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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تعزي األردن بضحايا اإلرهاب
بعث صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي العهد ببرقيتي تعزية إلى
أخيهما امللك عبدالله الثاني اب��ن الحسني ملك اململكة األردن�ي��ة الهاشمية
الشقيقة أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا
الهجوم االرهابي على مكتب املخابرات العامة في مخيم البقعة والذي أسفر
عن استشهاد عدد من عناصر املخابرات العامة سائلني املولى تعالى أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.

أكد أن مبنى صباح األحمد الجديد بمجلس األمة صرح معماري حضاري وراق

األمير :رمضان فرصة للتراحم والتكافل
ووحدة الصف ونبذ الفرقة
أشاد سمو األمير الشيخ صباح
االح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح ب�م�ب�ن��ى
ص �ب ��اح االح� �م ��د ال �ج��دي��د ب�م�ج�ل��س
االم � ��ة م ��ؤك ��دا ان � ��ه ص � ��رح م �ع �م��اري
ج �م �ي��ل ي �م �ث��ل اض ��اف ��ة ال � ��ى امل �ع��ال��م
املتميزة لوطننا الغالي.
وقال سمو األمير في رسالة الى
رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم:
ت �س �ل �م �ن��ا ب� �ك ��ل ال� �ت� �ق ��دي ��ر ه��دي �ت �ك��م
التذكارية القيمة الوثيقة التاريخية
ب �م �ن��اس �ب��ة رع ��اي� �ت� �ن ��ا وح� �ض ��ورن ��ا
ح�ف��ل اف�ت�ت��اح مبنى ص�ب��اح االح�م��د
الجديد بمجلس االم��ة والتي كانت
م �ح��ل االع �ت �ب��ار مل ��ا ل �ه��ا م ��ن دالالت
تاريخية هامة ح��ول مسار الحياة
الديموقراطية في وطننا العزيز.
وث � � �م� � ��ن س � �م � ��و االم� � � �ي � � ��ر ج� �ه ��ود
ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن وامل � �ش� ��رف �ي�ن ك ��اف ��ة ع�ل��ى
انجاز املبنى وابرازه بهذه الصورة

ال �ح �ض��اري��ة ال��راق �ي��ة س��ائ�ل�ا امل��ول��ى
ج��ل وع�لا ان يوفق الجميع لخدمة
وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز واالس �ه��ام ف��ي رقيه
ورفعته.
ك �م��ا أرس� ��ل س �م��و االم �ي ��ر رس��ال��ة
اخرى الى الغانم بمناسبة التهنئة
ب�ش�ه��ر رم �ض��ان أع ��رب ف�ي�ه��ا سموه
عن خالص الشكر على ما عبر عنه
اع� �ض ��اء م�ج�ل��س االم� ��ة م ��ن م�ش��اع��ر
طيبة ودع��وات صادقة بهذا الشهر
املبارك الذي يمثل منهال لالستزادة
م� ��ن ص ��ال ��ح االع� � �م � ��ال وف �ض��ائ �ل �ه��ا
وت � �ع� ��زي� ��ز ق� �ي ��م دي� �ن� �ن ��ا االس�ل��ام� ��ي
ال �ح �ن �ي ��ف ال� ��داع � �ي� ��ة ال� � ��ى ال� �ت ��راح ��م
وال� �ت� �ك ��اف ��ل ووح� � � ��دة ال� �ص ��ف ون �ب��ذ
الفرقة.
تفاصيل (ص)02
سمو أمير البالد مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي والفائزين من مسابقة انتل

قوانين الصيدلة والمناقصات
والبلدية والعمل األهلي اليوم
ي� �ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ج �ل �س �ت��ه
العادية اليوم الثالثاء وعلى جدول
أع �م��ال��ه ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى امل ��داول ��ة
ال�ث��ان�ي��ة مل �ش��روع ب �ق��ان��ون بتعديل
ب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 28
لسنة  1996ف��ي ش��أن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول االدوية.
ويتضمن ج��دول االع�م��ال أيضا
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة

على ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
ويتضمن ج��دول االع�م��ال تقرير
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ح� � ��ول ت �ع��دي��ل
ق��ان��ون ال�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع االه�ل��ي
وم � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي �ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س
قانون املناقصات العامة.

