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عسكر يقترح السماح
للكويتيين أبناء
المتجنسات االلتحاق
بالشرطة

الصبيح :خروج الكويت
من مالحظات العمل
الدولية ثمرة جهود
الحكومة

المعيوف :سوق
العمل المحلي
يوفر فرصا تنموية
وتطويرية كثيرة

فاتورة الحكومة للكهرباء والماء ارتفعت بنسبة  110في المئة

الميزانيات 2.5 :مليار دينار مصروفات
خدمات السلع والخدمات
ك� � �ش� � �ف � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
والحساب الختامي عن أن تقديرات
مصروفات الباب ال�ث��ان��ي وال�خ��اص
استخدام السلع والخدمات سيبلغ
ن� �ح ��و  2.5م� �ل� �ي ��ار دي� � �ن � ��ار ب� ��زي� ��ادة
 264م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ف ��ي ح�ي�ن ق ��درت
م�ص��روف��ات ال�ب��اب ال�ث��ام��ن وال�خ��اص
ب� �ـ� �م� �ص ��روف ��ات وت � �ح� ��وي �ل�ات أخ� ��رى
بنحو  953مليون دينار.
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��د ال� �ص� �م ��د إن امل �ب ��ال ��غ
امل� �خ� �ص� �ص ��ة إلي � � �ج � � ��ارات ال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة أص �ب �ح��ت دون ض�ب��ط
حقيقي خاصة فيما يتعلق بتكلفة
استئجار املباني والتي وصلت إلى
 24مليون دينار.

ودعت اللجنة األجهزة الحكومية
إل��ى ترشيد ف��ات��ورة الكهرباء وامل��اء
م �ش �ي��رة إل ��ى أن اس�ت�ه�لاك�ه��ا ارت �ف��ع
ب�ن�س�ب��ة  % 110خ�ل�ال س �ن��ة واح ��دة
فقط ليبلغ في امليزانية الجديدة 42
مليون دينار.
وأش ��ارت إل��ى إدراج االع�ت�م��ادات
امل��ال�ي��ة ال�لازم��ة للبعثات ال��دراس�ي��ة
ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة ب�ق�ي�م��ة 260
مليون دينار منها مبلغ  50مليون
دي � � �ن� � ��ار ل� �ل� �ت ��وس ��ع ف� � ��ي االب � �ت � �ع� ��اث
الداخلي للطلبة.
وأوضحت اللجنة أن ما طرأ على
ال� �ب ��اب ال �ث��ان��ي م ��ن ت �خ �ف �ي �ض��ات لم
يكن إال في وق��ود تشغيل املحطات
ن�ت�ي�ج��ة الرت �ب��اط��ه ب��أس �ع��ار ال�ن�ف��ط

املنخفضة حاليا مضيفا :وال فضل
ألح��د ف��ي تخفيضه نهائيا وق��درت
تكلفته بنحو مليار دينار.
وأش��ارت إلى أنه ال يوجد توفير
ح �ق �ي �ق��ي ع �ل ��ى ال � ��دول � ��ة ف� ��ي خ�ف��ض
تكاليف صيانة املحطات أو الوقود
ال� �ل ��ازم ل �ت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ح �ت��ى ب��دخ��ول
م�ح�ط��ة ال� ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة الف �ت��ة إل��ى
اعتماد مبلغ  26مليون دينار لشراء
ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م �ن �ه��ا ب�ع��دم��ا
ك��ان��ت تكلفتها ال تتعدى  8ماليني
دينار في امليزانية السابقة.

األمير يرعى حفل افتتاح مجمعي
محاكم الفروانية والجهراء

تفاصيل (ص)05

السكنية :بدء إنشاء الشراكة الكويتية
الكورية لحل القضية اإلسكانية
ش� ��دد امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب ��در
ال��وق�ي��ان ع�ل��ى أن ات�ف��اق�ي��ة ال�ش��راك��ة
بني الكويت وكوريا الجنوبية في
مجال الرعاية السكنية تؤكد سعي
الحكومة لالسراع في حل القضية
اإلسكانية وتقليل فترات االنتظار
للمواطنني.
وق��ال الوقيان إن زي��ارة الرئيس

ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي مل� ��ؤس � �س� ��ة األراض� � � � ��ي
واإلسكان الكورية والوفد املرافق له
إلى الكويت تهدف إلى االتفاق على
الخطوات التنفيذية لتدشني شراكة
ك��وي �ت �ي��ة-ك��وري��ة إلن� �ش ��اء م �ش��روع
ج� �ن ��وب م ��دي� �ن ��ة س� �ع ��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
ب�م�س��اح��ة ت�ص��ل إل��ى  59كيلومترا
مربعا .وذكر أن املشروع عبارة عن
م��دي �ن��ة ذك �ي��ة ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة هي

الحويلة :سن تشريعات جديدة
لحماية حقوق األطفال العرب
أك � ��د ع �ض��و م �ج �ل��س االم� � ��ة ع�ض��و
ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي د .م�ح�م��د الحويلة
أهمية سن تشريعات جديدة لحماية
ح �ق��وق االط� �ف ��ال ال �ع ��رب ف ��ي م�ن��اط��ق
ال � �ن ��زاع م �ع��رب��ا ع ��ن أم �ل ��ه ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
توصيات املؤتمر الثالث للبرملانيني
العرب حول قضايا الطفولة.
وق � � � ��ال إن امل� ��ؤت � �م� ��ر ب � �ح ��ث س �ب��ل
م ��واج � �ه ��ة ال � �ت � �ح ��دي ��ات ال � �ت� ��ي ت �ه��دد

أم��ن ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واس�ت�ق��راره��ا
وب �خ��اص��ة ال�ط�ف��ل ال �ع��رب��ي الف �ت��ا إل��ى
م��راج�ع��ة ك��ل ال�ت�ش��ري�ع��ات وال�ق��وان�ين
ال �خ��اص��ة ب �ح �م��اي��ة االط � �ف ��ال وك��ذل��ك
النظر في سن قوانني جديدة خاصة
بحقوق ورعاية الطفل العربي ملواكبة
املستجدات.
تفاصيل (ص)03

األولى من نوعها في دولة الكويت
من حيث استخدام أحدث التقنيات
وأس��ال �ي��ب ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ص�م�ي��م
وال �ت �ن �ف �ي��ذ وأن �ظ �م��ة ال �ن �ق��ل ال��ذك �ي��ة
وال�ط��اق��ة الشمسية وإدارة سالمة
املوارد املائية.
تفاصيل (ص)15

سمو أمير البالد خالل افتتاح مجمعي محاكم الفروانية والجهراء

ت �ح��ت رع��اي��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وب � �ح � �ض� ��ور س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد أقيم صباح
أم � � ��س ح � �ف ��ل اف � �ت � �ت� ��اح م �ج �م �ع��ي
محاكم الفروانية والجهراء وذلك

في منطقة الرقعي.
وق� ��د وص� ��ل س �م��وه إل� ��ى م�ك��ان
ال � �ح � �ف � ��ل ح � �ي � ��ث اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ب �ك��ل
ح�ف��اوة وت��رح�ي��ب م��ن قبل رئيس
امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء رئ�ي��س
محكمة التمييز رئ�ي��س املحكمة

ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف
امل �ط��اوع��ة ووزي � ��ر ال �ع ��دل ووزي ��ر
األوق� � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
يعقوب الصانع.
تفاصيل (ص)02

الفتوى :قبول التأمينات كطرف
متضرر في قضية الرجعان

ملف «الدستور»

مالحظات ديوان المحاسبة

 مؤسسة الموانئ خالفت تعميم وزارة الماليةبشأن إعداد الحساب الختامي
 مؤسسة الخطوط الكويتية خالفت بعضأحكام قانون حماية األموال العامة

تفاصيل (ص)13-06

أع �ل��ن رئ �ي��س ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
املستشار ص�لاح حسني املسعد عن
أن السلطات القضائية السويسرية
ق� � � � ��ررت ق� � �ب � ��ول امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتأمينات االجتماعية كطرف مدع
وم�ت�ض��رر فيما يتعلق ب��االت�ه��ام��ات
امل��وج �ه��ة إل ��ى امل��دي��ر ال �ع��ام ال�س��اب��ق
للمؤسسة فهد الرجعان وآخرين لم
يتم الكشف عن هوياتهم حتى اآلن.

وق � � � � ��ال امل � �س � �ت � �ش� ��ار امل � �س � �ع� ��د إن
ال �ق��رار يمنح ف��ي ح��ال ت��أي�ي��ده الحق
مل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات ب � ��االط �ل��اع
ع�ل��ى ك��ل امل �س �ت �ن��دات وك��ذل��ك ال�ت�ق��دم
ب ��االدع ��اء امل��دن��ي ل�ط�ل��ب ال�ت�ع��وي��ض
عن كل األض��رار التي لحقت بأموال
ومصالح املؤسسة ومن ثم استرجاع
تلك األصول املحجوز عليها.
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بحضور ولي العهد وكبار رجال الدولة ورئيس مجلس األمة باإلنابة والوزراء

األمير يرعى حفل افتتاح مجمعي
محاكم الفروانية والجهراء في الرقعي

سمو األمير وولي العهد والحضور في االفتتاح

تحت رعاية وحضور حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع� � ��اه
أق �ي��م ص �ب��اح ام��س ح�ف��ل اف�ت�ت��اح
مجمع محاكم الفروانية ومجمع
محاكم الجهراء وذلك في منطقة
الرقعي.
وش� � �ه � ��د ال � �ح � �ف� ��ل س � �م� ��و ول� ��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
الجابر الصباح وكبار الشيوخ
وس� �م ��و ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د
وس� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
رئيس مجلس ال ��وزراء والنائب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
باإلنابة مبارك الحريص ونائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
ون ��ائ ��ب وزي � ��ر ش � ��ؤون ال ��دي ��وان
األم � �ي� ��ري ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال� �ج ��راح
ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي � � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ��ال��د
ال �ج��راح وال� � ��وزراء وامل�ح��اف�ظ��ون
وكبار املسؤولني بالدولة.
ب��دأ الحفل بالنشيد الوطني
ثم تالوة آيات من الذكر الحكيم
ب�ع��ده��ا ت�ف�ض��ل س �م��وه بتدشني
اف �ت �ت��اح امل �ب �ن��ى ث��م أل �ق��ى رئ�ي��س
املجلس األع�ل��ى للقضاء رئيس
محكمة التمييز رئيس املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ك �ل �م��ة ه ��ذا ن�ص�ه��ا:
ن��رح��ب ب �ك��م ي ��ا ص��اح��ب ال�س�م��و
بني أبنائك رج��ال القضاء مقدرا
ه � ��ذه ال ��رع ��اي ��ة ال �س��ام �ي��ة ل�ح�ف��ل
افتتاح مبنيي مجمع املحاكم في
محافظتي الفروانية والجهراء.
هذان املشروعان اللذان يعدان

األمير يتلقى هدية تذكارية من الوزير الصانع

تحفة معمارية يحق لنا الفخر
بها بما اشتمل عليه املبنيان من
ق��اع��ات ج�ل�س��ات ح��دي�ث��ة وغ��رف
م ��داول ��ة م��ري �ح��ة وك ��اف ��ة امل��راف��ق
ال�ت��ي تهيئ ل��رج��ال القضاء أداء
رسالتهم فى بيئة عملية مثالية.
إن م��ا يحظى ب��ه ال�ق�ض��اء من
دع� ��م س �م��وك��م أم� ��ر ث��اب��ت ث�ب��وت
ال �ح �ق �ي �ق��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال ي �ع��وزه
دليل.
ول� �ل� �ت ��اري ��خ أش � �ه� ��د أن � �ن� ��ي م��ا
تشرفت بلقاء سموكم إال وملست
ه� � � ��ذا ال� � ��دع� � ��م وال� � � �ح � � ��رص ع �ل��ى
القضاء وعلى توفير كافة السبل
ل�ي�ق��وم ب��رس��ال�ت��ه ال�س��ام�ي��ة على
أكمل وج��ه .ونعاهد سموكم أن
ه��ذا ال��دع��م سيقابله ف��ي الفترة
ال �ق��ادم��ة م��زي��د م ��ن ب ��ذل ال�ج�ه��د
وتطوير أداء القضاء واألجهزة
امل �ع��اون��ة ل��ه وت�ق�ل�ي��ل ف �ت��رة نظر
ال� � ��دع� � ��اوى أم � � ��ام امل� �ح ��اك ��م دون
إخ� �ل��ال ب �ح��ق ال� ��دف� ��اع وال �س �ع��ي
ال� � ��دؤوب ل �ي��أخ��ذ ص��اح��ب ال�ح��ق
حقه دون مطل او تسويف.
وأل � �ق� ��ى وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي � ��ر
األوق� � ��اف وال � �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
يعقوب الصانع كلمة هذا نصها:
إن� � ��ه مل� ��ن ي� �م ��ن ال� �ط ��ال ��ع وع �ظ �ي��م
امل �ط��ال��ع أن ن�ح�ت�ف��ي ون �ح��ن في
ح �ض��رة س �ي��دي ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ب��اف �ت �ت��اح ص��رح�ين
م ��ن ص� � ��روح ال� �ع ��دال ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وهما :محكمة الرقعي ومحكمة
ال� �ج� �ه ��راء وال� � ��ذي ي ��أت ��ي ت�ن�ف�ي��ذا
ل� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات س� �م ��وك ��م ال � �غ� ��راء
ل �ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة ج� �ه ��از ال �ع��دال��ة
وال �ق��ائ �م�ين ع�ل�ي�ه��ا ب�م��ا يمكنهم
من من القيام بالواجبات امللقاة
ع�ل��ى ك��اه�ل�ه��م ب �ك �ف��اءة وف�ع��ال�ي��ة

وت��رس�ي��خ ال�ش�ع��ور ب��ال�ع��دل ل��دى
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب � �ص� ��ورة
ف��اع�ل��ة وب �ن��اء ال�ث�ق��ة بمؤسسات
الدولة وبما يرسي قواعد دولة
ال �ق��ان��ون وامل ��ؤس� �س ��ات وي��رس��خ
أسس العدالة ويحمي الحريات
العامة والخاصة وقواعد النظام
السياسي الديمقراطي الكويتي.
إن وض��وح اإلرادة السياسية
ل� �س �م ��و األم� � �ي � ��ر وج ��دي� �ت� �ه ��ا ف��ي
إح � � � � ��داث اإلص� � �ل � ��اح ال� �ق� �ض ��ائ ��ي
وتوجيهات سمو رئيس مجلس
ال� � � ��وزراء ه ��ي ال �ت��ي دف �ع �ت �ن��ا في
وزارة ال �ع��دل وك��ان��ت ل�ن��ا داع�م��ا
قويا في صياغة رؤية حضارية
ت �ت �ن��اس��ب وت �ط �ل �ع��ات امل �ج �ت �م��ع
ال�ك��وي�ت��ي وط �م��وح��ات��ه لتحقيق
ع � ��دال � ��ة ن � ��اج � ��زة وس� ��ري � �ع� ��ة ك ��ان
م��ن أه ��م م�ع��امل�ه��ا ت��وط �ي��د ال�ث�ق��ة
واملصداقية في في قضاء فعال
وم� �ن� �ص ��ف ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره ح �ص �ن��ا
م �ن �ي �ع��ا ل� ��دول� ��ة ال� �ح ��ق وم �ح �ف��زا
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ل� �ي ��واك ��ب ال� �ت� �ح ��والت

ال��وط�ن�ي��ة وال��دول �ي��ة ويستجيب
ملتطلبات ع��دال��ة ال �ق��رن ال�ح��ادي
والعشرين واالستجابة لحاجة
امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي امل �ل �ح��ة ف��ي
أن ي �ل �م ��س ع � ��ن ق� � ��رب م � ��ا ق �م �ن��ا
ب��ه ت�ح�ق�ي�ق��ا ل��ذل��ك وع �ل��ى سبيل
امل�ث��ال ال الحصر ق��ان��ون إلنشاء
محكمة األس��رة في كل محافظة
يلحق بها مركز يتولى تسوية
امل� �ن ��ازع ��ات األس ��ري ��ة وص �ن��دوق
ل �ت��أم�ين األس � ��رة ل�ت�ن�ف�ي��ذ أح �ك��ام
م� �ح ��اك ��م األس� � � ��رة خ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
يتعلق ب��ال�ن�ف�ق��ات ت�ي�س�ي��را على
امل� �ح� �ك ��وم ل� �ه ��م وك� ��ذل� ��ك ت �ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون امل��راف �ع��ات
املدنية والتجارية بشأن اإلعالن
اإلل �ك �ت��رون��ي ال� ��ذي ي�ك�ف��ل إت �م��ام
اإلع �ل�ان ب�ك��ل س�ه��ول��ة وي �س��ر من
خ �ل��ال ال ��وس ��ائ ��ل اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
ال �ح��دي �ث��ة وأي �ض��ا ق��ان��ون ب�ش��أن
ج��رائ��م ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات للحد
م ��ن ال� �ج ��رائ ��م امل �س �ت �ح��دث��ة وف��ي
املستقبل ال�ق��ري��ب بمشيئة الله

ولي العهد استقبل المحمد
والمبارك والخالد والجراح
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس سمو الشيخ ناصر
امل�ح�م��د واس�ت�ق�ب��ل س�م��و الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء واستقبل النائب األول

ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح.

سننجز حزمة من القوانني التي
ي�ك�ت�م��ل ب �ه��ا ال �ب �ن �ي��ان ال�ق�ض��ائ��ي
وم �ن �ه��ا إن� �ش ��اء م �ج �ل��س ال ��دول ��ة
وهيئة قضايا ال��دول��ة والسلطة
القضائية واملحكمة الدستورية
ال �ع �ل �ي��ا وق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م م�ه�ن��ة
املحاماة.
ل ��ن ي �ن �س��ى ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
م� �ق ��ول ��ة س� �م ��وك ��م ال � �خ� ��ال� ��دة ف��ي
ب��داي��ة عهدكم ال��رش�ي��د ي��وم قلت
في افتتاح دور االنعقاد الثاني
ف� ��ي ع � ��ام 2006م :إن ال� �ق ��وان�ي�ن
ل ��م ت �ش ��رع ع �ب �ث��ا وإن� �م ��ا ش��رع��ت
لتحترم وم��ا وض�ع��ت ال�ج��زاءات
ع�ل��ى مخالفتها إال لتطبق وإن
ك �ل�ا م �ن��ا م � �س ��ؤول ع ��ن ذل � ��ك ف��ي
ب �ي �ت��ه وف� � ��ي ع �م �ل��ه وف� � ��ي وط �ن��ه
ف � ��ال� � �ق � ��وان �ي��ن وض � � �ع� � ��ت ل� �ب� �ي ��ان
ال �ح �ق��وق وال ��واج �ب ��ات وتحقيق
الصالح العام وقد كنتم وكأنكم
ت �س �ت �ش��رف��ون امل �س �ت �ق �ب��ل ف�ك��ان��ت
س �ي��اس �ت �ك��م ال� ��رش � �ي� ��دة ح��ام �ي��ة
ل �ل �ك��وي��ت م ��ن ط ��وف ��ان ال �ف��وض��ى
ب �م ��ا رس �م �ت �م ��وه م� ��ن ن �ه ��ج وم ��ا
رس �خ �ت �م��وه م ��ن ق �ي��م وه� ��ا نحن
ن �ع �ي��ش ف ��ي ظ ��ل ت �ل��ك ال �س �ي��اس��ة
ال �ت��ي ح�م��ت ال �ب�لاد وال �ع �ب��اد من
خطر التمزق وأدع�ي��اء اإلص�لاح
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي
ع � ��ن م � ��راف � ��ق وخ � ��دم � ��ات امل �ب �ن��ى
وش� � ��رح ح � ��ول إن� � �ج � ��ازات وزارة
العدل وتم تقديم هدايا تذكارية
لسموه بهذه املناسبة.

المطاوعة :ما
يحظى به القضاء
أمر ثابت ال يعوزه
دليل
محكمتا الفروانية
والجهراء تحفة
معمارية
الصانع :هناك
حزمة قوانين
قضائية مقبلة
لن ينسى الشعب
مقولة األمير «إن
القوانين لم تشرع
عبثا وإنما شرعت
لتحترم»
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الجبري :جادون في الحفاظ على حقوق
الشعوب العربية وحل جميع قضاياها
ش � ��دد رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
اح�م��د ال �ج��روان أم��س على ض��رورة
ت�ع��زي��ز ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة في
امل�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ل�لاس�ت�ف��ادة منها
بما يخدم السلم واالمن الدوليني.
واش� � � ��اد ال� � �ج � ��روان ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل��وك��ال��ة االن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك��ون��ا)
عقب اجتماع هيئة مكتب البرملان
ال �ع��رب��ي ب ��دور اع �ض��اء ال �ب��رمل��ان في
اداء رسالتهم واالضافات االيجابية
ال� �ت ��ي ق ��دم ��وه ��ا ف ��ي ق �ض��اي��ا م�ه�م��ة
ومصيرية اوصلتنا الى عمل ناجح
ج�ع�ل�ن��ا م �ت��واج��دي��ن ع �ل��ى ال �س��اح��ة
ال��دول �ي��ة وق ��ادري ��ن ع�ل��ى ان ن��وص��ل
رسالة البرملان.
وق� ��ال ان ل��دي �ن��ا ط �م��وح��ات اك�ث��ر
م �م��ا ت��وص �ل �ن��ا ال� �ي ��ه ول� �ك ��ن ال �ج �ي��د
وااليجابي ان اعضاء البرملان على
قدر املسؤولية وعلى اتم االستعداد
للبذل وال�ع�ط��اء وه��ذا يشير ال��ى ان
هناك اهتماما وعمال ينجز ان على
الساحة.

واوض � � ��ح ان م� ��ن أه � ��م ال �ق �ض��اي��ا
ال�ت��ي تناولها ال�ب��رمل��ان ه��ي قضايا
االره � ��اب وال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل�ش�ت��رك
وم ��ن ال �ب �ن��ود ال��دائ �م��ة ال �ت��ي اق��ره��ا
القضية الفلسطينية واحتالل ايران
ال �ج��زر االم��ارات �ي��ة واح �ت�ل�ال ال�ع��دو
ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي ال� � �ج � ��والن ال� �س ��وري ��ة
م ��ؤك ��دا ان ه� ��ذه امل �ل �ف��ات دائ� �م ��ا من
أولويات اعمال البرملان اضافة الى
م �ش��ارك��ات االع �ض ��اء ع�ل��ى ال�س��اح��ة
الدولية.
واش ��ار ال �ج��روان ال��ى ان ال�ب��رمل��ان
ال �ع��رب��ي ل �ي��س ج �ه��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ان�م��ا
ج �ه��ة رق��اب �ي��ة ت�ش��ري�ع�ي��ة ت �ط��ل على
ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل� �ه� �م ��ة وم� � � ��دى ت �ع��ام��ل
امل� �ع� �ن ��ون ب �ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا
والتواصل معهم.
وقال الجروان ان تماسك القيادة
ال�ع��رب�ي��ة ول�ح�م��ة ال�ش�ع��وب العربية
بقيادتها هي اكبر رسالة توجه الى
املجتمع ال��دول��ي ن��ؤك��د م��ن خاللها
اننا خلف قياداتنا العربية في كل

محمد الجبري

الظروف التي يمر بها وطننا.
وح� ��ول ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة امل��رت�ق�ب��ة
اك ��د ال� �ج ��روان ان ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
م��ن خ�لال لحمته بقيادته العربية
االصيلة ومن خالل وجوده بالقرب
م � ��ن ص� �ن ��اع ��ة ال � � �ق� � ��رار وم � � ��ن خ�ل�ال
الشراكة مع القيادة العربية لتعزيز
العمل العربي املشترك ووحدة االمة

ال�ع��رب�ي��ة ارس�ل�ن��ا رس��ال��ة ال ��ى القمة
ال �ع��رب �ي��ة امل��رت �ق �ب��ة م �ف��اده��ا ال�ش�ع��ب
العربي والبرملان العربي والقيادة
الشعبية في البرملان يقفون داعمني
ل�ق��رارات القمة العربية وم��ا تتخذه
القيادة العربية من قرارات مصيرية
وحاسمة.
م� ��ن ج �ه �ت��ه أك� � ��د ع� �ض ��و م�ج�ل��س
االم � � � ��ة ال � �ك ��وي � �ت ��ي ون � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
البرملان العربي محمد الجبري أن
ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ان �ج��ز ال �ع��دي��د من
الخطط وبرامج العمل خالل الفصل
التشريعي االول املنتظر أن تطرح
على القادة العرب في قمتهم املقبلة.
واوض� � ��ح ال �ج �ب��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
لوكالة االن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ان
اجتماع هيئة مكتب البرملان العربي
جاء لتقييم اداء البرملان في الفترة
امل��اض �ي��ة م �ش �ي��را ال ��ى ان االج �ت �م��اع
ن��اق��ش أه�م�ي��ة ان ي�ك��ون ه�ن��اك عمل
ب��رمل��ان��ي خ�ل��ال االج � � ��ازة ال�ص�ي�ف�ي��ة
ملحاولة حل القضايا العربية التي

تم طرحها في االجتماعات.
واض ��اف ال��ى ان االج�ت�م��اع بحث
كذلك اهمية ان تستمر لجان البرملان
باالجتماع بعد شهر رمضان القادم
ل�ب�ح��ث ق�ض�ي��ة فلسطني واالوض ��اع
في ليبيا وسوريا واليمن والقضايا
العالقة كافة مبينا ان املكتب كلف
بتشكيل لجان للمتابعة في االجازة
وه ��ذا ام ��ر ي�ح�س��ب ل��ه وه ��ذا دورن ��ا
الذي سنقوم به.
وق� ��ال ال �ج �ب��ري ان �ن��ا ج � ��ادون في
ال �ق �ي��ام ب ��دورن ��ا امل �ط �ل��وب كممثلني
عن الشعوب العربية للحفاظ على
حقوقها وحل جميع القضايا التي
ي�ج��ب علينا ان ن�ق��ف ام��ام�ه��ا وذل��ك
ال��ى ج��ان��ب م��ا ت�ق��وم ب��ه الحكومات
العربية.
وع��ن اه��م املشاريع التي انجزها
ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع ��رب ��ي خ �ل ��ال ال �ف �ص��ل
التشريعي االول اش��ار الجبري الى
أن ه�ن��اك الكثير م��ن امل�ش��اري��ع التي
تمت املوافقة عليها ومنها مشاريع

اقتصادية واخرى تتعلق باملرأة.
وذكر ان البرملان العربي عمل على
ق�ض��اي��ا االره � ��اب وح ��ث ال�ب��رمل��ان��ات
على ادان�ت�ه��ا لتكون ه�ن��اك بيانات
م��ن ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ب��رمل��ان��ات االخ ��رى الدان ��ة االره��اب
واملنظمات االرهابية.
واش � ��ار ال ��ى ان ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
ب� ��ذل ج� �ه ��ودا ك �ب �ي��رة وك � ��ان ل ��ه دور
م �م �ي��ز ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��ؤت� �م ��رات
على امل�س�ت��وي��ات املحلية والعربية
واالس�ل��ام � �ي� ��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة م� ��ن اج ��ل
دع��م القضايا العربية واالسالمية
والعمل على حلها.
ي��ذك��ر ان مكتب ال�ب��رمل��ان العربي
يضم ف��ي عضويته رئيس البرملان
ون� ��واب� ��ه ورؤس� � � ��اء ال� �ل� �ج ��ان االرب � ��ع
الدائمة التابعة له.

