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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اليوم أول شهر رمضان المبارك
أعلنت هيئة ال��رؤي��ة الشرعية مساء أم��س ان ال�ي��وم االث�ن�ين ه��و أول
شهر رمضان امل�ب��ارك لسنة  ١٤٣٧ه �ـ .،وبهذه املناسبة املباركة تتقدم
«الدستور» ملقام صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد ،وإلى جميع
املواطنني واملقيمني كافة ،واألمتني العربية واإلسالمية بأصدق آيات
التهنئة وأطيب التمنيات بحلول هذا الشهر الكريم.

 125مليون دينار للعالج بالخارج و 300مليون للرعاية االجتماعية و 266مليونا منحا للدول الشقيقة

 548مليون دينار دعم للسلع الغذائية
والمنتجات البترولية
أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د ع ��ن إدراج م �ب �ل��غ 310
م �ل��اي �ي��ن دي � � �ن� � ��ار ل �ت �غ �ط� �ي ��ة ال� ��دع� ��م
امل �ق��رر ل�ل�س�ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة األس��اس�ي��ة
بموجب البطاقة التموينية واملواد
اإلن�ش��ائ�ي��ة إض��اف��ة إل��ى إدراج نحو
 238م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل��دع��م املنتجات
البترولية والغاز املسال.
وأوض��ح عبدالصمد في تصريح
صحافي أمس عقب مناقشة اللجنة
تقديرات مصروفات الباب الخامس
«اإلعانات» والباب السادس «املنح»
والباب السابع «املنافع االجتماعية»
للسنة املالية  2017/2016أن وزارة

ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
خاطبت مجلس الوزراء والجمعيات
التعاونية لبحث إمكانية الدراسة
التي أعدتها بشأن تخصيص نسبة
من أرباح الجمعيات التعاونية في
دعم املواد التموينية.
وت ��اب ��ع :ك �م��ا ادرج ف��ي م�ي��زان�ي��ة
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة م �ب �ل��غ  266م�ل�ي��ون
دي� � �ن � ��ار م� �ن� �ح ��ا ل� � �ل � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة
وال� �ص ��دي� �ق ��ة م �ط ��ال �ب ��ا ب� � ��أن ي �ك��ون
ل� � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة دور ف� ��ي إح� �ك ��ام
رق��اب�ت�ه��ا ع�ل��ى ه��ذه امل�ن��ح وخ��اص��ة
ال� ��دول ال �ت��ي ت�م�ن��ح م�ن�ح��ا مليارية
بقرار من مجلس الوزراء.
وأض��اف عبدالصمد :كما أدرج

م �ب �ل��غ  125م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ل �ع�لاج
امل ��واط �ن�ي�ن ب ��ال �خ ��ارج م �ش �ي��را إل��ى
ان امل�ي��زان�ي��ة اش�ت�م�ل��ت أي �ض��ا على
االع � � �ت � � �م � ��ادات ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
االجتماعية ألكثر من  42ألف حالة
بمبلغ  300مليون دينار مخصصة
ل��رب��ات امل�ن��ازل واملطلقات وح��االت
الشيخوخة وامل �ت��زوج��ات م��ن غير
ك ��وي� �ت ��ي وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ال � �ح� ��االت
االجتماعية.

تفاصيل (ص)06

المرافق :المداولة الثانية لقانون
البلدية في جلسة غد
ان� �ت� �ه ��ت ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال �ع��ام��ة
م ��ن م �ن��اق �ش��ة ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة
على ق��ان��ون بلدية الكويت تمهيدا
ل�ل�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ك�م��داول��ة
ثانية في جلسة غد الثالثاء.
وق��ال مقرر اللجنة النائب سعود

ال�ح��ري�ج��ي أم ��س إن ال�ل�ج�ن��ة ناقشت
في اجتماعها أمس التعديالت على
قانون البلدية بحضور وزير البلدية
عيسى الكندري.
وأوض� � ��ح أن ال �ت �ع��دي�ل�ات ك�ث�ي��رة
ومنها الحد األدنى واألقصى بشأن

 % 87.72علمي و  % 86.3أدبي
نسبة النجاح في الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية ع��ن نتائج
الثانوية العامة بقسميها العلمي
واألدبي واملعهد الديني حيث بلغت
ن�س�ب��ة ال �ن �ج��اح ف��ي ال �ق �س��م العلمي
 87.26ف��ي امل�ئ��ة وف��ي القسم األدب��ي
 86.3ف��ي امل�ئ��ة وف��ي امل�ع�ه��د الديني
 78.9في املئة.
وج � � � ��اء ف � ��ي امل � ��رك � ��ز األول ع �ل��ى
القسم العلمي الطالب محمد كمال
م�ك�ين س ��رور ب�ح�ص��ول��ه ع�ل��ى نسبة
 99.93ف��ي امل�ئ��ة وح�ل��ت الطالبة آية
م�ح�م��ود ش�ح��ات��ة ف��ي امل��رك��ز الثاني
ب�ن�س�ب��ة  99.86ف ��ي امل �ئ��ة وج� ��اء في

املركز الثالث الطالب يوسف أسامة
أب��وال �ف �ت��وح ب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى نسبة
 99.86في املئة.
وفي القسم األدبي جاءت الطالبة
فجر مساعد الزامل في املركز األول
وح �ص �ل ��ت ع �ل��ى ن �س �ب��ة  99.61ف��ي
املئة في حني جاءت الطالبة فاطمة
ع �ي �س��ى ب � �ه ��زاد ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي
ب �ح �ص��ول �ه��ا ع� �ل ��ى  98.9ف� ��ي امل �ئ��ة
وحلت الطالبة طيف دعيج الركيبي
على املركز الثالث بحصولها على
نسبة  98.8في املئة.

م �خ��ال �ف��ات ال �ب �ن��اء ل�ل�س�ك��ن ال �خ��اص
حيث استقر ال��رأي على م��ا أق��ر في
املداولة األولى وهو من  ٥٠إلى ٥٠٠
دينار على كل متر.
تفاصيل (ص)06

التشريعية :منع
المتهم من السفر
 3أشهر
وافقت اللجنة التشريعية
على االقتراح بقانون باضافة
م ��واد ج��دي��دة ال��ى ق��ان��ون 17
ل �س �ن��ة  1960ب� �ش ��أن اص � ��دار
االج � � � � � � � ��راءات وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات
ال �ج��زائ �ي��ة وال �خ��اص��ة باملنع
من السفر حيث أوضحت أنه
ي �ج��وز ل�ل�م�ح�ق��ق م�ن��ع امل�ت�ه��م
من السفر بقرار مل��دة ال تزيد
على  3أشهر.
تفاصيل (ص)05

سموه استقبل عددا من الشخصيات

األمير يتبادل مع قادة الدول العربية
واإلسالمية التهاني بشهر رمضان

تبادل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد برقيات التهاني مع
ق ��ادة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام�ي��ة
ب�م�ن��اس�ب��ة ش �ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك
س��ائ�ل�ا س �م��وه امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن
ي�ع�ي��د ه ��ذا ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل على
األمتني العربية واإلسالمية بوافر
اليمن والخير والبركات
ومن جهة اخرى استقبل سمو
أمير البالد بقصر بيان ظهر أمس
كال من د .ناصر الصانع ومحمد
العليم ود .ب��در ال�ن��اش��ي ومحمد
ال� � ��دالل .ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه كال
م� ��ن ص ��ال ��ح امل� ��وس� ��ى ود .ف��اض��ل
صفر والنائب أحمد الري ومبارك
النجادة.
تفاصيل (ص)02

سمو األمير الشيخ صباح االحمد

السكنية وقعت عقد تطوير
مشروع جنوب المطالع
وقعت املؤسسة العامة للرعاية
ال � �س � �ك � �ن � �ي ��ة ع � � �ق� � ��دا وش � � ��رك � � ��ة «ه � ��ل
إن �ت��رن��اش��ون��ال» األم��ري�ك�ي��ة لتقديم
ال� �خ ��دم ��ات االس� �ت� �ش ��اري ��ة ال �خ��اص��ة
ب� � � ��إدراة ب ��رن ��ام ��ج ت �ط��وي��ر م �ش��روع
ج �ن��وب امل �ط�ل�اع االس �ك��ان��ي لخمس
سنوات.
وق � � � ��ال وزي � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش� ��ؤون

اإلس�ك��ان ياسر أب��ل إن هناك تحوال
إيجابيا في فلسفة تنفيذ املشاريع
االسكانية في الفترة املقبلة مشيرا
إل��ى أن ه��ذا ال�ع�ق��د ه��و ب��اك��ورة ه��ذا
التغير.
وأض ��اف ال��وزي��ر أب��ل أن الفلسفة
الجديدة ستعتمد في هذا النوع من
املشاريع وامل��دن بحيث يتم االلتزام

ب��ال �ج��داول ال��زم�ن�ي��ة وال �ج ��ودة وك��ل
التفاصيل ف��ي امل�ش��روع اض��اف��ة الى
ترتيب وتنسيق العقود والتمويل
ايضا من قبل هذه الشركات العاملية
املعروفة.

جدول األعمال 79 :سؤاال من  16نائبا مدرجة في جلسة الغد

تفاصيل (ص)15
تفاصيل (ص)10-09
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األمير تبادل برقيات التهنئة بمناسبة
رمضان مع قادة الدول العربية واإلسالمية

سمو أمير البالد مستقبال مرزوق الغانم

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص ��اح ��ب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان صباح
ام ��س س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م .واس�ت�ق�ب��ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ال� �ن ��ائ ��ب االول
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل حضرة صاحب السمو
ام� � �ي � ��ر ال � � �ب �ل ��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
االح � �م� ��د ن� ��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 ووزي� � � ��ر ال ��دف ��اع
ب� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � � �ع � ��راق ال �ش �ق �ي��ق
د .خ ��ال ��د ال �ع �ب �ي��دي ح �ي��ث س�ل��م
س�م��وه رس��ال��ة خطية م��ن رئيس
مجلس وزراء جمهورية العراق
الشقيقة د .حيدر العبادي تتعلق
بالقضايا ذات االهتمام املشترك

ومستقبال صالح املوسى وفاضل صفر وأحمد الري ومبارك النجادة

وآخر املستجدات على الساحتني
االقليمية والدولية.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� � �م � ��د ب� �ق� �ص ��ر ب � �ي� ��ان ك �ل��ا م��ن
د .ناصر الصانع ومحمد العليم
ود .بدر الناشي ومحمد الدالل.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ك�ل�ا م ��ن ص��ال��ح
امل� � � ��وس� � � ��ى ود .ف � � ��اض � � ��ل ص� �ف ��ر
وال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د ح� ��اج� ��ي الري
ومبارك النجادة .وتبادل حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
برقيات التهاني مع اخوانه قادة
ال ��دول العربية الشقيقة وال��دول
اإلس�ل�ام �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة بمناسبة
ش� �ه ��ر رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك س��ائ�ل�ا
س �م��وه رع ��اه ال �ل��ه امل��ول��ى تعالى
أن ي �ع �ي��د ه � ��ذا ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل
على األمتني العربية واإلسالمية
بوافر اليمن والخير والبركات.
وتلقى حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب� ��رق � �ي� ��ات ت � �ه� ��ان ب� �ح� �ل ��ول ش �ه��ر
رم �ض��ان امل �ب��ارك م��ن أخ �ي��ه سمو

ومستقبال ناصر الصانع ومحمد العليم وبدر الناشي ومحمد الدالل

ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ومن رئيس مجلس األمة مرزوق
ال�غ��ان��م وم��ن س�م��و ال�ش�ي��خ سالم
ال �ع �ل��ي رئ �ي��س ال �ح ��رس ال��وط�ن��ي
ومن نائب رئيس الحرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد ومن سمو

الشيخ ناصر املحمد وم��ن سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وم � ��ن ال �ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح
الخالد وأعربوا فيها عن أخلص

ال� �ت� �ه ��ان ��ي وأص � � � ��دق ال �ت �م �ن �ي��ات
ل�س�م��وه ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�ع�ط��رة
وال ��دع ��اء ل�س�م��وه ب� ��دوام الصحة
والعافية ملواصلة قيادة مسيرة
ال�خ�ي��ر وال �ع �ط��اء ل�ل��وط��ن ال�ع��زي��ز
نحو ك��ل م��ا فيه ع��زت��ه وازده ��اره

مبتهلني إل ��ى ال �ب��اري ت�ع��ال��ى أن
ي�ع�ي��د ه ��ذا ال�ش�ه��ر ال�ف�ض�ي��ل على
الكويت وشعبها بالخير واليمن
وال� �ع ��زة وع �ل��ى األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واإلسالمية بالرفعة والسؤدد.
وق � � ��د ب� �ع ��ث ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب �ب��رق �ي��ات
ش� �ك ��ر ج ��واب� �ي ��ة ض �م �ن �ه��ا ش �ك��ره
وتقديره على ما أعربوا عنه من
م�ش��اع��ر ط�ي�ب��ة ودع � ��وات ص��ادق��ة
س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن ي�ع�ي��د
ه ��ذا ال�ش�ه��ر ال �ك��ري��م ع�ل��ى ال��وط��ن
العزيز واملواطنني الكرام بالخير
وال�ب��رك��ات وأن يديم نعمة األم��ن
واألم� � � � ��ان وال � ��رخ � ��اء ع� �ل ��ى رب� ��وع
ال��وط��ن ال�غ��ال��ي وي�ح�ف�ظ��ه م��ن كل
س ��وء وي �ح �ق��ق ل�لام �ت�ين ال�ع��رب�ي��ة
واإلسالمية كل ما تتطلعان إليه
من عزة ورفعه ونماء وأن يسود
األم � ��ن وال � �س �ل�ام ش� �ع ��وب ال �ع��ال��م
كافة.
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تبادل التهاني مع رئيس مجلس األمة ورئيس الحرس الوطني والوزراء وكبار رجال الدولة والشيوخ والمواطنين

ولي العهد يهنئ األمير بحلول شهر رمضان المبارك

ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء

ب �ع��ث س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله برقية تهنئة إلى حضرة صاحب
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 حفظه الله
ورع� ��اه ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن أسمى
آي � � ��ات ال� �ت� �ه ��ان ��ي وأع � � ��ز ال �ت �ب��ري �ك��ات
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
متوجها بأصدق االبتهال الى املولى
ع��ز وج ��ل أن ي�ح�ي��ط س �م��وه بحفظه
ورعايته وأن يديم عليه نعمة الصحة
وال �ع��اف �ي��ة وي�ه�ب��ه ال�ع�م��ر امل��دي��د وأن
تتحقق في عهده الرشيد طموحاته
وآماله الكبار في كويت يظللها األمن
واالستقرار ويفيض بالخير والنماء
ع�ل��ى أه�ل�ه��ا األوف �ي��اء ف��ي ظ��ل سياج
منيع م��ن ال��وح��دة الوطنية الصلبة
ف� ��ي ك �ن ��ف ق � �ي� ��ادة س� �م ��وه ال �ح �ك �ي �م��ة
وابقاه ذخرا للوطن وراعيا ملسيرتنا
ونهضتنا وق��ائ��دا للعمل اإلنساني
وأن يعيد هذه املناسبة املباركة على
األمتني العربية واإلسالمية بالرفعة
وال� �ت� �ق ��دم واالزده � � � ��ار وع �ل ��ى ال �ع��ال��م
أجمع باألمن والسالم والتقدم.
وقد تلقى سمو ولي العهد برقية
ش �ك��ر ج��واب �ي��ة م ��ن ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ضمنها سموه
أص��دق التهاني والتبريكات وطيب
امل � �ش� ��اع� ��ر ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ح � �ل� ��ول ش �ه��ر
رم�ض��ان امل �ب��ارك مبتهال إل��ى ال�ب��اري
عز وج��ل أن ينعم على سموه ب��دوام
الصحة وم��وف��ور العافية وأن يوفق
الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه
خ �ي��ر وخ��دم��ة وط �ن �ن��ا ال �ع��زي��ز ورف��ع
رايته.
وت�ل�ق��ى س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة م��ن
رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
ضمنها باسمه ون�ي��اب��ة ع��ن أعضاء
م�ج�ل��س األم ��ة أس �م��ى آي ��ات التهاني
والتبريكات بهذه املناسبة املباركة
ال �ت��ي ت �ط��ل ع �ل��ى ال �ك��وي��ت وأب �ن��ائ �ه��ا

ومستقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

األوف� � �ي � ��اء وع ��امل� �ن ��ا اإلس�ل��ام� ��ي وه��م
يحتفلون بمقدم ه��ذا الشهر الكريم
باليمن والخير والبركة سائال الله
ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر أن ي�ن�ع��م ع�ل��ى سموه
ب �ن �ع �م��ة ال� �ص� �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة وع �ل��ى
بالدنا بنعمة األمن واالمان متطلعني
ال��ى مستقبل أك�ث��ر ازده ��ارا ف��ي كافة
امل� �ج ��االت ب�ف�ض��ل ال �ج �ه��ود امل�ض�ن�ي��ة
لسمو أمير البالد مبتهلني ال��ى الله
العلي القدير بالدعاء في هذه األيام
امل� �ب ��ارك ��ة ب� ��ان ي �ع �ي��د ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
امل�ب��ارك��ة وام�ث��ال�ه��ا على س�م��وه وهو
ي �ن �ع��م ب �م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �س �ع��ادة
والعمر املديد وعلى جميع املسلمني
في مشارق األرض ومغاربها باألمن
والرخاء واالستقرار.
وقد بعث سمو ولي العهد برقية
ش �ك��ر ج ��واب �ي ��ة ال� ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة م��رزوق الغانم أع��رب فيها عن
اص��دق التهاني وأس�م��ى التبريكات

ب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال� �ك ��ري� �م ��ة س��ائ�ل�ا
امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن ي�ع�ي��ده��ا عليهم
جميعا وهم يرفلون في رداء الصحة
والعافية وعلى اهل الكويت األوفياء
ب � ��األم � ��ن وال � � ��رخ � � ��اء وع � �ل� ��ى األم� �ت�ي�ن
العربية واإلسالمية بالخير واليمن
والبركات.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف األح �م��د ببرقيتي تهنئة إل��ى
س �م��و ال �ش �ي��خ س ��ال ��م ال �ع �ل��ي رئ �ي��س
ال� �ح ��رس ال ��وط �ن ��ي وال �ش �ي ��خ م �ب��ارك
ال �ع �ب ��دال �ل ��ه ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا ع� ��ن خ��ال��ص
ال � �ت � �ه� ��ان� ��ي وص � � � � � ��ادق ال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
س��ائ�لا ال �ل��ه ال �ع �ل��ي ال �ق��دي��ر أن يعيد
ه��ذه املناسبة امل�ب��ارك��ة على كويتنا
الغالية وأه�ل�ه��ا األوف �ي��اء بمزيد من
األم��ن واالستقرار واالزده ��ار في ظل
ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�ح�ض��رة ص��اح��ب
السمو الشيخ صباح األحمد حفظه

ال �ل��ه ورع� ��اه واب �ق��اه راع �ي��ا ملسيرتنا
ونهضتنا وق��ائ��دا للعمل اإلنساني
وع�ل��ى األم �ت�ين ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام�ي��ة
ب ��األم ��ن وال �خ �ي ��ر واالزده � � � ��ار وع �ل��ى
العالم أجمع بالسالم والوئام.
ك �م��ا ت �ل �ق��ى س �م��وه ب��رق �ي��ات شكر
جوابية من سمو الشيخ سالم العلي
رئ� �ي ��س ال� �ح ��رس ال ��وط �ن ��ي وال �ش �ي��خ
م �ب ��ارك ال �ع �ب��دال �ل��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ح�ل��ول
شهر رمضان املبارك سائلني املولى
عز وجل أن ينعم على سموه بنعمة
ال �ص �ح��ة وال �ع ��اف �ي ��ة وال �ع �م ��ر امل��دي��د
وعلى الكويت وشعبها الوفي باألمن
واألمان واالستقرار والرخاء.
ك � �م� ��ا ت� �ل� �ق ��ى س � �م� ��و ول � � ��ي ال �ع �ه ��د
ب ��رق� �ي ��ات ت �ه �ن �ئ��ة م� ��ن م �ع ��ال ��ي ك �ب��ار
ال � �ش � �ي ��وخ ون � ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح ��رس
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو
الشيخ ناصر املحمد وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء و

الغانم يستقبل آل خليفة والبديوي
اس �ت �ق �ب ��ل رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
األمة مرزوق الغانم في مكتبه
ام��س رئيسة هيئة البحرين
للثقافة واآلث ��ار الشيخة مي
بنت محمد آل خليفة.
كما استقبل الغانم سفير
الكويت لدى جمهورية كوريا
الجنوبية جاسم البديوي.

الغانم مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال�خ��ال��د وذل��ك بمناسبة ح�ل��ول شهر
رم� �ض ��ان امل � �ب ��ارك ض �م �ن��وه��ا أس �م��ى
آي ��ات ال�ت�ه��ان��ي وأص� ��دق ال�ت�ب��ري�ك��ات
م � �ق� ��رون� ��ة ب � �خ ��ال ��ص م � �ش ��اع ��ر ال � ��ود
وال ��وف ��اء ل �س �م��وه م �ع��رب�ين ع ��ن ب��ال��غ
ال� �ت� �ق ��دي ��ر مل� �س� �ي ��رة س� �م ��وه ال �ح��اف �ل��ة
باإلنجازات والعطاء لوطننا الغالي
الكويت والدعم املتواصل الذي ينير
طريقنا في خدمة الوطن واملواطنني
س��ائ�ل�ين ال�ل��ه ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر ان يديم
ع �ل��ى س �م ��وه ن �ع �م��ة ال �ص �ح��ة ودوام
ال� �ع ��اف� �ي ��ة وأن ي � �س� ��دد ع� �ل ��ى ط��ري��ق
الخير خ�ط��اه وأن ينعم على بالدنا
الحبيبة بدوام االمن واألمان والتقدم
واالزده ��ار ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة
لحضرة صاحب السمو أمير البالد
املفدى الشيخ صباح األحمد
وت�ل�ق��ى ب��رق�ي��ات تهنئة بمناسبة

ح� �ل ��ول ش� �ه ��ر رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك م��ن
الوزراء واملحافظني وكبار املسؤولني
بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي
واالخوة املواطنني واملقيمني األوفياء
داخل وخارج الكويت.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ببرقيات شكر جوابية
ض �م �ن �ه��ا س � �م� ��وه ش � �ك� ��ره وت� �ق ��دي ��ره
وت �م �ن �ي��ات��ه ال �ط �ي �ب��ة ل�ل�ج�م�ي��ع داع �ي��ا
الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه
املناسبة املباركة على دول��ة الكويت
وأه �ل �ه��ا األوف � �ي� ��اء ب��ال �خ �ي��ر وال �ي �م��ن
والبركات وأن يحفظها من كل مكروه
وأن ي �ن �ع��م ع �ل �ي �ه��ا ب ��األم ��ن واألم � ��ان
واالستقرار وأن يعيدها على األمتني
العربية واإلسالمية بالخير واليمن
وال�ب��رك��ات س��ائ�لا ال�ل��ه العلي القدير
أن يرحم شهداءنا األب��رار ويسكنهم
فسيح جناته ويلهم ذوي�ه��م الصبر
والسلوان.
وم��ن ناحية أخ��رى استقبل سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه بقصر
ب �ي ��ان ص �ب ��اح ام� ��س رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة م��رزوق الغانم واستقبل سمو
الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك رئ�ي��س مجلس
الوزراء.
كما استقبل النائب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ك�م��ا استقبل
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء ووزي ��ر ال��دف��اع الشيخ خالد
ال �ج��راح واستقبل سمو ول��ي العهد
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر
امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة أنس
ال�ص��ال��ح ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر اإلع�ل�ام
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود.
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هنأوا القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين بالشهر الكريم

نواب :شهر رمضان فرصة ثمينة
لتوحيد الصف ونبذ الفرقة
ه �ن��أ ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د وول ��ي
ال �ع �ه��د س �م��و ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح �م��د
وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ال �ك��ري��م واألم �ت�ي�ن
العربية واإلس�لام�ي��ة بمناسبة حلول
شهر رمضان املبارك.
وق � � ��ال ال� � �ن � ��واب إن ه � ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
املباركة وما تحمله من خير وبركة لها
مكانة عظيمة ف��ي قلب ك��ل مسلم على
وج ��ه امل �ع �م��ورة ن�س�ت�ل�ه��م م�ن�ه��ا ال�ع�ب��ر
وال � � ��دروس م��ؤك��دي��ن ض � ��رورة ت�ك��ات��ف
الجميع حول القيادة السياسية ونبذ
الفرقة والخالف وتوحيد الصف وذلك
ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى أم ��ن واس �ت �ق��رار ال�ك��وي��ت
ونهضتها.
وت� � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
ب �خ��ال��ص ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات م��ن
م �ق��ام ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي ��ر ال�ش�ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه وس �م��و ول ��ي ع �ه��ده األم�ين
الشيخ ن��واف األح�م��د الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه وال��ى رئ�ي��س مجلس االم��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وال � � ��ى س �م ��و رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك
والى ال��وزراء والنواب والى عموم أهل
الكويت واملقيمني على أرضها الطيبة
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
داعيا الله عزوجل ان يعيد هذا الشهر
امل �ع �ظ��م ع�ل��ى ال �ش �ع��ب ال�ك��وي �ت��ي وع�ل��ى
األم �ت�ين ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة بالخير
واليمن والبركات.
وق��ال عسكر ف��ي تصريح صحافي:
ان ه � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة اإلي� �م ��ان� �ي ��ة وت �ل��ك
األي� � � ��ام امل � �ب ��ارك ��ة ت �ع ��د ف ��رص ��ة ث�م�ي�ن��ة
لتآلف ال�ق�ل��وب ون�ش��ر املحبة وال�س�لام
ب�ين أب�ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ون�ب��ذ الفرقة
وت��وح �ي��د ال �ص��ف مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات

عسكر العنزي

د.احمد مطيع

طالل الجالل

د .عودة الرويعي

الداخلية واملخاطر الخارجية املحيطة
ِب� َ�ن��ا وت��وح �ي��د ال �ج �ه��ود ل �ب �ن��اء ال��وط��ن
وتحقيق تطلعات املواطنني ونتضرع
ال ��ى ال �ل��ه ع��ز وج ��ل أن ي�ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت
ق �ي ��ادة وش �ع �ب��ا وان ت�ب�ق��ى دائ �م ��ا بلد
األمن واألمان في ظل القيادة الحكيمة
لسمو االمير حفظه الله.
وط � ��ال � ��ب ع �س �ك ��ر وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ب�ف��رض رق��اب��ة م �ش��ددة من
األج �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة ب ��ال ��وزارة وتفعيل
مواد القانون رقم  39لسنة  2014بشأن
حماية املستهلك ملواجهة غالء االسعار
ف��ي االس ��واق واملجمعات والجمعيات
خ�لال شهر رمضان ومواجهة التجار
ال��ذي��ن يستغلون ضعف ال��رق��اب��ة لرفع
األس �ع��ار وزي � ��ادة االع �ب��اء امل��ال �ي��ة على
املواطنني واملقيمني الذين يعانون من
قلة الدخل وغالء املعيشة.
وب��دوره تقدم النائب د.احمد مطيع
ال �ع ��ازم ��ي ب�ت�ه��ان�ي��ه وت �ب��ري �ك��ات��ه مل�ق��ام
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ولولي عهده األمني سمو الشيخ نواف