المشاورات اليمنية :اإلفراج
غير المشروط عن األطفال
أع�ل��ن مبعوث االم��م امل�ت�ح��دة الى
اليمن اسماعيل ول��د الشيخ احمد
ع��ن ات �ف��اق األط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة خ�لال
ج �ل �س��ة ل �ج �ن��ة األس � ��رى وامل�ع�ت�ق�ل�ين
املنعقدة أمس االول ضمن مشاورات

حوار «الدستور»

ال�س�لام بالكويت على االف ��راج غير
امل �ش ��روط ع��ن األط �ف ��ال امل�ح�ت�ج��زي��ن
لدى كل طرف.
تفاصيل (ص)15

الغانم :إنتاجية منتسبي أمانة المجلس
ستزيد في شهر رمضان
اعتبر رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ ��ان ��م أن ش �ه��ر رم� �ض ��ان امل� �ب ��ارك
شهر عمل مشيرا إلى ان االنتاجية
لألمانة العامة ملجلس األم��ة سوف
ترتفع في هذا الشهر املبارك.
وأع�ل��ن ال�غ��ان��م ف��ي ل�ق��اء لبرنامج
ك ��وي ��ت ال � �ي� ��وم خ �ل��ال ج ��ول �ت ��ه ع�ل��ى
ق�ط��اع��ات األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس

حمود الحمدان:
 نشهد تطوراإيجابيا وازدهارا
مستمرا في
القضية اإلسكانية
تفاصيل (ص)07-06

ع� ��ن أن ال �ج �ل �س ��ة ال �خ �ت ��ام �ي ��ة ل� ��دور
االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ح ��ال ��ي ل � ��ن ت � �ك� ��ون ق �ب��ل
 28ي��ون �ي��و ال� �ج ��اري ح �ت��ى ت �ك��ون قد
اس �ت �ك �م �ل��ت امل � ��دة ال ��دس �ت ��وري ��ة ل ��دور
االنعقاد وهي  8أشهر.
وب �س��ؤال��ه ع ��ن ال �ع �ب��ر وال � ��دروس
م ��ن ح � ��ادث ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د اإلم� ��ام
ال� �ص ��ادق اك ��د ال �غ��ان��م أن ه �ن��اك من

ي��ري��د ش��ق امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي لكن
بالحس الوطني تم اضفاء مزيد من
اللحمة وال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة مشيرا
الى ان تاريخ الكويت يشهد ويزخر
بمثل هذه املواقف.
تفاصيل (ص)03

عبدالصمد :الجلسة الختامية  3يوليو
أع �ل��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ال� �ن ��ائ ��ب
ع��دن��ان عبدالصمد أن��ه ت��م تحديد
الجلسة الختامية ل��دور االنعقاد
الحالي لتكون يوم األحد  ٣يوليو
املقبل وال��ذي يصادف  ٢٨رمضان
م ��وض� �ح ��ا أن � ��ه اج� �ت� �م ��ع ام � ��س م��ع

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وع � � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب وات � �ف� ��ق ع�ل��ى
ج ��دول أع �م��ال ال�ج�ل�س��ات املتعلقة
بامليزانيات املستقلة وامللحقة.
وق� � � � � ��ال ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د إن � � � ��ه ت��م
ت �خ �ص �ي��ص  ٦ج� �ل� �س ��ات مل �ن��اق �ش��ة
امليزانيات باإلضافة إل��ى الجلسة

ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ع� ��رض ف �ي �ه��ا
ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة م�ب�ي�ن��ا أن
امل �ي��زان �ي��ات س�ت�ب��دأ ف��ي ج�ل�س��ة ١٤
يونيو حتى  ٢٢يونيو.
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استقبل رئيس واعضاء النادي العلمي والفائزين بمسابقة انتل