أكد أن مؤتمر البرلمانيين العرب بحث سبل مواجهة التحديات التي تهدد أمن الشعوب

الحويلة :سن تشريعات جديدة لحماية حقوق
األطفال العرب في مناطق النزاع
أكد عضو البرملان العربي النائب
د .محمد الحويلة امس أهمية سن
ت�ش��ري�ع��ات ج��دي��دة لحماية حقوق
األطفال العرب في مناطق النزاع.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت �ص��ري��ح أدل� ��ى به
ال�ح��وي�ل��ة ل��وك��ال��ة االن �ب��اء الكويتية
(ك ��ون ��ا) ف ��ي خ �ت��ام أع� �م ��ال امل��ؤت �م��ر
ال �ث��ال��ث ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ين ال� �ع ��رب ح��ول
قضايا الطفولة ال��ذي استضافته
ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب�ح�ض��ور
رؤساء عدد من البرملانات العربية
وم � �ن � �ه � ��م رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
الكويتي مرزوق علي الغانم.
وأك� ��د ال �ح��وي �ل��ة أه �م �ي��ة ال�ن�ت��ائ��ج
والتوصيات التي خرج بها املؤتمر
ال � � � ��ذي ي� ��أت� ��ي ف � ��ي ظ � ��ل م� �ت� �غ� �ي ��رات
وحروب ونزاعات تشهدها املنطقة

ال �ع��رب �ي��ة وأح � � ��داث دام� �ي ��ة وم��ؤمل��ة
مثلما ي�ح��دث ف��ي بعض دول مثل
س ��وري ��ا وال �ي �م��ن ول �ي �ب �ي��ا وال �ع ��راق
والصومال.
وق � � ��ال إن امل ��ؤت� �م ��ر ب� �ح ��ث س�ب��ل
م ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت �ه��دد
أمن الشعوب العربية واستقرارها
ب �خ��اص��ة ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي م��وض�ح��ا
ان � � ��ه ت � ��م م� �ن ��اق� �ش ��ة وم � ��راج � �ع � ��ة ك��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ات وال� �ق ��وان�ي�ن ال �خ��اص��ة
بحماية االط�ف��ال وك��ذل��ك النظر في
سن قوانني جديدة خاصة بحقوق
ورع� ��اي� ��ة ال �ط �ف��ل ال� �ع ��رب ��ي مل��واك �ب��ة
امل �س �ت �ج��دات وال �ح ��اج ��ة ال�ع�ص��ري��ة
ل �ت �ف �ع �ي��ل ال � �ق ��وان �ي�ن واالت� �ف ��اق� �ي ��ات
وامل � ��واث � �ي � ��ق وال � �ص � �ك� ��وك ال ��دول� �ي ��ة
الخاصة بحماية وحقوق الطفل.

د .محمد الحويلة

وذك ��ر ال�ح��وي�ل��ة أن�ن��ا كبرملانيني
ن�ث�م��ن ون �ق��در م�ث��ل ه��ذه امل��ؤت�م��رات
ال �ت��ي ج ��اءت بتنظيم م�ش�ت��رك بني

ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي وج��ام �ع��ة ال ��دول
العربية واملجلس القومي لالمومة
والطفولة في مصر لتبادل الخبرات
وتكثيف وتوحيد الجهود لحماية
ال �ط �ف��ل ورع��اي �ت��ه رع ��اي ��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
س � ��واء ك� ��ان ن �ف �س �ي��ا أو ص �ح �ي��ا أو
تربويا أو تعليميا أو اجتماعيا.
وأش ��ار ال��ى أن ش��ري�ح��ة االط�ف��ال
في عاملنا العربي تعاني من قضايا
م�خ�ت�ل�ف��ة م�ن�ه��ا ال �ت �ش��رد وال �ه �ج��رة
وظ ��اه ��رة ال �ع �ن��ف وال �ف �ق��ر وال�ت�ف�ك��ك
االسري وغياب العدالة االجتماعية
وال �ت �س��رب م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ب��االض��اف��ة
ال ��ى ع�م�ل�ي��ات االس �ت �غ�ل�ال واالي � ��ذاء
واالدمان والتحرش الجسدي.
وش � ��دد ال �ح��وي �ل��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
رع��اي��ة ال �ط �ف��ل خ��اص��ة ف��ي امل��راح��ل

االول��ى واالساسية وتنمية قدراته
الى جانب ضرورة رعاية املوهوبني
وت��وف �ي��ر ت�ع�ل�ي��م ذو ج � ��ودة ع��ال�ي��ة
باالضافة الى مناقشة وضع خطة
إع�لام �ي��ة ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ل �ح �ق��وق ال�ط�ف��ل
العربي مؤكدا ان الطفل العربي هو
أمل االمة وعماد مستقبلها.
وأش � ��اد ب��االن �ش �ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات
وورش العمل والحلقات والجلسات
ال �ن �ق��اش �ي��ة ال� �ت ��ي اق �ي �م��ت م ��ن ق�ب��ل
البرملانيني واملسؤولني الحكوميني
وامل � �ن � �ظ � �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة امل �خ �ت �ص��ة
واملختصني وال�ب��اح�ث�ين ف��ي مجال
حقوق الطفل وذل��ك للحديث حول
ق �ض��اي��ا ال �ط �ف��ل ال� �ع ��رب ��ي وت��وف �ي��ر
ال� ��رع� ��اي� ��ة امل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ل � ��ه وض� �م ��ان
حقوقه االساسية.

ك� �م ��ا أش� � � ��اد ال � �ن� ��ائ� ��ب ال �ح��وي �ل��ة
ب� �م� �ش ��ارك ��ة رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
الكويتي م��رزوق الغانم ومجموعة
م ��ن ال � �ن� ��واب أع � �ض ��اء امل �ج �ل��س ف��ي
أع � �م� ��ال ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر م �ش �ي��را ال��ى
الوثيقة التي أعدها البرملان والتي
ت �ع �ت �ب��ر م��رج �ع �ي��ة ل �ل �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي
وت � � �ه� � ��دف ال� � � ��ى ت� ��وف � �ي� ��ر ال� �ح� �ق ��وق
وال��رع��اي��ة ال�ش��ام�ل��ة ل�ل�ط�ف��ل لبنائه
بناء سليما وقويا.
وأع� ��رب ع�ض��و ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
عن أمله في تنفيذ التوصيات التي
خرج بها املؤتمر في ختام أعماله.
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نواب :للجمعية البرلمانية اآلسيوية
دور في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة
أك � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ � � �ب� � ��ان ف� � � ��ي م �ج �ل ��س
االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
ود .خ �ل �ي��ل أب � ��ل أم � ��س أه �م �ي��ة دور
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة اآلس �ي��وي��ة في
دعم القرارات املشتركة على مختلف
األص � � �ع� � ��دة ب � �م ��ا ي� �ح� �ق ��ق ت �ط �ل �ع��ات
شعوب قارة آسيا.
جاء ذلك في تصريحني متفرقني
أدليا بهما لوكالة االنباء الكويتية
(ك ��ون ��ا) ع �ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت�ه�م��ا
م �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ل�ش�ع�ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة في
اجتماعات اللجنة الدائمة للشؤون
ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
اآلس � � �ي� � ��وي� � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا
العاصمة األردنية على مدى يومني.
وأع � ��رب ال �ن��ائ �ب��ان ع��ن تطلعهما
ب��أن يكون للجمعية وأعضائها من
البرملانيني وممثلي الشعوب دور في
تحقيق التنمية املستدامة والتكامل
في املجاالت كافة باعتبارها منصة
إلي � �ج ��اد أط � ��ر ع �م��ل وق � � � ��رارات ن�ح��و
م��زي��د م��ن األم ��ن واالس �ت �ق��رار وب�ن��اء
الثقة وتعزيز ال�ح��وار وال�س�لام بني
الشعوب.

د .خليل أبل وماضي الهاجري

م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ال � �ه� ��اج� ��ري ان
االج �ت �م ��اع ال �ح��ال��ي ل�ل�ج�ن��ة ام �ت��داد
الج �ت �م��اع��ات س��اب �ق��ة وي� �ه ��دف إل��ى
تقريب وجهات النظر وتبادل اآلراء
ح � ��ول ق �ض ��اي ��ا س �ي��اس �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة
أبرزها زيادة التفاعل بني الجمعية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة اآلس �ي��وي��ة وال �ح �ك��وم��ات
اآلسيوية.
وأض��اف أن االجتماع يستعرض
أرب� � �ع � ��ة م � �ش � ��روع � ��ات ق� � � � � ��رارات ق �ب��ل
التصديق عليها ف��ي تقرير اللجنة
النهائي منها ق ��راران ح��ول تطوير

مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا
واستنكار أعمال اإلرهاب والتطرف
الشديد.
من جهته اش��ار أب��ل ال��ى أن هناك
ت ��وج� �ه ��ا ع ��امل� �ي ��ا إلن� � �ش � ��اء ك �ي ��ان ��ات
وت �ج �م �ع��ات س �ي��اس �ي��ة ت� �ه ��دف إل��ى
ت �ح �ق �ي ��ق ت� �ط� �ل� �ع ��ات ال � �ش � �ع� ��وب ف��ي
مختلف املجاالت مؤكدا أهمية الدفع
ن �ح��و إن �ش��اء م �ث��ل ه ��ذه ال�ت�ج�م�ع��ات
ف��ي آسيا نظرا مل��ا تملكه م��ن م��وارد
وطاقات وثروات طبيعية وبشرية.
وذك � � � ��ر أن م �م �ث �ل ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ��ات

الطريجي للصالح :ما سبب التجديد
للمستثمر في مشروع المسيلة؟
وج � � � ��ه ال � � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب ��دال � �ل ��ه
الطريجي س��ؤاال ال��ى نائب رئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية وزير
النفط بالوكالة أنس الصالح جاء
في مقدمته:
ب ��اإلش ��ارة إل ��ى ت�ك�ل�ي��ف مجلس
األم��ة في جلسته املنعقدة بتاريخ
 2016/5/25باملوافقة على رسالة
رئيس لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب�ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
االم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ك �ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال � �ت � �ج� ��اوزات ال �ت��ي
طالت شركة املشروعات السياحية
ل� ��ذا ي ��رج ��ى ت ��زوي ��د ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األموال العامة بالتالي:
 ما األسباب التي أدت الى تأخرال�ش��رك��ة ف��ي رف��ع م�س��اح��ات بعض
امل��راف��ق وت�ح��دي��د ال �ت �ج��اوزات بها
األمر الذي أدى الى خسارة الشركة
مبلغ يقدر ب� �ـ 85.736.849الف د.ك
ح�ت��ى ت��اري�خ��ه؟ وم��ن امل �س��ؤول عن
تحمل الشركة خسارة ملبلغ يقدر

د .عبدالله الطريجي

بـ 85.736.879الف د.ك؟
 ما األسباب التي أدت للتجديدل�ل�م�س�ت�ث�م��ر مل� �ش ��روع امل �س �ي �ل��ة من
دون ط��رح��ه ف ��ي م ��زاي ��دة وب�ن�ف��س
السعر مما نتج عنه خسائر بنحو
 3.609.295م�ل�اي�ي�ن د.ك ح �ي��ث تم
ال �ت �ج��دي��د مل� ��دة س �ب��ع س� �ن ��وات من
ت��اري��خ االن�ت�ه��اء ف��ي 2007/6/30؟
وم��ن امل �س��ؤول ع��ن تحمل الشركة

خ �س��ارة مل�ب�ل��غ  3.609.295م�لاي�ين
د.ك؟
 م ��ا األس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي أدت ال��ىارتكاب املخالفة املالية في املكافآت
ال �س �ن��وي��ة ح �ي��ث ب �ل �غ��ت 542.590
ال ��ف د.ك بنسبة  ٪29م��ن صافي
االرب� � ��اح ق �ب��ل اس �ت �ق �ط��اع امل �ك��اف��آت
حيث بلغت  1.831.775مليون د.ك؟
ومن املسؤول عن ارتكاب املخالفة
املالية؟
وه ��ل ق��ام��ت ش��رك��ة امل �ش��روع��ات
السياحية بتشكيل لجنة تحقيق
مل �ع��رف��ة امل �ت �س �ب��ب ف ��ي ج �م �ي��ع ت�ل��ك
املخالفات املالية؟ إذا كانت االجابة
بنعم فيرجى تزويدي بصورة من
قرار تشكيل اللجنة وما توصيات
ت�ل��ك ال�ل�ج�ن��ة؟ واذا ل��م ي�ت��م تشكيل
لجنة تحقيق فما االسباب في عدم
تشكيل لجنة ملعرفة املتسبب في
ارتكاب تلك املخالفات؟

اآلس �ي��وي��ة ب �ح��اج��ة إل ��ى أن ي�ك��ون��وا
م�ت�ف�ق�ين ب�ي�ن�ه��م إلي� �ج ��اد إط � ��ار ع��ام
يحقق التنمية امل�س�ت��دام��ة لشعوب
امل�ن�ط�ق��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن اج�ت�م��اع��ات
الجمعية البرملانية اآلسيوية تسعى
ن �ح��و ت �ح �ق �ي��ق م ��ا ي� �خ ��دم امل �ص��ال��ح
الشعبية ويعززها.
وكان الوفد الكويتي شارك بكلمة
ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت ��اح �ي ��ة أل �ق��اه��ا
ال �ن��ائ��ب ال �ه��اج��ري ورك ��ز ف�ي�ه��ا على
أعمال اإلره��اب والتطرف والسلوك
ال�ع��دوان��ي ف��ي ال�ع��ال��م بعد أن بلغت
م�س�ت��وي��ات ل��م ت�ش�ه��د ال�ب�ش��ري��ة لها
مثيال.
وق� ��ال ال �ه��اج��ري أن م ��ا ت�ت�ع��رض
ل��ه امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ب�ش��ري��ة ج ��راء ه��ذه
األع � � �م� � ��ال أص � �ب � ��ح ه ��اج � �س ��ا ي� �ه ��دد
اإلنسانية ما يتطلب معالجة جادة
ووقفة حازمة من الجميع أمام هذه
الظاهرة العاملية.
وأك � � ��د أن ش ��ري �ع ��ة اإلس � �ل ��ام ب�م��ا
تتضمنه من معان سامية وأخ�لاق
ع��ال �ي��ة ت �ن �ب��ذ ال �ت �ع �ص��ب وال �ت �ط��رف
وال �ك ��راه �ي ��ة ض ��د اآلخ ��ري ��ن ص��ائ�ن��ة
ح��ري��ة اإلن�س��ان وك��رام�ت��ه راف�ض��ا في

الوقت ذاته االتهامات الجزافية التي
تربط اإلسالم واملسلمني باإلرهاب.
وي �س �ت �ض �ي��ف م �ج �ل ��س األع � �ي� ��ان
األردن��ي اجتماعات ال��دورة الحالية
للجنة باعتبار األردن رئيسا للجنة
ال��دائ �م��ة ل �ل �ش��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة بعد
ان�ت�خ��اب ال �ع�ين األردن � ��ي م .ش�ح��ادة
أب��و هديب في ال��دورة االخيرة التي
اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ك �م �ب��ودي��ا ف ��ي ش�ه��ر
ديسمبر املاضي.
ويشارك في االجتماعات ممثلون
ب ��رمل ��ان �ي ��ون ع ��ن  13دول � ��ة آس �ي��وي��ة
ه ��ي ال� �ك ��وي ��ت واألردن وال �ب �ح��ري��ن
وك �م �ب��ودي��ا وال �ص�ي�ن وان��دون �ي �س �ي��ا
ولبنان وج��زر امل��ال��دي��ف وباكستان
وف �ل �س �ط�ي�ن وس ��ري�ل�ان� �ك ��ا وت��اي �ل �ن��د
وتركيا.
ومن جهته أكد أمني سر الشعبة
البرملانية الكويتية ال�ن��ائ��ب حمود
الحمدان أمس األول ضرورة تضافر
الجهود العربية واالس�لام�ي��ة لدعم
صمود الشعب الفلسطيني.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل � ��ى ب��ه
ال �ن ��ائ ��ب ال� �ح� �م ��دان ل ��وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك� ��ون� ��ا) ع �ق ��ب اج �ت �م��اع

ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��اص��ة امل �ع �ن �ي��ة بقضية
ف �ل �س �ط�ين وامل �ن �ب �ث �ق��ة ع� ��ن االت� �ح ��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ل ��دع ��م ص �م��ود
الشعب الفلسطيني برئاسة رئيس
م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي م� � ��رزوق
الغانم.
وأوض � � � ��ح ال � �ح � �م� ��دان أن ال �ك �ي��ان
ال � �ص � �ه � �ي� ��ون� ��ي اس � �ت � �غ � ��ل األزم � � � � ��ات
ال �ت��ي ي�ع��ان��ي م�ن�ه��ا ال��وط��ن ال�ع��رب��ي
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة وص �ع��د في
ممارساته العدوانية بحق الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م ��ؤك ��دا أه �م �ي��ة اع ��ادة
النشاط للقضية الفلسطينية سواء
على املستوى العربي أو االسالمي
او الدولي.
وأش��ار ال��ى أن��ه ت��م تكليف رئيس
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ي �ك��ون
رئ�ي�س��ا للجنة دع��م ص�م��ود الشعب
الفلسطيني مل��ا ل��ه م��ن دور ب��ارز في
ه��ذا الشأن مؤكدا أن االجتماع ركز
ع�ل��ى االح�ت�ي��اج��ات ال��دائ �م��ة لنصرة
ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ومتابعتها
ب��االض��اف��ة ال ��ى س �ب��ل ت �ق��دي��م ال��دع��م
السياسي لها على املستوى العاملي.

عسكر يقترح السماح للكويتيين
أبناء المتجنسات االلتحاق بالشرطة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
ب��ال�س�م��اح للكويتيني م��ن أم�ه��ات
ك��وي �ت �ي��ات م�ت�ج�ن�س��ات م� ��ادة  ٨او
م��ن ام�ه��ات غير كويتيات بدخول
دورة ال �ت �ح��اق ال �س �ل��ك ال�ع�س�ك��ري
ال � �ش� ��رط� ��ة أس � � � ��وة ب��ال �ع �س �ك��ري�ي�ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ن ام �ه ��ات ك��وي�ت�ي��ات
مادة أولى ومادة .٧
وق� ��ال ف��ي اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ق��دم��ه
ب �ه��ذا الصدد :رغم ان امل��واط �ن�ين
ال �ك��وي �ت �ي�ين س � ��واء ام � ��ام ال �ق��ان��ون
طبقا للدستور اال انه من املالحظ
وجود تفرقة بني املواطن الكويتي
حسب جنسية االم كويتية او غير
كويتية بل وحسب مادة الجنسية
الكويتية لالم.
ول� �ل��أس� � ��ف م� � ��ن خ � �ل ��ال ش� � ��روط
االل �ت �ح��اق ل ��دخ ��ول دورة ال�ت�ح��اق
ال �س �ل��ك ال �ع �س �ك��ري ال �ش��رط��ة ن�ج��د
ان امل��واط �ن�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ي�ع��ان��ون
م ��ن ت �ل��ك ال �ت �ف��رق��ة وع� ��دم امل �س ��اواة
وذل� � � � ��ك ب �ت �ق �س �ي �م �ه ��م ال� � � ��ى ف� �ئ ��ات

عسكر العنزي

ح�س��ب جنسية االم وح�س��ب م��ادة
الجنسية الكويتية ل�لام الكويتية
ف��امل �ع �م��ول ب��ه ح��ال�ي��ا ه��و ال�س�م��اح
ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن م� ��ن ام
كويتية م��ادة أول��ى وم ��ادة  ٧فقط
ويتم حرمان الكويتيني من امهات
كويتيات بالتجنيس ( مادة  ) ٨او
من امهات غير كويتيات حيث يتم
حرمانهم من دخول دورة التحاق

السلك العسكري الشرطة .
وب ��ات م��ن ال �ض��روري تصحيح
ه ��ذا ال ��وض ��ع ال �خ��اط��ئ ورف� ��ع ه��ذا
ال � �ظ � �ل� ��م ال � � �ب �ّي نّ�� ع � ��ن ال �ع �س �ك ��ري�ي�ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ن ام �ه ��ات ك��وي�ت�ي��ات
بالتجنيس (مادة  )٨او من امهات
غير كويتيات ل��ذا اقترح السماح
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين ال��وك�ل�اء
وال� �ع ��ري ��ف و ال �ش ��رط ��ي وال��رق �ي��ب
م��ن أم �ه��ات ك��وي�ت�ي��ات متجنسات
م� � � � � ��ادة  ٨او م � � ��ن ام� � � �ه � � ��ات غ �ي��ر
ك��وي �ت �ي��ات ب��دخ��ول دورة ال�ت�ح��اق
ال�س�ل��ك ال�ع�س�ك��ري ال�ش��رط��ة أسوة
بالعسكريني الكويتيني من امهات
ك��وي �ت �ي ��ات م� � ��ادة أول� � ��ى وم � � ��ادة ٧
الذين يتم استثناؤهم فقط حاليا
والسماح لهم بدخول تلك الدورة .
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 953مليون دينار إجمالي مصروفات الباب الثامن