األح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ول �ل�ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي ال �ك��ري��م ول�ل�أم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واإلس�ل�ام� �ي ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ح� �ل ��ول ش�ه��ر
رمضان املبارك.
وق � � � ��ال م� �ط� �ي ��ع إن ه � � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة
امل �ب��ارك��ة وم ��ا ت�ح�م�ل��ه م��ن خ�ي��ر وب��رك��ة
ل�ه��ا م�ك��ان��ة عظيمة ف��ي ق�ل��ب ك��ل مسلم
ع �ل��ى وج� ��ه امل� �ع� �م ��ورة ن �س �ت �ل �ه��م م�ن�ه��ا
العبر وال ��دروس السيما أنها ممتلئة
بالعبادات والطاعات والقربات مؤكدا
ض��رورة تكاتف الجميع ح��ول القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ون� �ب ��ذ ال� �ف ��رق ��ة وال� �خ�ل�اف
وتوحيد الصف وذلك حفاظا على أمن
واستقرار الكويت ونهضتها.
وأض � ��اف أن �ن��ا وف ��ي ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة
العظيمة لم ننس ولن ننسى أن هناك
الكثير م��ن املسلمني ممن يعانون من
الفقر والحصار وال�ج��وع واإلضطهاد
ن � �ت � �ي � �ج� ��ة ال� � � � �ح � � � ��روب وال� � � �ص � � ��راع � � ��ات
واملجاعات مؤكدا أن لهؤالء حقا علينا
ب��أن نقف معهم ونساعدهم وندعمهم
م ��ادي ��ا وم �ع �ن��وي��ا وأق � ��ل م ��ا ي �م �ك��ن أن
ن�ق��دم��ه ل�ه��م ه��و ال��دع��اء وه ��ذا أض�ع��ف

اإليمان وختم النائب تصريحه بأننا
نحمد الله عز وجل الذي بلغنا رمضان
ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن
ص��ام��ه وق��ام��ه إي�م��ان��ا واح�ت�س��اب��ا وأن
يجعلنا م��ن عتقائه م��ن ال�ن��ار إن��ه ولي
ذلك والقادر عليه.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ت ��وج ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ط�ل�ال
ال � �ج �ل��ال ب ��أط� �ي ��ب ال� �ت� �ه ��ان ��ي وأس� �م ��ى
ال�ت�ب��ري�ك��ات إل��ى م�ق��ام ح�ض��رة صاحب
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 وإل� ��ى سمو
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وال ��ى رئ�ي��س مجلس
األم� ��ة وس �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
والوزراء والنواب واملواطنني واملقيمني
على أرض الكويت الحبيبة بمناسبة
حلول شهر رمضان املعظم سائال الله
ان ي�ع�ي��د ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن
والبركات.
وق � � � ��ال ال� � �ج �ل��ال ان م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
سيستغل شهر الصيام ف��ي استكمال
م� �س� �ي ��رت ��ه ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ول � � ��ن ي �ك ��ون

الصيام عائقا امام النواب في تحقيق
االنجازات التي يتطلع اليها املواطنون
بل سيكون حافزا على اق��رار القوانني
ال �ه��ام��ة امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال��ه
مشيرا ال��ى ان ه�ن��اك ح��رص��ا م��ن اغلب
االع�ض��اء على ع��دم ف��ض دور االنعقاد
اال بعد اقرار القوانني املتفق عليها بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وط� ��ال� ��ب ال � �ج�ل��ال وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب ��اح� �ك ��ام رق ��اب �ت �ه ��ا ع�ل��ى
االس�ع��ار خاصة خ�لال الشهر الفضيل
الذي يستغله بعض التجار في وضع
زي��ادات غير م�ب��ررة على بعض السلع
وان ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك ح� �م�ل�ات ت�ف�ت�ي�ش�ي��ة
مستمرة على االس��واق من اجل التأكد
من االسعار.
واع��رب الجالل عن خالص تمنياته
ب��ان تعود ه��ذه املناسبة على الكويت
قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن
واالستقرار.
وف� ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ت �ق��دم ال �ج�لال
ب��أس �م��ى آي� ��ات ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات
للطلبة الناجحني في مرحلة الثانوية

ال �ع ��ام ��ة والول � �ي� ��اء أم� ��وره� ��م وأس ��ره ��م
م �ت �م �ن �ي��ا ل �ه��م م ��زي ��دا م ��ن ال� �ت� �ق ��دم ف��ي
املرحلة الجامعية.
وق� � � ��ال ال � � �ج �ل��ال :الي� �س� �ع� �ن ��ي اال ان
اه �ن��ئ اب �ن��اء ن��ا ال�ط�ل�ب��ة ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه
م��ن ج �ه��د وت�ح�ص�ي��ل وم ��ذاك ��رة وال �ت��ي
أهلتهم للنجاح وال�ت�ف��وق متمنيا ملن
لم يحالفهم الحظ االجتهاد واملثابرة
لتحقيق ن�ت��ائ��ج اف�ض��ل ف��ي اخ�ت�ب��ارات
الدور الثاني.
ودعا الجالل وزير التربية والتعليم
ال�ع��ال��ي ب��در العيسى ال��ى زي ��ادة خطة
االبتعاث للعام الجامعي ٢٠١٧ /٢٠١٦
ومنح فرصة اكبر للطلبة في االبتعاث
ب��ال��داخ��ل وال �خ��ارج فهم ث��روة الكويت
الحقيقية.
كما توجه النائب د .عودة الرويعي
بأطيب التهاني واسمى التبريكات الى
م �ق��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
ص�ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح امير
البالد املفدى وسمو ولي عهده االمني
الشيخ ن��واف االح�م��د الجابر الصباح
ورئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة وس �م��و رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال� � � � ��وزراء وال� �ن ��واب
وامل � ��واط� � �ن �ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ارض
ال� �ك ��وي ��ت ال �ح �ب �ي �ب��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ح �ل��ول
شهر رمضان املعظم متمنيا ان يعيد
الله تلك املناسبة على امتنا العربية
واالسالمية بالخير واليمن والبركات.
وع �ب ��ر ال ��روي� �ع ��ي ع ��ن ت �م �ن �ي��ات��ه ف��ي
ه� ��ذا ال �ش �ه��ر امل � �ب ��ارك ال �خ �ي��ر ل�ل�ك��وي��ت
ق�ي��ادة وشعبا واالم��ن واالس�ت�ق��رار لها
وت �ع��زي��ز وح��دت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة وت�م��اس��ك
ل�ح�م�ت�ن��ا ال��وط �ن �ي��ة وم�ت�م�ن�ي��ا ل�ل�ك��وي��ت
ول��دول الخليج واالم��ة العربية التقدم
واالزده � � ��ار وع � ��ودة االس �ت �ق��رار ل �ل��دول
العربية.

الطريجي يطالب الصالح بتطبيق الحكم الصادر لصالح
العاملين في المنصات البحرية
دع��ا النائب د.ع�ب��د ال�ل��ه الطريجي
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
ال�ص��ال��ح إل��ى ال�ت��دخ��ل م��ن أج��ل إل��زام
ش��رك��ة ن �ف��ط ال �خ �ل �ي��ج ت�ن�ف�ي��ذ ال�ح�ك��م
القضائي ال �ص��ادر لصالح املوظفني
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي امل� �ن� �ص ��ات ال �ب �ح��ري��ة
ب��دائ��رة اإلن�ت��اج البحري ف��ي عمليات
الخفجي املشتركة مؤكدا عدم وجود

أي م�ب��رر ي�ح��ول دون تنفيذ األح�ك��ام
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال� �ص ��ادرة ب��اس��م ص��اح��ب
السمو األمير.
وأض � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي أن هؤالء املوظفني يعملون
ف� ��ي امل� �ن� �ص ��ات ال� �ب� �ح ��ري ��ة ب��امل �ن �ط �ق��ة
ال� �ب� �ح ��ري ��ة امل � �ح � ��اي � ��دة ب� �ن� �ظ ��ام ع �م��ل
امل� �ن ��اوب ��ات وب ��واق ��ع س �ت��ة أي � ��ام عمل
وأربعة أيام راحة أي ما يعادل ثمانية

عشر يوم عمل وقد حصلوا على حكم
ق�ض��ائ��ي يعطيهم ال �ح��ق بالحصول
على بدل طريق إال أن الشركة عاملت
ال �ح �ك��م ب �غ �ي��ر م ��ا ج� ��اء ف ��ي م�ن�ط��وق��ه
وبأساليب يراها املوظفون املعنيون
غريبة وغير مبررة.
وأوض ��ح ال�ط��ري�ج��ي أن��ه وحسبما
ب �ل �غ �ن��ي م ��ن امل ��وظ �ف�ي�ن ف � ��إن ال �ش��رك��ة
ق��ام��ت ب�ص��رف مبلغ رم��زي لهم على

أساس ثالث رحالت شهرية فقط بدال
م��ن احتساب ال�ب��دل على أس��اس أي��ام
ال�ع�م��ل الفعلية وب��اس�ت�خ��دام وسيلة
ن�ق��ل ه��ي ال �ط��ائ��رة ب ��دال م��ن الوسيلة
ال�ف�ع�ل�ي��ة وه ��ي ال � �ق ��وارب امل�خ�ص�ص��ة
ل�ن�ق��ل امل��وظ�ف�ين م��ن امل�ي�ن��اء إل��ى حقل
ال �خ �ف �ج��ي ال� �ب� �ح ��ري ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
العمل عليها في الحقل البحري.
وأك � � ��د أن امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ت �ض��رري��ن

ي��ري��دون رف��ع الظلم ال��ذي وق��ع عليهم
وه� � ��م ال ي � ��ري � ��دون س� � ��وى ال �ت �ط �ب �ي��ق
الصحيح ملا ج��اء في منطوق الحكم
واج� ��ب ال �ن �ف��اذ وال � ��ذي ي�م�ن�ح�ه��م حق
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ب � ��دل ط ��ري ��ق ل �ك��ام��ل
أي��ام العمل الفعلية أس��وة بإخوانهم
العاملني في الشركة.
د.عبد الله الطريجي
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التشريعية ترفع الحصانة عن دشتي
في قضيتين جديدتين
واف�ق��ت لجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة خ �ل�ال اج �ت �م��اع �ه��ا ام��س
ع �ل��ى ط �ل��ب رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
ع��ن النائب د .عبدالحميد دشتي في
قضيتني.
وق ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب أح�م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني
ع �ق��ب ان �ت �ه ��اء االج� �ت� �م ��اع إن ال�ل�ج�ن��ة
اوص��ت باملوافقة على رف��ع الحصانة
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ع � ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب دش � �ت� ��ي ف��ي
قضيتني األول��ى حصر نيابة اإلع�لام
ج�ن��ح م�ب��اح��ث اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وامل�ق�ي��دة
برقم  2016/556واالخرى جنايات امن
دولة واملقيدة برقم .2016/17
وأض � � � ��اف ال �ق �ض �ي �ب��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
اوصت باملوافقة على االقتراح بقانون
بشأن إضافة مواد جديدة إلى قانون
 17لسنة  1960بشأن اصدار االجراءات
واملحاكمات الجزائية.
وج��اء في نص االقتراح ال��ذي تقدم
به النائب د .يوسف الزلزلة باضافة
م � ��واد ج ��دي ��دة ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 17
لسنة  1960بإصدار قانون االجراءات
واملحاكمات الجزائية.
م� ��ادة أول � ��ى :ت �ض��اف ال ��ى ال �ق��ان��ون
رق��م  17لسنة  1960امل�ش��ار ال�ي��ه م��واد
جديدة ب��أرق��ام  74مكررا أ و 74مكررا
ب و 74م �ك ��ررا ج و 74م �ك ��ررا د و74
م �ك��ررا ه �ـ و 74م �ك��ررا و و 74م �ك��ررا ز
نصوصها التالية:
م � � ��ادة  74م � �ك � ��ررا أ :اذا اق �ت �ض��ت
م�ص�ل�ح��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ن��ع س�ف��ر املتهم
خ��ارج ال�ب�لاد ج��از للمحقق منعه من
ال�س�ف��ر ب �ق��رار مل��دة ال ت��زي��د ع�ل��ى ثالثة
اش�ه��ر وي �ج��وز مل��ن ص��در ق ��رار بمنعه
من السفر التظلم من ه��ذا ال�ق��رار امام
رئ�ي��س املحكمة املختصة املنصوص
عليها في امل��ادة  69من قانون الجزاء
ويبت ف��ي التظلم ب�ق��رار مسبب خالل
مدة ال يتجاوز ثماني واربعني ساعة
من تاريخ تقديمه ويجب عرض املتهم
على رئيس املحكمة قبل انتهاء مدة
املنع بأسبوع  -للنظر في تجديد املنع
ويصدر رئيس املحكمة قراره بتجديد
املنع مل��دة ثالثني يوما في كل تجديد
منه على اال تزيد م��دة املنع ب��أي حال
من االحوال على ستة اشهر من تاريخ
ص��دور ق��رار املنع وال يصدر ام��ر منع
املتهم من السفر اال بعد سماع اقواله.
م ��ادة  74م �ك��ررا ب :ال يستمر منع
املتهم من السفر اذا اقتضاه التحقيق
ب �م��ا ال ي ��زي ��د ع �ل��ى امل � ��دة امل �ن �ص��وص
عليها في امل��ادة السابقة اال بقرار من
املحكمة املختصة بنظر املوضوع بناء
على طلب املحقق ومل��دة ثالثني يوما
ف ��ي ك ��ل م� ��رة وب �ح��د اق �ص��ى س �ن��ة من
تاريخ صدور قرار املنع.
م��ادة  74م�ك��ررا ج :يجب ان تسمع
اقوال املتهم قبل اصدار قرار منعه من
السفر او تجديده واذا صدر قرار املنع
ضد متهم ه��ارب فيجب سماع اقواله

خالل اربع وعشرين ساعة من القبض
عليه.
مادة  74مكررا د :للمحقق ان يصدر
ق��رارا برفع منع املتهم من السفر متى
ان�ت�ف��ى م �ب��رره او اث ��ره ع�ل��ى التحقيق
ويكون رفع املنع من السفر بعد تعهد
املتهم بالحضور مصحوبا بكفالة او
تأمني مالي في الجرائم التي يعاقب
ع�ل�ي�ه��ا ب ��االع ��دام او ب��ال�ح�ب��س امل��ؤب��د
دون غيرها وفقا ملا تقتضيه ظروف
القضية.
م� ��ادة  74م �ك ��ررا ه� �ـ :اذا ع �ل��ق ق ��رار
رفع املنع من السفر على تقديم تعهد
م��ن ك�ف�ي��ل ف��ان��ه ال ي �ك��ون ن��اف��ذا اال في
ال �ت��اري��خ واذا ك ��ان ال �ت �ع �ه��د م ��ن دون
ض�م��ان ف��ان ق��رار رف��ع امل�ن��ع م��ن السفر
ينفذ م�ت��ى وق��ع امل�ت�ه��م التعهد وعلى
م��ن ام��ر ب��رف��ع امل�ن��ع م��ن ال�س�ف��ر بشرط
التعهد بضمان او من دونه ان يصدر
االم��ر ال��ى جهة االخ�ت�ص��اص بذلك ما
لم يكن ممنوعا من السفر لسبب آخر
يؤشر به في االوراق.
مادة  74مكررا و :يلتزم املتهم الذي
ي �ص��در ق � ��رار ب��رف��ع م �ن �ع��ه م ��ن ال�س�ف��ر
بالحضور املستمر ب��ال��زم��ان وامل�ك��ان
الذي يحدده املحقق في طلب الحضور
وف��ي حالة اخالله بهذا االل�ت��زام توقع
عليه غرامة مالية.
م � ��ادة  74م� �ك ��ررا ز :ال �ت �ع �ه��د ال ��ذي
يوقع عند رف��ع منع السفر ع��ن املتهم
ينص فيه على التزامه بالحضور في
الزمان واملكان الذين يبينهما املحقق
وبمواظبته على ذل��ك كلما طلب منه
الحضور وب��أن يدفع مبلغا يعني في
التعهد اذ اخ��ل بهذا االل�ت��زام وتسري
على هذا التعهد األحكام التي تسري
على التعهد بالحضور بوجه عام.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون.
وج� � � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ل�ل��اق � �ت� ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة م � ��واد
جديدة الى القانون رقم  17لسنة 1960
باصدار قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية
ال �ب�ين م��ن ن �ص��وص ال �ب��اب ال�ث��ال��ث
م� ��ن ال ��دس � �ت ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي وال� �خ ��اص
ب� ��ال � �ح � �ق� ��وق وال � � ��واج� � � �ب � � ��ات ال � �ع ��ام ��ة
ان امل � �ش � ��رع ال � ��دس � �ت � ��وري ق � ��د ارت� �ق ��ى
ب��ال �ح��ري��ة ف��ي االق ��ام ��ة او ال�ت�ن�ق��ل ال��ى
م� � ��دارج امل �ش��روع �ي��ة وك��رس �ه��ا ض�م��ن
الحقوق والحريات العامة فجعل من
ح��ري��ة ال �س �ف��ر وال �ت �ن �ق��ل داخ� ��ل ال �ب�لاد
وخ ��ارج � �ه ��ا ب��وص �ف �ه��ا اح � ��د م �ظ��اه��ر
ال �ح��ري��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ح �ق��ا دس �ت��وري��ا
ف�ل�ا ي �ج��وز ع�م�لا ب��ال�ف�ق��رة االول � ��ى من
امل� ��ادة  31م��ن ال��دس �ت��ور تقييد حرية
ان �س��ان ف��ي ال�ت�ن�ق��ل او ال�س�ف��ر اال وف��ق
احكام القانون الذي يصدر من املشرع
ال �ع��ادي بتنظيم اج � ��راءات وض��واب��ط
م�م��ارس��ة ه��ذه ال�ح��ري��ة وب �م��ا ال يمس

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ه��ذا ال�ح��ق او ينتقص منه او يعطله
دون م�ق�ت�ض��ى م ��ن امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة
للمجتمع والدولة.
ون� � � �ظ � � ��را مل � � ��ا ي � �ت� ��رت � ��ب ع � �ل � ��ى م �ن��ع
الشخص من السفر ال��ى خ��ارج البالد
م ��ن آث � ��ار س�ل�ب�ي��ة واض � � ��رار ت �ل �ح��ق ب��ه
وت��زداد جسامتها في بعض الحاالت
فقد اح��اط امل�ش��رع ه��ذا االج ��راء  -دون
سائر االجراءات التحفظية والوقائية
ال�ت��ي ن��ص عليها ال�ق��ان��ون  -بالعديد
م��ن ال�ض��واب��ط واالج� ��راءات م��ن اهمها
انه يتعني الصدار امر املنع من السفر
ان يكون القانون قد نص صراحة على
تخويل هذا الحق ملن يصدره.
وه � ��ذه امل� �ب ��ادئ س �ط��رت �ه��ا محكمة
ال �ت �م �ي �ي��ز ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال �ع ��دي ��د م��ن
احكامها.
وازاء خلو م��واد ق��ان��ون االج ��راءات
وامل�ح��اك�م��ات ال�ج��زائ�ي��ة م��ن ن��ص على
هذا االجراء التحفظي مما قد يخشى
معه االض ��رار ب�ه��ذا ال�ح��ق ال��دس�ت��وري
الذي حرص على صونه وحمايته فان
االم��ر يستلزم تدخال تشريعيا يكفل
ص�ي��ان��ة ه ��ذا ال �ح��ق وي�ن�ظ��م اج � ��راءات
وض��واب��ط ت�ق�ي�ي��ده ومل��زي��د م��ن البيان
نضيف ملا سبق اآلتي:
ع � �ل ��ى خ� �ل ��اف ق � ��ان � ��ون امل� ��راف � �ع� ��ات
امل ��دن � �ي ��ة وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� � � ��ذي ح � ��ددت
ف �ي ��ه امل � ��ادت � ��ان  297و 298اج � � ��راءات
م �ن��ع ال �س �ف��ر وال �ت �ظ �ل��م م �ن��ه ف �ق��د خلت
نصوص القانون رق��م  17لسنة 1960
باصدار قانون االجراءات واملحاكمات
ال �ج ��زائ �ي ��ة م ��ن ت �ن �ظ �ي��م خ� ��اص ب�م�ن��ع
السفر كاجراء تحفظي.
وحيث ان قرار منع السفر هو صورة
من صور االج��راءات االحتياطية ضد
املتهم والتي يتخذها املحقق ملصلحة
التحقيق سواء كان من اعضاء النيابة
العامة او االدارة العامة للتحقيقات
ب �ح �س ��ب االخ � �ت � �ص� ��اص ت �خ �ض ��ع ف��ي
اصدارها لتقدير من يباشر التحقيق
ويمكن للممنوع من السفر التظلم منه
ال��ى النيابة العامة او ال��ى مدير ادارة
التحقيقات بحسب االحوال.
اال ان ك��ل ذل ��ك ال ي�غ�ي��ر م��ن حقيقة
وج ��ود ال �ف��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��ذي يلزم
معالجته لصيانة الحقوق االساسية
وال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة ل� �ل� �ف ��رد وال � �ت � ��ي ك �ف �ل �ه��ا

الدستور.
ك� �م ��ا ان اط � �ل� ��اق وص � � ��ف االج � � � ��راء
ال �ت �ح �ف �ظ��ي ع �ل��ى م �ن��ع ال �س �ف��ر ي �ع��وزه
وج ��ود ال �ن��ص ال�ق��ان��ون��ي ح�ت��ى يتسم
هذا االجراء بتلك الصفة.
وي�لاح��ظ ان��ه رغ��م غياب النص في
ق��ان��ون ال� �ج ��زاء او ق��ان��ون االج � ��راءات
واملحاكمات الجزائية اال ان القوانني
ال �ت��ي ص � ��درت الح �ق��ا ل�ت�ن�ظ�ي��م بعض
ال� �ج ��رائ ��م ال �خ ��اص ��ة ك �ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة
االموال العامة وقانون غسيل االموال
وت �م��وي��ل االره � ��اب ق��د ت�ض�م�ن��ت م��واد
تعالج تلك االجراءات.
وسعيا لسد ذلك الفراغ التشريعي
ل ��م ت �ج��د س �ل �ط��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ف��را اال
ب��ال �ل �ج��وء ال� ��ى امل � � ��ادة  37م ��ن ق��ان��ون
املحاكمات الجزائية والتي تنص على
ان:
يجوز في التحريات وفي التحقيق
ال�ب�ح��ث ع��ن االدل� ��ة امل��ادي��ة وال�ش�ف��وي��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ج��ري�م��ة ب��ال��وس��ائ��ل التي
ن �ظ �م �ه��ا ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ك� �م ��ا ي �ج��وز
االل�ت�ج��اء ال��ى اي وسيلة اخ��رى اذا لم
تكون فيها مخالفة ل�لاداب او اض��رار
بحريات االفراد وحقوقهم.
ام ��ا االج� � ��راءات التحفظية امل�ق�ي��دة
ل � �ح� ��ري� ��ة امل � �ت � �ه� ��م ف �ل ��ا ي� � �ج � ��وز ال ف��ي
التحريات وال في التحقيق القيام بها
اال ف��ي ال�ح��دود املنصوص عليها في
هذا القانون وبالقدر ال��ذي تستلزمه
ال � � �ض� � ��رورة وح �ق �ي �ق��ة االم � � ��ر ان ه ��ذه
امل � ��ادة ال ت �ب��رر م �ن��ع ال �س �ف��ر وال تمأل
ال �ف ��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��ذي اش��رن��ا ال�ي��ه
فتلك امل ��ادة اش ��ارت ال��ى طائفتني من
ال��وس��ائ��ل أواله �م��ا ت�ل��ك ال �ت��ي نظمها
ال�ق��ان��ون بحسب ن��ص امل��ادة امل��ذك��ورة
وثانيتها اي وسيلة اخ��رى ل��م ينص
عليها لكن هذه املادة اشترطت للجوء
الى الوسائل االخرى التي وردت دون
تحديد  -شرطني:
 - 1اال يكون فيها مخالفة لآلداب.
 - 2اال يكون فيها اض��رار بحريات
االف ��راد وحقوقهم وبالطبع ف��ان منع
السفر يتعارض مع الشرط الثاني اذ
هو بال شك يعطل حرية االفراد ويهدر
الحقوق املقررة لهم.
ك��ذل��ك ف��ان ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن تلك
امل� ��ادة وال �ت��ي اش� ��ارت ال ��ى االج � ��راءات

