتيازات
القياديين
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ترحيب نيابي بمقترح إنشاء هيئة
لتقييم االستثمارات المليارية
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خليل الصالح:
ضرورة التعامل
مع القطاع النفطي
بحرفنة حتى
ال يتكرر اإلضراب

الخرافي والعوضي وعسكر

تتمة المنشور ص04
اي�ض��ا تكليفا م��ن ص��اح��ب السمو
حفظه الله ونخدم بلدنا بناء على
هذا التكليف ونتشرف بهذه الثقة
وم ��ازل� �ن ��ا م �ت �ض��ام �ن�ين ك �ح �ك��وم��ة.
ال �خ�لاف يحصل ووج �ه��ات النظر
م �خ �ت �ل �ف ��ة واالخ� � � �ت� �ل ��اف م � �ش ��روع
للجميع وك ��ل م�ن�ص��ب يكلفنا به
ه ��و ت �ك �ل �ي��ف م ��ن ص ��اح ��ب ال�س�م��و
االمير.
 أن� ��س ال �ص��ال��ح وزي � ��ر امل��ال �ي��ة:تؤكد بقدرة ومتانة وكلمة د .علي

الحمود :األمم
المتحدة اعتبرت
الكويت نموذجا
رائدا في العمل
الشبابي

عبدالصمد يرحب بالصالح

العمير وه�ن��اك تنسيق ت��ام بيننا
وال ش ��ك ان ك ��ل ق � ��رار اخ � ��ذه ف�ف�ي��ه
امل �ح �ص �ل��ة ال �ع��ام��ة ون �ه��ج د .علي
اإلص�ل�اح ��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
مستمر.
 د .عبدالله الطريجي :نقدر ثقةصاحب السمو ون�ق��در اختياراته
ولكن هذا رأيي وأحتفظ به.
 صالح عاشور :بالنسبة إللغاءقرارات الوزير السابق فعلى الوزير
الحالي اع��ادة النظر فيها من حيث
نهاية الخدمة واالج ��ازات وغيرها.
ويجب ان تحترم القرارات السابقة.

ف� � ��ي ظ� � ��ل اج � � � � � � ��راءات ال �ت �ق �ش��ف
الب ��د م��ن ت�غ�ي�ي��ر ال��وض��ع ال�س��اب��ق
وامتيازات بعض القياديني يجب
ان تقف.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ب �خ �ص��وصاالض � � ��راب ت �ق��دم �ن��ا ب �ط �ل��ب ل �ك��ن ال
نعرف الى اآلن ماذا تم في االضراب
وما االجراءات التي اتخذت؟
 خ � �ل � �ي ��ل ال � � �ص � ��ال � ��ح :ال � �ق � �ط ��اعالنفطي ح�س��اس وي�ج��ب التعامل
م �ع��ه ب �ح��رف �ن��ة وه� �ن ��اك ن� ��اس غير
م �س �ت �ح �ق�ين ي �ط��ال �ب��ون ب �م �م �ي��زات
امل �س �ت�ح �ق�ين ب �ع��ض االداري� �ي ��ن في

القطاع النفطي يريد نفس مميزات
الفنيني وهذا ال يستقيم.
وه� �ي� �ئ ��ة ال � �ش � �ب� ��اب اس �ت �ط��اع��ت
استقطاب كثير م��ن ال�ش�ب��اب وأي
دول � ��ة ي �ن �ب �غ��ي ان ت �ه �ي��ئ االج � ��واء
املناسبة للشباب.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ق �ط��اعاالستثمار في الدولة بحاجة الى
اع��ادة نظر امل�ل�ي��ارات ه��ذه بحاجة
ال ��ى ع� ��ادة ت�ق�ي�ي��م وه� �ن ��اك اق �ت��راح
بإنشاء هيئة لتقييم االستثمارات
املليارات في الدولة وليست محطة
رق� ��اب � �ي� ��ة اخ� � � ��رى واآلن ن � �ت� ��دارس

االقتراح ومدى تأثيره على الدولة.
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ل� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
والقطاع املالي ف��وزارة املالية وما
يتبعها بحاجة ال��ى وزي��ر مستقل
والقطاع النفطي ايضا بحاجة الى
وزي� ��ر م�س�ت�ق��ل وي�س�ت�ح��ق ال�ق�ط��اع
النفطي ان يكون له وزير مستقل.
وق �ط ��اع ال �ش �ب��اب ك ��ان م�ظ�ل��وم��ا
اوال وال ي��وج��د اه �ت �م��ام ب��ه ول�ك��ن
هناك جهتان مختلفتان تختصان

عبدالصمد:
يجب دمج بعض
التخصصات ضمن
هيئة الشباب
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 11توصية لهيئة الغذاء والتغذية
 - 1ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات الرقابية
ب �ش �ك��ل دائ� � ��م واالخ � � ��ذ ب �ت��وج �ي �ه��ات �ه��ا
ل �ض �م ��ان س�ل�ام ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات امل��ال �ي��ة
واالداري ��ة واملحاسبية واي�ج��اد آليات
اكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا
عن الطرق التقليدية ملا له من اثر في
تسوية املالحظات اوال بأول.
 - 2تنسيق الهيئة ال�ع��ام��ة للغذاء
وال �ت �غ��ذي��ة م ��ع ك ��ل م ��ن وزارة امل��ال �ي��ة
ودي � � � � ��وان ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن � �ي ��ة واالخ� � ��ذ
ب�ت��وج�ي�ه��ات�ه�م��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ببحث
التعديالت املقترحة على قانون انشاء
ال�ه�ي�ئ��ة ف�ي�م��ا ي�خ��ص (ج �ع��ل م�ي��زان�ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة م �ي��زان �ي��ة م �س �ت �ق �ل��ة ب � ��دال م��ن
وضعها الحالي باعتبارها ميزانية
م �ل �ح �ق ��ة) و(ت � �خ� ��وي� ��ل م �ج �ل��س ادارة
ال �ه �ي �ئ��ة ص�ل�اح �ي��ات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية ودي ��وان الخدمة املدنية فيما
يخص التوظيف وم��رت�ب��ات العاملني
وم �ك��اف��آت �ه��م وس��ائ��ر ش� ��ؤون ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة) وال �ت �ق��دم ب�ه��ا اث �ن��اء مناقشة

ال �ل �ج �ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ل �ه��ذه
التعديالت مع تزويد لجنة امليزانيات
وال � �ح � �س ��اب ال �خ� �ت ��ام ��ي ب � � ��رأي وزارة
املالية وديوان الخدمة املدنية في تلك
التعديالت املقترحة.
 - 3ت�ن�س�ي��ق م�ج�ل��س ادارة الهيئة
م��ع ال�ج�ه��از ال�ح�ك��وم��ي مل�ت��اب�ع��ة االداء
مل�ت��اب�ع��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ ��رى
لالنتهاء م��ن ص��دور ال�ل��وائ��ح ال�لازم��ة
ك��اف��ة لنقل االخ�ت�ص��اص��ات الوظيفية
للهيئة بما يسهم في مباشرة الهيئة
دوره��ا كما نص قانون انشائها على
ذلك.
 - 4ت �ن �س �ي��ق ال �ه �ي �ئ ��ة م� ��ع دي� � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة الس �ت �ك �م��ال ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي لها ملباشرة نقل وتسكني
موظفي الجهات الحكومية املراد نقل
االختصاصات منها للهيئة.
 - 5تنسيق الهيئة مع ديوان الخدمة
امل��دن�ي��ة ليتضمن ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي
ادارة للتدقيق ال��داخ�ل��ي م��ع ال�ح��رص

ان ت �ل �ح��ق ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا ب ��أع �ل ��ى س�ل�ط��ة
اشرافية تنفيذا لقرار مجلس ال��وزراء
رق ��م  283ل�س�ن��ة  2011وال� ��ذي يقضي
ب� ��أن ت �ك ��ون ت �ح��ت االش � � ��راف امل �ب��اش��ر
ل �ل��وزي��ر وت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ت�ف�ع�ي�لا ك��ام�لا ملا
ل ��ه م ��ن اث ��ر ف ��ي ال �ح��د م ��ن امل�لاح �ظ��ات
االداري� � ��ة وامل��ال �ي��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال�ت��ي
ق ��د ت �ق��ع ب �ه��ا ال � ��وح � ��دات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
اث �ن��اء ال�ع�م��ل وت��دارك �ه��ا ق�ب��ل وقوعها
وشغلها بالكوادر الوظيفية املناسبة
واملؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية
بالتنسيق م��ع الجهات الرقابية بما
يضمن سالمة عمليات التدقيق املالي
واالداري مستقبال.
 - 6ان تنسيق الهيئة العامة للغذاء
وال�ت�غ��ذي��ة م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة لشؤون
ذوي االع��اق��ة لتطبيق امل� ��ادة رق ��م 14
م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  8ل �س �ن��ة  2010في
ش��أن حقوق االش�خ��اص ذوي االعاقة
وال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن ت�ل�ت��زم الجهات
الحكومية واالهلية والقطاع النفطي

التي تستخدم خمسني عامال كويتيا
ع� �ل ��ى االق � � ��ل ب ��اس� �ت� �خ ��دام ن �س �ب ��ة م��ن
االش � �خ� ��اص ذوي االع� ��اق� ��ة امل��ؤه �ل�ين
م�ه�ن�ي��ا ال ت�ق��ل ع��ن  ٪ 4م��ن ال�ع��ام�ل�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ل��دي�ه��ا وال ي �ج��وز الي من
ه��ذه الجهات رف��ض تعيني املرشحني
م��ن االش �خ ��اص ذوي االع ��اق ��ة للعمل
لديها دون سبب مقبول خالف االعاقة
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات
العمل التي توظف ما يزيد عن النسب
امل � �ح� ��ددة م ��ن ذوي االع� ��اق� ��ة وي �ج��وز
للحكومة تقديم الدعم املادي للجهات
ال �ت��ي ت �ت �ج��اوز ه ��ذه ال �ن �س��ب وي �ص��در
ب � �ش � ��روط ال � ��دع � ��م ق � � ��رار م � ��ن ال �س �ل �ط��ة
املختصة بناء على عرض الهيئة.
 - 7قيام الهيئة ب��دوره��ا التوعوي
من خ�لال استقطاب ال�ك��وادر الوطنية
املؤهلة لنشر الثقافة الغذائية السليمة
ع� �ب ��ر ب � ��رام � ��ج ون � �ش� ��اط� ��ات ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وت� ��رب� ��وي� ��ة وب� �ش� �ك ��ل م � �ش� ��وق خ��اص��ة
ل�ل�اع �م��ار ال �ص �غ �ي��رة م ��ا س�ي�س��اع��ده��م

ع�ل��ى تبني وح�م��ل ال �ع��ادات الغذائية
الصحية خاصة مع انتشار سلوكيات
غير سليمة في التغذية.
 - 8العمل على تعزيز كفاءة االنظمة
املحاسبية ل��دى الهيئة بالتعاون مع
جهاز املراقبني املاليني ومعالجة اوجه
القصور في نظم الرقابة الداخلية.
 - 9ي �ج��ب اع� �ط ��اء االول ��وي ��ة ملعهد
الكويت لالبحاث العلمية الي ابحاث
او اس � �ت � �ش� ��ارات او دراس � � � ��ات ت��رغ��ب
ال �ج �ه ��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف� ��ي امل� �ج ��االت
ال ��داخ � �ل ��ة ف� ��ي اخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل �ع �ه��د
تنفيذا لقرار مجلس ال��وزراء وقواعد
تنفيذ امليزانية والتنسيق املسبق مع
املعهد لتحديد االبحاث واالستشارات
والدراسات التي يقرر املعهد امكانية
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب��واس �ط �ت��ه وذل� � ��ك ل�ض�ب��ط
وترشيد االنفاق العام واملساهمة في
ابراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 - 10ي�ج��ب التنسيق وب��وق��ت ك��اف

م��ع مطبعة ال�ح�ك��وم��ة ب ��وزارة االع�ل�ام
ع� �ن ��د رغ � �ب� ��ة ال� �ج� �ه ��ة ف � ��ي ط� �ب ��اع ��ة اي
م�ط�ب��وع��ات خ��اص��ة ب�ه��ا وذل ��ك لضبط
وترشيد االنفاق العام في هذا املجال.
 - 11م�ب��ادرة الجهة ف��ي اق�ت��راح اي
ت�ع��دي�لات ت�ش��ري�ع�ي��ة ت��زي��ل م��ا يعرقل
اع �م��ال �ه��ا ورف �ع �ه��ا ل �ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص
لتحقيق املصلحة ال�ع��ام��ة م��ع وج��ود
متابعة ادارية لهذه االقتراحات بشكل
دوري.
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الحكومة :أبوابنا مفتوحة لجميع النواب
والمواطنين حتى وإن كان هناك ضغط عمل
العمر :نؤيد مقترح
إنشاء هيئة
مختصة لمراقبة
االستثمارات
المليارية

الخرينج مترئسا جزءًا من الجلسة أمس
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بقطاع الشباب هي هيئة الشباب
ووزارة الشباب.
 الشيخ سلمان الحمود :اتفقتم��ع ع��دن��ان ان��ه ك��ان ل��دي�ن��ا تجربة
ب �ع��د ال �ت �ح��ري��ر وه � ��ي ال � �ف� ��راغ ف��ي
ال �ع �م��ل ال �ش �ب��اب��ي وه �ن��اك م �ب��ادرة
س��ام �ي��ة اس �م �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت ت�س�م��ع
تمخض عنها وثيقة الشباب وأكد
ل�ل�ج�ن��ة أن ه �ن��اك ط��ري �ق�ين ول�ه�م��ا
اس �ت �م��رار ال �ف��راغ ال�ش�ب��اب��ي مل ��دة 5
سنوات امر تنفيذ مشاريع عاجلة
ب �س ��د ف� � ��راغ االن� �ش� �ط ��ة ال �ش �ب��اب �ي��ة
واض� �ط ��ررن ��ا ال� ��ى ت �ب �ن��ي م �ش��اري��ع
ش�ب��اب�ي��ة وم ��ن أب� ��رز م��ا ت��م تبنيه

جانب من الجلسة

م �ش��روع م �ب��ارات �ن��ا ب�ت�ش�غ�ي��ل 110
م�لاع��ب ووص�ل�ن��ا  4م�لاي�ين و200
ألف مستفيد من هذا املشروع.
وال ض � � ��رر ب � � ��أن ت � �ك� ��ون ه� �ن ��اك
ميزانية واحدة لكن الشباب قضية
م�ح��وري��ة وعلينا دع�م�ه��م وثقافة
ال �ش �ب��اب ن �ه �ت��م ب �ه��م وح��ري �ص��ون
ك��ل ال �ح��رص ع�ل��ى ت�ق��اري��ر اللجنة
ولن تكون هناك ازدواجية واالمم
املتحدة اعتبرت الكويت نموذجا
رائدا في العمل الشبابي.
ون � �ش � �ك� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى دع� ��م
الشباب وتوفير كل امتيازاتهم.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ه �ن��اكب �ع��ض ال �ت �خ �ص �ص��ات وامل �ش��اري��ع
التنفيذية التي يفترض ان تكون

عند هيئة الشباب.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ب �خ �ص��وصاي� �ج ��اد ه �ي �ئ��ة م �خ �ت �ص��ة ب �م��راق �ب��ة
االستثمارات شيء جيد.
 ع�ب��دال�ل��ه م�ع�ي��وف :االستثمارال � �خ� ��ارج� ��ي ل� �ن ��ا ل� ��م ي� �ع ��د م �ج��دي��ا
ف�ل�م��اذا ال نستثمر ه��ذه امل�ل�ي��ارات
ف ��ي ال��داخ �ل��ي ون ��وف ��ر ف ��رص عمل
ون � �ن � �ع ��ش االق� � �ت� � �ص � ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وحسب معلوماتي ان هناك 360
مليار دوالر تستثمر في الخارج.
م � � � � ��ازال ب � �ع ��ض ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ف��ي
هيئة االستثمار يستغل وج��وده
ب �ه��ا ل�ع�م��ل ش�خ�ص��ي والس �ت �ف��ادة
شخصية وللبيع والشراء وخطوة
فصل الشباب عن الرياضة خطوة

م��وف�ق��ة ل�ك�ن�ه��ا ال ت�ك�ف��ي ف�لاب��د من
وزارة للشباب الشباب يحتاجون
الى اضعاف هذه امليزانية.
وشركات النفط ال توجد لديها
الرغبة الستقطاب الكويتيني بل
يستقطبون عمالة واف��دة .ومعظم
ال� � �ق� � �ي � ��ادات ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ال ي � � ��ردون
وشايفني نفسهم.
 أن ��س ال �ص��ال��ح وزي� ��ر امل��ال �ي��ة:م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال �ح �ك��وم��ة بكل
اجهزتها ت��رح��ب بلقاء املواطنني
وال� � �ن � ��واب ح �ت ��ى وإن ك � ��ان ه �ن��اك
ضغط علم وبصدر رحب.
 د .خ �ل �ي��ل أب � ��ل :اوج � ��ه رس��ال��ةلوزير النفط بخصوص التوظيف
والشركات النفطية يفترض خلق

ف � ��رص ووظ � ��ائ � ��ف ع �م ��ل ل �ل �ش �ب��اب
ونحذر من حقوق املوظفني وهناك
من يسعى ان الوظائف التشغيلية
س � �ت � �ك� ��ون ل� � �ل � ��واف � ��دي � ��ن الن� � �ه � ��م ال
ي�ض��رب��ون وه ��ذا م��رف��وض وه�ن��اك
س �ل��وك وم �م��ارس��ات امل �ف ��روض ما
تطوف.
وهل يعقل  % 50من استثماراتنا
م��وج��ودة ف��ي دول��ة ك�ش��رت انيابها
ع � �ل� ��ى ام � � � � � ��وال امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية السيادية ويجب تنويع
االم � � � � ��وال واس� �ت� �ث� �م ��ارات� �ن ��ا ب �ش �ك��ل
جغرافي وهل يعقل ميزانية الشباب

المعيوف:
لماذا لم نستثمر
المليارات في
الداخل ونوفر
فرص عمل
للشباب؟
خليل أبل :ضرورة
توزيع االستثمارات
الخارجية بشكل
جغرافي
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 12توصية لهيئة الشباب أهمها اإلسراع في إصدار
أوص � ��ت ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات في
ختام تقريرها عن الهيئة العامة
للشباب بالتوصيات التالية:
 التعاون مع الجهات الرقابيةبشكل دائ��م واالخ��ذ بتوجيهاتها
لضمان سالمة العمليات املالية
واالداري � � ��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة واي �ج��اد
آل �ي��ات اك�ث��ر تفاعلية وت��واص�ل�ي��ة
معها بعيدا عن الطرق التقليدية
مل��ا ل��ه أث��ر ف��ي تسوية املالحظات
اوال بأول.
 ال �ع �م��ل ب �ج��دي��ة الس �ت �ص��دارالالئحة التنفيذية لقانون الهيئة
لتباشر مهامها بأسرع ما يمكن.
 ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة م��عدي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة الع�ت�م��اد

الهيكل التنظيمي للهيئة ليكون
بمقدورها نقل وتسكني املوظفني
م � ��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
م ��ع ال �ت ��أك ��د م ��ن ت �ض �م��ن ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي ادارة للتدقيق الداخلي
ت� �ك ��ون ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا الع� �ل ��ى س�ل�ط��ة
اش ��راف� �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذا ل� �ق ��رار مجلس
الوزراء رقم  283لسنة  2011والذي
يقضي بأن تكون تحت اإلش��راف
املباشر للوزير وتفعيلها تفعيال
ك ��ام�ل�ا مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن أث � ��ر ف� ��ي ال �ح��د
م��ن امل�لاح �ظ��ات االداري � ��ة وامل��ال�ي��ة
وامل �ح��اس �ب �ي��ة ال �ت��ي ق ��د ت �ق��ع بها
الوحدات التنظيمية اثناء العمل
وت��دارك�ه��ا قبل وقوعها وشغلها
ب ��ال � �ك ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة

وامل ��ؤه� �ل ��ة وت �ق��وي �ت �ه��ا ب��ال �ل��وائ��ح
الداخلية بالتنسيق مع الجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب� �م ��ا ي �ض �م ��ن س�ل�ام��ة
عمليات التدقيق املالي واالداري
مستقبال.
 ال � � �ح� � ��رص ع � �ل� ��ى اال ت� �ك ��وناالع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة امل�خ�ص�ص��ة
ل �ل �ج��ان وف � ��رق ال �ع �م��ل وامل �ك��اف��آت
بديال عن التوظيف.
 ان ت �ن �س��ق ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ةللشباب مع الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلع��اق��ة لتطبيق امل ��ادة رقم
 14من القانون رقم  8لسنة 2010
في ش��أن حقوق االش�خ��اص ذوي
اإلعاقة والتي تنص على ان تلتزم
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وااله �ل� �ي ��ة