الميزانيات 2.5 :مليار دينار ميزانية استخدام
السلع والخدمات
ق � � ��ال رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
والحساب الختامي عدنان عبدالصمد
إن اللجنة اجتمعت ملناقشة تقديرات
م�ص��روف��ات ال�ب��اب ال�ث��ان��ي (اس�ت�خ��دام
ال �س �ل��ع وال� �خ ��دم ��ات) وال� �ب ��اب ال�ث��ام��ن
(مصروفات وتحويالت أخرى) للسنة
املالية  2017/2016وتبني ما يلي:
أوال :تقديرات البابين
الثاني والثامن
َ
تبويب
نظرا لتغيير وزارة املالية
امليزانية ال�ع��ام��ة ف��إن ت�ق��دي��رات الباب
الثاني للمصروفات واملسمى سابقا
باب املستلزمات السلعية والخدمات
وامل�س�م��ى حاليا ب�ـ (اس�ت�خ��دام السلع
وال �خ��دم��ات) سيبلغ ن�ح��و  2.5مليار
دي � �ن ��ار ب� ��زي� ��ادة  264م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ع ��ن ال �ت �ب��وي��ب ال �ق��دي��م ب �س �ب��ب إع� ��ادة
ترتيب مكونات أب��واب امليزانية بما
يناسب النظام الجديد في حني قدرت
م �ص��روف��ات ال �ب��اب ال �ث��ام��ن وال �خ��اص
بـ(مصروفات وتحويالت أخرى) نحو
 953مليون دينار وهذا الباب يشتمل
على العناصر التي ال يمكن تصنيفها
تحت األبواب امليزانية الجديدة.
وم ��ع األخ� ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار طبيعة
التصنيف الجديد فإنه ل��و ت��م إغفال
ال �ع �ن��اص��ر ال �ج��دي��دة امل �ض��اف��ة ل�ل�ب��اب
ال� �ث ��ان ��ي ف �س �ي �ت �ب�ين أن امل� �ص ��روف ��ات

ترشيدا لإلنفاق العام خاصة في ظل
هذه الظروف االقتصادية.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

الجارية للجهات الحكومية لم ترشد
إذ أن أغلب الفئات املندرجة ف��ي هذا
ال �ب��اب ش �ه��دت زي� ��ادة ف��ي ت�ق��دي��رات�ه��ا
ع��ن ال �س �ن��ة ال �س��اب �ق��ة وه ��و أم ��ر سبق
أن بينته اللجنة عند مناقشة اإلطار
ال� �ع ��ام مل �ي��زان �ي��ة ال� ��دول� ��ة م ��ن أن� �ه ��ا ال
تعكس بتاتا ما نبه عليه سمو األمير
من ضرورة ترشيد اإلنفاق.
والب ��د أن ي �ع��اد ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ف�ئ��ات
ال� �ت ��ي ارت� �ف� �ع ��ت ت �ق ��دي ��ره ��ا والس �ي �م��ا
فيما يتعلق باألبحاث واالستشارات
والتي ب��دأت تقديراتها ترتفع بشكل
متنام سنويا لتبلغ  83مليون دينار
خ��اص��ة وأن ك�ث�ي��را م��ن االس �ت �ش��ارات
ه��ي ف��ي واق�ع�ه��ا غ�ط��اء ل�ع�ق��ود أخ��رى
ال ت�م��ت ب��االس�ت�ش��ارات بصلة ك ��إدارة

امل� �ش ��اري ��ع أو ت��وظ �ي��ف ل �ع �م��ال��ة غ�ي��ر
كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن
استبدالها بكويتيني.
ك� � �م � ��ا أن امل � � �ب� � ��ال� � ��غ امل� �خ� �ص� �ص ��ة
ل�ل��إي � �ج � ��ارات أص� �ب� �ح ��ت دون ض�ب��ط
حقيقي وخاصة فيما يتعلق بتكلفة
استئجار املباني وال�ت��ي وصلت إلى
 24م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ووج � � ��ود ت�س��اب��ق
ب�ين الجهات الحكومية للتأجير في
إح��دى األب��راج العقارية الفاخرة رغم
ت��وف��ر االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة للمشاريع
اإلنشائية إال أن تدني نسبة اإلنجاز
ف �ي �ه��ا ت �ع �ك��س ع � ��دم ج ��دي ��ة ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ت�ف�ع�ي��ل ق� ��رار مجلس
ال��وزراء ال��رام��ي إل��ى تخفيض اإلنفاق
ع �ل��ى اس �ت �ئ �ج��ار امل �ب��ان��ي ال�ح�ك��وم�ي��ة

الجيران يبارك اختيار الكويت نائب
رئيس اتفاقية حماية التراث الثقافي
ب� ��ارك ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال��رح�م��ن
ال� � � �ج� � � �ي � � ��ران اخ� � �ت� � �ي � ��ار ال� � �ك � ��وي � ��ت
ب ��اإلج� �م ��اع مل �ق �ع��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ات �ف��اق �ي��ة ح �م��اي��ة وص� ��ون ال �ت��راث
ال� �ث� �ق ��اف ��ي غ� �ي ��ر امل � � � ��ادي ال �ت��اب �ع��ة
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ل �ل��دورة ال�س��ادس��ة
واخ �ت �ي��ار د.ول �ي��د ال�س�ي��ف ممثال
ل� �ل� �ك ��وي ��ت داع � � �ي� � ��ا ال � �س � �ي� ��ف ال� ��ى
ت �ب �ن��ي خ �ط��ة م �م �ن �ه �ج��ة ل �ح �م��اي��ة
وص ��ون ال �ت��راث ال�ع�ل�م��ي واألدب ��ي
وال � � �ت� � ��اري � � �خ� � ��ي وامل� � �خ� � �ط � ��وط � ��ات
وامل�ص��ورات والفهارس واملعاجم
ف ��ي ال� �ع ��راق وف�ل�س�ط�ين وس��وري��ة
وجنوب شرق آسيا الذي تعرض
في السنوات االخيرة الى حمالت
تشويه وطمس وتغير للحقائق.
ك�م��ا دع� ��اه ال �ج �ي��ران ال ��ى إب ��راز

د .عبدالرحمن الجيران

ال� � �ج � ��ان � ��ب امل � � �ش� � ��رق م� � ��ن رس� ��ال� ��ة
اإلسالم الحنيف وقيمه وفضائله
االنسانية التي جمعت بني صفة

العاملية وال��واق�ع�ي��ة ال�ت��ي المست
حاجة البشرية املاسة الى حلول
ك��اف��ة امل�ش�ك�لات ال�ت��ي ع��ان��ت منها
ال��دول ومازالت تتطلع الى حلول
ع��ادل��ة وش��ام�ل��ة تخفف م��ن حجم
امل ��آس ��ي وال � �ك� ��وارث ال �ت��ي ي�ع��ان��ي
م �ن �ه��ا ال � �ع� ��ال� ��م .وث� �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران
ه� ��ذا االخ� �ت� �ي ��ار ال � ��ذي ت ��زام ��ن م��ع
اختيار الكويت عاصمة للثقافة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة واخ� �ت� �ي ��ار
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و االم � �ي � ��ر أم� �ي ��را
ل�ل�ان �س��ان �ي��ة ح �ي��ث ش �ه��د ال �ع��ال��م
بمقدار سخاء الكويت وعطاءها
اإلغاثي والتنموي للجميع.

ثالثا :وقود تشغيل المحطات
في وزارة الكهرباء والماء
وأوض�ح��ت اللجنة أن ما ط��رأ على
ال�ب��اب الثاني م��ن تخفيضات ل��م يكن
إال ف� ��ي (وق� � � ��ود ت �ش �غ �ي��ل امل �ح �ط ��ات)
ن �ت �ي �ج��ة الرت� �ب ��اط ��ه ب ��أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط
املنخفضة حاليا وال فضل ألح��د في
تخفيضه نهائيا وقدرت تكلفته نحو
مليار دينار وال يوجد توفير حقيقي
على الدولة في خفض تكاليف صيانة
املحطات أو الوقود ال�لازم لتشغليها
حتى بدخول محطة ال��زور الشمالية
وت ��م اع �ت �م��اد م�ب�ل��غ  26م�ل�ي��ون دي�ن��ار
لشراء الطاقة الكهربائية منها بعدما
كانت تكلفتها ال تتعد  8ماليني دينار
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�س��اب�ق��ة والب��د أن تبدأ
األج�ه��زة الحكومية بنفسها أوال في
ترشيد ف��ات��ورة الكهرباء وامل��اء حيث
أن استهالكها ارت�ف��ع بنسبة % 110
خ�ل��ال س �ن��ة واح� � ��دة ف �ق��ط ل �ي �ب �ل��غ ف��ي
امليزانية الجديدة  42مليون دينار.
رابعا :الرقابة على األدوية
في وزارة الصحة
وم ��ن ال� �ض ��روري أن ت �ب��ادر وزارة
ال�ص�ح��ة بتطبيق األن�ظ�م��ة ال��رق��اب�ي��ة

املخزنية على األدوية إحكاما للرقابة
ع�ل�ي�ه��ا خ��اص��ة وأن امل �ع �ت �م��د للسنة
امل��ال�ي��ة ال�ج��دي��دة ي�ق��در ب�ـ  310مليون
دينار والبد من إنشاء نظم آلية تكفل
ت�ح�ق�ي��ق ال��رق��اب��ة ال�ف�ع��ال��ة ع�ل�ي�ه��ا من
م�ت��اب�ع��ة امل �ن �ص��رف م�ن�ه��ا وت��وزي�ع�ه��ا
على املراكز الصحية وجردها دوريا
ومعرفة األدوي��ة املنتهية الصالحية
ووجود آليات للتخلص منها والعمل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �ل��وائ��ح اإلداري � ��ة ال�ت��ي
تنظم ه��ذه العملية ضمن متطلبات
األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ح��رص��ا ع�ل��ى امل��ال
العام.
خامسا :البعثات الدراسية
ك �م��ا أدرج � ��ت االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة
الالزمة للبعثات الدراسية الداخلية
والخارجية بقيمة  260مليون دينار
منها مبلغ  50مليون دينار للتوسع
في االبتعاث الداخلي للطلبة خاصة
أن��ه يشهد إق�ب��اال حسب إف ��ادة مثلي
مجلس الجامعات الخاصة.
وش� � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل ��ى ض � ��رورة
التنسيق املستمر مع دي��وان الخدمة
املدنية ملعرفة التخصصات املطلوبة
ل �س��وق ال �ع �م��ل ل ��زي ��ادة ع� ��دد امل �ق��اع��د
الدراسية فيها.

تقديرات األبحاث
واالستشارات
ترتفع بشكل
متنام سنويا لتبلغ
 83مليون دينار
المبالغ المخصصة
لإليجارات أصبحت
دون ضبط حقيقي
ووصلت إلى 24
مليون دينار
ما طرأ على الباب
الثاني من تخفيضات
لم يكن إال في
وقود تشغيل
المحطات

الخميس يسأل عن اختيار عميد
كلية الشريعة
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �ل��ي ال �خ �م �ي��س
ب �س��ؤال إل ��ى د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ج��اء
ف�ي��ه :ن�م��ى ال��ى علمنا ان ضغوطا
س� �ي ��اس� �ي ��ة ت � � �م � ��ارس ع � �ل� ��ى وزي � ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ال��رئ�ي��س االع �ل��ى ملجلس الجامعة
ب�غ�ي��ة ع ��دم ال �ت��زام��ه ب ��ال ��رأي ال ��ذي
ان� �ت� �ه ��ت ال � �ي� ��ه ال �ل� �ج� �ن ��ة امل �ت �ش �ك �ل��ة
الخ� �ت� �ي ��ار ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة
وال��دراس��ات االسالمية في جامعة
ال� �ك ��وي ��ت وت ��رش� �ي ��ح ش �خ��ص آخ��ر
اس � �ت � �ب � �ع� ��دت� ��ه ل � �ج � �ن� ��ة االخ� � �ت� � �ي � ��ار
ع �ل �م��ا ب� ��ان ق � ��رار ل �ج �ن��ة ال �ع��رائ��ض
وال�ش�ك��اوى بمجلس االم��ة اوص��ت
ب �ض��رورة ال �ت��زام مجلس الجامعة
ب�ت��رش�ي�ح��ات ل�ج�ن��ة اخ�ت�ي��ار عميد
كلية الشريعة وب�ن��اء عليه يرجى

علي الخميس

ت��وج�ي��ه االس �ئ �ل��ة اآلت �ي��ة ال ��ى وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
الرئيس األعلى ملجلس الجامعة.

 م��ا صحة ترشيح شخص تمرف��ض ترشيحه م��ن لجنة اختيار
عميد كلية ال�ش��ري�ع��ة وال��دراس��ات
اإلسالمية في جامعة الكويت؟
 وم� � � � ��ا امل � � � �س � � ��وغ ال � �ق� ��ان� ��ون� ��يل� �ع ��دم ال� � �ت � ��زام م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة
ب�ت��رش�ي�ح��ات ل�ج�ن��ة اخ�ت�ي��ار عميد
ك � �ل � �ي� ��ة ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة وال � � � ��دراس � � � ��ات
االس�لام�ي��ة وت��رش�ي��ح شخص آخر
اس�ت�ب�ع��دت��ه ل�ج�ن��ة االخ �ت �ي��ار علما
ب� ��أن م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة ق ��د ال �ت��زم
بترشيحات جميع ل�ج��ان اختيار
عمالء الكليات العلمية والنظرية
في جامعة الكويت؟
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

عدم تنفيذ مشاريع الخطتين اإلنمائية والسنوية كما جاء في برنامج عمل الحكومة

مؤسسة الموانئ خالفت تعميم وزارة
المالية بشأن إعداد الحساب الختامي
عدم تسجيل
إيرادات ألرباح
أحد الصناديق
االستثمارية ضمن
إيرادات المؤسسة
للسنة المالية
2015-2014

في الحلقة التاسعة والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي لكل من مؤسسة الموانئ
الكويتية والخطوط الجوية الكويتية وبنك االئتمان
الكويتي والمالحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة
الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون التوظيف
وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة
المالية .2015/2014
أحد املوانئ الكويتية

أورد دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة بيانات
الحساب الختامي كما وردت في
امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد
الحساب الختامي ملؤسسة املوانئ
الكويتية للسنة املالية 2015/2014
وأه��م املالحظات التي أسفر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة ال ��دي ��وان ل�ه��ذه
البيانات باالضافة ال��ى البيانات
امل��ال �ي��ة وال �ح �س��اب��ات وال �س �ج�لات
وكذلك الرقابة املسبقة للمؤسسة
للسنة املالية .2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي:
ب �ل �غ��ت ال � ��زي � ��ادة ف ��ي االي� � � ��رادات
الفعلية  2.075.487د.ك وبنسبة
 ٪2.8م ��ن االي� � � � ��رادات ال �ت �ق��دي��ري��ة
وبلغ الوفر في املصروفات الفعلية
 10.368.662د.ك وب�ن�س�ب��ة ٪4.5
م��ن امل �ص��روف��ات ال�ت�ق��دي��ري��ة وب�ل��غ
صافي الربح الفعلي 14.433.649
د.ك بزيادة قدرها  12.444.149د.ك
وبنسبة  ٪625.5عن املقدر نتيجة
ال��زي��ادة ف��ي االي � ��رادات وال��وف��ر في
املصروفات.
ثانيا  -فحص ومراجعة
ب��ي��ان��ات ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي
والبيانات المالية للمؤسسة:
فيما يلي أه��م امل�لاح�ظ��ات التي
أس � �ف� ��ر ع �ن �ه ��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
دي � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ل � �ب � �ي� ��ان� ��ات
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي وال �ب �ي��ان��ات
امل��ال �ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
:2015/2014

 - 1عدم تنفيذ مشاريع الخطة
االن� �م ��ائ� �ي ��ة وال � �خ � �ط ��ة ال �س �ن��وي��ة
 2015/2014واملتضمنة برنامج
ع � �م� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وامل� � � �ق � � ��در ل �ه��ا
اعتمادات بلغت  64.200د.ك داخل
وخارج أبواب امليزانية.
 - 2ع � � ��دم ت� �س� �ج� �ي ��ل اي� � � � ��رادات
ألرب� � � � � � � � � ��اح اح � � � � � ��د ال � � �ص � � �ن� � ��ادي� � ��ق
االس �ت �ث �م��اري��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
املنتهية في  2014/12/31ضمن
اي � ��رادات امل��ؤس�س��ة للسنة املالية
.2015/2014
 - 3عدم تحصيل مبلغ 488.671
د.ك قيمة حصة املؤسسة مقابل
االنتفاع بعقد املنطقة التجارية
ال�ح��رة ع��ن الفترة م��ن 2014/7/1
ح �ت��ى  2015/3/31م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للصناعة والظاهر ضمن
رصيد حساب ايرادات مستحقة.
 - 4االحتفاظ بصافي األرب��اح
امل ��رح � �ل ��ة ع � ��ن ال� �خ� �م ��س س� �ن ��وات
امل��ال�ي��ة امل��اض�ي��ة م��ن 2005/2004
ح � �ت� ��ى  2009/2008وال � �ب� ��ال� ��غ
 180.410.694د.ك على ال��رغ��م من
اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب الختامي لتلك
ال �س �ن��وات ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة رق��م
( )15من القانون رقم ( )133لسنة
 1977ب��إن �ش��اء امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للموانئ.
 - 5عدم إدراج البيانات املالية
املدققة عن السنة املالية املنتهية
ف ��ي  2015/3/31ض �م��ن مستند
الحساب الختامي للمؤسسة عن
السنة املالية املعنية.

ثالثا  -فحص حسابات
وسجالت المؤسسة:
م � � ��ن أه � � � ��م امل �ل ��اح � � �ظ� � ��ات ال� �ت ��ي
أس � �ف� ��ر ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
دي � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ل� �ح� �س ��اب ��ات
وسجالت املؤسسة للسنة املالية
 2015/2014ما يلي:
 - 1ال � �ت � ��أخ � ��ر ف� � ��ي ال� � � � ��رد ع �ل��ى
مكاتبات الديوان.
 - 2ش� �ب� �ه ��ة ت� �س� �ه� �ي ��ل اع � �م� ��ال
االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى أم � ��وال امل��ؤس�س��ة
م��ن قبل بعض موظفيها لصالح
أطراف خارجية.
 - 3م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت ادارة
وتشغيل املؤسسة مليناء الشعيبة
ومنها:
 ش� � � � � ��راء امل � ��ؤس� � �س � ��ة مل� � �ع � ��داتتتجاوز قيمتها  50مليون د.ك من
دون القيام بدراسة ج��دوى تحدد
ال �ع��ائ��د االق� �ت� �ص ��ادي وال �ت �ن �م��وي
ومدى احتياج اعمال امليناء لها.
 ت� �س� �ل ��م امل� ��ؤس � �س� ��ة ع � � ��دد ()7راف � � �ع � ��ات ج� �س ��ري ��ة ب �ق �ي �م��ة 34.2
مليون د.ك وع��دم تشغيلها لعدم
توفير األح �م��ال الكهربائية التي
تحتاجها الرافعات.
 تحمل الخزانة العامة للدولةت �ك �ل �ف��ة اع � �م� ��ال ت � �ج� ��اوز م� ��ا أم �ك��ن
ح � �ص� ��ره م �ن �ه��ا  4.5م �ل�اي �ي�ن د.ك
ملسح وإزال��ة ترسبات لعدم وضع
االش � �ت� ��راط� ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب�ت�ن��زي��ل
مقاولي املناولة لديها للصلبوخ.
 ض�ع��ف رق��اب��ة امل��ؤس �س��ة علىأرصفة ميناء الشعيبة واالشراف

ع� �ل ��ى اع� � �م � ��ال م �ش �غ ��ل ال ��راف � �ع� ��ات
وم� �ق ��اول ��ي امل� �ن ��اول ��ة وال� �ح ��اوي ��ات
والبضائع العامة.
وط � � � �ل� � � ��ب ال � � � � � ��دي � � � � � ��وان ات � � �خ� � ��اذ
االج ��راءات ال�لازم��ة لتحديد حجم
الضرر على امل��ال العام من توريد
ت�ل��ك امل �ع��دات وت�ح��دي��د املتسببني
ب �ه��در امل� ��ال ال �ع��ام ن�ت�ي�ج��ة ت��وري��د
م �ع��دات م��ن دون اج � ��راء دراس� ��ات
ج� � � ��دوى ت �ن �ظ ��م ك� �م� �ي ��ات وان� � � ��واع
املعدات املراد توريدها وبضرورة
إحكام الرقابة على أعمال مقاولي
املناولة ومشغل الرافعات حفاظا
على معداتها وأرصفتها.
 - 4ضياع مبلغ  3.6ماليني د.ك
من الخزانة العامة للدولة نتيجة
مخالفة املؤسسة للقرار ال��وزاري
رق��م (م.م.ك/و )2001-147/بإعفاء
إح��دى شركات املناولة من مقابل
االستغالل املضاعف.
وط �ل��ب ال� ��دي� ��وان ب �ي��ان أس �ب��اب
ع� ��دم ت �ح �ص �ي��ل امل ��ؤس �س ��ة م�ق��اب��ل
االستغالل املضاعف خالل الفترة
ال�ت��ي سبقت تنفيذ ال �ق��رار املنظم
لذلك فضال عن البيان العائد على
املؤسسة من جراء حذف هذا البند
م��ن دون ص��دور ق��رار تنفيذي من
رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة وض ��رورة
ال � �ق � �ي � ��ام ب� � � � ��االج� � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة
لتحصيل مستحقات املؤسسة من
مقاول املناولة.
 - 5اس �ت �غ�لال إح ��دى ال�ش��رك��ات
اللوجستية لألراضي املخصصة
ل� �ه ��ا م � ��ن دون م� �ق ��اب ��ل ف � ��ي غ �ي��ر

الغرض من التخصيص.
وت � � �ب �ي��ن ل� � � ��دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
املالحظات التالية في هذا الشأن:
 قيام الشركة بتأجير املساحةبالكامل بالباطن.
 قيام الشركة بإنشاء مستودعجمركي.
 - 6ق � � �ي � � ��ام ب� � �ع � ��ض م ��وظ� �ف ��ي
امل��ؤس �س��ة ب �ص��رف دف �ع��ات ملكتب
التدقيق ال�خ��ارج��ي م��ن دون وجه
ح��ق مل��دة أرب��ع س�ن��وات ول��م تتخذ
امل��ؤس �س��ة ب�ح�ق��ه أي إج � ��راء حتى
تاريخه.
ح�ي��ث الح��ظ ال��دي��وان م��ن خ�لال
االط� �ل� ��اع ع� �ل ��ى س � �ن� ��دات ال� �ص ��رف
وال �ف��وات �ي��ر وم �ح��اض��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق
التي قامت بها اإلدارة القانونية
اآلتي:
 - 1ع��دم ال�ت��زام موظفي اإلدارة
امل � ��ال � � �ي � ��ة ب � ��أع � � �م � ��ال ت ��وص� �ي� �ف� �ه ��م
الوظيفي.
 اعتماد إحدى الدفعات من غيراملختصني واملخولني باالعتماد.
 عدم استيفاء اإلدارة القانونيةب � ��امل � ��ؤس � � �س � ��ة ج� � �م� � �ي � ��ع ج � ��وان � ��ب
التحقيق.
 ع ��دم ق �ي��ام امل��ؤس �س��ة ب�ع��رضامل��وض��وع على الجهات املختصة
بالدولة.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ات �خ��اذ جميع
االج � � � ��راءات ال �ح��اس �م��ة وال�ل�ازم ��ة

التتمة ص07

المؤسسة اشترت
معدات تجاوزت
قيمتها  50مليون
دينار من دون
القيام بدراسة
جدوى
استغالل إحدى
الشركات
اللوجستية لألراضي
المخصصة لها في
غير الغرض من
التخصيص
المؤسسة تسلمت
 7رافعات جسرية
بقيمة  34مليون
دينار ولم يتم
تشغيلها
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

شبهة تسهيل أعمال االستيالء على أموال المؤسسة من قبل بعض موظفيها لصالح أطراف خارجية

عدم التزام موظفي اإلدارة المالية
بالمؤسسة بأعمال توصيفهم الوظيفي
تتمة المنشور ص06
ل �ت �ع��دي��ل االج� � � ��راءات امل�ح��اس�ب�ي��ة
وال� � � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة ل�ع�م�ل�ي��ات
ال �ص��رف وت�ح�ص�ي��ل امل�ب��ال��غ التي
صرفت من دون وجه حق واتخاذ
االج � � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت �ج ��اه
املعتمدين ملبالغ الصرف واإلفادة
بما يتم في هذا الشأن.
 - 7ضياع اي��رادات على الدولة
ب�ق�ي�م��ة ت �ت �ج��اوز  18م �ل �ي��ون د.ك
ن� �ت� �ي� �ج ��ة ت� �خ� �ص� �ي ��ص امل ��ؤس� �س ��ة
ق � �س � �ي � �م� ��ة إلح� � � � � � ��دى ال � � �ش� � ��رك� � ��ات
ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ب�م�س��اح��ة 270.664
م �ت��را م��رب�ع��ا ف��ي منطقة ال��دوح��ة
ب �م �ق��اب��ل ان �ت �ف��اع  492.0125د.ك
سنويا وتمثل ذلك فيما يلي:
 ض �ي��اع اي � ��رادات ع�ل��ى ال��دول��ةبقيمة تتجاوز  17.832.100د.ك.
 تأجير الشركة اللوجستية مانسبته  ٪14من املساحة بالبطن
ب �ق �ي �م��ة  246.721د.ك س �ن��وي��ا
باملخالفة للبند ( )8من املادة رقم
( )1من اجراءات التعاقد.
 مخالفة الشركة للغرض منتخصيص القسيمة.
حيث قامت الشركة باستغالل
ال� �ق� �س� �ي� �م ��ة ألغ� � � � ��راض ال �ت �خ ��زي ��ن
وباملخالفة ل�غ��رض التخصيص
وه ��و ل �خ��دم��ة م �ن��اول��ة ال�ب�ض��ائ��ع
وال�ح��اوي��ات م��ن م��وان��ئ املؤسسة
ط��وال فترة التخصيص من دون
ات�خ��اذ املؤسسة ألي اج��راء حتى
انتهاء العقد املبرم.
د  -م �خ��ال �ف��ة ال� �ش ��رك ��ة ل�ل�ب�ن��د
( )11من العقد املبرم بينها وبني
املؤسسة.
وط � � � �ل � � ��ب ال� � � � � ��دي� � � � � ��وان ات � � �خ� � ��اذ
االج� � ��راءات ال�ح��اس�م��ة ح �ي��ال تلك
املخالفات وتحديد حجم الضرر
على املال العام واملتسببني بذلك
الضرر.
 - 8امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
صندوق املوانئ االستثماري:
وط � � � �ل � � ��ب ال� � � � � ��دي� � � � � ��وان ات � � �خ� � ��اذ
االج � � � ��راءات ال �ح��اس �م��ة وال�ل�ازم ��ة
الس �ت ��رج ��اع األم � � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة
ب��ال �ص �ن��دوق وت�ح�ص�ي��ل االرب� ��اح
عليها واملطالبة بتدريب موظفي
امل� ��ؤس � �س� ��ة ل �ل��ارت� � �ق � ��اء ب� ��أدائ � �ه� ��م
واإلفادة بما تنتهي اليه اجراءات
املؤسسة.