األمير تبادل التهاني بشهر رمضان المبارك
وخادم الحرمين وملك البحرين وأمير قطر
استقبل صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف
ظ�ه��ر ام��س م��دي��ر ع��ام ب�ل��دي��ة الكويت
ورئيس مجلس ادارة النادي العلمي
احمد املنفوحي ونائب رئيس مجلس
االدارة طالل الخرافي واعضاء مجلس
االدارة في النادي والفائزين بمسابقة
انتل الدولية للعلوم والهندسة والتي
اقيمت ب��ال��والي��ات املتحدة االمريكية
الصديقة.
ه � � ��ذا وق � � ��د ه � �ن ��أه ��م س � �م � ��وه ع �ل��ى
ف ��وزه ��م ب��ال �ج��ائ��زة ك �م��ا ح �ث �ه��م ع�ل��ى
مواصلة املثابرة في تحصيل املراكز
العلمية والجوائز في كافة املجاالت
لرفع راي��ة ال��وط��ن العزيز ف��ي املحافل
الدولية متمنيا لهم مزيدا من التقدم
والنجاح.
وق � ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
ورئيس مجلس ادارة النادي العلمي
احمد املنفوحي عقب اللقاء :تشرفنا
أن ��ا وزم�ل�ائ ��ي أع �ض ��اء م�ج�ل��س ادارة
ال� � �ن � ��ادي ال �ع �ل �م��ي ب �م �ق��اب �ل��ة ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و ل �ت �ق��دي��م ال �ف��ائ��زي��ن
ب �م �س��اب �ق��ة ان �ت ��ل ال �ع��امل �ي��ة وم �س��اب �ق��ة
م� �ع ��رض ال� �ك ��وي ��ت وم � �ع ��رض ج�ن�ي��ف
الدولي لالختراعات.
واض � � ��اف امل �ن �ف��وح��ي ان ل�ص��اح��ب
ال�س�م��و دورا ك�ب�ي��را ف��ي دع��م الشباب
واالخ �ت��راع��ات وبفضل ذل��ك اصبحت
ال�ك��وي��ت تنافس ف��ي امل�ح��اف��ل الدولية
ل �ح �ص��د ال � �ج ��وائ ��ز ام � � ��ام دول ت�ن�ف��ق
املليارات في مجال دع��م االختراعات
واملشاريع العلمية.
وذكر انه بفضل الدعم الكبير الذي

يوليه صاحب السمو للمجال العلمي
وب � �م � �ج � �ه � ��ودات م ��ؤس � �س ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي وال� � �ن � ��ادي ال�ع�ل�م��ي
وك ��ل امل��ؤس �س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد
اس�ت�ط��اع��ت ال�ك��وي��ت ان ت�ك��ون االول��ى
ع�ل��ى م�س�ت��وى دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
لدول الخليج العربية في نسبة وعدد
براءات االختراع.
واوض� � ��ح ان ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت�ي�ين
اث � �ب � �ت ��وا ن � �ج ��اح ��ات ف � ��ي امل� �س ��اب� �ق ��ات
ال ��دول� �ي ��ة واخ� ��ره� ��ا ح �ص��د امل �ي��دال �ي��ة
ال�ف�ض�ي��ة ف ��ي م�س��اب�ق��ة ان �ت��ل ال��دول �ي��ة
ل �ل �ع �ل ��وم وال � �ه � �ن ��دس ��ة ال � �ت� ��ي اق �ي �م��ت
ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وت �ع��د م ��ن اق ��دم
املسابقات العاملية في هذا املجال.
واع��رب املنفوحي ع��ن االم��ل ف��ي ان
يظهر الشباب الكويتيون بمستويات
اع�ل��ى واف�ض��ل خ�لال م�ع��رض الكويت
للمخترعني الذي سيعقد في نوفمبر
املقبل.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ف ��ائ ��ز ب �ج��ائ��زة
م� �س ��اب� �ق ��ة (ان� � �ت � ��ل اي � �س� ��ف ال� �ع ��امل� �ي ��ة)
س �ل �ي �م��ان ع � ��ادل ان ��ه ح �ص��د ال �ج��ائ��زة
ع��ن مشروعه املتعلق بمجال الطاقة
ال�ش�م�س�ي��ة واس �ت �خ��دام��ات �ه��ا بطريقة
فعالة كي يمكن ان تستفيد منها كل
الدول العربية.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� � ��ال ي� ��وس� ��ف ال � �ت� ��وره
إن��ه ش ��ارك ف��ي م�س��اب�ق��ة (ان �ت��ل ايسف
ال �ع��امل �ي��ة) ال �ت ��ي ت �ع��د اك �ب ��ر م�س��اب�ق��ة
ب�ح�ث�ي��ة ع�ل�م�ي��ة ع��امل �ي��ة ب �م �ش��روع في
م �ج��ال ال �ط��اق��ة ال�ف�ي��زي��ائ�ي��ة م�ب�ي�ن��ا ان
ل �ق ��اء ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر
البالد يعد اكبر تكريم وحافز ودعم
للحرص على التفوق وامل�ش��ارك��ة في