وال�ق�ط��اع النفطي ال�ت��ي تستخدم
خمسني عامال كويتيا على االقل
باستخدام نسبة م��ن االشخاص
ذوي اإلع� ��اق� ��ة امل ��ؤه� �ل�ي�ن م�ه�ن�ي��ا
ال ت� �ق ��ل ع� ��ن  ٪ 4م� ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
الكويتيني ل��دي�ه��ا وال ي�ج��وز ألي
م ��ن ه� ��ذه ال �ج �ه��ات رف� ��ض تعيني
امل��رش �ح�ي�ن م ��ن االش� �خ ��اص ذوي
اإلع��اق��ة للعمل لديها دون سبب
م� �ق� �ب ��ول خ �ل��اف اإلع � ��اق � ��ة وت ��وف ��ر
ال��دول��ة ب��رام��ج تحفيزية لجهات
ال�ع�م��ل ال�ت��ي ت��وظ��ف م��ا ي��زي��د عن
النسب امل�ح��ددة م��ن ذوي اإلعاقة
وي �ج��وز ل�ل�ح�ك��وم��ة ت�ق��دي��م ال��دع��م
املادي للجهات التي تتجاوز هذه
ال �ن �س��ب وي �ص��در ب �ش��روط ال��دع��م

ق ��رار م��ن ال�س�ل�ط��ة امل�خ�ت�ص��ة بناء
على عرض الهيئة.
 ق �ي ��ام م �ج �ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ةب�ش�ك��ل ج ��اد ل�ت��وح�ي��د م��ا يتعلق
ب � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ت� �ح ��ت م�ظ�ل��ة
واح� � � ��دة ب � ��دال م� ��ن ت� �ن ��اث ��ره ��ا ب�ين
ال�ج�ه��ات الحكومية ك��ي ال يكون
ه � �ن� ��اك ش � �ي� ��وع ف � ��ي امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
وت� � ��داخ� � ��ل ب �ي��ن االخ� �ت� �ص ��اص ��ات
وامل�ن��اص��ب وت�ش��اب��ه ف��ي االه ��داف
وازدواجية في الصرف املالي.
 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 � �ه � �ي � �ئ� ��ة ف��ي
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف ��ي امل� �ج ��االت ال��داخ �ل��ة

ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات امل�ع�ه��د تنفيذا
ل� �ق ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وق ��واع ��د
تنفيذ امليزانية والتنسيق املسبق
م � ��ع امل� �ع� �ه ��د ل� �ت� �ح ��دي ��د االب � �ح� ��اث
واالس �ت �ش��ارات وال ��دراس ��ات التي
ي �ق��رر امل �ع �ه��د ام �ك��ان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا
بواسطته وذل��ك لضبط وترشيد
اإلنفاق العام واملساهمة في إبراز
كفاءة العناصر الوطنية للمعهد
في املجال البحثي.
 االخ� � � � � � ��ذ ب � � �ع� �ي��ن االع � � �ت � � �ب� � ��ارال�س�ي��رة ال��ذات �ي��ة ل�ل�ش��رك��ات امل��راد
ترسية العقود عليها خ��اص��ة ان
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المجلس يوافق على التوصيات الواردة
في تقارير الميزانيات ويحيلها إلى الحكومة
الحساب الختامي وميزانية البترول والشباب والغذاء

حوار نيابي حكومي على هامش الجلسة
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 5ماليني دينار فقط وايراداتهم ألف
دينار فقط.
 ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د امل� �ق ��رر: 19968وظ �ي �ف��ة م �ش�غ��ول��ة وه �ن��اك
 3953وظ� �ي� �ف ��ة ش � ��اغ � ��رة وه� �ن ��اك
ف�ع�لا وظ��ائ��ف ون�ت�م�ن��ى ن��وع��ا من
ال �ش �ف��اف �ي��ة ف ��ي ال �ت��وظ �ي��ف و% 71
من مالحظات دي��وان املحاسبة تم
تالفيها او اتخاذ اجراءات بها.
 د .خ�ل�ي��ل أب� ��ل :ج ��زء ك�ب�ي��ر منالشباب ينتظر وظ��ائ��ف وعشرات
م ��ن ال �ش �ب��اب ي �ن �ت �ظ��رون دورا في
الخدمة املدنية.
 -ف � �ي � �ص� ��ل ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري :ه� �ن ��اك

ت � � �ج� � ��اوزات ب� �م� �ئ ��ات امل �ل��اي �ي��ن ف��ي
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ون� � �ف � ��س امل�ل��اح � �ظ� ��ات
متكررة في تقرير ديوان املحاسبة
وات� �ح ��دث ع ��ن م ��وض ��وع ال�ع�ق��دي��ن
بشركة برقان وه��ذا غير صحيح.
هل تم تخصيص لكل لجنة خاصة
وه ��ل ي�ع�ق��ل م �ن��اق �ص��ات ب��ال�ب��اط��ن
ومن املسؤول عن االضراب واعادة
تشغيل املنشآت النفطية كم بلغت
ك�ل�ف�ت��ه وف �ع��ل ال� �ق� �ي ��ادات ال�ن�ف�ط�ي��ة
حكومة منفردة ومخالفات ديوان
املحاسبة مكررة.
 وزي � ��ر امل��ال �ي��ة أن� ��س ال �ص��ال��ح:ن ��ؤك ��د ان ن �س �ت �ف �ي��د م� ��ن م �ن��اق �ش��ة
امل�ل�اح� �ظ ��ات ال � � � ��واردة ف ��ي ت �ق��اري��ر
ال�ل�ج�ن��ة ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة وب�ع��د
تعهد الحكومة ف��ي ال�ع��ام املاضي

حرصت ان اجتمع بالقياديني في
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة مل��راج �ع��ة جميع
مالحظاته وتم تصويب كثير من
املالحظات وهناك مالحظات ظلت
محل خ�لاف وامل�لاح�ظ��ات املتبقية
ت��م االح �ت �ك��ام ال��ى مجلس ال ��وزراء
ل �ل �ف �ص ��ل ف� �ي� �ه ��ا وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ك �ل �ف��ت
جهتني مل��راج�ع��ة دي ��وان املحاسبة
وكفاءة ردود الهيئة عليها.
وال� � �ج� � �ه � ��ة االخ � � � � � ��رى مل� ��راج � �ع� ��ة
ض� � ��واب� � ��ط وح� � �ك � ��وم � ��ة اج � � � � � ��راءات
ات�خ��اذ ال�ق��رار ف��ي الهيئة وخرجت
بتوصيات برفع الكفاءة .ومجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة اوق � ��ف اج � ��راءات

التتمة ص08

الئحتها التنفيذية
تتمة المنشور ص 06

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 وم�خ��ال�ف��ات وع ��دم ال�ت��زام
بالشروط التعاقدية مما يتطلب
اس�ت�ب�ع��اده��ا ت�لاف�ي��ا ل �ت �ك��رار تلك
املخالفات.
 اع��داد الهيئة لقائمة س��وداءب��ال�ش��رك��ات وامل �ق��اول�ين وامل�ك��ات��ب
االستشارية الذين يثبت تعثرهم
ف��ي ان �ج��از م �ش��اري��ع ال�ه�ي�ئ��ة كي
ال ت �س �ن��د ال� �ي� �ه ��م اع � �م� ��ال اخ� ��رى
م �س �ت �ق �ب�لا واالس � �ت� ��رش� ��اد اث �ن ��اء
االعداد لهذه القائمة بأعمال تلك

ال �ش��رك��ات وامل� �ق ��اول�ي�ن وامل �ك��ات��ب
االس �ت �ش��اري��ة ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ت��ي
ك� ��ان� ��ت ت� � �م � ��ارس اخ� �ت� �ص ��اص ��ات
ال�ه�ي�ئ��ة ق�ب��ل ان�ش��ائ�ه��ا ب��االض��اف��ة
الى اعتماد آليات معينة تضمن
ح ��ق ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ف �س��خ ع �ق��وده��ا
م� � ��ع م� � ��ن ي� �ث� �ب ��ت ت � �ع � �ث� ��ره اث � �ن� ��اء
التنفيذ وال��رج��وع عليه بجميع
االجراءات القانونية حفظا لحق
الجهة واملال العام.
 اإلس��راع ف��ي تنفيذ وصيانةامل� �ش ��اري ��ع اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة ال س�ي�م��ا
م ��راك ��ز ال �ش �ب��اب وف �ق��ا ل �ل �ج��داول
الزمنية االخاصة بها مع ضبط
ت �ك��ال �ي��ف اإلن � �ش� ��اء وال� �ت ��أك ��د م��ن

جودة االعمال املنفذة.
 ي � �ج ��ب ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وب ��وق ��تك��اف م��ع مطبعة ب ��وزارة اإلع�لام
عند رغ�ب��ة الجهة ف��ي طباعة اي
م� �ط� �ب ��وع ��ات خ ��اص ��ة ب� �ه ��ا وذل� ��ك
ل�ض�ب��ط وت��رش �ي��د اإلن �ف ��اق ال�ع��ام
في هذا املجال.
 م� �ب ��ادرة ال �ج �ه��ة ف ��ي اق �ت��راحاي ت�ع��دي�لات تشريعية ت��زي��ل ما
يعرقل اعمالها ورف�ع�ه��ا للوزير
امل� �خ� �ت ��ص ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ص �ل �ح��ة
العامة مع وج��ود متابعة اداري��ة
لهذه االقتراحات بشكل دوري.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

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

44

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

عسكر العنزي

✓
✓
✓

✓

✓
✓

2

ممتنع
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 9٫.5مليارات دينار مصروفات مؤسسة
البترول وإيراداتها بلغت  9٫٫.7مليارات
الحساب الختامي وميزانيات هيئة االستثمار والحساب الختامي

حوار نيابي

تتمة المنشور ص07
ال �ت ��دري ��ب ك �ل �ه��ا وأع � ��اد اص ��داره ��ا
ب� � �ض � ��واب � ��ط م� �ح� �ك� �م ��ة ان ي� �ك ��ون
االبتعاث الى اجود مراكز التدريب
وج ��ار تعميمه ع�ل��ى ك��ل ال�ج�ه��ات.
وبشأن االضراب فالقطاع النفطي
تنفيذا الج ��راءات الترشيد اقترح
ب� �ع ��ض امل � � � �ب� � � ��ادرات وط� �ل� �ب� �ن ��ا م��ن
العاملني دراستها واالفادة بالرأي
ب �ش ��أن �ه ��ا وف ��وج� �ئ� �ن ��ا ب� ��االض� ��راب
ول� � ��م ي� �ك ��ن ط� ��وي �ل�ا وامل � �ف� ��اوض� ��ات
مستمرة م��ع القطاع النفطي ولن
نمس حقوق العاملني في القطاع
النفطي.
وال �ت �ب �ع �ي��ة ال �ف �ن �ي��ة وال �ت �ق��اري��ر
تتبع كاملة اعضاء لجنة التدقيق
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال� �ت� �ب� �ع� �ي ��ة االداري� � � � ��ة
ت�ت�ب��ع ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي .وع ��دد
امل�ل�اح �ظ��ات ل �ي��س م �ع �ي��ارا ل�ق�ب��ول
او رف��ض امليزانية ولكن املهم هو
مراجعتها.
وق �ض �ي��ة ب��روج �ك �ت��س ف �م��ا ورد
ع� �ن� �ه ��ا ه � ��و امل � �ب� ��ال� ��غ امل �س �ت �ث �م ��رة
وه � � ��ذا م� �ع� �ن ��اه ان ال� �خ� �ط ��أ ت� ��م م��ن
اح��دى شركات الهيئة لالستثمار
وال � �ح� ��دي� ��ث ع� ��ن ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات ف��ي
ال�ق�ط��اع النفطي ه��و ل�لأق��ارب هذا
غير صحيح وانما تتم التعيينات
وفق اجراءات شفافة.
 - 1الهيئة العامة لالستثمار:
 امل�ص��روف��ات  60مليونا و255ألف دينار
 االيرادات  120ألف دينار زيادة املصروفات عن االيرادات 60مليونا و 135ألف دينار
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
على ميزانية والحساب الختامي
للهيئة العامة لالستثمار وكانت
النتيجة كالتالي:
م ��واف� �ق ��ة  33ع� � ��دم م ��واف� �ق ��ة 10
الحضور 43

م � ��واف� � �ق � ��ة وي � � �ح� � ��ال ل �ل �ح �ك��وم��ة
بالتوصيات الواردة
 - 2الهيئة العامة للشباب
 امل �ص ��روف ��ات  5م�ل�اي�ي�ن و145ألف دينار.
 االيرادات  1000دينار. زيادة املصروفات عن االيرادات 5ماليني و 144ألف دينار.
 - 3ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �غ ��ذاء
والتغذية
 امل �ص ��روف ��ات م �ل �ي��ون��ان و572ألف دينار
 االي ��رادات  2000دي�ن��ار فقط الغير
 زيادة املصروفات عن االيراداتمليونان و 570ألف دينار
 - 4مؤسسة البترول الكويتية
 امل�ص��روف��ات  9م�ل�ي��ارات و501مليون و 212ألف دينار
 االي � � � ��رادات  9م �ل �ي ��ارات و737مليونا و 384ألف دينار
 ص ��اف ��ي ال ��رب ��ح  236م �ل �ي��ون��او 172الف دينار.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب ��ات
الختامية للجهات الثالث وكانت
النتيجة كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة  44ع � � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة 2
الحضور 46
م��واف �ق��ة وي �ح��ال ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة
بالتوصيات الواردة بالتقرير.
 الرئيس الغانم :ترفع الجلسةال � ��ى ي � ��وم غ� ��د ال � �ي� ��وم ال� �س ��اع ��ة 11
صباحا.

 60مليون دينار
مصروفات
هيئة االستثمار
وإيراداتها بلغت
 120ألف دينار
 5ماليين دينار
مصروفات هيئة
الشباب وإيراداتها
ألف دينار
 2.5مليون دينار
ميزانية الهيئة
العامة للغذاء
والتغذية

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

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

33

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

10

ممتنع
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جدول األعمال

09

اللجنة توصي بإعادة النظر في الئحة االستثمار وشغل الشواغر الوظيفية

الميزانيات 60 :مليون دينار ميزانية الهيئة
العامة لالستثمار
أنجزت لجنة امليزانيات التقرير
السابع والعشرين بشأن:
 - 1م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب��اع�ت�م��اد
ال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ل �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
 - 2ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة عن
ن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج � �ع ��ة ع�ل��ى
تنفيذ م�ي��زان�ي��ات ال�ج�ه��ات امللحقة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
.2015/2014
 - 3تقارير وحدات الرقابة املالية
ع�م��ا اس �ف��رت ع�ن��ه ال��رق��اب��ة املسبقة
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ م� �ي ��زان� �ي ��ات ال �ه �ي �ئ��ات
امللحقة عن النصف األول من السنة
املالية .2016/2015
 - 4م � � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانية الهيئة العامة لالستثمار
للسنة املالية .2017/2016
وقد الحظت اللجنة اآلتي:
 - 1ض� � �ي � ��اع م � �س ��اه � �م ��ة ش ��رك ��ة
امل�ج�م��وع��ة االس �ت �ث �م��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي اح� � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
بمملكة البحرين:
تقاعست املجموعة االستثمارية
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة
مساهمتها ف��ي ش��رك��ة نظم تحليل
وض�ب��ط امل�ش��اري��ع ال�ع��امل�ي��ة بمملكة
البحرين (بروجاكس البحرين) ما
ادى ال��ى اس �ت �ح��واذ رئ �ي��س مجلس

ادارة ش ��رك ��ة ب ��روج ��اك ��س ال �ك��وي��ت
عليها بطرق غير قانونية.
ح �ي��ث ق ��ام رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة
ش��رك��ة ب��روج��اك��س ال �ك��وي��ت بعمل
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى عقد
ال � �ت ��أس � �ي ��س وال� � �ن� � �ظ � ��ام االس� ��اس� ��ي
ل� � �ش � ��رك � ��ة ب � � ��روج � � ��اك � � ��س ب �م �م �ل �ك ��ة
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ب � �م � �س� ��اع� ��دة ال ��رئ� �ي ��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وع �ض��و م�ج�ل��س االدارة
لشركة بروجاكس البحرين بهدف
االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى ح�ص��ة املجموعة
في بروجاكس البحرين بشكل غير
ق��ان��ون��ي ودون م�ق��اب��ل ن �ق��دي وك��ان
آخ��ره��ا ال �ت �ع��دي��ل ال� ��ذي ت��م ب�ت��اري��خ
 2013/5/21وان� �ت� �ق ��ال  ٪ 99م��ن
اس �ه��م ش��رك��ة ب��روج��اك��س بمملكة
ال�ب�ح��ري��ن ال��ى رئ�ي��س مجلس ادارة
شركة بروجاكس (الكويت) بصفته
الشخصية.
ح �ي��ث ب � ��اع ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لشركة بروجاكس العاملية بمملكة
البحرين بموجب التوكيل املحررم
ف��ي  2004/5/10لتمثيل املجموعة
ل��دى مكتب التوثيق ب ��وزارة العدل
(م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن) ل�ت�ح��وي�ل�ه��ا من
ش��رك��ة م�ع�ف��اة ال ��ى ش��رك��ة مساهمة
بحرينية مقفلة والذي تم في تاريخ
 2004/10/30حيث قام بتعديل عقد
تأسيس الشركة بتاريخ 2007/4/4
وت� � �ن � ��ازل وب � � ��اع ح� �ص ��ة امل �ج �م��وع��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ع �ق��اري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
البالغة  200الف سهم بنسبة ٪ 20
ال��ى شركة بروجاكس الكويت دون
الحصول على موافقة املجموعة.
وف ��ي ت ��اري ��خ  2015/5/21شكل
وزي ��ر امل��ال�ي��ة لجنة تقصي حقائق
ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ش � ��أن وان � � � ��ه س� �ي ��واف ��ي
ال��دي��وان ب��أي اج � ��راءات تتخذ بناء
على توصيات اللجنة ورغ��م م��رور
اك �ث��ر م��ن س�ن��ة ع�ل��ى ت��اري��خ تشكيل
اللجنة اال انه لم يتم تزويد الديوان
بأي نتائج لهذه اللجنة.
واحيلت هذه املالحظة الى لجنة
ح�م��اي��ة االم � ��وال ال �ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ب�ن��اء على ال��رس��ال��ة ال ��واردة ملجلس

االمة من لجنة امليزانيات والحساب
الختامي.
 - 2امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
ال �ف��ري��ق ال �ق��ان��ون��ي مل�ت��اب�ع��ة قضايا
االستثمارات في اسبانيا:
الح� � �ظ � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ان ال �ه �ي �ئ ��ة
م � ��ا زال� � � ��ت ت� � � ��درج ف � ��ي م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
اع�ت�م��ادات مالية للفريق القانوني
املكلف بمتابعة قضايا التجاوزات
ال � �ت� ��ي ح� ��دث� ��ت ف � ��ي االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
االس � �ب� ��ان � �ي� ��ة س ��اب� �ق ��ا رغ � � ��م وج � ��ود
مالحظة في تقرير ديوان املحاسبة
تفيد بأن رئيس فريق العمل قد ترك
العمل منذ سنة  2004ول��م يتواجد
في مكتب لندن اصال من تلك الفترة

وه ��و م��ا ح ��دا ب��ال��دي��وان ان يطالب
الهيئة باسترداد ما صرف للفريق
القانوني من مكافآت دون وجه حق
عن تلك املدة والبالغة حسب تقدير
الديوان بـ  425الف دينار.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ت �ق��دي��رات امل�ي��زان�ي��ة
للسنة املالية .2017/2016
اوال :املصروفات
ت � �ق� ��در امل� � �ص � ��روف � ��ات االج� �م ��ال� �ي ��ة
بمبلغ  60.255.000د.ك ستني مليونا
وم ��ائ� �ت�ي�ن وخ �م �س��ة وخ �م �س�ي�ن ال��ف
دينار فقط الغير.
م � ��وزع � ��ة ح � �س ��ب األب� � � � � ��واب ع �ل��ى
النحو اآلتي:
توجيه  - 2املصروفات الجارية
الباب األول ؛ تعويضات العاملني
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 22.234.000د.ك اث �ن�ي�ن وع �ش��ري��ن
م�ل�ي��ون��ا وم��ائ �ت�ين وارب �ع��ة وث�لاث�ين
الف دينار فقط الغير.
الباب الثاني  -السلع والخدمات
ت� � �ق � ��در م � � �ص � ��روف � ��ات ه� � � ��ذا ال � �ب� ��اب
بمبلغ  10.401.000د.ك عشرة ماليني
واربعمائة والف دينار فقط الغير.
 الباب السادس :املنحتقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 2.260.000د.ك (مليونني ومائتني
وستني الفا دينار فقط ال غير).
 ال � � � �ب� � � ��اب ال� � � �س � � ��اب � � ��ع :امل � �ن� ��اف� ��عاالجتماعية