 - 9ت�س�خ�ي��ر م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة م� � � ��وارده� � � ��ا ل �خ ��دم ��ة
إحدى شركات املناولة في ميناء
الشعيبة وتعظيم أرباحها.
وم� ��ن أه� ��م ت �ل��ك امل�ل�اح �ظ��ات ما
يلي:
 قيام املؤسسة بشراء معداتب�ت�ك�ل�ف��ة  3.651.584د.ك ل�خ��دم��ة
اع�م��ال مناولة الشركة باملخالفة
للمادة رقم ( )7من القرار الوزاري
رق� ��م )م.م.ك )147-2001/1/ف��ي
ش ��أن إص � ��دار ن �ظ��ام امل �ن��اول��ة في
املؤسسة.
 ت �ع��اق��د امل��ؤس �س��ة م ��ع إح ��دىال �ش��رك��ات ل �ل �م��واد ال�خ�ص��وص�ي��ة
باملناقصة رق��م (م.م.ك)2006-3/
ب�ق�ي�م��ة  4.478.181د.ك لتشغيل
وصيانة معداتها املوردة لخدمة
اعمال مقاول مناولة الحاويات.
 عدم قيام املؤسسة بتحصيلرس� � � ��وم خ � ��دم � ��ات ال� �ك� �ه ��رب ��اء م��ن
الشركة.
 عدم تعاون شركة املناولة معالجهة امل�ش��رف��ة عليها ف��ي ميناء
الشعيبة.
 ع � � � ��دم ات� � � �خ � � ��اذ االج � � � � � � ��راءاتالرقابية على الرسوم التي تقوم
ب�ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا ال �ش��رك��ة م ��ن وك�ل�اء
املالحة.
 - 10مخالفة املؤسسة للمادة
رق��م ( )149من الدستور وللمادة
رق��م ( )2م��ن تعميم وزارة املالية
رق��م ( )2لسنة  2003بشأن إقفال
امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة وإع� � � � ��داد ال �ح �س��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات ذات
امليزانيات املستقلة.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان أس �ب��اب
م� �خ ��ال� �ف ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ة ل� �ل� �م ��ادت�ي�ن
امل��ذك��ورت�ين ب �ش��أن إق �ف��ال ال�ق�ي��ود
امل� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة وإع� � � � ��داد ال �ح �س��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات ذات
امليزانيات املستقلة.
 - 11تسهيل االدارة السابقة
ملؤسسة املوانئ الكويتية أعمال
اس�ت�ي�لاء إح��دى ش��رك��ات املناولة
على األرض العائدة لها في ميناء
عبدالله.
حيث تبني قيام اإلدارة السابقة
مل��ؤس�س��ة امل��وان��ئ تسهيل أع�م��ال
اس�ت�ي�لاء ش��رك��ة امل �ن��اول��ة ل�لأرض
العائدة لها في ميناء عبدالله من
خالل عدة اجراءات هي كالتالي:

شعار مؤسسة املوانئ الكويتية

 إض� � �ف � ��اء االدارة ال� �س ��اب� �ق ��ةل �ل �م��ؤس �س��ة ال� �ص� �ف ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
وال �ش��رع �ي��ة ع�ل��ى اس �ت �ي�لاء ش��رك��ة
املناولة على أمالك الدولة.
 ت�م�ك�ين م��دي��ر اإلدارة امل��ال�ي��ةال � �س� ��اب� ��ق ف � ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ة ش��رك��ة
امل �ن��اول��ة ال�ح�ص��ول ع�ل��ى مساحة
اض� ��اف � �ي� ��ة ب � ��واق � ��ع  470.000م2
لألرض املستولى عليها.
 ت�ح�م��ل م��دي��ر االدارة امل��ال�ي��ةالسابق في املؤسسة كافة املبالغ
امل��ال�ي��ة املتعلقة بتوصيل التيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ل� �ل��أرض امل �س �ت��ول��ى
ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ش ��رك ��ة امل �ن��اول��ة
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى اس �ت �ه�لاك ال�ت�ي��ار
الكهربائي منذ العام  2006حتى
تاريخه.
 ن � � �ف� � ��ي امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة وج � � � ��ودامل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� � � � ��واردة ف� ��ي ت �ق��ري��ر
ال��دي��وان بشأن ت�ج��اوزات الشركة
على األرض املخصصة لها.
 - 12م �خ��ال �ف��ة ال �ت �ع �م �ي��م رق ��م
( )19ل �س �ن��ة  1986ب� �ش ��أن ج ��رد
املوجودات.
وطلب الديوان ضرورة االلتزام
ب� � ��إج� � ��راءات ال � �ج� ��رد وال �ت �ع��ام �ي��م
املنظمة لها.
 - 13ت �ك �ب ��د امل� ��ؤس � �س� ��ة م �ب �ل��غ
 12.469.699د.ك نتيجة تعاقدها
على توريد معدات ليست بحاجة
لها.
ق��ام��ت امل��ؤس�س��ة ب��ال�ت�ع��اق��د مع
اح��دى ال�ش��رك��ات لتوريد راف�ع��ات
جسرية وم�ع��دات مليناء الشويخ
ب �ق �ي �م��ة  44.727.217د.ك ول ��م
ت�ق��م امل��ؤس �س��ة ب��دراس ��ة ال �ج��دوى
االق �ت �ص��ادي��ة وم ��دى ال �ح��اج��ة من

ت �ل��ك امل� �ع ��دات ق �ب��ل ال �ت �ع��اق��د علي
توريدها.
وط� � � �ل � � ��ب ال � � � � ��دي � � � � ��وان ت � �ح� ��دي� ��د
املتسببني بتلك الخسائر واتخاذ
االج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�لاس�ت�غ�لال
االمثل لتلك املعدات.
 - 14ع��دم ال��وف��اء ب��االل�ت��زام��ات
ال � �ت � �ع� ��اق� ��دي� ��ة ب� � �ش � ��أن االراض � � � � ��ي
ال �ت �خ��زي �ن �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة إلح ��دى
ال� �ش ��رك ��ات ال �ل��وج �س �ت �ي��ة ب�م�ي�ن��اء
الشويخ.
ح � �ي� ��ث ش � � � ��اب ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ع� �ق ��ود
االراض � � � � � ��ي امل� �خ� �ص� �ص ��ة إلح � ��دى
ال � �ش� ��رك� ��ات ال �ل��وج �س �ت �ي��ة ب�ش�ك��ل
مباشر ومن خالل مزايدات عامة
ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ت �خ��زي �ن �ي��ة مل�ي�ن��اء
الشويخ عدة مالحظات كما يلي:
 ت� �خ� �ل ��ف ال � �ش� ��رك� ��ة ع � ��ن دف� ��عاملبالغ املستحقة عليها والبالغة
 193.715د.ك.
 ع��دم قيام املؤسسة بالكشفالدوري على القسائم.
وط � � � �ل � � ��ب ال� � � � � ��دي� � � � � ��وان ات � � �خ� � ��اذ
االج� � � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة ل�ت�ح�ص�ي��ل
املبالغ املستحقة نظير استغالل
الشركة للساحات وتفعيل م��واد
ال�ت��رخ�ي��ص امل �ب��رم ووض ��ع ل��وائ��ح
الرقابة على الساحات التخزينية
املسلمة للشركات.
 - 15قيام مجلس ادارة املؤسسة
ب��إق��رار م��زاي��ا م��ال�ي��ة غ�ي��ر م��درج��ة
م� ��ن ض� �م ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ة امل �ع �ت �م��دة
للسنة املالية .2015/2014
وط� �ل ��ب ال� ��دي� ��وان ع� ��رض األم ��ر
على دي��وان الخدمة املدنية ألخذ
امل ��واف� �ق ��ة امل �س �ب �ق��ة ق �ب��ل ال �ص��رف
تنفيذا لطلب وزارة املالية.

رابعا  -المالحظات
المستمرة ألكثر من سنة مالية
ولم تقم المؤسسة بتالفيها:
وم� ��ن ب�ي�ن ت �ل��ك امل�ل�اح� �ظ ��ات ما
يلي:
 - 1ح ��رم ��ان ال �خ��زي �ن��ة ال �ع��ام��ة
م �ب �ل��غ  1.072.656د.ك ن�ت�ي�ج��ة
ت �خ �ص �ي��ص امل ��ؤس � �س ��ة امل �ب ��اش ��ر
أرض باملنطقة التخزينية الرابعة
لصالح شركة لوجستية من دون
طرحها بمزايدة عامة.
 - 2امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
دراسة إعادة تقدير مقابل انتفاع
االرص � � �ف� � ��ة ب� �م� �ي� �ن ��اءي ال� �ش ��وي ��خ
وال �ش �ع �ي �ب��ة امل� �ع ��دة م ��ن ق �ب��ل اح��د
املكاتب االستشارية ومنها:
 اع �ت �م��اد امل�ك�ت��ب االس �ت �ش��اريع �ل��ى ب �ي��ان��ات ق��دي �م��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة
للغرض من التعاقد.
 ع� ��دم ع� ��رض ك��اف��ة ال �ب �ي��ان��اتوال � �ت � �ع� ��وص � �ي� ��ات ع � �ل� ��ى م �ج �ل��س
الوزراء.
 عدم توافق الدراسات واللجاناملشكلة من قبل املؤسسة لتقدير
مقابل االنتفاع.
 - 3ع � ��دم ت �ح �ص �ي��ل امل��ؤس �س��ة
تكاليف خ��دم��ات الكهرباء وامل��اء
م ��ن ال� �ش ��رك ��ات امل �ت �ع ��اق ��دة م�ع�ه��ا
حيث بلغ م��ا أمكن حصره مبلغ
 1.173.036د.ك تقريبا.
 - 4م� ��واف � �ق� ��ة م� �ج� �ل ��س ادارة
امل � � ��ؤس� � � �س � � ��ة ع � � �ل� � ��ى ت� �خ� �ص� �ي ��ص
قسيمة إلحدى شركات االسمنت
باملخالفة للنظم املتبعة والهدف
الرئيسي من انشائها املحدد به
املرسوم بقانون رقم ( )133لسنة
.1977
 - 5م �خ��ال �ف��ة امل ��ؤس� �س ��ة ق� ��رار
مجلس ال��وزراء رقم (/370رابعا)
ال � �ص� ��ادر ب� �ت ��اري ��خ 2008/3/31
ب �ش��أن م �س��ؤول �ي��ة م �ح �ط��ات وزن
الشاحنات.
 - 6مخالفة تعميم وزارة املالية
رقم ( )5لسنة  2005بشأن حصر
وتقييم أمالك الدولة.
 - 7تكبد املؤسسة اعباء مالية
ك �ب �ي��رة وب �ص �ف��ة م �س �ت �م��رة ج ��راء
ادارت � �ه� ��ا مل ��واق ��ف ال� �س� �ي ��ارات ف��ي
مقرها الرئيسي.
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

ضعف الرقابة على أرصفة ميناء الشعيبة واالشراف على أعمال مشغل الرافعات والمقاولين

تأخر مؤسسة الموانئ في الرد على مكاتبات
ومالحظات ديوان المحاسبة
تتمة المنشور ص07
 - 8امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
العقدين رق�م��ي ( 18و  )21لسنة
 2010ل �ص �ي��ان��ة وت �ش �غ �ي��ل ق�ط��ع
ب� �ح ��ري ��ة وج� � �ه � ��از ك� �ش ��ط ال ��زي ��ت
م��ع ت��وف�ي��ر ط ��راد س��ري��ع ملكافحة
حوادث التلوث البحري بميناءي
الشويخ والشعيبة.
 - 9امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
ال � �س� ��اح� ��ات امل �س �ت �غ �ل ��ة م � ��ن ق �ب��ل
م� ��ؤس � �س� ��ة امل � � ��وان � � ��ئ ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ب �م �ن �ط �ق ��ة ال� �ش� �ع� �ي� �ب ��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة
وال � � �ت � ��اب � � �ع � ��ة ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للصناعة.
 - 10امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
اع� �م ��ال ل� �ج ��ان اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
تقدير املقابل املستحق الستغالل
امل � � ��راف � � ��ق ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل �ل �م��ؤس �س��ة
ومعاينة املناطق التخزينية.
 - 11ف� �ق ��دان ال �خ��زي �ن��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��دول ��ة م �ب �ل��غ  35م� �ل� �ي ��ون د.ك
ن � �ت � �ي � �ج � ��ة اس � � � �ت � � � �ح� � � ��واذ اح � � � ��دى
ش��رك��ات االسمنت على االرص�ف��ة
(4و5و9و )10بميناء الشعيبة.
 - 12امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
ال � ��دع � ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة امل��رف��وع��ة
م��ن املؤسسة على الشركات ذات
ال�ع�ق��ود ط��وي�ل��ة األم ��د واس�ت�م��رار
عدم تنفيذها لألحكام القضائية
الصادرة لصالحها باإلخالء.
 - 13ع� � � � ��دم إق � � � � � � ��رار ت� �ك ��وي ��ن
اح� �ت� �ي ��اط ��ي ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع ��ات
ج � ��دي � ��دة م � ��ن م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
باملخالفة لقانون انشاء املؤسسة
وت��دع�ي�م��ه ب�ص��اف��ي ارب��اح �ه��ا عن
السنة املالية الحالية.
 - 14مخالفة املادة رقم ( )14من
ال �ق��ان��ون رق��م ( )133لسنة 1977
بإنشاء املؤسسة وتعديالته مع
ع ��دم االن �ت �ه��اء ب �ع��د م��ن ال��دراس��ة
امل� �ح ��ددة ب� �ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء
رقم ( )15لسنة  2010بشأن فرض
او ت �ع��دي��ل او إل �غ��اء ل �ل��رس��وم أو
األث� �م ��ان او م �ق��اب��ل خ��دم��ات قبل
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة مجلس
الوزراء عليها قبل العمل بها.
 - 15ال� �ت� �ف ��اوت امل� �ل� �ح ��وظ ف��ي
ال�س��اح��ات وامل�ن�ش��آت املخصصة
لبعض مقاولي املناولة رقم ثبات
م �ق��اب��ل االس �ت �غ�ل�ال ال �س �ن��وي في
ك��ل م�ي�ن��اء ب�ش��أن ال �ق��رار ال ��وزاري

مبنى ديوان املحاسبة

رق��م ( )147لسنة  2001والخاص
بتطبيق ن�ظ��ام امل �ن��اول��ة بموانئ
امل ��ؤس� �س ��ة ع �ل �م��ا ب � ��أن امل��ؤس �س��ة
ومنذ تاريخ  2007/7/4بموجب
ك �ت��اب �ه��ا رق � ��م (م.م.ك)2150/1/
أوض �ح��ت ب��ان��ه ت��م تشكيل لجنة
ل��دراس��ة نظام امل�ن��اول��ة وتحديثه
وحتى تاريخه لم يستجد شيء
ف� ��ي امل � ��وض � ��وع ورغ � � ��م م � � ��رور م��ا
يقارب سبع سنوات.
 - 16ع � � � ��دم ال� � �ت� � �ن � ��اس � ��ب ب�ي�ن
ح�ج��م ح��رك��ة ال �ح��اوي��ات بموانئ
املؤسسة مع عدد الرافعات التي
تم التعاقد على توريدها مليناءي
الشويخ والشعيبة.
 - 17ق �ي ��ام امل��ؤس �س��ة ب �ص��رف
مكافأة مالية إلح��دى موظفاتها
م ��ن دون اع �ت �م��اده��ا م ��ن مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ب �ل��غ م� ��ا أم �ك��ن
حصره ما جملته  10.000د.ك.
 - 18ق �ي ��ام امل��ؤس �س��ة ب �ص��رف
مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره
 40.000د.ك مل� �ك� �ت ��ب ال �ت ��دق �ي ��ق
الخارجي لحسابات املؤسسة من
دون وجه حق وباملخالفة للقرار
ال � � ��وزاري رق ��م ( )21ل�س�ن��ة 2002
ال �خ��اص ب�ت�ح��دي��د اخ�ت�ص��اص��ات
امل� � ��راق � � �ب� �ي��ن امل � ��ال� � �ي �ي��ن ورؤس � � � � ��اء
ال� � �ح� � �س � ��اب � ��ات ب� ��ال � �ج � �ه� ��ات ذات
امليزانيات املستقلة.
 - 19ع� � � ��دم ق� � �ي � ��ام امل ��ؤس� �س ��ة

ب�ت�ط�ب�ي��ق ك �ت��اب دي � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ال � �خ� ��اص ب� �م ��دى ج� ��واز
الجمع ب�ين امل�ك��اف��أة التشجيعية
مل ��وظ� �ف ��ي امل� ��ؤس � �س ��ة وامل � �ك ��اف� ��آت
وال� � � � �ب � � � ��دالت امل � � � �ق � � ��ررة ل� �ش ��اغ� �ل ��ي
الوظائف ذات الطابع الهندسي.
 - 20ق � �ي� ��ام امل ��ؤس � �س ��ة ب �م �ن��ح
امل �ي��زاي��ا وال �ب ��دالت امل �ق��ررة ل��ذوي
االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات (ال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن
وامل �ح��اس �ب�ي�ن ون �ظ ��م امل �ع �ل��وم��ات
واالحصاء) للموظفني الكويتيني
ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ة ول �ف �ق��ا
ل� �ع� �ق ��ود خ� ��اص� ��ة ب� �ل ��غ م � ��ا أم �ك��ن
حصره جملته  70.560د.ك وكذلك
م �ن �ح �ه��ا ل �ل �م��وظ �ف�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين
ال� � �ع � ��ام� � �ل �ي��ن ف � �ي � �ه� ��ا وامل � �ع � �ي � �ن �ي�ن
ع �ل��ى ج� � ��دول امل ��رت� �ب ��ات ال �خ��اص
ب��امل��ؤس �س��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رارات
مجلس الخدمة املدنية الصادرة
بهذا الشأن.
 - 21م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت ع�ق��ود
املوظفني غير الكويتيني العاملني
في املؤسسة ومنها:
 قيام املؤسسة بزيادة رواتبب�ع��ض امل��وظ�ف�ين غ�ي��ر الكويتيني
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا ول� �ف� �ق ��ا ل �ع �ق��ود
وظ �ي �ف �ي��ة خ ��اص ��ة م ��ن دون اخ��ذ
موافقة مجلس الخدمة املدنية.
 قيام املؤسسة بمنح املوظفنيغ �ي��ر ال �ك��وي �ت �يي��ن امل �ع �ي �ن�ين ع�ل��ى
عقود خاصة مكافأة خاصة وفقا

لقرار مجلس الخدمة املدنية رقم
( )9لسنة .2012
 قيام املؤسسة بضم مدة احداملوظفني غير الكويتيني العاملني
فيها من دون وجود عقد اولي له
عند تعيينه في املؤسسة.
 ق �ي��ام امل��ؤس �س��ة ب��االس�ت�م��راربالتعاقد مع بعض املوظفني غير
الكويتيني على الرغم من بلوغهم
السن القانونية إلنهاء الخدمة.
 - 22ع��دم ال�ت��زام املؤسسة بما
ورد بكتب ديوان الخدمة املدنية
ب�ش��أن ع��دم م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى بعض
امل� �س� �م� �ي ��ات غ� �ي ��ر امل� �ع� �ت� �م ��دة ف��ي
الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
 - 23ق �ي ��ام امل��ؤس �س��ة ب �ص��رف
ب ��دل إش � ��راف ألح ��د امل��دي��ري��ن من
دون وجه حق وذلك لعدم اعتماد
ادارت ��ه ضمن الهيكل التنظيمي
للمؤسسة.
 - 24ع � ��دم اع� �ت� �م ��اد ال� ��زي� ��ادات
التي اق��رت للموظفني الكويتيني
العاملني في املؤسسة واملعينني
ع��ن ط��ري��ق ال �ع �ق��ود ال �خ��اص��ة في
امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ن م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية.
 - 25م �ب ��اش ��رة اخ �ت �ص��اص��ات
م �س ��اع ��دي م ��دي ��ر ع� ��ام امل��ؤس �س��ة
بالتكليف باملخالفة للمادة رقم
( )10م��ن امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )133لسنة .1977

 - 26ت �ع��دي��ل ج� ��دول امل��رت �ب��ات
من دون م��راع��اة األداة القانونية
الالزمة.
 - 27م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت تعيني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ع �ل��ى ع� �ق ��ود خ��اص��ة
ومنها:
 ص � ��رف ال � �ب� ��دالت وامل� �ك ��اف ��آتامل�ق��ررة للموظفني ممن يشغلون
وظ �ي �ف��ة م �ح��اس��ب امل �ع �ي �ن�ين على
درج � � ��ات م��ال �ي��ة ألح � ��د امل��وظ �ف�ي�ن
ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�ع�ي�ن�ين ع �ل��ى ع�ق��ود
باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رقم ( )11لسنة .2005
 ص � ��رف ال � �ب� ��دالت وامل� �ك ��اف ��آتامل�ق��ررة للموظفني ممن يشغلون
وظ��ائ��ف ق��ان��ون�ي��ة امل�ع�ي�ن�ين على
درج� ��ات م��ال�ي��ة ل�ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�ع�ي�ن�ين ع �ل��ى ع�ق��ود
باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رقم ( )11لسنة .2005
 ص � ��رف ال � �ب� ��دالت وامل� �ك ��اف ��آتامل�ق��ررة للموظفني ممن يشغلون
وظ��ائ��ف نظم وتقنية املعلومات
املعينني على درجات مالية ألحد
املوظفني الكويتيني املعينني على
ع �ق��ود ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ( )12لسنة
.2005
 ص � ��رف ال � �ب� ��دالت وامل� �ك ��اف ��آتامل�ق��ررة للموظفلني حملة املؤهل
ال � �ج ��ام � �ع ��ي ت� �خ� �ص ��ص إح � �ص ��اء
املعينني على درجات مالية ألحد
املوظفني الكويتيني املعينني على
ع �ق��ود ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ق ��رار مجلس
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م ( )22لسنة
.2006
 ن� � � �ق � � ��ل ب� � � �ع � � ��ض امل � ��وظ � � �ف �ي��نالكويتيني ممن يشغلون وظائف
دائمة الى نظام العقود باملخالفة
ل � �ل � �م� ��ادة رق � � ��م  20م � ��ن امل� ��رس� ��وم
ب ��ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل��ؤس �س��ة
املوانئ الكويتية والقرار الوزاري
رقم (م.ع.م/و.)1140-93/
 ادراج ب � � ��دل امل � ��وق � ��ع ض �م��نال�ب��دالت الشاملة دون تفصيلها
ف � � ��ي ع � � �ق� � ��ود ب� � �ع � ��ض امل� ��وظ � �ف�ي��ن
ال � �ك ��وي � �ت � �ي �ي�ن واالس � � �ت � � �م � � ��رار ف��ي
ص��رف �ه��ا ف ��ي االج� � � ��ازات ال ��دوري ��ة
باملخالفة ل�ق��رار مجلس الخدمة
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