ال�ت�ح�ف�ظ�ي��ة امل �ق �ي��دة ل�ح��ري��ة امل�ت�ه��م قد
اش��ارت ايضا ال��ى ان��ه ال يجوز القيام
بها ال في التحريات وال في التحقيق
اال ف��ي ال�ح��دود املنصوص عليها في
ه��ذا القانون وبالقدر ال��ذي تستلزمه
الضرورة.
وب ��ال� �ط� �ب ��ع ف � � ��ان امل � �ق � �ص� ��ود ب �ت �ل��ك
االج��راءات االج��راءات التحفظية التي
ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ق ��ان ��ون ك��ال�ح�ب��س
االحتياطي والتي حرص املشرع على
ان ت� �م ��ارس ف ��ي ال� �ح ��دود امل �ن �ص��وص
عليها في القانون وبقدر الضرورة.
وم��ع التذكير ب��ال�ق��اع��دة االصولية
ان امل �ت �ه��م ب � ��ريء ح �ت��ى ت �ث �ب��ت ادان �ت��ه
ف��ان الحاجة باتت ملحة لسن النص
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال � � ��ذي ي �ع �ط��ي س �ل �ط��ات
ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ال � � �ح � ��ق ف � � ��ي م � �ن � ��ع س �ف��ر
الشخص ال��ذي يخضع للتحقيق في
ت�ه�م��ة ج�ن��ائ�ي��ة م�ن�س��وب��ة ال �ي��ه ويضع
ال �ض��واب��ط ال �ت��ي ت�ك�ف��ل م �م��ارس��ة ه��ذا
االج ��راء البالغ الجسامة ف��ي مساسه
بحقوق وحريات االفراد االساسية في
الحركة والتنقل ف��ي اط��ار املشروعية
ال �ق��ان��ون �ي��ة دون ت �ج ��اوز او ان �ح��راف
وليدخل هذا االجراء ضمن االجراءات
ال �ت �ح �ف �ظ �ي��ة امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
القانون.
ع �ل �ي��ه ق� ��دم ه� ��ذا االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
الضافة ست مواد جديدة الى الفصل
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ب��اب ال �ث��ان��ي م��ن ق��ان��ون
االج� � � � ��راءات وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ج �ن��ائ �ي��ة
ب��أرق��ام ( 47م �ك��ررا أ ال ��ى  74م �ك��ررا ز
وت �ه��دف ه��ذه امل ��واد ال��ى تقنني اج��راء
منع السفر وضبطه بضوابط وقيود
اجرائية وزمنية مع اتاحة حق التظلم
ض��د ال �ق��رار ال��ى ال�ق�ض��اء ب�غ��رض رف��ع
املنع.
وأوض � � � ��ح ال �ق �ض �ي �ب��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
أوصت ايضا باملوافقة على اقتراحني
ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م � ��واد ج ��دي ��دة ال��ى
ق ��ان ��ون رق � ��م  16ل �س �ن��ة  1960ب �ش��أن
اصدار قانون الجزاء.
وج� ��اء ف ��ي ن ��ص االق � �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ال��ذي ت�ق��دم ب��ه ال�ن��واب د .عبدالرحمن
ال� � �ج� � �ي � ��ران وم � �ح � �م� ��د ط � �ن� ��ا وس � �ع� ��ود
الحريجي وحمود الحمدان وحمدان
العازمي.
م� ��ادة اول� ��ى :ت �ض��اف م� ��واد ج��دي��دة
برقم  164مكررا  164 /مكررا أ164 /
م�ك��ررا ب /ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة
 1960املشار اليه نصوصها كاآلتي:
م � � ��ادة رق� � ��م  164م � �ك � ��ررا م � ��ع ع ��دم
االخ �ل�ال ب ��أي ع�ق��وب��ة اش ��د ع�م��ا ينتج
ع �ن��ه ال �ج��رائ��م امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
ه��ذه امل��ادة وامل��ادة التي تليها يعاقب
بالحبس مدة عشر سنوات وبغرامة ال
تقل عن خمسة آالف دينار كويتي كل
من م��ارس اعمال السحر او الشعوذة
وت�ت�ح�ق��ق اع �م��ال ال �س �ح��ر وال �ش �ع��وذة
بالتأثير او محاولة التأثير على بدن
او عقل اومشاعر الغير بواسطة قراءة
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ك�ل�ام غ �ي��ر م �ف �ه��وم او ال �ق �ي��ام ب��أع�م��ال
غ�ي��ر م�ف�ه��وم��ة ب�ق�ص��د تحقيق منفعة
او دف��ع ض��رر عن النفس او عن الغير
س��واء ك��ان ذل��ك بمقابل او غير مقابل
وتصادر األلبسة واالدوات املستعملة
في ذلك.
م� ��ادة  164م �ك ��ررا أ :ي �ع��اق��ب ب ��ذات
العقوبة امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل��ادة
السابقة كل من مارس اعمال التنجيم
او ال�ك�ه��ان��ة او ع�م�لا غ�ي��ر م�ف�ه��وم مع
االدعاء ان هذا العمل يكشف له معرفة
الغيبيات كقراءة الكف او ورق اللعب
او ال�ف�ن�ج��ان او ال �ض��رب بالحصي أو
الخط في الرمل.
وي �ت �ح �ق��ق ال �ت �ن �ج �ي��م ب ��االس� �ت ��دالل
بحركة الفلك على ال �ح��وداث الغيبية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��االف��راد او ال�ج�م�ع��ات التي
ستقع في املستقبل .وتتحقق الكهانة
ب��ادع��اء علم الغيب واس�ط��ة استخدام
الجن.
م � ��ادة رق� ��م  164م� �ك ��ررا ب :ي�ع��اق��ب
بالحبس مدة ثالثة سنوات وبغرامة
ال تقل عن ثالثة االف دينار كويتي كل
من استورد او جلب او حاز او احرز او
باع او سلم مواد تستعمل في االعمال
املوضحة في املادتني السابقتني وهو
عالم بذلك.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء وال � � � ��وزراء ك ��ل ف �ي �م��ا يخصه
تنفيذ هذا القانون.
وج� � � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
لالقتراح بقانون باضافة بعض املواد
ال��ى ق��ان��ون ال�ج��زاء ال�ص��ادر بالقانون
رق��م  16لسنة  :1960ت��ؤث��م امل ��ادة 164
التعدي على النفس بسبب الرعونة او
التفريط او االهمال او عدم االنتباه أو
عدم مراعاة اللوائح وهو نص عام ولم
يكن حينها ان�ت�ش��ار ل�لأف�ع��ال املؤثمة
ب �م��وج��ب ه� ��ذا االق � �ن ��ون وه� ��ي اع �م��ال
السحر والشعوذة والتنجيم والكهانة
وك��ذل��ك ق��راءة ال�ك��ف او ورق اللعب او
الفنجان او الضرب بالحصى او الخط
في الرمل اليت تدخل في املفهوم العام
للمادة  164اال ان انتشار هذه االفعال
ب�ش�ك��ل م�ل�ح��وظ وم �ط��رد وم�ت�ن��وع في
اآلون� ��ة االخ �ي ��رة اس �ت �ل��زم اوال :ال�ن��ص
على تجريمها ص��راح��ة ث��ان�ي��ا :وضع
تعريف محدد لها وثالثا :وضع قاعدة
ع��ام��ة ل�ل��رك��ن ال �ش��رع��ي ل�لأف �ع��ال محل
ال�ت��أث�ي��م واخ �ي��را ت�ج��ري��م امل�ت�ع��اون مع
الجاني ومصادرة االدوات املستخدمة
في الجريمة.
وان ال�ه��دف م��ن ه��ذا التجريم لهذه
االف �ع��ال ه��و ص�ي��ان��ة ال�ف�ك��ر واالع�ت�ق��اد
والعقل من ال�ض�لاالت املظلمة وكذلك
النفس البشرية م��ن انتهاك حرمتها
ب � ��االف � � �ع � ��ال ال� � � �ض � � ��ارة ال� � �ت � ��ي ت� �خ ��رج
صاحبها من لبه وعقله وجعله اسيرا
الصحاب النفوس الشريرة.
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أكدت أن كثيرا من الجهات لم تحقق الغرض من إنشائها

الميزانيات 4.6 :مليارات دينار قيمة التمويل
الحكومي لـ  35جهة ملحقة بالميزانية العامة

ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ع� ��دن� ��ان
عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت
مل �ن��اق �ش��ة ت � �ق� ��دي� ��رات م� �ص ��روف ��ات
الباب الخامس (اإلعانات) والباب
ال �س��ادس (امل �ن��ح) وال �ب��اب السابع
(املنافع االجتماعية) للسنة املالية
 2017/2016وتبني ما يلي:
أوال :ت� �ق ��دي ��رات ال � �ب� ��اب ال ��راب ��ع
(اإلعانات)
وف� � � �ق � � ��ا ل� � �ل� � �ت� � �ب � ��وي � ��ب ال� � �ج � ��دي � ��د
ل � �ل � �م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ف� � � � ��إن ه� � � � ��ذا ال� � �ب � ��اب
ي �خ �ت��ص ب � � ��إدراج ال �ت �ك �ل �ف��ة امل��ال �ي��ة
ال �ت��ي ت�ت�ح�م�ل�ه��ا ال ��دول ��ة ك��إع��ان��ات
ل�ل�م��واط�ن�ين ح�ي��ث ت��م إدراج مبلغ
 310م�لاي�ين دي�ن��ار لتغطية الدعم
امل �ق��رر للسلع ال�غ��ذائ�ي��ة األس��اس�ي��ة
بموجب البطاقة التموينية واملواد
اإلنشائية إض��اف��ة إل��ى إدراج نحو
 238مليون دي�ن��ار لدعم املنتجات
البترولية والغاز املسال.
وش � ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ض ��رورة
ق �ي��ام وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة
بمراجعة تكلفة كل السلع املدعومة
التي يتم توزيعها على املواطنني
من خالل البطاقة التموينية دوريا
السيما أن انخفاض أسعار النفط
ع��امل�ي��ا س�ي�س�ه��م ف��ي ت�ق�ل�ي��ل تكلفة
اإلنتاج والشحن لكثير من السلع
ال�غ��ذائ�ي��ة وامل ��واد اإلن�ش��ائ�ي��ة كذلك
ال�ع�م��ل ع�ل��ى م�ع��ال�ج��ة امل��آخ��ذ التي
تشوب ضعف الرقابة على صرف
املواد التموينية واإلسراع بإنجاز
م� � �ش � ��روع ال � ��رب � ��ط اآلل � � � ��ي ب� �م ��راك ��ز
ال�ت�م��وي��ن ال �خ��ارج �ي��ة ل�ت�لاف��ي ه��ذه
املالحظة املتكررة سنويا.
ك � �م� ��ا ب� �ي� �ن ��ت وزارة ال� � �ش � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل أن �ه��ا ب ��دأت

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات والحساب الختامي

ب � �م � �خ� ��اط � �ب� ��ة م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � ��وزراء
وال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ل�ب�ح��ث
إم� �ك ��ان� �ي ��ة ت �ط �ب �ي��ق دراس� � � ��ة ق��ام��ت
ب� �ه ��ا ال� � � � � ��وزارة م� ��ؤخ� ��را م� ��ن خ�ل�ال
ت� �خ� �ص� �ي ��ص ن � �س � �ب� ��ة م � � ��ن أرب � � � ��اح
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ف ��ي دع��م
امل � ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ب�ش�ك��ل ال ي��ؤث��ر
ع �ل��ى ن �ش��اط ال�ج�م�ع�ي��ات وال على
حقوق مساهميها كإحدى البدائل
ال �ت��ي س�ت�س��اه��م ف��ي إي �ج��اد ح�ل��ول
واق� �ع� �ي ��ة م� ��ع أي ت ��وج ��ه ح �ك��وم��ي
إلعادة دراسة الدعم.
ثانيا :تقديرات الباب السادس
(املنح)
وم� � ��ن واق � � ��ع ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل��ال �ي��ة
للميزانية الجديدة ترى اللجنة أن
القفزة الكبيرة ف��ي عجز امليزانية
القادمة وامل�ق��در بـ  12مليار دينار
يجب أن ُيقلص من داخل امليزانية
ن�ف�س�ه��ا م ��ن خ �ل�ال خ �ط��وة ج��ري�ئ��ة
وج � ��ادة ت�ت�م�ث��ل ف ��ي إع � ��ادة هيكلة
األج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�ت�ض�خ�م��ة
وامل �ت �ش �ع �ب��ة ح� �ي ��ث ق � � ��درت ت�ك�ل�ف��ة
ال �ت �م ��وي ��ل ال �ح �ك ��وم ��ي ل � �ـ  35ج�ه��ة
حكومية ملحقة بامليزانية العامة

وب �ع��ض ال �ج �ه��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ال�ت��ي
ال ت �غ �ط��ي إي ��رادات � �ه ��ا امل �ت��واض �ع��ة
م�ص��روف��ات�ه��ا امل�ت�ن��ام�ي��ة س�ن��وي��ا بـ
 4.6مليارات دينار وكثير من هذه
ال� �ج� �ه ��ات ل� ��م ت �ح �ق��ق ال � �غ� ��رض م��ن
إنشائها.
ك �م��ا ادرج ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة م �ب �ل��غ  266م �ل �ي��ون دي �ن��ار
منحا ل�ل��دول الشقيقة والصديقة
والب��د أن يكون ل��وزارة املالية دور
في إحكام رقابتها على هذه املنح
وخ��اص��ة ال ��دول ال�ت��ي ُتمنح منحا
مليارية بقرار من مجلس ال��وزراء
للتأكد من أنها تصرف في األوجه
املحددة لها وأن ال يقتصر دورها
على تنفيذ ال�ق��رارات ال�ص��ادرة من
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وت �ح��وي��ل م�ب��ال��غ
اإلع ��ان ��ة إل ��ى ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة
دون � �م ��ا أن ت �ت �ح �ق��ق ب �ن �ف �س �ه��ا م��ن
ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � � �ص� � ��رف ؛ الس � �ي � �م� ��ا أن
ال �ص �ن��دوق ي��رف��ض إن �ش��اء مكاتب
إشرافية له في تلك ال��دول ويسند
إدارة هذه املنح املليارية للمكاتب
االستشارية والتي شابت أعمالها

الكثير من املآخذ كما بينته تقارير
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ؛ وأن ب�ع��ض
ه��ذه امل�ن��ح ت��وج��ه خ�لاف��ا لغرضها
األساسي.
ث��ال �ث��ا :ت �ق��دي��رات ال �ب��اب ال�س��اب��ع
(املنافع االجتماعية)
وب�ي��ن دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة أن� ��ه ال
يوجد تأخير من جانبه في دراسة
ال� �ت ��أم�ي�ن ال� �ص� �ح ��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
خ� � � ��اص� � � ��ة وأن � � � � � � � ��ه رص � � � � � ��د ب� �ع ��ض
املالحظات والبد من استيضاحها
من وزارة الصحة كي ال يحمل املال
ال� �ع ��ام أع� �ب ��اء ال م �ب��رر ل �ه��ا وم�ن�ه��ا
وجود ازدواجية في شمول بعض
امل �ت �ق��اع��دي��ن م ��ن ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة
س��اب �ق��ة ول �ه��م ت��أم�ي�ن ص �ح��ي مثل
امل �ت �ق��اع��دي��ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
وأن بعض األم��راض غير مشمولة
ب��ال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي ك �م��رض القلب
وال �س ��رط ��ان وب �ي �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة أن�ه��ا
ع�ل��ى اس�ت�ع��داد لتبني أي متطلب
ت� �ش ��ري� �ع ��ي ف � ��ي ح � � ��ال وج � � � ��ود أي
ق �ص��ور ف��ي ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي وأن
االعتمادات املالية لقانون التأمني
ال� �ص� �ح ��ي م� ��درج� ��ة ف� ��ي امل �ي ��زان �ي ��ة

المرافق العامة انتهت
من تعديالت قانون البلدية
انتهت لجنة املرافق العامة أمس
م ��ن م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة
على قانون بلدية الكويت تمهيدا
للتصويت على ال�ق��ان��ون كمداولة
ثانية في الجلسة املقبلة.
وق � � � ��ال م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة س �ع ��ود
الحريجي للصحافيني ان اللجنة
ن ��اق� �ش ��ت ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا أم � ��س

ال �ت �ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون البلدية
الذي أقر كمداولة أولى في الجلسة
املاضية بحضور الوزير الكندري
م��وض �ح��ا أن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ك �ث �ي��رة
وم �ن �ه��ا ال� �ح ��د األدن � � ��ى واألق� �ص ��ى
ب� �ش ��أن م �خ��ال �ف��ات ال �ب �ن ��اء ل�ل�س�ك��ن
الخاص واستقر الرأي على ما أقر
في املداولة األولى وهو من  ٥٠إلى

 ٥٠٠دينار على كل متر.
وذك� � � � ��ر ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي أن ه� �ن ��اك
ت �ع��دي�لات ق��دم��ت ع �ل��ى ال�ع�ق��وب��ات
على من خالف قبل صدور القانون
وعموما اللجنة صوتت على رأيها
وث �ب��ت ف��ي ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ذي س�ي��رف��ع
إلى مجلس األمة والتصويت على
املداولة سيكون في جلسة الغد.

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة

ال�ج��دي��دة إال أن��ه الب��د م��ن استيفاء
امل ��راح ��ل ال �ق��ان��ون �ي��ة ق �ب��ل امل��واف �ق��ة
عليه نهائيا.
إض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك ف�ق��د ت��م إدراج
م �ب �ل��غ  125م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ل �ع�لاج
امل ��واط� �ن�ي�ن ب ��ال� �خ ��ارج وأوض� �ح ��ت
وزارة ال �ص �ح��ة أن ��ه ي �ت��م التجهيز
ح��ال �ي��ا ل �ت��وق �ي��ع ع �ق��د إدارة ن�ظ��ام
امل �ي �ك �ن��ة وال� ��رب� ��ط اآلل � ��ي ل�ل�م�ك��ات��ب
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� �خ ��ارج م ��ع إح ��دى
ال� �ش ��رك ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة
باملشاريع التكنولوجية.
ك �م ��ا اش �ت �م �ل��ت امل� �ي ��زان� �ي ��ة ع�ل��ى
االع � � �ت � � �م� � ��ادات ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ألك� �ث ��ر م� ��ن  42أل ��ف
ح ��ال ��ة ب �م �ب �ل��غ  300م �ل �ي��ون دي �ن��ار
مخصصة لربات املنازل واملطلقات
وال� �ش� �ي� �خ ��وخ ��ة وامل � �ت � ��زوج� ��ات م��ن
غير كويتي وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ح��االت
االجتماعية.
ووج � � �ه� � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� � �ض � ��رورة
متابعة وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ملبادراتها التشريعية مع
مجلس الوزراء فيما يخص صرف
م �س ��اع ��دات ال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ل �ل �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات م ��ن غير
ك��وي �ت �ي�ين ل �ت �ش �م��ل ال �ع �ج��ز امل� ��ادي
إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ال� �ع� �ج ��ز ال� �ط� �ب ��ي م��ع
م �ي �ك �ن �ت �ه��ا ورب � �ط � �ه� ��ا ب ��ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية املعنية للتسهيل على
الفئة املستفيدة مثمنة في الوقت
ن �ف �س��ه ج �ه��ود ال� � � ��وزارة ف ��ي ضبط
املتالعبني في ملف املساعدات.

إدراج  310ماليين
دينار لدعم السلع
الغذائية و238
مليونا للمنتجات
البترولية والغاز
المسال
 266مليون
دينار منحا
للدول الشقيقة
والصديقة
 125مليون دينار
للعالج بالخارج
و 300مليون دينار
للرعاية االجتماعية
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برلمان

األموال العامة :إحالة  53شركة حصلت
على حيازات زراعية إلى النيابة العامة
ق� � ��ررت ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة االم� � ��وال
ال� �ع ��ام ��ة خ �ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا ام ��س
م � �خ ��اط � �ب ��ة وزارت� � � � � � ��ي ال ��داخ � �ل � �ي ��ة
وال � � �ت � � �ج� � ��ارة وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع ��ام ��ة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ل� �ت ��زوي ��ده ��ا ب �ب �ع��ض امل �س �ت �ن��دات
وال��وث��ائ��ق ذات الصلة بالتحقيق
ال ��ذي ت�ج��ري��ه اللجنة ف��ي حصول
م��واط��ن ع�ل��ى ح �ي��ازات زراع �ي��ة من
خ �ل��ال رخ � ��ص ش� ��رك� ��ات ت �ج��اري��ة
تدور حولها شبها تزوير.
أوض ��ح رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب

د .عبد الله الطريجي في تصريح
إل� � � ��ى ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن أن ال �ل �ج �ن��ة
استمعت إلى أقوال متضاربة بني
مسؤولي وزارة الداخلية والهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ال � ��زراع � ��ة ال��ذي��ن
ح � �ض ��روا االج� �ت� �م ��اع األم� � ��ر ال ��ذي
يتطلب م��ن اللجنة تمحيصا من
أجل الوصول إلى الحقيقة بعدما
ت�ب�ين ل�ن��ا تغلغل ال�ف�س��اد اإلداري
في أغلب الجهات الحكومية.
وأض � � ��اف أن ال �ل �ج �ن��ة ت �ف��اج��أت
بمعلومات طرحها مسؤولو وزارة

التجارة الذين حضروا االجتماع
وتتمثل في قيام ال��وزراة بإخطار
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة أن ع��دد ال��رخ��ص
ال�ت�ج��اري��ة املشتبه ب�ه��ا ارت �ف��ع من
 18إلى  53شركة وأنه تم إحالة كل
هذه الشركات إلى النيابة العامة
مرفقا بها شهادة ملن يهمه األمر
ب��ال��رص�ي��د ال�ب�ن�ك��ي للمشتبه بهم
وه � ��ي ت �خ��ص أس � �م� ��اء وردت ف��ي
تحقيق اللجنة عن تورط البعض
ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ح �ي��ازات زراع�ي��ة
مخالفة دون وج��ه ح��ق م��ا تسبب
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ف� ��ي ح� ��رم� ��ان م �س �ت �ح �ق�ين آخ ��ري ��ن
كانوا أولى بهذه الحيازات.
وأع� �ل ��ن ال �ط��ري �ج��ي أن ال�ل�ج�ن��ة
س � �ت � �ت � �ق ��دم ب � �ك � �ت� ��اب إل� � � ��ى ج �ل �س��ة
م�ج�ل��س األم� ��ة امل�ق�ب�ل��ة ت�ط�ل��ب فيه
تمديد املهلة املمنوحة لها إلنجاز
تقريرها إل��ى ب��داي��ة دور االنعقاد
املقبل

جانب من اجتماع لجنة األموال العامة

طالب بتحديد سن التقاعد عند  50عاما للرجل و 40للمرأة

طنا يقترح تعديل قانون التأمينات االجتماعية

تقدم النائب محمد طنا باقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام األمر
األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )61لسنة
 1976ب ��إص ��دار ق ��ان ��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية جاء فيه:
م � � � ��ادة أول � � � � ��ى :ي� �س� �ت� �ب ��دل ب �ن��ص
ال�ب�ن��دي��ن ( )6 5م��ن امل� ��ادة ( )17من
األم ��ر األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م ()61
ل �س �ن��ة  1976امل� �ش ��ار إل �ي��ه ال �ن �ص��ان
التاليان:
ب �ن��د ( :)5ان �ت �ه��اء خ��دم��ة امل��ؤم��ن
عليها امل�ت��زوج��ة وك��ذل��ك املطلقة أو
االرم �ل��ة ل�غ�ي��ر األس �ب��اب امل�ن�ص��وص
عليها في البنود السابقة متى بلغت
م��دة اشتراكها ف��ي التأمني عشرين
ع��ام��ا ول ��م ي �ت �ج��اوز س�ن�ه��ا أرب �ع�ين
ع��ام��ا م�ي�لادي��ة وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ال
يضيع معاشها للتخفيض امل�ق��رر
بحكم امل ��ادة ( )20م��ن ه��ذا القانون
وي�س��ري ه��ذا الحكم على م��ن سبق
تقاعدها قبل العمل ب�ه��ذا القانون
دون أن يترتب على ذل��ك ص��رف أي
فروق مالية عن املاضي.

ب �ن��د ( :)6ان �ت �ه��اء خ��دم��ة امل��ؤم��ن
ع �ل �ي��ه ل �غ �ي��ر األس � �ب� ��اب امل �ن �ص��وص
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ب �ن��ود ال �س��اب �ق��ة م�ت��ى
ك ��ان ��ت م� ��دة اش� �ت ��راك ��ه ف ��ي ال �ت��أم�ين
ث�ل�اث�ي�ن ع ��ام ��ا ول � ��م ي� �ت� �ج ��اوز س�ن��ه
خمسني سنة م�ي�لادي��ة ف��إن ل��م يكن
قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب
الستحقاقه أال تقل مدة اشتراكه في
هذا التأمني عن عشرين عاما.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ي�ل�غ��ى ال �ب �ن��دان (-7
 )8م��ن امل ��ادة ( 17م �ك��ررا) م��ن األم��ر
األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )61لسنة
 1976املشار إليه.
م � � � ��ادة ث� ��ال � �ث� ��ة :ي� �ل� �غ ��ى ك � ��ل ح �ك��م
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م��ادة راب�ع��ة :على رئيس مجلس
ال � ��وزراء وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون.
وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل� �ل ��اق� � � �ت � � ��راح ب� � � �ق � � ��ان � � ��ون :ب � �ت� ��اري� ��خ
 2001/5/7ص��در القانون رق��م ()25
لسنة  2001بتعديل ب�ع��ض أح�ك��ام
ق� ��ان� ��ون ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة

وزي� ��ادة امل �ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة على
أن ي� �ب ��دأ ت �ن �ف �ي��ذه م� ��ن 2001/7/1
وك � ��ان ص � ��دور ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون (ك �م��ا
ورد بمذكرته اإليضاحية) بمثابة
ض� ��رورة ف��رض�ت�ه��ا ط�ب�ي�ع��ة ال�ت�ط��ور
املالي واالجتماعي في البالد آنذاك
استدعت األخ��ذ ب��إج��راءات التقشف
ف��ي ظ��ل ت��ده��ور سعر برميل النفط
وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف
التعديل مصلحة املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية وصناديقها
ومركزها املالي وك��ان من شأن هذا
القانون رفع سن التقاعد تدريجيا
ل �ي �ص ��ل إل� � ��ى ( )55س� �ن ��ة ل �ل ��رج ��ال
وللمرأة التي ليس لها أوالد.
ك �م��ا أع � ��اد ش� ��رط ال� �س ��ن ل�ت�ق��اع��د
امل��رأة ذات األوالد بحيث ت�ب��دأ هذه
السن من ( )45وتزداد تدريجيا إلى
س��ن ( )50ف��ي ه��ذا ال �ع��ام  2017وم��ا
بعدها مع اإلبقاء على شرط املدة.
وك� ��ان م��ن آث� ��ار ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل أن
سلب املرأة حقها في التقاعد املبكر
ل �ل �ت �ف��رغ ل ��رع ��اي ��ة األوالد واألس � ��رة

محمد طنا

وك� ��ذل� ��ك ف �ع ��ل ال � �ش� ��يء ن �ف �س��ه ل�ف�ئ��ة
ال��رج ��ال إذ زادت م �ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة
ب�ين ال�ش�ب��اب الخريجني الكويتيني
م ��ع ت� �ك ��دس امل ��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
الحكومي.
ورغ � �ب� ��ة ف� ��ي ت �ل�اق ��ي ت� �ل ��ك اآلث � ��ار
ول � � � � ��زوال ت� �ل ��ك ال� � �ظ � ��روف ال �س��اب �ق��ة
وت�ي�س�ي��را ع�ل��ى امل��واط �ن�ين وخ��اص��ة

ال�ن�س��اء ذوات األوالد ال��راغ�ب��ات في
رع��اي��ة األب�ن��اء وع��دم االع�ت�م��اد على
املربيات والخدم االجنبيات والتي
أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن
املجتمع وأخ�لاق�ي��ات��ه وب�م��ا يتالءم
م��ع ظ��روف مجتمعا ويحقق عدالة
إنسانية واجتماعية وربما يعطي
امل� ��رأة ال �ف��رص��ة ل�لاه�ت�م��ام ب��األس��رة
وال �ت��ي ه��ي ن ��واة امل�ج�ت�م��ع ال�ص��ال��ح
ولخلق املزيد من الوظائف الجديدة
ل �ل �خ��ري �ج�ي�ن وامل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي ح��ل
مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي.
إن خ� ��دم� ��ة م � � ��دة ع� �ش ��ري ��ن س �ن��ة
كافية حتى تستحق املرأة املتزوجة
وك��ذل��ك امل�ط�ل�ق��ة أو االرم �ل��ة امل�ع��اش
التقاعدي وان يكون سنها أربعني
عاما ميالديا وكذلك خدمة عشرين
س �ن��ة ك��اف �ي��ة ل �ل��رج��ل دون اش �ت��راط
ب�ل��وغ�ه��م س�ن��ا م �ح��ددة وذات ال�س��ن
بنسبة الستحقاق الرجال للمعاش
التقاعدي.
ك� � �م � ��ا أن ال� � �ع� � �ج � ��ز االك � � � �ت� � � ��واري
ل �ل �م ��ؤس �س ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال� � � ��ذي ك� � ��ان ال� �ه ��دف
األساسي لرفع سن التقاعد وربطة
ب� � �م � ��دة ال � �خ� ��دم� ��ة ي� �م� �ك ��ن ت� � �ج � ��اوزه
ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ش ��اري ��ع واألف � �ك ��ار
ال� � �ت � ��ي ت � �ص� ��ب ب � ��ات� � �ج � ��اه ال� �ص ��ال ��ح
ال �ع��ام وت�س��اه��م ف��ي اس�ت�م��رار نظام
التأمينات االجتماعية دون املساس
بحق امل��رأة في الوجود مع أسرتها
وت��رب�ي��ة أب�ن��ائ�ه��ا وب�ح��ق ال��رج��ل في
التقاعد.
ل� � ��ذا ف� �ق ��د ن� �ص ��ت امل � � � ��ادة األول� � ��ى
م��ن ه��ذا االق �ت��راح ع�ل��ى أن يستبدل
بنصي البندين ( )6-5من املادة ()17
م��ن ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية
املشار إليه النصان الجديدان اللذان
ي�ك�ف�لان ال�ح��ق ف��ي ال�ت�ق��اع��د ألي من
ال ��رج ��ل أو امل� � ��رأة م �ت��ى ب �ل �غ��ت م��دة
االش �ت��راك ق ��درا معينا ع�ل��ى النحو
ال� � ��وارد ب��ال �ن��ص م ��ع ت �ح��دي��د ال�س��ن
ل �ك��ل م ��ن ( )50س �ن��ة ل �ل��رج��ال ()40
سنة للمرأة باعتبارهما بلوغ سن
الشيخوخة والعتبارات إنسانية.
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أكد أن تفاقم األزمة يعود إلى إخفاقات الحكومات المتعاقبة في معالجتها

الحريجي :نحذر الحكومة من خطورة
ترحيل البدون إلى أي بلد
حذر ال �ن��ائ��ب س �ع��ود الحريجي
الحكومة من أي خطوة من شأنها
ت ��رح� �ي ��ل ال� � �ب � ��دون إل� � ��ى أي ب� �ل ��د ال
س �ي �م��ا دول � ��ة ج� ��زر ال �ق �م��ر م�ع�ت�ب��را
أن ك��ل م��ا ي��دور ف��ي ه��ذا ال�ش��أن من
أق��اوي��ل وأح��ادي��ث تخرج عن األطر
اإلنسانية واالجتماعية التي تغلف
هذا امللف وتربط مصائر أبناء هذه
الفئة بهذه األرض الطيبة لبالدنا
الكويت.
وج � � ��دد ال� �ح ��ري� �ج ��ي اس �ت �ن �ك ��اره
م � � ��واص� � � �ل � � ��ة أط � � � � � � � ��راف م � �ش � �ب ��وه ��ة
محاوالت تصوير الوفد البرملاني
ال � � ��ذي زار ج� � ��زر ال� �ق� �م ��ر ف� ��ي وق ��ت
سابق في زي��ارة بروتوكولية على
أن��ه ذه��ب لتسويق تهجير البدون
إليها معتبرا أن استمراء البعض
ه ��ذا ال �ح��دي��ث رغ ��م ت��أك�ي��دن��ا م��رات
وم � � ��رات أن امل �ج �ل ��س ال ي �ق �ب��ل وال
يملك طرح مثل هذه األمور يكشف
األهداف املخفية خلف ترويج هذه
الشائعات بأسلوب ممنهج.

