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المبعوث األممي:
مشاورات السالم
اليمنية صمدت بفضل
أمير الكويت

األوقاف :بدء صالة
القيام الجمعة في
المسجد الكبير

انتصار العلي :نسعى
لتسجيل  33ألف
طفل الجئ سوري

الوزير أبل :توقيع عقد أكبر مدينة سكنية في الكويت الخميس المقبل

الغانم :انخفاض مالحظات ديوان المحاسبة
على الجهات الحكومية إلى النصف خالل سنة
إحالة الحالة المالية للدولة إلى لجنة الميزانيات إلعداد تقرير بشأنها خالل  3أشهر
أعلن رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغانم ان املجلس أحال الحالة املالية
ل� �ل ��دول ��ة وامل� �ن ��اق� �ش ��ات وامل�ل�اح� �ظ ��ات
عليها الى لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت ��ام ��ي وال� � ��ى دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
العداد تقرير عنها خالل ثالثة اشهر
واحالته الى لجنة امليزانيات.
واض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م خ �ل��ال ال�ج�ل�س��ة
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم � ��س أن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي��ر
النفط بالوكالة ان��س الصالح عرض
ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ع��ن امل�ي��زان�ي��ة
امل� �ن� �ت� �ه� �ي ��ة ف � ��ي م � � � ��ارس  2016وت� ��م
مناقشتها في جلسة سرية بناء على
طلب الحكومة.
وع��ن م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
ع��ن ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ق��ال ال�غ��ان��م:
أك �ب��ر ان �خ �ف��اض ف��ي ع ��دد امل�لاح�ظ��ات
ال� � ��واردة م��ن ال ��دي ��وان ح ��دث ف��ي ه��ذا
العام واصفا تخفيضها بهذه النسبة

التي ت�ج��اوزت ال�ـ  % 50بأنها إنجاز
كبير.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اك � � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي��ر
ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان ��س ال �ص��ال��ح ان�ن��ا
نشعر بسعادة حقيقية كحكومة بأن
نرى االنخفاض التاريخي الذي حدث
ملالحظات ديوان املحاسبة.
وب � � � � � � ��دوره أش � � � � ��ار رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
البرملانية النائب عدنان عبدالصمد
ال� ��ى ان� ��ه وف �ق ��ا ل �ل �ب �ي��ان��ات امل �ت ��واف��رة
للجنة فقد تم اتخاذ اجراءات لتسوية
 52في املئة من اصل  1309مالحظات
مسجلة على الجهات الحكومية في
السنة املالية  2015/2014وبارتفاع
نسبي عما تم تسويته في الحساب
الختامي السابق وال��ذي بلغ  44في
املئة.
إل � � � ��ى ذل � � � ��ك أك � � � ��د رئ � � �ي � ��س دي � � � ��وان

الصانع :المجلس الحالي
قطار لثورة تشريعية
وص� � � ��ف وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي� � � ��ر
االوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص� ��ان� ��ع م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ال�ح��ال��ي بمجلس ان �ج��ازات مضيفا
ان � ��ه أص� �ب ��ح ب �م �ث��اب��ة ق� �ط ��ار ل �ث��ورة
تشريعية.
وق��ال خ�لال جلسة املجلس أمس
إن ال� �ق� �ط ��ار س �ي �م �ض��ي ف ��ي ط��ري �ق��ه
ل�ت�ح�ق�ي��ق االن � �ج� ��ازات م �ه �م��ا ح ��اول

البعض م��ن خ��ارج مجلس االم��ة ان
يضع العصي في الدواليب ويعطل
مسيرة االنجاز والتنمية.
وأع � � �ل� � ��ن ال � �ص � ��ان � ��ع ع� � ��ن ت ��وص ��ل
ال �ح �ك��وم��ة ال � ��ى ت ��واف ��ق م ��ع رئ �ي��س
وأع �ض��اء امل�ج�ل��س االع �ل��ى للقضاء
ب �ش��أن ق ��ان ��ون اس �ت �ق�لال �ي��ة ال�ق�ض��اء
بعد جلسة ماراثونية بني الجانبني
الليلة املاضية.

عطلة عيد الفطر  5أيام
أع� �ل ��ن دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
أمس أن عطلة عيد الفطر ستكون
 5أي� ��ام ت �ب��دأ ف ��ي  5ي��ول �ي��و امل�ق�ب��ل
وت�ن�ت�ه��ي ف��ي ال �ت��اس��ع م �ن��ه س��واء
كان شهر رمضان  29أو  30يوما
على أن يكون الدوام يوم االحد 10

يوليو في كلتا الحالتني.
وق��ال الديوان انه اذا ص��ادف أول
أي��ام العيد يوم الثالثاء أو األربعاء
ف� ��إن ال �ع �ط �ل��ة س�ت�م�ت��د م ��ن ال �ث�لاث��اء
حتى السبت.

املحاسبة باالنابة ع��ادل الصرعاوي
ان الجهات الحكومية قامت بتسوية
ما يقارب  50في املئة من مالحظات
ال� ��دي� ��وان ف ��ي م��ؤش��ر ع �ل��ى ت�ع��اون�ه��ا
م �ش ��ددا ع �ل��ى ان ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل ��ال
العام مسؤولية مشتركة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ق ��ال وزي ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون اإلس � � �ك� � ��ان ي � ��اس � ��ر أب � � ��ل إن
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
ت�ع�ت��زم ت��وق�ي��ع ع�ق��د ال�ب�ن�ي��ة التحتية
مل��دي �ن��ة امل� �ط�ل�اع وال� �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر أك�ب��ر
مدينة سكنية ستقام بالكويت في 30
يونيو الجاري.
وأض��اف أب��ل أن م��ا ن��راه ال�ي��وم من
مشاريع إسكانية يؤكد أن التعاون
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية
أص�ب��ح ع�ل��ى أرض ال��واق��ع وسيجني
ثماره أصحاب الطلبات اإلسكانية.
تفاصيل المضبطة (ص)13-03

سفارتنا ببغداد:
الزواوي لم يلتق
الحشد الشعبي
ن�ف��ى م�ص��در م �س��ؤول في
سفارة الكويت ل��دى العراق
ما تناقلته وسائل التواصل
االجتماعي ي��وم أم��س األول
ع��ن ل �ق��اء ال�س�ف�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي
غ�س��ان ي��وس��ف ال� ��زواوي أيا
من قيادات الحشد الشعبي.
وق��ال املصدر في بيان له
ان السفير الزواوي متواجد
في الكويت منذ فترة.
وش � ��دد ع �ل��ى ان ال�س�ف�ي��ر
ال� ��زواوي واع �ض��اء ال�س�ف��ارة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي ب� � �غ � ��داد ل��م
ي �ل �ت �ق��وا ب � �ق � �ي ��ادات ال �ح �ش��د
م �ع �ت �ب��را م ��ا ت ��م ت ��داول ��ه ف��ي
وسائل االتصال االجتماعي
عاريا عن الصحة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

ال يحق للمدانين بجرائم المساس بالذات اإللهية واألنبياء واألمير االنتخاب

استثناء المعلم المعاق والمكلف
من شرط المدة في نهاية الخدمة
أق� � ��ر م �ج �ل��س االم � � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم� � ��س ت � �ع ��دي �ل�ات ع �ل��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )35ل�س�ن��ة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة
في مداولتيه االولى والثانية وأحاله
إلى الحكومة.
ون� ��ص ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل� � ��ادة ()2
م��ن ال �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
تقضي ب��اآلت��ي :ي�ح��رم م��ن االنتخاب
كل من ادين بحكم نهائي في جريمة
املساس بالذات االلهية او االنبياء او
الذات االميرية.
وي�ن��ص التعديل على امل ��ادة ()31
م��ن ال �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
لها ه��ي :ت��دوم عملية االن�ت�خ��اب من
الساعة الثامنة صباحا الى الساعة

ال� �ث ��ام� �ن ��ة م � �س� ��اء وم� � ��ن ال� �س ��اع ��ة 12
ظهرا ال��ى الساعة  12مساء في حال
إجرائها في شهر رمضان الكريم.
وواف ��ق مجلس االم ��ة ف��ي امل��داول��ة
ال �ث��ان �ي��ة ب ��االج� �م ��اع ع �ل��ى االق � �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
املرسوم بقانون رق��م  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية واحالته الى
الحكومة.
وتنص امل��ادة التي واف��ق املجلس
ع �ل��ى ت�ع��دي�ل�ه��ا وف �ق��ا ل �ت �ق��ري��ر لجنة
ش ��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة واالرش ��اد
ال�ب��رمل��ان�ي��ة «ي�س�ت�ب��دل ب�ن��ص ال�ب�ن��د 9
م��ن امل ��ادة  32م��ن امل��رس��وم بالقانون
رق � ��م  15ل �س �ن��ة  1979امل � �ش� ��ار ال �ي��ه
بالنص التالي :بلوغ سن الخامسة

والستني بالنسبة للكويتيني ولغير
ال�ك��وي�ت�ي�ين ويستثنى م��ن ذل��ك ائمة
امل �س ��اج ��د وخ �ط �ب��اؤه��ا وم ��ؤذن ��وه ��ا
وم �غ �س �ل��و امل ��وت ��ى واالط � �ب� ��اء وامل �ه��ن
ال �ط �ب �ي��ة واع � �ض� ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
والتدريب في الجامعات الحكومية
وامل� �ع ��اه ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
والباحثون العلميون بمعهد الكويت
لالبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم
ببلوغ سن الخامسة والسبعني وذلك
وفقا للقواعد واالحكام التي يضعها
مجلس الخدمة املدنية.
ك� �م ��ا واف� � � ��ق م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ع �ل��ى
رف��ع ال�ح�ص��ان��ة النيابية ع��ن النائب
د.عبدالحميد دشتي في قضية جنح
إعالم .
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األمير تسلم رسالة من رئيس الوزراء العراقي
اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ب ��دار سلوى
ص �ب ��اح أم� ��س وب �ح �ض��ور س�م��و
ولي العهد الشيخ نواف االحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وس�م��و الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وزي��ر املالية بجمهورية
العراق الشقيق هوشيار زيباري
ح� �ي ��ث س� �ل ��م س � �م ��وه رع � � ��اه ال �ل��ه

رسالة خطية من رئيس مجلس
وزراء جمهورية العراق الشقيق
د .ح� � �ي � ��در ال � � �ع � � �ب� � ��ادي ت �ت �ع �ل��ق
بالقضايا ذات االهتمام املشترك
وآخر املستجدات على الساحتني
االقليمية والدولية.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة وزي� ��ر ش ��ؤون
ال��دي��وان االم �ي��ري الشيخ ناصر
ص �ب��اح االح �م ��د وال �ن��ائ��ب االول
ل��رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد

ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي� � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
بالوكالة انس الصالح .

سمو أمير البالد مستقبال وزير املالية العراقي هوشيار زيباري

ولي العهد استقبل الخالد

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد الخالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح

ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف أم��س
ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء

ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
الخالد.

الكويت :ملتزمون بسيادة القانون
واحترام حقوق اإلنسان
اك� � � � ��دت دول � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت أم� ��س
االربعاء التزامها بسيادة القانون
واح � � �ت� � ��رام ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان رغ ��م
ال�ت�ح��دي��ات االم�ن�ي��ة ال�ع��دي��دة التي
تحيط بها.
جاء ذلك خالل مناقشة مندوب
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال ��دائ ��م ل� ��دى االم ��م
امل� �ت� �ح ��دة وامل �ن �ظ �م ��ات االن �س��ان �ي��ة
االخ��رى ف��ي جنيف السفير جمال
الغنيم تقرير دولة الكويت الدوري
ال �ث��ال��ث ال �خ��اص ب��ال�ع�ه��د ال��دول��ي
ل� �ل� �ح� �ق ��وق امل� ��دن � �ي� ��ة وال �س �ي ��اس �ي ��ة
ام��ام لجنة حقوق االن�س��ان باالمم
املتحدة.
وقال السفير الغنيم ان الكويت
ش� � �ه � ��دت ع� � � ��دة ت � �ح � ��دي � ��ات ام �ن �ي ��ة
م� �ن� �ه ��ا ال � � �ح � ��رب ض � ��د م � ��ا ي �س �م��ى
تنظيم ال��دول��ة االسالمية (داع��ش)
وال�ت�ه��دي��دات االره��اب�ي��ة كالتفجير

االن� � � �ت� � � �ح � � ��اري االره � � � ��اب � � � ��ي ألح � ��د
مساجدها في شهر رمضان العام
املاضي وال��ذي استشهد على اثره
العديد من املواطنني واملقيمني.
واضاف ان االوضاع في العراق
والنزاع في اليمن وتداعيات الربيع
ال�ع��رب��ي وان�ت�ش��ار م��وج��ة التطرف
والتعصب واالره ��اب وال�ح��رب في
سوريا وليبيا وفلسطني وغيرها
اث ��رت ب�ش�ك��ل س�ل�ب��ي ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال ��وط �ن ��ي اال ان �ه��ا
تصدت لها من خالل سيادة وحكم
ال� �ق ��ان ��ون وال� ��دف� ��ع ق ��دم ��ا ب�ق�ض��اي��ا
حقوق االنسان.
ول�ف��ت ال��ى ان ال�ك��وي��ت ت�ص��درت
قائمة ال��دول العربية فيما يرتبط
ب �ح �ق��وق ال �ج �ن �س�ي�ن ع �ل��ى ص�ع�ي��د
م� �ش ��ارك ��ة ال� �ن� �س ��اء ف ��ي االق �ت �ص��اد
وس��وق العمل والتعليم ومستوى

ال � �ع � �ن� ��اي� ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال� �ت� �م� �ك�ي�ن
ال� �س� �ي ��اس ��ي وذل � � ��ك وف � �ق ��ا ل �ت �ق��ري��ر
(ال � �ف � �ج� ��وة ب�ي��ن ال� �ج� �ن� �س�ي�ن) ال� ��ذي
اط�ل�ق��ه م�ن�ت��دى االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي
لعام .2015
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ح �ق��وق ال�ط�ف��ل
ش� � ��دد ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �غ� �ن� �ي ��م ع� �ل ��ى ان
امل�ش��رع�ين ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت أول��وا
مصلحة ال�ط�ف��ل وح�م��اي�ت��ه عناية
ك �ب �ي��رة ف �ص��در ال �ق��ان��ون رق ��م ()21
لسنة  2015ت�ح��ت ع �ن��وان (ق��ان��ون
حماية الطفل) وذل��ك وفقا للمادة
( )24م ��ن ح �ق ��وق ال �ط �ف��ل ب��ال�ع�ه��د
ال��دول��ي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية.
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المجلس ناقش الحالة المالية في جلسة سرية وأحال المالحظات حولها إلى الميزانيات والمحاسبة

تعديل قوانين االنتخابات البرلمانية
والرعاية السكنية والخدمة المدنية
ناقش مجلس األمة
في جلسته أمس الحالة
المالية للدولة بعد عقد
الجلسة سرية بناء على
طلب الحكومة وعقب
استئناف الجلسة علنية
قال رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم ان المجلس
قرر احالة الموضوع
والمناقشات والمالحظات
الى لجنة الميزانيات
وديوان المحاسبة العداد
تقرير موضوعي خالل 3
اشهر واحالته الى لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي.
كما اقر المجلس عددا من
االقتراحات بقوانين منها
تعديل قانون االنتخاب
وتعديل قانون الرعاية
السكنية وتعديل قانون
الخدمة المدنية في
مداولته الثانية واحالها
جميعها الى الحكومة
وفيما يلي تفاصيل
الجلسة:

المعيوف :الصانع
تقاعس عن الرد
على أكثر من 14
سؤاال ولمدد
امتدت إلى أكثر
من أربعة أشهر
من دون مبرر

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 أم� ��س
األرب � �ع ��اء ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة
ص�ب��اح��ا وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام أس�م��اء
األع �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن وامل �ع �ت��ذري��ن
والغائبني من دون إذن أو إخطار.
 الرئيس م��رزوق الغانم :جلسةال� �ي ��وم ه ��ي ام� �ت ��داد ل�ج�ل�س��ة االح ��د.
البند التالي:
الرسائل الواردة
 رسالة من عضو مجلس األمةعبدالله ي��وس��ف املعيوف ف��ي شأن
ع� ��دم ت �ل �ق �ي��ه االج ��اب ��ة ع ��ن االس �ئ �ل��ة
التي وجهها الى وزي��ر العدل وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 رسالة من عضو مجلس األمةع��ادل مساعد الخرافي يطلب فيها
العرض على املجلس املوقر التخاذ
ما ي��راه حيال اقتراح بقانون تقدم
به وتمت احالته الى لجنة الشؤون
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة م �ن��ذ
 2016/1/24ول ��م ي�ت�خ��ذ أي اج ��راء
بشأنه حتى اآلن.
ونصت الرسائل على:
ع� �م �ل�ا واس� � �ت� � �ن � ��ادا ال � � ��ى اح� �ك ��ام
امل��ادة ( )99من الدستور مستكملة
عقدها بأحكام امل��واد ( 121و )124
م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س
م�ك�ف��ول��ة ب��ال �ح��ق ف ��ي ان ت��وج��ه من
ال�ن��ائ��ب اس�ئ�ل��ة ال��ى رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وال��ى اي وزي��ر م��ن ال ��وزراء
الس �ت �ي �ض��اح االم � � ��ور ال ��داخ� �ل ��ة ف��ي
اخ �ت �ص ��اص �ه ��م وع � �ل ��ى ال � ��وزي � ��ر ان
يجيب خ�لال امل��دة امل �ح��ددة قانونا
ل � ��ذل � ��ك وف � �ق � ��ا مل � ��ا اس � �ت � �ق� ��رت ع �ل �ي��ه

التقاليد البرملانية ومبادئ املحكمة
الدستورية وه��ذا الحق ب�لا منازع
س �ب �ي��ل مل �ت��اب �ع��ة ن� �ش ��اط ال �ح �ك��وم��ة
ووس�ي�ل��ة ل�ل��رق��اب��ة ع�ل��ى تصرفاتها
خ��اص��ة امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��ان��ون ب�ج�لاء
ومن منطلق الحرص على الصالح
ال �ع��ام وت�ص�ح�ي��ح ك��ل م�س��ار معيب
يظهر في تصرف الوزير.
وإزاء ما تناقلته وسائل االعالم
وال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ع ��ن ال �ك��م
ال�ك�ب�ي��ر م��ن م�خ��ال�ف��ات ارت �ك �ب��ت في
ح� ��ق ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب� ��ل ون� �ظ ��م ال �ع �م��ل
ال�س�ل�ي��م ب��االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لاوق��اف
وبعض ادارات وزارة ال�ع��دل قدمت
ال��ى االخ ال��وزي��ر ع��دة اس�ئ�ل��ة أبغي

الخنفور والخرافي

بها العلم بحقيقة ما يدور وسعيا
الى التعاون في االصالح.
واب� � ��ادر ال ��ى ب �ي��ان ان ال� �س ��ؤال ما
دام قد وجه بعد استيفاء االج��راءات
خ��اص��ة امل� �ح ��ددة ب ��امل ��ادة ( )122من
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ي � �ج ��وز ل� �ل ��وزي ��ر ب �ح��ال
االدع ��اء بعدم ال��رد تحت دع��وى غير
صحيحة بدأ مؤخرا في استخدامها
ل �ل �ه��روب م��ن ال ��رد س�ع�ي��ا ال ��ى إخ�ف��اء
ال �ح �ق��ائ��ق او ت �غ�ط�ي��ة االخ � �ط ��اء ب��أن
السؤال جاء متسما بعدم الدستورية
وب��ذل��ك ي�ض��ع ال��وزي��ر ن�ف�س��ه خصما
وحكما على غير الحق او مبرر لعدم
الرد عليه.
االخ ال��رئ�ي��س :إزاء ال�ت�ص��رف غير