إقرار مجلس إدارة المؤسسة مزايا مالية غير مدرجة ضمن الميزانية

المؤسسة تكبدت مبالغ طائلة جراء تعاقدها
على توريد معدات ليست بحاجة لها
تتمة المنشور ص08

امل � ��دن� � �ي � ��ة رق � � � ��م  7ل � �س � �ن� ��ة 2001
وتعديالته.
 ع��دم وج ��ود م�ع��اي�ي��ر لتحديدالوظائف النادرة.
 - 28م�ل�اح �ظ ��ات ش ��اب ��ت ش�غ��ل
الوظائف االشرافية:
 ع� ��دم وج � ��ود ب �ط��اق��ات وص��فوظ�ي�ف��ي ل�ل��وظ��ائ��ف ب��امل��ؤس�س��ة او
ش � � ��روط اض ��اف� �ي ��ة اخ � � ��رى خ��اص��ة
لشغل هذه الوظائف.
 شغل الوظائف االشرافية فيامل��ؤس �س��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ن��ص امل ��ادة
رق� ��م  6م ��ن ق � ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة رق��م  5ل�س�ن��ة  2001ون��ص
امل � � � ��ادة رق� � ��م  3م � ��ن ق � � ��رار م �ج �ل��س
الخدمة املدنية رقم  25لسنة .2006
 قيام املؤسسة بتعيني بعضامل ��وظ� �ف�ي�ن ف� ��ي ب� �ع ��ض ال ��وظ ��ائ ��ف
االشرافية باملخالفة للمادة رقم 5
من القرار رقم  25لسنة  2006بشأن
الوظائف االشرافية.
 صرف كادر املحاسبني لبعضامل��وظ�ف�ين ف��ي امل��ؤس�س��ة باملخالفة
ل�ق��رار مجلس الخدمة املدنية رقم
 11لسنة .2005
 - 29م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت ص��رف
ب� �ع ��ض امل � �ك� ��اف� ��آت ف � ��ي امل ��ؤس� �س ��ة
ب ��امل �خ ��ال �ف ��ة ل� �ل� �م ��ادة رق� � ��م  19م��ن
امل� ��رس� ��وم ب �ق ��ان ��ون رق� ��م  15ل�س�ن��ة
 1979ب � �ش� ��أن ال � �خ� ��دم� ��ة امل ��دن� �ي ��ة
وتعديالته ومنها:
 ص� � � � � ��رف م� � � �ك � � ��اف � � ��أة خ� ��اص � ��ةل �ل �م��وظ �ف�ين ب �ل �غ��ت  454٫576د.ك
دون اعتمادها من مجلس الخدمة
املدنية باملخالفة للبند  7من املادة
املذكورة اعاله.
 ص ��رف م �ك��اف��أة م��ال�ي��ة لبعضامل� ��دراء م��ع ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين نظير
مشاركتهم في لجنة اعداد مشروع
امليزانية التقديرية للسنة املالية
 2008/2007ب �ل �غ��ت  25٫178د.ك
دون اعتمادها من مجلس الخدمة
املدنية باملخالفة للبند  7من املادة
املذكورة اعاله.
 قيام املؤسسة بصرف مكافأةخ ��اص ��ة مل��وظ �ف �ي �ه��ا خ �ل��ال ال �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  2009/2008م��رت�ي�ن دون
م��واف �ق��ة م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
بالنسبة للمكافأة التي صرفت في
املرة االولى وذلك باملخالفة للبند

حاويات مكدسة بميناء الشويخ

 7م��ن امل � ��ادة رق ��م  19م��ن امل��رس��وم
بقانون رق��م  15لسنة  1979بشأن
الخدمة املدنية.
 - 30قيام املؤسسة بصرف بدل
الشاشة للموظفني العاملني فيها
دون اخ��ذ موافقة مجلس الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة ب� �ل ��غ م � ��ا ام � �ك� ��ن ح �ص ��ره
 245٫960د.ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��رار
م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م 28
لسنة .2006
 - 31ع � � ��دم ال � � �ت� � ��زام امل ��ؤس� �س ��ة
ب � �ع ��دد امل ��وظ� �ف�ي�ن امل � �ش� ��ارك �ي�ن ف��ي
برنامج غرفة التجارة الهولندية
الخليجية وف�ق��ا ل�ل��دع��وة املوجهة
من الغرفة.
 - 32ق� �ي ��ام امل ��ؤس� �س ��ة ب �ص��رف
امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��امل �ه �م��ات ال��رس �م �ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
امل� � �ش � ��ارك �ي��ن ف � ��ي ب� ��رن� ��ام� ��ج غ ��رف ��ة
ال� �ت� �ج ��ارة ال �ه��ول �ن��دي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ب ��اج � �م ��ال ��ي م� �ب� �ل ��غ  49٫280د.ك
باعتبارها دورة تدريبية خارجية.
 - 33ق� �ي ��ام امل ��ؤس� �س ��ة ب �ص��رف
ب��دل اش��راف للموظفني الكويتيني
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا وامل �ع �ي �ن�ي�ن ع�ل��ى
ع �ق��ود خ��اص��ة دون اخ� ��ذ م��واف �ق��ة
مجلس الخدمة املدنية.
خامسا :مالحظات
الرقابة المسبقة
ف � � �ي � � �م � ��ا ي� � � �ل � � ��ي ع � � � � � ��رض أله � � ��م
امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي اس� �ف ��رت عنها

رقابة الديوان املسبقة:
 - 1ال� � ��وف� � ��ورات امل ��ال� �ي ��ة ال �ت��ي
تحققت نتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة
والفنية.
ح �ي��ث اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة
ب��اس�ت�ئ�ج��ار ع ��دد  4ق�ط��ع بحرية
م� �ك ��ون ��ة م � ��ن ع � � ��دد  2س ��اح� �ب ��ات
بحرية وزورق ارش��اد وق��ارب مع
الطاقم بميناء الشعيبة التابعة
مل��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة عن
تحقيق وفورات مباشرة للخزانة
ال � �ع� ��ام� ��ة ب� �ل� �غ ��ت  6٫799دي � �ن� ��ارا
كويتيا كما تم تحقيق وف��ر غير
م� �ب ��اش ��ر ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة
ب �ت��وف �ي��ر س � �ي� ��ارات م �ت �ن��وع��ة م��ع
سائقني للعمل بمؤسسة املوانئ
الكويتية بمبلغ  18٫076د.ك.
 - 2رد اوراق بعض املوضوعات:
ت� � � ��م خ� � �ل � ��ال ال� � �س� � �ن � ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
 2015/2014رد اوراق ع � ��دد 7
م ��وض ��وع ��ات ل �ل �م��ؤس �س��ة وم �ث��ال
لذلك املناقصة الخاصة بانشاء
وان � �ج� ��از وص �ي ��ان ��ة م �ب �ن��ى ادارة
ال� � �ح � ��اوي � ��ات ب� �م� �ي� �ن ��اء ال �ش �ع �ي �ب��ة
ال� �ت ��اب ��ع ل �ل �م��ؤس �س��ة ح �ي��ث ت�ب�ين
ع � ��دم االل� � �ت � ��زام ب ��اح� �ك ��ام ت�ع�م�ي��م
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رق � ��م  9ل�س�ن��ة
 2010بشأن التقيد بدليل اع��داد
اوراق امل �ن��اق �ص��ات وم �ش��روع��ات
العقود واالرتباطات واالتفاقات
ال�خ��اض�ع��ة ل�ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة قبل

عرضها عليه وذلك لعدم موافاته
ب �ن �س �خ��ة م �ع �ت �م��دة م ��ن امل �ن��اق��ص
املوصي بالترسية عليه.
لذا اعاد الديوان اوراق املوضوع
ب�ك �ت��اب �ي��ه امل ��ؤرخ�ي�ن 2014/12/16
و 2015/1/18الس �ت �ي �ف��اء امل�ط�ل��وب
م��ع ض� ��رورة م��واف��ات��ه ب �ب �ي��ان م��ال��ي
م�ع��دل بخضم قيمة املناقصة على
ال �ت �ك��ال �ي��ف االج �م��ال �ي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
الرأسمالية حيث ان البند الخاص
ب ��االس� �ت� �ه�ل�اك ��ات ل� �ي ��س ه� ��و ال �ب �ن��د
امل �خ �ت��ص ل �خ �ص��م ق �ي �م��ة امل �ن��اق �ص��ة
وم��ن ث��م اع ��ادة ال�ع��رض على دي��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة الس � �ت � �ك � �م� ��ال دراس � �ت � ��ه
والب� � ��داء ال � ��رأي امل �س �ب��ق ب �ش��أن��ه مع
ض � ��رورة االل � �ت ��زام ب �ب �ن��ود ال�ت�ع�م�ي��م
املشار اليه اعاله مستقبال.
 - 3مالحظات وتوجيهات ذات
أهمية خاصة ومنها:
 امل�ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة بتوفيرس � �ي� ��ارات م �ت �ن��وع��ة م ��ع س��ائ �ق�ين
ل � �ل � �ع � �م� ��ل ب� � �م � ��ؤس� � �س � ��ة امل � � ��وان � � ��ئ
الكويتية.
 ع � �ق� ��د االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب �ج �ه ��ازه �ن��دس��ي م ��ن م �ك �ت��ب اس �ت �ش��اري
مل � � �ش� � ��اري� � ��ع م � ��ؤس� � �س � ��ة امل� � ��وان� � ��ئ
الكويتية.
 امل �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة ب��أع�م��الصيانة املنشآت والطرق واعمال
االن � �ش ��اءات ال �ص �غ �ي��رة بمينائي
ال� �ش ��وي ��خ وال� � ��دوح� � ��ة وامل� �ن ��اط ��ق
التخزينية ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ومبنى

م�ج�م��ع امل ��وان ��ئ ال �ت��اب��ع مل��ؤس�س��ة
املوانئ الكويتية.
 - 4ع� � � ��دم ال� � � �ت � � ��زام امل ��ؤس� �س ��ة
ب��ال��دراس��ة والتوصية خ�لال امل��دة
املحددة لها من لجنة املناقصات
املركزية عمال بنص املادة رقم 38
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة 1964
في شأن املناقصات العامة:
وت�ك��ررت تلك الظاهرة بعدد 7
موضوعات ومن امثلة ذلك:
 امل �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة بتوفيرع� �م ��ال ��ة ل �ت �ق��دي��م خ� ��دم� ��ات األم� ��ن
والسالمة بميناء الشويخ.
 امل �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة ب�ت��وري��دوت��رك�ي��ب وص�ي��ان��ة م �ع��دات ان��ذار
وم � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال� � �ح � ��ري � ��ق ب� �م� �ي� �ن ��اء
الشويخ التابع للمؤسسة.
 امل�ن��اق�ص��ة ال�خ��اص��ة بصيانةوت �ش �غ �ي��ل ع � ��دد  8ق� �ط ��ع ب �ح��ري��ة
وجهاز كشط الزيت.
 - 5ط � � ��ول م � � ��دة ب � �ق � ��اء ب �ع��ض
امل � ��وض � ��وع � ��ات ب ��امل ��ؤس� �س ��ة ب �ع��د
ص � ��دور ق � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن��اص �ق��ات
امل��رك��زي��ة بالترسية وقبل عرضه
على ال��دي��وان االم��ر ال��ذي يستلزم
دراس � ��ة االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات
االدارية املتبعة داخل املؤسسة.
ح �ي ��ث اس �ت �غ ��رق ��ت ف� �ت ��رة ب �ق��اء
امل � ��وض � ��وع � ��ات ب ��امل ��ؤس� �س ��ة ب �ع��د
ص � ��دور ق � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
ب��ال�ت��رس�ي��ة وق �ب��ل ورود ل�ل��دي��وان
ف� � �ت � ��رات ط ��وي� �ل ��ة وق� � ��د اس� �ت� �غ ��رق
عقد االستعانة بجهاز هندسي
م ��ن م �ك �ت��ب اس� �ت� �ش ��اري مل �ش��اري��ع
م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة مل��دة
 193ي��وم��ا وامل �ن��اق �ص��ة ال�خ��اص��ة
ب�ت��وف�ي��ر ع �م��ال��ة ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ات
مل� � ��واق� � ��ف ال � � �س � � �ي� � ��ارات  50ي ��وم ��ا
وامل� �ن ��اق� �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ت��وف �ي��ر
س � �ي� ��ارات م �ت �ن��وع��ة م ��ع س��ائ �ق�ين
للعمل بمؤسسة املوانئ الكويتية
ملدة  42يوما واملناقصة الخاصة
بتوريد وتركيب وصيانة معدات
ان ��ذار ومكافحة ال�ح��ري��ق بميناء
الشويخ التابع للمؤسسة ملدة 31
يوما.
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عدم التناسب
بين حجم حركة
الحاويات بموانئ
المؤسسة وعدد
الرافعات المتعاقد
على توريدها
مآخذ شابت
عقود الموظفين
غير الكويتيين
العاملين في
المؤسسة
مالحظات على
تعيين الكويتيين
على عقود خاصة
وشغل الوظائف
اإلشرافية
تحقيق وفورات
مالية لمؤسسة
الموانئ جراء
الرقابة المسبقة
والفنية
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مالحظات على نتائج تقرير لجنة الجرد بشأن المخازن الفنية

مؤسسة الخطوط الكويتية خالفت بعض
أحكام قانون حماية األموال العامة
تتمة المنشور ص09
أورد دي��وان املحاسبة البيانات
امل��ال�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة املنتهية في
 2014/12/31وأه � ��م امل�ل�اح �ظ��ات
التي اسفر عنها فحص ومراجعة
الديوان لهذه البيانات ولحسابات
وس � � �ج �ل ��ات ال� � �خ� � �ط � ��وط ال � �ج ��وي ��ة
الكويتية وكذلك املخالفات املالية
ع��ن ال�ف�ت��رة م��ن  2014/1/1وحتى
.2014/12/31
وي� � ��وض� � ��ح ال� � �ب� � �ي � ��ان ال � �س ��اب ��ق
صافي الخسارة عن السنة املالية
املنتهية ف��ي  2014/12/31مبلغ
 33٫131٫000دينارا كويتيا.
ثانيا :فحص ومراجعة
ب��ي��ان��ات وح��س��اب��ات وسجالت
الخطوط الجوية الكويتية
فيما يلي أهم املالحظات التي
اس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
ديوان املحاسبة للبيانات املالية
ول�ح�س��اب��ات وس �ج�لات الخطوط
الجوية الكويتية عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر .2014
 عدم الرد على التقرير الدوريل� �ل ��دي ��وان ع ��ن ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة وح� �س ��اب ��ات
وس� � �ج �ل��ات ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
الكويتية للسنة املالية املنتهية
في .2014/12/31
 م �خ��ال �ف��ة امل � � ��ادة رق� ��م  52م��نال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  30ل �س �ن��ة 1964
ب� � ��ان � � �ش� � ��اء دي� � � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة
وتعديالته.
 إعادة تعيني  274موظف بعداستالمهم مكافأة نهاية الخدمة
ب�ل��غ اج�م��ال�ي�ه��ا  41م�ل�ي��ون دي�ن��ار
كويتي تقريبا.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب
اعادة تعيني املوظفني املتقاعدين
م��ن خ�لال شركاتها التابعة بعد
استقالتهم وحصولهم على املزيا
املالية امل�ق��ررة ف��ي القانون رق��م 6
لسنة .2008
 م �خ ��ال �ف ��ة امل � � � ��ادة رق� � ��م  5م��نالقانون رقم  1لسنة  1993بشأن
ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة وامل � ��ادة
رقم  55من القانون رقم  30لسنة
 1964ب��ان �ش��اء دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وتعديالته.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب

إحدى طائرات اسطول الخطوط الجوية الكويتية

م �خ��ال �ف��ة امل � � ��واد ال �س��ال �ف��ة ال��ذك��ر
وض � � � � � � ��رورة االل� � � � �ت � � � ��زام ب ��أح � �ك ��ام
ال� �ق ��وان�ي�ن وس ��رع ��ة االن� �ت� �ه ��اء م��ن
االجراءات الالزمة الحكام الضبط
وال� ��رق� ��اب� ��ة ع �ل ��ى اع � �م� ��ال ال �ش �ح��ن
والتقيد باالجراءات املنظمة لتلك
العمليات حفاظا على اي��رادت�ه��ا
واموالها واالفادة بما يتم.
 -5ش� �ب� �ه ��ة اخ � � �ت� �ل��اس أم� � � ��وال
ال �ش��رك��ة م ��ن خ �ل�ال ال �ت�ل�اع��ب في
اصدار تذاكر القطاع النفطي.
وطلب ال��دي��وان ض��رورة احكام
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى اج � � � ��راءات اص � ��دار
ال � �ت ��ذاك ��ر وات� � �خ � ��اذ ك ��اف ��ة ال �س �ب��ل
السترجاع اموال وحقوق الشركة.
 امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت عقداس � �ن� ��اد ت �ق ��دي��م خ� ��دم� ��ات ال �ب �ن �ي��ة
التحتية لشركة الخطوط الجوية
الكويتية.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب
ع� ��دم ات� �خ ��اذ االج� � � ��راءات ال�ل�ازم��ة
ب � � ��وق � � ��ت ك � � � � ��اف ح� � �ت � ��ى ي� �ت� �س� �ن ��ى
ط ��رح ال �ع �ق��د ف ��ي م �ن��اق �ص��ة ع��ام��ة
للحصول على افضل املواصفات
وبأنسب األسعار ومخالفة مدير
دائ � � � ��رة ت� �ك ��ول ��وج� �ي ��ا امل �ع �ل ��وم ��ات
للصالحيات املخولة له.
 ش ��راء م ��واد راح ��ة املسافرين comfort kitللدرجة االولى ودرجة
رج � ��ال االع � �م� ��ال ب ��االم ��ر امل �ب��اش��ر
وب� � ��دون ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة
لجنة املناقصات واملزايدات.

وط�ل��ب ال��دي��وارن ب�ي��ان اس�ب��اب
ع � � � ��دم ق� � �ي � ��ام دائ � � � � � ��رة ال � �خ� ��دم� ��ات
األرضية بالحصول على موافقة
ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات وامل � ��زاي � ��دات
قبل اس�ت�ج�لاب ع��روض االس�ع��ار
ب� � ��وق� � ��ت ك� � � � ��اف واس� � � � �ب � � � ��اب ع � ��دم
تضمني مبررات التعاقد املباشر
باملستندات املؤيدة لها.
 ت� � �ج � ��زئ � ��ة ع� � � �ق � � ��ود ص � �ي� ��ان� ��ةالطائرات (:)a check
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب
م�خ��ال�ف��ة امل � ��ادة رق ��م  3م��ن ال �ق��رار
امل ��ال ��ي رق� ��م  2ل �س �ن��ة  2012ع�ن��د
ابرامها عقود صيانة الـ.a-check
 املالحظات التي شابت مكتبم�ب�ي�ع��ات اق�ل�ي��م ال �ك��وي��ت ال�ج��دي��د
ومن تلك املالحظات ما يلي:
 اس� �ت� �ئ� �ج ��ار م� �ك� �ت ��ب االدارةاالقليمية باملركز الرئيسي.
 ض� �ي ��اع اص � � ��ول وم �م �ت �ل �ك��اتال� �ش ��رك ��ة ن �ت �ي �ج��ة ت �ق��اع �س �ه��ا ف��ي
اخالء مبنى مكتب مبيعات اقليم
الكويت الكائن بشارع الهاللي.
 تدني ارب��اح بعض الشركاتالتابعة والزميلة لشركة الخطوط
الجوية الكويتية وجود انخفاض
ف��ي االرب ��اح السنوية ل�ع��ام 2014
م� �ق ��ارن ��ة ب��ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة 2013
وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال ف �ح��ص ال �ق��وائ��م
املالية للشركات التابعة والزميلة
للشركة ومن الشركات التي تدنت
ارباحها ما يلي:

 ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�خ��دم��اتالطيران.
 ال� �ش ��رك ��ات ال��زم �ي �ل��ة ل �ش��رك��ةالخطوط الكوية الكويتية.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب
االن �خ �ف��اض امل �ل �ح��وظ ف ��ي ارب ��اح
بعض الشركات التابعة والزميلة
لشركة الخطوط الجوية الكويتية
وض� � � � ��رورة ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ع��زي��ز
استثماراتها بما ينعكس ايجابا
ع�ل��ى ب�ي��ان��ات�ه��ا امل��ال �ي��ة ك�م��ا طلب
ال��دي��وان اس�ب��اب مخالفة الشركة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل � �خ� ��دم� ��ات ال� �ط� �ي ��ران
للقانون رقم  1لسنة  1993بشأن
حمال االموال العامة وبشأن عدم
االخ�ط��ار عن عمليات البيع التي
تمت على العقارات اململوكة لها.
 م �خ ��ال �ف ��ة امل � � � ��ادة رق� � ��م  4م��نال �ق��رار امل��ال��ي رق ��م  3ل�س�ن��ة 2003
بشأن الكفاالت املصرفية للوكالء
العامني ووكالء السفر غير األياتا
(ركاب  /شحن).
وط � � �ل� � ��ب ال� � � � ��دي� � � � ��وان ب � �ي� ��ان� ��ات
باسباب مخالفة امل��ادة رقم  4من
ال �ق��رار امل��ال��ي رق ��م  3ل�س�ن��ة 2003
بشأن الكفاالت املصرفية للوكالء
العامني ووكالء السفر غير األياتا
(رك� ��اب  /ش �ح��ن) وك��ذل��ك اس�ب��اب
ع��دم مالءمة قيم بعض الكفاالت
املصرفية املقدمة من وكالء السفر
غ�ي��ر اآلي��ات��ا (رك � ��اب /ش �ح��ن) مع
االرصدة املستحقة للشركة.

 امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت عقدت �ق �ي �ي��م اص� � ��ول ش ��رك ��ة ال �خ �ط��وط
الجوية الكويتية.
وطلب ال��دي��وان بيانا بأسباب
مخالفة القرار املالي رقم  2لسنة
 2012ب� �ش ��أن اج� � � ��راءات واح� �ك ��ام
ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات وامل � ��زاي � ��دات
ب�م��ا يتماشى اج� ��راءات تأسيس
ال �ش��رك��ة واح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 6
ل �س �ن��ة  2008ف� ��ي ش � ��أن ت �ح��وي��ل
م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �خ� � �ط � ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� ��ى ش ��رك ��ة م�س��اه�م��ة
وت�ع��دي�لات��ه واالج � ��راءات املتخذة
ح �ي��ال ت��أخ��ر م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق في
ان�ج��از تقييم اص��ول ال�ش��رك��ة عن
املدة املقررة في العقد املبرم.
 م �خ��ال �ف��ة ال �ش��رك��ة ل �ل �م��ادت�ينرق� �م ��ي  16و 17م� ��ن ال � �ق� ��رار رق��م
 1ل �س �ن��ة  1997ب� �ش ��أن اج � � ��راءات
وص�لاح �ي��ات ال�ت�ع��اق��د وال �خ��اص
ب� �ع� �ق ��ود ال � �خ� ��دم� ��ات ب �ع �ق��د ص��ف
وترجمة واخراج وطباعة وتوريد
ق��وائ��م ال�ط�ع��ام على م�تن ط��ائ��رات
شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وط�ل��ب ال��دي��وان ب�ي��ان بأسباب
مخالفة القرار املالي رقم  1لسنة
 1997وم� �خ ��ال� �ف ��ة م� ��دي� ��ر دائ� � ��رة
ال�خ��دم��ات االرض�ي��ة للصالحيات
املفوضة له.
 م �خ��ال �ف��ة ال �ب �ن��د  8م ��ن ال�ع�ق��دامل � � � �ب� � � ��رم م� � � ��ع اح� � � � � � ��دى ش� � ��رك� � ��ات
ال �ق��رط��اس �ي��ة واالدوات امل�ك�ت�ب�ي��ة
لتوريد أدوات مكتبية وقرطاسية
ل� � �ش � ��رك � ��ة ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال � �ج � ��وي � ��ة
الكويتية.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ب �ي��ان اس �ب��اب
ع ��دم اح�ت�س��اب غ��رام��ات التأخير
بواقع  ٪ 3من القيمة االجمالية
الوام ��ر ال �ش��راء وذل��ك ع��ن ك��ل يوم
ت ��أخ� �ي ��ر ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى ام ��وال� �ه ��ا
واصولها.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة وت�ج��دي��ات�ه��ا مع
ش� ��رك� ��ة االن � �ظ � �م ��ة اآلل � �ي � ��ة وال� �ت ��ي
بلغ اجماليها  1.022.100دينار
كويتي.
وط � � �ل� � ��ب ال� � � � ��دي� � � � ��وان ض� � � � ��رورة
ات �خ��اذ االج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة نحو

التتمة ص11

تدني أرباح بعض
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

المؤسسة لم ترد على تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة بياناتها المالية

إعادة تعيين موظفين بعد تسلمهم
مكافأة نهاية الخدمة
تتمة المنشور ص10

 ع� ��دم االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ت�س�ج�ي��لالعقارات اململوكة في جمهورية
مصر العربية.
  -امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��تنشاط تقديم الخدمات الهندسية
في املحطات الخارجية ومن تلك
املالحظات ما يلي:
 ال� �ت ��وس ��ع ف� ��ي ش � � ��راء أص� ��ولف� ��ي م �ح �ط ��ات ت �ق ��دي ��م ال �خ ��دم ��ات
ال � �ه � �ن� ��دس � �ي� ��ة خ � �ل� ��ال ال � �س � �ن� ��وات
االخيرة.
 ع��دم اع��داد دراس��ات الجدوىاالق �ت �ص��ادي��ة ق �ب��ل امل �ب��اش��رة فيه
وللبدائل املتاحة.