وأوض� � � ��ح ال �ح ��ري �ج ��ي أن ه �ن��اك
إجماعا على أن تفاقم أزمة البدون
ي �ع��ود ف��ي األس � ��اس إل ��ى إخ �ف��اق��ات
ال�ح�ك��وم��ات املتعاقبة ف��ي معالجة
هذا امللف بشكل جذري وأن تحميل
ال �ب��دون ت��رك��ة ت�ل��ك اإلخ �ف��اق��ات عبر
ح �ل��ول ت �ت �غ��اف��ل أب� �ع ��اد امل �ل��ف على
الصعيدين اإلنساني واالجتماعي
لن يكون مقبوال بحال من األحوال.
وذك � ��ر أن امل � �ح � ��اوالت ال �ن �ي��اب �ي��ة
التي تمخضت عن قانون تجنيس
األرب � � � �ع� � � ��ة آالف ت � ��أت � ��ي ام� � � �ت � � ��دادا
مل �ح ��اوالت ح�ث�ي�ث��ة ل��دف��ع ال�ح�ك��وم��ة
نحو حلحلة القضية منذ ص��دور
ق ��ان ��ون ال� � � �ـ 2000ل �ل �م��رة األول � ��ى من
مجلس األمة في العام  2001إال أن
املسؤولية األساس تقع على عاتق
الحكومة س��واء ف��ي حسن تطبيق
ه��ذا القانون أو من حيث تجنيس
امل �س �ت �ح �ق�ين م� ��ن غ �ي��ر ح ��اج ��ة إل��ى
صدور قانون إذ إن أداء الحقوق ال
يعلق على القوانني.

وش � � � � ��دد ال � �ح � ��ري � �ج � ��ي ع � �ل � ��ى أن
ال� �ت� �ع ��اط ��ي امل� �ت� �ب ��اط ��ئ ع� �ل ��ى م ��دى
سنوات مرت مع املشكلة أسهم في
الوصول للمشهد املعقد الذي نحن
ع�ل�ي��ه اآلن وك ��ان امل �ف �ت��رض أن يتم
حسم األمر مع نهاية أعمال الجهاز
املركزي ال��ذي رفع تقريره النهائي
إل � ��ى ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة م�ت�ض�م�ن��ا
ك�ش�ف��ا ي �ح��وي آالف ��ا م��ن مستحقي
ال� �ت� �ج� �ن� �ي ��س ل � ��م ت� �خ ��ط ال �ح �ك ��وم ��ة
خطوات حقيقية نحو تنفيذه حتى
اآلن.
وأوض � ��ح أن م�ص�ط�ل��ح امل�ق�ي�م�ين
ب � �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ال� � ��ذي ت��م
إط�لاق��ه على ال �ب��دون ج��اء م��ن رحم
مشهد ينبئ ع��ن خ�ل��ل ف��ي النظرة
إل ��ى ه ��ذا امل �ل��ف ب��رم�ت��ه ذل ��ك الخلل
ال��ذي أوص�ل�ن��ا إل��ى ال��وض��ع ال��راه��ن
ال � � ��ذي ي �ص �ب��ح ف� �ي ��ه ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
تهجير البدون أمرا مستساغا لدى
البعض للألسف.
وب� �ي��ن ال� �ح ��ري� �ج ��ي أن ال �ح��دي��ث

دعا إلى تكثيف الحمالت التفتيشية

الظفيري :ضرورة إحكام القبضة
الرقابية ضد ظاهرة غالء األسعار
طالب النائب منصور الظفيري
وزارة التجارة والصناعة بإحكام
قبضتها ال��رق��اب�ي��ة ت�ج��اه ظاهرة
غ�ل��اء االس � �ع� ��ار ف ��ي رم� �ض ��ان م��ع
ض��رورة ضبط اسعار السلع في
الجمعيات واالس ��واق خصوصا
أن ه �ن��اك ت �ج��ارا اس �ت �م��رأوا رف��ع
األسعار في املناسبات مستغلني
عدم فاعلية الرقابة.
وق ��ال ال�ظ�ف�ي��ري ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي إن ال �ت�لاع��ب ب��أس�ع��ار
ال� � � �س� � � �ل � � ��ع أره � � � � � � � ��ق م� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ال س �ي �م��ا أن �ه��ا لم
ت �ع��د ت� ��واف� ��ق ال� ��دخ� ��ل ال �ش �ه��ري
م�س�ت�غ��رب��ا ق �ي��ام ب�ع��ض ال�ت�ج��ار
اس�ت�غ�لال ش�ه��ر رم �ض��ان زي ��ادة
اس �ع��ار ال�س�ل��ع ل�ح�ص��د األم ��وال
رغم معاناة املواطن البسيط.
وح � � � ��ض ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري وزارة
ال � � �ت � � �ج� � ��ارة وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة ع �ل��ى
توحيد االسعار في الجمعيات

منصور الظفيري

ال �ت �ع��اون �ي��ة واالس � � ��واق وف ��رض
رق��اب��ة ص��ارم��ة ألن ال�ت�ف��اوت في
ال� �س� �ل ��ع ب �ي��ن ج �م �ع �ي��ة وأخ� � ��رى
أص �ب��ح م��أل��وف��ا وم�س�ت�غ��رب��ا في
آن ف �م��ن غ �ي��ر امل �ع �ق��ول ان ت�ب��اع
ال� �س� �ل� �ع ��ة ف � ��ي ج �م �ع �ي ��ة ب �س �ع��ر
وف��ي جمعية أخ��رى بسعر اخر

رغ��م أن�ه�م��ا ع �ض��وان ف��ي ات�ح��اد
الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة مطالبا
وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
ب��ات �خ��اذ االج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
ض � ��د ك � ��ل م � ��ن ي �ض �ب ��ط ت�ل�اع �ب��ه
باألسعار.
ودعا الظفيري وزارة التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة م �م �ث �ل��ة ف� ��ي ل�ج�ن��ة
م��راق �ب��ة االس � �ع� ��ار إل� ��ى ت�ك�ث�ي��ف
حمالتها على االس ��واق لكشف
املتالعبني باألسعار مع التأكد
م��ن ص�لاح �ي��ة ال �س �ل��ع ال�غ��ذائ�ي��ة
خاصة ان بعض التجار يبيعون
سلعهم املنتهية الصالحية او
قريبة االنتهاء خالل ايام الشهر
الفضيل حيث فيه يزداد االقبال
على الشراء.

سعود الحريجي

ع ��ن إظ� �ه ��ار ب �ع��ض م��دع��ي ال �ب��دون
ل �ث �ب��وت �ي��ات ان �ت �م��اءات �ه��م األص �ل �ي��ة
ل� �ب�ل�اد أخ � � ��رى ال ت �ع �ن��ي ال �ت �س �ل �ي��م
ب��إث �خ��ان ج� ��راح امل�س�ت�ح�ق�ين منهم
للجنسية والذين اختلطت دماؤهم
ب� �ت ��راب ه� ��ذا ال ��وط ��ن وغ �ي ��ره ��م م��ن
امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن ل �ل �ج �ن �س �ي��ة راف � �ض ��ا
ال �ت��وس��ع ف��ي ق�ض�ي��ة وض ��ع ال�ق�ي��ود

األمنية والتي تقف حجر عثرة أمام
منح هؤالء حقوقهم.
وق � ��ال إن� ��ه ال ي �ع �ق��ل أن ال �ج �ه��ات
املختصة لم تتوصل إلى املستحقني
للجنسية ح�ت��ى اآلن رغ ��م تشكيل
اللجنة املركزية للبدون منذ العام
 1991م ثم تشكيل الجهاز املركزي
ل�ل�ب��دون ال ��ذي أن�ه��ى أع�م��ال��ه أخ�ي��را
متسائال أم��ا آن أوان رف��ع املعاناة
عن البدون؟
وأض � � ��اف ال �ح��ري �ج��ي :ال ي�خ�ف��ى
ع�ل��ى أح��د أن ال �ب��دون ي�م�ن�ع��ون من
ال�ع�م��ل ف��ي ال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة إال
من بعض االستثناءات وال يتلقون
حقهم الكامل من العالج الحكومي
وي ��رت� �ه ��ن ت �ع �ل �ي �م �ه��م ف� ��ي امل� � ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة ك��ذل��ك ب��االس �ت �ث �ن��اءات
ويضيق عليهم في الحصول على
إج � ��ازة ق �ي��ادة ال �س �ي��ارة وج � ��وازات
ال�س�ف��ر وغ�ي��ر ذل��ك م��ن األم ��ور التي
ت � �ن� ��ال م � ��ن ح� �ق ��وق� �ه ��م اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
واالجتماعية بشكل ال يليق.

وت ��اب ��ع :ال �ج �م �ي��ع ي �ع �ل��م م �ع��ان��اة
ال � �ب � ��دون ال� �ت ��ي ل� ��م ت �ح ��ل م �ن ��ذ ام ��د
وامل� �م ��اط� �ل ��ة ب �ت �ج �ن �ي �س �ه��م ال� �ت ��ي ال
يوجد ما يبررها خاصة ان جميع
امل�ع�ل��وم��ات م�ت��واف��رة ل��دى الجهات
الحكومية الف�ت��ا ال��ى ان اط��ال��ة امد
ح��ل ق�ض�ي�ت�ه��م ف��ي ب �ل��د االن�س��ان�ي��ة
وه � � �ض� � ��م ح � �ق� ��وق � �ه� ��م االن � �س� ��ان � �ي� ��ة
واالجتماعية أمر ال يمكن تصوره
أو قبوله.
وش��دد على أن ال �ب��دون ج��زء من
ال�ن�س�ي��ج االج �ت �م��اع��ي ل �ل��دول��ة وأي
ح�ل��ول ت��رم��ي ل�ه��ا ال�ج�ه��ات املعنية
تتناسى ه��ذه الحقيقة ف�ل��ن تكون
في صالح البالد فضال عن كونها
لن تنصف أبناء ه��ذه الفئة مؤكدا
ان ن ��واب م�ج�ل��س األم ��ة ل��ن يقبلوا
ال� �ت�ل�اع ��ب ب �م �ص��ائ��ر إخ ��وان� �ن ��ا م��ن
البدون تحت أي مبرر.

طالب جميع المسؤولين باالقتداء به

العوضي يشيد باستجابة العمير
للوقوف على شكاوى «الدعية»
أش ��اد ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي
باالستجابة السريعة التي تلقاها
من وزير االشغال د .علي العمير
فيما يخص الشكوى التي قدمها
بخصوص إعادة ترميم وصيانة
طرق منطقة الدعية والتي أصاب
اغلبها التلف والتهالك.
وق� ��ال ال �ع��وض��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان� ��ه س �ب��ق وأن ت �ق��دم
ب�ش�ك��وى ن�ي��اب��ة ع��ن اه��ل منطقة
ال ��دع� �ي ��ة ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ح � ��ال ط��رق
امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د ام�ت�لأت
بالحفر اال ان��ه تفاجأ بحضور
وزي��ر االش�غ��ال بشخصه الكريم
بصحبة ك��ل م��ن ال�س�ي��د الوكيل
امل � � �س� � ��اع� � ��د ل � � � �ش� � � ��ؤون ه� �ن ��دس ��ة
ال �ص �ي��ان��ة امل �ه �ن��دس م �ح �م��د بن
ن�خ��ي وامل �ه �ن��دس ح�ب�ي��ب العلي
م� ��دي� ��ر إدارة ص� �ي ��ان ��ة م �ن �ط �ق��ة
ال � �ع� ��اص � �م� ��ة ورئ � � �ي� � ��س ج �م �ع �ي��ة
الدعية التعاونية علي إبراهيم

كامل العوضي

ال �ش �ي��خ وح��ام��د ال �ع��وض��ي ام�ين
س��ر جمعية ال��دع�ي��ة التعاونية
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى ح��ال��ة ال �ط��رق في
ي��وم الجمعة ي��وم العطلة وه��ذا
ان دل فإنما يعكس م��دى جدية
واهتمام معالي الوزير بمشاكل
ال�ط��رق والنظر بعناية مل��ا يقدم

من شكاوى من قبل املواطنني.
وق � � � � ��ال ال� � �ع � ��وض � ��ي ب � � � ��أن ه � ��ذا
ال � �ت � �ص� ��رف ل � �ي ��س ب � �غ ��ري ��ب ع �ل��ى
د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر ال ��ذي ي�ف�ت��ح ب��اب��ه
للمواطنني كما انه ما ان يحل في
منصب حتى وي�ت��رك فيه بصمة
ح�س�ن��ة ي��ذك��ره ف�ي�ه��ا ال �ن��اس بكل
خير.
واخ �ت �ت��م ال �ع��وض��ي ت�ص��ري�ح��ه
ب ��أن م��وق��ف د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر هو
م��وق��ف م�ح�ت��رم ي�ج��ب أن يحتذى
ب��ه ج�م�ي��ع امل �س��ؤول�ين ف��ي ال��دول��ة
ويؤكد على ضرورة ترك املسؤول
م �ك �ت �ب��ه وال � � �ن� � ��زول ال� � ��ى ال � �ش� ��ارع
واالستماع الى طلبات املواطنني
وش�ك��واه��م حتى تصبح الكويت
التي نتمناها.
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 79سؤاال جديدا من  16نائبا على جدول
أعمال جلسة الغد
أدرج ع �ل��ى ج � ��دول أع� �م ��ال ج�ل�س��ة
مجلس األم��ة امل�ق��ررة غ��دا ال�ث�لاث��اء 79
س� ��ؤاال ج ��دي ��دا م ��ن  16ن��ائ �ب��ا إل ��ى 14
وزي� � ��را ح �ي��ث ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف
ال ��زل ��زل ��ة  25س � ��ؤاال م �ن �ه��ا  23س ��ؤاال
إل��ى جميع ال� ��وزراء ع��ن ع��دد ال�خ�ب��راء
وامل � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وغ �ي ��ر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ت � ��م االس� �ت� �ع ��ان ��ة
بخدماتهم وخبراتهم املهنية كل في
م �ج��ال ت�خ�ص�ص��ه ال��وظ�ي�ف��ي ف��ي ك��اف��ة
ال��وزارات والجهات التابعة لها وذلك
عن آخر عشر سنوات على أن توضح
بكشف تفصيلي األسماء والجنسيات
واملؤهل الدراسي والخبرات السابقة
ع�ن��د ال�ت�ع��اق��د وآل �ي��ة ال�ت�ع��اق��د طبيعة
ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن وم � � � ��دة ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن واألج � � ��ر
امل�ح��دد ف��ي عقد التعيني واالم�ت�ي��ازات
امل �ق��ررة بموجب التعاقد أو ال �ق��رارات
ال� �ص ��ادرة وال �ج �ه��ات ال �ت��ي اس�ت�ع��ان��ت
بخبراتهم وال�ت��ي ال ي��زال��ون يعملون
ب �ه��ا ووج� � ��ه س� � ��ؤاال ل �ك��ل م ��ن وزي � ��ري
التربية واالش�غ��ال ع��ن ت��اري��خ االع�لان
لجميع امل�ن��اق�ص��ات ال�ت��ي ت��م طرحها
على الشركات العاملية منذ عام 2009
وح �ت��ى ت��اري �خ��ه ون�س�خ��ة م��ن مستند
ال �ش��روط ال �ع��ام��ة ل�ج�م�ي��ع امل�ن��اق�ص��ات
التي تم طرحها على الشركات العاملية
منذ عام .2009
حماية المستهلك
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان
 10اس� �ئ� �ل ��ة م �ن �ه��ا س � � � ��ؤاالن ل� �ك ��ل م��ن
وزراء التجارة والصناعة والداخلية
واالش� � � �غ � � ��ال ف � �س� ��أل وزي � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ع � ��ن ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ت��ي
وض�ع�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة لحماية
امل �س �ت �ه �ل��ك ل�ت�ف�ع�ي��ل دوره� � ��ا ال��رق��اب��ي
وال� � �ش� � �ك � ��اوى وال� � � ��دع� � � ��اوى امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �م �ص �ل �ح��ة امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ال� �ت ��ي ق��ام��ت
ب��رف�ع�ه��ا وال �ح �م�لات التفتيشية التي
ت �ق��وم ب �ه��ا ال� � ��وزارة ل��رص��د ت �ج��اوزات
االع� �ل� ��ان ع� ��ن االس� � �ع � ��ار ف� ��ي امل� �ح�ل�ات
ال�ت�ج��اري��ة وس ��أل وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة عن
ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��ان��ون رق ��م  63ل�س�ن��ة 2015
بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
وع��دد القضايا التي ت��م إحالتها إلى
الجهات املختصة وع��دد املتهمني من
امل��واط �ن�ين واالت �ه��ام��ات ال �ت��ي وج�ه��ت
إليهم ووج��ه س��ؤاال إل��ى وزي��ر املالية
وال �ن �ف��ط ع��ن ال�خ�ط��ة ال��زم�ن�ي��ة لتنفيذ
وثيقة االصالح االقتصادي.
القطاع النفطي
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
 7أس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا  4أس �ئ �ل��ة إل� ��ى وزي ��ر
املالية والنفط عن كمية وقيمة الفاقد
ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وب�ص�ف��ة خ��اص��ة
ش ��رك ��ة ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة واس� �ب ��اب

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  7يونيو

د .يوسف الزلزلة

فيصل الدويسان

عبدالله التميمي

مبارك الحريص

اس �ت �م��رار ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ال �ت��ي ت�ه��دد
وت �ب��دد م� ��وارد ال��دول��ة ون �ت��ائ��ج لجنة
التدقيق التي شكلتها الهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ب �ش ��أن امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي
سجلها ديوان املحاسبة بشأن شركة
فوستر ل�ين رياليتي انتالنتا سابقا
وق� �ي ��ام م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
وإحدى الشركات النفطية التابعة لها
بتحريك شكاوى تزوير وتشهير في
الجهات االمنية ضد بعض العاملني
ل��دي �ه��م وم� ��ن ض�م �ن �ه��م م �ج �م��وع��ة م��ن
األط �ب ��اء ب�م�س�ت�ش�ف��ى األح �م ��دي وذل��ك
بواسطة مستشار قانوني وافد يعمل
في مؤسسة البترول الكويتية مصاب
بالتهاب الكبد الوبائي ووج��ه سؤاال
إلى وزير الشؤون االجتماعية والعمل
والتخطيط عن اسباب تأخر ال��وزارة
في اصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رق ��م  6ل�س�ن��ة  2010ب �ش��أن ال�ع �م��ل في
القطاع االهلي ألكثر من  6سنوات.

 2010بشأن حقوق االش�خ��اص ذوي
االع ��اق ��ة س� ��واء امل�ع�ل�م��ون وامل�ع�ل�م��ات
املعاقون او ممن يقوم برعاية معاق
ووج� � ��ه س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر االش� �غ ��ال
وش� ��ؤون االم ��ة ع��ن امل �ش��اري��ع امل�ن�ف��ذة
وال� �ع� �ق ��ود امل �ب��رم��ة ب �ش ��أن ال ��زراع ��ات
التجميلية والتحريج.

ع ��ن ق �ي��ام ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��االط�ل�اع
على م��ا بثه امل��ذك��ور ي��وس��ف عالونة
عبر مواقع التواصل االجتماعي من
فتنة ط��ائ�ف�ي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع الكويتي
واالج � � � � � ��راءات وال � �خ � �ط� ��وات ال ��واج ��ب
اتخاذها م��ن قبل النيابة العامة في
هذه القضية.

املستهلكني وس��أل وزي��ر االع�ل�ام عن
امل��راس �ل�ين غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين العاملني
بالخارج في وكالة االنباء الكويتية.

ديوانية الصيادين
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ه ��دي ��ة 5
اس�ئ�ل��ة منها س ��ؤاالن ل��وزي��ر الصحة
ع��ن أس�ب��اب ت��أخ��ر تنفيذ مستوصف
ق �ط �ع��ة  11ب�م�ن�ط�ق��ة س �ل��وي وان �ش��اء
مستوصف الدسمة ووجه سؤاال لكل
م��ن وزراء امل��ال�ي��ة وال�ن�ف��ط وال�ت�ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة وال � �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال �ع �م ��ل ف� �س ��أل وزي� � ��ر ال � �ش� ��ؤون ع��ن
أسباب إزالة ديوانية الصيادين.

الجمعيات التعاونية
وجه النائب صالح عاشور سؤالني
لكل م��ن وزي ��ري ال�ت�ج��ارة والصناعة
وال� ��دول� ��ة ف �س ��أل وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ع��ن
ك �ش��ف ت�ف�ص�ي�ل��ي ي �ب�ين ف �ي��ه م�ج�م��وع
القيمة االي �ج��اري��ة لقسائم منطقتي
الشرق الصناعية والشويخ مع بيان
القيمة االيجارية لكل قسيمة وسعر
امل�ت��ر ال��واح��د ف��ي ك��ل منطقة لصالح
ام�لاك ال��دول��ة وس��أل وزي��ر ال��دول��ة عن
حصة كل محافظة من قيمة  % 5التي
تم فرضها على الجمعيات التعاونية
خالل الخمس سنوات املاضية.

المدارس الخاصة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان 7
أسئلة منها سؤاالن إلى وزير التربية
والتعليم عن األسباب التي أدت إلى
ارت �ف��اع زي ��ادة ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة في
امل � � ��دارس ال �خ��اص��ة واألس � �ب� ��اب ال�ت��ي
أدت الى الرسوب املتكرر للمترشحني
للوظائف اإلش��راف�ي��ة ف��ي م��ادة اللغة
العربية ووج��ه س��ؤاال لكل م��ن وزراء
ال� �ع ��دل واالوق� � � ��اف وامل ��ال� �ي ��ة وال �ن �ف��ط
وال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة واالش � �غ� ��ال
والبلدية والكهرباء واملاء.
المدارس الحكومية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل أب ��ل  5أسئلة
م �ن �ه��ا  3أس �ئ �ل��ة إل� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ك�ش��ف ب �ع��دد املعلمني
واملعلمات من الكويتيني والوافدين
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي امل� � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة
وأسماء لجنة اختيار موجهي اللغة
العربية بالوزارة وعدد املتقاعدين من
املعلمني واملعلمات التابعني للوزارة
امل�ط�ب��ق عليهم ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة

إنشاء المطار الجديد
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي
 5أس�ئ�ل��ة منها س ��ؤال ل�ك��ل م��ن وزراء
االع�ل�ام وال�ش�ب��اب واالش �غ��ال واملالية
والنفط والداخلية والعدل واالوق��اف
فسأل وزير االشغال عن عدد الشركات
التي اسندت لها مهمة انشاء املطار
ال �ج��دي��د وس� ��أل وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة عن
ت �ط��اول أح��د ال�ص�ح��اف�ي�ين ع�ل��ى مقام
النبوة وس��أل وزي��ر ال�ع��دل واالوق��اف

وكالة األنباء الكويتية
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.م�ن�ص��ور الظفيري
سؤالني إل��ى كل من وزي��ري الكهرباء
وامل��اء واالع�لام والشباب فسأل وزير
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ع� ��ن ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
امل�ع�ت�م��د م��ن دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
ل � � ��رؤس � � ��اء م � �ك� ��ات� ��ب ق� � �ط � ��اع ش� � ��ؤون

 38جوابا جديدا لـ  9وزراء
أدرج ف � ��ي ك � �ش ��ف األج � ��وب � ��ة
ال� � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت على
جدول اعمال جلسة الثالثاء 38
ج��واب��ا ج��دي��دا ل �ـ  9وزراء منها
 9أج��وب��ة ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة والنفط
و 6أج ��وب ��ة ل ��وزي ��ر امل ��واص�ل�ات
وال� �ب� �ل ��دي ��ة و 5أج � ��وب � ��ة ل ��وزي ��ر
االسكان و 4أجوبة لكل من وزراء

ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
واالع �ل��ام وال �ش �ب��اب وال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء و 3أجوبة لوزير التربية
وال �ت �ع �ل �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي وج� ��واب� ��ان
ل��وزي��ر الداخلية وج ��واب لوزير
التجارة والصناعة.

شركة نفط الكويت
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري
س ��ؤال�ي�ن إل� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط
ع � ��ن ال � �ع � �ق ��دي ��ن رق � � ��م  40524ورق � ��م
 42766وال�ل��ذي��ن تما ب�ين ش��رك��ة نفط
ال �ك��وي��ت وش��رك��ة ب��رق��ان وال�خ��اص�ين
ب �ت��وري��د م �ض �خ��ات امل �ت �ع��اق��د عليها
واالجراءات التي اتخذتها شركة نفط
الكويت لتالفي التعامل مع شركات
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل وه� ��ل ت��م
محاسبة املسؤولني عن صفقة شركة
ديليكا االسرائيلية.
مستوصف الدسمة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب� ��ارك ال �ح��ري��ص
س � ��ؤال �ي��ن إل � � ��ى وزي � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة ع��ن
االس �ب��اب ال �ت��ي أدت ال ��ى ال �ت��أخ��ر في
ان� � �ش � ��اء امل� �س� �ت ��وص ��ف ال� �ص� �ح ��ي ف��ي
منطقة ال��دس�م��ة وال �ت��أخ��ر ف��ي ان�ش��اء
امل �س �ت ��وص ��ف ال �ص �ح ��ي ال� �ث ��ان ��ي ف��ي
منطقة سلوى.
اللوائح التنفيذية
وج � � ��ه ال � � �ن� � ��واب ف� �ي� �ص ��ل ال� �ش ��اي ��ع
ود.ع � �ب ��د ال��رح �م��ن ال �ج� �ي ��ران وأح �م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي س� ��ؤاال واح � ��دا ل �ك��ل منهم
ف�س��أل ال�ش��اي��ع وزي��ر ال��دول��ة ع��ن عدد
امل �ت �ق��دم�ي�ن ب �ط �ل �ب��ات ال �ت��وظ �ي��ف ف��ي
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وس � ��أل ال�ق�ض�ي�ب��ي
وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع��ن ع��دد
ال�ش��رك��ات او امل��ؤس�س��ات ممن لديهم
ترخيص من هيئة الصناعة بالقيام
بأعمال اعادة تدوير االط��ارات وسأل
الجيران وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء عن عدد القوانني التي أحيلت
ال � ��ى ك� ��ل وزي � � ��ر ع� �ل ��ى ح � ��دة وع� �ه ��دت
اليه إص��دار لوائحها التنفيذية ولم
يصدرها منذ بداية املجلس الحالي
وحتى تاريخه.