امل� �ب ��رر او امل �ق �ب��ول م ��ن االخ ال ��وزي ��ر
وال� � ��ذي ت �ج �ل��ى ف ��ي اك �ث��ر م ��ن ص ��ورة
ت �ت �ح��د ج �م �ي �ع��ا ف� ��ي ع � ��دم ال� �ت� �ع ��اون
املنشود بني السلطتني كما اكد عليه
صاحب السمو امير البالد بل وكان
من كلماتكم التي اكدت االنجاز غير
امل�س�ب��وق ب �ه��ذا امل�ج�ل��س امل�ب�ن��ي على
التعاون ويخالف ذلك تقاعس الوزير
ع��ن ال ��رد ع�ل��ى اك �ث��ر م��ن ارب �ع��ة عشر
س��ؤاال ومل��دد ام�ت��دت ألكثر م��ن اربعة
اشهر .من دون مبرر ومن دون اتباع
ل�ل�اص ��ول ال��دس �ت��وري��ة ب�م�خ��اط�ب�ت�ن��ا
بطلب تمديد في الرد واسباب ذلك.
لالسف وإزاء ه��ذا التأخير وأم��ام
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء
وداخل هذه القاعة قمت باالستفسار
عن سبب التأخير ومسؤولية الوزير
السياسية إزاء ذل��ك ف�م��اذا ك��ان ال��رد
من الوزير (لن اجيب عليك وسوي ما
تبيه) هكذا اصبحت ممارسة عضو
مجلس االم��ة حقوقه ال��دس�ت��وري��ة ال
ت �س��اوي امل ��داد ال ��ذي كتبت ب��ه ب��ل لم
اجد رد فعل مباشرا من النائب االول
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء إزاء ال �ك�لام
غير امل�س��ؤول ال��ذي ص��در عن الوزير
وللمجلس املوقر الحكم اآلن.
امام املجلس املوقر يأتي االخ وزير
ال �ع��دل ل�ي��دل��ي ب��رد اف�ت�ق��د امل�ص��داق�ي��ة
وخ��رج ع��ن ال�ح��ق ب��االدع��اء ب��أن ال��رد
ع �ل��ى االس �ئ �ل��ة أودع � ��ت وس �ل �م��ت ال��ى
االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ول�ل�أس��ف ت�ب�ين غير
ذلك تماما.
ب �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا س �ب��ق وام� � ��ام ه��ذه
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الصانع :خالص
الشكر لسمو
األمير وولي العهد
ورئيس المجلس
على جهودهم
للخروج بحل
توافقي حول
قوانين القضاء
الطريجي :نشكر
وزير الداخلية على
تعامله الحكيم
مع أحد الوافدين
الذي حاول شق
الوحدة الوطنية
الخرافي :أطالب
بعرض اقتراحي
بشأن تعديل
قانون االنتخابات
على المجلس
للتصويت عليه
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توافق بين السلطات الثالث حول قوانين
القضاء بعد اجتماع استمر حتى الفجر
تتمة المنشور ص03
امل��واق��ف وتلك امل�ب��ررات التي افتقدت
اص � ��ول امل �م ��ارس ��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة بل
وال� �ق� �ي ��ام ع �ل��ى ص �ح �ي��ح امل �س��ؤول �ي��ة
ال� � ��وزاري� � ��ة ك� �م ��ا وردت ب��ال ��دس �ت ��ور
وال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة م �ق��رون��ة ب�ع��دم
امل �ص��داق �ي��ة ف��ي امل �ب��رر وت �ق �ي �ي��دا ب��أن
اداة ال� � �س � ��ؤال ه� ��ي امل � �ح� ��ور امل �ش �ب��ع
ب ��امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة ل �ل��وزي ��ر
امل �ع �ن ��ي ف ��إن �ن ��ي ح ��رص ��ا ع �ل ��ى وق ��ت
املجلس ولتشريع مزيد من االنجاز
غير امل�س�ب��وق ل��ه اض��ع ه��ذه الوقائع
كاملة ب��رج��اء عرضها على املجلس
امل��وق��ر للنظر واإلح��اط��ة وسعيا من
ج��ان �ب��ي ل �ت ��دارك م��ا ق��د ي �ت��رت��ب على
اس �ت �م��رار ه ��ذه امل��واق��ف غ�ي��ر امل �ب��ررة
وغ�ي��ر امل�ق�ب��ول��ة جملة وت�ف�ص�ي�لا من
االخ الوزير حتى ال نقف امام توتر او
خالف ال يمكن تدارك آثاره لذا يجب
ضرورة قيام الوزير املعني باملبادرة
ال�ف��وري��ة وال�ت�ق�ي��د ب��أح�ك��ام ال��دس�ت��ور
وال�لائ �ح��ة وال� ��رد ع�ل��ى م��ا وج ��ه ال�ي��ه
م��ن اس�ئ�ل��ة وب��إج��اب��ة ص��ادق��ة كاملة
لصحيح املمارسة الديمقراطية.
ون� �ص ��ت ال ��رس ��ال ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ع�ل��ى
اآلت� � � ��ي :س �ب ��ق ان ت �ق ��دم ��ت ب ��اق �ت ��راح
ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح � �ك ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )35ل�س�ن��ة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة.
وحيث تم احالته الى لجنة الشؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �ت��اري��خ
 2016/1/24إال ان ��ه ورغ� ��م ان�ق�ض��اء
خمسة اشهر على إدراجه على جدول
اع� �م ��ال ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ي �ت��م دراس � �ت� ��ه او

يعقوب الصانع

ات�خ��اذ أي اج��راء بشأنه وفقا للمادة
( )55من الالئحة الداخلية االمر الذي
ارجو منه العرض على املجلس املوقر
الت �خ��اذ م��ا ي ��راه ب �ص��دده ع�ل��ى ض��وء
احكام املادة املشار اليها.
 عبدالله امل�ع�ي��وف :منذ ديسمبر 2015ارسلت اسئلة ال��ى وزي��ر العدل
يعقوب الصانع ول��م ت��رد أي اجابات
حتى يوم  13يونيو املاضي.
وف��وج �ئ��ت ان وزي ��ر ال �ع��دل ي��زور
في كالمه ولم يقل الصدق وعندما
ق �ل ��ت ل� ��ه مل � � ��اذا ال ت � �ج� ��اوب ق � ��ال ل��ي
ماني مجاوب اشتبي تسوي حتى
السؤالني اللذين اجاب عنهما بعدم
الدستورية وصال بعد شهرين من
املهلة الدستورية.

رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة خالل الجلسة أمس

ان ��ت اس�ت�غ�ل�ل��ت منصبك وم�ك��ان��ك
في تربية مفاتيح انتخابية ه��ذا كل
واح ��د ي�ع��رف��ه وك ��ل ال �ن��واب ي�ع��رف��ون
ذل ��ك .ان ��ا س��أل�ت��ك ع��ن ال�ش�ي��خ عثمان
ال�خ�م�ي��س مل ��اذا ال ت �ج��اوب؟ وأن ��ت ال
ت �ح �ت��رم م �ج �ل��س االم� � ��ة وال اع �ض��اء
مجلس االم��ة وال نقبل ان��ه يدلس او
يكذب علينا.
 ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع :ازف ب �ش��رىسارة للمجلس بأنه تم التوافق بني
رئيس مجلس القضاء االع�ل��ى وبني
املجلس ورج ��ال ال�ق�ض��اء والحكومة
ف��ي جلسة م��اراث��ون�ي��ة حتى ساعات
الفجر االولى واتقدم بالشكر الجزيل
الى سمو األمير وولي العهد ورئيس
املجلس على جهودهم للخروج بحل

توافقي يرضي جميع االطراف.
وك ��ان س�م��و ال��رئ�ي��س ام��س يتابع
ه��ذا امل��وض��وع فهذا املجلس مجلس
ان �ج��ازات وق�ط��ار ال �ث��ورة التشريعية
يسير وكسرنا العصي ونحن بمعية
السلطة التشريعية ننجز .أم��ا فيما
يخص الرسالة الواردة نحن تقدمنا
بجميع االج��وب��ة للعضو واق��در حق
ال �ن��ائ��ب ف ��ي ال ��رق ��اب ��ة ق �ب��ل ال�ت�ش��ري��ع
وأثمن دور النائب في عملية الرقابة.
واس � � � ��اس ال� � �س � ��ؤال ان � ��ه ك � ��ان س� ��ؤاال
موجها ألحد الوزراء وليس لي ومن
ب��اب التعاون جاوبته ان��ا واذا كانت
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات لجميع ش��رائ��ح الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وج �م �ي��ع دوائ� � ��ره ف��أف�ت�خ��ر
بذلك.

 عبدالله املعيوف :الوزير يناقضك�لام��ه ب �ع��د  3اي� ��ام ارس� ��ل االج��اب��ات
ول�س�ن��ا ض��د ت�ع�ي�ين ال �ك �ف��اءات ولكن
ه �ن��اك م�ي�ك��ان�ي�ك��ي ي�ت�ع�ين وك �ي�لا في
قصر العدل فهل هذه كفاءات؟
 ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع وزي� ��ر ال �ع��دل:ن�ح��ن امل �ف��روض ق ��دوة ول��ن ارد عليه
واقول اللهم اني صائم.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ن�ش�ك��روزي��ر الداخلية ال��ذي تعامل بحكمة
مع احد الوافدين الذين حاولوا شق
الوحدة الوطنية .وبالنسبة للرسالة
فعالقتنا م��ع الحكومة عالقة محبة
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الدويسان :التأمينات باعت أسهم الشركة
المتورطة مع الكيان الصهيوني
كشف النائب فيصل الدويسان ان
وزي��ر املالية ووزي��ر النفط بالوكالة
ورئ � �ي� ��س م � �ج � �ل� ��س إدارة امل��ؤس �س��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ان��س ال�ص��ال��ح ق��د اج��اب ع��ن سؤاله
حول مساهمة امل ��ؤس �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي شركة
ج� ��ي ف � ��ور اس ال� �ش ��ري ��ك الرئيسي
ف��ي ش��رك��ة امل�ل�ا ل �خ��دم��ات ال�ح��راس��ة
وامل �ت��ورط��ة م��ع ال�ك�ي��ان الصهيوني
في جرائم بحق الشعب الفلسطيني
الشقيق.
وافاد الدويسان ال��ذي سبق وان
طالب ب��اإلط�لاع على عقد مساهمة
م��ؤس �س��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات في الشركة

وش� � ��روط ف �س��خ ال �ت �ع��اق��د م �ع �ه��ا ان
الصالح اكد في معرض اجابته بيع
اسهم هذه الشركة املذكورة.
وبني الدويسان ان اجابة الصالح
اش��ارت الى ان ملكية اسهم الشركة
ك ��ان ��ت غير مباشرة م ��ع م��ؤس�س��ة
ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات وان � � �ه� � ��ا ج� � � � ��اءت ع��ن
ط��ري��ق ث �ل�اث م �ح��اف��ظ اس �ت �ث �م��اري��ة
أجنبية مملوكة للمؤسسة وم��دارة
من قبل الغير.
وفيما ي �ل��ي ن ��ص ال� �س ��ؤال ال ��ذي
سبق وان تقدم به النائب الدويسان:
نمى ال��ى علمنا م�ع�ل��وم��ات ُتشير
إل � � ��ى م� �س ��اه� �م ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية في ش��رك��ة

ج � ��ي ف� � ��ور اس ال � �ش ��ري ��ك ال��رئ �ي �س��ي
ف ��ي ش��رك��ة امل �ل�ا ل �خ��دم��ات ال �ح��راس��ة
وتشغل املؤسسة املساهم رقم  39في
ك�ش��ف ال�ج�ه��ات امل�س��اه�م��ة ف��ي شركة
جي فور اس.
وحسب امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��وف��رة
ل��دي �ن��ا ان ال �ش��رك��ة م �ت��ورط��ة ف��ي
ج� � ��رائ� � ��م ب � �م� ��وج� ��ب ال � �ف � �ص� ��ل 76
من اتفاقية ج�ن�ي��ف ال��راب �ع��ة كما
ان الشركة قامت بتوقيع عقد مع
م�ص�ل�ح��ة السجون االسرائيلية
في العام  2007لتزويدها انظمة
وخدمات خاصة بالسجون التي
تقعداخل حدود 1948والتي يقبع
داخ �ل �ه��ا امل�ع�ت�ق�ل��ون ال�س�ي��اس�ي��ون

الفلسطينيون لذا نرجو افادتنا
بالتالي:
صورة من عقد مساهمة مؤسسة
ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات ف � ��ي ال � �ش ��رك ��ة وت� ��اري� ��خ
ال � �ت � �ع � ��اق � ��د وه � � � ��ل ق� � ��ام� � ��ت م ��ؤس� �س ��ة
ال�ت��أم�ي�ن��ات ب��ال�ت�ح��ري وال�ت��دق�ي��ق عن
ت��اري��خ وسمعة ال�ش��رك��ة؟ وم��ا العائد
امل � ��ادي وال��رب �ح��ي م ��ن امل �س��اه �م��ة في
الشركة؟ والشروط الجزائية في حالة
تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة؟

فيصل الدويسان

الحريص:
متعاونون مع
جميع النواب لكن
هناك أولويات
للجنة التشريعية
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انتقاد نيابي لتأخر الوزراء في الرد
على األسئلة البرلمانية

صالح عاشور

تتمة المنشور ص04
واتفقنا اننا نعمل م��ن اج��ل الكويت
وال�ف�ي�ص��ل ال��دس �ت��ور وال�لائ �ح��ة لكن
اذا ك��ان فعال م��ا تطرق اليه عبدالله
امل �ع �ي��وف وت �ص��در ه ��ذه االف �ع ��ال من
نائب قبل ان يكون وزي��را فهذا غير
م� �ق� �ب ��ول .االن� �ت� �خ ��اب ��ات ق ��رب ��ت ل��ذل��ك
ي �ج��ب ع �ل��ى االخ ال��رئ �ي��س ان ت�س��أل
رئ � �ي� ��س ال � �ح � �ك ��وم ��ة ه � ��ل س �ي �س �ت �م��ر
ال� ��وزراء املنتخبون ف��ي مقاعدهم أم
سيستقيلون؟ ل��ذل��ك ي�ج��ب ان تكون
ف��رص �ن��ا م �ت �س��اوي��ة وال � �ك �ل�ام ع ��ن ان
ال � ��وزراء يستغلون مناصبهم فهذا
ك �ل�ام خ �ط �ي��ر .ق �ب��ل اي � ��ام ف ��ي مجلس
ال� � � ��وزراء ك� ��ان اح� ��د ال� � � ��وزراء ي �ق ��دم 3
اس� �م ��اء وه � ��ذا س �ب��ب ت � ��ردي وزارات
الدولة بسبب التعيينات العشوائية
ي�ج��ب ان ت�ص��ل ال��رس��ال��ة ال ��ى رئيس
الحكومة بوقف ه��ذا العبث واصبح

د .يوسف الزلزلة

ُيفرض على املوظفني نقل اصواتهم
حتى يصوتوا للنواب الوزراء.
 عادل الخرافي :إرجو ان يعرضاق �ت��راح��ي ف��ي ال�ج�ل�س��ة وال�ت�ص��وي��ت
ع�ل�ي��ه وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  55م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلزية.
 م� � � � �ب � � � ��ارك ال � � � �ح� � � ��ري� � � ��ص :ن� �ح ��نمتعاونون ف��ي اق�ت��راح النائب ع��ادل
الخرافي ولكن هناك اولويات.
 فيصل الدويسان :املشرع عندمااع �ط��ى ال�ن��ائ��ب ح��ق ال �س��ؤال إلش�ع��ار
ال ��وزي ��ر ب��وج��ود خ �ط��أ وق ��د ال ي�ك��ون
رق��اب �ي��ا ب��ل م �ع��رف��ة ب �ع��ض ال�ب�ي��ان��ات
وه �ن ��اك الءات م�ع�ي�ن��ة ل �ل��وزي��ر وف��ق
حكم املحكمة الدستورية وم��ن حقه
ان ي��رف��ض االج ��اب ��ة ع ��ن اش� �ي ��اء لها
ع�لاق��ة ب��ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة .ولكن
ه� ��ل ي �ت �ع �س��ف ال� �ن ��ائ ��ب ب��اس �ت �خ��دام
ح��ق ال �س ��ؤال؟ وب �ع��ض االس�ئ�ل��ة غير
مجدية للنائب ون�ع��م ه�ن��اك تعسف

م��ن ال �ن��واب .ن�ح��ن ن�ط��ال��ب ان تعتمد
الحكومة ضوابط معينة في تعيني
القياديني كل التعيينات وف��ق امل��زاج
وال � � � ��والء .مل � ��اذا ن �ت �ع �ج��ب م ��ن ت�خ�ل��ف
البلد؟ بسبب هذه التعيينات.
 ص� ��ال� ��ح ع� � ��اش� � ��ور :س� � � ��ؤال االخعبدالله معيوف يفتح قضية توزير
ال �ن��واب وال�ت��وس��ع ف��ي ت��وزي��ره��م هي
ت�ج��رب��ة ث�ب�ت��ت فشلها ب�ع��د التحرير
ال�ب�ل��د ك��ان ف��ي ح��ال��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة و6
ن� ��واب ت��م ت��وزي��ره��م ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت
وك ��ان امل�ف�ت��رض ان ي�ن�ه�ض��وا بالبلد
لكن النائب ال��وزي��ر ال ي�لام فقواعده
االنتخابية يريدون مناصب قيادية
وت �ع �ي �ي �ن ��ات وام � �ت � �ي � ��ازات ف ��ال ��وزي ��ر
م�ع��رض ل�ض�غ��وط ان�ت�خ��اب�ي��ة كبيرة.
وال �ت��وس��ع ف��ي ت��وزي��ر ال� �ن ��واب اث�ب��ت
فشله اك�ث��ر م��ن م��رة ف�ل�م��اذا نكررها؟
ه��ذا معناه اننا نريد ه��ذه الفوضى
ال� �ع ��ارم ��ة وت��دم �ي��ر ال �ب �ل��د ن �ع ��م .ن�ع��م

أع � � � �ل� � � ��ن رئ � � � �ي� � � ��س ل� � �ج� � �ن � ��ة ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
النائب ماضي العايد الهاجري عن
ص� ��رف م �س �ت �ح �ق��ات األث � ��ر ال��رج �ع��ي
ل�لام التي ترعى معاقا وك��ذل��ك بدل
ال � �خ� ��ادم وال� �س ��ائ ��ق وإي ��داع � �ه ��ا ف��ي
البنوك اليوم على أبعد تقدير.
ول � �ف ��ت ال � �ه� ��اج� ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إل ��ى أن ح��ل مشكلة األث��ر
ال� ��رج � �ع � �يج � � � ��اءت ب � �ع� ��د اج� �ت� �م ��اع
م �س��ؤول��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
امل�ع��اق�ين م��ع وزارة امل��ال�ي��ة وتقديم

05

عبدالله املعيوف

لتوزير النائب الذي لم تعد لديه رغبة
للترشح مرة اخ��رى .وعلى الحكومة
اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة واذا
صح هذا الكالم على الوزير الصانع
ف�لا ب��د ان ينفي ال��وزي��ر ه��ذا ال�ك�لام.
وقدمنا مع االخ جمال العمر قانون
التعيني في املناصب القيادية ولكن
ال �ح �ك��وم��ة الت ��ري ��د ه ��ذا ال �ق��ان��ون ألن
ج��اي��ز ل �ه��ا ه� ��ذا ال ��وض ��ع ف �ه��ي ت��ري��د
املحسوبية والواسطة.
 د .يوسف الزلزلة :نحن في اكثرمن مرة ذكرنا ألعضاء الحكومة بأنه
يجب االل�ت��زام بالالئحة ولكن هناك
بعض ال��وزراء يلتزمون واتمنى من
اع �ض��اء ال �ح �ك��وم��ة ال� �ت ��زام ال� ��رد على
االس� �ئ� �ل ��ة وف � ��ق ال�ل�ائ� �ح ��ة وم �ه �ل �ت �ه��ا
ال ��دس �ت ��وري ��ة .امل ��وج ��ود ع �ل��ى ج ��دول
اع �م��ال ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ت��م االن �ت �ه��اء من
اغ �ل �ب��ه ل �ك��ن ق ��د ي �ك ��ون ه �ن ��اك ب�ع��ض
التقارير التي كتبت في اللجنة ولم

الهاجري :صرف مستحقات األثر الرجعي
لمن ترعى معاقا وبدل الخادم اليوم
ك �ش��ف واض� ��ح ل �ل �ح��االت املستحقة
ل�ل�أث ��ر ال ��رج� �ع ��ي م� �ش� �ي ��دا ب �ت �ع��اون
وزارة امل��ال�ي��ة وتفهمها ل��ذل��ك األم��ر
باإلضافة إلى جهود وزيرة الشؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وزي ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط هند
ال�ص�ب�ي��ح وح��رص �ه��ا ع�ل��ى مصلحة
تلك الفئة.
وأض��اف الهاجري أن التأخر في
ص��رف ه��ذه املستحقات ك��ان بسبب
ع� ��دم رف� ��ع امل �ي��زان �ي��ة إال أن� ��ه وب �ع��د
اعتماد مجلس األمة ميزانية الهيئة

مضبطة

العامة لشؤون املعاقني والتي قدرت
ب �م �ب �ل��غ  ١٢٥م �ل �ي��ون دينار س�ي�ت��م
ص ��رف ه ��ذا األث� ��ر ال��رج �ع��ي لجميع
امل �س �ت �ح �ق�ي�ن وإي � � � � ��داع امل � �ب ��ال� ��غ ف��ي
البنوك اليوم.