املتسببني في عدم تجديد رخص
ت �ش �غ �ي��ل ن� �ظ ��ام وب � ��رام � ��ج ش��رك��ة
م��اي �ك��روس��وف��ت وال� �ت ��ي أدت ال��ى
ق �ي��ام �ه��ا ب� �ص ��رف م �ب��ال��غ إلع� ��ادة
شراء تلك الرخص وبيان اسباب
مخالفة ال �ق��رارات وع ��دم االل �ت��زام
ب� ��اإلج� ��راءات امل �ع �م��ول ب �ه��ا وذل��ك
ب �ع��دم ط��رح �ه��ا ب �م �ن��اق �ص��ة ع��ام��ة
وترسيتها م�ب��اش��رة ع�ل��ى شركة
االن� �ظ� �م ��ة اآلل � �ي� ��ة ك ��ون� �ه ��ا ش��رك��ة
تابعة لها.
ثالثا :المالحظات المستمرة
ألكثر من سنة مالية ولم تقم
الشركة بتالفيها
وم� � � ��ن أه� � � ��م ت � �ل� ��ك امل �ل�اح � �ظ� ��ات
م ��ا ي �ل��ي :ت �ك �ب��د ش��رك��ة ال �خ �ط��وط
ال�ج��وي��ة الكويتية خسائر مالية
بلغت  33.131.000دينار كويتي
خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة
ف��ي  2014/12/31ح�ي��ث تكبدت
ال �ش��رك��ة خ �س��ائ��ر م��ال �ي��ة ضخمة
بلغت  33.313.000دينار كويتي
خ�لال السنة امل��ال�ي��ة املنتهية في
 2014/12/31وأورد الديوان بيان
ي��وض��ح اإلي� � ��رادات وامل �ص��روف��ات
ون � �ت� ��ائ� ��ج االع � � �م� � ��ال ع � ��ن ال �س �ن��ة
املالية املنتهية في 2014/12/31
وم �ق��ارن �ت �ه��ا ب��ال �س �ن��وات امل��ال �ي��ة
ال� �س ��اب� �ق ��ة وم � �ن� ��ه ي �ت �ب�ي�ن ت�ق�ل��ص
ح �ج��م ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ت�ك�ب��دت�ه��ا
ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة في
 2014/12/31وبنسبة بلغت 51
 ٪تقريبا بسبب ارتفاع اإليرادات
التشغيلية وانخفاض مصاريف
االس �ت �ه�لاك وم �ص��اري��ف ال�ف��وائ��د
البنكية.
 امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��تحسابات املدينني.
ت� �ب�ي�ن ارت� � �ف � ��اع ح� �ج ��م ال ��دي ��ون
امل �س �ت �ح �ق��ة وب �ن �س �ب��ة ت� �ع ��ادل 50
 ٪ف��ي ت��أك�ي��د ع�ل��ى م��ا ذه ��ب اليه
ال � ��دي � ��وان ف ��ي م�ل�اح �ظ��ات��ه ب �ش��أن
ال� �ت ��أخ ��ر امل �س �ت �م��ر ف� ��ي ت�ح�ص�ي��ل
م �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا وأورد ال� ��دي� ��وان
بيان لبعض الجهات الحكومية
وبعض شركات الطيران.
ك� �م ��ا ت� �ب�ي�ن ض� �خ ��ام ��ة امل� �ب ��ال ��غ
امل�س�ت�ح�ق��ة خ�ل�ال ف �ت��رات ت�ت�ع��دى

«الكويتية» تكبدت خسائر مالية ضخمة

معدل تحصيل دي��وان العمليات
التجارية التي من شأنها التأثير
ع�ل��ى ال�ت��دف�ق��ات ال�ن�ق��دي��ة للنشاط
ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل ��ي ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل � �ق ��رار
مجلس الوزراء.
ول��وح��ظ اس �ت �م��رار ال �ت��أخ��ر في
ات � �خ� ��اذ االج � � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �م �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا ع�ل��ى
بعض مكاتب السياحة والسفر
عمالء  BSPامللفسة واملحالة الى
ال ��دائ ��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة م�ن��ذ س�ن��وات
ع � ��دة وب� �ل ��غ رص� �ي ��ده ��ا 596.453

شعار الخطوط الجوية الكويتية

دينارا كويتيا او السعي لتنفيذ
االحكام الصادرة لصالحها تجاه
ب �ع��ض امل��دي �ن�ي�ن وم� ��ن ذل� ��ك أرب ��ع
وك�لاء سفر صدر بشأنهم احكام
واج �ب��ة ال �ن �ف��اذ ل��م ي �ت��م تنفيذها
ب�ل��غ اج�م��ال�ي�ه��ا  622.290دي �ن��ارا
كويتيا.
 ف �ق��دان اي� ��رادات م��ال�ي��ة كبيرةن �ت �ي �ج��ة االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي اع� �م ��ال
ال�ت��وس��ع ب��اس�ت�خ��دام صالخحية
ترفيع درجات السفر ومنح تذاكر
مجانية ومخفضة.

حيث بلغ ما امكن حصره من
ع �م �ل �ي��ات ت��رف �ي��ع درج � ��ات ال�س�ف��ر
خالل السنة املالية  2014عدد 434
عملية ترفيع وأورد الديوان بيان
لبعض تلك العمليات.
 وج� � � ��ود م� � �خ � ��زون ك �ب� �ي ��ر م��نقطع الغيار غير املتحركة Non-
.moving items
 تكبد شركة الخطوط الجويةالكويتية مبالغ كبيرة دون وجه
ح ��ق ب�س�ب��ب امل �ش��اك��ل وال �ق �ض��اي��ا
العماليةاملرفوعة من قبل العمالة
الفائضة في مومباي.
 املالحظات التي شابت نتائجتقرير لجنة الجرد بشأن املخازن
الفنية في .2014/12/31
 ع��دم تسلم امل�ب��ال��غ املستحقةل� �ه ��ا ع� ��ن ت �م �ث �ي �ل �ه��ا ف� ��ي م�ج�ل��س
ادارة الشركات التي تساهم فيها
باملخالفة للمرسوم بالقانون رقم
 25لسنة .2012
 عدم انعقاد الجمعية العاديةال�س�ن��وي��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة 237
من املرسوم بقانون رقم  25لسنة
 2012ب��إص��دار ق��ان��ون ال�ش��رك��ات
وتعديالته.
 وجود فروقات ومواد مفقودةل� � ��دى م� � �خ � ��زون ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ط ��وط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ف��ائ��ض ل��دى
ش� ��رك� ��ة ال� �ت� �س ��وي ��ق Volvo Aero
بمبلغ  6.540.520دي �ن��ارا كويتيا
تقريبا.

رابعا :المخالفات
المالية ومن بين
تلك المخالفات ما يلي:
 ع ��دم االل� �ت ��زام ب��أح �ك��ام امل ��ادةرق � � ��م  52م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م 30
ل �س �ن��ة  1964وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه وذل ��ك
ف ��ي امل �خ��ال �ف��ة امل ��ال� �ي ��ة رق � ��م -138
 2015/2014ب �ش��أن االب� �ل��اغ عن
ش�ب�ه��ة ارت �ك��اب ج��ري�م��ة اخ�ت�لاس
أم � ��وال ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية حيث ورد للديوان كتاب
الشركة مرفقا به بالغ عن شبهة
ارت �ك ��اب ج��ري �م��ة اخ �ت�ل�اس ام ��وال
شركة الخطوط الجوية الكويتية
وخ��اط��ب ال��دي��وان ال�ش��رك��ة طالبا
م� � ��واف� � ��ات� � ��ه ب � �ب � �ع ��ض ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات
وامل � �س � �ت � �ن� ��دات وورد ل � �ل ��دي ��وان
ك �ت��اب ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية واملتضمن االف��ادة بانه
بالنسبة للقرارات التأديبية فان
م �ج �ل��س ال �ت��أدي��ب ب��ال �ش��رك��ة ق��رر
ارج� ��اء ال �ب��ت ف��ي امل��وض��وع لحني
االن �ت �ه��اء م��ن ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ن�ي��اب��ة
العامة وان الشكوى قيد التحقيق
وق �ي��دت ب��رق��م  2015/356حصر
ام��وال عامة كما أرف��ق ص��ورة من
الئ �ح��ة ال �خ��دم��ة امل �ع �م��ول ب�ه��ا في
الشركة وامل�ش��ار اليها في مذكرة
التحقيق املؤرخة في 2015/1/21
وط �ل��ب ال ��دي ��وان اإلف� � ��ادة ع �م��ا تم
بخصوص طلباته السابقة.

التتمة ص12

مخالفة القرار
المالي الخاص
بالكفاالت
المصرفية للوكالء
العامين ووكالء
السفر
مالحظات شابت
عقد تقييم أصول
شركة الخطوط
الكويتية
مخالفة أحد بنود
العقد المبرم مع
إحدى الشركات
لتوريد قرطاسية
وأدوات مكتبية
المؤسسة تكبدت
خسائر مالية بلغت
أكثر من  33مليون
دينار خالل السنة
المالية المنتهية
في 2014/12/31
مآخذ شابت نشاط
تقديم الخدمات
الهندسية في
المحطات الخارجية
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات بعض أنواع وبنود المصروفات بميزانية البنك

بنك االئتمان لم يلتزم بالدراسة والتوصية
في شأن المناقصات العامة
تتمة المنشور ص11
أورد دي��وان املحاسبة بيانات
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ك �م��ا وردت
ف � ��ي امل � � �ش� � ��روع ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن
اعتماد الحساب الختامي لبنك
االئتمان الكويتي للسنة املالية
 2015/2014وأه � ��م امل�ل�اح �ظ��ات
ال� � � �ت � � ��ي أس� � � �ف � � ��ر ع� � �ن� � �ه � ��ا ف� �ح ��ص
ومراجعة الديوان لهذه البيانات
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة
ل � �ح � �س� ��اب� ��ات وس � � �ج� �ل��ات ال �ب �ن ��ك
وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة للسنة
املالية .2015/2014
أوال  -بيانات الحساب الختامي
وي ��وض ��ح ال �ب �ي��ان ال �س��اب��ق أن
ال ��زي ��ادة ف ��ي االي� � � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ة
ب�ل�غ��ت  8.495.225د.،ك وبنسبة
 ٪10.8م��ن االي � ��رادات التقديرية
وب � �ل� ��غ ال � ��وف � ��ر ف � ��ي امل � �ص� ��روف� ��ات
الفعلية  11.695.047د.ك وبنسبة
 ٪28.8من املصروفات التقديرية
وب�ل��غ ص��اف��ي ال��رب��ح 58.093.272
د.ك ب��زي��ادة ق��دره��ا 20.190.272
د.ك وبنسبة  ٪53.3من التقديري
ن �ت �ي �ج��ة ال� ��زي� ��ادة ف ��ي االي� � � ��رادات
والوفر في املصروفات ويضاف
ال� ��ى االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ل�ل�ب�ن��ك.
وب� �ي� �ن ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
ل� � �ل� � �م� � �ش � ��روع ب � � �ق� � ��ان� � ��ون ب � �ش� ��أن
اعتماد الحساب الختامي لبنك
االئتمان الكويتي للسنة املالية
 2015/2014اس�ب��اب ال��زي��ادة في
االيرادات والوفر في املصروفات.
ثانيا  -فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي والبيانات
المالية للبنك
فيما يلي أهم املالحظات التي
أس� �ف ��ر ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
دي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ل� �ب� �ي ��ان ��ات
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي وال �ب �ي��ان��ات
امل��ال �ي��ة ل�ل�ب�ن��ك ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
:2015/2014
 - 1عدم قيام البنك بتنفيذ أحد
مشاريعه امل��درج��ة ف��ي برنامجه
ال�س�ن��وي  2015/2014وال� ��واردة
ضمن برنامج الخطة اإلنمائية
للدولة عن السنة ذاتها.
ح�ي��ث ت�ب�ين ان ن�س�ب��ة ال�ص��رف

مبنى بنك اإلئتمان الكويتي

ف��ي م �ش��روع إن �ش��اء مبنى البنك
ال �ج��دي��د ب �ل �غ��ت  20.122د.ك أي
بنسبة  ٪0.3م��ن اجمالي املبلغ
امل�ع�ت�م��د وط �ل��ب ال ��دي ��وان ات �خ��اذ
كافة االجراءات الالزمة في تنفيذ
ال �ب �ن��ك ل �ب��رام �ج��ه ال � � ��واردة ضمن
الخطة اإلنمائية للدولة.
 - 2ع� ��دم م� ��راع� ��اة ال ��دق ��ة ل��دى
إع� � � ��داد ت� �ق ��دي ��رات ب �ع ��ض أن � ��واع
وب� �ن ��ود امل� �ص ��روف ��ات ب �م �ي��زان �ي��ة
البنك للسنة املالية .2015/2014
تبني ع��دم م��راع��اة البنك الدقة
ل��دى تقدير ب�ن��ود وأن ��واع بعض

امل � �ص� ��روف� ��ات م� �م ��ا ت ��رت ��ب ع�ل�ي��ه
وج��ود انحرافات كبيرة عما هو
مقدر لها بقانون رب��ط امليزانية
ح�ي��ث ت��راوح��ت ن�س�ب��ة ال��وف��ر من
 ٪64الى  ٪100في بعض البنود.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان ب � ��ذل امل ��زي ��د
م��ن ال �ج �ه��د وال ��دق ��ة ل ��دى دراس ��ة
وت � �ق� ��دي� ��ر االع � � �ت � � �م� � ��ادات امل ��ال� �ي ��ة
املطلوبة لتنفيذ ب��رام��ج وأعمال
البنك خالل السنة املالية املعنية.
ثالثا  -فحص ومراجعة
حسابات وسجالت البنك

من أهم املالحظات التي أسفر
ع �ن �ه��ا ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ل�ح�س��اب��ات وس�ج�لات
البنك للسنة املالية 2015/2014
ما يلي:
 - 1امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
تكليف إح ��دى ش��رك��ات ال��دع��اي��ة
واالع �ل ��ان ل�ت�ن�ف�ي��ذ اع�ل��ان خ��اص
بالبنك بتكلفة  29.490د.ك باألمر
املباشر وم��ن أه��م امل�لاح�ظ��ات ما
يلي:
 م �خ��ال �ف��ة امل� � � ��ادة رق � ��م  4م��نالقانون رقم  37لسنة  1964بشأن

املناقصات العامة.
 مخالفة املادتني رقمي  2و 3من الئحة مناقصات ومشتريات
البنك.
ح� �ي ��ث ط� �ل ��ب ال � � ��دي � � ��وان ب �ي ��ان
اس� � � �ب � � ��اب ع � � � ��دم ال � � � �ت� � � ��زام ال� �ب� �ن ��ك
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  37ل �س �ن��ة 1964
بشأن املناقصات العامة والئحة
مناقصات ومشتريات البنك.
وم��ن جهته اف��اد البنك بأنه ال
ت��وج��د م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون امل�ش��ار
ال�ي��ه ح�ي��ث ان ال �ع��روض ال�ت��ي تم
ت �ق��دي �م �ه��ا م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة ال ت�م��ت
لبعضها البعض بأي صلة حيث
انها مختلفة من حيث املوضوع
وم��ع العلم إن الئ�ح��ة مناقصات
وم�ش�ت��ري��ات ال�ب�ن��ك امل�ع�ت�م��دة من
وزير املالية بتاريخ 1998/2/14
ت�س�م��ح ل�ل�م��دي��ر ال �ع��ام بالتعاقد
املباشر اس�ت�ن��ادا مل��ا نصت عليه
املادة رقم  4من الالئحة.
 - 2قصور في اجراءات الشراء
امل� �ت� �ب� �ع ��ة ل� � ��دى ال� �ب� �ن ��ك ل�ل�اع �م ��ال
ال� �ت ��ي ت� �ق ��ل ق �ي �م �ت �ه��ا ع� ��ن 1.000
د.ك ب� ��االع � �ت � �م� ��اد ع � �ل� ��ى ع� ��رض
س� �ع ��ر واح� � � ��د ب� ��االض� ��اف� ��ة ل �ع��دم
وج��ود ضوابط وأس��س الختيار
ال �ش��رك��ات وامل ��وردي ��ن ال��ذي��ن ق��ام
البنك بالتعاقد معهم.
ح �ي��ث ط �ل��ب ال ��دي ��وان ض ��رورة
وضع الضوابط واألسس الالزمة
ل �ت �ن �ظ �ي��م آل� �ي ��ة ال � �ش� ��راء ل�لاع �م��ال
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بيانات الحساب الختامي لبنك االئتمان الكويتي للسنة المالية 2015/2014
فعلي

فعلي

2014/2013

2013/2012
78.274.339

البيان

التقديري

الفعلي

الفرق

نسبة الفرق

االيرادات

78.555.000

87.050.225

8.495.225

٪10.8

78.203.085

املصروفات

40.652.000

28.956.953

11.695.047

٪28.8

22.577.070

20.440.748

صافي الربح

37.903.000

58.093.272

20.190.272

٪53.3

55.626.015

57.833.591

مالحظات
على تكليف إحدى
الشركات اإلعالنية
تنفيذ إعالن خاص
بالبنك
عدم وجود ضوابط
الختيار الشركات
والموردين
ممن قام البنك
بالتعاقد معهم
قصور في اجراءات
الشراء المتبعة
لدى البنك لألعمال
التي تقل عن
 1.000دينار
البنك لم يقم
بتنفيذ أحد
مشاريعه المدرجة
ضمن برنامج خطة
التنمية
مالحظات شابت
متابعة وتحصيل
القروض المستحقة
والمتوقفة عن
السداد

aldostoor

الخميس  26شعبان  02 . 1437يونيو 2016

مالحظات
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

عدم تسوية مبالغ القروض المعطاة والمحصلة من وزارة المالية منذ صدور قانون اإلعفاء

مالحظات حول تطبيق البنك قانون منح
القرض اإلسكاني للمرأة الكويتية
تتمة المنشور ص12
التي تقل عن  1.000د.ك لضمان
ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى اق� � ��ل االس � �ع� ��ار
وباملواصفات املطلوبة.
وأف � � � � ��اد ال � �ب � �ن� ��ك ب � ��أن � ��ه ت ��وج ��د
ض� ��واب� ��ط وان ج� � ��واز اس � �ت� ��دراج
عرض وحيد هو جواز استثنائي
وليس عاما كما انه ال يوجد ما
يمنع من ان يقوم البنك بدراسة
امكانية اضافة شروط وضوابط
اخ ��رى حسب طلب ال��دي��وان كما
تطرق البنك للفقرتني رقمي  2و
 5من القرار رقم  92لسنة .2004
رابعا  -المالحظات المستمرة
ألكثر من سنة مالية ولم
يقم البنك بتالفيها
من بني تلك املالحظات ما يلي:
 - 1ت�ح�م��ل ال �ب �ن��ك م �ص��روف��ات
م ��ال� �ي ��ة ب �ل �غ��ت  1.046.293د.ك
ن� �ت� �ي� �ج ��ة اس� � �ت� � �م � ��رار اس� �ت� �ئ� �ج ��ار
م �ك��ات��ب اض��اف �ي��ة إلدارات ال�ب�ن��ك
ألس �ب��اب ن��ات�ج��ة ع��ن ال �ت��أخ��ر في
تنفيذ املقر الرئيسي في منطقة
جنوب السرة.
ح� �ي ��ث اورد ال� � ��دي� � ��وان ب �ي��ان��ا
يوضح تفاصيل املبالغ املنصرفة
لاليجارات وافاد البنك باالضافة
ل ��رده ال � ��وارد ب��ال�ت�ق��ري��ر ال�س�ن��وي
ال�س��اب��ق ل �ل��دي��وان ان م��دة تنفيذ
املشروع لن تقل عن ثالث سنوات
وتم الحصول على موافقة لجنة
امل�ن��اق�ص��ات ع�ل��ى ط��رح مناقصة
ان� � �ش � ��اء م� � �ش � ��روع م� �ب� �ن ��ى ال �ب �ن��ك
ال��رئ�ي�س��ي ب�ج�ن��وب ال �س��رة وج��ار
ح��ال �ي��ا االن �ت �ه��اء م ��ن االج� � ��راءات
الخاصة بالطرح.
 - 2امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
تطبيق وتنفيذ اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
الخاص بمنح القرض االسكاني
ل�ل�م��رأة الكويتية وم��ن بينها ما
يلي:
 ع� � � ��دم ت� �س� �ل ��م ال� � � ��زي� � � ��ادة ف��يرأس �م��ال البنك وال�ت��ي تبلغ 500
مليون د.ك واملخصصة لتغطية
االع � �ب� ��اد امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق
احكام القانون.
 ع� � ��دم ات� � �خ � ��اذ م � ��ا ي � �ل� ��زم م��ناج ��راءات لتفعيل العمل بالباب
الثالث من املرسوم رقم  324لسنة

 2011وامل� �ع� �ن ��ى ب �ت��وف �ي��ر س�ك��ن
مالئم بقيمة ايجارية منخفضة.
وأف��اد البنك بأنه بعد تكليف
ال� �ب� �ن ��ك ب �ت �ن �ف �ي��ذ ق � ��ان � ��ون امل � � ��رأة
رق ��م  2ل�س�ن��ة  2011ق��ام��ت ادارة
ال �ب �ن��ك ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال ��دراس ��ات
وامل �ق �ت��رح��ات ب�ت�ف�ع�ي��ل وت�ط�ب�ي��ق
امل ��رس ��وم رق� ��م  324ل �س �ن��ة 2011
وال � ��ذي ص ��در ب �ع��د  7ش �ه��ور من
ص � � ��دور ال � �ق� ��ان ��ون ف �ي �م��ا ي�خ��ص
ال �ف �ئ ��ات امل �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ال�س�ك��ن
املالئم بقيمة ايجارية منخفضة
وعلى ضوء هذه الدراسات تبني
ل�ل�ب�ن��ك وج � ��ود ع ��وائ ��ق اس��اس �ي��ة
تحول دون تنفيذ املرسوم وأورد
البنك امثلة على ذلك.
 - 3عدم تسوية مبالغ القروض
امل� �ع� �ف ��اة وامل� �ح� �ص� �ل ��ة م� ��ن وزارة
املالية منذ صدور قانون االعفاء
سنة  1992وال�ت��ي بلغ رصيدها
 790.598د.ك ف ��ي 2015/3/31
رغ� ��م ع� ��دم ح� �ص ��ول ط��ال �ب��ي ت�ل��ك
القروض عليها.
أف � ��اد ال �ب �ن��ك ب ��أن ��ه ت ��م ت�ك�ل�ي��ف
االدارة القانونية بالبنك للتوصل
ألص� �ح ��اب ال � �ق� ��روض امل �ع �ف��اة او
ورث �ت �ه��م وع �م��ل ال �ل��ازم ك �م��ا ق��ام
البنك باتخاذ االج��راءات الالزمة
لتوصيل تلك املبالغ ملستحقيها
وذلك على النحو التالي:
 ال�ت�ع��اق��د م��ع ش��رك��ة خ��دم��اتب� ��ري� ��دي� ��ة وذل� � � ��ك إلي� � �ص � ��ال ك �ت��ب
استدعاء رسمية الى املستحقني
ت �ط �ل��ب م �ن �ه��م ض� � ��رورة م��راج �ع��ة
البنك.
 ت �ع �ل �ي��ق أس� �م ��اء امل�س�ت�ح�ق�ينعند ابواب الفروع.
وأورد ال �ب �ن��ك ب �ي��ان��ا ي��وض��ح
امل � �ب� ��ال� ��غ ال � �ت� ��ي ت � ��م م �ع��ال �ج �ت �ه��ا
ملستحقي ك��ل ف ��رع ح�ت��ى ت��اري��خ
.2015/6/30
 - 4ع � � � ��دم ت � �س � ��وي � ��ة امل � �ب� ��ال� ��غ
ال� �ت ��ي ت ��م ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ب ��ال ��زي ��ادة
م � ��ن امل� �ق� �ت ��رض�ي�ن وال � �ت � ��ي ب �ل �غ��ت
 3.212.274د.ك في .2015/3/31
أف� � ��اد ال �ب �ن��ك ب ��االض ��اف ��ة ل ��رده
الوارد بالتقرير السنوي السابق
ل� �ل ��دي ��وان ب � ��أن ه � ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات
ت� �ع ��د م� ��ن امل �ل�اح � �ظ� ��ات امل� �ت� �ك ��ررة
ن�ظ��را الرت�ب��اط�ه��ا ب�ج�ه��ات اخ��رى
ومل �ع��ال �ج �ت �ه��ا ت ��م ت �ك �ل �ي��ف ث�لاث��ة