م

النائب

عدد
االسئلة

1

يوسف الزلزلة

25

2

فيصل الدويسان

10

3

عبدالله الطريجي

7

4

حمود الحمدان

7

5

خليل أبل

5

6

محمد الهدية

5

7

عبدالله التميمي

5

8

صالح عاشور

2

9

منصور الظفيري

2

10

عبدالرحمن الجيران

2

11

فيصل الكندري

2

12

سعود الحريجي

2

13

مبارك الحريص

2

14

فيصل الشايع

1

15

أحمد القضيبي

1

16

عبدالرحمن الجيران

1

اإلجمالي

79

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  7يونيو
م

الوزارة

إجمالي
االجوبة

1

املالية والنفط

9

2

املواصالت
والبلدية

6

3

اإلسكان

5

4

الكهرباء واملاء

4

5

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

4

6

اإلعالم والشباب

4

7

التربية
والتعليم العالي

3

8

الداخلية

2

9

التجارة
والصناعة

1

اإلجمالي

38

10

جدول األعمال

aldostoor

االثنين غرة رمضان  06 . 1437يونيو 2016

أكد عدم اتخاذ هيئة االستثمار أي إجراء حيال المخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق

المحاسبة يحيل اتفاقية «تقايل» وتسوية
مديونية الشركة العقارية إلى مجلس األمة
أح� � � ��ال دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع �ل��ى
م �ج �ل��س األم � ��ة ت �ق��ري��ره ب �ش ��أن ع�ق��د
ات�ف��اق�ي��ة ت�ق��اي��ل وت �س��وي��ة م��دي��ون�ي��ة
ال� � �ش � ��رك � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة
القابضة لصالح الشركة الكويتية
لالستثمار .وقد الحظ الديوان عدة
م�ل�اح �ظ��ات م ��ن خ �ل�ال ت �ق��ري��ر لجنة
تقصي الحقائق التي شكلها نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية
وزي� ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة وف�ي�م��ا يلي
تفاصيل التقرير:
ب� ��اإلش� ��ارة ال� ��ى امل� ��وض� ��وع اع�ل�اه
ي �ف �ي��د دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��أن��ه بعد
ف �ح��ص م ��ا ت��وف��ر ل ��ه م ��ن م�س�ت�ن��دات
وبيانات متعلقة باملوضوع والذي
اس �ف��ر ع �ن��ه وج � ��ود ع� ��دة م�لاح �ظ��ات
شابت العقد املشار اليه والتي قام
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��إخ �ط��ار ال�ش��رك��ة
الكويتية لالستثمار ب�ه��ا بموجب
ك �ت ��اب ��ه امل� � � ��ؤرخ  2014/9/8وج� ��اء
رد ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
بكتابها املؤرخ  2014/9/18حيث تم
دراس��ة ه��ذا ال��رد من قبل املختصني
في دي��وان املحاسبة االم��ر ال��ذي اكد
ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة ان م��ا ق��ام��ت به
ال�ش��رك��ة م��ن خ�لال إب ��رام ل�ه��ذا العقد
ال م� �ب ��رر ل� ��ه وارت� � � � ��أى م� �ن ��ه وج� ��وب
التحقيق بشأنه واتخاذ االج��راءات
ال�ل�ازم ��ة ع �ل��ى ض ��وء م ��ا ت�س�ف��ر عنه
نتائج التحقيق فيه.
وبناء على ما سبق طلب ديوان
املحاسبة من نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر املالية بالكتاب رقم
 279املؤرخ  2014/12/14التحقيق
ف �ي �م��ا ورد م ��ن م�ل�اح �ظ��ات ب�ش��أن
امل ��وض ��وع اع�ل��اه وج � ��اء رد ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء وزير املالية
بالكتاب رقم 16امل��ؤرخ 2016/1/5
يفيد فيه بأنه ق��ام بتشكيل لجنة
لتقصي الحقائق ف��ي ه��ذا الشأن
ب�م��وج��ب ال �ق ��رار ال� � ��وزاري رق ��م 29
ل�س�ن��ة  2015وان ال�ل�ج�ن��ة املشكلة
بموجب هذا القرار قدمت تقريرها
ب�ت��اري��خ  2015/9/16وت��م احالته
ال� ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
التخاذ االج ��راءات ال�لازم��ة وعليه
ارفق نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير املالية نسخة من تقرير لجنة
ت�ق�ص��ي ال �ح �ق��ائ��ق ب��االض��اف��ة ال��ى
نسخة م��ن م��ذك��رة الهيئة العامة
لالستثمار املؤرخة 2015/12/23
امل� �ت� �ض� �م� �ن ��ة م � ��ا ت � ��م ات � � �خ� � ��اذه م��ن
اجراءات.
وب � �ع� ��د دراس� � � � ��ة ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة
تقصي الحقائق وم��ذك��رة الهيئة
العامة لالستثمار املتضمنة ما تم
اتخاذ من اجراءات تبني اآلتي:

اوال  -ت� �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ت �ق �ص��ي
الحقائق:
أث �ب �ت��ت ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي ت �ق��ري��ره��ا
بعض املخالفات وهي كالتالي:
املخالفة االولى :مخالفة تعليمات
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال�ب�ن��د (ث��ان �ي��ا/د)5/
ال� � �ص � ��ادرة ب� �ت ��اري ��خ 1994/1/1/2
وت� �ع ��دي�ل�ات� �ه ��ا ف � ��ي ش � � ��أن ت��رش �ي��د
وت �ن �ظ �ي��م ال �س �ي ��اس ��ة االئ �ت �م��ان �ي��ة
ل� ��دى ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار وال �ت��ي
ت �ق �ض��ي ب��أه �م �ي��ة دراس� � ��ة ال �غ��رض
املطلوب من اجله التسهيل بحيث
ي� �ت� �م� �ش ��ى ن� � � ��وع وح� � �ج � ��م وع� �م� �ل ��ة
التسهيل مع الغرض املراد تمويله
وذل ��ك ب�م��واف�ق��ة ال�ش��رك��ة الكويتية
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ع� �ل ��ى م� �ن ��ح ال �ش��رك��ة
الكويتية العقارية القابضة حدود
ائ�ت�م��ان�ي��ة بمبلغ  5م�لاي�ين دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي ب �م��ا ي �ف��وق االح �ت �ي��اج��ات
ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ل ب�ن�ح��و م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وذل ��ك وف ��ق الطلب
امل� � �ق � ��دم م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ال� � �ع� � �ق � ��اري � ��ة ال � �ق� ��اب � �ض� ��ة ب� �ت ��اري ��خ
 2005/4/10للحصول على حدود
ائ�ت�م��ان�ي��ة بمبلغ  4م�لاي�ين دي�ن��ار
كويتي.
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ال� � �ث � ��ان� � �ي � ��ة :م� �خ ��ال� �ف ��ة
ت �ع �ل �ي �م��ات ال� �ب� �ن ��ك امل � ��رك � ��زي ال �ب �ن��د
(ث � ��ان � � �ي � ��ا/د )2/ال � � �ص � ��ادرة ب �ت��اري��خ
 1994/1/2وت �ع��دي�لات �ه��ا ف ��ي ش��أن
ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية
ل � ��دى ش� ��رك� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار وال � ��ذي
ينص على ان��ه يتعني على شركات
االس�ت�ث�م��ار ان ت��راع��ي ب�ق��در االم�ك��ان
امل� � � ��واء م� � � ��ة ب �ي ��ن م � � �ص� � ��ادر االم� � � � ��وال
واس �ت �خ��دام��ات �ه��ا خ��اص��ة م ��ن حيث
االجل وذلك بما يكفل تالفي حدوث
ف �ج��وات ت�م��وي�ل�ي��ة ت��ؤث��ر س�ل�ب��ا على
الوضع املالي للشركة وذلك بموافقة
ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار على
م �ن��ح ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة
ال �ق��اب �ض��ة خ ��ط ائ �ت �م��ان ف ��ي ال �س��وق
ال� �ن� �ق ��دي وال � � ��ذي ي �ع ��د م� ��ن االدوات
املالية التي يتم استخدامها من قبل
ادارة ال �خ��زي �ن��ة ل ��دى ال �ط��رف امل��ان��ح
ح �ي��ث ان م ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف ال��رئ �ي �س��ي
إلدارة الخزينة هي استغالل فوائض
االموال في استثمارات آمنة قصيرة
االجل بغرض تحقيق عوائد من تلك
االم��وال عوضا عن ركودها من دون
اس �ت �غ�ل�ال وت �ح �م��ل ال �ش��رك��ة لتكلفة
االحتفاظ بها وذلك بخالف االدارات
االخرى لدى الشركة والتي يخصص
ل �ه��ا م �ي ��زان �ي ��ات ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ع��وائ��د
حسب خطتها ذات االجل القصير او
املتوسط او الطويل وعليه فإن خط
االئتمان في السوق النقدي يعد من

صيغ التمويل قصيرة االجل والتي
تستحق ف��ي ف�ت��رة ت�ق��ل ع��ن س�ن��ة إال
ان ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
اس �ت �خ��دم��ت ه ��ذه ال�ص�ي�غ��ة ل�ت�م��وي��ل
م�ش��اري��ع وخ�ط��ط ال�ش��رك��ة الكويتية
ال �ع �ق��اري��ة ال �ق��اب �ض��ة وامل �ت �م �ث �ل��ة ف��ي
م�ش��اري��ع واس �ت �ث �م��ارات ع�ق��اري��ة هي
ب�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا م �ت��وس �ط��ة ال� ��ى ط��وي�ل��ة
االج � � ��ل ك� �م ��ا ان ال� �ط� �ل ��ب امل � �ق� ��دم م��ن
الشركة الكويتية العقارية القابضة
ه� ��و ل �ت �م��وي��ل امل � �ش� ��اري� ��ع وال �خ �ط��ط
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ل �ش ��رك ��ة وه� � ��و ط �ل��ب
لغرض ذي اج��ل متوسط ال��ى طويل
ول��ذل��ك ك ��ان ع�ل��ى ال �ش��رك��ة الكويتية
لالستثمار ان تقدم للشركة الكويتية
العقارية القابضة تمويال عن طريق
ادارة تمويل املؤسسات وليس ادارة
الخزينة.
امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ة ال� � �ث � ��ال� � �ث � ��ة :م� �خ ��ال� �ف ��ة
ع �ق��د ال ��وك ��ال ��ة ب��االس �ت �ث �م��ار امل� ��ؤرخ
 2005/7/6حيث ان صيغة ومضمون
ال�ع�ق��د ال تمكن ال�ط��رف�ين م��ن رسملة
االرب� ��اح وتعليتها ع�ل��ى مبلغ اص��ل
ال ��دي ��ن وان رس �م �ل��ة االرب � � ��اح ليست
م��ن االغ � ��راض ال �ت��ي ي�م�ك��ن تمويلها
بموجب عقد ال��وك��ال��ة كما ان جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ت��ي ت �م��ت ل��رس�م�ل��ة تلك
االرب��اح كانت جميعها عمليات بيع
وش� ��راء ش�ك�ل�ي��ة ع�ل��ى ذات ال �ع �ق��ارات
ال�ت��ي ت��م ش��راؤه��ا س��ال�ف��ا ع�ن��د ب��داي��ة
ال�ت�ع��اق��د دون ان ي �ك��ون ه �ن��اك س��داد
ف�ع�ل��ي ل�ل�م�ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة وم ��ن ثمة
اع � � ��ادة اس �ت �ث �م��اره��ا ف ��ي ش � ��راء ذات
ال � �ع � �ق� ��ارات ب �ق �ي �م��ة اك � �ب ��ر م� ��ن ق�ي�م��ة
االستثمار السابقة.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل � ��ك ف� ��إن رس �م �ل��ة
االرباح وتعليتها على مبلغ اصل
ال� ��دي� ��ن ل� ��م ت �ك��ن م �ت��اح��ة ل �ل �ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال� �ع� �ق ��اري ��ة ال �ق��اب �ض��ة
بموجب عقد الوكالة باالستثمار

امل� � ��ؤرخ  2005/7/6وإن االج � ��راء
الذي تم بموافقة الشركة الكويتية
ل�لاس�ت�ث�م��ار ك ��ان ب �ص��ورة شكلية
وب � �م � ��ا ي � �خ ��ال ��ف ال� � �غ � ��رض امل � � ��راد
ت �م��وي �ل��ه وف� �ق ��ا مل� ��ا ت �ض �م �ن��ه ع�ق��د
الوكالة املشار اليه.
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة ال� � ��راب � � �ع� � ��ة :م �خ ��ال �ف ��ة
ت �ع �ل �ي �م��ات ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
البند (ثانيا /ج) ال�ص��ادرة بتاريخ
 1994/1/2وت �ع��دي�لات �ه��ا ف��ي ش��أن
ترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية
ل � ��دى ش� ��رك� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار وال � ��ذي
ي�ن��ص ع�ل��ى «ي�ج��ب ان ي�ت��م مراجعة
ال�ت�س�ه�ي�لات االئ�ت�م��ان�ي��ة امل�م�ن��وح��ة
للعميل بصفة دوري ��ة وي��راع��ى في
ه��ذا ال �ش��أن ال��وق��وف ع�ل��ى ت�ط��ورات
ال ��وض ��ع امل ��ال ��ي ل�ل�ع�م�ي��ل م ��ن خ�ل�ال
بيانات مالية حديثة واعادة تقييم
الضمانات القائمة وع��دم التجديد
التلقائي للتسهيالت االئتمانية»
وذل��ك لعدم اتباع الشركة الكويتية
ل�لاس�ت�ث�م��ار االج � ��راءات االئ�ت�م��ان�ي��ة
ال�س�ل�ي�م��ة ف��ي ت�ج��دي��د ع�ق��د ال��وك��ال��ة
ب ��االس � �ت � �ث � �م ��ار امل � �م � �ن� ��وح ل �ل �ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة ال� �ق ��اب� �ض ��ة
بتاريخ  2005/7/6حيث استمرت
بالتجديد التلقائي للعقد املذكور
دون اع ��داد امل��راج �ع��ات وال��دراس��ات
االئتمانية الخاصة بمالءة الشركة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة ال�ق��اب�ض��ة وم��ن
ثم الحصول على املوافقات الالزمة
بشأن تلك التجديدات.
املخالفة الخامسة :عدم استبدال
ال � �ش ��رك ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
للضمانات التي ت��م رهنها مقابل
رصيد مديونية الشركة الكويتية
ال �ع �ق��اري��ة ال �ق��اب �ض��ة رغ� ��م ت��ده��ور
اوض��اع تلك الضمانات حيث كان
ي �ن �ب �غ��ي ع �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار امل �ط��ال �ب��ة ب��اس �ت �ب��دال

ت �ل��ك ال �ض �م��ان��ات م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ع��ام
 2011ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة الس � �ه� ��م ش ��رك ��ة
الخليج القابضة ونهاية عام 2012
ب��ال �ن �س �ب��ة الس� �ه ��م ك� ��ل م� ��ن ش��رك��ة
م�ج�م��وع��ة االم �ت �ي��از االس �ت �ث �م��اري��ة
وشركة الفنار لالستثمار مما ادى
ال��ى ع��دم تنفيذ ال�ش��رك��ة الكويتية
ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ع � �ل� ��ى ال � �ض � �م ��ان ��ات
امل��ره��ون��ة ره�ن��ا ح�ي��ازي��ا لصالحها
م �ق��اب��ل رص� �ي ��د امل ��دي ��ون �ي ��ة ال �ق��ائ��م
ع �ل��ى ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة
ال �ق��اب �ض��ة وذل � ��ك ل �ت��ده��ور اوض� ��اع
غالب تلك الضمانات حتى تاريخ
تسوية املديونية واع�ت�ب��اره��ا غير
صالحة كرهونات وترتب على ذلك
قبول الشركة الكويتية لالستثمار
للتسوية امل�ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل الشركة
الكويتية العقارية القابضة مقابل
رص � �ي� ��د م ��دي ��ون �ي �ت �ه ��ا ال� �ب ��ال� �غ ��ة 3
م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ع ��ن ط��ري��ق
استدخال اصول بقيمة 2٫851٫164
دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا وم�ن�ح�ه��ا خصما
قدره  148٫836دينارا كويتيا.
امل� �خ ��ال� �ف ��ة ال� � �س � ��ادس � ��ة :ف� �ق ��دان
ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
ل� � �ع � ��وائ � ��د م � �ب � �ل ��غ ع � �ق� ��د ال� ��وك� ��ال� ��ة
ب� ��االس � �ت � �ث � �م� ��ار ع� � ��ن ال� � �ف� � �ت � ��رة م��ن
ت ��اري ��خ ان �ت �ه��اء ع �ق��د ال ��وك ��ال ��ة في
 2013/10/3ال � ��ى 2014/3/27
وه� ��و ت ��اري ��خ اب � ��رام ع �ق��د ال�ت�ق��اي��ل
وت �س ��وي ��ة امل ��دي ��ون �ي ��ة وان ت�ك�ل�ف��ة
الفرصة البديلة لالموال الخاصة
ب ��رص �ي ��د ال� ��دي� ��ن ال� � ��ذي ل� ��م ي �س��دد
خ�ل��ال ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ق ��د ت�ح�م�ل�ت�ه��ا
ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
م ��ع اس �ت �ف ��ادة ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال�ع�ق��اري��ة ال�ق��اب�ض��ة م��ن ه��ذا االم��ر
وك� � � � ��ان ي � �ت� ��وج� ��ب ع � �ل� ��ى ال� �ش ��رك ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ال�ت�ن�س�ي��ق
م ��ع ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة
القابضة نحو تمديد فترة سريان
ع�ق��د ال��وك��ال��ة ب��االس�ت�ث�م��ار امل��ؤرخ
 2011/5/3لينتهي مع توقيع عقد
ال�ت�ق��اي��ل وت �س��وي��ة امل��دي��ون �ي��ة وان
تحتسب خ�لال ه��ذه الفترة ارب��اح
على رصيد الدين لصالح الشركة
الكويتية لالستثمار.
ث��ان�ي��ا  -م��ذك��رة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار امل� �ت� �ض� �م� �ن ��ة م � ��ا ت��م
اتخاذه من اجراءات:
تضمنت م��ذك��رة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار رأي� �ه ��ا ال �ق��ان��ون��ي م��ن
ن� �ت� �ي� �ج ��ة ف � �ح � ��ص ل � �ج � �ن� ��ة ت �ق �ص��ي
ال�ح�ق��ائ��ق وال �ت��ي ن�ص��ت ف��ي بندها
ثالثا الى ان ما انتهت اليه اللجنة
ف � ��ي ت� �ق ��ري ��ره ��ا م � ��ن ث � �ب� ��وت ب �ع��ض
امل�خ��ال�ف��ات ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال � ��وارد في

البيان واالسباب التي استند اليها
ال�ت�ق��ري��ر ف��ي ث�ب��وت ه��ذه املخالفات
م �س��أل��ة ف �ن �ي��ة ت �خ �ت��ص ب �ه��ا ادارة
ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ف��ي
ت� �ح ��دي ��د ال� �ت ��وص� �ي ��ات وال � � �ق� � ��رارات
الواجب اتخاذها كما تمت االشارة
الى التقرير املعد من ادارة التدقيق
الداخلي بالهيئة العامة لالستثمار
وال ��ى ال� ��رأي ال ��ذي ان�ت�ه��ى ال �ي��ه ه��ذا
التقرير وال��ى م��راس�لات الهيئة مع
الشركة الكويتية لالستثمار.
وان �ت �ه��ى ال � ��رأي ال �ق��ان��ون��ي إل��ى
امل �ح �ص �ل��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ألي ق � ��رارات
ات � �خ� ��ذت � �ه� ��ا ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
لالستثمار بهذا الشأن كانت في
صالحها بل وترتب عليها تحقيق
عوائد مستندة في ذلك على افادة
ال � �ش� ��رك� ��ة م �ت �ج��اه �ل��ة رأي ل �ج �ن��ة
ت �ق �ص��ي ال �ح �ق��ائ��ق وم� ��ا ورد ف�ي��ه
م��ن م�خ��ال�ف��ات ق��ام��ت ب�ه��ا ال�ش��رك��ة
وق �ص��وره��ا ف ��ي م �ت��اب �ع��ة اوض� ��اع
الضمانات املرهونة لديها وعدم
استبدالها ادى الى تدهورها حتى
اصبحت غير صالحة كرهونات
يمكن استدخالها لتسوية رصيد
املديونية االمر الذي اجبر الشركة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ال��ى ات�خ��اذ
ق� ��رار ق �ب��ول ال�ت�س��وي��ة امل �ق��دم��ة من
ق�ب��ل ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة
القابضة مقابل رصيد مديونيتها
وال ��ذي اعتبرته اللجنة ق ��رارا في
ص��ال��ح ال�ش��رك��ة ف��ي حينه ونشير
الى عدم اتخاذ الهيئة اي اجراءات
حيال املخالفات الواردة في تقرير
لجنة تقصي الحقائق باالضافة
ال� � ��ى ع� � ��دم ات� � �خ � ��اذ ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة اي
اجراءات بعد مذكرة الهيئة العامة
لالستثمار املؤرخة 2015/12/23
يرجى االح��اط��ة واح��ال��ة املوضوع
ال��ى لجنة حماية االم ��وال العامة
املشكلة بموجب املادة رقم ( )8من
القانون رقم ( )1لسنة  1993بشأن
حماية االم��وال العامة التخاذ ما
تراه مناسبا في هذا الشأن.
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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

معهد األبحاث العلمية لم يراع الدقة
لدى إعداد تقديرات بعض بنود الميزانية
في الحلقة الثالثين 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 معهد الكويت لألبحاث
العلمية و بنك الكويت المركزي والمالحظات التي
أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات
وسجالت وشؤون التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة
والمخالفات المالية للسنة المالية .2015/2014
أورد دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ي��ان��ات
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ك�م��ا وردت في
امل � �ش� ��روع ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن اع �ت �م��اد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ملعهد الكويت
ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014وأه� � � ��م امل�ل�اح� �ظ ��ات
التي أسفر عنها فحص ومراجعة
ال ��دي ��وان ه ��ذه ال�ب�ي��ان��ات ب��االض��اف��ة
ال ��ى ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ول�ح�س��اب��ات
وسجالت وش��ؤون التوظف وكذلك
ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ل�ل�م�ع�ه��د ل�ل�س�ن��ة
املالية .2015/2014
اوال  -بيانات الحساب الختامي:
 بلغ النقص في االيرادات الفعلية 2.439.257د.ك وبنسبة  ٪26.7من
االيرادات التقديرية وبلغ الوفر في
امل �ص��روف��ات الفعلية 41.022.600
د.ك وبنسبة  ٪41.4من املصروفات
التقديرية وب�ل��غ التمويل م��ن وزارة
املالية الحسابات العامة 51.384.657
د.ك بنقص م�ق��داره  38.583.343د.ك
وبنسبة  ٪42.9نتيجة النقص في
االي � � � ��رادات وال ��وف ��ر ف ��ي امل �ص��روف��ات
وبينت املذكرة االيضاحية للمشروع
ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن اع� �ت� �م ��اد ال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي مل�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث
العلمية للسنة امل��ال�ي��ة 2015/2014
اسباب النقص في االي��رادات والوفر
في املصروفات.
ثانيا  -فحص ومراجعة
بيانات الحساب الختامي
والبيانات المالية للمعهد:
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
املحاسبة بيانات الحساب الختامي
والبيانات املالية للمعهد عن السنة
املالية  2015/2014ما يلي:
 - 1عدم مراعاة الدقة لدى إعداد

ت �ق��دي��رات ب�ع��ض ال�ب�ن��ود بميزانية
املعهد للسنة املالية :2015/2014
حيث طلب الديوان مراعاة الدقة
في تقدير بنود امليزانية والحرص
على إجراء الدراسات الفنية الالزمة
ل � �ت � �ف� ��ادي م� �ث ��ل ت� �ل ��ك االن � �ح� ��راف� ��ات
م�س�ت�ق�ب�لا ح �ت��ى ال ت�ف�ق��د اهميتها
ك � ��أداة ل �ل��رق��اب��ة وامل �ت��اب �ع��ة وت �ك��ون
االنحرافات في أضيق الحدود.
 - 2ع��دم التقيد بالبند ( )25من
التعميم رقم ( )2لسنة  2003بشأن
إق �ف��ال ال �ق �ي��ود امل�ح��اس�ب�ي��ة وإع� ��داد
الحساب الختامي للمؤسسات ذات
امليزانيات املستقلة.
وط� �ل ��ب ال� ��دي� ��وان االل � �ت� ��زام ب �ه��ذا
ال�ب�ن��د وإرس� ��ال ال�ح�س��اب الختامي
ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة واع �ت �م��اده ب��امل��وع��د
املحدد.
 - 3ت��دن��ي نسب االن �ج��از لبعض
م�ش��اري��ع ال�خ�ط��ة االن�م��ائ�ي��ة للدولة
الواردة بالخطة السنوية للمعهد.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض� ��رورة ات�خ��اذ
ووض � � � ��ع ال � �ت� ��داب � �ي� ��ر واالج� � � � � � ��راءات
ال�ل�ازم��ة لتنفيذ امل �ش��اري��ع امل��درج��ة
ب��ال �خ �ط��ة وب � �ي� ��ان اس � �ب� ��اب ان� �ع ��دام
وتدني نسب االنجاز لخطة السنة
املالية .2015/2014
ثالثا  -فحص ومراجعة
حسابات وسجالت المعهد:
 - 1م�ل��اح � �ظ� ��ات ش� ��اب� ��ت م ��رك ��ز
اب�ح��اث ال�ب�ت��رول بمنطقة االحمدي
ومنها:
 وجود قصور في آلية التعاملم� ��ع االج� � �ه � ��زة ال �ع �ل �م �ي��ة امل� �ش� �ت ��راة
وامل� �خ ��زن ��ة م� ��ن ق �ب ��ل ادارة امل �ع �ه��د
وت� �ك ��دس امل� � ��واد ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ع�ل��ى
األرف ��ف واالح�ت�ف��اظ بأغلفة أجهزة
غير موجودة.
 -وج��ود م��واد خارجة عن نطاق

معهد الكويت لالبحاث العلمية

االس �ت �خ��دام ل��م ي �ت��م ال �ت �ص��رف بها
ووج� � � � ��ود اج� � �ه � ��زة م� �ت� �ه ��ال� �ك ��ة غ �ي��ر
مستخدمة يتم االحتفاظ بها كقطع
غ �ي ��ار وب �ع ��ض االج � �ه ��زة ال ي�ت��وف��ر
عليها ملصق لرقم تصنيف املعهد.
 وج� � � ��ود اج� � �ه � ��زة ع �ل �م �ي��ة غ �ي��رمستخدمة في املخزن ومسجل بأنه
ت��م ب�ي�ع�ه��ا ف��ي ن �ظ��ام امل�ع�ه��د وع��دم
االعتناء بنظاقة املكان.
 وج � � ��ود خ� �ل ��ل ف� ��ي أداء ادارةامل � �خ � ��ازن ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ل �م �ع �ه��د ف�ي�م��ا
ي�خ�ت��ص ب�ت�ص�ن�ي��ف اج �ه��زة املعهد
االم� � � ��ر ال� � � ��ذي ي� �ع ��رض� �ه ��ا ل �ل �ض �ي��اع
والسرقة.
 القصور في الرقابة على اجهزةون�ظ��م االم ��ن وال�س�لام��ة ح�ي��ث تبني
وج� � ��ود رائ � �ح� ��ة غ � ��از م �ن �ت �ش��رة ف��ي
امل �ب �ن��ى داخ � ��ل وخ� � ��ارج امل �خ �ت �ب��رات
ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود م�ج�س��ات كشف
تسرب الغازات.
 وج� ��ود اج �ه��زة ج��دي��دة ك�ب�ي��رةال �ح �ج��م م �خ��زن��ة م �ن��ذ ع ��دة س �ن��وات
ت�خ��ص م�ب�ن��ى امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة من
املركز لم يتبني التصنيف الخاص
بها وتكون كفالتها انتهت من قبل
الجهة املوردة او املصنعة لها.
 ع��دم وج ��ود ج�ه��ة م �ح��ددة ل��دىامل �ع �ه��د مل�ت��اب�ع��ة االج� �ه ��زة ال�ع�ل�م�ي��ة
والتأكد من تواجدها وصالحيتها
واثباتها في سجالت املعهد.
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ ما
يلزم لرفع كفاءة اداء ادارة املخازن
واج��راء ال��دراس��ات املسبقة لتحديد
االح �ت �ي��اج��ات ال �ع �ل �م �ي��ة مل�خ�ت�ب��رات
املعهد م��ع وض��ع نظام فعال وآلية
واض�ح��ة ملتابعة االج �ه��زة العلمية
سنويا وتحديثها بصفة مستمرة
على االنظمة املستخدمة في املعهد
ب �ح �ي��ث ت �ع �ك��س ب �ي��ان��ات �ه��ا ال ��واق ��ع
الفعلي.