ماضي الهاجري

ت �ح��ل ال� ��ى امل �ج �ل��س .ق �ض �ي��ة ال � ��ردود
ع �ل��ى االس �ئ �ل��ة ل�ي�س��ت ج��دي��دة فمنذ
 1963وك � ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ات ت � � ��دري ان
ه �ن��اك الئ �ح��ة ت�ن�ظ��م ع �م��ل ال� ��رد على
االسئلة وجهت مجموعة من االسئلة
ل�ك��ل اع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة ب�لا استثناء
ع��ن امل �س �ت �ش��اري��ن وس �ي��ره��م ال��ذات �ي��ة
ومكافآتهم وم��دة خدمتهم وبعض
ال � � ��وزراء ال �ت ��زم وب �ع �ض �ه��م ل ��م ي�ل�ت��زم
والرسالة ال بد ان تصل منك الرسالة
االخ ال ��رئ� �ي ��س ال � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ب ��أن وزراءك ل��م ي� ��ردوا على
االسئلة وان كانوا غير قادرين على
ال��رد فليقعدوا ف��ي بيوتهم وإال فان
املجلس سيضطر الى رفع كتاب عدم
التعاون مع الحكومة.

التتمة ص06

الدويسان :نطالب
باعتماد ضوابط
معينة في تعيين
القياديين وال
تكون وفق المزاج
والوالء
عاشور :التوسع في
توزير النواب تجربة
أثبتت فشلها
الزلزلة :ليست
هناك حجة لعدم
رد أي وزير على
السؤال البرلماني
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المحاسبة 1٫.8 :مليار دينار ديون مستحقة
للحكومة لدى العديد من الجهات دون تحصيل
تتمة المنشور ص05

الصرعاوي؛ نأمل
أن يعكس التقرير
الجهد المبذول
من ديوان
المحاسبة في
عمله الرقابي

 م � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ت �س �ت��ؤن��فالجلسة.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ن�ل�غ��ي بنداالسئلة أرجو أخذ موافقة املجلس.
(موافقة عامة)
مالحظات ديوان المحاسبة
انتقل املجلس الى البند املتعلق
ب�م�ن��اق�ش��ة ع ��رض دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وم �ل��اح � �ظ � ��ات � ��ه ع � �ل� ��ى ال � �ح � �س ��اب ��ات
الختامية.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :الحمدللهرب العاملني والصالة والسالم على
اش � ��رف ال �خ �ل��ق وامل ��رس �ل�ي�ن س�ي��دن��ا
محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه
املنتجبني.
الزمالء االفاضل كما تعلمون فقد
فعل مجلس االم��ة أداة رقابية غير
مسبوقة تمثلت في مناقشة تقارير
دي��وان املحاسبة ب�ش��أن الحسابات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
جلسة ع��ام��ة وتعتبر ه��ذه الجلسة
ام�ت��دادا للجلسة التاريخية االول��ى
في دور االنعقاد املاضي والتي اتت
اكلها بشكل نسبي من خالل ارتفاع
م� �ل� �ح ��وظ ف � ��ي م� �س� �ت ��وى ت �ص��وي��ب
املالحظات وفق املتطلبات الرقابية.
ووفقا للبيانات املتوفرة للجنة
ف �ق��د ت ��م ات� �خ ��اذ اج � � ��راءات ل�ت�س��وي��ة
 ٪52م� ��ن اص � ��ل  1309م�ل�اح �ظ��ات
مسجلة على الجهات الحكومية في
السنة املالية  2015/2014وبارتفاع
نسبي عما تم تسويته في الحساب
الختامي السابق وال ��ذي بلغ ٪44
ك � �م� ��ا ه� � ��و م � ��وض � ��ح ت� �ف� �ص� �ي�ل�ا ف��ي
ال �ع ��رض امل ��رئ ��ي آم �ل�ي�ن اس �ت �م��راري��ة
تعاون الجهات الحكومية مع ديوان
املحاسبة.
كما نذكر ان هذه الجلسة ليست
القتناص االخطاء بل للوصول الى
ح�ل��ول وت��وص�ي��ات م��دروس��ة ورؤي��ة
م �ش �ت��رك��ة إلص �ل��اح ال �خ �ل��ل االداري
وامل � ��ال � ��ي ب� �م ��ا ي �س �ه ��م ف � ��ي ت��وج �ي��ه
االعتمادات املالية لتحقيق االهداف
املرجوة منها وال يعني ذلك التقليل
م��ن ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن ال�ج�ه��ات
الحكومية.
علما ان م��ا سيعرض ف��ي جلسة
ال� �ي ��وم م ��ن ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة م ��ا ه ��و إال
م��دخ��ل ع ��ام مل��ا س�ي�ط��رح��ه ال��دي��وان
الح� �ق ��ا ف� ��ي ع ��رض ��ه ع �ل �ي �ك��م إلب � ��راز
اه��م امل�لاح�ظ��ات وامل�خ��ال�ف��ات املالية
ومواطن الخلل.
أوال  -اإليرادات:
ع � � ��دم ال� � � �ت � � ��وازن ب �ي��ن اإلي� � � � � ��رادات
واملصروفات:
رغم ان القاعدة االولى من القواعد
ال�ع��ام��ة لتنفيذ م�ي��زان�ي��ات الجهات

عدنان عبدالصمد

ال�ح�ك��وم�ي��ة ت�ن��ص ع�ل��ى اي �ج��اد ن��وع
م��ن ال �ت��وازن ب�ين اي� ��رادات الخدمات
وامل�ص��روف��ات ال�ت��ي تنفق لتأديتها
إال ان ه� ��ذه ال� �ق ��اع ��دة غ �ي��ر م�ط�ب�ق��ة
ب�ش�ك��ل س�ل�ي��م وب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��رارات
مجلس ال� ��وزراء وم��ن ب��اب امل �ث��ال ال
ال�ح�ص��ر االع �ل�ام وال �ب��ري��د ومطبعة
ال�ح�ك��وم��ة ول�ب�ط��اق��ة امل��دن�ي��ة وهيئة
البيئة والبلدية وهيئة الشراكة.
عدم توازن الصرف بوزارة االعالم
ف ��ي ق �ط��اع��ي االذاع � � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون
م ��ع االي � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة وك �م��ا هو
موضح تفصيال في العرض املرئي
يتبني ان املصروفات خالل السنوات
ال �ث�لاث امل��اض�ي��ة بلغت  268مليون
دي�ن��ار ف��ي ح�ين ان االي� ��رادات بلغت
ن �ح��و  3.5م�لاي�ين دي �ن��ار أي ان كل

عادل الصرعاوي

مليون دينار يصرف في هذا املجال
يحقق  12الف دينار فقط كإيراد.
وإذ ت� �ق ��در ال �ل �ج �ن��ة امل� �ه ��م ل�ت�ل��ك
الجهات إال انه يجب بذل املزيد من
ال �ج �ه��ود ل�ت�ن�م�ي��ة االي� � ��رادات وخ�ل��ق
نوع من التوازن مع ما يصرف.
 ض�ع��ف تنمية إي � ��رادات ال��دول��ةغير النفطية:
أ  -االي � � ��رادات م��ن اراض � ��ي ام�ل�اك
الدولة:
هناك ضعف مستمر لسنوات في
تنمية االي��رادات املحصلة من امالك
ال��دول��ة رغ ��م ان �ه��ا ت�س�ت�غ��ل ألنشطة
م��رب �ح��ة اق �ت �ص ��ادي ��ا وع� �ل ��ى س�ب�ي��ل
املثال:
بلغ اجمالي صافي ارباح البنوك
 858م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي س�ن��ة 2015

وزير الداخلية متوسطا عددا من النواب والوزراء أمس

م �ق��اب��ل ق �ي �م��ة اي� �ج ��اري ��ة م�ن�خ�ف�ض��ة
ت �ب �ل��غ  180دي� � �ن � ��ارا ل �ل �م �ت��ر امل ��رب ��ع
سنويا للبنوك.
وتعتبر القيم االيجارية املتدنية
ل �ل �ب �ن��وك ب �م �ث��اب��ة دع� ��م ل �ه��ا م �ق��اب��ل
تعيني الكويتيني إال انه مع االزمات
املالية يتم التضحية بهم وه��و ما
شهدناه بأزمة املسرحني.
وعليه يجب اي�ج��اد تناسب بني
ما يحققه املستثمر من ارباح وبني
م��ا ي��دف�ع��ه ل�ل��دول��ة نظير استغالله
ل�ت�ل��ك االراض � ��ي وال� ��ذي ل��م ي�ت�ج��اوز
ال� � �ـ 40م �ل �ي��ون دي �ن��ار ت �خ��ص جميع
امالك الدولة وايجاد آلية افضل من
املعمول بها حاليا ل��زي��ادة اي��رادات
الدولة منها.
ب  -ض� �ع ��ف اس� �ت� �غ�ل�ال امل ��واق ��ع

االستثمارية:
ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال� � � ��ذي ت� � �ن � ��ادي ف �ي��ه
الحكومة بضرورة زي��ادة االي��رادات
غير النفطية فان كثيرا من الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ت �ل �ت��زم ب��ذل��ك وم�ن�ه��ا
االدارة العامة للطيران املدني حيث
تم تخفيض القيم االيجارية الحدى
الشركات املستثمرة لعقود موقعة
ف�ع�لا م��ن  25دي �ن��ارا ال��ى  250فلسا
ل�ل�م�ت��ر امل ��رب ��ع دون أخ� ��ذ م��واف �ق��ات
م �س �ب �ق ��ة م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
وق �ي��ام املستثمر ب��ال�ت��أخ��ر ف��ي دف��ع
مستحقاته ع��ن ه��ذا امل�ب�ل��غ الزهيد
بأكثر من  700يوم.
كما تسبب ضعف ادارة امل��واق��ع
االس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي امل �ط ��ار ب�ح��رم��ان
الخزينة العامة من اي��رادات قاربت
 19مليون دينار.
ثانيا :املصروفات
 ض� ��رورة ت�غ�ي�ي��ر ق��ان��ون ق��واع��دامليزانية املقر منذ  38سنة
رغ ��م ت �ض��اع��ف امل �ي��زان �ي��ة ال�ع��ام��ة
للدولة ب�ـ  ٪ 990م��ن م��ا ي�ق��ارب 1.7
م �ل �ي��ار (م �ل �ي��ار وس�ب�ع�م��ائ��ة م�ل�ي��ون
دينار) في سنة  1978الى ما يقارب
 91م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ح��ال �ي��ا ك �م��ا ه��و
م��وض��ح ف ��ي ال �ع ��رض امل ��رئ ��ي اال ان
امليزانية م��ازال��ت تعد وفقا لقانون
ص� � � ��ادر ف � ��ي  1978ول� � ��م ي� �ع ��د ه ��ذا
ال�ت�ش��ري��ع ي��واك��ب ال �ت �ط��ورات املالية
للدولة.
وب� � ��دأ ال �ه �ي �ك��ل االداري ل �ل��دول��ة
يتضخم على نحو متسارع ليصل
ال ��ى  64ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة م��ع ت�ش��اب��ه
وتشابك في االدوار ووصلت تكلفة
ال�ت�م��وي��ل ال�ح�ك��وم��ي لتلك الهيئات
ال� ��ى م ��ا ي� �ق ��ارب  4م� �ل� �ي ��ارات دي �ن��ار
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تحميل الميزانية
العامة  3ماليين
يورو نتيجة سداد
دفعات اتفاقية
الرازي رغم عدم
تنفيذ االلتزامات
التعاقدية
إتالف وسرقة
المدارس الجديدة
بمنطقة الخيران
السكنية بسبب
إهمال وزارة
التربية
عدم االستفادة
من المبالغ
المصروفة إلنشاء
فصول دراسية
بمنطقة األحمدي
بسبب عدم إيصال
الكهرباء
حرمان الخزانة
العامة من قيمة
غرامات واجبة
التحصيل بلغت
 77مليون دينار
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مضبطة

ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على أدوية
للمستشفيات بلغت  3٫٫.5ماليين دينار
تتمة المنشور ص06
كما هو موضح في العرض املرئي
تخص  27جهة حكومية تمول من
الدولة.
وقد غابت الرؤية االستراتيجية
ل�ل�ادارة املالية ف��ي سنني الفوائض
ف��ي ال�ع�ق��د امل �ن �ص��رم وال �ت��ي تخطى
معها سعر النفط حاجز  100دوالر
وارتبط ارتفاع مصروفات امليزانية
ارت� �ب ��اط ��ا واض� �ح ��ا ب ��زي ��ادة اس �ع��ار
ال �ن �ف��ط وت�ض�خ�م��ت ال ��ى  4اض �ع��اف
م��ا كنت عليه لتصل ال��ى  20مليار
دي �ن ��ار ب �ع��دم��ا ك��ان��ت ال ت �ت �ج��اوز 5
مليارات دينار قبل  10سنوات.
 امل� ��آخ� ��ذ ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ت�ض�خ��مالهيكل االداري للدولة
اص � �ب � �ح� ��ت ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن م �ج ��ال ��س
ادارات الجهات الحكومية واللجان
العليا غير فعالة لكونهم متخمني
ب� �م� �س ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��م االس � ��اس� � �ي � ��ة م��ا
انعكس على أداء تلك الجهات سلبا
وأدى ال ��ى زي � ��ادة ع ��دد امل�لاح �ظ��ات
ال� �ت ��ي ي �س �ج �ل �ه��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
دون ب � ��ذل ال� �ج� �ه ��ود ال �ك��اف �ي��ة ل�ح��ل
مشاكل الجهات التي يمثلونها رغم
املكافآت واالمتيازات الكبيرة التي
ي �ح �ص �ل��ون ع �ل �ي �ه��ا ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
مكافآت اللجان واللجان املنبثقة.
وم � �ث� ��ال ع� �ل ��ى ذل� � ��ك م� ��ا الح �ظ �ت��ه
ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ع� ��دم ال ��وص ��ول ل��رؤي��ة
حكومية مشتركة لتفعيل دور هيئة
الطرق والنقل البري لوجود تنازع
في االختصاصات والصالحيات ما
بني الهيئة وجهات حكومية ممثلة
في مجلس ادارت�ه��ا وتبرير ممثلي
ت�ل��ك االدارات وال �ل��وائ��ح التنفيذية
م�ت�ن��اس�ين ان ه��ذا االم ��ر م��ن صميم
عملهم كاعضاء مجلس ادارة.
الداخلية يخص الفحص الفني
أشغال الطرق وصيانتها
كفاءة وفعالية تنفيذ امليزانية
اله � �م � �ي� ��ة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وض� �خ ��ام ��ة
ميزانيات الجهات التعليمية والتي
تقارب  3مليارات دينار فقد عقدت
اللجنة بحضور اعضاء من اللجنة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اج�ت�م��اع��ا خ��اص��ا جمع
كل الجهات التعليمية لقياس مدى
سالمة التقديرات املالية املرصودة
للتوظيف والتعليم وم��دى ربطها
باحتياجات سوق العمل.
ورغ ��م ان دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ه ��و امل �خ �ت��ص ق ��ان ��ون ��ا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
ب�ين م�خ��رج��ات ال�ج�ه��ات التعليمية
وال � �ف� ��رص امل �ت ��اح ��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات
الحكومية وتخطيط القوى العاملة
ف �ي �ه��ا اال ان ال� �ج� �ه ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
تقوم بهذا ال��دور ايضا ف��ي تقصي
احتياجات سوق العمل ولكل منها
رؤي� �ت� �ه ��ا ال� �خ ��اص ��ة وع � �ل� ��ى س�ب�ي��ل

رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون

امل �ث��ال ف ��ان وزاارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ادرج � ��ت م ��ن ض �م��ن خ �ط��ة ب�ع�ث��ات�ه��ا
ت�خ�ص�ص��ات م�ش�ب�ع��ة ال ي�ح�ت��اج�ه��ا
سوق العمل وبمبررات غير مقبولة
ويجب ان توجه االعتمادات املالية
امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�اب �ت �ع��اث ال �خ��ارج��ي
واملقدرة  260مليون دينار بطريقة
مثلى ووفق االحتياج لسوق العمل.
ول �ل��اس � ��ف ف � � ��ان م � ��ن ه � ��و م �ع �ن��ي
ق� ��ان� ��ون� ��ا ب ��ال �ت �خ �ط �ي ��ط مل� �خ ��رج ��ات
س ��وق ال�ع�م��ل وه ��و دي� ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية مسجل عليه مالحظة بشأن
ع��دم وض��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للبعثات
ال ��دراس� �ي ��ة ل �ت �ح��دي��د ال�ت�خ�ص�ص��ات
املطلوبة للقطاع الحكومي.
وه� ��و م ��ا ي �ع �ك��س غ� �ي ��اب ال ��رؤي ��ة
الحكومية للمفهوم السليم لخطة

جانب من الجلسة

رب � ��ط م� �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ب �ح��اج��ة
سوق العمل ووج��ود حلقة مفقودة
ب�ين االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وال�ت�ط�ب�ي��ق وال
ي ��وج ��د اي ت �ن �س �ي��ق او ت �ك��ام��ل ب�ين
الجهات ذات العالقة.
وبشكل ع��ام اصبحت مخرجات
التعليم ف��ي ال�ك��وي��ت دون مستوى
ال �ط �م��وح م ��ع ك �ث��رة ال �ت �ق��اري��ر ال�ت��ي
ت�ش�ي��ر ال��ى ت��دن��ي م�س�ت��وى التعليم
بكل مراحله ملراكز متأخرة.
ما يطرح تساؤال متكرر السنوات
ط��وي�ل��ة ه��ل م��ا ينفق م��ن ميزانيات
مليارية على التعليم يناسب جودة
مخرجاته؟
 شؤون التوظف وقانون الخدمةاملدنية
اص � �ب� ��ح م � ��ن ال � � �ض � � ��روري اع � � ��ادة

ال �ن �ظ��ر ب �ج �م �ي��ع ال� �ق ��وان�ي�ن امل�ن�ظ�م��ة
للخدمة املدنية خاصة انها صادرة
م �ن��ذ س �ن��ة  1979ول ��م ت �ع��د ت�ن��اس��ب
ال�ت�ط��ورات املالية واالداري� ��ة للدولة
بدليل كثرة االستثناءات املمنوحة
ورغ� �ب ��ة ج �ه��ات اخ � ��رى ان يشملها
ه ��ذا االس �ت �ث �ن��اء وت �ص��ل ف��ي ج�ه��ات
اخرى الى منح مجلس ادارة الجهة
صالحيات مجلس الخدمة املدنية
وه� ��و م ��ا خ �ل��ق س �ل��وك��ا م��ال �ي��ا غير
رشيد في بعض تلك الجهات وبما
ال ي�ن�س�ج��م م��ع رؤي ��ة ال�ح�ك��وم��ة في
ال�ت��رش�ي��د وإص �ل�اح ن �ظ��ام امل��رت�ب��ات
واالجور في القطاع العام.
ك �م��ا ان م �ع��اي �ي��ر ال �ت��وظ �ي��ف ف��ي
كثير م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية التي
ال ت�خ�ض��ع ل�ل�ت��وظ�ي��ف امل ��رك ��زي من

دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة م�ع�ت�م��دة
ع �ل��ى ع �ن �ص��ر امل �ق��اب �ل��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة
وال��ذي يقدر بـ ٪ 30واحيانا ٪ 50
وف��ي ب�ع��ض ال�ج�ه��ات وص��ل ال��ى 70
 ٪م��ن معايير قبول املتقدمني كما
ف��ي االع�ل�ان االخ �ي��ر الدارة ال�خ�ب��راء
بوزارة العدل.
وينبغي وجود ضوابط واضحة
وم� � �ح � ��ددة ل �ل �ت��وظ �ي��ف ف � ��ي ج �م �ي��ع
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة دون استثناء
وتقليل عصنر املقابلة الشخصية
ال � ��ى ح � � ��دود ض �ي �ق��ة ج � ��دا ل �ض �م��ان
تحقيق ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة وتكافؤ
الفرص وتفاديا للغط الذي قد يثار
في مسألة القبول.
 م � �خ� ��ال � �ف� ��ة ب� � �ع � ��ض ال � �ج � �ه� ��اتالحكومية للقرارات التص تصدرها
بنفسها
م��ن واق��ع دراس��ة اللجنة لتقارير
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ت �ب�ي�ن ان ه �ن��اك
بعض ال�ج�ه��ات الحكومية تخالف
القرارات التي تصدرها بنفسها كما
هو موضح في العرض املرئي.
 العجز االكتواريسبق ان بينت اللجنة ان ميزانية
ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة ل ��م ت�ح��ظ
بجميع االلتزامات املالية املحتملة
وم � ��ن اب � ��رزه � ��ا ال� �ع� �ج ��ز االك� � �ت � ��واري
االخير للمؤسسة العامة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ت ��ي ارت� � ��أت وزارة
املالية تأجيله للسنة الثانية على
ال�ت��وال��ي ع�ل��ى ام��ل تحسن ال�ظ��روف
االقتصادية وعلما ان تأجيل سداده
قد يزيد الفوائد املترتبة عليه.
ووف�ق��ا لتقييم العجز االك�ت��واري
االخ� �ي ��ر ف ��ان ��ه ل ��و ات �ب �ع��ت ال �ط��ري �ق��ة
املغلقة في التقييم فان لدى مؤسسة
التأمينات عجزا يقدر بـ  8مليارات
دي� �ن ��ار ب�ي�ن�م��ا ل ��و ات �ب �ع��ت ال�ط��ري�ق��ة
امل �ف �ت��وح��ة ف��ان �ه��ا س�ت�ح�ق��ق ف��ائ�ض��ا
بقمية  6مليارات دينار.
واملفترض ان تتخذ وزارة املالية
خ �ط��وات اس ��رع وان ي�ك��ون ل�ه��ا دور
اك �ب��ر ف ��ي ت �ح��دي��د ال �ط��ري �ق��ة االص ��ح
ال� �ت ��ي ي �ج��ب ات �ب��اع �ه��ا ع �ن��د ت�ق�ي�ي��م
ال�ع�ج��ز االك �ت ��واري خ��اص��ة ان�ه��ا من
امل�لاح�ظ��ات املليارية ال�ت��ي تستحق
ان ي� �ب ��ذل ف �ي �ه��ا ج� �ه ��د اس �ت �ث �ن��ائ��ي
ل��دراس�ت�ه��ا وع ��دم ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه
ال �ت �ق��دي��رات ك��أم��ر م�س�ل��م ب��ه دون ان
التحقق م��ن صحة ه��ذه التقديرات
بنفسها ب��واس �ط��ة خ�ب�ي��ر اك �ت��واري
خ� � ��اص ب� �ه ��ا ك� ��ي ال ي � �ك ��ون ال �ع �ج��ز
االك � � � �ت� � � ��واري غ� � �ط � ��اء الي خ �س��ائ ��ر
استثمارية قد ترج ضمنه.
ال� ��زم �ل�اء االف� ��اض� ��ل  :م ��ا ذك ��رن ��اه
م� ��ا ه� ��و اال م ��دخ ��ل ل� �ع ��رض دي � ��وان
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استمرار أوجه
القصور والضعف
في نظم الرقابة
الداخلية وغياب
المتابعة الالزمة
في العديد من
الوزارات
عدم إحكام
الرقابة على صرف
 28مليون دينار
تكاليف العالج
في التشيك
وسلوفاكيا
عدم رد بعض
الجهات وتأخر
العديد منها في
الرد على مكاتبات
ديوان المحاسبة
عدم أخد موافقة
ديوان المحاسبة
المسبقة على
العديد من
التعاقدات
واألوامر التغييرية
استمرار صرف
رواتب لموظفين
في الصحة بعد
انتهاء خدماتهم
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شبهة تالعب في فواتير مصروفات العالج
بالخارج للمكتب العسكري في لندن
تتمة المنشور ص07
املحاسبة والتي نسعى من خاللها
ل�ع��رض مكامن الخلل ف��ي امليزانية
الستكشاف او تفعيل آليات رقابية
ج ��دي ��دة ت �ت �م �ت��ع ب ��امل ��رون ��ة ال� �ت ��ي ال
ت �ع �ط��ل االع� � �م � ��ال وب� ��ال� ��ذك� ��اء ال� ��ذي
يسعى للوقاية من وقوع املخالفات
قبل ان يسعى ملعالجتها.
 عادل الصرعاوي رئيس ديواناملحاسبة ب��االن��اب��ة :السنة املاضية
ك��ان لنا لقاء تاريخي واآلن نلتقي
في لقاء تاريخي ملناقشة الحسابات
ال �خ �ت��ام �ي��ة م ��ع م� �ش ��روع امل �ي��زان �ي��ة
وكان هذا الوضع يأخد  10سنوات
قبل ذل��ك وه��ذا جهد نثمنه لرئيس
واع� � �ض � ��اء ل �ج �ن��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات وان
كانت هذه السنة استثنائية للجنة
ف �ه��ي اي �ض��ا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين
والعامالت في ديوان املحاسبة.
ال��دي��وان تلمس م��واق��ع ايجابية
كثيرة في بعض املؤسسات فهناك
ما يقارب  ٪ 50تم تسويتها هناك
جهات جادة في تسوية املالحظات.
وال�ش�ك��ر م��وص��ول للجنة حماية
املال العام.
وه� �ن ��اك ج ��دي ��ة ف ��ي ط��ري �ق��ة ال ��رد
ع �ل��ى م�ل�اح �ظ ��ات ال � ��دي � ��وان وه �ن��اك
اج�ت�م��اع��ات م��ع ال �ج �ه��ات وال��دي��وان
ونحن مسؤولون عن امانة االجيال
وات� � �م� � �ن � ��ى ت � �ض� ��اف� ��ر ال� � �ج� � �ه � ��ود ف��ي
املستقبل.
 وكيل ديوان املحاسبة اسماعيلالغانم :نجاح كل مؤسسة حكومية
هو نجاح لنا واالخفاق هو اخفاق
ل �ل��وط��ن وج� �ه ��د ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
يصب في صالح الجميع.
 ف� ��اط � �م� ��ة ال � �ب � �ص � �ي� ��ري :ق��دم �ن��اامل�ع��وق��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ال��دي��وان في
ممارسة رقابته.
اوال :ال � � � � � � � � � ��وزارات واإلدارات
الحكومية اب��رز املالحظات املتعلقة
بهدر املال العام:
 ت �ح �ص �ي��ل امل � �ي ��زان � �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ةاع�ب��اء مالية دون وج��ه ح��ق بلغ ما
ام �ك��ن ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا ي �ع��ادل 3.0
م�لاي�ين ي��ورو نتيجة س��داد دفعات
لل��اك��ادي �م �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة امل� �ب ��رم م�ع�ه��ا
ات �ف��اق �ي��ة ب� �ش ��أن ت �ط��وي��ر وت�ح�س�ين
الخدمات الطبية بمستشفى الرازي
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم تنفيذ العديد
من االلتزامات التعاقدية.
 إتالف وسرقة املدارس الجديدةوامل �ن �ف��ذة م ��ن ق �ب��ل وزارة االش �غ��ال
ال�ع��ام��ة بمنطقة ال�خ�ي��ران السكنية
ب �س �ب ��ب اإله� � �م � ��ال م � ��ن ق� �ب ��ل وزارة
التربية.
 ع � ��دم االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن امل �ب��ال��غامل �ص��روف��ة إلن �ش��اء ف �ص��ول دراس �ي��ة
بمنطقة االحمدي التعليمية نتيجة

الوزيران العلي والعمير والنائب اللغيصم

عدم ايصال التيار الكهربائي ملدة 4
سنوات.
 اب � � � ��رز امل �ل��اح� � �ظ � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ةباإليرادات واملبالغ املستحقة:
 استمرار بقاء بعض املبالغ مناإلي� ��رادات املستحقة ع��ن الخدمات
ال � �ت� ��ي ت� �ق ��دم� �ه ��ا ب� �ع ��ض ال � � � � ��وزارات
واالدارات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة م� �ق ��اب ��ل
اس �ت �غ�ل�ال م��راف �ق �ه��ا دون تحصيل
بلغ ما امكن حصره منها ما جملته
 510.0ماليني دينار.
 استمرار تضخم ارصدة املبالغامل �ق �ي��دة ب �ح �س��اب��ي ال �ع �ه��د  -م�ب��ال��غ
تحت التحصيل والديون املستحقة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج �ه��ات
وال �ت��ي بلغت جملتها ن�ح��و 1.893
م �ل �ي��ار دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي ف ��ي ن �ه��اي��ة
السنة املالية  2015/2014باملخالفة

حوار حكومي نيابي

للتعليمات املالية الصادرة في هذا
الشأن.
 ح ��رم ��ان ال� �خ ��زان ��ة ال �ع ��ام ��ة م��نق �ي �م��ة غ ��رام ��ات واج� �ب ��ة ال�ت�ح�ص�ي��ل
لتراخي بعض الجهات الحكومية
ف��ي ف��رض�ه��ا او ت��أج�ي��ل احتسابها
او عدم اثباتها بالسجالت ملتابعة
خصمها ح��ال ع��دم التقيد بتنفيذ
ب�ع��ض ال �ش��روط ال�ت�ع��اق��دي��ة ب�ل��غ ما
امكن حصره منها ما جملته 77.5
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وق��د ت��رك��زت
ف��ي وزارة االش �غ��ال ال �ع��ام��ة بقيمة
 52.5مليون دينار كويتي.
 أب � � � ��رز امل �ل��اح� � �ظ � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ةب ��ال �ض �غ ��ف وأوج � � � ��ه ال � �ق � �ص ��ور ف��ي
انظمة ال��رق��اب��ة الداخلية او اخطاء
في االجراءات:
 -اس � � �ت � � �م � ��رار أوج � � � � ��ه ال � �ق � �ص ��ور

والضعف في نظم املراقبة الداخلية
وغياب املتابعة الالزمة في العديد
م��ن ال� ��وزارات واالدارات الحكومية
ب�م��ا ي��ؤث��ر س�ل�ب��ا ع�ل��ى ح�م��اي��ة امل��ال
العام نتيجة لعدم االلتزام وتفعيل
قرار مجلس ال��وزراء رقم  181لسنة
 2009ب � �ش� ��أن م� �ع ��ال� �ج ��ة ال �ض �ع��ف
ف��ي االج �ه��زة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة بصفة
خاصة وح��دات التدقيق واملراجعة
وم��ن اه��م امل�لاح�ظ��ات ال� ��واردة بهذا
الشأن.
 ضعف نظم واج ��راءات الرقابةال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى االدوي� ��ة والعقاقير
ال �ط �ب �ي��ة امل �ن �ص��رف��ة للمستشفيات
ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال�ص�ح��ة واملعتمد
ل �ه��ا م �ب��ال��غ  305.0م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي ب �م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014

 أب��رز املالحظات املتعلقة بعدمالتقيد بالقوانني واللوائح والنظم
املتعلقة بشؤون التوظف:
 اس� � �ت� � �م � ��رار ص� � � ��رف م ��رت� �ب ��اتوزيادات ومكافآت لبعض املوظفني
في كل من وزارتي الصحة والتربية
على الرغم من وفاتهم مند سنوات
عدة ما يعد هدرا للمال العام.
 استمرار صرف روات��ب لبعضامل ��وظ� �ف�ي�ن ب� � � � ��وزارة ال� �ص� �ح ��ة دون
وج��ه ح��ق مل��دد ط��وي�ل��ة ب�ع��د انتهاء
خدماتهم ما يعد هدرا للمال العام
النعدام الرقابة الفعالة عند صرف
تلك الرواتب.
 صرف مكافآت وب��دالت لبعضامل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �ق ��رارات
وال �ت �ع �م �ي��م ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن دي � ��وان
الخدمة املدنية بلغ ما امكن حصره
منها  7.6ماليني دينار.
ث��ان�ي��ا :ال�ج�ه��ات ذات امل�ي��زان�ي��ات
امللحقة
 أب� ��رز امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي تتعلقبهدر املال العام:
 ت � ��أخ � ��ر ش � ��رك � ��ة امل� � �ش � ��روع � ��اتال � �س � �ي� ��اح � �ي� ��ة (ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار) ف� ��ي رف � ��ع م �س��اح��ات
بعض املرافق وتحديد التجاوزات
بها االم��ر ال��ذي ادى ال��ى خسارتها
مبلغا ي �ق��در ب �ـ  85.7م�ل�ي��ون دي�ن��ار
كويتي حتى تاريخ .2014/12/31
 ت� �ح� �م� �ي ��ل م � �ي ��زان � �ي ��ة ال� �ب� �ل ��دي ��ةب�م�ب��ال��غ ق��دره��ا  7.2م�لاي�ين دي �ن��ار
كويتي تمثل قيمة ت��وري��د شركات
النظافة حاويات فرز النفايات غير
العضوية.
 ي� � � ��اع م � �ب� ��ال� ��غ ع � �ل� ��ى اي � � � � ��راداتال�ب�ل��دي��ة ق��دره��ا  9.0م�لاي�ين دي�ن��ار
كويتي نتيجة عدم طرح ميزايدات
اس � �ت � �ث � �م ��ار ال� � �ل � ��وج � ��ات االع �ل�ان � �ي ��ة
بمحافظيتي العاصمة وحولي.
م�ل�اح �ظ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب� ��اإلي� ��رادات
واملبالغ املستحقة:
 اس � � �ت � � �م � ��رار ت� �ض� �خ ��م امل� �ب ��ال ��غاملستحقة للحومة بكل من حسابي
ال � � ��دي � � ��ون امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ل �ل �ح �ك ��وم ��ة
وال �ع �ه��د  -م�ب��ال��غ ت�ح��ت التحصيل
وب� �ق ��اء ل �ع��دي��د م �ن �ه��ا دون ت�س��وي��ة
او ت�ح�ص�ي��ل ب�ل�غ��ت ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014م �ب �ل��غ وق� � � ��دره 93.4
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار م �ن �ه��ا  76.0م�ل�ي��ون
دينار في بلدية الكويت.
 مالحظات تتعلق ف��ي الضعفأو أوج��ه قصور ف��ي انظمة الرقابة
الداخلية او اخطاء في االجراءات:
 عدم التزام شركة سنت مارتنزال�ع�ق��اري��ة امل�م�ل��وك��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
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تعرض ممتلكات
المحطات والخطوط
الكهربائية للعديد
من السرقات بلغت
قيمتها  7.2ماليين
دينار
وجود كميات
كبيرة من األدوية
منتهية الصالحية
بالمستودعات
الطبية
خسارة 85.7
مليون دينار نتيجة
تأخر المشروعات
السياحية في رفع
مساحات بعض
المرافق
تحميل ميزانية
البلدية 7.2
ماليين دينار قيمة
توريد شركات
النظافة حاويات
فرز النفايات غير
العضوية
ضياع مبالغ على
إيرادات البلدية
قدرها  9ماليين
دينار نتيجة عدم
طرح مزايدات
استثمار اللوحات
االعالنية

aldostoor
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تتمة المنشور ص08
ل�لاس �ت �ث �م��ار ال� �ت ��ي ت ��دي ��ر ع� �ق ��ارات
م� �م� �ل ��وك ��ة ل� �ل� �ك ��وي ��ت ب� �ق� �ي� �م ��ة 5.6
مليارات جنيه استرليني بقواعد
ال� � �ش � ��رك � ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� �ت� �ض ��ارب
املصالح وعضوية مجلس االدارة
وغ� �ي ��ره ��ا ووع� � � ��دم وج � � ��ود وح� ��دة
للتدقيق الداخلي بالشركة.
 ص � ��رف م� �ب ��ال ��غ ق� ��دره� ��ا 33.0م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي تمثل قيمة
اع � �م� ��ال ن� �ظ ��اف ��ة ع ��ام ��ة ف� ��ي ب �ل��دي��ة
الكويت تم اعتمادها دون التحقق
من صحة استحقاق صرفها.
 تعدد إصدار االوامر التغييريةع� �ل ��ى ال� �ع� �ق ��ود واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ف��ي
جامعةالكويت حيث بلغ اجمالي
االوام � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة مبلغا وق ��دره
 27.0مليون دينار كويتي.
 مل��اح �ظ��ات ت�ت�ع�ل��ق ب�م�خ��ال�ف��ةاو اس� �ت� �م ��رار ال� �ج� �ه ��ات ب�م�خ��ال�ف��ة
قانون دي��وان املحاسبة او قوانني
إنشائها او لوائحها او انظمتها
االساسية:
 اس �ت �م��رار ع ��دم ات �خ��اذ الهيئةالعامة ل�ش��ؤون القصر االج ��راءات
املناسبة لبعض استثماراتها غير
امل��درس��ة للعوائد ل�ف�ت��رات متصلة
وال� � �ت � ��ي ك � �ب� ��دت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة خ �س��ائ��ر
رأسمالية غير محققة.
 ع� � ��دم ت �ق �ي��د ب� �ع ��ض ال �ج �ه��اتباحكام املادتني رقمي  13و 14من
القانون رقم  30لسنة  1964بإنشاء
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت�ع��دي�لات��ه اه��م
ت �ل��ك ال �ج �ه��ات ه �م��ا م �ج �ل��س االم ��ة
ب �ع��دم ع� ��رض  2م �ش��روع�ي�ن اث�ن�ين
بقيمة  18.5مليون دينار والهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث��روة
السمكية ب�ع��دد  8م �ش��روع بقيمة
 4.9م�ل�اي�ي�ن دي � �ن� ��ار ك ��وي �ت ��ي ك�م��ا
ب �ل �غ��ت ج �م �ل��ة ال � �ت � �م ��دي ��دات ال �ت��ي
اج��رت�ه��ا االخ �ي��رة لبعض عقودها
م � ��ن دون ال� � �ع � ��رض ع � �ل ��ى رق ��اب ��ة
ال��دي��وان املسبقة مبلغ وق ��دره 5.9
ماليني دينار كويتي.
 اس �ت �م��رار ع ��دم س� ��داد ال�ه�ي�ئ��ةالعامة لشؤون القصر مستحقات
ال �ق �ص��ر م �م��ن ب �ل �غ��وا س ��ن ال��رش��د
م� ��ن االرص � � � ��دة امل �ت �ب �ق �ي��ة ل� �ك ��ل م��ن
االحتياطيات واالرباح املرحلة.
ثالثا :الجهات املستقلة  -قطاع
االستثمار
 أب ��رز امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي تتعلقبهدر للمال العام او ضياعه:
 شبهة تسهيل اعمال االستيالءع� �ل ��ى ام � � � ��وال م ��ؤس� �س ��ة امل� ��وان � ��ىء
الكويتية من قبل بعض موظفيها
لصالح اطراف خارجية حيث بلغ
حجم املبالغ املسحوبة للفترة ما
ب�ين م��اي��و  2004ال��ى م ��ارس 2013

الرويعي وأبل يتابعان الجلسة

حوالي  20.8مليون دينار كويتي
ب��االض��اف��ة ال ��ى ت�س�خ�ي��ر امل��ؤس�س��ة
م ��وارده ��ا ل �خ��دم��ة اح� ��دى ش��رك��ات
امل� � �ن � ��اول � ��ة ف � ��ي م � �ي � �ن ��اء ال �ش �ع �ي �ب��ة
وت � �ع � �ظ � �ي ��م ارب � ��اح� � �ه � ��ا وت �س �ه �ي ��ل
االدارة السابقة للمؤسسة العمال
اس �ت �ي�لاء اح� ��دى ش��رك��ات امل�ن��اول��ة
على االرض العائدة لها في ميناء
عبدالله.
 قيام بعض موظفي املؤسسةال � �ع ��ام ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ف��ي
االقسام التابعة الدارة بدل االيجار
بالتواطؤ واستغالل الصالحيات
امل �م �ن��وح��ة ل �ه��م ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ن��اف��ع
ش � �خ � �ص � �ي� ��ة ع� � � ��ن ط� � ��ري� � ��ق ص � ��رف
ب � ��دل اي � �ج� ��ار م� ��ن دون وج � ��ه ح��ق
لحساباتهم الشخصية منذ عام
 2006وحتى فبراير  2014وتمثل
ذل��ك ف��ي اع ��ادة ف�ت��ح م�ل�ف��ات ملغاة
لبعض امل��واط�ن�ين غير مستحقني

ياسر أبل ومحمد طنا وحمود الحمدان

متابعة نيابية من الطريجي واملعيوف والجراح والحمدان

ل � � �ب � ��دالت االي � � �ج � � ��ار وت � � ��زوي � � ��ر ف��ي
ت��واري��خ استالم القسائم السكنية
وال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال �ب �ن �ك �ي��ة وت� �ج ��در
االش ��ارة ان��ه ت��م ص��رف ب��دل ايجار
دون وج��ه ح��ق ب�ل��غ  5.045ماليني
دي�ن��ار كويتي حتى السنة املالية
.2015/2014
 اع ��ادة تعيني  274موظفا فيالخطوط الكويتية بعد استالمهم
م� � �ك � ��اف � ��أة ن � �ه� ��اي� ��ة ال� � �خ � ��دم � ��ة ب �ل��غ
اجماليها  41مليون دينار كويتي
تقريبا.
 مالحظات تتعلق ب��االي��راداتواملبالغ املستحقة:
 اس � �ت � �م� ��رار ت� �ض� �خ ��م ال� ��دي� ��ونامل�س�ت�ح�ق��ة ل�ب�ع��ض ال �ج �ه��ات على
بعض ال��دول والجهات الحكومية
واملدينني اآلخ��ري��ن نتيجة التأخر
ف��ي تحصيلها م��ا يسلتزم اتخاذ
االج� � � � � ��راءات امل �ن ��اس �ب ��ة ل �ل �ح��د م��ن