شعار بنك االئتمان الكويتي

م� ��وظ � �ف �ي�ن ل � � ��دراس � � ��ة ال � � ��زي � � ��ادات
وإع� � � � � ��ادة ت� �ح ��وي ��ل امل � �ب� ��ال� ��غ ال ��ى
الجهات الواردة منها او صرفها
مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا وك��ذل��ك ت��م تشكيل
ف� ��ري� ��ق ع� �م ��ل ب � �ش� ��أن ال � �ت� ��زام� ��ات
ال� � � �ق � � ��روض ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة امل ��وث� �ق ��ة
واملشكل بموجب القرار رقم 376
لسنة  2015في يونيو .2015
 - 5امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
م� �ت ��اب� �ع ��ة وت� �ح� �ص� �ي ��ل ال � �ق� ��روض
املستحقة واملتوقفة ع��ن ال�س��داد
وال� �ب ��ال� �غ ��ة  4.309.018د.ك ف��ي
 32015/31ومن بينها اآلتي:
 ت � ��راك � ��م ارص� � � � ��دة ح� �س ��اب ��اتال� � �ق � ��روض امل �س �ت �ح �ق��ة وض �ع��ف
اجراءات املتابعة والتحصيل.
وأفاد البنك بأن هذه املالحظة
م ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات امل� �ت� �ك ��ررة ن �ظ��را
الرت�ب��اط�ه��ا ب�ج�ه��ات اخ ��رى ول��رد
ه��ذه ال��زي��ادات ملستحقيها قامت
ادارة التحصيل ب�ع��دة اج ��راءات
اوردها البنك بالتفصيل.
وف � � � � ��ي ح � � � � ��ال ع � � � � ��دم ال� �ت� �م� �ك ��ن
م � ��ن ال � �خ � �ص� ��م ع� � �ل � ��ى| امل� �ق� �ت ��رض
وامل � � �ش � � �ت� � ��رك� �ي��ن امل� � ��دي � � �ن� �ي��ن ي �ت ��م
ت �ح��وي �ل �ه��م ل � �ل� ��ادارة ال �ق��ان��ون �ي��ة
الت� �خ ��اذ االج� � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
ويتم متابعتها بانتظام في حال
اعادة تعيني املقترض او التمكن
م � ��ن اع � � � ��ادة ال � �ج� ��دول� ��ة واي � �ق� ��اف
االجراءات القانونية.

 - 6ع� ��دم ت �س��وي��ة امل ��وق ��ف م��ع
وزارة امل��وص�ل�ات نتيجة تحمل
ال �ب �ن��ك اع �ب��اء م��ال �ي��ة ب�ل�غ��ت نحو
 120ال��ف د.ك بشأن خطوط نقل
البيانات املستأجرة منها عقب
ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع اح � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
الخاصة لتوفير احتياجاته في
هذا املجال.
خامسا  -مالحظات
الرقابة المسبقة
ح �ي��ث ت��م دراس � ��ة وب �ح��ث ع��دد
 11م ��وض ��وع ��ا ل �ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان
ال �ك��وي �ت��ي م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال��وج��وه
املالية والقانونية والفنية خالل
السنة املالية  2015/2014وبلغت
ج �م �ل��ة ت �ل��ك امل ��وض ��وع ��ات م�ب�ل��غ
 5.414.931د.ك.
وأه��م املالحظات التي اسفرت
عنها رق��اب��ة ال��دي��وان املسبقة ما
يلي:
 - 1ال� � ��وف� � ��ورات امل ��ال� �ي ��ة ال �ت��ي
تحققت نتيجة ال��رق��اب��ة املسبقة
والفنية:
ح �ي��ث اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة
امل�س�ب�ق��ة ألح ��د امل��وض��وع��ات عن
تحقيق وفورات مباشرة للخزانة
ال� �ع ��ام ��ة ب �ل �غ��ت  600د.ك وذل� ��ك
ب��امل �ن��اق �ص��ة ال �خ ��اص ��ة ب�ص�ي��ان��ة
وترميم فرع الجهراء.
 - 2مالحظات وتوجيهات ذات

اهمية خاصة ومنها:
 امل�ن��اق�ص��ة ال �خ��اص��ة بتقديماع �م��ال ال�ن�ظ��اف��ة وامل �ن��اول��ة مل��دة 3
سنوات.
 املناقصة ال�خ��اص��ة بصيانةوترميم فرع الجهراء.
 ال� � �خ � ��دم � ��ات االس � �ت � �ش� ��اري� ��ةال�خ��اص��ة ف��ي االع �م��ال االض��اف�ي��ة
ل�ل�م�ق��ر ال��رئ �ي �س��ي ال �ج��دي��د لبنك
االئ � �ت � �م � ��ان ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب �م �ن �ط �ق��ة
جنوب السرة لتعديل التصاميم
ب��اض��اف��ة م��واق��ف س �ي��ارات ونفق
يربط املبنى وم��واق��ف السيارات
وإع� � � � � ��ادة ال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ال ��داخ � �ل ��ي
للمبنى.
 - 3رد اوراق بعض املوضوعات:
ح�ي��ث ت��م خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014رد اوراق ع� ��دد 4
م��وض��وع��ات للبنك وم �ث��ال لذلك
املمارسة الخاصة بشراء برامج
وت� ��راخ � �ي� ��ص ل� �ب ��رن ��ام ��ج ان �ظ �م��ة
ذك��اء وتحليل االع �م��ال وتخزين
ال� �ب� �ي ��ان ��ات وت� �ب�ي�ن ان امل� �م ��ارس
الفائز قدم عطاءه باملشاركة مع
اح� ��د م �ق��اول��ي ال �ب��اط��ن وه� ��و م��ا
يخالف البند  18من املادة رقم 10
من شروط املمارسة.
 - 4عدم التزام البنك بالدراسة
وال�ت��وص�ي��ة خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة
لها من لجنة املناقصات املركزية
ع �م�ل�ا ب �ن��ص امل � � ��ادة رق� ��م  38م��ن
ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة  1964في
ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وذل ��ك
ب��امل �ن��اق �ص��ة ال �خ ��اص ��ة ب�ص�ي��ان��ة
وت ��رم� �ي ��م ف � ��رع ال � �ج � �ه� ��راء واف � ��اد
ال ��دي ��وان ب�ك�ت��اب��ه ال �ص��ادر للبنك
ان ي� � ��راع� � ��ي م� �س� �ت� �ق� �ب�ل�ا ت� �ق ��دي ��م
ال �ت��وص �ي��ات ال�ل�ازم ��ة خ�ل�ال امل��دة
املحددة بكتاب لجنة املناقصات
املركزية بإحالة وثائق العطاءات
امل �ق �ب��ول��ة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة ل �ل��دراس��ة
وتقديم التوصيات الالزمة وذلك
ت �ف��ادي��ا الن �ت �ه��اء ال �ت��أم�ين االول ��ى
ل �ل �م �ن��اق �ص�ين ق �ب��ل االن� �ت� �ه ��اء م��ن
اجراءات التعاقد.

عدم تسوية البنك
مبالغ تم تحصيلها
بالزيادة من
المقترضين
تحقيق وفورات
مالية للبنك نتيجة
للرقابة الفنية
المسبقة لديوان
المحاسبة
تحمل البنك أعباء
مالية عن خطوط
نقل البيانات
المستأجرة من
وزارة المواصالت
تأخر البنك في
تنفيذ المقر
الرئيسي بجنوب
السرة حمله
مصروفات مالية
إضافية
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الصبيح :خروج الكويت من مالحظات
العمل الدولية ثمرة جهود الحكومة
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ووزي � � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
أن خ� � � � ��روج ال � �ك � ��وي � ��ت م� � ��ن ق ��ائ �م ��ة
امل�لاح�ظ��ات ملنظمة ال�ع�م��ل ال��دول�ي��ة
يعد ثمرة لجهود الحكومة في إزالة
ال �ل �ب��س ال � ��ذي ط� ��ال ب �ع��ض ال �ن �ق��اط
وتصحيح مسار بعض الخطوات.
وأوض � �ح � ��ت ال � ��وزي � ��رة ال �ص �ب �ي��ح
ف��ي ت�ص��ري�ح��ات ل�ك��ون��ا أن ال�ك��وي��ت
تسعى جاهدة لعدم التعرض لتلك
امل �ل�اح � �ظ� ��ات م �س �ت �ق �ب�ل�ا وذل � � ��ك م��ن
خالل الحوار البناء واملتواصل بني
مختلف الجهات املعنية س��واء في
داخ��ل الكويت أو مع خبراء منظمة
العمل الدولية.
وأكدت أن لقائها ومديرة املكتب
االقليمي ملنظمة العمل الدولية ربا
جرادات على هامش أعمال املؤتمر
السنوي للمنظمة كان بناء وتناول
العديد م��ن القضايا ذات االهتمام
املشترك.
م ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى أك� ��دت ال ��وزي ��رة
ال� �ص� �ب� �ي ��ح أن اج � �ت � �م� ��اع امل �ج �ل��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل � � � ��وزراء ال� �ع� �م ��ل ب� ��دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي على
ه��ام��ش مؤتمر العمل ال��دول�ي��ة كان
مثمرا للغاية.
وأوض� � � � � �ح � � � � ��ت أن االج � � �ت � � �م� � ��اع
اس �ت �ع��رض دراس� � ��ة أع��دت �ه��ا ل�ج�ن��ة
خ �ب��راء ح ��ول امل �ج ��االت ال �ت��ي يمكن
تطويرها بما في ذلك هيئات العمل
وأليات التشريع الخاصة بالعمال
وفق االتفاقيات الدولية واالقليمية
التي وقعت عليها الدول.
على صعيد اخر طالبت الوزيرة

الوزيرة الصبيح خالل إلقاء كلمة الكويت

الصبيح الدول األعضاء في منظمة
العمل الدولية بمخاطبة دول العالم
واستصراخ ضمائر املخلصني من
ال��رم��وز العاملية النشطة ف��ي مجال
ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان الس � �ت � �ع ��ادة ح��ق
ال �ش �ع��وب ف ��ي ال�ت�ن�م�ي��ة وال��رف��اه �ي��ة
والعدالة االجتماعية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال��وزي��رة ام��ام
الدورة الخامسة بعد املائة للمؤتمر
ال �س �ن��وي مل �ن �ظ �م��ة ال �ع �م��ل ال��دول �ي��ة
واملتواصل حتى العاشر من الشهر
ال�ج��اري تحت شعار (القضاء على
الفقر).
وقالت ان ما يعانيه أشقاؤنا في
فلسطني واألراضي العربية املحتلة
م ��ن ح ��رم ��ان ألب �س��ط ص ��ور ال�ح�ي��اة
ال �ك��ري �م��ة م��ن خ�ل�ال م��ا ي�ت�ع��رض��ون
ل��ه ب�ش�ك��ل ي��وم��ي م��ن ت�م�ي�ي��ز وع��دم
تمكينهم م��ن ح�ق�ه��م ف��ي ال�ح�ص��ول
على العمل الالئق يجعلنا ملزمني
كأعضاء في منظمة العمل الدولية
ب �ت �ق ��دي ��م ال� ��دع� ��م ال� �ك ��ام ��ل ألط� � ��راف
اإلن�ت��اج الثالثة في فلسطني إذا ما

أردن��ا فعال تحقيق التنمية لجميع
شعوب العالم.
وأوض �ح��ت ان ال �ك��وي��ت ح��رص��ت
ف ��ي م �ج ��ال ال �ت �ش��ري��ع ع �ل��ى إص� ��دار
مجموعة من التشريعات والقوانني
ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا إع� �ط ��اء ال �ج �ه��ات
امل�ن�ف��ذة لتلك ال�ق��وان�ين م�ج��اال أكبر
وص�ل��اح � �ي� ��ات أوس� � � ��ع ف � ��ي ح �م��اي��ة
الفئات املستفيدة.
ولفتت ال��ى اس�ت�ح��داث مجموعة
م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات واألج � �ه� ��زة اإلداري � � ��ة
ال �ت��ي ت �س��اه��م ف ��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ األك �م��ل
للتشريعات واألنظمة املعمول بها
مبينة ان م��ن أه ��م ت�ل��ك امل��ؤس�س��ات
إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
واكدت ان قانون منح صالحيات
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة واس �ع ��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة يمكنها م��ن ت��أدي��ة
دور م��رك��زي وأس ��اس ��ي ف��ي عملية
ت �ن �ظ �ي��م س � ��وق ال �ع �م��ل ب �ش �ك��ل ع��ام
وت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ق��دام بشكل
خاص.
وأش��ارت ال��ى افتتاح مركز إي��واء

العمالة ال��واف��دة بطاقة استيعابية
تبلغ  500ع��ام��ل وق��ال��ت ان��ه يسهم
في تقديم كافة الخدمات الصحية
وال �ن �ف �س �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ل�ل�ع�م��ال��ة
الوافدة.
وأش� � ��ارت ال ��ى ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة
ملكافحة استغالل العمال الوافدين
وإن �ص��اف �ه��ا ال �ض �ح��اي��ا وإع��ادت �ه��م
ال��ى بالدهم حرصا منها على عدم
التهاون في مواجهة هذه الظاهرة
ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ن ��اف ��ى م � ��ع أب � �س� ��ط ال �ق �ي��م
واملبادئ االنسانية.
ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه رب �ط��ت ال��وزي��رة
ال�ص�ب�ي��ح ه ��ذه االن� �ج ��ازات ب�ح��رص
دول��ة الكويت على تطبيق معايير
ال� �ع� �م ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة وت� �ط ��وي ��ر األداء
ال� � � ��ذي ي � �ه� ��دف إل� � ��ى ت �ن �ظ �ي��م س ��وق
العمل وح�م��اي��ة العمالة وحقوقها
ومكتسباتها.
ي � ��ذك � ��ر ان امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال � �س � �ن ��وي
ملنظمة العمل الدولية يعقد دورته
ال �خ��ام �س��ة ب �ع��د امل �ئ��ة م ��ن ال� � �ـ 30من
م ��اي ��و امل ��اض ��ي ح �ت��ى ال� �ع ��اش ��ر م��ن
يونيو الجاري بمشاركة وف��ود من
 187دول ��ة وم�م�ث�ل�ين ع��ن ال�ن�ق��اب��ات
واالت � � �ح� � ��ادات ال �ع �م��ال �ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة
واص � � �ح� � ��اب االع � � �م� � ��ال وم �ن �ظ �م ��ات
املجتمع املدني ذات الصلة.

ح� ��ث م �ب �ع ��وث األم� � ��م امل �ت �ح��دة
ل �ل �ي �م��ن اس� �م ��اع� �ي ��ل ول � ��د ال �ش �ي��خ
أحمد األط��راف اليمنية املشاركة
ف ��ي م� �ش ��اورات ال �س�ل�ام امل�ن�ع�ق��دة
ح��ال �ي��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ت�ق��دي��م
التنازالت وتقديم مصلحة اليمن
ف ��ي ض � ��وء ح �ج��م امل� �ع ��ان ��اة ال �ت��ي
يعيشها الشعب اليمني وانعدام
الخدمات األساسية.
وقال املبعوث االممي في بيان
ص�ح��اف��ي ع �ق��ب امل� �ش ��اورات ال�ت��ي
اج��راه��ا م��ع ال��وف��ود اليمنية ان��ه
ح ��ان ال��وق��ت ل�ك��ي ت �ق��دم األط ��راف
ال �ح �ل��ول ل�ل�ازم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ع�ي��دا
ع��ن م� �ع ��ادالت ال��رب��ح وال �خ �س��ارة
ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره� ��م م� ��ؤت � �م � �ن �ي�ن ع �ل��ى
مصلحة الشعب اليمني بكامله.
وأوض ��ح ان ال�ت�ق��اري��ر ال�ق��ادم��ة

م��ن ع��دد م��ن امل��دن اليمنية تشير
الى حجم معاناة الشعب اليمني
ف� � ��ي ض� � � ��وء ان� � � �ع � � ��دام ال � �خ� ��دم� ��ات
األس��اس �ي��ة م �ش��ددا ع�ل��ى ض��رورة
ان ت �ش �ك��ل ه� ��ذه امل� �ع ��ان ��اة ح��اف��زا
ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ح��ل ش��ام��ل س��ري��ع
ل�لأزم��ة ال سيما ون�ح��ن مقبلون
على شهر رمضان الكريم.
واك � � � ��د ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد ان� ��ه
س� �ي� �س� �ت� �م ��ر ف� � ��ي ح� � ��ث األط� � � � ��راف
ال�ي�م�ن�ي��ة ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال �ت �ن��ازالت
وت�ق��دي��م مصلحة اليمن على كل
ما عداها.
وق � � ��ال ول � ��د ال� �ش� �ي ��خ اح� �م ��د ان
م �ش��اورات ال �س�لام اليمنية ام��س
االول ت �ض �م �ن��ت ث �ل��اث ج �ل �س��ات
اواله� ��ا ك��ان��ت م��ع وف ��د ال�ح�ك��وم��ة
ال � ��ذي اس �ت �م��ع إل� ��ى ع� ��رض ق��دم��ه

أق� � � � � � � � ��ام ال � � � �ج � � � �ه� � � ��از امل � � � ��رك � � � ��زي
لتكنولوجيا املعلومات احتفالية
ب � ��ال� � �ي � ��وم ال� � �ع � ��امل � ��ي ل�ل��ات � �ص� ��االت
ومجتمع املعلومات بهدف إب��راز
دور ال�ك��وي��ت ف��ي تحقيق التطور
وال � �ت � �ق� ��دم ب� �م� �ج ��ال ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات.
وق � � ��ال امل� ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ج �ه��از
ب��اإلن��اب��ة ق�ص��ي ال�ش�ط��ي ف��ي بيان
صحافي ص��ادر عن الجهاز امس
إن االح � �ت � �ف� ��ال ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ي��أت��ي
ت�ح��ت ش �ع��ار (ري � ��ادة األع �م��ال في
م� �ج ��ال ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات
واالتصاالت من اجل إحداث تأثير
اجتماعي).
وذك � ��ر ال �ش �ط��ي أن االح�ت�ف��ال�ي��ة
س � �ل � �ط ��ت ال � � �ض� � ��وء ع � �ل� ��ى أه� �م� �ي ��ة
ت � � �ك � � �ن� � ��ول� � ��وج � � �ي� � ��ا امل � � �ع � � �ل� � ��وم� � ��ات
واالت �ص��االت ومجموعة املتعلقة
ال � �ق � �ض ��اي ��ا امل� � �ت� � �ع � ��ددة ب �م �ج �ت �م��ع
امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ف � �ض�ل��ا ع� � ��ن اب � � � ��راز

االم � �ك ��ان ��ات ال� �ت ��ي م ��ن امل �م �ك��ن أن
ي��وف��ره��ا اس �ت �خ��دام ت�ل��ك ال��وس��ائ��ل
ل �ل �م �ج �ت �م �ع��ات ف ��ي ج �م �ي��ع ان �ح��اء
العالم.
وأوض��ح أن الكويت تحتفل مع
بقية دول ال�ع��ال��م ب��ال�ي��وم العاملي
ل�لات�ص��االت ومجتمع املعلومات
ال � � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه االت � �ح � ��اد ال ��دول ��ي
ل� �ل��ات � � �ص� � ��االت (اح � � � � � ��دى وك � � � ��االت
منظمة االم��م امل�ت�ح��دة) ف��ي نهاية
شهر مايو كل عام.
ي��ذك��ر أن اح �ي��اء ال �ي��وم ال�ع��امل��ي
ل�لات�ص��االت ومجتمع املعلومات
ي �ه��دف إل��ى ال�ت��وع�ي��ة ب��اإلم�ك��ان��ات
التي يمكن أن يحققها استخدام
اإلن� � � �ت � � ��رن � � ��ت وت � �ك � �ن � ��ول � ��وج � �ي � ��ات
امل �ع �ل��وم��ات واالت� �ص ��االت األخ ��رى
ل� �ل� �م� �ج� �ت� �م� �ع ��ات واالق � � �ت � � �ص� � ��ادات
وبسبل سد الفجوة الرقمية.

البلدية :إزالة العوائق من
مشروع المطالع اإلسكاني

جانب من إزالة العوائق

المبعوث األممي يحث اليمنيين على تقديم
التنازالت وتقديم مصلحة اليمن
خ� �ب� �ي ��ر م � ��ن األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ع��ن
االج� � � � � � � ��راءات ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ال� �ت ��ي
ات �خ��ذت �ه��ا دول خ��اض��ت ن��زاع��ات
م �ش��اب �ه��ة وك �ي ��ف ت �ع��اط��ت م�ع�ه��ا
ال� ��ى ج��ان��ب م �ن��اق �ش��ة اح �ت �م��االت
مختلفة لخريطة ال�ط��ري��ق للحل
السلمي الشامل.
وأضاف انه التقى في الجلسة
الثانية وفد أنصار الله واملؤتمر
ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��ام وت��رك��ز ال�ح��دي��ث
ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت��وص��ل إل��ى رك��ائ��ز
للحل ال�ش��ام��ل ل�لأزم��ة ف��ي اليمن
وبلورة ضمانات لتنفيذ الحلول
وامل �ق �ت��رح��ات ال �ت��ي ي�ت��م ال�ت��وص��ل
إليها في الكويت.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك اف ��اد امل�ب�ع��وث
ب� ��أن ل �ج �ن��ة األس� � ��رى وامل�ع�ت�ق�ل�ين
عقدت جلسة خاصة أكد خاللها

الكويت تحتفل باليوم
العالمي لالتصاالت

ممثلو ال��وف��ود التزامهم بتقديم
اإلف� ��ادات األول �ي��ة ب�ش��أن األس�م��اء
ال�ت��ي وردت ف��ي ال�ك�ش��وف��ات التي
تم تبادلها فيما يتعلق باإلفراج
ع� ��ن م �ج �م��وع��ة م� ��ن امل �ح �ت �ج��زي��ن
قبل حلول شهر رمضان املبارك.
وأوض��ح ان األط ��راف اتفقت على
االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت �ق��دي��م اإلف � ��ادات
خ � �ل ��ال امل � ��رح � �ل � ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ف �ي �م��ا
استكملت اللجنة بحث مسودة
ات � �ف� ��اق امل� � �ب � ��ادئ امل� � �ط � ��روح ل�ح��ل
ال �ق �ض �ي��ة ع �ل��ى امل ��دي�ي�ن امل�ت��وس��ط
والطويل.