ت � �ق� ��در م � �ص� ��روف� ��ات ه� � ��ذا ال� �ب ��اب
بمبلغ  149.000د.ك (م��ائ��ة وتسعة
وأربعني ألف دينار فقط ال غير).
 ال� � �ب � ��اب ال � �ث� ��ام� ��ن :م� �ص ��روف ��اتوتحويالت أخرى
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 2.492.000د.ك (مليونني وأربعمائة
واثنني وتسعني ال��ف دينار فقط ال
غير).
توجيه  - 3النفقات الرأسمالية
 ال �ب��اب ال �ث��ان��ي :ش� ��راء األص ��ولغير املتداولة
تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ
 22.719.000د.ك (اث �ن�ي�ن وع�ش��ري��ن
م�ل�ي��ون��ا وس�ب�ع�م��ائ��ة وت�س�ع��ة عشر
الف دينار فقط ال غير).
ثانيا :االيرادات
تقدر االي��رادات االجمالية بمبلغ
 120.000د.ك (م��ائ��ة وع�ش��ري��ن ال��ف
دينار فقط الغير)
ث��ال �ث��ا :زي � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات على
اإليرادات (التمويل)
ت� �ق ��در زي � � ��ادة امل � �ص ��روف ��ات ع�ل��ى
االي� � ��رادات ب�م�ب�ل��غ  60.135.000د.ك
(س� �ت�ي�ن م �ل �ي��ون��ا وم� ��ائ� ��ة وخ �م �س��ة
وث�ل�اث�ي�ن ال �ف��ا دي �ن��ار ف�ق��ط ال غ �ي��ر).
وت� �غ� �ط ��ى م� ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� � � � ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ح �س��اب��ات
ال�ع��ام��ة وزارة امل��ال�ي��ة للسنة املالية
.2017/2016

 12توصية أهمها شغل الوظائف الشاغرة
اختتمت لجنة امليزانيات تقريرها
حول الهيئة العامة لالستثمار بعدد
من التوصيات جاءت كالتالي:
 -1التعاون مع الجهات الرقابية
وات �خ��اذ ال�خ�ط��وات العملية ال�ج��ادة
ف� � ��ي ت � �س� ��وي� ��ة ج� �م� �ي ��ع امل�ل��اح � �ظ� ��ات
امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ال�ت�ق��اري��ر
ال ��رق ��اب� �ي ��ة وخ� ��اص� ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��امل�لاح�ظ��ات االس�ت�ث�م��اري��ة واي �ج��اد
آليات اكثر تفاعلية وتواصلية معها
بعيدا عن الطرق التقليدية ملا له من
اثر في تسوية املالحظات اوال بأول
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 -2التنسيق مع الجهات الرقابية
لتصويب امل��آخ��ذ ف��ي ادارة التدقيق
الداخلي وتفعيلها تفعيال كامال ملا
ل��ه م��ن اث��ر ف��ي ال�ح��د م��ن امل�لاح�ظ��ات
االداري� ��ة وامل��ال�ي��ة وامل�ح��اس�ب�ي��ة 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 بالتنسيق مع
الجهات الرقابية بما يمضن سالمة
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
األن �ظ �م ��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة ل� ��دى ال�ه�ي�ئ��ة
بالتعاون مع جهاز املراقبني املاليني
وم �ع��ال �ج��ة اوج� ��ه ال �ق �ص��ور ف��ي نظم
الرقابة الداخلية.
 -4إع� � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ب� �ش� �ك ��ل ج ��اد
ب�ل�ائ �ح��ة االس �ت �ث �م ��ار امل �ع �م ��ول ب�ه��ا
والتنسيق مع الجهات الرقابية في
هذا الشأن.
 -5ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ل�اف� ��ي ج �م �ي��ع
امل�لاح�ظ��ات املسجلة على الشركات
ال�ت��اب�ع��ة للهيئة وت�ط��وي��ر ادائ �ه��ا ال
سيما ش��رك��ة النقل ال�ع��ام الكويتية
وش � ��رك � ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة

وم� �ع ��ال� �ج ��ة امل �ل��اح � �ظ � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
بضعف ادارة املواقع االستثمارية.
 -6ات� � �خ � ��اذ ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م � ��زي � ��دا م��ن
االج � ��راءات وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة وال� � �ج� � �ه � ��ات امل �خ �ت �ص��ة
ل�ل��وص��ول ال��ى ال �ش��روط وال�ض��واب��ط
ال�ت��ي تحقق اف�ض��ل ال�ع��وائ��د للدولة
ح � ��ول م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ب �ي��ع ال �ش ��رك ��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وخ ��اص ��ة ال �ت ��ي ت�م�ل��ك
حقوق انتفاع بأراضي الدولة املقامة
وعدم تكرار املالحظات التي سجلت
على عمليات بيع سابقة وسبق ان
اوصت اللجنة
 -7ال �ع �م��ل ع �ل��ى ش �غ��ل ال �ش��واغ��ر
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل� ��دى ال �ه �ي �ئ��ة واالل � �ت� ��زام
بسياسة االح�ل�ال الوظيفي والعمل
ب �ج��دي��ة ع �ل��ى ب �ح��ث ال �س �ب��ل ال�ك��اف�ي��ة
ل��رف��ع نسبة ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي املكاتب
الخارجية للهيئة في الدول االجنبية
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

 -8ت� �ن� �س� �ي ��ق ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع ��ام� ��ة
للمعلومات املدنية مع الهيئة العامة
ل � �ش� ��ؤون ذوي االع � ��اق � ��ة وال �ج �ه ��ات
الحكومية املعنية لتفعيل املادة رقم
 14من القانون رقم  8لسنة  2010في
شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة
امل��ؤه�ل�ين مهنيا ال تقل ع��ن  % 4من
العاملني الكويتيني لديها وال يجوز
الي م��ن ه��ذه ال�ج�ه��ات رف��ض تعيني
امل� ��رش � �ح �ي�ن م � ��ن االش � � �خ� � ��اص ذوي
االع ��اق ��ة ل��دي �ه��ا دون س �ب��ب م�ق�ب��ول
خ�لاف االع��اق��ة وتوفر ال��دول��ة برامج
تحفيزية لجهات العمل التي توظف
م��ا ي��زي��د ع �ل��ى ال �ن �س��ب امل� �ح ��ددة من
ذوي االعاقة ويجوز للحكومة تقديم
الدعم امل��ادي للجهات التي تتجاوز
ه��ذه النسب ويصدر بشروط الدعم
قرار من السلطة املختصة بناء على
عرض الهيئة.
 -9ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ال �ت �خ �ف �ي��ف م��ن

ش� ��روط ال �ق �ب��ول ف ��ي ب ��رام ��ج ت��دري��ب
وت ��أه � �ي� ��ل ال� �خ ��ري� �ج�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
وبرنامج املنح ال��دراس�ي��ة للحصول
ع�ل��ى ماجستير ادارة اع �م��ال MBA
وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة
ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة وذل ��ك الت��اح��ة ال�ف��رص��ة
ام ��ام اك �ب��ر ق ��در م�م�ك��ن م��ن ال��راغ�ب�ين
بااللتحاق بهذه البرامج والحرص
على الشفافية في عرض تلك الفرص
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة الس� �ت� �ق� �ط ��اب ال �ش �ب ��اب
خ��اص��ة ان �ه��ا ت �س��اه��م ف ��ي ت��أه�ي�ل�ه��م
ب � �ش � �ك ��ل م � �ن� ��اس� ��ب ل � � �س � ��وق ال� �ع� �م ��ل
والقطاع ال�خ��اص وسبق ان أوص��ت
اللجنة بذلك.
 -10يجب اع�ط��اء االول��وي��ة ملعهد
ال � �ك ��وي ��ت ل �ل�أب � �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة الي
اب �ح��اث او اس �ت �ش��ارات او دراس� ��ات
ت� ��رغ� ��ب ال� �ج� �ه ��ة ف � ��ي ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا ف��ي
امل �ج��االت ال��داخ�ل��ة ف��ي اختصاصات
املعهد تنفيذا لقرار مجلس ال��وزراء

وق��واع��د تنفيذ امليزانية والتنسيق
املسبق مع املعهد لتحديد االبحاث
واالستشارات والدراسات التي يقرر
املعهد امكانية تنفيذها بواسطته
وذلك لضبط وترشيد االنفاق العام
واملساهمة في ابراز كفاءة العناصر
الوطنية للمعهد في املجال البحثي.
 -11ي� �ج ��ب ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وب ��وق ��ت
ك ��اف م��ع م�ط�ب�ع��ة ال�ح�ك��وم��ة ب ��وزارة
االع�لان عند رغبة الجهة في طباعة
مطبوعات خاصة بها وذلك لضبط
وت ��رش� �ي ��د االن � �ف � ��اق ال � �ع� ��ام ف� ��ي ه ��ذا
املجال.
 -12مبادرة الجهة في اقتراح اي
تعديالت تشريعية تزيل ما يعرقل
اع�م��ال�ه��ا ورف �ع �ه��ا ل �ل��وزي��ر املختص
لتحقيق املصلحة العامة مع وجود
م �ت��اب �ع��ة اداري � � ��ة ل �ه��ذه االق �ت ��راح ��ات
بشكل دوري.

10

جدول األعمال

aldostoor

االربعاء  17رمضان  22 . 1437يونيو 2016

عقدت  14اجتماعا استغرقت  42ساعة التقت خاللها بوزارات الدولة

األولويات تنجز تقريرها حول متابعة
تنفيذ برنامج عمل الحكومة
أنجزت لجنة األول��وي��ات تقريرها
ال ��راب ��ع ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س االم��ة
ل �ه��ا ب�م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة للفصل التشريعي ال��راب��ع
عشر ومالحظات املجلس بصدده.
وب� ��اش� ��رت ال �ل �ج �ن��ة اع �م ��ال �ه ��ا ف��ي
ض� � ��وء ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ل �ه��ا
وق� ��د ق ��ام ��ت ب� ��دراس� ��ة ب ��رن ��ام ��ج ع�م��ل
الحكومة والخطة االنمائية السنوية
 2016/2015ال � �ت� ��ي ت � ��م اع � ��داده � ��ا
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت ��راب ��ط م ��ع م�ي��زان�ي��ة
ال��دول��ة لنفس ال�ع��ام وال�ت��ي تضمنت
مشروعات تطويرية وانشائية.
وفي هذا الصدد عقدت اللجنة 14
اجتماعا استغرقت  42ساعة التقت
خ�لال�ه��ا ب� � ��وزارات ال ��دول ��ة وال�ج�ه��ات
التابعة لها واستمعت الى العروض
امل�ق��دم��ة م��ن ك��ل ج�ه��ة ح��ول م��ا قامت
ب��ه م�ش��اري��ع تتعلق بها كما اطلعت
على املعوقات التي واجهتها خالل
تنفيذها لهذه املشاريع.
وق � ��د اس �ت �ع��ان��ت ال �ل �ج �ن��ة ب �ف��ري��ق
ع �م��ل م ��ن االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجلس
االع�ل��ى للتخطيط والتنمية وجهاز
متابعة االداء الحكومي شارك في كل
اجتماعاتها م��ع ال � ��وزارات املختلفة
والجهات التابعة لها حيث استمعت
ال � ��ى ت �ع �ل �ي �ق��ات ال� �ف ��ري ��ق ح � ��ول ع�م��ل
وأداء هذه ال��وزارات وحجم تنفيذها

للمشاريع املسندة اليها في الخطة
االن� �م ��ائ� �ي ��ة وم � � ��دى ت� �ط ��اب ��ق ع�م�ل�ه��ا
الفعلي مقارنة باملخطط الزمني.
وق ��د اط�ل�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ت�ق��ري��ر
اداء امل �ش��روع��ات امل �ق��دم م��ن االم��ان��ة
ال�ع��ام��ة للمجلس االع �ل��ى للتخطيط
قبل الحساب الختامي للدولة وكذلك
على ما تم تقديمه من عروض مرئية
ومستندات من قبل الجهات املختلفة.
واج � � � � � � � ��رت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة م � �ن� ��اق � �ش� ��ات
مستفيضة ح��ول ال�ب��رن��ام��ج م��ن خالل
استضافتها ممثلي الوزارات والجهات
الحكومية بالدولة وبحضور االمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ب��اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ع �ل��ى م ��دار
الفصل التشريعي.
ه��ذا وق��د بلغت املشروعات ال��واردة
ب��ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة  2016/2015ع��دد
 529م �ش ��روع ��ا م �ن �ه��ا  264م �ش��روع��ا
انشائيا و 250مشروعا تطويريا و12
م�ش��روع��ا بنظام (أ.أ.أ) و 3مشروعات
شركات مساهمة.
وق � � � � � ��د ب � � �ل � � �غ � ��ت ق � � �ي � � �م � ��ة االن � � � �ف� � � ��اق
االستثماري مل�ش��روع��ات الخطة طبقا
ل�ن��وع امل �ش��روع  3.586م�ل�ي��ارات دي�ن��ار
م � �ق ��ارن ��ة ب ��االس � �ت � �ث � �م ��ارات امل �ع �ت �م��دة
وال � �ب ��ال � �غ ��ة  5.717م � �ل � �ي� ��ارات دي� �ن ��ار
وبنسبة  ٪63وق��د انتهت اللجنة الى
املالحظات اآلتية:

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

أ  -ل� � � ��م ي� � �ت � ��م االس � � � �ت � � � �ف� � � ��ادة م ��ن
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات امل� �ع� �ت� �م ��دة ل �ت �ن �ف �ي��ذ
م � �ش � ��روع � ��ات ال� �خ� �ط ��ة ح� �ي ��ث ب �ل �غ��ت
ن�س�ب��ة ال �ص ��رف م �ق��اب��ل االع �ت �م��ادات
م � ��ا ن �س �ب �ت��ه  ٪63م� �م ��ا ي �ش �ي ��ر ال ��ى
انخفاض معدالت التنفيذ للمشاريع
ويعكس ق�ص��ورا واض�ح��ا ف��ي تنفيذ
املشروعات التنموية للدولة.
ب  -ع��دم الصرف على العديد من
املشروعات املخصص لها ميزانيات
بلغ عددها  249مشروعا تمثل ٪47
من اجمالي مشروعات الخطة.
ج  -غ �ي��اب ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ج �ي��د بني
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة االم��ر
ال � � ��ذي ان� �ع� �ك ��س س �ل �ب��ا ع� �ل ��ى ان� �ج ��از

الخطة التنموية للدولة.
د  -طول ال��دورة املستندية إلتمام
اج� � � � ��راءات ال �ت �ع��اق��د وب� � ��دء ال�ت�ن�ف�ي��ذ
بالجهات املختلفة.
ه � �ـ -ض �ع��ف ال � �ق � ��درات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وال � �ف � �ن � �ي � ��ة ل � � � ��دى ب � �ع � ��ض ال � �ج � �ه� ��ات
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة وال � � �ت� � ��ي ال ت �ت �ن ��اس ��ب
واملشاريع املدرجة بميزانياتها.
و  -القصور الواضح في اجراءات
ال��دراس��ة والتحضير للمشاريع قبل
ط��رح �ه��ا م �م��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه اج � ��راء
ت� �ع ��دي�ل�ات ف� ��ي م� �ك ��ون ��ات امل� �ش ��اري ��ع
وامل ��واص �ف ��ات اث �ن��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذ وال �ت��ي
تنعكس سلبا على البرنامج الزمني
للتنفيذ.

ز  -ت��أخ��ر ال�ج�ه��ات الحكومية في
إب ��رام العقود مما يترتب عليه عدم
االس �ت �ف��ادة م��ن االع �ت �م��ادات امل��درج��ة
بامليزانيات.
م  -عدم تحديث الهيكل التنظيمي
للدولة وفصل االختصاصات فيما
بينها.
ط  -ت �ب�ين م ��ن امل ��وق ��ف ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للمشاريع االستراتيجية التطويرية
ال � �ت � ��ي ت � �ض� ��م  21م � �ش� ��روع� ��ا ت ��دن ��ي
امل� �ن� �ص ��رف ع �ل �ي �ه��ا ب �ن �ه��اي��ة ال �خ �ط��ة
االن �م��ائ �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ح�ي��ث بلغ
املنصرف  ٪51.2من املبالغ املعتمدة
لتلك املشروعات بالخطة وقدرها 23
مليون د.ك.
ك  -ع � � ��دم وج � � � ��ود دور اع�ل�ام ��ي
ي �ب��رز ان� �ج ��ازات ال �ج �ه��ات الحكومية
ملشروعاتها للمجتمع الكويتي.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ن �س �ت �ع ��رض ب�ش�ك��ل
ت � �ف � �ص � �ي � �ل� ��ي امل� � � ��وق� � � ��ف ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي
مل�ش��روع��ات الخطة التنموية للدولة
على مستوى كافة الوزارات والجهات
التابعة لها:
 وزارة املواصالت ووزارة الدولةل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة وال �ج �ه��ات التابعة
لهما:
تبني تدني نسبة االن�ف��اق مقارنة
ب��امل �ب��ال��غ امل �ع �ت �م��دة ل �ك��اف��ة م �ش��اري��ع
ال��وزارة والجهات التابعة لها حيث

ب �ل �غ��ت ج �م �ل��ة االع � �ت � �م � ��ادات امل��ال �ي��ة
لسنة  2016/2015ما قيمته 53.189
م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار ب �ي �ن �م��ا ب� �ل ��غ ج�م�ل��ة
امل �ن �ص��رف م ��ا ق�ي�م�ت��ه  1.733م�ل�ي��ون
د.ك بنسبة ص��رف ق��دره��ا  ٪3.3مما
يعكس بوضوح تأخر انجاز تنفيذ
امل� � �ش � ��رورع � ��ات ال �ت �ن �م ��وي ��ة ل � �ل� ��وزارة
وجهاتها التابعة.
 وزارة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ةوالعمل والجهات التابعة لها:
ت � � ��دن � � ��ي ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ص� � � ��رف ع �ل ��ى
مشروعات الوزارة والجهات التابعة
ل�ه��ا ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ج�م�ل��ة االع �ت �م��ادات
امل � ��درج ب��امل �ي��زان �ي��ة  2016/2015ما
قيمته  4.980ماليني د.ك بينما بلغ
ج�م�ل��ة امل �ن �ص��رف ح�ت��ى 2016/2/18
م � ��ا ق �ي �م �ت��ه  552ال� � ��ف د.ك ب �ن �س �ب��ة
ص��رف ق��دره��ا  ٪11وي��رج��ع ذل��ك الى
وجود معوقات تتعلق ببطء الدورة
امل �س �ت �ن��دي��ة ل �ل��اج � ��راءات ال �ت �ع��اق��دي��ة
وال � � �ت� � ��أخ� � ��ر ف � � ��ي اج � � � � � � � � ��راءات ل �ج �ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة وت��أخ��ر ب�ل��دي��ة
الكويت في تسليم موقع املشروع.
 وزارة الصحة:ت � � ��دن � � ��ي ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ص� � � ��رف ع �ل ��ى
امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات امل� � � ��درج� � � ��ة ب ��ال� �خ� �ط ��ة
ال � �س � �ن ��وي ��ة ل� � � �ل � � ��وزارة ح � �ي ��ث ب �ل �غ��ت
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 30توصية أهمها إنشاء بنك للمعلومات
أوص � � ��ت ل �ج �ن��ة األول� � ��وي� � ��ات خ�ل�ال
تقريرها حول متابعة تنفيذ برنامج
عمل الحكومة ب�ع��دد م��ن التوصيات
منها:
 - 1معالجة أوجه القصور والخلل
في الدورة املستندية لتنفيذ املشاريع
التنموية ل�ل��دول��ة بالتنسيق الكامل
وامل� �ب ��اش ��ر ب�ي�ن ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ذات ال �ع�ل�اق��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى تقليص
ال ��دورة املتعلقة بالتحضير وال�ط��رح
والترسية للمشاريع التنموية.
 - 2ال �ع �م��ل ع �ل��ى إق � � ��رار امل �ي��زان �ي��ة
العامة للدولة ف��ي نفس ال��وق��ت حتى
ت�ت�م�ك��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن ب��دء
امل��راح��ل ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة ل�ل�م�ش��اري��ع من
دون تأخير.
 - 3إع�ط��اء مرحلة دراس��ة الجدوى
ل �ك��اف��ة م �ش��روع��ات ال ��دول ��ة ال�ت�ن�م��وي��ة