ت� ��راك � �م � �ه� ��ا وس � ��رع � ��ة ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا
وق��د ب�ل��غ ح�ج��م ال��دي��ون املستحقة
لبعض ال�ج�ه��ات  334.620مليون
دينار كويتي.
 امل�لاح �ظ��ات ال �خ��اص��ة بتقريرال�ف�ح��ص االك� �ت ��واري ال �ث��ان��ي عشر
ل�ل�م��رك��ز امل��ال��ي ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ف��ي
 2013/3/31ال� � ��ذي اظ� �ه ��ر ع �ج��زا
اجماليا بمبلغ  8.9مليارات دينار
ك ��وي� �ت ��ي ح� �ي ��ث ت� �ت� �ب ��ع امل ��ؤس� �س ��ة
ال �ط��ري �ق��ة امل �غ �ل �ق��ة ل �ت �ق��دي��ر ال�ع�ج��ز
االك �ت��واري ال��ذي تتحمله الخزانة
العامة ما يقارب  40عاما وفي ظل
التراجع في اسعار النفط باعتباره
املصدر االساسي الي��رادات الدولة
ف��ان االم��ر يستوجب اع ��ادة النظر
ف��ي ال�ط��ري�ق��ة امل�ت�ب�ع��ة واالس�ت�ع��ان��ة
ب ��آراء خ �ب��راء اك �ت��واري�ين مختلفني
للوصول الى نتائج
راب � � �ع � ��ا :ال � �ج � �ه� ��ات امل �س �ت �ق �ل ��ة -
القطاع النفطي
 -1أب��رز املالحظات التي تتعلق
بهدر للمال العام:
 اع � � �ف � ��اء او ت� �خ� �ف� �ي ��ض ق �ي �م��ةغ��رام��ات ال�ت��أخ�ي��ر امل�س�ت�ح�ق��ة على
ب � �ع� ��ض امل� � �ق � ��اول �ي��ن ح � �ي� ��ث ق ��ام ��ت
شركة البترول الوطنية الكويتية
باعفاء املقاول من غرامات التأخير
وال � �ب ��ال ��غ ن� �ح ��و  4م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار
كويتي.
 ت��أخ��ر وص� ��ول ب �ع��ض أج �ه��زةال �ح �ف��ر ل �ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت مل��دة
ط��وي �ل��ة ب �ل �غ��ت اج �م��ال �ي �ه��ا 2.373
يوما وبلغت قيمة غرامة التأخير
ال�ت��ي ل��م ي�ت��م تحصيلها ن�ح��و 6.5
ماليني دينار كويتي.
 -ال � �ت� ��أخ� ��ر ف � ��ي ت �ن �ف �ي ��ذ ب �ع��ض
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 28مخالفة مالية محالة
إلى المحاكمات التأديبية
اح � � ��ال دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال ��ى
الهيئة التأديبية بشأن املحاكمة
ال�ت��أدي�ب�ي��ة وم�ن��ذ ص ��دور ال�ق��ان��ون
بتفعيلها  28مخالفة مالية منها

 25مخالفة منذ يونيو  2015الى
ابريل  2016وفيما يلي بيان تلك
املخالفات التي تمت احالتها الى
هيئة املحاكمة التأديبية:

الجهة

تاريخ االحالة
للمحاكمة

عدد
املحالني

بلدية الكويت

2015/6/17

4

وزارة التربية

2015/8/25

2

وزارة االشغال العامة

2015/10/6

1

وزارة الداخلية

2015/10/25

20

شركة املشروعات السياحية

2015/11/4

5

شركة صناعة الكيماويات
البترولية

2015/11/22

2

وزارة الصحة

2016/1/6

1

وزارة االعالم

2016/1/14

1

وزارة االعالم

2016/1/14

1

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

2016/1/20

2

وزارة املالية

2016/1/21

2

وزارة املالية

2016/1/27

2

وزارة االعالم

2016/1/27

1

الشركة الكويتية لالستثمار

2016/3/8

1

شركة البترول الوطنية الكويتية

2016/3/8

1

وزارة الشؤون االجتماعية

2016/3/9

5

االدارة العامة للطيران املدني

2016/3/23

5

وزارة االعالم

2016/3/29

3

وزارة الكهرباء واملاء

2016/4/11

1

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

2016/4/13

1

10

مضبطة

aldostoor

الخميس  18رمضان  23 .1437يونيو 2016

ارتفاع أرصدة المدينين في تزويد الطائرات
بالوقود لتصل إلى  50٫.4مليون دينار
تتمة المنشور ص09
امل � �ش � ��روع � ��ات ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة ح �ي��ث
تأخرت مؤسسة البترول الكويتية
وش ��رك ��ات � �ه ��ا ال� �ت ��اب� �ع ��ة ف � ��ي ال� �ب ��دء
بتنفيذ ب�ع��ض م �ش��روع��ات الخطة
االن � �م ��ائ � �ي ��ة وال � �ب� ��ال� ��غ ع � ��دده � ��ا 64
م �ش��روع��ا ب�ت�ك�ل�ف��ة ت �ق��دي��ري��ة بلغت
 19.4م �ل �ي��ار دي �ن��ار ك��وي �ت��ي بينما
بلغ اجمالي املنصرف الفعلي نحو
 2.5مليار دينار كويتي وبما نسبة
 % 12.6حتى .2015/3/31
 -2مالحظات متعلقة بااليرادات
واملبالغ املستحقة:
 اس� � � �ت� � � �م � � ��رار ع� � � � ��دم ت �ح �ص �ي ��لش ��رك ��ة ن ��اق �ل�ات ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت �ي��ة
املبالغ املستحقة املتعلقة بقضية
االخ� �ت�ل�اس ��ات رغ� ��م ص � ��دور اح �ك��ام
قضائية بها بلغت قيمتها 138.8
مليون دوالر أميركي.
 ارت �ف��اع ارص� ��دة امل��دي �ن�ين التيت � �ج � ��اوزت م��دي��ون �ي��ات �ه��م ل �ف �ت��رات
االئ�ت�م��ان امل �ح��ددة ل�ه��م ف��ي الشركة
الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود
بلغ جملتها في  2015/3/31نحو
 50.4مليون دينار كويتي وبزيادة
ق��دره��ا  14.1م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي
وبما نسبته  % 39من قيمتها في
 2014/3/31والبالغة  36.3مليون
دينار كويتي.
 ع��دم تحصيل بعض مطالباتاالدارة البحرية بمؤسسة البترول

لقطة من الجلسة أس

الكويتية املتفق عليها والتي بلغت
قيمتها  8.7م�لاي�ين دوالر اميركي
ي��رج��ع ب�ع�ض�ه��ا ل �ع��ام  2008فضال
عن البعض االخر غير املتفق عليها
وال �ب��ال��غ قيمتها  31م�ل�ي��ون دوالر
أم��ري �ك��ي ول �ي �ص��ل اج�م��ال�ي�ه��ا 39.7
مليون دوالر أمريكي.
الرقابة المسبقة
أهم مالحظات الرقابة املسبقة:
 ع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب��أح �ك��ام امل��ادت�ين 13و 14م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة
 1964ب ��ان� �ش ��اء دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

امل� �ع ��دل ب ��امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م 4
ل �س �ن��ة  1977ح �ي ��ث ق ��ام ��ت ب�ع��ض
ال �ج �ه��ات ب ��االرت �ب ��اط ق �ب��ل ال �ع��رض
ع �ل��ى ال� ��دي� ��وان وق� ��د ب �ل��غ ع� ��دد تلك
امل ��وض ��وع ��ات ال �ي��ت ت ��م اك�ت�ش��اف�ه��ا
م��ن خ�لال ال��رق��اب��ة املسبقة ع��دد 57
موضوعا لعام  2015/2014مقابل
نفس العدد لعام .2014/2013
املخالفة املالية عن السنة املالية
2015/2014
ح� ��دد ق ��ان ��ون دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
م�ع��اي�ي��ر امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة وال �ت��ي
اورده� � ��ا ف ��ي امل � ��ادة  52م �ن��ه حسب

اآلتي:
 م �خ��ال �ف��ة ال� �ق ��واع ��د واالح � �ك� ��امامل� ��ال � �ي� ��ة امل � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف��ي
الدستور.
 م �خ��ال �ف��ة امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة اوامليزانيات امللحقة بها او املستقلة
ع � �ن � �ه� ��ا وامل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة
بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان
امل �ح��اس �ب��ة وال� �ت ��ي ي� �ك ��ون امل��وظ��ف
ال �ع �م��وم��ي م� �ن ��دوب ��ا مل��راق �ب �ت �ه��ا او
االشراف عليها.
 مخالفة احكام القانون الخاصب �ق��واع��د اع� ��داد امل �ي��زان �ي��ة وال��رق��اب��ة

على تنفيذها والحساب الختامي.
 م� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة اح � � � �ك� � � ��ام ق � ��ان � ��ونامل � �ن� ��اق � �ص� ��ات والئ � �ح � �ت� ��ه والئ � �ح� ��ة
امل �خ ��ازن وامل �ش �ت��ري��ات وع �ل��ى وج��ه
ال �ع �م��وم ك��اف��ة ال �ق ��واع ��د واالح� �ك ��ام
واالن� �ظ � �م ��ة وال �ت �ع �م �ي �م��ات امل��ال �ي��ة
والحسابية واملخزنية.
 كل تصرف خاطئ او اهمال اوتقصير يترتب عليه ص��رف مبالغ
م��ن االم��وال العامة بغير وج��ه حق
او ض�ي��اع ح��ق م��ن ال�ح�ق��وق املالية
ل�ل��دول��ة او اح��د االش �خ��اص العامة
االخ � � ��رى او ال �ه �ي �ئ ��ات ال �خ��اض �ع��ة
لرقابة دي��وان املحاسبة او الساس
بمصلحة من مصالحها املالية او
يكون من شأنه ان يؤدي الي ذلك.
 ع � � � � � ��دم م � � � � ��واف � � � � ��اة ال � � � ��دي � � � ��وانب� � ��امل � � �ن� � ��اق � � �ص� � ��ات وم � � � �ش � � ��روع � � ��ات
االرت �ب��اط��ات واالت �ف��اق��ات وال�ع�ق��ود
الخاضعة للرقابة املالية املسبقة.
وكذلك عدم موافاة الديوان دون
م� �ب ��رر ب��ال �ح �س��اب��ات وامل �س �ت �ن��دات
امل��ؤي��دة ل�ه��ا ف��ي امل��واع �ي��د امل �ح��ددة
ل��ذل��ك او ب �م��ا ي�ط�ل�ب��ه م��ن اوراق او
وث ��ائ ��ق او غ �ي��ره��ا م �م��ا ي �م �ك��ن ل��ه
الحق في فحصها او مراجعتها او
االطالع عليها طبقا للقانون.
 ع � � ��دم ال � � � ��رد ع� �ل ��ى م�ل�اح� �ظ ��اتال��دي��وان او مكاتباته بصفة عامة
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صرف  33مليون
دينار قيمة أعمال
نظافة عامة تم
اعتمادها دون
التحقق من صحة
استحقاق صرفها
صدور قرار بإلغاء
مكتب الرقابة
والتدقيق في
هيئة ذوي اإلعاقة
تعدد إصدار
األوامر التغييرية
على العقود
واالتفاقيات في
جامعة الكويت إلى
أن وصلت إلى 27
مليون دينار

 5نواب يقترحون قانونا لتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات
ت �ق��دم ال� �ن ��واب اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
وف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع ود .خ �ل �ي��ل اب��ل
وراك� ��ان ال�ن�ص��ف وم�ح�م��د ال�ج�ب��ري
ب ��اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون بشأن تشكيل
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات
،جاء فيه:
الباب األول  -الناخبون
م� � ��ادة  :1ي �ش �ت��رط ف ��ي ال �ن��اخ��ب
الشروط التالية:
أ – أن ي�ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية
وف�ق��ا ل�ل�م��ادة األول ��ى أو ال�ث��ان�ي��ة أو
ال�ث��ال�ث��ة م��ن امل��رس��وم األم �ي��ري رق��م
 15لسنة  1959ب�ق��ان��ون الجنسية
الكويتية وتعديالته.
ب – أن ي�ك��ون ب��ال�غ��ا م��ن العمر
إح � � ��دى وع� �ش ��ري ��ن س� �ن ��ة م �ي�ل�ادي��ة
كاملة.

ج  -أال يكون تاجرًا ص��در بحقه
حكمًا بشهر إفالسه ما لم يرد إليه
اعتباره.
د – أال ي� �ك ��ون ق ��د ص � ��در ب�ح�ق��ه
إدان � ��ة ف ��ي ج ��رائ ��م م �خ �ل��ة ب��ال �ش��رف
أو ب��األم��ان��ة م��ا ل��م ي�ك��ن ق��د رد اليه
اع � �ت � �ب� ��ارة .وال ي� �ج ��وز ح� ��رم� ��ان أي
ن��اخ��ب م��ن اإلدالء بصوته ف��ي يوم
االن�ت�خ��اب إذا م��ا تحققت ال�ش��روط
ال�س��اب�ق��ة وك ��ان ب��ال�غ��ًا ل�س��ن إح��دى
وعشرين سنة.
م � � � � � � ��ادة  :2ي� � � �ح � � ��رم م � � � ��ن ح ��ق
االنتخاب:
 - 1كل كويتي اكتسب الجنسية
وف� �ق ��ا ألح� �ك ��ام امل� � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة م��ن
امل� ��رس� ��وم األم � �ي� ��ري رق� ��م  15ل�س�ن��ة
 1959ب�ق��ان��ون الجنسية الكويتية
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه ول � ��م ي �س �ت �ك �م��ل امل� ��دة

القانونية بحق التصويت ويحرم
ك ��ذل ��ك م ��ن ه � ��ذا ال� �ح ��ق أي ك��وي �ت��ي
يكتسب الجنسية وف �ق��ًا ألي حكم
مستقبال في أي قانون.
يتقرر
ً
 – 2ك��ل ك��وي�ت��ي ال ينطبق عليه
أح��د ش ��روط ال�ن��اخ��ب امل��ذك��ورة في
املادة  1من هذا القانون.
وال ي �ج ��وز ح ��رم ��ان أي ك��وي�ت��ي
م��ن ح��ق االن �ت �خ��اب ل�غ�ي��ر األس �ب��اب
املذكورة في هذه املادة.
م� � � ��ادة  :3ع� �ل ��ى ك � ��ل ن� ��اخ� ��ب أن
يتولى حقوقه االنتخابية بنفسه
ف��ي ال ��دائ ��رة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال �ت��ي بها
موطنه ويبطل التوكيل الصادر من
الناخب للغير في هذا الشأن.
  الباب الثاني -المرشحون
م� � ��ادة  :4يشترط ف� ��ي امل��رش��ح

الشروط التالية:
أ – أن ي �ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية
وف�ق��ا ل�ل�م��ادة األول ��ى أو ال�ث��ان�ي��ة أو
ال�ث��ال�ث��ة م��ن امل��رس��وم األم �ي��ري رق��م
 15لسنة  1959ب�ق��ان��ون الجنسية
الكويتية وتعديالته.
ب – أال يقل سنه ي��وم االنتخاب
عن ثالثني سنة ميالدية.
ج – أن ي�ك��ون أس�م��ه م��درج��ا في
أحد جداول االنتخاب.
د  -أال ي�ك��ون ت��اج�رًا ص��در بحقه
حكمًا بشهر إفالسه ما لم يرد إليه
اعتباره.
ل  -أال ي� �ك ��ون ق� ��د ص � ��در ب�ح�ق��ه
إدان � ��ة ف ��ي ج ��رائ ��م م �خ �ل��ة ب��ال �ش��رف
أو ب��األم��ان��ة م��ا ل��م يكن ق��د رد إليه
اعتباره.
م� ��ادة  :5إض��اف��ة إل ��ى ال�ش��رط�ين

امل��ذك��وري��ن ف��ي امل��ادة السابقة فإنه
ي� �ش� �ت ��رط ل� �ق� �ب ��ول ط� �ل ��ب ال �ت��رش �ي��ح
الشروط التالية:
 - 1أن ي��رف��ق ط��ال��ب ال�ت��رش�ي��ح
بطلبه شهادة من مستشفى الطب
ال �ن �ف �س��ي ال �ت ��اب ��ع ل � � ��وزارة ال�ص�ح��ة
متى م��ا طلب منه م��ن قبل اللجنة
تفيد خلوه م��ن األم ��راض النفسية
وخلوه كذلك من مسببات اإلدم��ان
بأنواعها املختلفة.
 - 2أال يكون قد صدر بحقه إدانة
في جرائم مخلة بالشرف او االمانة
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 – 3أال ي �ك��ون ط��ال��ب ال�ت��رش�ي��ح
م�ح�ك��وم��ًا ع�ل�ي��ه ب�ع�ق��وب��ة ج�ن��اي��ة أو
جنحة مقيدة للحرية.
 – 4أال ي �ك��ون ط��ال��ب ال�ت��رش�ي��ح
ت ��اج� �رًا ص� ��در ب �ح �ق��ه ح �ك �م��ًا بشهر

إفالسه ما لم يرد إليه اعتباره.
 - 5أال ي �ك��ون ط��ال��ب ال�ت��رش�ي��ح
من ال��وزراء أو من رجال القضاء أو
النيابة العامة أو من رجال القوات
امل �س �ل �ح��ة أو ال �ش��رط��ة أو ال �ح��رس
ال��وط�ن��ي ؛ إال إذا اس�ت�ق��ال��وا مقدمًا
من وظائفهم.
 – 6أن ي��رف��ق ط��ال��ب ال�ت��رش�ي��ح
بطلبه إي �ص��اال يفيد س ��داده مبلغ
خمسني دينار كتأمني مسترد في
حال عدم نجاح املرشح.
مادة  :6ي�ح�ظ��ر ق �ب��ول التوكيل
في تقديم طلب الترشيح نيابة عن
املرشح.
مادة  :7يجوز لكل ناخب توافرت
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إسناد مهمة التحقيق اإلداري
في بعض الوزارات للجان غير متخصصة
تتمة المنشور ص10
او ال� �ت ��أخ ��ر ف ��ي ال� � ��رد ع �ل �ي �ه��ا دون
مبرر ويعتبر في حكم عدم الرد ان
يجيب املوظف اجابة الغرض منها
املماطلة والتسويف.
 ال�ت��أخ�ي��ر دون م �ب��رر ف��ي اب�ل�اغال ��دي ��وان خ�ل�ال خ�م�س��ة ع�ش��ر ي��وم��ا
ع �ل ��ى االك � �ث� ��ر ب �م ��ا ت �ت �خ ��ذه ال �ج �ه��ة
االداري � � � � � � � � ��ة امل � �خ � �ت � �ص� ��ة ف � � ��ي ش � ��أن
املخالفات التي يبلغها الديوان اليه
او تقاعسها دون ع��ذر م�ق�ب��ول عن
اتخاذ الالزم حيالها وبالجملة كل
ت�ص��رف او م��وق��ف ي�ك��ون م��ن شأنه
ان يعوق الديوان دون مقتضى عن
مباشرة اختصاصاته ف��ي الرقابة
املالية على الوجه االكمل.
امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال��دي��وان
عند أداء امل�ه��ام ال��رق��اب�ي��ة وتشتمل
على معوقات عدة يذكر منها:
 - 1ع� � ��دم ت �م �ك�ي�ن ال� � ��دي� � ��وان م��ن
ممارسة كامل اختصاصه.
 - 2ع��دم م��واف��اة ب�ع��ض الجهات
الحكومية بالبيانات واملستندات
الالزمة ملمارسة اختصاصاته.
 - 3ع � � ��دم رد ب � �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية او ت��أخ��ر البعض اآلخ��ر
منها في الرد على مكاتبات الديوان
وع � � � ��دم م� � ��واف� � ��اة ب � �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية بالبيانات واملستندات
الالزمة ملمارسة اختصاصاته.