 - 2ع ��دم ال� �ت ��زام امل �ع �ه��د ببعض
ب� � �ن � ��ود ع� � �ق � ��ود ت� � ��وري� � ��د وت ��رك � �ي ��ب
وتشغيل وكفالة االجهزة العلمية.
وطلب ال��دي��وان ض��رورة االل�ت��زام
ب� ��ال � �ش� ��روط ال� �ت� �ع ��اق ��دي ��ة ال �خ��اص��ة
بتوريد وتركيب وتشغيل وكفالة
االج� �ه ��زة ال�ع�ل�م�ي��ة وب� �ع ��دم تسليم
كامل الدفعة لحني التأكد من اتمام
ج �م �ي��ع ب� �ن ��ود ال �ع �ق��د م� ��ع ض � ��رورة
اخ��ذ ال�ض�م��ان��ات ال�ك��اف�ي��ة وال�لازم��ة
لضمان عمل االجهزة وصيانتها.
 - 3م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت امل�ش��اري��ع
االنشائية ومن بينها ما يلي:
 مشروع انشاء وانجاز وصيانةمبنى ابحاث املياه في الشويخ عقد
رقم (.)107818
ح �ي��ث ق ��ام امل �ع �ه��د ب��ال�ت�ع��اق��د مع
اح� � ��دى ش ��رك ��ات ال� �ت� �ج ��ارة ال �ع��ام��ة
وامل � � �ق� � ��اوالت وذل � � ��ك ب� �ه ��دف ان �ش ��اء
وانجاز وصيانة مبنى ابحاث املياه
ف��ي منطقة ال�ش��وي��خ ل�ت�ط��وي��ر نظم
تقنية تحلية مياه البحر ولتوفير
كافة االحتياجات من املياه العذبة
بتكلفة اجمالية قدرها 5.748.971
د.ك وفيما يلي أهم املالحظات:
 تمديد اعمال العقد مل��دة تصلال��ى  206أي��ام م��ن دون عرضه على
ديوان املحاسبة.
 ع��دم تطبيق غ��رام��ات التأخيرع� �ل ��ى امل� � �ق � ��اول ب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ف �ت��رة
التمديد التعاقدية.
 ع ��دم ال� �ت ��زام امل� �ق ��اول ب��ال�ب�ن��د 4(أ) و (ب) م��ن امل� ��ادة رق ��م ( )29من
الشروط الخاصة.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض � ��رورة ال �ت��زام
املعهد بتطبيق الشروط التعاقدية
ل�ف�ي�م��ا ي �خ��ص امل �ط��ال �ب��ة ب �غ��رام��ات
ال�ت��أخ�ي��ر واالل� �ت ��زام ب �ق��ان��ون ان�ش��اء
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل �ض �م��ان ان �ج��از
االعمال وتسليم املشروع مع بيان

اس� �ب ��اب ع ��دم ع ��رض م�ل�ح��ق ال�ع�ق��د
على الرقابة املسبقة في الديوان.
 مشروع انشاء وانجاز وصيانةاملبنى االداري واملالي في الشويخ
(عقد رقم.)117568/
ح� � �ي � ��ث ق� � � � ��ام امل� � �ع� � �ه � ��د ب � �ت� ��اري� ��خ
 2011/7/3ب��ال �ت �ع��اق��د م ��ع اح ��دى
ال � �ش ��رك ��ات ال� �ع� �ق ��اري ��ة وامل� � �ق � ��اوالت
إلن� �ش ��اء وإن� �ج ��از وص �ي��ان��ة امل�ب�ن��ى
االداري ومل��دة ال تتعدى ( )810أيام
م ��ن ت ��اري ��خ ت �س �ل��م امل ��وق ��ع ب�ت�ك�ل�ف��ة
اج �م��ال �ي��ة ق��دره��ا  15.793.000د.ك
وفيما يلي أهم املالحظات:
 ان �ت �ه��اء ال �ع �ق��د االول م ��ن دونات �خ��اذ أي اج ��راء يفيد اس�ت�م��راري��ة
العقد وفقا للنصوص التعاقدية.
 ع��دم تطبيق غ��رام��ات التأخيرعلى املقاول خالل فترة التأخير.
 قيام املعهد بتمديد العقد ملدةتصل الى  343يوما من دون عرضه
على ديوان املحاسبة.
 ع� ��دم ال � �ت ��زام امل � �ق� ��اورل ب��ال�ب�ن��د( 4أ)و (ب) م��ن امل ��ادة رق��م ( )29من
الشروط الخاصة.
وط�ل��ب ال��دي��وان ب �ض��رورة ال�ت��زام
امل �ع �ه��د ال� �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة فيما
يخص املطالبة ب�غ��رام��ات التأخير
واالل� � �ت � ��زام ب��أح �ك��ام ق ��ان ��ون ان �ش��اء
ديوان املحاسبة.
 قيام املعهد ب��إدراج بند ضمنب� �ن ��ود ال� �ع� �ق ��ود االن� �ش ��ائ� �ي ��ة ت�ل�غ��ي
بعضها البعض.
ح �ي��ث ق � ��ام امل �ع �ه��د ب� � � ��إدراج ب�ن��د
ض �م��ن ال � �ش� ��روط ال �خ ��اص ��ة ل�ع�ق��ود
مشاريعه االنشائية ينص على ان
ي�ق�ت�ص��ر ال �غ ��رض م ��ن م �ن��ح ت�م��دي��د
زم �ن��ي مل ��دة االن� �ج ��از ع �ل��ى تخفيف
غ��رام��ة ال�ت��أخ�ي��ر ع�ل��ى امل �ق��اول فقط
ولن يكون للمقاول اي حق للمطالبة
ب ��أي ت �ع��وي��ض م��ال��ي ف�ي�م��ا يتعلق
بتعديل مدة االنجاز بما يتعارض
مع البند املدرج ضمن العقد والذي
يلزم املقاول بدفع غرامات التأخير
حال تأخره عن انجاز املشروع في
الوقت املحدد.
وطلب الديوان تعديل هذا البند
ح �ت��ى ت� � ��ؤدي ال � �ش� ��روط ال �ج��زائ �ي��ة
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ط �ب �ي��ق غ ��رام ��ات
التأخير الى تحقيق الهدف املرجو
م��ن ان�ج��از امل �ش��روع وف��ق برنامجه
الزمني املقرر تعاقديات.
واف ��اد املعهد ب��ان امل ��ادة ال ��واردة
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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

الرقابة المسبقة على المشروعات
حققت وفرا ماليا للخزانة العامة
تتمة المنشور ص11
في الشروط الخاصة لعقود املعهد
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ام �ك��ان �ي��ة م �ن��ح امل�ع�ه��د
ت �م��دي��د زم �ن��ي ل�ل�ع�ق��د م ��ن دون اي
ت�ع��وي��ض م��ال��ي ل�ل�م�ق��اول او تحمل
م �ي��زان �ي��ة امل �ع �ه��د الي اع �ب��اء م��ال�ي��ة
اض ��اف �ي ��ة اج ��ازت� �ه ��ا ادارة ال �ف �ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع م ��ن خ�ل�ال م��راج�ع��ات�ه��ا
ل � �ع � �ق � ��ود امل � � �ش� � ��اري� � ��ع االن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة
املتضمنة للمادة سالفة الذكر.
 م�ل��اح � �ظ� ��ات ش � ��اب � ��ت ال� �ع� �ق ��وداالستشارية ومنها:
 عدم وجود نظم اجراءات تخصعقود الخدمات االستشارية.
 مخالفة املادة رقم  4من الفصلالتاسع االبحاث واالستشارات من
قواعد تنفيذ ميزانيات املؤسسات
املستقلة.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض � ��رورة ات �خ��ذا
ال � �ل ��ازم الع � � ��داد م� ��ا ي �ن �ظ��م االس� ��س
واملعايير ال�ت��ي يتبعها املعهد في
ت �ع��اق��دات��ه واخ �ت �ي ��ار امل �س �ت �ش��اري��ن
واالف � � � � ��راد وامل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة
االستشارية حسب املادة رقم  1من
ال�ف�ص��ل ال �ت��اس��ع م��ن ق��واع��د تنفيذ
ميزانيات املؤسسات املستثقلة.
 ال� �ت ��وس ��ع ف� ��ي ال � �ش � ��راء ب ��االم ��راملباشر:
ح� �ي ��ث ق� � ��ام امل� �ع� �ه ��د ب��ال �ت �ع��اق��د
ب��االم��ر املباشر وال �ش��راء بما يفوق
ال �ح��د االق� �ص ��ى امل �س �م��وح ب ��ه وف�ق��ا
مل��ا ج��اء ف��ي امل ��ادة رق��م  1م��ن قواعد
املناقصات واملمارسات واملزايدات
مل�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب �ح��اث العلمية
وكذلك باملخالفة للمادة رق��م  5من
ذات القواعد والتي حددت الحاالت
التي يجوز بموافقة لجنة العقود
ال� �ت� �ع ��اق ��د ب� �ط ��ري ��ق األم � � ��ر امل �ب��اش��ر
ومخالفة امل��ادة رقم  38من مرسوم
بقانون رقم  28لسنة  1981بإنشاء
امل �ع �ه��د ب��اس �ت �ث �ن��ائ��ه م� ��ن ال� �ح ��دود
املالية في حاالت محددة.
وطلب ال��دي��وان م��راع��اة الحد من
التوسع في ال�ش��راء باألمر املباشر
وأن ي�ك��ون ذل��ك ف��ي أض�ي��ق ال�ح��دود
ووف � �ق ��ا ل� �ل� �ح ��االت س ��اب ��ق االش� � ��ارة
اليها.
 ص � � ��رف ب � �ع ��ض امل � �ب� ��ال� ��غ دونعرضها على مراقبي وزارة املالية.
حيث ق��ام املعهد ب�ص��رف بعض
ال�ف��وات�ي��ر وال�خ�ص��م بها على بنود
اعتمادات امليزانية بلغت 993.413
دي �ن��ارا كويتيا دون ع��رض�ه��ا على
م��راق�ب��ي وزارة امل��ال�ي��ة وت�خ��ص في

مجملها ب�ن��د االس �ك��ان للموظفني
امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن وغ� �ي ��ر
الكويتيني األمر الذي يتعارض مع
ص�لاح �ي��ات م��راق �ب��ي وزارة امل��ال�ي��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��ادة رق � ��م  2ل �ل �ق��رار
الوزاري رقم  21لسنة  2002بتحديد
اخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن
ورؤس � ��اء ال�ح�س�ص��اب��ات ب��ال�ج�ه��ات
ذات امليزانيات املستقلة في البند .6
وطلب ال��دي��وان ض��رورة االل�ت��زام
بالقرار الوزاري املشار اليه احكاما
ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة ول �ض �ب��ط ال � ��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة واالج � � � ��راءات ال �خ��اص��ة
باملصروفات.
واف ��اد امل�ع�ه��د ف��ي رده ب��ان��ه بناء
ع�ل��ى التنسيق ال ��ذي ت��م م��ع وح��دة
ال ��رق ��اب ��ة امل ��ال� �ي ��ة وام �ت �ن ��اع �ه ��م ع��ن
اع �ت �م��اد امل �س �ت �ن��دات ل �ع��دم تطبيق
قرار ديوان الخدمة املدنية الخاص
ب � ��اي � �ج � ��ارات ال� � ��وح� � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة
وم� �ص ��اري ��ف ال �ت��أث �ي��ث ف �ت��م اي �ق��اف
ارس � � � ��ال ت� �ل ��ك امل� �س� �ت� �ن ��دات ل ��وح ��دة
ال ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة ع �ل �م��ا ب� ��ان امل�ع�ه��د
خ��اط��ب دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة عن
مدة نفاذ القرار للحاالت الجديدة.
راب �ع��ا :ف�ح��ص وم��راج�ع��ة ش��ؤون
ال �ت��وظ��ف ب��امل �ع �ه��د ف �ي �م��ا ي �ل��ي أه��م
املالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة دي��وان املحاسبة لشؤون
ال �ت ��وظ ��ف ب��امل �ع �ه��د ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
:2015/2014
 عدم اعتماد القرار االداري رقم/7ت 2014/ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�م��ادت�ين
رق �م��ي  5و 38م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية.
ح �ي��ث ل ��م ي �ق��م امل �ع �ه��د ب��اع �ت �م��اد
ال � �ق� ��رار االداري رق � ��م /7ت2014/
ب� �ش ��أن ت �ن �ف �ي��ذ ش � � ��روط وض ��واب ��ط
ال �ت��دري��ب أث �ن��اء وال�ع�م��ل وال� ��دورات
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ط�ل�اب �ي��ة وال� �ت ��دري ��ب
الداخلي وشروط وضوابط الترشح
ل � � �ل� � ��دورات ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة ال ��داخ �ل� �ي ��ة
والخارجية ومخصصاتها املالية
وش ��روط وض��واب��ط ال�ت��دري��ب اثناء
العمل م��ن مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
باملخالفة للمادتني سالفتي الذكر
وط �ل��ب ال� ��دي� ��وان ض� � ��رورة االل� �ت ��زام
ب ��اح �ك ��ام امل� ��ادت �ي�ن رق� ��م  5و 38م��ن
االقنون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
وافاد املعهد بانه سبق ان اعتمد
مجلس امناء املعهد لوائح املدربني
وامل� �ح ��اض ��ري ��ن ل� �ب ��رام ��ج ال� �ت ��دري ��ب
اثناء العمل وم��ن ثم تمت مخاطبة
دي� � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ب �ت��اري��خ

مبنى ديوان املحاسبة

 2013/5/27الع � �ت � �م� ��اده� ��ا وق � ��ام
املعهد بمتابعة امل��وض��وع باملكتب
املؤرخة  2013/9/10و2013/12/15
و 2014/4/13الس� �ت� �ع� �ج ��ال ال� ��رد
واالعتماد.
وع� �ق ��ب ال� ��دي� ��وان ب� ��ان امل�لاح �ظ��ة
قائمة حتى يتم موافاته برد ديوان
الخدمة املدنية عنما يقرره مجلس
الخدمة املدنية في هذا الخصوص.
خ��ام �س��ا :امل�ل�اح �ظ ��ات امل�س�ت�م��رة
الكثر من سنة مالية ولم يقم املعهد
بتالفيها وم��ن ت�ل��ك امل�لاح �ظ��ات ما
يلي:
 م�خ��ال�ف��ة ق ��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراءرق ��م  20بمجلستيه رق �م��ي 86/28
و 86/53ب �ش��أن ال �ح��دود ال�ق�ص��وى
لقيمة الهدايا خالل السنة املالية.
 ت� �خ� �ص� �ي ��ص ه� � ��وات� � ��ف ن� �ق ��ال ��ةلبعض املوظفني باملخالفة للمادة
رق� � ��م  22م� ��ن امل � ��رس � ��وم ب��ال�ل�ائ �ح��ة
ال��داخ�ل�ي��ة للمعهد ولتعميم وزارة
امل��ال�ي��ة رق��م  13لسنة  1990والبند
 2م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال� � ��راب� � ��ع ع� �ش ��ر م��ن
قواعد تنفيذ ميزانيات املؤسسات
املستقلة.
 ال � �ت � ��أخ � ��ر ف� � ��ي ان � � �ج� � ��از ب �ع��ضاملشاريع والخدمات البحثية وعدم
تقديم ت�ق��اري��ره��ا النهائية وبلغت
م��دة التأخير ف��ي بعضها اك�ث��ر من
سنتني.
 م�خ��ال�ف��ة امل�ع�ه��د ل �ق��رار مجلسال ��وزراء رق��م /405اوال 2/ولتعميم
وزارة امل��ال �ي��ة رق� ��م  5ل �س �ن��ة 2001
املتعلق بمعالجة مواطن الهدر.
 ع� � ��دم ت �ط �ب �ي��ق امل� �ع� �ه ��د ل �ك �ت��ابم �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق� ��م م خ
م 2012/19/438/املؤرخ 2012/9/30
مما ترتب عليه وجود مالحظات من
بينها عدم صرف بدل نقدي عوضا
ع ��ن م� �ي ��زة ال �س �ك��ن مل��وظ �ف��ي امل�ع�ه��د

وعدم التزام املعهد بالفئات الواردة
بكتاب ديوان الخدمة املدنية.
 م��آخ��ذ ش��اب��ت الئ �ح��ة ال�ب�ع�ث��اتواالج� � � � � � � � ��ازات ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة وامل � �ن� ��ح
وال� � �ت � ��دري � ��ب ال� �ع� �م� �ل ��ي وال� �ت� �ط ��وي ��ر
املوجه.
 ص��رف م�ك��اف��آت اع�م��ال ممتازةلبعض املوظفني املعينني على عقد
استعانة بخبرات باملخالفة للمادة
رق � ��م  9م ��ن ق� � ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية رقم  5لسنة  2007مما ترتب
عليه ص��رف م�ب��ال��غ دون وج��ه حق
بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته
 14.933د.ك.
 زي � � � ��ادة امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل��ال �ي��ةللمبعوثني ف��ي بعثات اداري ��ة دون
اع� �ت� �م ��اده ��ا م� ��ن م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة وذل� ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ب�ن��د 5
من املادة رقم  9من القانون رقم 15
لسنة .1979
 عدم اعتماد الئحة البعثات منمجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة باملخالفة
ل �ل �ب �ن��د  7م � ��ن امل � � � ��ادة رق� � ��م  19م��ن
القانون رق��م  15لسنة  1979بشأن
الخدمة املدنية.
 مالحظات الرقابة املسبقة.وفيما يلي أه��م املالحظات التي
اسفرت عنها رقابة الديوان املسبقة:
 عدم التقيد باحكام املادتني رقم 13و 14م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  30لسنة
 1964ب ��ان� �ش ��اء دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
امل� �ع ��دل ب ��امل ��رس ��وم ب �ق��ان ��ون رق� ��م 4
لسنة .1977
ح�ي��ث الح ��ظ ال ��دي ��وان ان املعهد
ارتبط بالتعاقد مع اح��دى شركات
التجارة العامة واملقاوالت بتاريخ
 2013/1/1ق � �ب ��ل ال� � �ع � ��رض ع �ل��ى
ال � ��دي� ��وان ب �ت��اري �خ��ي 2014/5/11
و 2014/7/24التعاقد بلغت قيمته
 891.871د.ك وب �ن �س �ب��ة  ٪0.5من

ق �ي �م��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات ال� �ت ��ي ت�خ��ص
امل�ع�ه��د وت��م ع��رض�ه��ا ع�ل��ى ال��دي��وان
وت��م اخطار ادارة املخالفات املالية
بالديوان التخاذ الالزم فيما يتعلق
باملخالفة املبينة اعاله.
 ال��وف��ورات املالية التي تحققتنتيجة الرقابة املسبقة والفنية:
اس �ف��رت اع �م��ال ال��رق��اب��ة املسبقة
ل �ب �ع��ض امل ��وض ��وع ��ات ع ��ن تحقيق
وف� ��ورات م�ب��اش��رة ل�ل�خ��زان��ة العامة
بلغت  87.225د.ك وذلك في املناقصة
ال �خ��اص��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ م�ح�ط��ة ال�ش�ق��اي��ا
ل�ل�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة ال�ك�ه��روض��وئ�ي��ة
بقدرة اجمالي  10ميجاوات بمبلغ
 83.985د.ك وامل �ن��اق �ص��ة ال�خ��اص��ة
ب�ص�ي��ان��ة ع��ام��ة ل�ل�ط��رق ف��ي محطة
كبد بمبلغ  3.240د.ك.
 رد أوراق بعض املوضوعات:تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق عدد  26موضوعا للمعهد
وفيما يلي امثلة لذلك:
 امل� �ن ��اق ��ص ال� �خ ��اص ��ة ب��ان �ش��اءوان � �ج� ��از وص �ي ��ان ��ة م �ب �ن��ى م��واق��ف
سيارات متعدد االدوار.
 الترسية الخاصة بتوريد جهازم�ق�ي��اس ال�ط�ي��ف ل�لأش�ع��ة السينية
املتشتتة ذات الطول املوجي العالي.
 م�ل�اح �ظ ��ات وت ��وج �ي �ه ��ات ذاتاهمية خاصة ومنها:
 امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال� �خ ��اس ��ة ب �ت��زوي��دوتركيب خطوط هوائية جهد 132
ك.ف في منطقة الشقايا.
 اع�ت�م��اد عقد اس�ت�ش��اري الدارةمشاريع الشقايا للطاقة املتجددة.
 امل �ن ��اق �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذمحطة الشقايا لطاقة الرياح بقدرة
اجمالية  10ميجاوات.
 امل �ن��اق �ص��ة ال �خ��اص��ة بتصميموب � �ن� ��اء وت � ��وري � ��د وت ��رك� �ي ��ب وح� ��دة
تنضاح عكسي من مرحلتني شاملة
امل�ع��ال�ج��ة االول �ي��ة ب��ال�ف�ت��رة الفائقة
لتحلية مياه البحر السطحية.
 تحديث نظام التحكم للوحداتالنمطية في مركز ابحاث البترول.
املناقصة الخاصة بتنفيذ محطة
الشقايا للطاقة الشمسية الحرارية
بقدرة اجمالي  50ميجاوات.
 ع ��دم ال� �ت ��زام امل �ع �ه��د ب��ال��دراس��ةوال�ت��وص�ي��ة خ�ل�ال امل ��دة امل �ح��ددة له
من لجنة املناقصات املركزية عمال
بنص امل��ادة رقم  38من القانون 37
ل�س�ن��ة  1964ف��ي ش ��أن امل�ن��اق�ص��ات
العامة.
وت�ك��ررت تلك ال�ظ��اه��رة ب�ع��دد 13
موضوعا وفيما يلي امثلة ذلك:

 امل �ن��اق �ص��ة ال� �خ ��اص ��ة ب��اع �م��الص�ي��ان��ة وزراع� ��ة س��اح��ات وح��دائ��ق
املعهد وزراع��ة النباتات واالشجار
الداخلية.
 امل �ن ��اق �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذمحطة الشقايا لطاقة الرياح بقدرة
اجمالي  10ميجاوات.
 امل �ن ��اق �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذم �ح �ط��ة ال� �ش� �ق ��اي ��ا ل� �ط ��اق ��ة ال �ش �ح��ن
الكهروضوئية ب�ق��درة اج�م��ال��ي 10
ميجاوات.
 امل� �ن ��اق� �ص ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �خ��طاملتكامل لتعبئة مياه كاظمة.
 امل �ن��اق �ص��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �ت��وري��دالغازات الطبيعية ملختبرات املعهد
وم��واق �ع��ه ال�خ��ارج�ي��ة للمعهد مل��دة
سنة.
 ط � � � � � ��ول م � � � � � ��دة ب � � � �ق� � � ��اء ب� �ع ��ضامل��وض��وع��ات ب��امل�ع�ه��د ب�ع��د ص��دور
ق� � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن ��اق �ص ��ات امل��رك��زي��ة
ب ��ال �ت ��رس �ي ��ة وق � �ب� ��ل ع ��رض� �ه ��ا ع�ل��ى
الديوزان االمر الذي يستلزم دراسة
االج� � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات االداري � ��ة
املتبعة داخل املعهد.
ح � �ي ��ث اس � �ت � �غ ��رق ��ت ف � �ت� ��رة ب� �ق ��اء
امل��وض��وع��ات ب��امل�ع�ه��د ب�ع��د ص��دور
ق ��رار ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات بالترسية
وقبل وروده للديوان فترة طويلة
وت � �ك� ��رر ذل � ��ك ف� ��ي  10م ��وض ��وع ��ات
وم ��ن أم�ث�ل�ت�ه��ا امل �ن��اق �ص��ة ال�خ��اص��ة
ب� �ت ��وري ��د اج � �ه ��زة ع �ل �م �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر
م �خ �ت �ب��رات م � ��واد ال �ب �ن��اء مل� ��دة 221
ي��وم��ا وامل�ن��اق�ص��ة ال�خ��اص��ة باعمال
الصيانة وزراعة مساحات وحدائق
املعهد وزراع��ة النباتات واالشجار
مل��دة  159يوما واملمارسة الخاصة
ب �ت��وري��د وت��رك �ي��ب وح� ��دات تكييف
م��رك��زي��ة ل�ع��دد م��ن م�ب��ان��ي الساملية
مل��دة  114يوما واملمارسة الخاصة
ب�ت��وري��د وت��رك�ي��ب وح ��دات معالجة
ال� �ه ��واء ف��ي م�خ�ت�ب��ر االح� �م ��دي مل��دة
 79ي��وم��ا وت �ح��دي��ث ن �ظ��ام التحكم
للوحدات النمطية في مركز ابحاث
البترول ملدة  62يوما.
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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

انحراف في المصروفات الفعلية
بميزانية بنك الكويت المركزي
أورد ديوان 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
ال �ك��وي��ت امل��رك��زي ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014واه � ��م امل�لاح �ظ��ات
ال� � � �ت � � ��ي اس� � � �ف � � ��ر ع� � �ن� � �ه � ��ا ف� �ح ��ص
ومراجعة الديوان هذه البيانات
ب��االض��اف��ة ال��ى ال�ب�ي��ان��ات املالية
وال�ح�س��اب��ات وال�س�ج�لات للبنك
للسنة املالية .2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
وتشير البيانات السابق الى
ما يلي:
 بلغت ال��زي��ادة ف��ي االي��راداتال �ف �ع �ل �ي��ة  27.458.514دي� �ن ��ارا
ك��وي �ت �ي��ا وب �ن �س �ب��ة  ٪ 44.6م��ن
االي� � � � � � � ��رادات ال � �ت � �ق ��دي ��ري ��ة وب� �ل ��غ
ال��وف��ر ف��ي امل �ص��روف��ات الفعلية
 20.328.248دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
وبنسبة  ٪ 25.5من املصروفات
التقديرية.
ك � � �م� � ��ا ب � � �ل� � ��غ ص � � ��اف � � ��ي ال� � ��رب� � ��ح
 30.046.262دينارا كويتيا بزيادة
 47.876.762دي �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا عن
التقديري وبنسبة  ٪ 268.5وذلك
ن �ت �ي �ج��ة ال � ��زي � ��ادة ف� ��ي االي � � � ��رادات
والوفر في املصروفات.
وب �ي �ن��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة
للمشروع بقانون بشأن اعتماد
الحساب الختامي لبنك الكويت
امل � ��رك � ��زي اس � �ب� ��اب ال� � ��زي� � ��ادة ف��ي
االيرادات والوفر في املصروفات.
ثانيا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت البنك
فيما يلي أهم املالحظات التي
اس� �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
وس �ج�ل�ات ال�ب�ن��ك ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
2015/2014
 - 1ع � ��دم ات � �خ� ��اذ االج � � � ��راءات
ال �ل��ازم � ��ة ت� �ج ��اه امل �ت �س �ب �ب�ي�ن ف��ي
خ� �س ��ارة ال �ب �ن��ك م �ب �ل��غ 568.000
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي ت �ق ��ري �ب ��ا ت�م�ث��ل
ال � �ت � �ع� ��وي� ��ض امل � � ��دف � � ��وع الح� � ��دى
الشركات.
اف��اد البنك بأنه ال يألو جهدا
ف� ��ي ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى امل� � ��ال ال �ع ��ام
ع�ل��ى وج��ه ال�ع�م��وم وب�م��ا يحقق
ال �ص��ال��ح ال �ع��ام ل �ل �م �ش��روع على
وجه الخصوص وفي هذا الشأن
ات�خ��د ال�ب�ن��ك االج � ��راءات ال�لازم��ة
ح� �ي ��ث ق� � ��ام ب �م �ط��ال �ب ��ة ال �ف �ت ��وى