م��ا تستحقه م��ن اهتمام ودق��ة وجهد
ووقت وتكلفة وإدراج ميزانية مالئمة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ب �ن��د وذل � ��ك ل �ل �ح��د من
تغيير نطاق االعمال وزيادة التكاليف
االج�م��ال�ي��ة للمشروعات وع��دم ادراج
اي مشروع بالخطة التنموية للدولة
من دون التحقق من اتمام هذه املرحلة
ب ��دق ��ة ألن ع � ��دم ت �ح ��دي ��د ال� �غ ��اي ��ة م��ن
املشروع يؤدي الى تعديالت مستمرة.
 - 4وض� � � � ��ع ض � � ��واب � � ��ط ل� �ت ��أه� �ي ��ل
امل � �س � �ت � �ش ��اري ��ن وامل� � �ق � ��اول �ي��ن خ ��اص ��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �ح �ق��ق م� ��ن خ �ب��رات �ه��م
السابقة وع��دم استثناء اية مقاول او
استشاري من شروط التأهيل.
 - 5استبعاد الشركات املسند لها
مشاريع تنموية بالدولة ول��م تتمكن
م ��ن ان� �ج ��ازه ��ا وف� ��ق ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة
معه م��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي اي��ة مشروعات

يتم طرحها مستقبال وتقديم تقرير
بذلك وإرساله للجهات املعنية خاصة
لجنة املناقصات املركزية.
 - 6وض ��ع آل �ي��ة مل��راق �ب��ة وم�ت��اب�ع��ة
ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ل �ل��دول��ة
خ ��اص ��ة امل� �ت ��أخ ��رة م �ن �ه��ا  -وت�ح �ل �ي��ل
امل�ع��وق��ات وس�ب��ل معالجتها م��ن قبل
الجهات العليا بالدولة.
 - 7اع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ص�لاح�ي��ات
املمنوحة للجهات املختلقة بالدولة
فيما يتعلق بالحصول على موافقة
ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة وال�ع�م��ل
على رفع الصالحيات املالية لها بما
يتناسب م��ع ال��واق��ع الفعلي ويساهم
في تنفيذ املشروعات.
 - 8ع��دم اع�ت�م��اد أرخ ��ص االس �ع��ار
ف��ي ال�ت��رس�ي��ة ع�ل��ى االط �ل�اق واع�ت�م��اد
مبدأ التقييم الفني والتجاري وطرح

امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات م � ��ن خ� �ل ��ال م� �ظ ��روف�ي�ن
تجاري وآخر فني.
 - 9العمل على إع��داد ج��دول زمني
ل �ل �م �ش��روع��ات ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ال ��واق ��ع
ب �ك��ل ج �ه��ة م ��ن ج �ه��ات ال ��دول ��ة وب �ن��اء
على امل ��وارد البشرية امل�ت��وف��رة لديها
وقدراتها على التنفيذ والتحقق من
ذل ��ك ق �ب��ل امل��واف �ق��ة ع �ل��ى امل �ش��روع��ات
امل ��درج ��ة ب��ال �خ �ط��ة م ��ن ق �ب��ل اي ��ة جهة
بالدولة حتى يتم ان�ج��از املشروعات
وف� �ق ��ا ل �ل �ب ��رام ��ج ال ��زم �ن �ي ��ة امل �ع �ت �م��دة
ويشعر بها املواطن.
 - 10ضرورة قيام الجهات املختلفة
بتبني اس�ل��وب الفريق ذي الوظائف
امل �خ �ت �ل �ف ��ة ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��روع� ��ات
ال��رأس �م��ال �ي��ة ال �ك �ب��رى ب�ت�ل��ك ال�ج�ه��ات
إلن � �ج ��ازه ��ا وف � ��ق ال � �ب ��رام ��ج ال��زم �ن �ي��ة
املعتمدة.

 - 11ال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت� �ف ��اع ��ل ب�ين
ال � �ج � �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع� �ن ��د ت �ن �ف �ي��ذ
امل� �ش ��روع ��ات ال �ت �ن �م��وي��ة ال �ك �ب��رى م��ن
خ� �ل� ��ال اع� � �ل � ��ى م � �س � �ت� ��وى ب��ال �س �ل �ط��ة
التنفيذية بتلك ال�ج�ه��ات واعطائها
االول� ��وي� ��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى رف� ��ع ك �ف��اءة
ال� �ج� �ه ��از االداري ب �م��ا ي� �ت ��واك ��ب م��ع
ال �خ �ط��ة ال �ت�ن �م��وي��ة امل �ط �ل��وب��ة ل�س��رع��ة
اتخاذ القرارات وإزالة معوقات تنفيذ
املشروعات.
 - 12إنشاء بنك معلومات يتم فيه
االحتفاظ بسجل أداء كافة الشركات
االس� �ت� �ش ��اري ��ة وامل � �ق� ��اول�ي��ن م� ��ن اج ��ل
الرجوع اليه عند الطرح.
 - 13ال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة تنفيذ
امل �ش��روع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة وع ��رض تقدم
ال� �ع� �م ��ل ف �ي �ه��ا ع� �ل ��ى اع � �ل ��ى م �س �ت��وى
بالجهة مقارنة م��ع البرامج الزمنية

لكل مرحلة ملعالجة اسباب التأخير
وازالتها.
 - 14دراس� ��ة اس �ب��اب ع ��دم تحقيق
ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة ل �ل��دول��ة وت�ح�ل�ي��ل
اس�ب��اب�ه��ا وت�ح��دي��د م�ع��وق��ات التنفيذ
ووضع الحلول السريعة لتالفي اوجه
التأخير في تنفيذها.
 - 15العمل على إيجاد دور اعالمي
واض � � ��ح إلب � � � ��راز ان � � �ج� � ��ازات ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��روع��ات�ه��ا
ال�ت�ن�م��وي��ة وال �ت��ي ت�لام��س متطلعات
ومتطلبات املجتمع الكويتي.
 - 16ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق امل� �س� �ت �م ��ر ب �ي��ن امل �ج �ل��س
االع�ل��ى للتخطيط والتنمية واللجان
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 529مشروعا في الخطة السنوية  2016/2015منها  264إنشائيا و 250تطويريا

 3.5مليارات دينار قيمة اإلنفاق االستثماري
لمشروعات الخطة السنوية
تتمة المنشور ص10
جملة االع�ت�م��ادات املالية بامليزانية
 2016/2015ما قيمته  173مليون د.ك
بينما بلغ مجمل الصرف  32مليون
د.ك حتى  2015/12/31بنسبة صرف
قدرها  ٪18االمر الذي يعكس تأخر
ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��روع ��ات ب ��اإلض ��اف ��ة ال��ى
وج� ��ود ص �ع��وب��ة ف ��ي م�ت��اب�ع��ة امل�ن�ف��ذ
فعليا شهريا حيث وضعت ال��وزارة
ال �ب ��رن ��ام ��ج ال ��زم� �ن ��ي ع �ل��ى امل �س �ت��وى
السنوي.
 وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ةوالجهات التابعة:
ت� ��دن� ��ي ن �س �ب ��ة ال� � �ص � ��رف م �ق ��ارن ��ة
ب��امل�ب��ال��غ امل�ع�ت�م��دة مل�ش��اري��ع ال� ��وزارة
والجهات التابعة حيث بلغت جملة
االعتمادات املالية للسنة 2016/2015
م��ا قيمته  39.440مليون د.ك بينما
بلغ جملة املنصرف ما قيمته 8.810
ماليني د.ك حتى  2016/1/31بنسبة
ص� � ��رف ق � ��دره � ��ا  ٪22م� �م ��ا ي �ع �ك��س
ت��أخ��ر ف��ي ان �ج��از امل �ش��اري��ع امل��درج��ة
ب��ال �خ �ط��ة ل ��وج ��ود م �ع��وق��ات ت��واج��ه
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع��ات ت�م�ث��ل ف��ي ت��أخ��ر
وبطء لجنة البيوت االستشارية في
االج� ��راءات وب��طء ال ��دورة املستندية
لالجراءات التعاقدية.
 -وزارة الداخلية:

ت � � ��دن � � ��ي ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ص� � � ��رف ع �ل ��ى
م�ش��روع��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل��درج��ة
ب � ��ال� � �خ� � �ط � ��ة ح � � �ي� � ��ث ب� � �ل� � �غ � ��ت ج� �م� �ل ��ة
االعتمادات املالية للسنة 2016/2015
م��ا قيمته  30.993م�ل�ي��ون د.ك فيما
بلغ اجمالي املنصرف  8.202ماليني
د.ك ب �ن �س �ب��ة ص � � ��رف ق � ��دره � ��ا ٪27
وتعود معوقات التنفيذ بالوزارة الى
ب��طء لجنة ال�ب�ي��وت االس�ت�ش��اري��ة في
االج � ��راءات ل�ط��رح م�ن��اق�ص��ة تصميم
املشروع.
 وزارة الدفاعت� � �ب �ي��ن ان � � � �ع � � � ��دام ال� � � �ص � � ��رف ع �ل��ى
م �ش ��روع ��ات وزارة ال ��دف ��اع امل��درج��ة
ب��ال �خ �ط��ة ال �س �ن ��وي ��ة وامل �ع �ت �م ��د ل�ه��ا
ميزانية بالسنة املالية 2016/2015
ق� ��دره� ��ا  11.029م �ل �ي��ون د.ك ح�ت��ى
 2016/3/31لوجود معوقات تتعلق
ب �ط��ول االج� � ��راءات ال�ت�ع��اق��دي��ة وع��دم
كفاءة مقاولي الباطن.
 وزارة ال�ت��رب�ي��ة ووزارة التعليمالعالي والجهات التابعة لها:
ت � � ��دن � � ��ي ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ص� � � ��رف ع �ل ��ى
املشروعات املدرجة بالخطة السنوية
حيث بلغت جملة االعتمادات املالية
ب��امل �ي��زان �ي��ة ل�ل�س�ن��ة  2016/2015ما
ق�ي�م�ت��ه  367م �ل �ي��ون د.ك ب�ي�ن�م��ا بلغ
املنصرف  127مليون د.ك في نهاية
 2015/12/31وبنسبة صرف قدرها

لقطة من جلسة سابقة ملجلس األمة

 ٪35وت� �ج ��در االش � � ��ارة ال� ��ى وج ��ود
( )4م �ش ��روع ��ات ل ��م ت �ب ��دأ ب �ع��د ع�ل��ى
الرغم من ان بدايتها ترجع ال��ى عام
.2010/2009
 وزارة امل ��ال� �ي ��ة ووزارة ال �ن �ف��طوالجهات التابعة لهما:
ت � � ��دن � � ��ي ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ص� � � ��رف ع �ل ��ى
املشروعات املدرجة بالخطة السنوية
حيث بلغت جملة االعتمادات املالية
للسنة  2016/2015م��ا قيمته 3.667
م �ل �ي��ارات د.ك ب�ي�ن�م��ا ب �ل��غ امل�ن�ص��رف
ح�ت��ى  2016/3/29م��ا قيمته 1.515
مليار د.ك بنسبة صرف قدرها .٪41
 وزارة الدولة لشؤون اإلسكان:ت � � ��دن � � ��ي ن � �س � �ب� ��ة ال � � � �ص� � � ��رف ع �ل ��ى

مشروعات ال��وزارة امل��درج��ة بالخطة
ح� �ي ��ث ب� �ل� �غ ��ت ج� �م� �ل ��ة االع � �ت � �م � ��ادات
امل ��درج ��ة ب�م�ي��زان�ي��ة  2016/2015ما
ق�ي�م�ت��ه  619م �ل �ي��ون د.ك ب�ي�ن�م��ا بلغ
جملة املنصرف حتى 2015/12/31
م ��ا ق�ي�م�ت��ه  259م �ل �ي��ون د.ك بنسبة
ق��دره��ا  ٪42ن�ظ��را ل��وج��ود معوقات
ف��ي التنفيذ وك��ذل��ك س�ح��ب امل�ش��روع
من املقاول لعدم التزامه وعوائق في
مواقع التنفيذ.
 وزارة ال �ع ��دل ووزارة األوق� ��افوال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل��ام � �ي� ��ة وال� �ج� �ه ��ات
التابعة لهما:
ان� �خ� �ف ��اض ن �س �ب��ة ال � �ص� ��رف ع�ل��ى
املشروعات املدرجة بالخطة السنوية

حيث بلغت جملة االعتمادات املالية
ل �ل �س �ن��ة  2016/2015م ��ا ق �ي �م �ت��ه 24
مليون د.ك بينما بلغ املنصرف حتى
 2016/3/31م��ا قيمته  11.7مليون
د.ك ب �ن �س �ب��ة ص� � ��رف  ٪49وت� �ع ��ود
م �ع ��وق ��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال� ��ى ام � ��ور ف�ن�ي��ة
وتأخر اعتماد الشروط املرجعية او
وج��ود عوائق باملوقع وب��طء ال��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة ل �ل��اج � ��راءات ال �ت �ع��اق��دي��ة
او ع ��دم ك�ف��اي��ة امل�ي��زان�ي��ة املخصصة
للمشروع.
 وزارة االش �غ��ال ال�ع��ام��ة ووزارةال� � � ��دول� � � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
والجهات التابعة لهما:
ان� �خ� �ف ��اض ن �س �ب��ة ال � �ص� ��رف ع�ل��ى
امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات امل� � � ��درج� � � ��ة ب ��ال� �خ� �ط ��ة
والجهات التابعة حيث بلغت جملة
االع� � �ت� � �م � ��ادات امل � ��درج � ��ة ب��امل �ي��زان �ي��ة
 2016/2015م��ا ق�ي�م�ت��ه  432مليون
د.ك ب �ي �ن �م��ا ب� �ل ��غ امل � �ن � �ص� ��رف ح �ت��ى
 2016/1/25م��ا قيمته  288مليون
د.ك ب �ن �س �ب��ة ص � � ��رف ق � ��دره � ��ا ٪67
وتعود الى العديد من املعوقات منها
ص �ع��وب��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل��واف �ق��ات
املطلوبة من الجهات املعنية  -توقف
ص� ��رف ال ��دف� �ع ��ات ل �ل �م �ق��اول  -ت �ك��رار
استفسارات دي��وان املحاسبة  -بطء
ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة  -ت ��أخ ��ر ب �ل��دي��ة
الكويت في تسليم موقع املشروع.

 وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال� �ج� �ه ��اتالتابعة:
ت� ��دن� ��ي ن �س �ب ��ة ال� � �ص � ��رف م �ق ��ارن ��ة
ب��امل�ب��ال��غ امل�ع�ت�م��دة مل�ش��اري��ع ال� ��وزارة
حيث بلغت جملة االعتمادات للسنة
 2016/2015ما قيمته  3.314ماليني
د.ك بينما بلغ جملة املنصرف حتى
 2016/3/31ما قيمته  1.826مليون
د.ك بنسبة صرف قدرها .٪55
 وزارة الكهرباء وامل��اء والجهاتالتابعة لها:
ان � �خ � �ف� ��اض ن �س �ب ��ة ال� � �ص � ��رف ع �ل��ى
م � � �ش � ��روع � ��ات ال � �ج � �ه� ��ة ح � �ي� ��ث ب �ل �غ��ت
ج�م�ل��ة االع �ت �م��ادات امل ��درج ��ة م�ي��زان�ي��ة
 2016/2015ما قيمته  367.985مليون
د.ك بينما بلغ جملة املنصرف حتى
 2016/2/18ما قيمته  217.991مليون
د.ك بنسبة صرف قدرها .٪59
قرار اللجنة
بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��إج� �م ��اع ال� �ح ��اض ��ري ��ن م��ن
أعضائها في اجتماعها املعقود يوم
ال�خ�م�ي��س امل ��واف ��ق  2016/6/16ال��ى
املوافقة على التوصيات التالية.

وعدم اعتماد أرخص األسعار في الترسية
تتمة المنشور ص 10
املعنية بالجهات الحكومية املختلفة
ب� �ش ��أن م �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��روع ��ات
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ال �ك �ب��رى
ب��ال��دول��ة ل�ل��وق��وف ع�ل��ى امل�ع��وق��ات اوال
بأول والعمل على ازالتها.
 - 17ال �ت��زام ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ل��م ت��درج
مشاريعها بالخطة السنوية بالتعاون
مع املجلس االعلى للتخطيط وإدراج
امل � �ش � ��اري � ��ع ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ه ��ا ب��ال �خ �ط��ة
ال�س�ن��وي��ة وه ��ي ع�ل��ى س�ب�ي��ل ال�ت�ح��دي��د
االدارة العامة للجمارك وأس��واق املال
والصندوق الوطني لرعاية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ووزارة التعليم
العالي واملجلس االع�ل��ى للتخصيص
وجهاز حماية املنافسة.
 - 18م �ع��ال �ج��ة اس � �ب ��اب ان �خ �ف��اض

ن �س �ب��ة ال �ع �م��ال��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص حيث ل��م يتم تحقيق النسبة
املستهدفة بالخطة وق��دره��ا  ٪7.2في
حني املحقق .٪5.9
 - 19معالجة اسباب عدم تحقيق
امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ات ال� �ك� �م� �ي ��ة ف � ��ي م �ج��ال
التنمية البشرية واملجتمعية بنهاية
ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة خ��اص��ة ف��ي م�ج��ال
ال�ص�ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وتمكني
املرأة والشباب واإلعالم.
 - 20معالجة أسباب عدم تحقيق
امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ات ال� �ك� �م� �ي ��ة ف � ��ي م �ج��ال
التنمية االقتصادية بنهاية الخطة
ال �س �ن��وي��ة خ��اص��ة ف ��ي م �ج��ال وزارة
الكهرباء واملاء حيث انخفض مؤشر
االح� �ت� �ي ��اط االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ل �ل�م �ي��اه
وك � ��ذل � ��ك ع� � ��دم ت �ح �ق �ي��ق امل �س �ت �ه��دف
م��ن ن�س�ب��ة االك �ت �ف��اء ال��ذات��ي ل�لان�ت��اج

السمكي والنباتي.
 - 21معالجة اسباب تدني ترتيب
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع��امل �ي��ا ف ��ي ح �ض��ور
مؤشرات التنمية البشرية واملحاباة
ف ��ي ق � � ��رارات امل �س ��ؤول�ي�ن ال�ح�ك��وم�ي��ة
والهدر في اإلنفاق الحكومي.
 - 22ض � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ك��ام��ل
ب�ين الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة ومؤسسة
البترول الكويتية بشأن كميات مياه
االت � � ��زان ب��ال �ن��اق�ل�ات ال �ن �ف �ط �ي��ة وال �ت��ي
يتم تفريغها باملياه االقليمية للدول
م��ن ح�ي��ث االج � ��راءات املتبعة م��ن قبل
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ت��ي
ت�ش�م��ل ال�ت�ح�ق��ق م��ن ان ن�س�ب��ة ال�ت�ل��وث
ب��امل �ي��اه ف ��ي ح� ��دود ال �ن �س��ب امل�س�م��وح
بها قبل تفريغها وفي حالة تجاوزها
ي �ت��م م�ع��ال�ج�ت�ه��ا وف ��ق ن �ظ��م امل�ع��ال�ج��ة
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن مع

اظهار التعليمات والعقوبات ال��واردة
بقانون الهيئة لتلك الناقالت في حالة
مخالفتها.
 - 23وض��ع آل�ي��ة وض��واب��ط إلح�ك��ام
الرقابة على عمليات صرف مستحقات
امل�ق��اول�ين خ�لال م��دة زمنية م�ح��ددة ال
يتم تجاوزها من قبل الجهات املختلفة
بالدولة بعد اج��راء التحقق من صحة
وسالمة صرف قيمة املستحقات حتى
ال يتم تأخيرها وتكون ذريعة للمقاول
للتنصل من التزاماته وما يترتب عليه
من تأخر تنفيذ املشروعات.
 - 24وج � ��ود ت�ق�ص�ي��ر م ��ن ع ��دد من
شاغلي ال��وظ��ائ��ف القيادية م��ن وك�لاء
ال� � � � ��وزارات وال � ��وك �ل��اء امل �س ��اع ��دي ��ن ف��ي
متابعة تنفيذ خطة التنمية بالجهات
التي يعملون بها وكذلك تدني نسبة
االن � �ج� ��از م ��ن ه� ��ذه ال �خ �ط��ة ف ��ي ن �ط��اق