جانب من الجلسة أمس

 - 4ال �ت ��أخ ��ر ف ��ي اق � � ��رار م �ش��روع
امليزانية.
 - 5ي ��واج ��ه ال ��دي ��وان ف ��ي تنفيذ
ق��ان��ون انشائه رق��م  30لسنة 1964
فيما يخص الرقابة القانونية على
املخالفات املالية.
أ  -تقاعس الجهات االداري ��ة في
انجاز التحقيق وتراخي العديد من
الجهات االدارية في انجاز التحقيق
مما ادى ال��ى اف�ل�ات امل�س��ؤول�ين عن
املخالفة من العقاب اما لضياع ادلة
االثبات او لتركهم الخدمة.
ب  -اس� � �ن � ��اد م� �ه� �م ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق

االداري ل� � �ل� � �ج � ��ان ت � �ف � �ت � �ق� ��ر ال � ��ى
التخصص لتتولى اجراء التحقيق
في املخالفة حيث دأبت هذه اللجان
ع �ل��ى االن �ت �ه��اء ال ��ى ن�ت�ي�ج��ة واح ��دة
وه��ي الحفظ ل�ع��دم وج��ود شخص
م �ت �س �ب��ب او ال �ح �ف��ظ ل� �ع ��دم وج ��ود
مخالفة يمكن نسبتها الي شخص
ك�م��ا ان ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ت��ي تجريها
ال ت �ش �م��ل ك� ��اف ��ة امل � �س� ��ؤول �ي�ن وك ��ل
املستويات االدارية التي لها دور في
وق��وع املخالفة وانما تقتصر فقط
على سماع اق��وال املوظف املسؤول
ف �ق��ط وال ت �ت �ط��رق ال� ��ى امل �س �ت��وي��ات

االداري � � � ��ة االع � �ل ��ى ح �ت��ى ت�س�ت�ط�ي��ع
توفير معلومات كافية عن املخالفة
م��ن حيث صحية تكييفها وصحة
ث� �ب ��وت� �ه ��ا واس� � �ن � ��اده � ��ا ل �ل �م �خ��ال��ف
وم��ن ث��م العمل على تالفيها وع��دم
تكرارها في املستقبل.
ج  -عدم التزام الجهات املشمولة
ب��رق��اب��ة ال� ��دي� ��وان ب��أح �ك��ام ال�ف�ص��ل
ال ��راب ��ع م��ن ق��ان��ون ان �ش��ائ��ه رق ��م 30
لسنة .1964
اوج � �ب� ��ت امل� � � ��ادة  54م� ��ن ق ��ان ��ون
انشاء الديوان على الجهة االداري��ة
ب�ع��د اب�لاغ �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ان

ت �ص��در ق � ��رارا ف ��ي امل ��وض ��وع س ��واء
بحفظه او بمجازاة املسؤول اداريا
او اح��ال �ت��ه ل�ل�م�ح��اك�م��ة ال �ت��أدي �ب �ي��ة
خالل خمسة عشر يوما على االكثر
من تاريخ ابالغها نتيجة التحقيق
وتوافي الديوان بتلك القرارات وفقا
لنص املادة  55خالل ميعاد اقصاه
عشرة اي��ام من تاريخ ص��دوره��ا اال
ان الجهات االداري��ة دأبت على عدم
االلتزام باملواعيد الواردة باملادتني
امل�ش��ار اليهما االم��ر ال��ذي ادى الى
افالت العديد من املسؤولني عن تلك
املخالفات من املسؤولية التأديبية
ل �ت��رك �ه��م ال �خ��دم��ة ف �ض�لا ع ��ن زوال
ال� �ت ��أث� �ي ��رات امل ��ال �ي ��ة امل �ت��رت �ب��ة ع�ل��ى
حدوث املخالفة.
د  -ق � �ي� ��ام ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال� �ج� �ه ��ات
االداري��ة بسحب القرارات التأديبية
او الغائها بناء على تقدم املخالفني
بتظلمات م�ن�ه��ا :وذل ��ك ب�ع��د اع�م��ال
ال ��دي ��وان رق��اب�ت��ه ال�ق��ان��ون�ي��ة عليها
ودون ال� �ق� �ي ��ام ب� �م ��واف ��اة ال� ��دي� ��وان
ب� � � � �ق � � � ��رارات ال � �س � �ح� ��ب او االل� � �غ � ��اء
ب � ��اع� � �ت� � �ب � ��اره � ��ا ق � � � � � � � ��رارات ص � � � ��ادرة
ب ��ال� �ت� �ص ��رف ف� ��ي امل �خ ��ال� �ف ��ة امل��ال �ي��ة
ج��دي��دة تخضع للرقابة مما يمثل
ال �ت �ف��اف ال ��دي ��وان وض �ي��اع��ا ملفهوم
ال � � ��ردع وال� ��زج� ��ر امل� ��رج� ��و م� ��ن وراء
العقوبات التأديبية.
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استمرار عدم سداد
شؤون القصر
مستحقات من
بلغوا سن الرشد
عدم إدراج هيئة
ذوي اإلعاقة
وحدة مختصة
ضمن الهيكل
التنظيمي للقيام
بأعمال شؤون
التخزين
شبهة تسهيل
استيالء على أموال
الموانئ من قبل
موظفيها لصالح
أطراف خارجية

أحد أعضائها مدير مستشفى الطب النفسي
تتمة المنشور ص 10
فيه ش��روط االنتخاب وفقًا للمادة
األول��ى من ه��ذا القانون أن يحصل
على نسخة م��ن ك�ش��وف االنتخاب
للدائرة االنتخابية املقيد فيها.
ول � �ك� ��ل م� ��رش� ��ح ت � ��م ق � �ب� ��ول ط �ل��ب
ت��رش�ي�ح��ه أن ي�ح�ص��ل ع�ل��ى نسخة
م � ��ن ك � �ش� ��وف االن � �ت � �خ� ��اب ل� �ل ��دائ ��رة
االنتخابية التي ترشح فيها.
الباب الثالث  -إجراءات الترشيح
مادة  :8يحدد ميعاد االنتخابات
ال �ع��ام��ة ب �م��رس��وم وي� �ح ��دد م�ي�ع��اد
االن �ت �خ��اب��ات التكميلية ب �ق��رار من
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة .وي �ج��ب أن ينشر
امل ��رس ��وم أو ال � �ق ��رار ق �ب��ل ال �ت��اري��خ
امل� �ح ��دد ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ب��أس �ب��وع�ين

على األقل.
م � � ��ادة  :9ت �ش �ك��ل ل �ج �ن��ة ت�س�م��ى
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات
 ب��رئ��اس��ة وع �ض��وي��ة دائ� �م ��ة  -منال� ��ذي� ��ن ي �ح �م �ل��ون ال� �ص� �ف ��ات اآلت� ��ي
ذكرها:
  أ  -أح ��د رج ��ال ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
يرشحه وزير العدل رئيسًا.
ب – األم�ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم��ة
عضوًا.
ج – رئ� � �ي � ��س إدارة ال � �ف � �ت ��وى
والتشريع أو من ينيبه عنه بكتاب
رسميا عضوًا.
د  -مدير إدارة شؤون االنتخابات
عضوًا.
ل – رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة امل �ح��ام�ي�ن
أو م��ن ينيبه ع�ن��ه ب��درج��ة ال�ق�ي��د د
عضوًا.

و – م � ��دي � ��ر م �س �ت �ش �ف ��ى ال� �ط ��ب
النفسي عضوًا.
ه�ـ�ـ�ـ  -م��دي��ر ع ��ام اإلدارة ال�ع��ام��ة
للجنسية ووث��ائ��ق ال�س�ف��ر ب ��وزارة
الداخلية أو من ينيبه عنه عضوًا.
ر – م ��دي ��ر ع� ��ام اإلدارة ال �ع��ام��ة
للتنفيذ الجنائي ب��وزارة الداخلية
أو من ينيبه عنه عضوًا.
ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة
م��ن وزي��ر الداخلية بعد انتهاء كل
فصل التشريعي ملجلس األمة.
مادة  :10تقدم طلبات الترشيح
ع� �ل ��ى ال � �ن � �م� ��وذج امل � �ع ��د ل ��ذل ��ك إل ��ى
اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات
وتختص اللجنة املذكورة بفحص
ه��ذه الطلبات وإص��دار ق��رار بقبول
ال� �ط� �ل ��ب أو رف � �ض� ��ه خ �ل ��ال م� � ��دة ال
تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من

ت��اري��خ تقديم الطلب على أن يعلم
املرشح بالقرار خالل أربع وعشرين
ساعة من صدوره.
وال يجوز للجنة رفض الطلب إال
إذا تخلف أحد الشروط املنصوص
عليها في املادتني الرابعة الخامسة
م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون أو ق��دم باملخالفة
للمادة السادسة منه.
مادة  :11ال يجوز أن يرشح أحد
نفسه في أكثر من دائ��رة انتخابية
وإذا تبني أن��ه م��رش��ح ف��ي أك�ث��ر من
دائ� ��رة اع�ت�ب��ر ت��رش�ي�ح��ه ف��ي جميع
الدوائر كأن لم يكن بقوة القانون.
مادة  :12ف��ي ح��ال��ة رف��ض طلب
ال�ت��رش�ي��ح ج��از للمرشح أن يطعن
ب � �ق� ��رار ال �ل �ج �ن��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا
لالنتخابات أم��ام ال��دائ��رة اإلداري ��ة
ب ��امل �ح �ك �م ��ة ال� �ك� �ل� �ي ��ة ب� � ��اإلج� � ��راءات

املعتادة لرفع الدعوى .ويجب على
الدائرة اإلداري��ة في املحكمة الكلية
وم�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ال�ف�ص��ل في
الدعوى بصفة مستعجلة .ويكون
تنفيذ الحكم ال�ص��ادر م��ن املحكمة
ال� �ك� �ل� �ي ��ة وم� �ح� �ك� �م ��ة االس� �ت� �ئ� �ن ��اف
ب � �م � �س � ��ودت � ��ه وم � � � ��ن دون ص �ي �غ��ة
تنفيذية أو إعالن .وال يجوز الطعن
بالتمييز على الحكم ال �ص��ادر من
محكمة االستئناف في هذا الشأن.
م � � � � � ��ادة  :13ت � � �ح � � ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة
الوطنية العليا لالنتخابات كشفا
للمرشحني في كل دائرة على حدة
وي�ع��رض بواسطة وزارة الداخلية
ف ��ي األم� ��اك� ��ن ال �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ت �ح��دد
بقرار من وزير الداخلية كما ينشر
الكشف خ�لال أسبوعني من تاريخ
إغ�ل�اق ب ��اب ال �ت��رش �ي��ح .وال يترتب

بطالن االنتخاب على هذا اإلجراء.
مادة  :14لكل مرشح أن يتنازل
ع��ن ال�ت��رش�ي��ح ك�ت��اب��ة أم ��ام اللجنة
الوطنية العليا لالنتخابات وذلك
قبل ميعاد االن�ت�خ��اب بأربعة أي��ام
على األقل ويحذف اسم املرشح من
كشف الترشيح.
م � � � � ��ادة  :15ي � �ل � �غ ��ى ك � � ��ل ح �ك��م
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م� ��ادة  :16ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ أحكام هذا القانون ويعملب��ه م�ن��ذ ت��اري��خ ن�ش��ره ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية
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الغانم :العام الحالي شهد أكبر انخفاض في
عدد مالحظات ديوان المحاسبة على الحكومة
تعديل الرعاية السكنية (المداولة الثانية)
تتمة المنشور ص11
 ج� �م ��ال ال �ع �م ��ر :ن �ش �ك��ر دي� ��وانامل �ح ��اس �ب ��ة ..ه ��ل ه� ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات
اتخذت فيها اجراءات؟ وما ذكر من
مالحظات كفيل بأن تقدم الحكومة
استقالتها.
 د .م �ح �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة :ه �ن��اكال �ك �ث �ي��ر م ��ن اإلج � � � ��راءات ات�خ��ذت�ه��ا
لجنة امليزانيات بعمل اجتماعات
متكررة مع الجهات والديوان وتم
ت�لاف��ي ال�ع��دي��د منها وخ�ف��ض ذل��ك
من تضخم املالحظات السابقة.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :أكبران � �خ � �ف ��اض ف � ��ي ع� � ��دد امل�ل�اح� �ظ ��ات
الواردة من الديوان حدث في العام
الحالي.
 أن��س ال �ص��ال��ح :نشكر لرئيسامل� �ج� �ل ��س ه� � ��ذه امل � � �ب� � ��ادرة ون �ش �ك��ر
رئ� �ي ��س ال � ��دي � ��وان ب ��االن ��اب ��ة ع� ��ادل
ال� � �ص � ��رع � ��اوي وح � ��ري � �ص � ��ون ع �ل��ى
ت� �ف� �ع� �ي ��ل دور ال � � ��دي � � ��وان ون �ش �ك��ر
اع�ض��اء لجنة امل�ي��زان�ي��ات .ونشعر
ب�س�ع��ادة ألن ه �ن��اك ان�خ�ف��اض��ا في
مالحظات دي��وان املحاسبة ونأمل
ف��ي مثل ه��ذا ال��وق��ت تحسن نسبة
املالحظات.
والحكومة تؤكد ان هناك تفنيدا
وردودا على املالحظات اال ان تقرير
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م �ح��ل اه �ت �م��ام
وحرص كبيريني والحكومة سوف
تفند بعض امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي رأى
اخواني الوزراء تفنيدها.
 ع � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي % 52 :م��نامل�لاح�ظ��ات ه��ذا جيد ول�ك��ن ه��ذا ال
ي�ع�ن��ي أن ��ه ال ي��وج��د خ�ل��ل وال �ق��ادم
أفضل.
 س�ل�ط��ان اللغيصم :ك��ل الشكرلألخ الرئيس على هذه البادرة وال
ن�خ�ت�ل��ف ع�ل��ى ال� ��دور امل�ه�ن��ي ال��ذي
ي��ؤدي��ه دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ونطالب
بتقرير وزارة املالية الرقابي على
ديوان املحاسبة.
 ح � � �م � ��دان ال � � �ع � ��ازم � ��ي :دي � � ��واناملحاسبة ال�ي��وم أق��وى م��ن مجلس
األم� ��ة وي �ف �ت��رض ال �ي��وم دورن� ��ا في
محاسبة الحكومة وم��ن املفروض
أن امل �ل�اح � �ظ ��ات ت �ل �غ��ى وال ن �ف��رح
بتقليل نسبة املالحظات
 الرئيس مرزوق الغانم :إنجازك�ب�ي��ر ت�خ�ف�ي��ض امل�ل�اح �ظ��ات ب�ه��ذه
النسبة.
 ع � � � ��ادل ال� � �ص � ��رع � ��اوي رئ� �ي ��سال� � ��دي� � ��وان ب� ��اإلن� ��اب� ��ة :م� ��ا ورد م��ن
مالحظات سيكون محل عناية من
إخوانكم في ديوان املحاسبة.
امل �ج �ل��س األول �ي �م �ب��ي اآلس �ي��وي
ت � �ق ��ري ��ره ت� �ق ��ري ��ر س� ��اب� ��ق ون �ت ��اب ��ع
إج � � ��راءات ال �ح �ك��وم��ة وم ��ا ورد في
التقارير هو الحسابات الختامية

د .محمد الحويلة

.2015/2014
ن� � �ح � ��ن ن � �ت � �ك � �ل� ��م ع � � ��ن إج � �م� ��ال� ��ي
ع ��دد امل �ن��اق �ص��ات ه ��و  2224ع�ق��دا
وم�ن��اق�ص��ة وم ��ا ت��م رف �ض��ه ه��و 49
بنسبة  % 2.2إجمالي فيما يتعلق
باملخالفات املالية فنحن نهتم بها
وسنعكسها على تقاريرنا ونشكر
أعضاء املجلس.
 د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة (امل� �ق ��رر):ح � ��رص � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل� ��ى ت �ف �ع �ي��ل
التدقيق الداخلي وحرصت اللجنة
ع �ل��ى اس �ت �ح��داث م �ك �ت��ب ل�ل�ت��دق�ي��ق
ال ��داخ � �ل ��ي ب � ��اش � ��راف ع� �م ��ل س�ل�ط��ة
ف� ��ي ال� �ج� �ه ��از وت � �ه� ��دف ال � ��ى ال �ح��د
م��ن امل�ل�اح �ظ��ات .وح ��رص املجلس
على تفعيل ن��وه دي ��وان املحاسبة
بالباب الرابع الخاص باملحاكمات
التأديبية.
 الرئيس م��رزوق الغانم :تتلىالفقرة التالية.
الحالة المالية
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ع��رض وزي��ر املالية للحالة املالية
وفقا للمادة  150من الدستور.
 أن� ��س ال �ص��ال��ح وزي � ��ر امل��ال �ي��ة:وفق املادة  69من الالئحة نطلب أن
تكون الجلسة سرية.
 الرئيس الغانم :تخلى القاعة.امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى ت� �ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
االنتخاب وإحالته إلى الحكومة
رف � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
عبدالحميد دشتي في قضية جنح
مباحث إلكترونية
اقرار اعضاء هيئة التدريب إلى
املهني املستثناة من نهاية الخدمة
ف � ��ي امل� � ��داول� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة وإح ��ال� �ت ��ه
للحكومة
ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري :اض � � ��اف � � ��ة ج �ه �ت�ي�ن
لتعليم العقارات واألراض��ي ضمن
تعديالت قانون اإلسكان
إق � � ��رار ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ال��رع��اي��ة

السكنية وإحالته إلى الحكومة
اس � �ت� ��ؤن � �ف� ��ت ال � �ج � �ل � �س ��ة ع �ل �ن �ي��ة
الساعة الرابعة عصرا.
 ال��رئ�ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :عقدم�ج�ل��س االم� ��ة ج�ل�س��ة س��ري��ة ب�ن��اء
ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة وف�ق��ا للمادة
 19ل�لائ�ح��ة ل�ع��رض ال�ح��ال��ة املالية
للدولة وقرر املجلس املوافقة على
الطلب.
وتقدم وزي��ر املالية عرضا على
ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للميزانية
امل � �ن � �ت � �ه � �ي � ��ة ف � � � ��ي م� � � � � � ��ارس 2016
وف� � ��ي امل� �ج� �ل ��س اح� ��ال� ��ة امل� ��وض� ��وع
وامل�لاح�ظ��ات ال��ى لجنة امليزانيات
ودي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة الع � ��داد ت�ق��ري��ر
ح � � ��ول امل� � ��وض� � ��وع واح � ��ال� � �ت � ��ه ال ��ى
املجلس خالل  3اشهر.
قانون االنتخابات
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع
ب �ش��أن ان�ت�خ��اب��ات اع �ض��اء مجلس
االمة.
 س � �ل � �ط ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م (م � �ق ��ررال �ل �ج �ن��ة) :ت �ق��دم ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا
ال �خ��ام��س ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون  35ل�س�ن��ة  1965وت�ع��دي��ل
امل��ادت�ي�ن  2و 31وي �ه��دف ال�ت�ع��دي��ل
ال� � � � ��وارد ع� �ل ��ى امل� � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة اي
حرمان املحكوم عليه بحكم نهائي
في الجرائم التي يكون لها مساس
ب ��ال ��ذات االل �ه �ي��ة او ب��االن �ب �ي��اء او
ال��ذات االميرية نظرا ملا لوحظ من
ذلك في الفترة االخيرة في وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وق ��د ام�ت��د
امل �س��اس ب��امل �ع �ت �ق��دات ح �ت��ى وص��ل
ال ��ى االن �ب �ي��اء وت �ع��د رم ��زا ل�س�ي��ادة
ال��دول��ة وسلطتها السياسية كان
البد من حرمان من يدان باملساس

التتمة ص13

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

43

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

عسكر العنزي

✓

ممتنع

✓

✓

✓

✓

✓
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حرمان المسيء للذات اإللهية والذات
األميرية من الترشح لالنتخابات البرلمانية
التصويت على تعديل قانون االنتخابات

تصويت على أحد قرارات الجلسة

تتمة المنشور ص12
بالذات االلهية واالميرية.
ك �م��ا ت �ض �م��ن ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة 31
تعديل ال�ف�ت��رة الزمنية لتكون من
الساعة  12ظهرا الى  12ليال.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
مداولة االولى على التقرير وكانت
النتيجة كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة 40 :ع� � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة2 :
الحضور42 :
موافقة على املداولة االولى
وج��رى التصويت على امل��داول��ة
الثانية عاالقتراح بقانون وكانت
النتيجة كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة 40 :ع� � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة3 :
الحضور43 :
موافقة ويحال للحكومة
 س� �ل� �ط ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م :ن �ش �ك��رل��رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة واالع �ض��اء
والحكومة للموافقة على اقرار هذا
القانون.
الحصانة
انتقل املجلس الى تقرير اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �ش��أن ط �ل��ب ال�ن�ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة رف��ع الحصانة ع��ن النائب
د .عبدالحميد دشتي في القضية
رقم  2016/523حصر نيابة االعالم
وامل �ق �ي ��دة ب��رق��م  2016/449جنح
مباحث الكترونية.
وج � � ��رى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى رف ��ع
الحصانة وكانت النتيجة
 37من 42
م ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة
النيابية
استثناء بعض المهن
من قانون الخدمة املدنية
انتقل مجلس االمة الى مناقشة
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ش��أن