امل ��ذك ��ورة امل �ب �ل��غ ال �س��ال��ف ال��ذك��ر
شامال اتعاب املحاماة والرسوم
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ل �ل��دع��وى ف��ان��ه ن�ظ��را
الن ال �ح �ك��م امل� ��ذك� ��ورة ه ��و ح�ك��م
اس �ت �ئ �ن��اف��ي واج � � ��ب ال� �ن� �ف ��اذ ت��م
التنفيذ ب�س��داد املبلغ وخصمه
ع�ل��ى ح �س��اب دائ �ن�ي�ن م�ت�ف��رق�ين/
م��دي��ون �ي��ات واالض ��اف ��ة لحساب
ايرادات اخرى اللغاء اثر الخصم
السابق على املصروفات النثرية.
وع� � � �ق � � ��ب ال � � � � ��دي � � � � ��وان م � ��ؤك � ��دا
م�ل�اح �ظ��ات��ه وب � �ض � ��رورة ات �خ��اذ
االج� � � � � � � � ��راءات ال� �ل ��ازم � � ��ة ل �ض �ب��ط
ص � ��رف م� �ث ��ل ت �ل ��ك امل� �ب ��ال ��غ ع�ل��ى
البنود املختصة ال ��واردة ضمن
اعتمادات امليزانية واالفادة.
مبنى بنك الكويت املركزي

والتشريع ف��ي اك�ث��ر م��ن مراسلة
ب � ��إدخ � ��ال امل� � �ق � ��اول وامل� �س� �ت� �ش ��ار
الهندسي خصوما ف��ي الدعوى
ليصدر حكم التعويض ضدهم
ك �م��ا ق� ��دم ال �ع ��دي ��د م ��ن م ��ذك ��رات
ال��دف��اع ام ��ام محكمة اول درج��ة
وم� �ح� �ك� �م ��ة االس � �ت � �ئ � �ن� ��اف ت��ؤك��د
مسؤولية مقاول املرحلة االولى
وامل�س�ت�ش��ار ال�ه�ن��دس��ي وامل �ق��اول
ال��رئ �ي �س��ي وت� ��م ت ��زوي ��د م��دق�ق��ي
ال� ��دي� ��وان ب �ك��ل امل �س �ت �ن��دات ال�ت��ي
ت ��ؤك ��د ذل� � ��ك ع �ل �م��ا ب ��أن ��ه س�ي�ت��م
ال��رج��وع على امل�س��ؤول�ين املشار
ال �ي �ه ��م ف� ��ي ح ��ال ��ة ص� � ��دور ح�ك��م
م� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ض� � ��د ب �ن��ك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي واورد ال�ب�ن��ك
بيانا تفصيليا بموقف الدعوى
امل� �ق ��ام ��ة م� ��ن امل� ��دع� ��ى ض� ��د ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي وج � ��اء ف ��ي رد
البنك ما يلي:
 ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� � �ع � ��دم ت� �ك ��وي ��نم �خ �ص��ص مل �ق��اب �ل��ة االح � �ك� ��ام ق��د
ت� �ص ��در ل� �ص ��ال ��ح امل� ��دع� ��ى ف��ذل��ك
لكون التعويض املحكوم به هو
ذاته الذي اثبته الخبير في البند
 3صفحة  33من تقريره عن مدة
ال�ت��وق��ف  656ي��وم وق ��دره بمبلغ
اجمالي  484.426دينار كويتي.
وبالنسبة لعدم مطالبة البنك
االط ��راف ذات العالقة الس�ت��رداد
م ��ا ت �ح �م �ل��ه م ��ن ت �ع��وي �ض��ات ت��م
س ��داده ��ا ل �ل �ش��رك��ة امل��دع �ي��ة ف��ان
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ي��ؤك��د م ��ا سبق
ذك� ��ره ح ��ول ق �ي��ام��ه ب�م�ج�ه��ودات
االس � �ت � �ئ � �ن� ��اف وس � �ي � �ت ��م ت ��زوي ��د
م��دق �ق��ي ال� ��دي� ��وان ب��امل �س �ت �ج��دات

ع � �ق� ��ب ص � � � � ��دور ح � �ك� ��م م �ح �ك �م��ة
التمييز.
وعقب الديوان مقدرا الجهود
املبذولة في ه��ذا الشأن ومؤكدا
ان اح� �ت� �ج ��از امل �خ �ص ��ص ي �ك��ون
مل � ��واج� � �ه � ��ة م � �ث� ��ل ت � �ل� ��ك االع� � �ب � ��اء
املحتملة وات �س��اق��ا م��ع ال�ق��واع��د
املحاسبية والنظم املتبعة لدى
ال �ب �ن��ك وض� � ��رورة س��رع��ة ات �خ��اذ
االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ل��رج��وع
ع �ل��ى امل �ت �س �ب �ب�ين واس � �ت� ��رداد ما
ت�ح�م�ل��ه ال �ب �ن��ك م ��ن ت �ع��وي��ض تم
سداده للشركة املذكورة واالفادة
بما يتم.
 - 2ص� � � ��رف ب � �ع� ��ض امل� �ب ��ال ��غ
ال �ض �خ �م��ة م ��ن ب �ن��د امل �ص��روف��ات
ال� �ن� �ث ��ري ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ل �ق��واع��د
والنظم املنظمة للصرف منها:
حيث قام البنك بصرف مبالغ
ض �خ �م��ة م� ��ن ب� �ن ��د امل� �ص ��روف ��ات
النثرية على النحو التالي:
 ص � � � ��رف م � �ب � �ل� ��غ 460.300دي� � �ن � ��ار ك ��وي � �ت ��ي ق� �ي� �م ��ة ت �ن �ف �ي��ذ
ال� �ح� �ك ��م ال� � �ص � ��ادر ف� ��ي ال� ��دع� ��وى
رق � � ��م ( )2011/4385ب� �ت ��اري ��خ
 2013/11/20ل �ص��ال��ح اح� ��دى
الشركات.
 ص��رف مبلغ  519.246ديناركويتي الح��دى الشركات كدفعة
تحت الحساب ع��ن ال��دع��وى رقم
 2010/960اس�ت�ئ�ن��اف اداري2/
عن القضية املرفوعة من الشركة
امل��ذك��ورة ع��ن طلبها التعويض
الجابر لالضرار التي لحقت بها
م��ن ج��راء ق��رار البنك باالمتناع
عن شراء مديونيتها على الرغم

م ��ن ق� �ي ��ام ال �ب �ن��ك ب �ت �ع �ل �ي��ة م�ب�ل��غ
 520.000دينار كويتي لحساب
دائ� �ن�ي�ن م �ت �ف��رق�ي�ن /م��دي��ون �ي��ات
(م � � �ص � ��روف � ��ات م �س �ت �ح �ق ��ة غ �ي��ر
م��دف��وع��ة) ف��ي ال �س �ن��وات امل��ال�ي��ة
ال �س��اب �ق��ة وأدى ه� ��ذا ال �ت �ص��رف
ال��ى اقفال ه��ذا املبلغ في حساب
االي � � ��رادات االخ � ��رى م ��ا ادى ال��ى
تضخمها بنسبة كبيرة للسنة
املالية .2015/2014
وط � � �ل � ��ب ال � � � ��دي � � � ��وان ض � � � ��رورة
االل �ت��زام ب��ال�ق��واع��د املنظمة لدى
الصرف من املصروفات النثرية.
واف ��اد البنك ان��ه فيما يتعلق
ب�م�ب�ل��غ  460.300دي �ن��ار كويتي
ف ��ان امل �س��ؤول �ي��ة ف��ي ه ��ذا ال�ش��أن
ت�ق��ع ع�ل��ى امل �ق ��اول ك�م��ا ث�ب��ت من
تقرير الخبير وكان من املفترض
ان ت� � �ق � ��وم امل � �ح � �ك � �م� ��ة ب � ��ادخ � ��ال
املسؤولني عن الفعل الخاطئ اذ
يكون املقاول املسؤول عن اعمال
املرحلة االولى هو امللتزم بسداد
التعويض اال ان��ه ن�ظ��را لصدور
ح�ك��م محكمة االس�ت�ئ�ن��اف وه��و
ح�ك��م واج ��ب ال�ن�ف��اذ ال �ت��زم البنك
ب �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ح �ك��م وس � � ��داد امل�ب�ل��غ
وت� ��م ذل� ��ك خ �ص �م��ا ع �ل��ى ح�س��اب
املصروفات النثرية على ان يتم
م �ط��ال �ب��ة امل � �ق� ��اول م�س�ت�ق�ب�لا ف��ي
حالة ص��دور حكم التمييز ضد
بنك الكويت املركزي.
ام� � � ��ا ف � �ي � �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �م �ب �ل��غ
 519.246دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ال��ذي
ي � �م � �ث� ��ل ق � �ي � �م� ��ة ح� � �ك � ��م م �ح �ك �م��ة
االستئناف وال��ذي ص��در ب��ال��زام
ال �ب �ن��ك ب� ��أن ي � ��ؤدي ال� ��ى ال �ش��رك��ة

ثالثا :المالحظات المستمرة
الكثر من سنة مالية
ولم يقم البنك بتالفيها:
من أهم تلك املالحظات مايلي:
 - 1ع��دم شغل كامل الدرجات
امل �ع �ت �م��دة ف ��ي ه �ي �ك��ل ال��وظ��ائ��ف
للسنة املالية  2015/2014حيث
بلغ عدد الوظائف املعتمدة 1133
وظ �ي �ف��ة ث ��م ش �غ��ل  954وظ �ي �ف��ة
بفارق ق��دره  179وظيفة شاغرة
وبنسبة  ٪ 16من اجمالي عدد
الوظائف املعتمدة.
 - 2ع��دم م��راع��اة الدقة في اع��داد
تقديرات بعض بنود امليزانية حيث
ت�ب�ين وج ��ود ان �ح��راف��ات ف��ي بعض
بنود امل�ص��روف��ات الفعلية مقارنة
بتقديراتها ال��واردة بالقانون رقم
 95ل �س �ن��ة  2014ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة
بنك الكويت املركزي للسنة املالية
 2015/2014وتراوحت نسبتها ما
ب�ي�ن  ٪ 46و %82واورد ال��دي��وان
بيانا يوضح ذلك.
وع �ق��ب ال� ��دي� ��وان م ��ؤك ��دا على
أه�م�ي��ة ت�س��وي��ة ه��ذه امل�لاح�ظ��ات
وف� �ق ��ا مل ��ا ت ��م ب��ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ام��ة
مل�ج�ل��س االم ��ة امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ
 2015/2/12وت �ع �ه��د ال�ح�ك��وم��ة
باتخاذ االج ��راءات املناسبة في
هذا الشأن.

صرف مبالغ
ضخمة من بند
المصروفات النثرية
بالمخالفة للقواعد
والنظم المالية
عدم مراعاة البنك
الدقة في إعداد
تقديرات بعض
بنود الميزانية
عدم شغل
كافة الدرجات
المعتمدة في
هيكل الوظائف
للسنة المالية
2015/2014
صرف مبالغ مالية
عديدة قيمة تنفيذ
حكم صادر لصالح
إحدى الشركات
ديوان المحاسبة
يطالب البنك
المركزي االلتزام
بقواعد الصرف من
المصروفات النثرية
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الصانع :استراتيجية وطنية
لمكافحة االتجار باألشخاص
أك��د وزي��ر ال�ع��دل ووزي��ر األوق��اف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
الصانع ض��رورة التصدي لظاهرة
االت � � �ج� � ��ار ب� ��االش � �خ� ��اص وت� �ه ��ري ��ب
امل �ه��اج��ري��ن ع��امل�ي��ا ب�ك��اف��ة أش�ك��ال�ه��ا
وصورها.
وشدد الوزير الصانع في مؤتمر
ص �ح��اف��ي ام � ��س ع �ل��ى أه �م �ي��ة دور
اللجنة املعنية بوضع استراتيجية
وطنية ملكافحة االتجار باالشخاص
وتهريب املهاجرين فضال عن أهمية
وج ��ود استراتيجية وط�ن�ي��ة تعنى
ب �م �ك��اف �ح��ة االت� � �ج � ��ار ب ��االش� �خ ��اص
تكون بمنزلة حجر الزاوية للقضاء
عليها في ح��ال ظهور أي مؤشرات
تدل على وجودها.
وق � ��ال إن االت � �ج ��ار ب��االش �خ��اص
ي �م �ث��ل ان �ت �ه ��اك ��ا واض � �ح� ��ا ل �ح �ق��وق
االن � � �س� � ��ان وص � � � ��ون ك� ��رام � �ت� ��ه ال �ت ��ي
ك �ف �ل �ه��ا ل ��ه دس � �ت ��ور دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
والتشريعات الوطنية.
ولفت إلى قيام الكويت بالرد على
التقارير الدولية املتعلقة بمكافحة
االت �ج��ار ب��االش �خ��اص ب�ك��ل وض��وح

إيقاف قبول
وتمرير الشيكات
غير المطابقة
للمعايير األمنية
أع�ل��ن ات�ح��اد امل �ص��ارف أنه
سيتم التوقف عن قبول تسلم
وت�م��ري��ر ال�ش�ي�ك��ات ال �ص��ادرة
ب� ��ال � ��دي � �ن � ��ار غ � �ي� ��ر امل� �ط ��اب� �ق ��ة
ل � �ل � �م� ��واص � �ف� ��ات وامل � �ع� ��اي � �ي� ��ر
األم�ن�ي��ة امل �ق��ررة م��ن ق�ب��ل بنك
ال �ك��وي��ت امل� ��رك� ��زي وذل � ��ك ف��ي
القريب العاجل.
وق� � ��ال االت � �ح� ��اد ف� ��ي ب �ي��ان
ص �ح ��اف ��ي ام � ��س إن ال �ب �ن��وك
املحلية والعاملة في السوق
امل� � � �ص � � ��رف � � ��ي س� � � � � ��وف ت � �ق � ��وم
بتوجيه العمالء املستفيدين
م � ��ن ال � �ش� �ي� �ك ��ات إل � � ��ى ال �ب �ن��ك
املصدر للشيك لصرفها نقدا
أو ايداعها في حسابهم لدى
البنك املصدر إن وجد.
ودع��ا عمالء البنوك الذين
ي � �ط � �ب � �ع� ��ون ش� �ي� �ك ��ات� �ه ��م ع��ن
ط��ري��ق امل�ط��اب��ع م�ب��اش��رة إل��ى
املبادرة في طباعة شيكاتهم
ال �خ��اص��ة م��ن خ�ل�ال ال�ج�ه��ات
امل �ع �ت �م��دة ف �ق��ط م� ��ع م ��راع ��اة
م ��راج �ع ��ة ال �ب �ن��ك ل �ت��زوي��ده��م
باملقاييس واملعايير األمنية
املتفق عليها قبل طباعة هذه
الشيكات.

جانب من املؤتمر الصحفي

وش� �ف ��اف� �ي ��ة م� ��ؤك� ��دا أن ال� �ك ��وي ��ت ال
تدخر أي جهود في مجال مكافحة
االتجار باالشخاص والحرص على
صون كرامة االنسان.
وأف � � ��اد ب � ��أن امل � �س� ��ودة امل �ق �ت��رح��ة
ح � � ��ول االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة االت � � �ج� � ��ار ب ��االش � �خ ��اص
وت�ه��ري��ب امل�ه��اج��ري��ن ال �ت��ي ت�ن��اول��ت
ال��رؤي��ة والغاية واأله ��داف اشتملت
ع �ل��ى ث�ل�اث ��ة م� �ح ��اور اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ه ��ي ال ��وق ��اي ��ة وال �ح �م ��اي ��ة واض ��اف ��ة
لبناء الشركات والتعاون الداخلي

واالقليمي والدولي.
من جانبه قال املدير العام للهيئة
العامة للمعلومات املدنية مساعد
ال� �ع� �س� �ع ��وس ��ي إن ال �ه �ي �ئ ��ة ع �ل �ي �ه��ا
توفير ق��اع��دة ب�ي��ان��ات تضم جميع
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�خ��ص ه ��ذا األم��ر
ورب�ط�ه��ا ب��اإلح�ص��ائ�ي��ات وال�ت��وزي��ع
الديمغرافي والجنسيات.
ول �ف��ت إل ��ى أه�م�ي��ة رب ��ط ال�ج�ه��ات
ذات العالقة واستخراجها كبيانات
تساعد متخذي القرار في اتخاذ ما
يلزم من إجراءات.

م��ن ناحيته ق��ال الوكيل املساعد
للشؤون القانونية في وزارة العدل
زكريا األنصاري إن اللجنة وضعت
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وس ��وف ت�ق��دم�ه��ا إل��ى
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وال � �ت� ��ي ت �ح �ت��وي
على ثالثة محاور رئيسية وسوف
ي�ك�ش��ف ع��ن تفاصيلها الح �ق��ا بعد
أن تتم املوافقة عليها رسميا ومن
أهداف االستراتيجية القيام بحملة
م �ن �ظ �م��ة مل ��واج �ه ��ة ج ��رائ ��م االت �ج ��ار
بالبشر.
وأش ��ار إل��ى أن م�ك��اف�ح��ة االت�ج��ار
بالبشر أصبح لها تعريف مرتبط
ب ��ال� �ت� �ش ��ري ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��ن خ�ل�ال
حرص الكويت على عمل تشريعات
وقوانني تقضي على هذه الجريمة.
بدوره قال الوكيل املساعد لألمن
الجنائي عبد الحميد العوضي إن
وزارة الداخلية أنشأت قسما لديها
ملكافحة االت �ج��ار بالبشر ح�ي��ث تم
ضبط  8قضايا اتجار بالبشر تمت
احالتهاإلى النيابة وصدر حكم في
إحداها أول درجة بـ  15عاما سجنا
للمتورطني فيها.

العمير افتتح الجزء األوسط
من مشروع طريق الجهراء
اف �ت �ت ��ح وزي � � ��ر األش � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس األمة
د .علي العمير امس الجزء األوسط
م ��ن م� �ش ��روع ط ��ري ��ق ال� �ج� �ه ��راء أم ��ام
مستخدمي الطريق الذي تم إنجازه
واالنتهاء منه.
وقال العمير في تصريح صحافي
خالل حفل االفتتاح إن الطريق عقب
اف �ت �ت��اح��ه س �ي �س �ت �ف �ي��د م �ن��ه ال��وط��ن
واملواطنون وهو أحد الطرق املهمة
ج��دا الستكمال شبكة دول��ة الكويت
في الخطوط السريعة.
وأض � � � � ��اف :ن� �ح ��ن ع � ��ازم � ��ون ع�ل��ى
اس �ت �ك �م��ال ط��ري��ق ال �ج �ه��راء وط��ري��ق
ج �م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر والش ��ك أن ه��ذه
امل� �ش ��اري ��ع س� ��وف ي �ت ��وال ��ى اإلن �ج ��از
فيها واالفتتاحات بحسب الجداول
الزمنية ول��ن ننتظر االن�ت�ه��اء منها
كليا بل سنتبع سياسة االفتتاحات
الجزئية تسهيال على املواطنني.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت وك �ي �ل��ة وزارة
األش �غ��ال ال�ع��ام��ة م .ع��واط��ف الغنيم
ال �ج��زء األوس ��ط م��ن ط��ري��ق ال�ج�ه��راء
ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ث �ل�اث ��ة ج � �س ��ور م�ك�م�ل��ة
لطريق الجهراء الفتة إل��ى أن نسبة
إنجاز املشروع بشكل كامل بلغت 92
في املئة.

د .علي العمير

وأوض � �ح� ��ت ال �غ �ن �ي��م أن ال � � ��وزارة
ستقوم في العشر األواخ��ر من شهر
رمضان املبارك بافتتاح الوصلة بني
طريقي جمال عبدالناصر والجهراء
وف� ��ي ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر امل �ق �ب��ل سيتم
اف �ت �ت��اح ال� �ج ��زء امل �ت �ب �ق��ي م ��ن ط��ري��ق
ال� �ج� �ه ��راء ول� ��ن ي �ت �ب �ق��ى إال ال��وص �ل��ة
الخاصة بجسر الغزالي التي سيتم
افتتاحها م��ع م�ش��روع جسر الشيخ
جابر عام . 2018
م��ن ناحيته ق��ال ال��وك�ي��ل املساعد
ل�ق�ط��اع ال �ط��رق ف��ي ال � ��وزارة م .أحمد
الحصان إن املشروع يقع في الجزء

األوس ��ط م��ن ط��ري��ق ال �ج �ه��راء وي�ب��دأ
من دوار األم��م املتحدة حتى وصلة
ال��دوح��ة ال�س��ري�ع��ة ب�ط��ول  7800متر
طولي تقريبا وتبلغ كلفته املادية 47
مليونا و 163ألف دينار موضحا أنه
ت��م إن �ش��اء جميع ال�ج�س��ور وع��دده��ا
ثالثة وتشكل تقاطعات منفصلة.
وأوضح أنه تم األخذ في االعتبار
ضرورة تحقيق االنسيابية املرورية
بهذه الجسور فتم تصميم الطريق
ال��رئ�ي�س��ي ليتضمن ث�م��ان��ي ح ��ارات
ل �ج �س��ري��ن ب �ع��دد أرب � ��ع ح� � ��ارات لكل
ج�ه��ة أم ��ا ال�ج�س��ر ال �ث��ال��ث فيحتوي
ع �ل��ى  6ح � ��ارات  3ل �ك��ل ج �ه��ة اض��اف��ة
إل��ى ال�ط��ري��ق ال��واص��ل ب�ين ال�ج�س��ور
وط��ري �ق�ين خ��دم�ي�ين ي�ت�ك��ون��ان م��ن 4
حارات مؤكدا انه تم االنتهاء من أحد
الطرق الخدمية انتهاء كامال.
وت ��وق ��ع ال� �ح� �ص ��ان االن� �ت� �ه ��اء م��ن
أع �م��ال ال�ع�ق��د ب��ال�ك��ام��ل ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
الحالي مؤكدا أنه سيكون للجسور
الثالثة بعد افتتاحها أث��ر كبير في
ال�ف�ص��ل ب�ين ح��رك�ت��ي امل ��رور ال�ع��اب��رة
واملحلية ورف��ع القدرة االستيعابية
ل� �ط ��ري ��ق ال � �ج � �ه� ��راء م � ��ا ي� � � ��ؤدي إل ��ى
خفض االزدحامات والحوادث ورفع
مستوى الخدمات.

الحمود يؤكد أهمية الشراكة
بين القطاعين لدعم الشباب
أك��د وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود أهمية الشراكة الفاعلة بني
القطاعني العام والخاص ومنظمات
املجتمع املدني في مساندة جهود
ال ��دول ��ة ب ��دع ��م وم� �س ��ان ��دة ال �ش �ب��اب
ألنهم عماد املستقبل.
وقال الشيخ سلمان الحمود في
كلمته بمناسبة رعايته وحضوره
امس حفل تكريم الجهات املشاركة
ف� ��ي االس � �ب � ��وع ال �ش �ب ��اب ��ي (ش ��رك ��اء
النجاح) ال��ذي نظمته ال��وزارة وبدأ
ف ��ي  13م � ��ارس امل ��اض ��ي إن ال��واق��ع الشيخ سلمان الحمود
ال �ش �ب��اب��ي م��ا ق �ب��ل م �ب ��ادرة امل��ؤت�م��ر
ال��وط�ن��ي للشباب (ال�ك��وي��ت تسمع) ثقافة الوعي الشبابي .وأكد أن أحد
ف��ي  2013يختلف عما ب�ع��ده حيث أه��م ش��رك��اء ال�ن�ج��اح ف��ي م��ا حققته
كان هناك الكثير من املالحظات.
الوزارة هم الشباب ووسائل اإلعالم
وأض� ��اف أن ��ه ب�ع��د ت�س�ل��م األم��ان��ة التي كانت تدعمهم بخلق مساحات
من سمو أمير البالد من خالل رؤية الب ��داع ��ات� �ه ��م وط ��اق ��ات �ه ��م وت �ع��زي��ز
سموه في املشروع الوطني للشباب انتمائهم.
(الكويت تسمع) والوثيقة الوطنية
ولفت الى انه مع وجود سياسة
ل �ل �ش �ب��اب وب� �ع ��د ت��وج �ي �ه��ات س�م��و وط�ن�ي��ة ل�ت��وج�ي��ه ودع ��م ال �ش �ب��اب ال
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس بد من االس��راع بالقيام بالشراكات
الوزراء والحكومة في تطوير الواقع ال� �ف ��اع� �ل ��ة م � ��ع م� ��ؤس � �س� ��ات ال� ��دول� ��ة
ال �ش �ب��اب��ي  ن�ج�ح��ت وزارة ال�ش�ب��اب واملجتمع املدني والقطاع الخاص
ف��ي ت �ق��دي��م ال �ع��دي��د م��ن اإلن� �ج ��ازات لتكون منصة حقيقية نسلم خاللها
ب �م �ج��ال ال�ت�خ�ط�ي��ط واألع � � ��داد وب��ث امانة الشباب الى املجتمع.

العيسى :منع االختالط
لن يطبق العام المقبل

املؤتمر الصحفي العالن نتائج الثانوية العامة

نفى وزير التربية ووزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال �ع �ي �س��ى ص �ح��ة ما
ت ��داول �ت ��ه ب �ع��ض وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي أخ � �ي� ��را ح � ��ول ت�ط�ب�ي��ق
ن�ظ��ام االخ �ت�لاط ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��ام
امل �ق �ب��ل الف �ت��ا إل ��ى أن ��ه ك ��ان ق ��د اع�ل��ن
ف ��ي وق ��ت س��اب��ق أن ��ه س�ت�ت��م دراس ��ة
ه��ذه القضية بعد تسلم ال ��وزارة رد
الفتوى والتشريع بهذا الشأن ،وهنأ
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ف��ي م��ؤت�م��ر صحافي
عقب إع�ل�ان نتائج الثانوية العامة
بقسميها العلمي واألدب ��ي واملعهد
الديني الطالب والطالبات
وأك � ��د أن ع ��دد ال �ب �ع �ث��ات امل�ح�ل�ي��ة
وال �خ��ارج �ي��ة ل ��م ي�ت�غ�ي��ر م�ع�ل�ن��ا ع��ن
ت�خ�ص�ي��ص  100م�ق�ع��د ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال � �ك � ��وي � ��ت ل �ل �ط �ل �ب ��ة غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
الجنسية الحاصلني على نسبة 90
في املئة فما فوق..

وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال وك� �ي ��ل وزارة
ال �ت��رب �ي��ة د .ه�ي�ث��م األث � ��ري أن ه�ن��اك
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��وام��ل ال �ت��ي س��اع��دت
ع �ل��ى ان � �ج ��اح االخ � �ت � �ب� ��ارات وال� �ع ��ام
ال � ��دراس � ��ي ب �ش �ك��ل ع � ��ام م� ��ن أه �م �ه��ا
التحضير والتخطيط الجيد
م� ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا اوض � �ح� ��ت ن��ائ��ب
أول ك�ن�ت��رول ق�س��م األدب� ��ي وال��وك�ي��ل
امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي وزارة
التربية فاطمة الكندري أن ال��وزارة
م�س�ت�ع��دة الخ �ت �ب��ارات ال ��دور ال�ث��ان��ي
في  20يونيو الجاري والكنتروالت
ب� ��دأت ال�ع�م��ل ك�م��ا س�ن�ب��دأ اس�ت�ق�ب��ال
التظلمات من طلبة الثانوية العامة
ب�ش��رط اال ت�ت�ج��اوز م��واد التظلمات
ثالث مواد على ان يقوم بسحب طلب
التظلم من موقع الوزارة االلكتروني
ولن يتم قبول اي تظلم بعد اسبوع
من اعالن النتائج.
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توقيع عقد إدارة تطوير مشروع جنوب المطالع

أبل :تحول إيجابي في فلسفة تنفيذ
المشاريع اإلسكانية الفترة المقبلة
وق �ع��ت امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ع� � �ق � ��دا م� � ��ع ش � ��رك � ��ة (ه� ��ل
إن �ت ��رن ��اش ��ون ��ال) األم��ري �ك �ي��ة ل�ت�ق��دي��م
ال � �خ� ��دم� ��ات االس � �ت � �ش ��اري ��ة ال �خ��اص��ة
بإدراة برنامج تطوير مشروع جنوب
املطالع االسكاني لخمس سنوات.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ياسر أبل في تصريح صحافي على
ه��ام��ش ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��د ام ��س ف��ي مقر
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
إن ه�ن��اك ت�ح��وال إي�ج��اب�ي��ا ف��ي تنفيذ
املشاريع االسكانية في الفترة املقبلة
وهذا العقد هو باكورة هذا التغير.
وأض � ��اف ال ��وزي ��ر أب ��ل أن الفلسفة
الجديدة ستعتمد في هذا النوع من
امل�ش��اري��ع وامل ��دن بحيث يتم االل�ت��زام
ب ��ال� �ج ��داول ال��زم �ن �ي��ة وال � �ج ��ودة وك��ل
ال�ت�ف��اص�ي��ل ف��ي امل �ش��روع اض��اف��ة ال��ى
ت��رت�ي��ب وت�ن�س�ي��ق ال�ع�ق��ود وال�ت�م��وي��ل
ايضا من قبل هذه الشركات العاملية
املعروفة.
م��ن ج��ان�ب��ه أش ��اد س�ف�ي��ر ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة االم ��ري� �ك� �ي ��ة ل � ��دى ال �ك��وي��ت
دوغ � �ل� ��اس س �ي �ل �ي �م��ان ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي م� �م ��اث ��ل ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون ب�ين
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية

وال � �ش� ��رك� ��ة األم ��ري� �ك� �ي ��ة م� �ش� �ي ��را إل ��ى
وج ��ود ت �ع��اون ت��اري�خ��ي ب�ين الكويت
والواليات املتحدة في مجال اإلسكان
حيث قامت شركات أمريكية بتصميم
العديد من املدن واملنازل في الكويت.
وأض � � ��اف دوغ� �ل ��اس أن � ��ه س �ب��ق ل��ه
أع�م��ل م��ع ش��رك��ة (ه��ل انترناشونال)
ف��ي م�ش��اري��ع نفذتها ال�ش��رك��ة ف��ي كل
من العراق وتركيا حيث تحظى هذه
ال �ش ��رك ��ة ب �س �م �ع��ة ع��امل �ي��ة ج� �ي ��دة ف��ي
مجال االسكان.
م� � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ق � � � ��ال امل� � ��دي� � ��ر ال � �ع� ��ام
للمؤسسة م .ب��در ال��وق�ي��ان إن تكلفة
عقد الخدمات االستشارية مع شركة
(ه��ل انترناشونال) بلغ  23.5مليون
دي �ن��ار ع�ل��ى خ�م��س س �ن��وات متوقعا
أن ي �ت��م ت��وق �ي��ع ع �ق��د ت �ن �ف �ي��ذ ال �ب �ن��ى
األساسية للمدينة مع املقاول الفائز
ف��ي ن�ه��اي��ة ي��ون�ي��و ال �ج��اري ح�ي��ث من
املقرر اإلعالن عن الفائز في هذا العقد
عبر لجنة املناقصات في اجتماعها
اليوم او غدا.
وأضاف الوقيان أن عقد الخدمات
االس �ت �ش��اري��ة م��ع ال �ش��رك��ة االم��ري�ك�ي��ة
يعنى ب��إدارة برنامج مشروع جنوب
املطالع الذي يمتد على مساحة تقدر

ب �ـ  102٫64كيلومتر م��رب��ع بمساحة
صافية لالستغالل العمراني حوالي
( )90٫37كيلومترا مربعا.
وأوض ��ح ان ه��ذا امل �ش��روع الضخم
ي� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى م� ��دي� ��ر ي � �ق� ��وم ب� ��اع� ��داد
برنامج زمني متكامل لطرح العقود
التي سيبلغ عددها  60عقدا انشائيا
وي � �ح � �ت ��اج ال� � ��ى ت �ن �س �ي �ي��ق وت ��رت �ي ��ب
م��ا م��ن ش��أن��ه ان ي�خ�ف��ض ال�ت�ك��ال�ي��ف
املالية على املؤسسة العامة للرعاية
السكنية ويحقق مبدأ انجاز املشروع
ف��ي ال��وق��ت امل �ح��دد اض��اف��ة ال ��ى ق�ي��ام
م � ��دي � ��ر امل � � �ش � � ��روع ب� �ت� �ق� �ي ��م وت ��أه� �ي ��ل
امل�ق��اول�ين واالس�ت�ش��اري�ين وامل��وردي��ن
واع � � ��داد م �س �ت �ن��دات ط� ��رح امل�ن��اق�ص��ة
وت��دري��ب وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر الكويتية
ف � ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ة ع� �ل ��ى ادارة ب ��رام ��ج
املشاريع والعقود.
وذك � � � � ��ر أن � � � ��ه ت � � ��م ت� ��أه � �ي� ��ل أف� �ض ��ل
ال �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة ف��ي م �ج��ال إدارة
ب ��رام ��ج امل � ��دن وت� ��م وض� ��ع ق��ائ �م��ة من
االستشاريني العاملني وف��ازت شركة
(هل انترناشونال) في العرض الفني
واملالي وقدمت افضل االسعار.
ول��دى س��ؤال��ه ع��ن تنفيذ املقاولني
امل� �ش ��روع اوض � ��ح ال��وق �ي��ان ان ه�ن��اك

الصحة :اتخذنا كل االستعدادات
الستقبال شهر رمضان
ق � ��ال وك �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ل وزارة ال�ص�ح�ـ�ـ��ة
د.خ� ��ال� ��د ال� �س� �ه�ل�اوي ان ال � � ��وزارة
ان � �ت � �ه ��ت م � ��ن ك � ��ل االس� � �ت� � �ع � ��دادات
املتعلقة باستقبال شهر رمضان
امل� � �ب � ��ارك وف � ��ق ال� �خ� �ط ��ة امل �ع �ت �م��دة
الستقبال مواسم العبادة.
واض � � � � � � � � ��اف ال � � � �س � � � �ه� �ل� ��اوي ف ��ي
تصريح لكونا ان ال��وزارة وضمن
اس� �ت� �ع ��دادات� �ه ��ا ال �خ ��اص ��ة ل�ل�ش�ه��ر
الفضيل نسقت مع وزارة األوقاف
والشؤون االسالمية.
واك � ��د ح� ��رص ال� � � ��وزارة ع �ل��ى أن
تعمل مراكز االسعاف وعددها 68
مركزا ونحو  219سيارة إسعاف
م��وزع��ة ع�ل��ى ك��ل م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت
بكامل طاقتها فضال عن حرصها
ع �ل��ى ع ��دم ن �ق��ص ق ��وة ع�م�ل�ه��ا عن
الحد األدن��ى ف��ي ك��ل ال�ظ��روف بما
فيها رمضان وبقية الشهور.
واف� � ��اد ب� ��أن ال� � � ��وزارة خصصت
ال �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ط ��ارئ ��ة ل� �ـ13

د .خالد السهالوي

مسجدا تم اختيارها بالتعاون مع
(األوقاف) مراعاة ألعداد مرتاديها
من املصلني بواقع مسجدين لكل
محافظة عدا محافظة حولي حيث
خصصت ثالثة مساجد.
واوض� � � � ��ح ان مل� �س� �ج ��د ال� ��دول� ��ة
ال�ك�ب�ي��ر ت�ج�ه�ي��زات خ��اص��ة بسبب

ضخامة أع��داد املصلني فيه الفتا
ال��ى اق��ام��ة ع �ي��ادات طبية للرجال
والنساء في محيط املسجد فضال
عن زي��ادة ع��دد س�ي��ارات االسعاف
املرابطة حال أداء الصلوات.
وذك � ��ر ال� �س� �ه�ل�اوي ان ال � � ��وزارة
بالتنسيق مع البلدية قامت بفرز
س �ي��ارة اس �ع��اف ل�ج�م��وع مشيعي
الجنائز فترة العصر طوال الشهر
ال� �ك ��ري ��م ك� �م ��ا ق ��ام ��ت ب��ال �ت �ن �س �ي��ق
م��ع وزارة االع �ل��ام ب��اع �ت �م��اد آل�ي��ة
لتغطية ف�ع��ال�ي��ات م��دف��ع االف �ط��ار
يوميا م��ن قصر ن��اي��ف بمحافظة
العاصمة.
وشدد على ان الوزارة لم تتأخر
اي �ض��ا ف ��ي ت�ل�ب�ي��ة ط �ل �ب��ات تغطية
ال� � ��دورات ال��ري��اض �ي��ة ال��رم�ض��ان�ي��ة
ق�ب��ل وب�ع��د اإلف �ط��ار م��ن خ�ل�ال ف��رز
س� �ي ��ارة اس� �ع ��اف وف �ن �ي��ي ط� ��وارئ
طبية لكل دورة رياضية بحسب
ما تم التنسيق له.

ياسر أبل

عقودا اساسية االول ينظر فيه حاليا
في لجنة املناقصات املركزية وسيتم
االع�لان عن الفائز اليوم كحد اقصى
وه� ��و ال � ��ذي س �ي �ق��وم ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�ن��ى
التحتية والطرق في املشروع في حني
سيكون العقد الثاني النشاء البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ث�م��ان ض��واح��ي ث��م يليها
ع �ق��د اس ��اس ��ي ث ��ال ��ث الن� �ش ��اء ال�ب�ن��ى
التحتية الربع ضواحي مختلفة.
واض� ��اف ان ��ه س�ي�ت��م ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
طرح عقود ملشاريع محطات الكهرباء
بمختلف احجامها وطاقاتها اضافة

ال� ��ى ط� ��رح م �ش��اري��ع امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة
مشيرا الى ان مدينة املطالع ستضم
 116م��درس��ة وح ��وال ��ي  156مسجدا
س� �ت� �ت ��م ب� �ع� �ق ��ود م� �ت� �ف ��رق ��ة وت ��رت� �ي ��ب
وتنسيق وفق برامج زمنية محددة.
وب� �س ��ؤال ��ه ع ��ن ال �ع �ق��د امل ��وق ��ع م��ع
ش ��رك ��ة (ه � ��ل ان� �ت ��رن ��اش� �ي ��ون ��ال) ق ��ال
ال��وق �ي��ان ان ال�ع�ق��د ي�ق�ض��ي ب ��أن يعد
املستشار ال�ب��رن��ام��ج ال��زم�ن��ي لتنفيذ
م��راح��ل امل �ش ��روع اخ� ��ذا ف��ي االع�ت�ب��ار
اع � � ��داد وج� ��دول� ��ة وت �ق �س �ي��م ب��رن��ام��ج
الطرح ملا يقارب  60عقدا انشائيا في
امل �ش��روع ب�م��ا ي�س��اع��د امل��ؤس�س��ة على
ت�ق�ل�ي��ل ال�ت�ك��ال�ي��ف ف��ي امل� ��دد ال��زم�ن�ي��ة
وي ��ؤي ��دي ال ��ى ان �ج ��از وان� �ش ��اء ك��ام��ل
املدينة في املدة املحددة.
واض��اف ان الشركة ستقوم ايضا
بمراجعة ومتابعة صحة التنسيق
ب�ين كافة اج��زاء امل�ش��روع ف��ي مراحله
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ك��اف��ة االوج � ��ه االداري � ��ة
والفنية وامل��ال�ي��ة اض��اف��ة ال��ى قيامها
ب �ت��أه �ي��ل امل� �ق ��اول�ي�ن واالس �ت �ش��اري�ي�ن
وامل � ��وردي � ��ن ال ��ذي ��ن س �ي �ش��ارك��ون ف��ي
تنفيذ امل �ش��روع اض��اف��ة ال ��ى تجهيز
املستندات الالزمة لطرح املناقصات
وت�ق��دي��م ال ��رأي وامل �ش��ورة للمؤسسة

بخصوص املشروع.
واعتبر الوقيان ان هذا العقد يعد
باكورة عقود مشروع جنوب املطالع
االس� �ك ��ان ��ي ح �ي ��ث ت �ت �ض �م��ن م ��راح ��ل
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع ال �ع��دي��د م��ن ال�ع�ق��ود
اولها هو عقد تنفيذ الطرق الرئيسية
والبنية التحتية الرئيسة وخزانات
ارض � �ي � ��ة مل � �ي� ��اه االم� � �ط � ��ار وم �ح �ط ��ات
م �ض �خ��ات ل�لام �ط��ار وج �س��ور ع�ل��وي��ة
اض ��اف ��ة ال ��ى ج �س��ور م �ش��اة وج �س��ور
خدمات.
وذك��ر أن م��ن ال�ع�ق��ود اي�ض��ا تنفيذ
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وت �ح��دي��د ال�ق�س��ائ��م
ل �ل �ض��واح��ي (ان  12وان  11وان 10
وان  9وان  8وان  7وان  6وان )5التي
ت �ت �ض �م��ن  18519ق �س �ي �م��ة وت �ن �ف �ي��ذ
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وت �ح��دي��د ال�ق�س��ائ��م
ل �ل �ض��اح �ي �ت�ين (ان  1وان  )4وال �ت��ي
ت �ض��م  4996ق�س�ي�م��ة ب��االض��اف��ة ال��ى
الضاحتني (ان  3وان  )2ال�ت��ي تضم
 4848قسيمة للمطورين العقاريني
وكذلك انشاء محطات الكهرباء.

كويتيون يفوزون بجائزة النسر
العربي للتميز في اإلدارة العامة
ف� � � � ��از م � � �س � � ��ؤول � � ��ون ح � �ك ��وم � �ي ��ون
ك��وي �ت �ي��ون ب �ج��ائ��زة ال �ن �س��ر ال �ع��رب��ي
للتميز في االدارة العامة واملقدمة من
أكاديمية (تتويج لجوائز التميز).
وال � �ف� ��ائ� ��زون ه ��م ال �ق �ن �ص��ل ال �ع��ام
ف��ي إم ��ارة دب��ي واالم� ��ارات الشمالية
ذي � ��اب ف ��رح ��ان ال ��رش� �ي ��دي وال��وك �ي��ل
املساعد في الهيئة العامة للصناعة
عبدالكريم تقي ووكيل وزارة العدل
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �س��ري��ع ال � ��ذي ان��اب��ت
ع�ن��ه القنصلية ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي تسلم
الجائزة.
وق��ام راع��ي الحفل مساعد القائد
ال�ع��ام ل�ش��رط��ة دب��ي ورئ�ي��س جمعية
االم � ��ارات للتخطيط االس�ت��رات�ي�ج��ي
اللواء عبدالقدوس العبيدلي بتسليم
ال� �ج ��وائ ��ز ل �ل �م �س��ؤول�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
بحضور رئ�ي��س اكاديمية (تتويج)
ب � �ي� ��ار م� � �ك � ��رزل وع � � � ��دد م � ��ن م �م �ث �ل��ي
القنصليات العربية ومسؤولني عن
القطاع الخاص.

جانب من التكريم

وقال الرشيدي في تصريح لكونا
ع �ق��ب ت�س�ل�م��ه ال �ج��ائ��زة ان �ه��ا ان �ج��از
ي �س �ج��ل ب��اس��م ال �ك��وي��ت وه� ��ي دل�ي��ل
على كفاءة الكوادر الكويتية السيما
العاملة في السلك الدبلوماسي.
واض��اف ان ه��ذه الجائزة تعطي
ال �ح��اف��ز ل�ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��د
ل ��رف ��ع اس � ��م ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي امل �ح��اف��ل

العربية والعاملية
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
للشؤون اإلداري��ة واملالية في الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ع �ب��دال �ك��ري��م تقي
ع�ق��ب تقليده ال�ج��ائ��زة ان ال�ف��وز بها
ي� ��دل ع �ل��ى ان ال �ن �م��ط االداري ال ��ذي
ت �ع �ت �م��ده ال �ه �ي �ئ��ة اث �ب��ت ن �ج��اح��ه في
إدارة القطاع الصناعي بالكويت.
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معهد الفنون الموسيقيةمنارة
عطاء فنية طوال أربعة عقود
ي�ح�ت�ف��ل امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون
امل��وس�ي�ق�ي��ة ال �ي��وم ب �م��رور  40ع��ام��ا
ع �ل��ى ان �ش��ائ��ه ك� ��ان خ�ل�ال �ه��ا م �ن��ارة
اش �ع��اع فنية واك��ادي�م�ي��ة بالكويت
ودول الخليج العربي.
وس � ��اه � ��م امل� �ع � �ه ��د ال � � � ��ذي ان �ش ��ئ
ف��ي ال �س��ادس م��ن ي��ون�ي��و  1976في
النهوض بمجال املوسيقى العربية
وصقل مهارات العديد من املواهب
ال �ف �ن �ي��ة م ��ن خ�ل��ال م�ن�ح�ه��ا ش �ه��ادة
البكالوريوس.
وق � � ��ال ع �م �ي��د امل �ع �ه ��د د .م�ح�م��د
ال��دي�ه��ان لكونا ان املعهد اح��د اب��رز
اوج ��ه دع��م واه �ت �م��ام دول ��ة ال�ك��وي��ت
بمجالي الثقافة والفنون حيث يعد
الوحيد بمنطقة الخليج العربي.
واضاف الديهان ان املعهد يضم
حاليا سبعة اق�س��ام ه��ي (البيانو)
و(امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة) و(ال �ت��رب �ي��ة
امل ��وس �ي� �ق �ي ��ة) و(ال � �غ � �ن� ��اء ال �ع ��رب ��ي)
ك�م��ا ان امل�ع�ه��د ي�ض��م ح��ال�ي��ا نخبة

نهار رمضان
 14ساعة
ق � � ��ال خ� �ب� �ي ��ر ال� �ت� �ن� �ب ��ؤات
ال� �ج ��وي ��ة ع �ي �س��ى رم� �ض ��ان
إن ش �ه��ر رم� �ض ��ان امل �ب ��ارك
لهذا العام سيشهد حدوث
ظ��اه��رة (املنقلب الصيفي)
حيث تطول ساعات النهار
ال� ��ى  14س ��اع ��ة ودق �ي �ق �ت�ين
م �ق��اب��ل ت �س��ع س��اع��ات و58
دقيقة لفترة الليل.
وأض � � � � ��اف رم � � �ض � ��ان ف��ي
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا أن ال�ش�ه��ر
الفضيل يأتي هذا العام في
فترة (البوارح) املمتدة بني
م �ط �ل��ع ي��ون �ي��و وم�ن�ت�ص��ف
يوليو وتغلب عليها الرياح
الشمالية الغربية املحملة
بالغبار نتيجة املنخفض
املوسمي الهندي.
وأوض� � ��ح أن ت��أث �ي��ر ه��ذا
امل� �ن� �خ� �ف ��ض ي� �ظ� �ه ��ر خ �ل�ال
ال � � �ج� � ��زء األول م� � ��ن ف �ص��ل
الصيف.

برامج تراثية وثقافية ووثائقية
جديدة في رمضان

جانب من احتفاالت معهد الفنون املوسيقية

م��ن االك��ادي �م �ي�ين امل�ت�خ�ص�ص�ين من
الكويت ومصر واوكرانيا وبلغاريا
واوزب� � �ك� � �س� � �ت � ��ان واف � � � � ��اد ب � � ��أن ع ��دد
خ��ري �ج��ي امل �ع �ه��د ي �ت �ف��اوت س�ن��وي��ا
وف �ق ��ا الع� � ��داد امل �ل �ت �ح �ق�ين ب ��ه ك��ون��ه
امل��وه�ب��ة واج�ت�ي��از اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل��ؤه��ل ال��دراس��ي
من اب��رز ش��روط االلتحاق الفتا الى

ان هناك نحو  30طالبا في مرحلة
البكالوريوس.
وق� � � � ��ال ال � ��دي� � �ه � ��ان ان ال � � �ع� � ��ادات
والتقاليد ساهمت سابقا ف��ي منع
بعض الطلبة من االلتحاق باملعهد
رغ� ��م ت ��واف ��ر امل��وه �ب��ة ل��دي �ه��م إال أن
ه �ن ��اك ح��ال �ي��ا رغ �ب ��ة ف ��ي االل �ت �ح��اق
واش ��ار ال��ى ان ال�ع��دي��د م��ن خريجي

امل�ع�ه��د ب��ات��وا اص �ح��اب م�ك��ان��ة فنية
متميزة ومنهم الفنان د .عبد الرب
ادري� � � ��س م ��وض �ح ��ا ان ال �خ��ري �ج�ي�ن
الس �ي �م��ا م ��ن ق �س��م امل��وس �ي �ق��ى ي�ت��م
ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ب��وظ�ي�ف��ة ح�ك��وم�ي��ة ف��ورا
نظرا للحاجة املاسة لهم.

إعالن العروض الفائزة في المهرجان
العربي لمسرح الطفل
أع�ل��ن امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب العروض الفائزة
ف ��ي ال� � � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة ل �ل �م �ه��رج��ان
العربي ملسرح الطفل الذي اختتمت
فعالياته على مسرح (عبدالحسني
ع � �ب ��دال ��رض ��ا) م � �س ��اء ام � ��س االول
وحصلت عروض (مدينة الفئران)
ل�ف��رق��ة ال�ج�ي��ل ال��واع��ي م��ن الكويت
و(م ��دي �ن ��ة األل � � ��وان) ل �ف��رق��ة م�س��رح
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال � �ع� ��رب� ��ي م � ��ن ال� �ك ��وي ��ت
و(سيمفونية مهرة) لفرقة مسرح
زاي � � � ��د ل� �ل� �م ��واه ��ب وال � �ش � �ب � ��اب م��ن
االمارات على جوائز املهرجان.
وق � � ��ال األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام امل �س ��اع ��د
ل �ق �ط��اع ال �ف �ن��ون ب� ��در ال ��دوي ��ش أن
أه��ل امل �س��رح ع�م��وم��ا ه��م ال�ف��ائ��زون
بجوائز املهرجان وليس فقط من
أعلنت أسماؤهم مشيرا إلى الدور
ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ي �ق��دم��ون��ه م ��ن أج��ل
الطفل العربي.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة
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امل �س �ل��م واخ � � ��راج ع �ب��دال �ل��ه ع �ب��اس
وال � � � ��ذي ت �ض �م��ن أك � �ث ��ر م� ��ن ل��وح��ة
ألشهر األعمال املحببة للطفل مثل
(كابنت ماجد) و(سالحف النينجا)
و(ع �ل��اء ال ��دي ��ن) ب��أس �ل��وب ش�ب��اب��ي
حديث ومطور وبتوزيع موسيقي
جديد.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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مواقيت الصالة

جانب من الحضور خالل الحفل الختامي

تحكيم امل �ه��رج��ان ال�ف�ن��ان االردن ��ي
ماهر الخماش أن من أسس اختيار
االع �م��ال ال�ف��ائ��زة تكاملية ال�ع��رض
ل �خ��دم��ة ال��رس��ال��ة امل � ��راد اي�ص��ال�ه��ا
وج � ��ودة ال �ن��ص ووض � ��وح ال�ق�ي�م��ة
وعدم تعارضها مع القيم العربية.
وشهد حفل الختام تقديم عرض
(اف�ت��ح ي��ا سمسم) ب��اش��راف محمد

أع� � �ل � ��ن م � ��دي � ��ر ق� � �ن � ��اة ال � �ع ��رب� ��ي
ال ��وث ��ائ� �ق� �ي ��ة ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف س �ل �ط��ان
امل�ي�م��ون��ي ان ال�ق�ن��اة اع ��دت ب��رام��ج
تراثية وثقافية ووثائقية جديدة
وح �ص��ري��ة ل �ع��رض �ه��ا خ�ل�ال شهر
رمضان املبارك معظمها من انتاج
القناة.
وقال امليموني ان القناة ستبث
ب��رام��ج تراثية محلية منها (مثل
وح� ��زاي� ��ة) وال � ��ذي ي �ف �س��ر وي �ش��رح
األم� � � �ث � � ��ال ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ومعانيها و(الدهلة) الذي يحكي
م ��اض ��ي ال� �ك ��وي ��ت األص � �ي ��ل و(م ��ن
ل �ه �ج �ت �ن ��ا) ل� �ل� �ح ��دي ��ث ع � ��ن أش �ه��ر
األل � �ف� ��اظ وال �ك �ل �م ��ات امل �س �ت �خ��دم��ة
ب��ال�ل�ه�ج��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال س�ي�م��ا في
شهر رمضان.
واض� � ��اف ان ال �ق �ن��اة س�ت�ع��رض
ايضا برنامج (حديث الذكريات)
ال��ذي يتحدث ع��ن ت��اري��خ الكويت
واه� � ��م االح � � � ��داث ال� �ت ��ي م � ��رت ب�ه��ا
الس� �ي� �م ��ا ت� �ل ��ك ال � �ت� ��ي ح� ��دث� ��ت ف��ي

رم� �ض ��ان ك �م��ا س �ت �ع��رض (ع � ��ادات
رم �ض��ان �ي��ة) اض ��اف ��ة ال ��ى ب��رن��ام��ج
(اسماء ومعان)
ول�ف��ت ال��ى ان ال�ق�ن��اة ستعرض
ع �م�ل�ا م �م �ي��زا م ��ن ان �ت��اج �ه��ا وه��و
(ال�ق��اه��رة ح�ض��ارة وع��راق��ة) لسرد
ال� �ت ��اري ��خ ال �ع �ظ �ي��م ل� �ه ��ذه امل��دي �ن��ة
ال �ع��ري �ق��ة ب �م �ب��ان �ي �ه��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة
ال �ش��اه��دة ع�ل��ى أح� ��داث ك�ب�ي��رة في
ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي واإلسل��ام��ي كما
س�ت�ع��رض ب��رن��ام��ج (م ��ع ال�ع��رب��ي)
م��ن تقديم اإلعالمية أم��ل عبدالله
وال � � ��ذي س �ي �س �ت �ض �ي��ف ن �خ �ب��ة م��ن
امل� �ث� �ق� �ف�ي�ن وال � �ك � �ت� ��اب ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
والعرب.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان ه� �ن ��اك ب ��رام ��ج
اخ � ��رى وث��ائ �ق �ي��ة اه �م �ه��ا (ال ��وج ��ه
اآلخ� � � � ��ر ل � �ل� � �ح� � �ض � ��ارة) و(ح� � � � ��راس
الطبيعة) و(رحلة تحد الى جبال
االل� � � ��ب) و(ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال� �س ��اح ��رة)
و(أسرار الطاقة) و(دنيا الطيور).
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