اختصاص كل منهم وحدود مشاركته
ف � ��ي إع� � � � ��داد خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي ��ة ب �ج �ه �ت��ه
االدارية.
 - 25اخ�ف��اق ال�ع��دي��د م��ن القياديني
ف � ��ي ت�ل��اف� ��ي امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة
ل�ل�ج�ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وامل �ج �ل��س االع�ل��ى
للتخطيط.
 - 26انفاذ قرار مجلس ال��وزراء في
ح��ق ال �ق �ي��ادات ال�ت��ي ال ت�ق��وم ب��دوره��ا
امل�ن��وط��ة ب��ه ف��ي ان �ج��از خ�ط��ة التنمية
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل � �ش� ��اري� ��ع االن � �ش ��ائ � �ي ��ة او
التطويرية املعتمدة وذل��ك م��ن خالل
اح �ل�ال ك �ف ��اءات اخ� ��رى ب ��دال م�ن�ه��م أو
ب ��إل �غ ��اء م ��راس �ي ��م اذا ك ��ان ��ت ت�ت�ط�ل��ب
مواقعهم صدور مراسيم.
 - 27ض� ��رورة ت�ط�ب�ي��ق م��ا ورد في
قرار مجلس الخدمة املدنية رقم ()21
لسنة  2015بشأن نظام تقييم شاغلي

ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة ب ��إح ��دى م��رات��ب
التقييم:
(كفء ومتوسط واقل من متوسط)
وتطبيق ما ورد في امل��ادت�ين ( 4و )5
من هذا القرار.
 - 28ي�ج��ب إب� ��راز ال �ج��ان��ب امل�ش��رق
وال �ن �ظ��ام ال��دي �م �ق��راط��ي ال� ��ذي تتمتع
ب��ه دول��ة ال�ك��وي��ت اع�لام�ي��ا وان حقوق
االنسان مكفولة لكل مواطن ومقيم.
 - 29م �ح ��ارب ��ة ك ��ل أوج � ��ه ال �ف �س��اد
االداري واملالي بالدولة والقضاء على
م�ظ��اه��ر االن �ف��اق غ�ي��ر امل �ب��رر وح�م��اي��ة
االم � ��وال ال �ع��ام��ة م��ن امل�ع�ت��دي��ن عليها
بإنفاذ القانون عليهم ومحاسبتهم.
 - 30الحفاظ على الهوية الوطنية
للمجتمع الكويتي وثوابتها وقيمها
كهدف استراتيجي تتكاتف من اجل
تحقيقه.
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منها العمل على اإلسراع في تنفيذ المشاريع النفطية وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها

الميزانيات توصي بـ  62توصية في تقريرها
عن مؤسسة البترول والشركات التابعة لها
أن �ج��زت لجنة امل�ي��زان�ي��ات التقرير
السابع والثالثني بشأن:
 - 1م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��اد
الحساب الختامي ملؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة للسنة
املالية .2015/2014
 - 2ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن
ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال �ج �ه��ات املستقلة
وحساباتها الختامية للسنة املالية
القطاع النفطي.2015/2014 - - 3تقارير دي��وان املحاسبة بشأن
تقييم األداء.
 - 4تقارير وح��دات ال��رق��اب��ة املالية
عما أسفرت عنه الرقابة املسبقة على
تنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة
ع��ن ال�ن�ص��ف األول م��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 5مشروع القانون بربط ميزانية
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة للسنة املالية .2017/2016
قرار اللجنة
وقد قررت اللجنة:
اوال  -قرار اللجنة بشأن
الحساب الختامي للسنة المالية
:2015/214
وب � �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها
الحاضرين الى املوافقة على الحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة وف� �ي� �م ��ا ي�ل��ي
البيانات املالية:
أوال  -اإلي� � ��رادات :ب�ل�غ��ت اإلي� ��رادات
م�ب�ل��غ  27.666.331.000د.ك (س�ب�ع��ة
وع �ش��ري��ن م �ل �ي��ارا وس �ت �م��ائ��ة وس �ت��ة
وس �ت�ي�ن م�ل �ي��ون��ا وث�لاث �م��ائ��ة وواح ��د
وثالثني الف دينار فقط ال غير).
ث � ��ان � �ي � ��ا  -امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات :ب �ل �غ��ت
املصروفات مبلغ 26.412.55700.000
د.ك (ستة وعشرين مليارا واربعمائة
واث � �ن� ��ي ع �ش ��ر م �ل �ي��ون��ا وخ �م �س �م��ائ��ة
وس �ب �ع��ة وخ �م �س�ين أل ��ف دي �ن ��ار فقط
الغير).
موزعة على النحو اآلتي:
 ال �ت �ك��ال �ي��ف امل� �ب ��اش ��رة امل �ت �غ �ي��رة:ب�ل�غ��ت ال�ت�ك��ال�ي��ف امل �ب��اش��رة امل�ت�غ�ي��رة
م�ب�ل��غ  25.040.839.000د.ك (خمسة
وع �ش��ري��ن م �ل �ي��ارا وارب � �ع �ي�ن م�ل�ي��ون��ا
وث �م ��ان �م��ائ ��ة وت �س �ع��ة وث �ل�اث �ي�ن ال ��ف
دينار فقط ال غير).
م� � � �ص � � ��روف � � ��ات ال � �ت � �ش � �غ � �ي � ��ل :ب �ل �غ ��ت
م � � � � �ص� � � � ��روف� � � � ��ات ال � � �ت � � �ش � � �غ � � �ي� � ��ل م � �ب � �ل� ��غ
 2.466.775.000د.ك (مليارين واربعمائة
وس � �ت ��ة وس � �ت �ي�ن م �ل �ي ��ون ��ا وس �ب �ع �م��ائ��ة
وخ �م �س��ة وس �ب �ع�ين ال ��ف دي �ن ��ار ف �ق��ط ال
غير).

امل�خ�ص�ص��ات :ب�ل�غ��ت املخصصات
م�ب�ل��غ  345.000.000د.ك (ث�لاث �م��ائ��ة
وخمسة وأرب�ع�ين مليون دي�ن��ار فقط
ال غير).
ثالثا  -صافي الربح( /الخسارة):
ب� � � �ل � � ��غ ص � � � ��اف � � � ��ي ال � � � � ��رب � � � � ��ح م� �ب� �ل ��غ
 1.253.774.000د.ك (م�ل�ي��ار ومائتني
وثالثة وخمسني مليونا وسبعمائة
وارب �ع��ة وس�ب�ع�ين ال��ف دي �ن��ار ف�ق��ط ال
غ �ي��ر) وت � ��ؤول ال ��ى االح �ي��اط��ي ال �ع��ام
للمؤسسة.
ثانيا  -قرار اللجنة بشأن ميزانية
السنة املالية :2017/2016
 - 1وب�ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها
الحاضرين الى املوافقة على ميزانية
املؤسسة (بعد التعديل).
 - 2ت �ق��وم امل��ؤس �س��ة ب��ال��رد كتابيا
على ما اتخذ من اج��راءات في تنفيذ
ت ��وص� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة م� ��ع ب� ��داي� ��ة دور
االنعقاد املقبل وفقا للنموذج املرفق
في التقرير وإرساله للجنة امليزانيات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي وف� �ي� �م ��ا ي�ل��ي
تقديرات امليزانية بعد التعديل للسنة
املالية .2017/2016
أوال  -اإلي� � ��رادات :ق ��درت اإلي� ��رادات
ب�م�ب�ل��غ  9.737.384.000د.ك (ت�س�ع��ة
مليارات وسبعمائة وسبعة وثالثني
مليونا وث�لاث�م��ائ��ة وارب �ع��ة وثمانني
الف دينار فقط ال غير).
ث � ��ان � �ي � ��ا  -امل � � � �ص � � ��روف � � ��ات :ق � � ��درت
املصروفات بمبلغ  9.501.212.000د.ك
(تسعة م�ل�ي��ارات وخمسمائة وواح��د
م �ل �ي��ون وم��ائ �ت�ي�ن واث� �ن ��ى ع �ش��ر أل��ف
دينار فقط الغير).
موزعة على النحو اآلتي:
 التكاليف املباشرة املتغيرة:ق � � � � ��درت ال � �ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف امل � �ب� ��اش� ��رة
املتغيرة بمبلغ 8.282.107.000د.ك
(ثمانية م�ل�ي��ارات ومائتني واثنني
وث �م��ان�ي�ن م �ل �ي��ون��ا وم ��ائ ��ة وس�ب�ع��ة
آالف دينار فقط ال غير).
م � � �ص � � ��روف � � ��ات ال � �ت � �ش � �غ � �ي� ��ل :ق � � ��درت
م � � � �ص � � � ��روف � � � ��ات ال� � �ت� � �ش� � �غ� � �ي � ��ل ب� �م� �ب� �ل ��غ
 2.857.092.000د.ك (مليارين وثمانمائة
وس� �ب� �ع ��ة وخ� �م� �س�ي�ن م �ل �ي ��ون ��ا واث� �ن�ي�ن
وتسعني الف دينار فقط ال غير).
امل�خ�ص�ص��ات :ق ��درت املخصصات
بمبلغ  100.000.000د.ك (مائة مليون
دينار فقط ال غير).
ص��اف��ي ال ��رب ��ح (/ال� �خ � �س ��ارة) :ق��در
صافي الربح بمبلغ  236.172.000د.ك
(مائتني وستة وثالثني مليونا ومائة
واث �ن�ي�ن وس�ب�ع�ين ال ��ف دي �ن��ار ف�ق��ط ال
غ�ي��ر) وت ��وزع وف�ق��ا ل�ن��ص امل ��ادة ()12
م��ن امل��رس��وم بالقانون رق��م ( )6لسنة
.1980

جانب من جلسة مجلس األمة أمس

واللجنة في ختام تقريرها توصي
باآلتي:
 - 1اس�ت�م��رار ال�ت�ع��اون وال�ت��واص��ل
م ��ع ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة ب �ش �ك��ل دائ ��م
واالخ��ذ بتوجيهاتها لضمان سالمة
العمليات املالية واالدارية.
 - 2التنسيق مع الجهات الرقابية
ل�ت�ص��وي��ب امل��آخ��ذ ف��ي إدارة التدقيق
ال� ��داخ � �ل� ��ي مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن أث � ��ر ف� ��ي ال �ح��د
م� ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات اإلداري� � � � � ��ة وامل ��ال� �ي ��ة
واملحاسبية التي قد تقع بها الوحدات
التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل
وقوعها وشغلها بالكوادر الوظيفية
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 مع
الجهات الرقابية بما يضمن سالمة
ع �م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق امل ��ال ��ي واالداري
م�س�ت�ق�ب�لا وإل �ح ��اق ت�ب�ي�ع�ت�ه��ا ب��أع�ل��ى
سلطة إش��راف �ي��ة ض�م��ان��ا لحياديتها
واستقالليتها.
 - 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 م��ؤس�س��ة
البترول الكويتية بالتعاون مع جهاز
املراقبني املاليني وفقا ملقتضى أحكام
القانون ومعالجة اوج��ه القصور في
نظم الرقابة الداخلية.
 - 4تدعيم الجهاز املالي باملؤسسة
وشغلها بالكوادر الوظيفية املناسبة
وامل� ��ؤه � �ل � ��ة ب� �م ��ا ي� �س� �ه ��م ف � ��ي إح� �ك ��ام
الرقابة املالية على الشركات التابعة
للمؤسسة.
 - 5ت �ن �س �ي��ق م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الكويتية م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة لشؤون
ذوي االع ��اق ��ة وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل�ع�ن�ي��ة لتفعيل امل� ��ادة رق ��م ( )14من
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )8ل �س �ن��ة  2010ف��ي
ش��أن حقوق االش�خ��اص ذوي االعاقة
وال�ت��ي تنص على ان تلتزم الجهات
الحكومية واالهلية والقطاع النفطي
التي تستخدم خمسني عامال كويتيا
ع� �ل ��ى االق � � ��ل ب ��اس� �ت� �خ ��دام ن �س �ب��ة م��ن
االش � �خ� ��اص ذوي االع� ��اق� ��ة امل��ؤه �ل�ين
م�ه�ن�ي��ا ال ت�ق��ل ع��ن  ٪4م��ن ال�ع��ام�ل�ين

ال�ك��وي�ت�ي�ين ل��دي�ه��ا وال ي�ج��وز ألي من
هذه الجهات رفض تعيني املرشحني
م��ن االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة للعمل
ل ��دي� �ه ��ا دون س� �ب ��ب م� �ق� �ب ��ول خ�ل�اف
االعاقة وتوفر الدولة برامج تحفيزية
لجهات العمل ال�ت��ي ت��وظ��ف م��ا يزيد
على النسب املحددة من ذوي االعاقة
ويجوز للحكومة تقديم الدعم املادي
ل�ل�ج�ه��ات ال �ت��ي ت�ت�ج��اوز ه ��ذه النسب
وي � �ص� ��در ب � �ش� ��روط ال� ��دع� ��م ق � � ��رار م��ن
ال�س�ل�ط��ة امل�خ�ت�ص��ة ب �ن��اء ع�ل��ى ع��رض
الهيئة.
 - 6ي �ج��ب إع �ط��اء االول ��وي ��ة ملعهد
ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل��أب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ألي
أب� �ح ��اث او اس� �ت� �ش ��ارات او دراس � ��ات
ت��رغ��ب م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
وشركاتها التابعة ف��ي تنفيذها في
امل �ج��االت ال��داخ �ل��ة ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات
املعهد تنفيذا ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء
وق��واع��د تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة والتنسيق
املسبق م��ع املعهد لتحديد االب�ح��اث
واالستشارات وال��دراس��ات التي يقرر
امل�ع�ه��د ام�ك��ان�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا بواسطته
وذل��ك لضبط وترشيد االن�ف��اق العام
واملساهمة في اب��راز كفاءة العناصر
الوطنية للمعهد ف��ي امل�ج��ال البحثي
وال � � �ح � � ��رص ع � �ل� ��ى أال ت � �ك � ��ون ه� �ن ��اك
ازدواجية في االعمال البحثية ما بني
امل��ؤس�س��ة وامل�ع�ه��د وس�ب��ق ان اوص��ت
اللجنة بذلك.
 - 7ال �ع �م��ل ب �ش �ك��ل ج ��اد ع �ل��ى رف��ع
م� �س ��اه� �م ��ة اإلي � � � � � � ��رادات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة
ل�ل�م��ؤس�س��ة ف��ي ص��اف��ي رب�ح�ه��ا وف�ق��ا
ل �ل��أس � ��س االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة وامل� �ه� �ن� �ي ��ة
وال �ع �م ��ل ب �م��وض��وع �ي��ة ع �ل��ى دراس � ��ة
أس �ب��اب ت�ح�ق�ي��ق االن �ش �ط��ة الرئيسية
للمؤسسة خسائر تشغيلية متتالية
سنويا خاصة في املنتجات البترول
وال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ة وال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري
وال�ن�ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة ل�ل�ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة
والزميلة للمؤسسة واالس�ت�ف��ادة من
تقارير ديوان املحاسبة في هذا الشأن
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

 - 8العمل على مراجعة االستثمارات
املالية للمؤسسة وشركاتها التابعة
في األوراق املالية وغيرها من االدوات
االس �ت �ث �م��اري��ة ب�ش�ك��ل دوري واي �ج��اد
ال � �ح � �ل� ��ول امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل �ل �ت �خ �ل��ص م��ن
االستثمارات الخاسرة مع تفعيل دور
اللجان العليا ف��ي ب��رام��ج االستثمار
ف��ي م�ت��اب�ع��ة ال�ع�م�ل�ي��ات االس�ت�ث�م��اري��ة
اوال ب��أول والعمل على تالفي املآخذ
وامل�ل�اح � �ظ ��ات ال� �ت ��ي س �ج �ل �ه��ا دي � ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن وس� �ب ��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 - 9التنسيق مع الجهات الرقابية
للعمل ع�ل��ى م��راج�ع��ة ج�م�ي��ع األس��س
امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة امل � �ع � �ت � �م ��دة ف � ��ي إع � � ��داد
ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة املجمعة للمؤسسة
كي تظهر البيانات املالية للمؤسسة
ب �ص��ورة ع��ادل��ة وم�ع�ب��رة ع��ن مركزها
املالي.
 - 10التنسيق مع الجهات الرقابية
ب� �ش� �ك ��ل ج � � ��اد ل � �ل� ��وص� ��ول ال � � ��ى رؤي � ��ة
مشتركة ح��ول ع�ن��اص��ر تكلفة ان�ت��اج
البرميل وتحديد مكوناته الحقيقية
ع�ل��ى أس ��س م�ه�ن�ي��ة وض �ب��ط تكاليف
هذه العناصر وترشيدها.
 - 11التنسيق مع الجهات الرقابية
إلع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي األس � � ��س امل��ال �ي��ة
املتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز
ال� �ع ��ائ ��د ل� �ل ��دول ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل م��ؤس �س��ة
ال�ب�ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�م��ا يتناسب مع
ال� �ت� �ط ��ورات ال �ح��دي �ث��ة ف ��ي ال �ص �ن��اع��ة
النفطية واف�ض��ل امل�م��ارس��ات العاملية
فلي هذا الشأن.
 - 12التنسيق مع الجهات الرقابية
ل �ل��وص��ول ال� ��ى رؤي � ��ة م �ش �ت��رك��ة ح��ول
تضمني مصروفات الشركة الكويتية
لنفط الخليج ضمن البيانات املالية
املجمعة ملؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
وش ��رك ��ات ��ه ال �ت��اب �ع��ة ب �م��ا ي �س �ه��م ف��ي
معرفة اجمالي تكلفة انتاج البرميل
للمؤسسة وتحقيق شمولية امليزانية
ع� �ن ��د دراس � �ت � �ه� ��ا وس � �ب ��ق ان أوص� ��ت
اللجنة بذلك.