اس �ت �ث �ن��اء ب �ع��ض امل �ه��ن م��ن ق��ان��ون
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة (اض ��اف ��ة اع �ض��اء
هيئة التدريب الى املهن املستثناة
م��ن ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ع�ن��د  75ع��ام��ا
بدال من  65عاما).
 ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي( :امل � �ق� ��رر) :التوجد تعديالت.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �ق��ان��ون
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  43الحضور 43
موافقة ويحال مشروع القانون
الى الحكومة
قانون االسكان
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقرير اللجنة االسكانية
 ف �ي �ص ��ل ال � �ك � �ن� ��دري (امل� � �ق � ��رر):اج �ت �م �ع �ن��ا ب �ت��اري��خ  5/23و6/19
وت �ن��اول �ن��ا ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون م ��ع ه��ذا
االس� � �ك � ��ان وع� �ن ��د ق� �ي ��ام امل��ؤس �س��ة
بشراء حصة عينية فكان التقييم
ف �ق��ط م ��ن ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة
واليوم تمت اضافة جهتني لتقييم
ال�ع�ق��ارات االراض ��ي وت�م��ت تشكيل
لجنة تسوية املنازعات السكنية
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ل�ل�م��داول��ة االول ��ى وك��ان��ت النتيجة
كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة  43ع� � � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة 3
الحضور .46
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
م� ��واف � �ق� ��ة  43ع� � � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة 3
ال �ح �ض��ور  46م��واف �ق��ة وي �ح��ال ال��ى
الحكومة.
 وزير االسكان ياسر أبل :نشكرم�ج�ل��س االم� ��ة ع �ل��ى دع �م��ه ال�ك�ب�ي��ر
ل �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة االس �ك��ان �ي��ة وي��ؤك��د
ت �ع��اون امل �ج �ل��س ان ي�ن�ع�ك��س على
توقيع اول عقد في مدينة املطالع

ف ��ي  6/30ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي وه �ن��اك
اشراك القطاع الخاص بشكل فعلي
واصدار القوانني االسكانية.
المعلم المعاق
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ش��أن
م� �ن ��ح ب � � ��دالت وم � �ك ��اف ��آت الع �ض ��اء
ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م�ن��ح
اس �ت �ث �ن��اء امل �ع �ل �م�ين ذوي االع ��اق ��ة
وكذلك الذين يتولون منهم رعاية
امل� �ع ��اق م ��ن ش� ��رط ق �ض ��اء م� ��دة 30
سنة في الخدمة للذكور و 25سنة
ل�لان��اث ك��ي يحصلوا على مكافأة
نهاية الخدمة وال�ت��ي تقدر براتب
سنة ونصف السنة.
وج��رى التصويت على امل��داول��ة
االولى
موافقة  48الحضور  48موافقة
على املداولة االولى
وج��رى التصويت على امل��داول��ة
الثانية
موافقة  47الحضور  47موافقة
على املداولة الثانية موافقة ويحال
إلى الحكومة
 الرئيس مرزوق الغانم :جلسةعادية  7/3قد تكون بعدها جلسة
ختامية (موافقة عامة).
 ي ��اس ��ر اب � ��ل :ف ��ي ن �ه��اي��ة 2018ب ��داي ��ة  2019ي �ت �س �ل��م امل ��واط� �ن ��ون
قسائمهم او رخص البناء.
 الرئيس الغانم :ترفع الجلسةالى الساعة الحادية عشرة من يوم
.7/3

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

4

أحمد مطيع

5

أنس الصالح

6

بدر العيسى

✓

7

جابر املبارك

✓

8

جمال العمر

40

9

حمدان العازمي

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

43

فيصل الشايع

12

خالد الجراح

44

فيصل الكندري

13

خلف دميثير

45

كامل العوضي

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

58

منصور الظفيري

✓

27

عادل الخرافي

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

40

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد

35

عسكر العنزي

36

علي العبيدي

37

علي العمير

✓

38
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صباح الخالد التقى ولد الشيخ أحمد بحضور الزياني

المبعوث األممي :مشاورات السالم اليمنية
صمدت بفضل أمير الكويت
اع �ت �ب��ر م �ب �ع��وث االم � ��م امل �ت �ح��دة
ال��ى ال�ي�م��ن اس�م��اع�ي��ل ول��د الشيخ
أح � �م� ��د أم � � ��س االرب � � �ع � � ��اء اخ� �ت� �ي ��ار
ال� �ك ��وي ��ت الس �ت �ض ��اف ��ة م � �ش� ��اورات
ال� � �س �ل��ام ال �ي �م �ن �ي ��ة ق � � � ��رارا م��وف �ق��ا
ف ��ي ض ��وء م ��ا ت�م�ت�ل�ك��ه م ��ن رص�ي��د
ح��اف��ل ب��االن�ج��ازات التاريخية في
مساعدة االشقاء العرب والسيما
اليمنيون خالل فترة الخالفات ما
بني الشطرين الجنوبي والشمالي.
وق � � ��ال ول� � ��د ال� �ش� �ي ��خ اح � �م ��د ف��ي
تصريح لـ "كونا" ان تعاطي الكويت
مع االزم��ة اليمنية وم��ا تقدمه من
دعم سياسي و لوجستي "إيجابي
للغاية مشيدا ب��ال��دور امل�ه��م ال��ذي
ي��ؤدي��ه س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
في دعم مشاورات السالم اليمنية
وتدخله املباشر لضمان تقدمها.
واض� ��اف ان��ه ب�ف�ض��ل دع��م سمو
االمير وكذلك الجهود التي بذلها
ال � �ن ��ائ ��ب االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س
الوزراء ووزير الخارجية الكويتي
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ون��ائ �ب��ه

خالد الجارالله صمدت مشاورات
ال� �س�ل�ام وع � ��اد امل� �ت� �ف ��اوض ��ون ال��ى
ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف
املنشود.
وأع � � � � � � ��رب ع � � ��ن ش � � �ك� � ��ره ل � ��دول � ��ة
ال �ك��وي��ت ق �ي��ادة وح �ك��وم��ة وشعبا
ف��ي استضافة امل �ش��اورات وتقديم
جميع التسهيالت لها موضحا ان
معظم مشاورات السالم في العالم
ت�س�ت�غ��رق أس��اب�ي��ع وأش �ه��ر ولكنه
ل��م ي �ت��وق��ع ان ت�س�ت�م��ر امل� �ش ��اورات
وال �ب �ق ��اء ف ��ي ال �ك��وي��ت ط � ��وال ه��ذه
الفترة.
وق� ��ال :ل�ق��د وج��دن��ا أن�ف�س�ن��ا في
ال �ك��وي��ت م�ح��ل ت��رح�ي��ب ك�ب�ي��ر ول��م
نشعر على اإلطالق بأننا غرباء اذ
ال ي��زال ال��دع��م على ال��وت�ي��رة ذاتها
م �ن��ذ اول ي ��وم ل �ن��ا ه �ن��ا وع �ل��ى كل
املستويات.
وأوض � � ��ح امل� �ب� �ع ��وث االم � �م ��ي ان
سمو أمير الكويت استقبله على
ه ��ام ��ش امل � � �ش� � ��اورات ارب � � ��ع م� ��رات
ف��ي ح�ي�ن اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ال��وف��ود
ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة م � ��رت �ي��ن وح � � ��ث س� �م ��وه

الشيخ صباح الخالد خالل اجتماعه واسماعيل ولد الشيخ أحمد بحضور عبداللطيف الزياني

ال �ج �م �ي��ع ع �ل��ى م ��واص� �ل ��ة ال� �ح ��وار
ل �ل �ت��وص��ل ال� � ��ى ص �ي �غ��ة ت��واف �ق �ي��ة
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ي�م��ن وش�ع�ب��ه من
ويالت الحرب والدمار.
وح � � � ��ول ت � � �ط� � ��ورات م � � �ش � ��اورات
ال �س�ل�ام ال�ي�م�ن�ي��ة ق ��ال ول ��د الشيخ
احمد ان املشاورات تتقدم ببطء اال
ان��ه ح��ذر م��ن ان اط��ال��ة أم��د الحرب
سيزيد م��ن صعوبة التوصل الى
ح��ل ف��ي اليمن وسيزيد م��ن تفاقم

األوض � � ��اع ال� �ت ��ي ذه� ��ب ض�ح�ي�ت�ه��ا
األب��ري��اء ودم ��رت بسببها امل�ن��ازل
واملدن.
ومن جهة اخرى اجتمع النائب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
الخالد في قصر بيان أم��س االول
م ��ع م �ب �ع��وث األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
املتحدة إل��ى اليمن اسماعيل ولد
الشيخ أحمد بحضور األمني العام

الطيران المدني :تطوير منظومة المطار
للتسهيل على المسافرين
أع �ل �ن��ت االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران
امل��دن��ي أم��س ات�خ��اذ ع��دد التغييرات
م��ع ب��داي��ة األس�ب��وع الحالي لتطوير
م�ن�ظ��وم��ة ال�ع�م��ل ف��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال � ��دول � ��ي ل� �ت� �ق ��دي ��م خ � ��دم � ��ات أف �ض��ل
للمسافرين منها توسعة منطقتي
وزن األمتعة ( )2و(.)3
وق��ال املدير العام ل�ل�ادارة يوسف
ال�ف��وزان لـ (كونا) إن توسعة منطقة
ال��دخ��ول ل� �ج ��وازات امل �غ��ادري��ن ت��أت��ي
لتخفيف االزدح� ��ام وتتضمن ث�لاث
ب ��واب ��ات األول � ��ى ل �ع �م��وم امل �س��اف��ري��ن
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وم ��واط �ن ��ي
دول (ال�ت�ع��اون الخليجي) والثالثة
ل �ل �م �س��اف��ري��ن ع �ل��ى ال� ��درج� ��ة االول � ��ى
ودرج ��ة رج ��ال األع �م��ال وأف ��راد أطقم
ال �ط��ائ��رات .وأض ��اف ال �ف��وزان أن��ه مع
زي��ادة تلك البوابات تم وضع سبعة
أج �ه��زة ت�ف�ت�ي��ش ب��األش �ع��ة السينية
ع �ل��ى ال ��رك ��اب وأم �ت �ع �ت �ه��م امل�ح�م��ول��ة
ي��دوي��ا ع �ل��ى أن ي �ت��م ت��رك �ي��ب أج �ه��زة
أخ� � ��رى األس � �ب� ��وع امل �ق �ب��ل الف� �ت ��ا إل��ى

ت �ح ��دي ��ث وزي � � � ��ادة ع � ��دد ك ��اون� �ت ��رات
املغادرين من  10إلى  22كاونترا.
وأوض� � ��ح أن ه �ن��اك  100ك��اون �ت��ر
ل �خ ��دم ��ة ق� �ب ��ول ال � ��رك � ��اب امل� �غ ��ادري ��ن
وأمتعتهم في مبنى ال��رك��اب إضافة
إلى ثمانية أجهزة إلكترونية الصدار
بطاقات صعود الطائرة للمسافرين
ذوي األم �ت �ع��ة ال �ي��دوي��ة ف �ق��ط مبينا
أن العملية ستكون سلسة ومنظمة
من خالل اختصار مراحل التفتيش
األمني للركاب من ث�لاث مراحل إلى
مرحلتني.
وذك��ر أن��ه تم إع��ادة جدولة بعض
الرحالت الجوية في الفترة املسائية
ح �ت��ى ال ت �ت��رك��ز ف ��ي أوق� � ��ات م�ع�ي�ن��ة
ل�ت�ف��ادي االزدح� ��ام ف��ي م��راف��ق امل�ط��ار
مشيرا إلى أن مطار الكويت الدولي
ي� �س� �ت ��وع ��ب  2000م� �س ��اف ��ر م� �غ ��ادر
بالساعة ويستقبل نحو  100طائرة
ف��ي األي ��ام ال�ع��ادي��ة و 130ط��ائ��رة بني
اقالع وهبوط في مواسم السفر.
وأوض� � ��ح ال � �ف� ��وزان أن� ��ه ت ��م وض��ع

يوسف الفوزان

 200شخص م��ن ف��رق االس �ن��اد ذوي
ال� �س� �ت ��رات ال �ف ��وس �ف ��وري ��ة ال �ص �ف��راء
ملساعدة املسافرين وارش��اده��م عند
وج ��ود أي اس�ت�ف�س��ار ل��دي�ه��م يتعلق
ب � � ��إج � � ��راءات س� �ف ��ره ��م أو م � �س� ��ارات
ال �ت��وج��ه إل ��ى ب ��واب ��ات رح�لات �ه��م مع
ت ��وف� �ي ��ر م �ت �ح ��دث�ي�ن ب �ل �غ ��ة االش � � ��ارة
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات

الخاصة على مدار الساعة.
وأف � � � � ��اد ب � ��أن � ��ه ت� � ��م ف � �ت� ��ح م� ��داخ� ��ل
وم �خ��ارج ج��دي��دة مل��واق��ف ال�س�ي��ارات
ب�م�ب�ن��ى امل �ط ��ار ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح��دة
االزدح��ام وللتسهيل على املسافرين
م �ش �ي ��را إل � ��ى أن ت �ك �ث �ي��ف اج� � � ��راءات
ال�ت��دق�ي��ق االم �ن��ي ف��ي امل �ط��ار يتوافق
م��ع امل�ت�ط�ل�ب��ات ال��دول �ي��ة واألوض � ��اع
السائدة في املنطقة.
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ� � ��رى أك� � ��دت ش��رك��ة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة أن �ه��ا
ت �ط �ب ��ق ك � ��ل االش� � �ت � ��راط � ��ات األم �ن �ي ��ة
مل �ت �ط �ل �ب��ات رح�ل�ات� �ه ��ا امل �ت �ج �ه��ة إل��ى
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وتشدد
اإلج��راءات األمنية كافة حفاظا على
سالمة األرواح واملمتلكات.
وقالت الشركة في بيان صحافي
أم� ��س األول إن �ه ��ا ت �ت��اب��ع ب��اه �ت �م��ام
امل � � �ش� � ��اورات ال� �ت ��ي ت �ت ��م ح ��ال �ي ��ا ب�ين
السلطات الكويتية والجهات الدولية
املختصة ب�ش��أن ال��وض��ع األم�ن��ي في
مطار الكويت الدولي.

مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية د.عبداللطيف الزياني.
وذك� � ��رت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة في
بيان لها ان الشيخ صباح الخالد
اك ��د خ�ل�ال االج �ت �م��اع م��وق��ف دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
ال �ع��رب �ي��ة ال ��داع ��م ل �ج �ه��ود م�ب�ع��وث
األمني العام اسماعيل ولد الشيخ
أحمد في انجاح مشاورات السالم
اليمنية التي تستضيفها الكويت

لعودة األمن واالستقرار إلى ربوع
اليمن وحقن دماء شعبه الشقيق.
ح �ض��ر االج� �ت� �م ��اع ن ��ائ ��ب وزي ��ر
الخارجية السفير خالد الجارالله
ومساعد وزي��ر الخارجية لشؤون
امل��راس��م ال�س�ف�ي��ر ض ��اري ال�ع�ج��ران
وم � � �س� � ��اع� � ��د وزي � � � � � ��ر ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ف �ي��ر امل��زي��ن
والسفير الزمانان ومساعد وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش ��ؤون م�ك�ت��ب ن��ائ��ب
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �س �ف �ي��ر أي �ه��م
عبداللطيف العمر ومساعد وزير
الخارجية لشؤون الوطن العربي
ال�س�ف�ي��ر ع��زي��ز ال��دي �ح��ان��ي ون��ائ��ب
م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون
امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي��ة ن��اص��ر ال�ه�ين
وع� ��دد م ��ن ك �ب��ار م �س��ؤول��ي وزارة
الخارجية.

الداخلية :خطة أمنية لتأمين
المساجد بالعشر األواخر
دع� ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ام��س
املواطنني واملقيمني الى االلتزام
ب�ت�ع�ل�ي�م��ات وارش � � � ��ادات أج �ه��زة
االم� � � ��ن وامل � � � � ��رور ف � ��ي ال� �ط ��رق ��ات
الرئيسية واالس� ��واق واملساجد
في العشر األواخر من رمضان.
وق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل ��ادارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ع �ل�اق� ��ات واالع � �ل� ��ام
االم �ن��ي ب ��ال ��وزارة ال�ع�م�ي��د ع��ادل
الحشاش في تصريح صحافي
ان الخطة األمنية واملرورية التي
أعدتها ال��وزارة لتأمني املساجد
ودور ال � � �ع � � �ب� � ��ادة ف� � ��ي ال� �ع� �ش ��ر
االواخ� ��ر شملت امل�س�ج��د الكبير
واملساجد في املحافظات الست
والطرق الرئيسية والتقاطعات
واملجمعات التجارية واألس��واق
الشعبية.
وأوض� � � � � � � ��ح ان اإلج � � � � � � � � ��راءات
األم� � �ن� � �ي � ��ة وامل � � � ��روري � � � ��ة ت �ق �ض��ي
ب� �ت� �ك� �ث� �ي ��ف امل� � ��راق � � �ب� � ��ة ل� �ل� �ح ��ال ��ة
األم� �ن� �ي ��ة واألوض � � � � ��اع امل� ��روري� ��ة
أم��ام املساجد ودور العبادة مع
ت��وزي��ع ن �ق��اط ث��اب �ت��ة وم�ت�ح��رك��ة
ل� � �ل � ��دوري � ��ات وت� � ��وزي� � ��ع ل �ش��رط��ة
االم � ��ن ال� �ع ��ام وامل� � ��رور وال �ن �ج��دة

وامل�ب��اح��ث وغ�ي��ره��ا م��ن عناصر
ال � ��دع � ��م وامل� � �س � ��ان � ��دة امل ��رت� �ب� �ط ��ة
بفرق العمليات وزي��ادة انتشار
الدوريات في املحافظات.
وذك � � � � � ��ر ان أج � � � �ه� � � ��زة االم� � � ��ن
س �ت��واص��ل ح�م�ل�ت�ه��ا ف ��ي ض�ب��ط
امل� � �ت� � �س � ��ول �ي��ن ام � � � � � ��ام امل � �س� ��اج� ��د
واملجمعات التجارية واملعارض
وامل �ن��اط��ق ال�ص�ن��اع�ي��ة وال�ب�ي��وت
وغ �ي��ره��ا م ��ن األم ��اك ��ن امل�ح�ت�م��ل
تردد املتسولني عليها واحالتهم
الى جهات االختصاص تمهيدا
إلبعادهم عن البالد.
ودعا الحشاش الى عدم وضع
املقتنيات الشخصية واألوراق
وامل�س�ت�ن��دات املهمة بشكل الفت
وظاهر داخ��ل السيارات حتى ال
يسهم ذلك في سرقتها وفقدانها
من قبل ضعاف النفوس.
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أخبار

الجاراهلل بحث استعدادات
اجتماع المانحين لدعم العراق

األوقاف :بدء صالة القيام
الجمعة في المسجد الكبير

خالد الجارالله لدى اجتماعه مع عدد من الدبلوماسيني املعتمدين لدى الكويت

صالة قيام شهر رمضان في مسجد الدولة الكبير

اج�ت�م��ع ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خ ��ال ��د ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ام � ��س ب �ك ��ل م��ن
ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال س �ف��ارة ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ل ��دى ال�ك��وي��ت
جوي هود والقائم بأعمال سفارة
أمل��ان �ي��ا االت� �ح ��ادي ��ة ل� ��دى ال �ك��وي��ت
برند جانتر وسفير استراليا لدى
ال�ك��وي��ت وارن ه��اوك وسفير كندا
لدى الكويت مارتني مورو.
وت� � � ��م خ � �ل ��ال ال � �ل � �ق � ��اء م �ن��اق �ش��ة

االس�ت�ع��دادات التي تقوم بها هذه
الدول لعقد اجتماع املانحني لدعم
الوضع في العراق املقرر عقده في
واشنطن في  20يوليو املقبل.
ك�م��ا اج�ت�م��ع ال�ج��ارال�ل��ه ب�ك��ل من
ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال س �ف��ارة ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ل ��دى ال�ك��وي��ت
وسفير جمهورية كوريا الجنوبية
ل��دى الكويت يوتشول ي��و وسفير
ال� �ي ��اب ��ان ل � ��دى ال� �ك ��وي ��ت ت��اك��اش��ي

أشيكي وت��م خ�لال اللقاء مناقشة
ج� � �ه � ��ود امل � �ج � �ت � �م� ��ع ال � � ��دول � � ��ي ف��ي
مواجهة األنشطة العسكرية التي
ت� �ق ��وم ب �ه��ا ك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ف��ي
ضوء قرارات مجلس األمن الدولي
في هذا الشأن.
ح�ض��ر ال �ل �ق��اء ي��ن م�س��اع��د وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش ��ؤون م �ك �ت��ب ن��ائ��ب
ال��وزي��ر السفير أي�ه��م عبداللطيف
العمر.