أعلن مساعد املدير العام لبلدية
ال�ك��وي��ت ل �ش��ؤون ق �ط��اع محافظتي
ال�ج�ه��راء وال�ف��روان�ي��ة أح�م��د الهزيم
ب � ��دء ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ة إزال� � � ��ة ج�م�ي��ع
ال � �ع� ��وائ� ��ق ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ت ��رض ت �ن �ف �ي��ذ
مشروع مدينة املطالع اإلسكانية.
وأوض ��ح أن ف��ري��ق اإلزال ��ة انتهى
م��ن رص ��د ج�م�ي��ع ال �ع��وائ��ق وت��ول��ى
توجيه اإلن ��ذارات ألصحابها الفتا
إل � ��ى أن � ��ه ت� ��م االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن ت ��وزي ��ع
ان � � � � ��ذارات اإلزال � � � ��ة خ �ل��ال األس� �ب ��وع
امل��اض��ي واك��د ان البلدية ج��ادة في
اإلزال� � ��ة ول ��ن ت �ت �ه��اون ف ��ي ال�ت�ع��ام��ل
معها خصوصا أنها تعرقل تنفيذ
م� � �ش � ��روع ح � �ي� ��وي وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن
عملية اإلزال��ة تستغرق وقتا ونأمل
االن�ت�ه��اء منها بشكل ك��ام��ل مشددا
على أن حملة اإلزال��ة لن تتوقف إال
بعد إزالة جميع العوائق.
ومن ناحية اخرى أعلنت البلدية
رف��ع وت�ي��رة ح�م�لات التفتيش التي
تحمل ش�ع��ار (صحتك تهمنا) إلى
ح��ال��ة االس�ت�ن�ف��ار اس�ت�ع��دادا لحلول
شهر رمضان املبارك بغية الحد من
املخالفات وال�ت�ص��دي مل��ن ت�س��ول له
نفسه التالعب بصحة املستهلكني.

وق��ال مدير ف��رع بلدية العاصمة
ع � �م ��ار ال� �ع� �م ��ار إن ف ��ري ��ق ط� � ��وارئ
ال �ع��اص �م��ة ب� �ف ��رع ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
العاصمة نفذ حملة تفتيش واسعة
النطاق على منطقة الشويخ شملت
امل �خ��ازن واملل��اح��م واألس � ��واق وذل��ك
بالتعاون مع إدارة العالقات العامة
مشيرا إلى أن هناك متابعة حثيثة
من قبل اإلدارة العليا بالبلدية لتلك
الحمالت.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د رئ � �ي� ��س ف��ري��ق
ط� � ��وارئ ال �ع��اص �م��ة ط � ��ارق ال �ق �ط��ان
أن � � ��ه ت� �م ��ت م � � �ص � ��ادرة وات� � �ل� ��اف 74
ك �ي �ل ��وغ ��رام ��ا م� ��ن امل� � � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
ال �ف��اس��دة ال ��ى ج��ان��ب إغ �ل�اق مطعم
إداريا وتحرير عدد من املخالفات.
وب�ي�ن أن امل �خ��ال �ف��ات ت�م�ث�ل��ت في
ت��داول م��واد غذائية دون الحصول
على شهادة صحية ومزاولة العمل
داخ� ��ل م�ط�ع��م دون ال �ح �ص��ول على
ت��رخ �ي��ص ص �ح��ي وت �ش �غ �ي��ل ع��ام��ل
قبل الحصول على ش�ه��ادة صحية
ونظافة عامة فضال عن ثالثة محال
وهما محال ج��زارة ومخزن ارتكبت
مخالفات جسيمة وبناء عليه سيتم
إغالقها إداريا.
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في احتفال المعهد الدبلوماسي بتكريم خريجي قسم العلوم السياسية

المعيوف :سوق العمل المحلي يوفر فرصا
تنموية وتطويرية كثيرة
قال مدير معهد سعود الناصر
الدبلوماسي السفير عبد العزيز
الشارخ إن الكويت في حاجة إلى
ج���ه���ود أب���ن���ائ���ه���ا م����ن ال��خ��ري��ج�ين
للمشاركة في عملية تنمية البالد
وإعالء رايتها.
ج������اء ذل������ك خ���ل��ال ح���ف���ل ت��ك��ري��م
خريجي قسم ال��ع��ل��وم السياسية
ب����ج����ام����ع����ة ال�����ك�����وي�����ت م����م����ث��ل�ا ع��ن
النائب األول لسمو رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد راعي الحفل.
وأض�������اف ال����ش����ارخ أن ال��ك��وي��ت
ت��زخ��ر ب��ال��ع��ق��ول ال��خ�لاق��ة ال��ق��ادرة
على ب��ن��اء مستقبل م��ش��رق داعيا
ال����خ����ري����ج��ي�ن وال�����خ�����ري�����ج�����ات إل����ى
م���واص���ل���ة ال���ط���ري���ق وب������ذل امل���زي���د
م��ن ال��ج��ه��د وال��ع��ط��اء بغية خدمة
الكويت وأهلها.
وم��ن جانبه ق��ال عضو مجلس
األم����ة ال��ن��ائ��ب ع��ب��د ال��ل��ه امل��ع��ي��وف

تكريم احدى الخريجات

في كلمة خالل الحفل إن التخرج
م��ن الجامعة ليس نهاية املطاف
وإن����م����ا ه����و ب����واب����ة ال�����ول�����وج إل���ى

م�����درس�����ة ال����ح����ي����اة ال����ت����ي ت��ت��ط��ل��ب
م��س��ؤول��ي��ات ع���دة أه��م��ه��ا تطوير
الذات والحفاظ على التفوق.

الكويت تحضر لزيارة
الرئيس هوالند إلى البالد
ق�����ال م���س���اع���د وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
ل�����ش�����ؤون أوروب�����������ا ال���س���ف���ي���ر ول���ي���د
ال��خ��ب��ي��زي إن ال��ج��ان��ب�ين ال��ك��وي��ت��ي
والفرنسي يعمالن على قدم وساق
ل��ل��ت��ح��ض��ي��ر ل����ل����زي����ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة
املرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند إلى الكويت.
وأض���اف الخبيزي ف��ي تصريح
للصحافيني على هامش حضوره
حفل السفارة الفرنسية لدى البالد
بالعيد الوطني أن زي���ارة الرئيس
ال��ف��رن��س��ي إل����ى ال���ك���وي���ت ت��اري��خ��ي��ة
وم������ح������وري������ة ل����ل����دف����ع ب����ال����ع��ل�اق����ات
الثنائية بني البلدين.
وذك��ر أن الجانبني يعمالن على
ق����دم وس�����اق إلع������داد امل���ل���ف���ات ال��ت��ي
ستبحث خالل الزيارة حتى تتوج
ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ع����دد م���ن ال��ع��ق��ود
مبينا أنه متى ما انتهى الجانبان
م���ن ت��ح��ض��ي��ر ه����ذه امل���ل���ف���ات سيتم
تحديد موعد الزيارة.
وأوض�������ح أن ال���ك���وي���ت وف��رن��س��ا
ت���ح���ت���ف�ل�ان ه������ذا ال�����ع�����ام ب��م��ن��اس��ب��ة
مرور  52عاما على إقامة العالقات
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة مبينا أن

جانب من الحفل

ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ب��ل��دي��ن الصديقني
ت��ش��ه��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وت���رت���ق���ي ألن
ت��ك��ون اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث تتطلع
ال���ك���وي���ت إل����ى ت��ع��زي��زه��ا ف���ي شتى
املجاالت.
وأشار إلى الزيارة التي قام بها
سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس
م���ج���ل���س ال�����������وزراء إل������ى ال��ع��اص��م��ة
ب���اري���س وت���وج���ت ب��ال��ت��وق��ي��ع على
ات���ف���اق���ات ك��ب��ي��رة أب����رزه����ا ات��ف��اق��ي��ة

تعزيز التعاون العسكري.
ولفت الخبيزي إلى قرب افتتاح
فرع مستشفى (فوسيه) الفرنسي
ال����ش����ه����ي����ر ل�����ع��ل��اج ال�����س�����رط�����ان ف��ي
ال��ك��وي��ت وه���و األول م��ن ن��وع��ه في
الشرق األوسط.
م����ن ج���ه���ة أخ������رى ق�����ال ال��س��ف��ي��ر
الخبيزي في رد على سؤال عما إذا
كانت الكويت تقدمت بطلب إلعفاء
م��واط��ن��ي��ه��ا م���ن ت���أش���ي���رة ال���دخ���ول

وأض���������������اف أن س����������وق ال����ع����م����ل
ال���ك���وي���ت���ي ي���وف���ر ف���رص���ا ت��ن��م��وي��ة
وت���ط���وي���ري���ة ك���ث���ي���رة ف����ي م��خ��ت��ل��ف

املجاالت الفتا إلى وجود تحديات
ك����ث����ي����رة ت���ت���ط���ل���ب ش����ح����ذ ال���ه���م���م
ملجابهتها ب��م��ا يسهم ف��ي تطور
الوطن وتحقيق الهدف التنموي.
م�����ن ج���ه���ت���ه دع�������ا ع���م���ي���د ك��ل��ي��ة
ال����ع����ل����وم االج���ت���م���اع���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة
ال��ك��وي��ت د .ح���م���ود ال��ق��ش��ع��ان في
كلمة مماثلة الخريجني إلى وضع
مصلحة ال��ك��وي��ت ن��ص��ب أعينهم
وأن ي����ح����اف����ظ����وا ع����ل����ى ت���ق���دم���ه���م
ب��ه��دف امل��س��اه��م��ة ف��ي ب��ن��اء كويت
املستقبل.
ب���دوره أك��د رئيس قسم العلوم
ال���س���ي���اس���ي���ة ب���ال���ك���ل���ي���ة د .ح��س��ن
جوهر في كلمة له ح��رص القسم
ع��ل��ى إش����راك الطلبة ال��ف��ائ��ق�ين في
امل����ؤت����م����رات ال���خ���ارج���ي���ة اق��ل��ي��م��ي��ا
ودول������ي������ا الك���س���اب���ه���م امل�����زي�����د م��ن
ال��خ��ب��رات وامل���ع���ارف الف��ت��ا إل���ى أن
ه����ذه ال���ت���ج���ارب ح��ق��ق��ت ن��ج��اح��ات
كبيرة.

وذك�������ر أن�����ه ت����م ت��ن��ظ��ي��م زي�����ارت
إل����ى م��ق��ر م��ن��ظ��م��ة األم�����م امل��ت��ح��دة
واالت��������ح��������اد األوروب����������������ي وم����رك����ز
ال��دراس��ات ف��ي أبوظبي بمشاركة
ال��ط��ل��ب��ة ال��ف��ائ��ق�ين ب��غ��ي��ة اكسابهم
ال�����خ�����ب�����رة ال����ع����م����ل����ي����ة ف�������ي م����ج����ال
تخصصهم قبل الولوج إلى سوق
العمل.
وأش�������ار إل�����ى م���راف���ق���ة ع�����دد م��ن
ال����ط����ل����ب����ة رئ�����ي�����س م���ج���ل���س األم������ة
م���������������رزوق ال������غ������ان������م ف��������ي ج��������والت
رسمية خارجية إلى مقر االتحاد
ال����ب����رمل����ان����ي ال�������دول�������ي واالت������ح������اد
العربي ما منحهم فرصة االطالع
على آلية العمل امليداني.

السكنية :اتفاقية الشراكة
مع كوريا تساعد في حل
القضية اإلسكانية
إلى بريطانيا إن الكويت لم تتقدم
ب���ط���ل���ب إلع�����ف�����اء ك�����ام�����ل ل���ل���م���واط���ن
ال���ك���وي���ت���ي م�����ن ت����أش����ي����رة ال����دخ����ول
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة وه�������ذا أم������ر س���ي���ادي
للحكومة البريطانية.
وأع��������رب ع����ن ت���ق���دي���ره ل��ل��خ��ط��وة
ال�����ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة ب����ت����ط����ب����ي����ق ن����ظ����ام
التأشيرة اإللكترونية للمواطنني
الكويتيني لتكون الكويت من أولى
ال��دول التي يطبق على مواطنيها
ه��ذا النظام اإللكتروني مبينا أنه
شهد نجاحا ب��اه��را حيث استفاد
م��ن��ه  12أل���ف م���واط���ن ك��وي��ت��ي منذ
تطبيقه قبل ثالثة أشهر.
وحول لقائه في السفير الروسي
ل����دى ال���ب�ل�اد اوض�����ح ال��خ��ب��ي��زي أن
ال��ل��ق��اء ج���اء مل��ت��اب��ع��ة م��ل��ف��ات زي���ارة
س��م��و أم��ي��ر ال���ب�ل�اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح
األح������م������د األخ������ي������رة إل�������ى روس����ي����ا
واالت�����ف�����اق�����ي�����ات ال�����ت�����ي وق�����ع�����ت ب�ين
الجانبني خالل الزيارة.

ق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام للمؤسسة
ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة ب��در
الوقيان إن اتفاقية الشراكة بني
ال��ك��وي��ت وك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة في
م��ج��ال ال���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة ت��ؤك��د
س���ع���ي ال���ح���ك���وم���ة ل��ل��اس�����راع ف��ي
حل القضية اإلسكانية وتنفيذ
ال�������وح�������دات ال���س���ك���ن���ي���ة وت��ق��ل��ي��ل
فترات االنتظار للمواطنني.
جاء ذلك في تصريح صحافي
للوقيان على ه��ام��ش استقباله
ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ؤس��س��ة
األراض���������ي واإلس�����ك�����ان ال���ك���وري���ة
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ام���س وال���ذي
ي��ق��وم ب���زي���ارة إل���ى ال��ك��وي��ت مل��دة
ثالثة أيام.
وأوض�����������ح ال�����وق�����ي�����ان أن ب����دء
ال����خ����ط����وات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة إلن���ش���اء
شراكة كويتية-كورية في مجال
ال�����رع�����اي�����ة ال���س���ك���ن���ي���ة ت��ت��ض��م��ن
ت��أس��ي��س ش��رك��ة ب�ين (السكنية)
وامل�����ؤس�����س�����ة ال�����ك�����وري�����ة إلن����ش����اء
م����ش����روع ج����ن����وب م���دي���ن���ة س��ع��د
العبدالله بمساحة تصل إلى 59
كيلومترا مربعا.
وأش���ار إل��ى أن ال��زي��ارة تهدف
إل������ى االت������ف������اق ع���ل���ى ال���خ���ط���وات

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل����ا ورد ب��م��ذك��رت��ي
التفاهم التي وقعها وزير الدولة
ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان ي��اس��ر أب���ل مع
وزي���ر األراض����ي وال��ن��ق��ل والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال����ك����وري ف����ي ال��ت��اس��ع
من مايو املاضي ضمن الزيارة
الرسمية األخ��ي��رة التي ق��ام بها
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م��ج��ل��س ال�����وزراء إل���ى جمهورية
كوريا الجنوبية.
وذك����ر أن امل���ش���روع ع��ب��ارة عن
م���دي���ن���ة ذك����ي����ة ص���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة
ه��ي األول���ى م��ن نوعها ف��ي دول��ة
ال����ك����وي����ت م�����ن ح���ي���ث اس���ت���خ���دام
أح���������دث ال����ت����ق����ن����ي����ات وأس����ال����ي����ب
التخطيط والتصميم والتنفيذ
وأن��ظ��م��ة ال��ن��ق��ل ال��ذك��ي��ة وال��ط��اق��ة
الشمسية وإدارة سالمة امل��وارد
املائية.
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متسابق كويتي يشارك
في بطولة العالم للدراجات المائية
يشارك بطل العالم للدراجات
امل� � ��ائ � � �ي� � ��ة ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ي� ��وس� ��ف
ال�ع�ب��دال��رزاق ف��ي ال�ج��ول��ة األول��ى
م ��ن ب �ط��ول��ة ال� �ع ��ال ��م ل� �ل ��دراج ��ات
املائية  2016التي تقام في مدينة
اوت��ران �ت��و اإلي �ط��ال�ي��ة  10يونيو
الجاري.
وق ��ال ال �ع �ب��دال��رزاق إن بطولة
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام م �ك ��ون ��ة م� ��ن خ�م��س
ج� ��والت ح �ي��ث س �ت �ك��ون ال�ث��ان�ي��ة
ف��ي إسبانيا ف��ي الشهر الجاري
أيضا أم��ا الثالثة والرابعة ففي
ال �ص�ي�ن خ �ل�ال ش �ه��ري سبتمبر

املتسابق يوسف العبدالرزاق

أسبوع للثقافة الكويتية
في العاصمة القيرغيزستانية

استعراض للسيارات
والدراجات النارية غدا

ان� � �ط� � �ل� � �ق � ��ت ف� � � ��ي ال � �ع� ��اص � �م� ��ة
القيرغيزستانية بشكيك امس
ف� �ع ��ال� �ي ��ات االس� � �ب � ��وع ال �ث �ق��اف��ي
ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه س �ف��ارة
ال � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي ق� �ي ��رغ� �ي ��زس� �ت ��ان
ب��ال�ت�ع��اون م��ع املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب وقالت
ال � �س � �ف� ��ارة ف � ��ي ب � �ي� ��ان ص �ح��اف��ي
تلقت كونا نسخة منه ان وزير
ال �ث �ق��اف��ة واالع � �ل� ��ام وال �س �ي��اح��ة
ال �ق �ي��رغ �ي��زس �ت��ان��ي ال�ي�ت�ي�ن�ب�ي��ك
م� � �ق� � �ص � ��ودوف واألم� � �ي � ��ن ال � �ع� ��ام

وأك�ت��وب��ر املقبلني أم��ا الختامية
ف �س �ت �ك��ون ف� ��ي إم� � � ��ارة ال� �ش ��ارق ��ة
ديسمبر املقبل.
ي ��ذك ��ر أن امل �ت� �س ��اب ��ق ي��وس��ف
ال � � �ع � � �ب� � ��دال� � ��رزاق ه� � ��و ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وال� �ع ��رب ��ي ال ��وح �ي ��د ال � ��ذي ح�ق��ق
ل �ق��ب ب �ط��ول��ة ال� �ع ��ال ��م ف ��ي ف �ئ��ات
كبار املحترفني سبع مرات حيث
كانت أوالها في عام .2006

ل �ل �م �ج �ل��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال � �ف � �ن� ��ون وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب
ع�ل��ي ال�ي��وح��ة اف�ت�ت�ح��ا فعاليات
االس � �ب� ��وع ال �ث �ق��اف��ي ف ��ي م �س��رح
(برمونيا) الكبير ال��ذي يستمر
ح � �ت� ��ى ال� � �خ � ��ام � ��س م� � ��ن ي ��ون� �ي ��و
الجاري.
وش� �م ��ل ال �ح �ف��ل ت �ق��دي��م ف��رق��ة
امل � � � ��اص ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
مل� � � �ج� � � �م � � ��وع � � ��ة م� � � � � ��ن االغ� � � � ��ان� � � � ��ي
الكويتية القديمة ذات االل�ح��ان
الفولكلورية.

البيئة تقدم تقرير مكافحة
التصحر أغسطس المقبل
أع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة الشيخ عبدالله الحمود
عن أن الكويت ستقدم تقريرها
الوطني التفاقية األم��م املتحدة
مل �ك��اف �ح��ة ال �ت �ص �ح��ر خ�ل�ال شهر
أغسطس املقبل.
وق � ��ال ف ��ي ك �ل �م��ة ام� ��س خ�ل�ال
ف �ع��ال �ي��ة إط �ل ��اق ال �ه �ي �ئ��ة ح�م�ل��ة
ت��وع�ي��ة ت �ن��درج ض�م��ن االح�ت�ف��ال
باليوم العاملي ملكافحة التصحر
ال � � � ��ذي ي � � �ص� � ��ادف  17ال� � �ج � ��اري

إن ال �ح �م �ل��ة ت �ع �ن��ى ب��امل �ح��اف �ظ��ة
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال �ب��ري��ة وال �ح��د من
ت��ده��وره��ا .وأض� ��اف أن الحملة
ت�ت�ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات ع ��دة ب�ه��دف
إش ��راك املجتمع ورف ��ع مستوى
ال�ت��وع�ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف ش��رائ�ح��ه
ف� �ض�ل�ا ع � ��ن م � ��وض � ��وع اخ �ت �ي ��ار
م ��وق ��ع أب� � � ��راج ال� �ك ��وي ��ت ك�م�ع�ل��م
رئ �ي �س��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت وأوض ��ح
أن الهيئة تتولى متابعة تنفيذ
ب� �ن ��ود ات �ف��اق �ي��ة األم� � ��م امل �ت �ح��دة
ملكافحة التصحر.

أص � � ��در رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س اإلدارة
امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة لشؤون
ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة فيصل
ال �ح �س��اوي ق � ��رارا ب��ال �س �م��اح بصيد
سمك (امليد) اعتبارا من ام��س حتى
 30نوفمبر امل�ق�ب��ل .وق��ال الحساوي
في بيان صحافي إن الصيد يشمل
املياه اإلقليمية ما عدا منطقة جون
الكويت وث�لاث��ة أم�ي��ال م��ن السواحل
وح ��ول ال �ج��زر واس�ت�ث�ن��ى ال �ق��رار من
تلك األميال املحظورة الجزء الشرقي
ض �م��ن ال �ث�ل�اث��ة أم� �ي ��ال م ��ن س��واح��ل
ج ��زي ��رة ب��وب �ي��ان م ��ن رأس ال�ب�ي�ش��ه
جنوبا حتى رأس القيد شماال ما لم
يخالف ذلك أي قرارات سابقة وحول
ج��زر م�س�ك��ان وفيلكا وع��وه��ة داخ��ل
منطقة األم �ي��ال ال�ث�لاث��ة م��ن سواحل
هذه الجزر.
وأوض � ��ح أن ال� �ق ��رار ح� ��دد أوق� ��ات
ال �ص �ي��د ع �ل��ى أن ت �ك��ون م ��ن ال�س��اع��ة
ال� �س ��ادس ��ة ص �ب��اح��ا ح �ت��ى ال �س��اع��ة

فيصل الحساوي

ال� �س ��ادس ��ة م� �س ��اء وي �م �ن��ح ص��اح��ب
ال �ت �ص��ري��ح اذن خ� ��روج ودخ � ��ول من
مركز شرق املرقاب مع تزويد املركز
بكل البيانات املطلوبة ويمنع حمل
أدوات ص �ي��د أخ� � ��رى ع �ل��ى ال� �ق ��ارب
امل � �ص ��رح ل ��ه ب��ال �ص �ي��د ف ��ي امل �ن��اط��ق
املستثناة.
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• ذياب سعود منير العازمي 79 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الرحاب،
ق ،3ش ،14م ،3تلفون ،97909990 :نساء :خيطان ،ق ،10ش ،20م،15
تلفون99037211 - 97871268 :
• رب��اب يوسف جمعة بوشهري ،أرم�ل��ة :رض��ا جمعة عباس
جمعة 68 ،عامًا( ،تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :مسجد
اإلم��ام الحسن ،بيان ،تلفون ،99680454 :نساء :الرميثية ،ق ،7ش،74
م ،19تلفون90010222 :
• زينب عبدالحسني دشتي ،أرملة :علي عبدالرضا دشتي80 ،
عامًا( ،تشيع بعد صالة عصر اليوم) ،رجال :غرب مشرف ،جامع
ال��وزان ،قرب أرض املعارض ،تلفون ،99165566 :نساء :الشعب ،ق،3
ش ،37م ،9تلفون66060777 :

جانب من االستعراض

ي�ن�ظ��م ن ��ادي ب��اس��ل ال�س��ال��م
ال �ص �ب ��اح ل �س �ب��اق ال �س �ي ��ارات
وال� � ��دراج� � ��ات ال� �ن ��اري ��ة ي��وم��ي
ال �ج �م �ع ��ة وال� �س� �ب ��ت امل �ق �ب �ل�ين
اس� � � �ت� � � �ع � � ��راض (اك � � �س � � �ت � ��ري � ��م.
س �ت��ان �ت��س .ش � ��و) ل �ل �س �ي��ارات
وال � � � ��دراج� � � ��ات ال � �ن � ��اري � ��ة ع �ل��ى
ح �ل �ب ��ة ال � � �ن � ��ادي ع� �ل ��ى ط��ري��ق
ال � � ��دائ � � ��ري ال � �س� ��اب� ��ع ب ��ات� �ج ��اه
الجهراء بمشاركة واسعة من
املتسابقني.
وق� ��ال م��دي��ر ال� �ن ��ادي سيف

aldostoor

امل�ط�ي��ري إن م�ش��ارك��ة الشباب
في االستعراض ال��ذي سيقام
بمشاركة نخبة من املتسابقني
م��ن بريطانيا وع�ل��ى األخ��ص
س� �ي ��ارات ال �ـ(م��ون �س �ت��ر.ت��راك)
س� � �ت� � �ك � ��ون ي� � ��وم� � ��ي ال� �ج� �م� �ع ��ة
وال�س�ب��ت املقبلني م��ن الساعة
ال� � �س � ��ادس � ��ة ح � �ت ��ى ال � �ع ��اش ��رة
مساء.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الزراعة تسمح بصيد
الميد حتى  30نوفمبر

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

03:15
04:49
11:46
03:20
06:43
08:14

حالة الطقس
حالة الطقس
26 - 42
أعلى مد
 09.01صباحا  10.03 -مساء
أدنى جزر
 02.48صباحا  03.48 -مساء
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