 - 13ق �ي��ام امل��ؤس �س��ة ب �ش �ك��ل ج��اد
بإعادة النظر في آلية تأهيل مقاولي
العقود واعمالهم واالوامر التغييرية
وتحديد نطاق اعمال العقود والتأكد
م� ��ن م�ل�اء ت� �ه ��م امل ��ال� �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
املواضيع ذات الصلة بالتنسيق مع
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب
واالخ ��ذ بتوجيهاتها لتحجيم ه��ذه
امل�لاح �ظ��ات ب��ال�ح��د االدن ��ى وتالفيها
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ككل
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 14ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اإلس � � � � ��راع ف��ي
تنفيذ امل�ش��اري��ع النفطية وتنفيذها
وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها
وض�ب��ط تكاليف ان�ش��ائ�ه��ا ومعالجة
الخلل الناتج من الناحية التخطيطية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة بالتنسيق م��ع الجهات
ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �ج��ان��ب واالخ� ��ذ
ب �ت ��وج �ي �ه ��ات �ه ��ا وس � �ب� ��ق ان أوص � ��ت
اللجنة بذلك.
 - 15األخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار السيرة
الذاتية للشركات املراد ترسية العقود
ع �ل �ي �ه��ا خ� ��اص� ��ة ان ه � �ن� ��اك ش ��رك ��ات
ش��اب ت�ن�ف�ي��ذه��ا س��اب�ق��ا اوج ��ه قصور
وم �خ��ال �ف��ات وع� ��دم ال �ت ��زام ب��ال �ش��روط
ال�ت�ع��اق��دي��ة م�م��ا يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 16إع � � ��داد امل ��ؤس� �س ��ة ل � �ـ (ق��ائ �م��ة
س��وداء) بالشركات وامل�ق��اول�ين الذين
يثبت تعثرهم في انجاز املشاريع كي
ال تسند اليهم اعمال اخرى مستقبال
ب��االض��اف��ة ال��ى اع�ت�م��اد آل �ي��ات معينة
ت �ض �م��ن ح� ��ق امل ��ؤس� �س ��ة وش��رك��ات �ه��ا
ال �ت��اب �ع��ة ف ��ي ف �س��خ ع �ق��وده��ا م ��ع م��ن
يثبت تعثره اثناء التنفيذ والرجوع
ع �ل �ي��ه ب �ك��اف��ة االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
حفظا ل�ح��ق ال�ج�ه��ة وامل ��ال ال �ع��ام وان
ُت�ض�م��ن ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة بالنصوص
القانونية املناسبة في تحمل املقاول
للتكاليف امل��ال�ي��ة االض��اف�ي��ة الناتجة
عن تأخره.
 - 17ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى س� � ��د ج �م �ي��ع
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ش ��اغ ��رة ل� ��دى امل��ؤس �س��ة
وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة وف� ��ق ال �ق��وان�ين
والقرارات واللوائح املنظمة لذلك بما
ي�ض�م��ن وي �ح �ق��ق ال �ع��دال��ة وامل� �س ��اواة
وت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ل�ج�م�ي��ع امل�ت�ق��دم�ين
وااله� �ت� �م ��ام ب �ت �ك��وي��ت ال�ت�خ�ص�ص��ات
النادرة وتقديم التحفيز الالزم لها.
 - 18يجب التنسيق وب��وق��ت كاف
م��ع مطبعة الحكومة ب ��وزارة االع�لام
ع� �ن ��د رغ � �ب ��ة ال� �ج� �ه ��ة ف� ��ي ط� �ب ��اع ��ة اي
مطبوعات خ��اص��ة بها وذل��ك لضبط
وترشيد اإلنفاق العام في هذا املجال.
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ترشيد النفقات والمصروفات بما يتناسب مع الموقف المالي لكل شركة

ضرورة المحافظة على نسبة العمالة الوطنية
في العقود النفطية والعمل على زيادتها
تتمة المنشور ص12
 - 19ق �ي��ام امل��ؤس�س��ة ب��إع��داد بيان
ل�ل�م��رك��ز امل��ال��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ش��رك��ات�ه��ا
التابعة بحيث يظهر مركزها املالي
الحقيقي كتقييم ت �ج��اري ب�ح��ت قبل
دعم املؤسسة لها نظرا لوجود العديد
م��ن ال��دع��وم امل�ب��اش��رة وغ�ي��ر املباشرة
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 20م �ب��ادرة امل��ؤس�س��ة ف��ي اق�ت��راح
أي تعديالت تشريعية تزيل ما يعرقل
اع �م��ال �ه��ا ورف �ع �ه��ا ل �ل��وزي��ر امل�خ�ت��ص
لتحقيق املصلحة العامة م��ع وج��ود
متابعة ادارية لهذه االقتراحات بشكل
دوري.
ثانيا  -التوصيات الخاصة
بشركة نفط الكويت:
 - 1ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
ل�ت�س��وي��ة جميع امل�لاح �ظ��ات املسجلة
عليها بشكل ج��اد م��ع رص��د اس�ب��اب
ن �ش��أة ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ات ل �ض �م��ان ع��دم
ت� �ك ��راره ��ا م �س �ت �ق �ب�لا وخ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود
النفطية وال�ت��أك��د م��ن ق��درت�ه��م الفنية
وم�لاء ت �ه��م امل��ال �ي��ة وم ��دى م��واك�ب�ت�ه��م
للتطورات التكنولوجيا في الصناعة
ال�ن�ف�ط�ي��ة وس �ب��ق ان أوص� ��ت ال�ل�ج�ن��ة
بذلك.
 - 2ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
لدراسة االسباب املانعة من عدم تحقق
ال�ط��اق��ة االن�ت��اج�ي��ة املستهدفة للنفط
ال �خ��ام وف �ق��ا ل �ل��رؤي��ة ل�لاس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
امل ��رس ��وم ��ة ل �ه��ا ل �ت�لاف �ي �ه��ا م�س�ت�ق�ب�لا
وإع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ب�ش�ك��ل ج ��اد ف��ي م��دى
كفاءة مشغلي وح��دات االنتاج املبكر
واستبعاد املتعثر منهم.
 - 3ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
ل �ل��وص��ول ال� ��ى رؤي � ��ة م �ش �ت��رك��ة ح��ول
عناصر تكلفة انتاج البرميل وتحديد
مكوناته الحقيقية على اسس مهنية
وض � �ب� ��ط ت� �ك ��ال� �ي ��ف ه � � ��ذه ال �ع �ن ��اص ��ر
وت ��رش � �ي ��ده ��ا خ� ��اص� ��ة ان ال� �ت� �ق ��اري ��ر
ال��رق��اب�ي��ة ال��رق��اب�ي��ة تشير ال��ى تضمن
ه��ذه التكلفة م�ص��اري��ف غير متعلقة
باالنتاج كـ (املخصصات ومصاريف
الحفر غير املثمر).
 - 4ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
مل� �ع ��ال � �ج ��ة ال � �ق � �ص � ��ور ف� � ��ي ال� �ن ��اح� �ي ��ة
ال�ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل �ش��اري��ع
ال �ش��رك��ة وإع � � ��داد ال � ��دراس � ��ات امل��ال �ي��ة
امل�ل�ائ �م��ة وال �ك��اف �ي��ة ق �ب��ل ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذه

املشاريع مع ضبط تكاليف انشائها.
 - 5األخ ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال�س�ي��رة
الذاتية للشركات املراد ترسية العقود
ع �ل �ي �ه��ا خ� ��اص� ��ة ان ه � �ن� ��اك ش ��رك ��ات
ش��اب ت�ن�ف�ي��ذه��ا س��اب�ق��ا اوج ��ه قصور
وم �خ��ال �ف��ات وع� ��دم ال �ت ��زام ب��ال �ش��روط
ال�ت�ع��اق��دي��ة م�م��ا يتطلب استبعادها
تالفيا لتكرار تلك املخالفات.
 - 6إعداد الشركة لـ (قائمة سوداء)
ب��ال �ش��رك��ات وامل �ق��اول�ي�ن ال��ذي��ن يثبت
ت�ع�ث��ره��م ف��ي ان �ج��از امل �ش��اري��ع 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
ت �ض �م��ن ح� ��ق امل ��ؤس� �س ��ة وش��رك��ات �ه��ا
ال �ت��اب �ع��ة ف ��ي ف �س��خ ع �ق��وده��ا م ��ع م��ن
يثبت تعثره اثناء التنفيذ والرجوع
ع �ل �ي��ه ب �ك��اف��ة االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
حفظا ل�ح��ق ال�ج�ه��ة وامل ��ال ال �ع��ام وان
ُت�ض�م��ن ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة بالنصوص
القانونية املناسبة في تحمل املقاول
للتكاليف املالية االضافلية الناتجة
عن تأخره.
 - 7االس �ت �م��رار ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة على
نسبة ال�ع�م��ال��ة الكويتية ف��ي العقود
ال �ن �ف �ط �ي��ة ل �ل �م �ق��اول�ي�ن وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
زيادتها تدريجيا والتأكد من وجود
ه��ذه ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي امل�ش��اري��ع
ميدانيا م��ع ض��رورة التأكد م��ن قيام
مقاولي العقود النفطية التي تحتوي
ع �ل��ى ب �ن��د ال �ت ��دري ��ب ب �ت��أه �ي��ل ال �ق��وى
الوطنية وال�ع�م��ل على نقل الخبرات
الالزمة لهم حسبما هو مطلوب منهم
وف ��ق ال �ش��روط ال�ت�ع��اق��دي��ة وال �ح��رص
ع �ل��ى ب �ي ��ان ال� �ف ��رص ال �ت��وظ �ي �ف �ي��ة ف��ي
العقود النفطية بكل شفافية وبيان
املزايا املالية للمتقدمني الستقطابهم
للعمل في القطاع الخاص وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 - 8ق �ي��ام ال�ش��رك��ة ب��االع�ت�م��اد على
خ �ب��رات �ه��ا ال��ذات �ي��ة م ��ن ح �ي��ث ت��دري��ب
عامليها التدريب العملي االمثل بما
يساهم ف��ي التقليل ف��ي مصروفاتها
املتعلقة ب��ال�ع�ق��ود النفطية وخ��اص��ة
ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ع� �ق ��ود ال� �خ ��اص ��ة
ب��ال �ت �ش �غ �ي��ل وال� �ص� �ي ��ان ��ة وس� �ب ��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
ثالثا  -التوصيات الخاصة بشركة
البترول الوطنية الكويتية:
 - 1ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
ل�ت�س��وي��ة جميع امل�لاح �ظ��ات املسجلة
عليها بشكل ج��اد م��ع رص��د اس�ب��اب
ن �ش��أة ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ات ل �ض �م��ان ع��دم
ت� �ك ��راره ��ا م �س �ت �ق �ب�لا وخ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
يتعلق بآلية تأهيل مقاولي النفطية
والتأكد من قدرتهم الفنية ومالءتهم

حوار نيابي حكومي على هامش الجلسة

امل��ال �ي��ة وم ��دى م��واك�ب�ت�ه��م ل�ل�ت�ط��ورات
التكنولوجية في الصناعة النفطية.
 - 2ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
ملعالجة اس�ب��اب تدني ك�ف��اءة صيانة
مصافي الشركة وإع��ادة النظر بشكل
ج ��اد ف��ي م ��دى ك �ف��اءة ت �ل��ك ال �ش��رك��ات
واستبعاد املتعثر منهم.
 - 3ت �ن �س �ي��ق ال� �ش ��رك ��ة م� ��ع دي � ��وان
املحاسبة ملعالجة اس�ب��اب انخفاض
االنجاز الفعلي في مشروعي الوقود
ال �ب �ي �ئ��ي وم �ص �ف��اة ال� � ��زور وال �ح ��رص
على تنفيذهما وفق البرامج الزمنية
امل�ق��ررة ومعالجة جميع امل��آخ��ذ التي
س �ج �ل �ه��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ه��ذا
ال �ش��أن م��ع ض� ��رورة ت��أه�ي��ل امل�ق��اول�ين
ت��أه�ي�لا ك��اف�ي��ا وال �ت��أك��د م��ن م�لاء ت�ه��م
امل��ال �ي��ة ق �ب��ل ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود وال�ن�ظ��ر
ف� ��ي ت ��اري� �خ� �ه ��م ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ل �ع �ق��ود
السابقة وإقصاء املتعثرين منهم ملنع
تكرار استمرار مشاكلهم في العقود
الجديدة.
رابعا  -التوصيات الخاصة بشركة
صناعة الكيماويات البترولية:
 - 1ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية والجهات الرقابية
ل�ت�س��وي��ة جميع امل�لاح �ظ��ات املسجلة
عليها بشكل ج��اد م��ع رص��د اس�ب��اب
ن �ش��زة ت�ل��ك املل��اح �ظ��ات ل�ض�م��ان ع��دم
ت�ك��راره��ا مستقبال وتحجيم ظ��اه��رة
االوام��ر التغييرية خاصة ان الشركة
ت �ع��ان��ي م ��ن ق �ص ��ور واض � ��ح ف ��ي ه��ذا
الجانب.
 - 2اعادة النظر في هيكلة الشركة
بما يساهم في رفع مستوى النشاط
التشغيلي االس��اس��ي للشركة ليكون
مصدرا للربحية عبر دخولها كشريك
حقيقي في االنشطة البتروكيماوية
ول�ي��س عبر تملك االس�ه��م مما يعود
ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة ف ��ي ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
اي� ��رادات � �ه� ��ا ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

 - 3ال �ع �م��ل ع �ل��ى ض �ب��ط ش ��ؤون
التوظف ف��ي الشركة وف��ق ال�ق��رارات
امل�ن�ظ�م��ة ل�ه��ا وت�ص��وي��ب م�لاح�ظ��ات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب �ض �ب��ط م �ك��اف��آت ال �ع �م��ل االض��اف��ي
ل�ل�م��وظ�ف�ين وف ��ق ال �ح��اج��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة
ل�ل�ع�م��ل وال�ت�ع��ام�ي��م امل��ال �ي��ة املنظمة
ب� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص امل� � � ��زاي� � � ��ا ال� �ع� �ي� �ن� �ي ��ة
للموظفني.
خامسا  -التوصيات الخاصة
بشركة ناقالت النفط الكويتية:
 - 1تنسيق الشركة م��ع مؤسسة
ال�ب�ت��رول الكويتية إلظ�ه��ار مركزها
املالي الحقيقي قبل دعمها من قبل
امل��ؤس�س��ة ب �ع�لاوة ت��أج�ي��ر ال�ن��اق�لات
السنوية للوقوف على كفاءة االداء
التشغيلي لها.
 - 2ق� �ي ��ام ال� �ش ��رك ��ة ب �ش �ك��ل ج ��اد
بمتابعة جميع قضاياها واالنتهاء
من اجراءات التصفية بشكل حاسم
كي ال يتم تحميلها بأعباء محاماة
ال م � �ب� ��رر ل� �ه ��ا وذل � � � ��ك ب��ال �ت �ن �س �ي��ق
م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة واألخ � � ��ذ
بتوجيهاتها في هذا الشأن.
 - 3ق� �ي ��ام ال� �ش ��رك ��ة ب �ش �ك��ل ج ��اد
للتخلص من االصول غير املستغلة
ب� �م� �ص� �ن ��ع ت� �ع� �ب� �ئ ��ة ال � � �غ� � ��از امل � �س� ��ال
وتصويب املآخذ املسجلة عليها في
هذا الشأن وفق املتطلبات الرقابية.
 - 4قيام الشركة بضبط الرقابة
ع� �ل ��ى ال � �ع � �ق� ��ود وإل� � � � � ��زام امل� �ق ��اول�ي�ن
بالجداول الزمنية في تنفيذها وان
تضمن العقود املبرمة بالنصوص
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة امل� �ن ��اس� �ب ��ة ف� ��ي ت�ح�م��ل
امل�ق��اول للتكاليف املالية االضافية
الناتجة عن تأخره.
 - 5ق � �ي� ��ام ال � �ش ��رك ��ة ب��اس �ت �غ�ل�ال
م� ��ا ي �خ �ص��ص ل �ل �ش��رك��ة م� ��ن اراض
لتساعدها في اداء املهام التي قامت
من اجلها.
 - 6االه � � � � �ت � � � � �م� � � � ��ام ب � �ت � �ك � ��وي � ��ت
التخصصات النادرة في العمليات

البحرية واسطول الناقالت وتقديم
التحفيز الالزم لهم.
 - 7ال �ح��رص ع�ل��ى ان ت �ك��ون عقود
ال�ت�غ��ذي��ة امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ظ�ه��ر ال�ن��اق�لات
الكويتية متوافقة مع احكام الشريعة
االسالمية والتأكد من ذلك ميدانيا.
سادسا  -التوصيات الخاصة
بشركة البترول الكويتية
العالمية:
 - 1اس�ت�م��رار ق�ي��ام ال�ش��رك��ة ب��زي��ادة
أعداد املوظفني الكويتيني في مكاتب
ال � �ش� ��رك� ��ة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة وخ � ��اص � ��ة ف��ي
االدارات العليا والوسطى وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 - 2ق �ي��ام ال �ش��رك��ة ب��ال �ت��رك �ي��ز على
زي��ادة حصتها السوقية من النشاط
ال�ت�س��وي�ق��ي ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه وال�ت��وس��ع
االقتصادي املدروس في هذا الشأن.
 - 3تنسيق ال�ش��رك��ة م��ع امل��ؤس�س��ة
مل� �ع ��ال� �ج ��ة اس � � �ب � ��اب ع � � ��دم ت �ن �ف �ي��ذه��ا
مل�ش��روع��ات�ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة والعمل
على رفع نسبة االنجاز فيها.
سابعا  -التوصيات الخاصة
بشركة االستكشافات
البترولية الخارجية:
 - 1ع �م��ل ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى م�ع��ال�ج��ة
االن �خ �ف��اض ال �س �ن��وي ألرب��اح �ه��ا من
خ�ل��ال اع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي اق �ت �ص��ادات
تشغيل الشركة والتركيز على الجانب
ال ��رب� �ح ��ي ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى االه � � ��داف
االخ� � � ��رى ك � ��زي � ��ادة االن � �ت � ��اج وت �ع��زي��ز
االح �ت �ي��اط �ي��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة م ��ن ال�ن�ف��ط
وال�غ��از ونقل الخبرات التكنولوجية
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 - 2ض ��رورة االخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
ال� �ظ ��روف ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ع� �ن ��د اع� � � ��داد ت� �ق ��دي ��رات
امل� �ش ��اري ��ع وخ ��اص ��ة امل� �ش ��اري ��ع ال �ت��ي
ت� �ن ��وي ال �ش ��رك ��ة االس� �ت� �ح ��واذ ع�ل�ي�ه��ا
لتحقيق االه ��داف املخطط لها وذل��ك
للتقليل م��ن االن�ح��راف��ات ف��ي ميزانية

ال �ش ��رك ��ة وس �ب ��ق ان اوص � ��ت ال�ل�ج�ن��ة
بذلك.
 - 3العمل بدقة على تحديد قيمة
العطاءات التي تنوي الشركة التقدم
بها من خالل اج��راء الدراسات الفنية
ال �ل�ازم� ��ة وس� �ب ��ق ان اوص � ��ت ال�ل�ج�ن��ة
بذلك.
 - 4العمل على رف��ع نسبة العمالة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ح � �ق� ��ول ال �ن �ف �ط �ي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة للشركة خ��اص��ة ان اع��داد
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف ��ي ت �ل��ك ال� �ح� �ق ��ول وه��و
م � ��ا س� �ي� �س ��اه ��م ف � ��ي ن � �ق ��ل ال � �خ � �ب ��رات
التكنولوجية للشركات النفطية التي
تعمل داخل الكويت وسبق ان اوصت
اللجنة بذلك.
ثامنا  -التوصيات الخاصة
بالشركة الكويتية
لتزويد الطائرات بالوقود:
 - 1اس �ت �م��رار ال�ش��رك��ة ل�ب��ذل امل��زي��د
م��ن ال �ج �ه��ود وال �ع �م��ل ع �ل��ى تحصيل
ال � � ��دي � � ��وان ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ة م��ع
االطراف الخارجية اوال بأول واتخاذ
الخطوات الالزمة لتقليل قيمة املبالغ
غ�ي��ر املحصلة وال�ت��ي بلغت ن�ح��و 43
مليون دينار وسبق ان اوصت اللجنة
بذلك.
 - 2ال�ع�م��ل ع�ل��ى م��راج�ع��ة متوسط
س �ع��ر ب �ي��ع وق� � ��ود ال � �ط ��ائ ��رات ب�ش�ك��ل
دوري وع � �ل� ��ى اس� � ��س ت � �ج ��اري ��ة ب�م��ا
يضمن تنافسية سعره ب�ين مطارات
امل �ن �ط �ق��ة ق � ��در امل �س �ت �ط��اع وس� �ب ��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
تاسعا  -التوصيات الخاصة
بشركة خدمات القطاع النفطي:
 - 1ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية لترشيد مصروفات
ال �ش��رك��ة ب �م��ا ي �ت �ن��اس��ب م ��ع م��وق�ف�ه��ا
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ال� �ح ��ال ��ي وال � � � ��ذي ي��رم��ى
ال ��ى ت�ص�ف�ي�ت�ه��ا وان ت �ك��ون امل�ي��زان�ي��ة
امل� �ع� �ت� �م ��دة ل �ل �ش��رك��ة م �ق �ت �ص��رة ع�ل��ى
املبالغ الخاصة باملحاماة وما يتصل
بها من مصروفات إلنجاز هذا االمر.
 - 2ت�ن�س�ي��ق ال �ش��رك��ة م��ع مؤسسة
البترول الكويتية بإعادة النظر في كل
من الهيكل االداري للشركة ومجلس
ادارتها املتضخم نسبيا والعمل على
اقتصاره بالحد االدن��ى من املوظفني
إلنجاز اعمال تصفية الشركة.
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وزير الخارجية تلقى اتصاال من نظيره األميركي

الخالد وكيري بحثا تطورات
المشاورات اليمنية في الكويت
ت �ل �ق��ى ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد مساء أمس
األول االث � �ن �ي��ن ات � �ص � ��اال ه��ات �ف �ي��ا
م� � ��ن وزي � � � ��ر خ� ��ارج � �ي� ��ة ال� � ��والي� � ��ات
املتحدة األمريكية ج��ون كيري تم
خ�لال��ه بحث ال�ت�ط��ورات االقليمية
والدولية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان
صحافي أمس إن الوزير األمريكي
ج��دد خ�لال االت �ص��ال تقدير ب�لاده
الس �ت �ض ��اف ��ة ال� �ك ��وي ��ت مل � �ش� ��اورات
السالم اليمنية معربا عن تمنياته
أن تتكلل امل� �ش ��اورات ب�م��ا يساهم
ف��ي إع� ��ادة األم ��ن واالس �ت �ق��رار إل��ى
ربوع اليمن.
وأوض � � ��ح ال� �ب� �ي ��ان أن االت� �ص ��ال
ت � �ن� ��اول أي � �ض ��ا م �ج �م��ل األوض � � ��اع
وال � � �ت � � �ط � � ��ورات ع � �ل� ��ى ال� �س ��اح� �ت�ي�ن
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وال �ق �ض��اي��ا

الشيخ صباح الخالد

محل االهتمام املشترك.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ال�ت�ق��ى األم�ين
ال � �ع� ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال� � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
د .نبيل العربي أمس االول االثنني
م� �ب� �ع ��وث االم� � � ��م امل � �ت � �ح ��دة ل �ل �ي �م��ن
اس�م��اع�ي��ل ول��د ال�ش�ي��خ اح�م��د على
هامش م�ش��اورات ال�س�لام اليمنية

املنعقدة حاليا في الكويت.
واط �ل��ع امل�ب�ع��وث االم �م��ي األم�ين
العام للجامعة الذي يزور الكويت
ح��ال �ي��ا ع �ل��ى ت � �ط ��ورات م� �ش ��اورات
ال�س�لام اليمنية واب ��رز التحديات
التي تواجهها الى جانب الجهود
امل�ب��ذول��ة للتوصل ال��ى ح��ل سلمي
ل�ل�ازم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وف ��ق امل��رج�ع�ي��ات
الدولية.
وج� ��دد األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج��ام�ع��ة
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء دع ��م ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ل �ل �ج �ه��ود ال �ح �ث �ي �ث��ة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا
االم��م املتحدة إلنهاء النزاع الدائر
في اليمن ومساعدة اليمنيني على
تخطي املرحلة الدقيقة.