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة أم� � ��س أن
ص�ل��اة ق� �ي ��ام ش �ه��ر رم� �ض ��ان ل �ه��ذا
العام ستبدأ مساء الجمعة املقبل
املوافق ال�ـ 19من الشهر املبارك في
مسجد الدولة الكبير.
وق � � � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة اإلع� �ل ��ام
ب� � ��ال� � ��وزارة أح � �م ��د ال � � �ق � ��راوي ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي إن إدارة
امل � �س � �ج� ��د ال� �ك� �ب� �ي ��ر أت � � �خ� � ��ذت ك��ل

هيئة الشباب :تنظيم  189برنامجا
ونشاطا في الصيف
أع �ل �ن��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ب��اب
ام��س اعتزامها تنظيم  189برنامجا
ونشاطا موجها للشباب في العطلة
ال �ص �ي �ف �ي��ة ل� �ه ��ذا ال � �ع ��ام اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
العاشر من يوليو املقبل وملدة شهرين
وذلك مشاركة مع وزارة الدولة لشئون
الشباب والهيئة العامة للرياضة.
وقال مدير عام الهيئة عبدالرحمن
املطيري في مؤتمر صحافي لالعالن
ع ��ن األن �ش �ط ��ة وال� �ب ��رام ��ج ال �ش �ب��اب �ي��ة
ال �ص �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام ت �ح ��ت ش �ع��ار
(م �ع��اك��م ص�ي�ف�ن��ا أح �ل��ى) ان االن�ش�ط��ة
وال �ب��رام��ج س�ت�ك��ون م��وج�ه��ة للشباب
من الجنسني ولكافة الفئات العمرية
وك��ذل��ك ل ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وه � � ��ي ان� �ش� �ط ��ة ري� ��اض � �ي� ��ة وث �ق ��اف �ي ��ة
ودينية وترويحية واجتماعية وفنية
ومسرحية اضافة الى دورات تدريبية
مختلفة.
واض � � � ��اف ان االن� �ش� �ط ��ة س�ت�غ�ط��ي
ج �م �ي��ع م �ح��اف �ظ��ات ال� �ب�ل�اد م ��ن خ�لال
مراكز الشباب في املحافظات ومرافق
الهيئة العامة للرياضة مثمنا جهود
الجهات الجهات املشاركة في البرامج
وه � � ��ي امل � �ج� �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �ف �ن��ون واآلداب وال �ن ��ادي ال�ب�ح��ري
ال �ك��وي �ت��ي ون � ��ادي ال��رم��اي��ه ال�ك��وي�ت��ي

جانب من مؤتمر الهيئة العامة للشباب الصحافي

واملحافظات وجمعية الهالل األحمر
وش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت ب��االض��اف��ة ال��ى
جمعية هدية التعاونية.
وأكد املطيري ان منهج عمل الهيئة
يعتمد على التخطيط باملشاركة مع
ال �ش �ب��اب وم ��ع ال �ج �ه��ات ال��راع �ي��ة لهم
وال��ذي تجسد في اع��داد استراتيجية
ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال� � �ت � ��ي رس� � �م � ��ت م� � ��ن خ�ل��ال
استطالع اراء الشباب عبر الحلقات
النقاشية ف��ي محافظات ال��دول��ة وتم
التنسيق مع  288شابا من الجنسني
ومن مختلف االعمار إضافة الى ذوي
االعاقة.
وذك� � ��ر ان ال �ه �ي �ئ��ة ض �م �ن��ت االراء
الشبابية في برامجها املقبلة سعيا

م�ن�ه��ا الس�ت�ث�م��ار ال �ط��اق��ات الشبابية
و ت ��وح� �ي ��د ال � �ج � �ه� ��ود م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية تأكيدا على حرص الدولة
على دعم ورعاية الشباب.
وم��ن جانبه ق��ال نائب املدير العام
ل �ق �ط��اع ال �ش �ب��اب ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��ري��اض��ة اح �م��د ال �خ��زع��ل ف ��ي ك�ل�م��ة
خالل املؤتمر ان عدد مرتادي املراكز
الشبابية وص��ل إل��ى ح��وال��ي  29ال��ف
زائ ��ر م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع��ام م�ش�ي��را ال��ى ان
ه�ن��اك ن �م��وذج ل�ل�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك بني
ال �ج �ه��ات امل �ش��ارك��ة ف��ي ه ��ذه ال�ب��رام��ج
واالنشطة.
واض � � � ��اف ان � ��ه ب� �ع ��د ان � �ش� ��اء ه�ي�ئ��ة
ال �ش �ب��اب وق �ب �ل �ه��ا وزارة ال �ش �ب��اب تم

وض��ع خ�ط��ة ش��ام�ل��ة وبتنسيق كامل
مع عدد من الجهات الراعية للشباب
لتكون االنشطة متوسعة بشكل اكبر
ع �ب��ر امل� �ش ��ارك ��ات م ��ن ج �ه ��ات ال ��دول ��ة
املختلفة مثل وزارة التربية والتعليم
العالي او القطاع الخاص إضافة الى
الشباب انفسهم.
وب � � � � ��دوره اك � � ��د ال� ��وك � �ي� ��ل امل �س ��اع ��د
ل �ق �ط��اع ت �ن �م �ي��ة ال �ش �ب ��اب ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف
ف ��ي وزارة ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
م�ش�ع��ل ال�س�ب�ي�ع��ي ف ��ي ك�ل�م��ة م�م��اث�ل��ة
حرص الوزارة على ان تكون األنشطة
امل�ق��دم��ة للشباب شاملة وم�ع�ب��رة عن
ت�ط�ل�ع��ات�ه��م وع �ل��ي اش � ��راك اك �ب��ر ع��دد
م�ن�ه��م ب �ه��ذه ال �ب��رام��ج امل�خ�ت�ل�ف��ة وف��ي
جميع املحافظات.
واش� � � � � � � ��اد ب � �م � �س � �ت � ��وى ال� � �ت� � �ع � ��اون
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املشاركة في البرامج التي تستهدف
خ � ��دم � ��ة ال � �ش � �ب � ��اب داع � � �ي� � ��ا ال� �ش� �ب ��اب
للمشاركه في هذه البرامج الستثمار
ط��اق��ات �ه��م ب��ال �ش �ك��ل االي �ج��اب��ي وذل ��ك
ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ع�ب��ر امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي
2016Www.youth.gov.kw/summer
او ب��ال �ت��واص��ل م ��ع ض �ب��اط االت �ص��ال
بفريق األن�ش�ط��ة وال�ب��رام��ج الشبابية
عبر الهاتف املوحد (.)134

االستعدادات والترتيبات الالزمة
الس�ت�ق�ب��ال امل�ص�ل�ين ف��ي ال�ل�ي��ال��ي
ال� �ع� �ش ��ر األواخ � � � � ��ر م � ��ن رم� �ض ��ان
ب �م �س �ج��د ال � ��دول � ��ة ال �ك �ب �ي ��ر ع�ب��ر
شراكة مجتمعية مع العديد من
القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص بغية
توفير سبل الراحة أمام املصلني.
وذكر أن األوقاف تعمل بكامل
ط��اق��ات �ه��ا اس� �ت� �ع ��داد الس �ت �ق �ب��ال
ال� � �ش� � �ه � ��ر ال� � �ك � ��ري � ��م إذ ت � �ح ��رص
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ع �ل��ى ت �ق��دي��م ك��ل ال �خ��دم��ات ال�ت��ي
يحتاجها امل�ص�ل�ين س ��واء كانت
ف ��ي امل �س �ج��د ال �ك �ب �ي��ر أو امل ��راك ��ز
ال � ��رم� � �ض � ��ان� � �ي � ��ة امل � � � ��وزع � � � ��ة ع �ل��ى
املحافظات الست.

لجنة وثيقة اإلصالح
االقتصادي تبحث آخر
تطورات برامجها
بحثت اللجنة العليا ملتابعة
وت � �ن � �ف � �ي� ��ذ وث � �ي � �ق � ��ة اإلج� � � � � � � ��راءات
ال ��داع �م ��ة مل �س��ار اإلص� �ل��اح امل��ال��ي
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ف � ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا
ال � � �ح� � ��ادي ع � �ش ��ر آخ � � ��ر ت � �ط� ��ورات
ب��رام��ج الوثيقة ومتابعة مراحل
تنفيذها.
وق��ال��ت وزارة امل��ال�ي��ة ف��ي بيان
صحافي أمس األول إن االجتماع
ال��ذي ترأسه نائب رئيس اللجنة
وكيل ال��وزارة خليفة حمادة عقد
بحضور األستاذة املساعدة بقسم
التمويل في كلية العلوم اإلدارية
بجامعة الكويت حصة العجيان
مل�ن��اق�ش��ة دراس �ت �ه��ا ال �ت��ي أج��رت�ه��ا
ب ��رع ��اي ��ة ك �ل �ي��ة ل� �ن ��دن ل�لاق �ت �ص��اد
وال� �ع� �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة وت �ت �ن��اول
م�ف�ه��وم (ال ��وك ��ز) وت�ط�ب�ي�ق��ات��ه في
مجال السياسة العامة وإمكانية
تطبيقه في تسهيل اعمال اللجنة.
وت� � �ت � ��أل � ��ف وث � �ي � �ق� ��ة اإلص� �ل� ��اح
االق � �ت � �ص� ��ادي م� ��ن س� �ت ��ة م� �ح ��اور
ح � ��ول اإلص� �ل� ��اح امل� ��ال� ��ي وإع � � ��ادة
رس ��م دور ال ��دول ��ة ف��ي االق �ت �ص��اد
ال � ��وط � � �ن � ��ي وزي � � � � � � � ��ادة م� �س ��اه� �م ��ة
ال � �ق � �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف� ��ي ال �ن �ش��اط
االق�ت�ص��ادي وم�ش��ارك��ة املواطنني
في تملك املشاريع وإصالح سوق

ال �ع �م��ل ون� �ظ ��ام ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
واإلصالح التشريعي واملؤسسي
واإلجراءات املساندة.
وي� �ت� �ض� �م ��ن م � �ح� ��ور اإلص �ل ��اح
امل ��ال ��ي ف ��ي ال��وث �ي �ق��ة ش �ق�ين األول
اإلي� � � � � ��رادات وي� �ش� �م ��ل اس� �ت� �ح ��داث
ض ��ري� �ب ��ة ع� �ل ��ى أرب� � � � ��اح األع � �م� ��ال
وال �ش��رك��ات ب �م �ع��دل  10ف��ي امل�ئ��ة
وتطبيق ضريبة القيمة املضافة
التي تبنتها دول مجلس التعاون
الخليجي بمعدل  5ف��ي امل�ئ��ة من
أنشطة إن�ت��اج السلع وال�خ��دم��ات
وإعادة تسعير السلع والخدمات
ال �ع��ام��ة وإع � � ��ادة ت �س �ع �ي��ر م�ق��اب��ل
االنتفاع بأراضي الدولة وسرعة
ت �ح �ص �ي ��ل م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات ال� ��دول� ��ة
املتأخرة.
أم� ��ا ال� �ش ��ق ال �ث ��ان ��ي ف�ي�ت�ض�م��ن
امل� � �ص � ��روف � ��ات وي� �ش� �م ��ل ت��رش �ي��د
مصروفات كل الوزارات والجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ووق ��ف إن �ش��اء أج�ه��زة
ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة أو ه� � �ي� � �ئ � ��ات ع ��ام ��ة
ج ��دي ��دة ودم � ��ج أو إل� �غ ��اء ب�ع��ض
ال �ه �ي �ئ��ات وال � � � ��وزارات واإلدارات
العامة وإل�غ��اء عضوية األعضاء
امل �ت �ف��رغ�ي�ن ب �ع��د ان� �ت� �ه ��اء م��دت �ه��م
الحالية في املؤسسات والهيئات
العامة.
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العدل تدعو المسافرين
للتأكد من عدم وجود
قضايا مسجلة بحقهم
دع���ت وزارة ال���ع���دل امل��س��اف��ري��ن
م����ن امل����واط����ن��ي�ن وامل���ق���ي���م�ي�ن أم���س
األول ال��ى م��راج��ع��ة م��وق��ع ال���وزارة
االلكتروني قبل مغادرتهم البالد
ل��ل��ت��أك��د م���ن ع����دم وج�����ود غ���رام���ات
مالية أو قضايا مسجلة بحقهم
تستدعي اتخاذ اجراءات املنع من
السفر.
وأك�������������دت ال�����������������وزارة ف�������ي ب����ي����ان

صحافي حرصها على التيسير
على امل��واط��ن�ين واملقيمني وات��م��ام
سفرهم دون اي عوائق حال وجود
منع سفر لديهم وذل���ك بمراجعة
موقع الوزارة االلكتروني السابق
ل��ل��ت��أك��د م���ن وج����ود م��ن��ع س��ف��ر من
عدمه.

الكويت تفتتح آبارا للمياه
في دار السالم

السفير جاسم الناجم لدى افتتاحه عددا من آبار املياه في مدينة دار السالم

اف����ت����ت����ح س���ف���ي���ر ال����ك����وي����ت ل����دى
ت��ن��زان��ي��ا ج��اس��م ال��ن��اج��م ع���ددا من
آبار املياه في مدينة (دار السالم)
استجابة لنداء رئيس الجمهورية
ج����ون م��اغ��وف��ل��ول��ي ل��ت��وف��ي��ر م��ي��اه
نظيفة للحد من انتشار األمراض
هناك.
وأك���د السفير الناجم ل��ـ (ك��ون��ا)
أم��س ح��رص ال��ك��وي��ت على تقديم
امل����س����اع����دات ل���ت���ن���زان���ي���ا م����ن خ�ل�ال
ال���ج���ه���ود ال���ك���ب���ي���رة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا
ال��ج��م��ع��ي��ات ال���خ���ي���ري���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
العاملة في تنزانيا وبيت الزكاة
ال����ك����وي����ت����ي وع���������دد م�����ن ال���ه���ي���ئ���ات
الخيرية األخ���رى ف��ي توفير مياه
نظيفة وصالحة للشرب.
وأشار إلى أهمية حفر مثل هذه
اآلب����ار ف��ي س��د ال��ع��ج��ز ال��ك��ب��ي��ر في
امل��ي��اه ال��ص��ال��ح��ة ل��ل��ش��رب ف��ي ع��دد
م���ن امل��ن��اط��ق داخ����ل (دار ال��س�لام)

وت�����ع�����زي�����ز األوض���������������اع ال���ص���ح���ي���ة
ل��ل��س��ك��ان ال����ى ج���ان���ب ال��ت��ق��ل��ي��ل من
ال���ج���ه���د امل����ب����ذول ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى
مياه صالحة للشرب بدال من قطع
مسافات طويلة يوميا للوصول
إلى أقرب بئر للماء.
وق�������ال ان������ه اف���ت���ت���ح ي������وم األح�����د
املاضي أربع آبار للمياه بالتعاون
م����ع (م���ن���ظ���م���ة أف���ري���ق���ي���ا ل�ل�إغ���اث���ة)
مشيرا الى ان اثنتني منهما يقعان
ف����ي م��ن��ط��ق��ة (م����ب����اج����اال) امل��ك��ت��ظ��ة
بالسكان.
واض����اف ان ال��ب��ئ��ر ال��ث��ال��ث��ة تقع
ف��ي منطقة (تاميكا) التي تعاني
نقصا حادا في املياه العذبة فيما
ي���وج���د ال��ب��ئ��ر ال���راب���ع���ة وه����ي بئر
م��ط��ورة تعمل بالطاقة الشمسية
ف�����ي م���ن���ط���ق���ة (اي�����ل�����اال) ون���ف���ذت���ه���ا
(جمعية الشيخ عبدالله النوري)
الكويتية.

انتصار العلي :نسعى لتسجيل
 33ألف طفل الجئ سوري
أع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة م���ب���ادرة ال��ن��وي��ر
االيجابية الشيخة انتصار سالم
ال��ع��ل��ي ال��ص��ب��اح سعيها لتسجيل
 33ال������ف ط���ف���ل س�������وري الج������ئ ف��ي
األردن ف��ي خ��ط��وة ت��س��ت��ه��دف دع��م
وت������أم���ي��ن ح�����ي�����اة ك����ري����م����ة ت��ض��م��ن
مستقبال أفضل لهم.
وق����ال����ت ال���ش���ي���خ���ة ان���ت���ص���ار ف��ي
تصريح لـ (كونا) أمس انها اقامت
شراكة استراتيجية مع مفوضية
االمم املتحدة لشؤون الالجئني في
دولة الكويت ضمن خطة لتسجيل
االط�������ف�������ال ال��ل��اج�����ئ��ي��ن ال����س����وري��ي�ن
ب��������االردن ع���ب���ر امل���ف���وض���ي���ة ت��ض��م��ن
توفير حياة كريمة لهم.
واوض�����ح�����ت ان�����ه ب���ع���د زي���ارت���ه���ا
ل������ل������اردن ل���ل���اط���ل���اع ع�����ل�����ى م���خ���ي���م
الزعتري ومقر املفوضية ب��االردن
ل���ل��اط���ل��اع ع����ل����ى خ������ط������وات وال����ي����ة
ت��س��ج��ي��ل ال�لاج��ئ�ين ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا
امل��ف��وض��ي��ة ي��وم��ي��ا ل��ل��ح��ص��ول على
هوية لهم والسرهم أبدت تعاونها
ف����ي ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة خ���ص���وص���ا ان
عملية تسجيل الالجئني واص��دار
هوية رسمية لهم هي حق مشروع
ومهم لرسم مستقبلهم.

الشيخة انتصار سالم العلي الصباح أثناء زيارتها مخيم الزعتري

وبينت ان عملية التسجيل تكبد
كال من الدولة املستضيفة لالجئني
واملفوضية امواال طائلة في ضوء
ت��دف��ق ال�لاج��ئ�ين وت���زاي���د اع��داده��م
املستمر مضيفا انها لذلك ساهمت
في مد يد العون لتسجيل  33الف
ط��ف��ل الج���ئ ف��ي االردن لحمايتهم
من االخطار وليتمتعوا بحقوقهم
االن��س��ان��ي��ة والعملية ك��م��ا ستقوم
بتسجيل غيرهم من الالجئني في
دول أخ���رى ف��ي املستقبل القريب.
واف���������ادت ب�����أن  20ي���ون���ي���و م����ن ك��ل

الهالل األحمر توزع وجبات إفطار
على األسر النازحة في لبنان
واص��ل��ت جمعية ال��ه�لال االحمر
امس األول توزيع وجبات االفطار
وامل��س��اع��دات االغ��اث��ي��ة ع��ل��ى مئات
االسر السورية النازحة في شمال
لبنان في اطار حملتها االنسانية
امل���س���ت���م���رة خ���ل��ال ش���ه���ر رم���ض���ان
الكريم.
وق�����ال رئ���ي���س ال���ف���ري���ق امل��ي��دان��ي
ال��ت��اب��ع للجمعية ع��ب��دال��ل��ه جمعة
ل��ـ (ك��ون��ا) ان ال��ه�لال االح��م��ر وزع��ت
 600وجبة افطار على اسر سورية
نازحة في مخيمي ببنني واملحمرة
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ع���ك���ار ش��م��ال��ي ل��ب��ن��ان
ض��م��ن ح��م��ل��ة اف���ط���ار ص���ائ���م ال��ت��ي
ت��ن��ف��ذه��ا ال��ج��م��ع��ي��ة ط��ي��ل��ة ال��ش��ه��ر
الفضيل.
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واض��������اف ان ال��ج��م��ع��ي��ة وزع����ت
اي���ض���ا م���ئ���ات ال��ح��ص��ص االغ��اث��ي��ة
التي تضم مواد غذائية وتنظيفية
ع����ل����ى ال������ن������ازح���ي��ن ف������ي امل���خ���ي���م�ي�ن
م���وض���ح���ا أن���ه���ا امل����س����اع����دات ال��ت��ي
ت���واظ���ب ال��ج��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ت��وزي��ع��ه��ا
بشكل دائ��م ط��وال العام بالتعاون
وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ج��م��ع��ي��ة الصليب
االحمر اللبناني.
واك��د مواصلة الجهود املبذولة
م���ن ال���ه�ل�ال االح���م���ر مل���د ي���د ال��ع��ون
للنازحني والالجئني الذين يعانون
م����ص����اع����ب ك����ب����ي����رة ف������ي م��خ��ت��ل��ف
املناطق تواجدهم في لبنان.
وم��������ن ن����اح����ي����ت����ه اش���������اد م��ن��س��ق
ع����م����ل����ي����ات االغ�������اث�������ة ف������ي ج��م��ع��ي��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ع��ام ه��و ي��وم عاملي لالجئني وهي
مناسبة تحتفي ب��ه��ا دول العالم
للتعاطف م��ع��ه��م م��ش��ي��دة بجهود
الكويت مركز االنسانية واياديها
البيضاء املمدودة لكل دول العالم
واملشهود لها وبسمو امير البالد
قائد العمل االنساني.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الصليب االحمر اللبناني يوسف
ب�����ط�����رس ب����ال����ج����ه����ود االن����س����ان����ي����ة
الكبرى التي تبذلها جمعية الهالل
االح����م����ر ف����ي م���س���اع���دة ال���ن���ازح�ي�ن
السوريني.
ول���ف���ت ال�����ى ان امل����ش����اري����ع ال��ت��ي
ت����رع����اه����ا ال���ج���م���ع���ي���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف
املجاالت واملساعدات التي تقدمها
بشكل دائ���م س��اع��دت وت��س��اع��د في
ت��خ��ف��ي��ف اع����ب����اء ال����ن����زوح ال��ك��ب��ي��رة
على االف العائالت السورية التي
اضطرت لترك بالدها والنزوح الى
لبنان.
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