وزير اإلعالم استقبل المطوع والسفير الدعيج

الحمود وعمر هاشم
بحثا محاربة التطرف والغلو
التقى وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي ��خ س �ل �م��ان
ال�ح�م��ود ع�ض��و هيئة ك�ب��ار العلماء
ب ��األزه ��ر ال �ش��ري��ف ورئ �ي��س ج��ام�ع��ة
األزه � ��ر ال �س��اب��ق ب �ج �م �ه��وري��ة مصر
العربية الشقيقة د .أحمد عمر هاشم
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وق ��ال ��ت وزارة االع� �ل��ام ف ��ي ب�ي��ان
ص�ح��اف��ي أم ��س ان ��ه ت��م خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
ال��ذي عقد مساء أمس األول التطرق
ال��ى دور الهيئة ف��ي ت��رس�ي��خ النهج
اإلسالمي الوسطي ومحاربة األفكار
الضالة ونبذ التطرف والغلو.
وأض� � ��اف� � ��ت ان ال � �ش � �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود اكد استمرار تعاون الوزارة
م ��ع األزه� � ��ر ال �ش��ري��ف وه �ي �ئ��ة ك �ب��ار
ال �ع �ل �م��اء ف��ي رف ��د ال �ب��رام��ج ال��دي�ن�ي��ة
اإلذاعية والتلفزيونية محليا مشيدا
ب ��ال ��دور ال �ع��ري��ق وامل �ك��ان��ة ال��رف�ي�ع��ة
ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا األزه � ��ر ال �ش��ري��ف

دانت أمام األمم المتحدة االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان

الكويت تدعو المجتمع الدولي لوقف
جرائم الحرب ضد السوريين
دعت الكويت املجتمع الدولي أمس
إل ��ى ال�ت�ك��ات��ف م��ن أج ��ل وق ��ف ارت �ف��اع
م �ع��دل ج ��رائ ��م ال �ح ��رب واالن �ت �ه��اك��ات
ال �ج �س �ي �م��ة ل� �ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ال �ت��ي
أص �ب �ح��ت ت �م��س ال� �س ��واد األع �ظ ��م من
أبناء الشعب السوري.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة وف� ��د ال �ك��وي��ت
ال��دائ��م ل��دى االم��م املتحدة واملنظمات
ال��دول �ي��ة ام ��ام م�ج�ل��س االم ��م امل�ت�ح��دة
لحقوق االنسان في اط��ار استعراض
ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة امل �س �ت �ق �ل��ة ل�ت�ق�ص��ي
ال �ح �ق��ائ��ق ف ��ي س ��وري ��ا ح ��ول اوض ��اع
حقوق االنسان في سوريا.
واض � ��اف م �ن ��دوب ال �ك��وي��ت ال��دائ��م
ل � � ��دى االم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة وامل� �ن� �ظ� �م ��ات
ال��دول �ي��ة االخ� ��رى ف��ي ج�ن�ي��ف السفير
ج� �م ��ال ال �غ �ن �ي��م ان ال �ك ��وي ��ت ت �ش��اط��ر
ال �ل �ج �ن��ة امل �س �ت �ق �ل��ة ق �ل �ق �ه��ا م ��ن ت�ف��اق��م
ح��االت االعتقال العشوائي للمدنيني
وكذلك ارتفاع نسبة ح��االت االختفاء
القسري وعمليات اختطاف األطفال
وتجنيدهم للقتال.
ودان � � ��ت ال� �ك ��وي ��ت س �ع��ي األط� � ��راف
املتحاربة إلى تمزيق النسيج الوطني
لسوريا من خالل عمليات الفصل بني
املدنيني بموجب انتماءاتهم وترحيل

العديد منهم إل��ى مناطق بعيدة عن
ق ��راه ��م وم��دن �ه��م األص �ل �ي��ة ع �ل��ى ذات
األساس.
وأض � � � � � ��اف ال � �غ � �ن � �ي ��م ان ال � �ك ��وي ��ت
ت��دي��ن ب�ش��دة أي�ض��ا ك��اف��ة االن�ت�ه��اك��ات
الخطيرة واملمنهجة لحقوق اإلنسان
ال� �ت ��ي ي� �ت� �ع ��رض ل� �ه ��ا أب � �ن� ��اء ال �ش �ع��ب
ال�س��وري الفتا ال��ى م��ا ج��اء ف��ي تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ح ��ول اس �ت �م��رار االع � �ت ��داءات
التي تستهدف املدنيني واملؤسسات
امل� ��دن � �ي� ��ة ب � �م ��ا ف� �ي� �ه ��ا امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
وامل� � ��دارس وذل� ��ك ف��ي ان �ت �ه��اك ص��ري��ح
للقانون ال��دول��ي اإلنساني والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان.
وقال ان هذه املأساة اإلنسانية لن
تنتهي إال بحل سياسي يحقن الدماء
وي �ع �ي��د االس �ت �ق ��رار مل�ن�ط�ق�ت�ن��ا ول��ذل��ك
ندعو إلى تنفيذ كافة ق��رارات مجلس
األم � ��ن ذات ال �ص �ل��ة آم �ل�ي�ن أن ت�ن�ج��ح
امل �س��اع��ي ال��دول �ي��ة ل��وق��ف ال�ع�م�ل�ي��ات
ال�ع��دائ�ي��ة وإلع � ��ادة ت��دف��ق امل �س��اع��دات
اإلنسانية إلى كافة املناطق السورية
دون انتقائية أو تمييز.
وشدد على تأكيد الكويت التزامها
ال� �ق ��وي ب �س �ي��ادة س ��وري ��ا واس �ت �ق�ل�ال
وس�لام��ة ووح��دة أراض�ي�ه��ا وتطلعها

جمال الغنيم

ال��ى تعاون الجميع مع جهود األمني
ال �ع��ام س�ت��اف��ان دي م�س�ت��ورا ال�ه��ادف��ة
إلى تحقيق السالم.
واك� ��د ان دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل ��م ت �ت��وان
عن تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب
ال �س��وري م�ن��ذ ب��داي��ة األزم ��ة وس�خ��رت
ك��اف��ة ط��اق��ات�ه��ا لحشد ال��دع��م ال��دول��ي
للعمليات اإلنسانية وكذلك ملساعدة
امل �ج �ت �م �ع��ات امل�س�ت�ض�ي�ف��ة ل�ل�ن��ازح�ين
على توفير الرعاية ملنكوبي الحرب.
واض � � � � � � � ��اف ان ال � ��دب � �ل � ��وم � ��اس � �ي � ��ة
اإلنسانية لدولة الكويت اسفرت عن
عدة مبادرات ناجحة في هذا االتجاه

ومن أبرزها مؤتمرات املانحني لدعم
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري وال �ت ��ي ج � ��اءت من
خالل التعاون الوثيق مع هيئات األمم
املتحدة املعنية بالعمل اإلنساني.
وب�ين ان املؤتمر ال��راب��ع للمانحني
ملساعدة سوريا واملنطقة الذي انعقد
في لندن في الرابع من فبراير املاضي
برئاسة كويتية وأملانية ونرويجية
وب��ري �ط��ان �ي��ة ك� ��ان اس �ت �ك �م��اال ل�ث�لاث��ة
مؤتمرات استضافتها بالدي الكويت
ع�ل��ى م��دى ال�س�ن��وات ال �ث�لاث املاضية
مشيرا الى ان هذه املؤتمرات األربعة
تمكنت من جمع تعهدات تجاوزت 17
مليار دوالر.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق اك � ��د ال �س �ف �ي��ر
الكويتي م�ج��ددا أهمية ال��دع��وة التي
أط� �ل� �ق� �ه ��ا ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
األمير الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه بمؤتمر
ل� �ن ��دن ل �ل �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي ف �ل �س �ف��ة ج��دي��دة
لدعم ومساعدة النازحني والالجئني
ع �ب��ر اع �ت �م ��اد ب ��رام ��ج وخ� �ط ��ط ت��وف��ر
ل�ه��م ف��رص��ا للتعلم ب�م��ا يمكنهم من
مواجهة أعباء الحياة ويعينهم على
رس ��م مستقبلهم وم�س�ت�ق�ب��ل ب�لاده��م
ويحصن عقولهم من األفكار الهدامة.

الشيخ سلمان الحمود

وعلماؤه األجالء في العاملني العربي
واإلسالمي.
كما التقى الشيخ سلمان الحمود
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة وال��رئ �ي��س
التنفيذي للمركز العلمي الكويتي
م .م�ج�ب��ل امل �ط��وع وأع �ض ��اء مجلس
اإلدارة ح �ي��ث اط� �ل ��ع ع �ل��ى ال �خ �ط��ط

املستقبلية ل�ل�م��رك��ز ال �ت��ي ت��أت��ي في
إطار التحديث والتطوير املستمر.
وأش � ��اد ال ��وزي ��ر ب ��ال ��دور امل�ع��رف��ي
وال� � �ت� � �ن � ��وي � ��ري ال � � � ��ذي ي� �ض� �ط� �ل ��ع ب��ه
امل��رك��ز ك��ون��ه م �ص��درا ث�ق��اف�ي��ا دائ�م��ا
للشباب والناشئة ومعلما حضاريا
وم�ق�ص��دا سياحيا م��ؤك��دا اس�ت�م��رار
دع ��م وزارة اإلع �ل��ام ألن �ش �ط��ة امل��رك��ز
العلمي وفعالياته.
وال�ت�ق��ى ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
اي �ض��ا س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى امل�م�ل�ك��ة
األردنية الهاشمية الشقيقة د .حمد
ال��دع �ي��ج ح �ي��ث أك ��د ج��اه��زي��ة وزارة
اإلعالم لتغطية فعاليات ومناسبات
سفارة الكويت في العاصمة (عمان)
بما يبرز الوجه الحضاري للبالد.

السفير السليمان يناشد
الكويتيين في فرنسا االبتعاد
عن أماكن االشتباه والخطر
ناشد سفير الكويت لدى باريس
سامي محمد السليمان املواطنني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي ف ��رن �س ��ا االل � �ت� ��زام
ب� �ق ��وان� �ي� �ن� �ه ��ا خ� ��اص� ��ة م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �س �ل �ط��ات األم �ن �ي��ة
ف ��ي ظ ��ل اس �ت �م��رار ح��ال��ة ال �ط ��وارئ
واالب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن أم� ��اك� ��ن االش �ت �ب ��اه
والخطر.
وق��ال��ت ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��دى
باريس في بيان تلقته وكالة االنباء
الكويتية (كونا) ان جاء ذلك خالل
مأدبة إفطار اقامها السفير مساء
امس االثنني وش��ارك فيها عدد من
امل��واط �ن�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ب��اري��س
ك� �م ��ا ح� �ض ��ره ��ا أع � �ض� ��اء ال� �س� �ف ��ارة
ورؤس � ��اء وأع �ض��اء امل�ك��ات��ب الفنية
امللحقة ورئيس وأعضاء بعثة دولة
الكويت لدى اليونسكو.
وط� � ��ال� � ��ب ال � �س � �ف � �ي ��ر امل� ��واط � �ن�ي��ن
الكويتيني باالبتعاد عما من شأنه
ان يتسبب ف��ي االزع ��اج واملضايقة
وال � �ت � �ق � �ي� ��د ب � �ن � �ظ ��م ن � �ق� ��ل األم � � � � ��وال
وال �ت �ص��ري��ح ال �ج �م��رك��ي واالل � �ت ��زام
بقوانني اإلقامة والشروط املمنوحة
بموجبها تأشيرة الدخول.
وش � � � � ��دد ال � �س � �ف � �ي� ��ر ال� �س� �ل� �ي� �م ��ان
ع �ل��ى ض � � ��رورة ات � �ص ��ال امل��واط �ن�ي�ن
ال�ك��وي�ت�ي�ين ب��ال �س �ف��ارة ع �ل��ى ال�خ��ط
ال� �س ��اخ ��ن ح�ي��ن ال� �ح ��اج ��ة م�ت�م�ن�ي��ا

للجميع السالمة وطيب اإلقامة في
فرنسا.
وم� � � � ��ن ج� � �ه � ��ة أخ� � � � � ��رى ن � ��اش � ��دت
القنصلية الكويتية في فرانكفورت
ال �س �ي��اح ال �ك��وي �ت �ي�ين ال��راغ �ب�ي�ن في
ال�ت��وج��ه ال��ى أمل��ان�ي��ا ف��ي صيف هذا
ال�ع��ام االل �ت��زام بتعليمات الجهات
االم� � �ن� � �ي � ��ة وذل � � � � ��ك ل � �ل � �ح� ��رص ع �ل��ى
س�لام�ت�ه��م وض �م��ان ع��دم تعرضهم
ألي مساءالت قانونية.
وق � ��ال � ��ت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ف � ��ي ب �ي��ان
ص� �ح ��اف ��ي ان � � ��ه وب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ق ��رب
ح �ل��ول اج� ��ازة ع�ي��د ال�ف�ط��ر وم��وس��م
ال�س�ف��ر وح��رص��ا منها ع�ل��ى سالمة
امل ��واط� �ن�ي�ن وع� � ��دم ت �ع��رض �ه��م ألي��ة
م �ش��اك��ل خ�ل�ال س �ف��ره��م وإق��ام �ت�ه��م
ف� ��إن � �ه� ��ا ت � ��ؤك � ��د ض � � � � � ��رورة ال � � �ت � ��زام
امل� ��واط � �ن�ي��ن ال� ��راغ � �ب�ي��ن ف � ��ي زي � � ��ارة
جمهورية أملانيا االت�ح��ادي��ة بكافة
ال �ق��وان�ين وال�ت�ع�ل�ي�م��ات امل�ت�ب�ع��ة في
البالد".
واض � � � � ��اف � � � � ��ت ان ال � �ق � �ن � �ص � �ل � �ي ��ة
ال �ع��ام��ة ف ��ي م��دي �ن��ة (ف��ران �ك �ف��ورت)
اص � ��درت اإلرش � � ��ادات وال�ت�ع�ل�ي�م��ات
ب �ه ��ذا ال �خ �ص��وص ل�ت�س�ه�ي��ل ام ��ور
امل�س��اف��ري��ن م�ع��رب��ة ع��ن اس�ت�ع��داده��ا
مل� �س ��اع ��دة امل ��واط � �ن �ي�ن خ �ل��ال ف �ت��رة
تواجدهم لقضاء اإلجازة الصيفية
او اجازة العالج.
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الرويعي :لست راضيا عن تنفيذ الحكومة
القوانين التي أقرها المجلس

سلطان اللغيصم ود.علي العمير وخلف دميثير يهنئون الرويعي

ب�ي�ن�م��ا اع ��رب رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ش��ؤون
التعليم والثقافة واالرش��اد البرملانية
النائب د .عودة الرويعي عن رضاه عن
االن �ج��ازات ال�ت��ي حققها مجلس األم��ة
أكد في املقابل انه غير راض عن تنفيذ
الحكومة للقوانني التي اقرها املجلس.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للصحافيني
على هامش استقباله املهنئني بالشهر
الفضيل حيث اق��ام غبقته الرمضانية
ف ��ي دي ��وان ��ه ب�م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات

م � �س ��اء ام� � ��س االول ب� �ح� �ض ��ور ن� ��واب
ووزراء وع��دد كبير م��ن اب�ن��اء ال��دائ��رة
الثانية.
واض � ��اف ال ��روي� �ع ��ي :ن�ت�ي�ج��ة ت��أخ��ر
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق ��وان�ي�ن ال�ت��ي
اق � � ��ره � � ��ا امل � �ج � �ل � ��س ال � � �ح � ��ال � ��ي ي �ش �ع��ر
امل ��واط� �ن ��ون ب��ال�ت�ق�ص�ي��ر والي �ش �ع��رون
بانجازاتنا ألن�ه��ا ل��م تنفذ على ارض
الواقع فقط هي قوانني موجودة ولكن
ت�ن�ف�ي��ذه��ا اص �ب��ح م �ت��أخ��را ول �ك��ن نحن

والرويعي يتلقى التهاني من املواطنني

دائما نحث الحكومة على ه��ذا العمل
وتنفيذ القوانني حتى يشعر املواطن
بان هناك عجلة انجاز تدور بالسرعة
املطلوبة.
وعن الغبقة الرمضانية التي اقامها
في ديوانه بمنطقة الصليبيخات قال
الرويعي اليوم لقاء او اجتماع ان صح
التعبير وه��و م��ن ع��ادات اه��ل الكويت
وه � ��ذا ال� �ش ��يء ي �ج �م �ع �ن��ا ع �ل��ى ال�خ�ي��ر
واملحبة بمختلف طوائفنا واختالفتنا

وم�ش��ارب�ن��ا وآرائ �ن��ا املختلفة سياسا
وغيرها وهذا ما جبلنا عليه.
واض � � ��اف ال ��روي� �ع ��ي ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
ال �ل �ق ��اءات دائ �م ��ا ن�ل�ت�ق��ي ع �ل��ى امل�ح�ب��ة
وال � �خ � �ي� ��ر وه � � � ��ذا م � ��ا ي � �ع� ��زز ال� ��وح� ��دة
الوطنية الكويتية وجعل فيها مساحة
كبيرة من التافهم والتعايش وايضا
م ��ن ال� �ت ��آل ��ف واي � �ض ��ا ن �ب��ذ ال �خ�ل�اف��ات
الشخصية وغيرها جانبا.
وش � � � ��دد ال � ��روي � �ع � ��ي ع � �ل ��ى ان م �ث��ل

تشغيل آخر مولد للطاقة في محطة
الزور الشمالية األولى
أعلنت فرق اإلنشاء في شركات
(شمال ال��زور األول��ى) و(هيونداي
للصناعات الثقيلة) و(سوسايتي
إن �ت��رن��اش �ي��ون��ال دي دي�س��امل�ي�ن��ت)
ت �ش �غ �ي��ل آخ � ��ر م ��ول ��د ل �ل �ط��اق��ة ف��ي
م�ح�ط��ة (ال � ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة األول ��ى)
ال� �ت ��ي ت �ع ��د أول م �ح �ط��ة م�س�ت�ق�ل��ة
لتوليد ال�ط��اق��ة وتحلية امل �ي��اه في
الكويت.
وق� ��ال ب �ي��ان م �ش �ت��رك ص� ��ادر عن
الشركات أمس إن املشروع البالغة
ق�ي�م�ت��ه  1.7م �ل �ي��ار دوالر أم��ري�ك��ي
احرز تقدما سريعا منذ أن تم بدء
العمل فيه في يناير  2014حيث تم
توليد أول ميغاواط م��ن الكهرباء
في مايو .2015
وأض��اف البيان أن ق��درة املحطة
اإلنتاجية بلغت نحو  40في املئة
من إجمالي قدرتها البالغة 1.539
ميغاواط في غضون  18شهرا.
وذك� � � ��ر أن� � ��ه ت � ��م ب� � ��دء ال �ت �ش �غ �ي��ل
ال�ت�ج��اري ألول ت��ورب�ي�ن��ات غ��از في
ي��ون�ي��و  2015أي ب�ع��د  78أسبوعا

م��ن ب ��دء ع�م�ل�ي��ة اإلن �ش ��اء موضحا
أن ال�ع�م��ل ي�ج��ري ع�ل��ى ق��دم وس��اق
بغية إنجاز املشروع املتوقع أن يتم
تشغيله تجاريا بالكامل في نهاية
نوفمبر املقبل كما تم اإلع�لان عنه
مسبقا.
ون� � �ق � ��ل ال� � �ب� � �ي � ��ان ع� � ��ن ال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي في شركة (شمال ال��زور
األول��ى) أن��درو بيفن قوله إن��ه عند
ت �ش �غ �ي��ل امل � �ش� ��روع ب �ك��ام��ل ق��درت��ه
اإلنتاجية سيولد  1.539ميغاواط
م ��ن ال �ط ��اق ��ة أي م ��اي� �ع ��ادل  10ف��ي
املئة من إجمالي القدرة اإلنتاجية
الحالية للطاقة في الكويت.
وأوض � ��ح أن ال� �ق ��درة اإلن �ت��اج �ي��ة
ل � �ل � �م � �ش� ��روع م� � ��ن امل � � �ي� � ��اه امل � �ح�ل��اة
والبالغة  107ماليني غالون يوميا
ستشكل ما نسبته  20في املئة من
إجمالي ال�ق��درة الحالية في مجال
تحلية املياه بالكويت.
وافاد بأنه سيتم تشغيل املحطة
ب��ال �غ��از امل �ح �ل��ي وال� �غ ��از الطبيعي
امل �س��ال امل �س �ت��ورد لتصبح املحطة

األن�ق��ى ف��ي الكويت لتوليد الطاقة
وتحلية املياه وأكثر املصادر كفاءة
في توليد الطاقة.
وعن ابرز مؤشرات املشروع قال
ب �ي �ف��ن ان ��ه س �ي �ت��م ت�ش�غ�ي��ل امل�ح�ط��ة
ب� �ت ��ورب� �ي� �ن ��ات ب� � ��ال� � ��دورة امل��دم �ج��ة
امل �ع �ت �م ��دة ع �ل ��ى ال � �غ� ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي
كوقود اساسي وزيت الغاز كوقود
اح�ت�ي��اط��ي ح�ي��ث ت�ت�ض�م��ن املحطة
خمسة ت��ورب�ي�ن��ات ي��ول��د ك��ل منها
 225.8م �ي �غ��اواط وت��ورب �ي �ن�ين من
ط � ��راز آخ� ��ر ي ��ول ��د ك ��ل م �ن �ه �م��ا 251
ميغاواط.
واوض��ح أن محطة تحلية املياه
تستخدم  10وح��دات لتكنولوجيا
التقطير متعدد التأثير من شركة
(س��وس��اي �ت��ي إن �ت��رن��اش �ي��ون��ال دي
ديساملينت ) بقدرة إنتاجية تبلغ
 10.84م�ل�اي�ي�ن غ ��ال ��ون م ��ن امل �ي��اه
املحالة يوميا لكل وحدة.
ي ��ذك ��ر ان ال � �ش� ��راك� ��ة ف� ��ي ش��رك��ة
(ش � �م� ��ال ال� � � ��زور األول � � � ��ى) ه� ��ي ب�ين
كونسورتيوم من القطاع الخاص

ال � ��ذي ي �م �ت �ل��ك ح �ص��ة ن�س�ب�ت�ه��ا 40
في املئة من الشركة ويضم كال من
(ان�ج��ي) وه��ي شركة (ج��ي دي.اف.
سويز) سابقا وشركة (سوميتومو
ك��ورب��وري �ش��ن) ال �ي��اب��ان �ي��ة وش��رك��ة
(عبدالله حمد الصقر واخوانه).
وتمتلك الحصة املتبقية البالغة
 60في املئة الحكومة الكويتية عبر
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ال�ت��ي
تمتلك حصة  5في املئة واملؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
التي تمتلك  5في املئة ايضا وهيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني
العام والخاص التي تمتلك حصة
 50في املئة.
وس �ت �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة م�س�ت�ق�ب�لا
بطرح حصة  50في املئة لالكتتاب
ال � �ع� ��ام ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ب� �ع ��د اك �ت �م��ال
املشروع ليتبقى من حصتها نسبة
 10في املئة.

ه � ��ذه ال � �ل � �ق� ��اءات االج �ت �م ��اع �ي ��ة دائ �م ��ا
ت �ك��ون م �م��زوج��ة ب��ال �ت�ع��اون وال�ت�ف��اه��م
واالح� �ت ��رام وال �ت �ق��دي��ر وه� ��ذا م��ا ن��ؤك��د
ون �ع ��زز ع�ل�ي��ه ب ��ان ي �ك��ون ع �ن��دن��ا مثل
ه��ذه ال�ل�ق��اءات وه��ذه امل�ن��اس�ب��ات التي
ت�ج�م�ع�ن��ا ع �ل��ى ال �خ �ي��ر وامل �ح �ب��ة ل��ذل��ك
اليوم تابعتم حضور مختلف النواب
وال � � ��وزراء واي �ض��ا ن�ت�ك�ل��م ع��ن ح�ض��ور
اخوان نواب ان صح التعبير منافسني
لنا من اهل الدائرة ولكن نلتقي معهم

على خير ومحبة وهذا ما جبلنا عليه.
واك � � � � ��د ال� � ��روي � � �ع� � ��ي ان م � �ث� ��ل ه� ��ذه
األم� ��ور ال �ت��ي ت �ع��زز وح��دت�ن��ا الوطنية
وت �ع��زز مكانتنا االج�ت�م��اع�ي��ة واي�ض��ا
تعطينا ال�ق��درة حتى ف��ي االخ�ت�ي��ارات
املستقبلية لقرارات معينة واستشفاف
األراء وايضا معرفة رأي اآلخ��ري��ن في
مختلف املستويات.

الجامعات الخاصة :قبول 3322
طالبا في البعثات الداخلية
أع�ل�ن��ت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة ق �ب��ول 3322
طالبا وطالبة ف��ي خطة البعثات
الداخلية للفصل االول م��ن العام
ال �ج��ام �ع��ي  2017/2016ل �ب��رام��ج
الدبلوم والبكالوريوس.
وق � � � ��ال األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال � �خ ��اص ��ة االس � �ت� ��اذ
د .حبيب أبل في مؤتمر صحافي
ع� �ق ��د م� �س ��اء أم � ��س األول ان � ��ه ت��م
قبول اكبر ع��دد ممكن من الطلبة
امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ف � ��ي خ� �ط ��ة ال �ب �ع �ث��ات
لبرامج البكالوريوس والدبلوم.
واوض� � � � � ��ح ان ه� � � ��ذه ال � �ب� ��رام� ��ج
ت�ق��دم�ه��ا ك��ل م��ن ج��ام �ع��ة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا والجامعة
األم��ري �ك �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت وال�ك�ل�ي��ة
األس �ت��رال �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وال�ك�ل�ي��ة
ال �ت �ق �ن �ي��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وج��ام �ع��ة
ال � �ش ��رق األوس � � ��ط وك �ل �ي��ة ال �ش��رق
األوس � � � � ��ط وك � �ل � �ي� ��ة ال� �ج ��ون� �ك ��وي ��ن
ال � �ك � �ن� ��دي� ��ة ف� � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت وك �ل �ي ��ة
القانون الكويتية العاملية وكلية
ال �ك��وي��ت ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
وك �ل �ي��ة ب��وك �س �ه��ل ل �ل �ب �ن��ات وك�ل�ي��ة
تكنولوجيا الطيران.

وب �ي��ن أب � ��ل ان ع � ��دد امل �ت �ق��دم�ين
ف��ي منظومة ال��دي��رة االلكترونية
ل�خ�ط��ة ال �ب �ع �ث��ات ل �ه��ذا ال �ع��ام بلغ
 3968ط ��ال� �ب ��ا وط ��ال� �ب ��ة وان � � ��ه ل��م
ي �ت��م ق �ب��ول  440م �ن �ه��م ف �ي �م��ا بلغ
ع��دد الطلبة ال��ذي��ن ل��م يستكملوا
مستنداتهم ولديهم نواقص 193
ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة ف��ي ح�ين انسحب
 13طالبا من خطة البعثات لهذا
العام.
واش� � ��ار ال� ��ى ان اك �ث ��ر م �ج��االت
ال� �ق� �ب ��ول ك � ��ان ف� ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات
ال� �ه� �ن ��دس �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ح� �ي ��ث ان
األم��ان��ة عملت على ق�ب��ول الطلبة
ح�س��ب ال��رغ�ب��ة االول� ��ى ل�ك��ل طالب
تجنبا للتعثر الدراسي وتحويل
ال �ط ��ال ��ب ب�ي�ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ب�م��ا
يحقق رغبة الطالب وطموحه.
واوض ��ح أب��ل ان األم��ان��ة تهدف
الى تشجيع الكليات والجامعات
الخاصة على تنفيذ خطة األمانة
ف� ��ي ف� �ت ��ح ت �خ �ص �ص��ات اك� �ث ��ر ك��ي
تستوعب اعداد طلبة اكبر مشيرا
ال��ى ان ه��ذا ال�ت�ف��اوت يختلف من
جامعة الى اخرى وذلك للحصول
على اوسع طاقة استيعابية.
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معهد التخطيط يصدر العدد الثاني
من تقرير التنمية العربية
أص��در املعهد العربي للتخطيط
ام� � ��س ال � �ع � ��دد ال � �ث ��ان ��ي م � ��ن ت �ق��ري��ر
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�ع �ن��وان (اإلدارة
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة للنمو
الشامل التشغيلي) ويتضمن ستة
ف �ص��ول ت��رك��ز ع �ل��ى ال �ن �م��و ال�ش��ام��ل
ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل ��ي ك� � ��أس� � ��اس ل �ل�ارت � �ق� ��اء
بالتنمية في الدول العربية.
وي �ن �ق �س��م ال �ت �ق��ري��ر ال� � ��ذي خ��ص
املعهد وكالة االنباء الكويتية (كونا)
ب �ن �ش��ره ال ��ى ق�س�م�ين ي �ن��اق��ش األول
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي
العربي الراهن من حيث خصائص
ال �ن �م��و واالخ � �ت �ل��االت االق �ت �ص��ادي��ة
امل �ت��رت �ب��ة ع�ل�ي��ه واخ� �ت�ل�االت اإلدارة
االجتماعية.
وي �ن��اق��ش ال �ق �س��م ال �ث��ان��ي ال�ن�م��و
الشامل التشغيلي كهدف للتنمية
االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي � � ��ة واالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة

البترول الوطنية:
ليس لنا عالقة
بإعدام الكالب
أك� � � ��د امل � �ت � �ح � ��دث ال ��رس� �م ��ي
باسم شركة البترول الوطنية
الكويتية م .خالد العسعوسي
ان ال �ش��رك��ة غ �ي��ر م�ع�ن�ي��ة ب�م��ا
ت � ��داول� � �ت � ��ه ب � �ع� ��ض ال �ص �ح ��ف
وقنوات التواصل االجتماعي
ب �ش��أن إع� ��دام ك�ل�اب بوليسية
ك��ان��ت ال �ب �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة قد
تعاقدت على توفيرها من قبل
أحد املقاولني املحليني.
وق� � ��ال ال �ع �س �ع��وس��ي ال� ��ذي
يشغل وظ�ي�ف��ة ن��ائ��ب الرئيس
التنفيذي للخدمات املساندة
في البترول الوطنية لـ (كونا)
أم� � ��س ان� � ��ه ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال� ��ذي
ت��أس��ف فيه الشركة مل��ا اتخذه
امل �ق��اول م��ن إج ��راءات ف��إن هذا
اإلجراء ال يمت للشركة بصلة
ح� �ي ��ث ان ال� �ت� �ع ��اق ��د م � ��ع ه ��ذا
امل �ق��اول امل�ح�ل��ي ق��د ت��م إل�غ��اؤه
منذ فترة.

ومتطلبات ال�س�ي��اس��ة االق�ت�ص��ادي��ة
واالجتماعية واملتطلبات املؤسسية
الالزمة لتحقيقه.
وع ��رض ال�ت�ق��ري��ر أه��م خصائص
ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ط ��وي ��ل األج ��ل
التي تشير إلى بقاء متوسط معدل
نمو دخ��ل ال�ف��رد ف��ي ال��دول العربية
منخفضا إذ سجل خالل الفترة من
 2010-1950حوالي 4ر 1في املئة.
وأكد أن الدول العربية لم تتمكن
م ��ن ت �ج ��اوز أزم� ��ة ان �خ �ف��اض ال�ن�م��و
ك�ل�ي��ا م ��ا ي�ع�ك��س ص �ع��وب��ة ف ��ي رف��ع
نسق النمو الشامل التشغيلي دون
تغيير أسس نموذج النمو جذريا.
وأوض� � � � � ��ح أن م � � �ع� � ��دالت ال �ن �م ��و
االقتصادي العربي شهدت تأرجحا
ب�ي�ن امل � �ع� ��دالت امل ��وج �ب ��ة وال �س��ال �ب��ة
م��ا ص�ع��ب اس �ت��دام��ة ال�ن�م��و ل�ف�ت��رات
ط ��وي �ل ��ة ح �ي ��ث ب �ل ��غ م �ت ��وس ��ط ع ��دد

العدد الثاني من تقرير التنمية

م ��وج ��ات االن� �ك� �م ��اش ح ��وال ��ي ت�س��ع
م��وج��ات ل�ك��ل دول��ة ع��رب�ي��ة متوسط
مدتها  2.24سنة فيما بلغت أقصى
ف�ت��رة انكماش س��ت س�ن��وات تراجع
فيها الدخل بمقدار  5.3في املئة.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى أن م � �ع� ��دل ال �ن �م��و

ال�س�ك��ان��ي ف��ي ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة شهد
ارتفاعا سنويا بلغ حوالي 5ر 3في
املئة ووص��ل إلى نحو 5ر 5في املئة
في دول الخليج العربي األمر الذي
يتطلب مضاعفة معدالت النمو في
ال��دول العربية لتتمكن م��ن تحقيق
تقدم في التنمية.
وذكر أن فجوة الدخل بني الدول
ال�ع��رب�ي��ة سجلت ت��راج�ع��ا ملحوظا
ب �س �ب��ب ت �ب��اط ��ؤ ال �ن �م��و ف� ��ي ال � ��دول
ال�ن�ف�ط�ي��ة وارت �ف��اع��ه ف��ي ال� ��دول ذات
االق �ت �ص��ادات امل�ت�ن��وع��ة م�ض�ي�ف��ا أن
ه � ��ذا ال � �ت � �ق ��ارب ف� ��ي ال� ��دخ� ��ل ي�ش�ك��ل
م� �ن� �ح ��ى ج � �ي� ��دا ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال �ت �ن �م �ي��ة
ال�ع��رب�ي��ة وت �ق��وي��ة ال�ت�ك��ام��ل ال�ع��رب��ي
االقتصادي.

الهالل االحمر يوزع وجبات إفطار
على نازحين سوريين في لبنان
وزع��ت جمعية ال�ه�لال االحمر
أم��س وج�ب��ات اف�ط��ار ومساعدات
اغاثية في جنوبي وشرقي لبنان
ف ��ي اط � ��ار م �س��اع��دت �ه��ا ل �ن��ازح�ين
ال �س��وري�ي�ن خ �ل�ال ش �ه��ر رم �ض��ان
الفضيل.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ف��ري��ق امل�ي��دان��ي
ال�ت��اب��ع للجمعية عبدالله جمعة
في تصريح لـ (كونا) انه تم توزيع
 300وج �ب��ة اف� �ط ��ار و 300حصة
غذائية ومواد تنظيف في مدينة
(صيدا) ومنطقة (الزهراني).
واضاف ان فريق الجمعية وزع
ايضا في منطقة (البقاع) شرقي
ل �ب �ن��ان  300وج �ب��ة اف� �ط ��ار و300
ح �ص��ة م ��ن ك� �س ��وة ال �ع �ي��د ض�م��ن
الحملة االنسانية املستمرة خالل
شهر رمضان.
ول� �ف ��ت ج �م �ع��ة ال � ��ى ان ال �ه�ل�ال
االح� � � � �م � � � ��ر ي� � �س� � �ع � ��ى م � � � ��ن خ �ل ��ال
م� �س ��اع ��دات ��ه ف� ��ي ش� �ه ��ر رم� �ض ��ان

الهالل االحمر الكويتي يوزع وجبات االفطار على النازحني السوريني

ال ��ى امل �س��اه �م��ة ق ��در االم� �ك ��ان في
التخفيف م��ن م�ع��ان��اة ال�ن��ازح�ين
ال��ذي��ن يعيشون ظ��روف��ا معيشية
صعبة.
واك � � ��د ح� � ��رص دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ع�ل��ى م �س��ان��دة ودع� ��م امل�ح�ت��اج�ين
والسيما االشقاء العرب موضحا
ان مشكلة النزوح تتطلب تضافر
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ج� �ه ��ود امل� ��ؤس � �س� ��ات االن �س��ان �ي��ة
واملانحني.
وت��أت��ي امل �س��اع��دات ف��ي س�ي��اق
ح� �م� �ل ��ة (اف � � �ط� � ��ار ص � ��ائ � ��م) ت � ��وزع
خ�لال�ه��ا الجمعية  30ال��ف وجبة
اف �ط��ار ع�ل��ى ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين
في مختلف املناطق اللبنانية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

البيئة تحذر من السباحة
في السواحل الجنوبية للبالد
ح � ��ذرت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
امل ��واط � �ن �ي�ن وال � ��واف � ��دي � ��ن ب� �ض ��رورة
أخ� � ��ذ ال� �ح� �ي� �ط ��ة وال� � �ح � ��ذر وت �ج �ن��ب
ن��زول البحر للسباحة ف��ي الساحل
ال� � �ج� � �ن � ��وب � ��ي ل� � �ل� � �ب �ل��اد ع� � �ل � ��ى وج � ��ه

الخصوص الحتمالية وج��ود أحد
أنواع الكائن الرخوي قنديل البحر
امل�س�م��ى محليا (ال � ��دول) وال �ت��ي قد
تؤدي لسعاته آلالم شديدة.

الوفيات
• سمر محمد أحمد دركشلي ،ارملة :عبداللطيف صالح االبراهيم،
 66عاما( ،شيعت) ،رجال :ابو الحصاينة ،ق ،10الشريط الساحلي ،ش،98
م ،33مدخل نادي الشرطة بجانب مسجد هيا االبراهيم ،تلفون- 99627010 :
 ،99614646نساء :الدعية ،ق ،1ش ،19م ،13مقابل ثانوية أحمد البشر الرومي،
تلفون65559455 :
• هائل حامد عبدالرحمن الهاشم 48 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :دي��وان
الغربللي ،الشامية ،مقابل الدائري األول ،تلفون ،60697176 :نساء :قرطبة،
ق ،3ش  ،3م ،6تلفون97377314 :
• أن ��وار ي��وس��ف ع�ب��دال�ل��ه ال�ع�ل��ي 47 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :دي��وان
الكنادرة ،الشعب ،تلفون ،99624559 :نساء :النزهة ،ق ،3ش ،36م ،14تلفون:
97551150
• فوزية هايف السويط الضفيري ،زوجة  /نجدي حايف السويط
الضفيري 45 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :العارضية ،ق ،10ش عوض راشد
ال�ش�ن�ف��ا ق�ب��ل س�ن�ت��رال ال�ع��ارض�ي��ة م�ق��اب��ل ال� �ف ��ردوس ،ت�ل�ف��ون- 99057167 :
 ،99555721نساء :العارضية ،ق ،10ش ،5م ،15تلفون24992067 :
• ب��دري��ة عبدالله عبدالرحمن ال��دع�ي��ج 66 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
القادسية ،ديوان الدعيج على الدائري الثالث ،نساء :بيان ،ق ،3طريق ،22م5
• مطلق ف��ارس راش��د املسبحي 83 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :ب�ي��ان ،ق،4
طريق  ،11م  31مقابل مسجد حصة ال�ه��دي��ب ،تلفون ،99073023 :نساء:
مبارك الكبير ،ق ،6ش ،10م ،49تلفون66022455 :
• محمد ي��وس��ف محميد املحميد 64 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :صباح
السالم ،ق ،4ش ،1م ،16تلفون ،99707755 :نساء :صباح السالم ،ق ،5ش،1
ج ،19م6
• عليا عبدالله علي عبدالله 59 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الرحاب ،ق،3
ش ،5م ،14تلفون ،50806079 :النساء :الفردوس ،ق ،8الشارع االول ،ج ،1م،21
تلفون99533575 :
• سعاد محمد مطلق بن هبلة الرشيدي 47 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
العارضية ،ق ،9ش ،3ج ،4م ،18تلفون ،51118321 :نساء :بيان ،ق ،8ش ،1ج،6
م ،25تلفون55833383 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03:14
04:48
11:50
03:24
06:51
08:23

حالة الطقس
حالة الطقس
28 - 43
أعلى مد
 02.55صباحا  12.12 -ظهرا
أدنى جزر
 06.55صباحا  07.57 -مساء

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