سمو أمير البالد خالل استقباله وفد النادي العلمي

املسابقات العاملية.
ب� ��دوره ق ��ال ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج��اس��م
امل � �ش ��ارك ف ��ي م �س��اب �ق��ة (ان� �ت ��ل اي�س��ف
ال �ع��امل �ي��ة) إن� ��ه ش � ��ارك ف ��ي م�ن��اف�س��ات
امل � �س ��اب � �ق ��ة ب � �م � �ش� ��روع ح � � ��ول اع � � ��ادة
استخدام االطارات كمصدات لالمواج
م �ع��رب��ا ع ��ن ج��زي��ل ال �ش �ك��ر ل�لاه�ت�م��ام
ال �ب��ال��غ ال ��ذي ي��ول�ي��ه ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو امير البالد البنائه املواطنني
والدعم الالمحدود للمخترعني.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ت � �ب� ��ادل ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه وأخ � ��وه خ� ��ادم ال�ح��رم�ين

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل س � �ع� ��ود م� �ل ��ك امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق ��ة ف � ��ي ات� �ص ��ال
هاتفي التهاني بمناسبة حلول شهر
رم�ض��ان امل�ب��ارك سائال سموه املولى
عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل
ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب�ين الشقيقني
وع �ل��ى األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة واالس�لام �ي��ة
ب��واف��ر ال�خ�ي��ر وال�ي�م��ن وال �ب��رك��ات وأن
ي �ت �ق �ب��ل ص � �ي ��ام ال �ج �م �ي��ع وأن ي��دي��م
ه ��ذا ال �ت��واص��ل األخ� ��وي ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال�ش�ق�ي�ق�ين .وت �ب ��ادل ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد وأخ��وه امللك حمد
ب� ��ن ع �ي �س��ى م� �ل ��ك م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن

ولي العهد استقبل
رئيس األمن الوطني
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه بقصر السيف صباح
ام��س رئ�ي��س ج�ه��از األم��ن الوطني
ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال �ع �ل��ي وب �ع��ث سمو
ولي العهد ببرقية تهنئة إلى امللك
كارل السادس عشر غوستاف ملك
مملكة السويد الصديقة ضمنها
س �م��وه خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه بمناسبة

ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل �ب�لاده متمنيا له
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة ك�م��ا
ب �ع��ث س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ب�ب��رق�ي��ة
تعزية إل��ى أخيه الرئيس عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية
اليمنية الشقيقة ضمنها خالص
ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة
أخيه محمد منصور هادي سائال
املولى جل وعال أن يتغمده بواسع

م �غ �ف ��رت ��ه ورح� �م� �ت ��ه وأن ي�س�ك�ن��ه
ف �س �ي��ح ج� �ن ��ات ��ه وي� �ل� �ه ��م ف �خ��ام �ت��ه
وأس ��رت ��ه ال �ك��ري �م��ة ج �م �ي��ل ال�ص�ب��ر
وحسن العزاء

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

الشقيقة ف��ي ات�ص��ال هاتفي التهاني
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
سائال سموه املولى عز وجل أن يعيد
ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل ع �ل��ى ال�ب�ل��دي��ن
وال�ش�ع�ب�ين ال�ش�ق�ي�ق�ين وع �ل��ى االم�ت�ين
ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة ب ��واف ��ر ال�خ�ي��ر
وال�ي�م��ن وال�ب��رك��ات وأن يتقبل صيام
ال �ج �م �ي��ع وأن ي ��دي ��م ه � ��ذا ال �ت��واص��ل
األخ � � ��وي ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن .
ك �م��ا ت �ب ��ادل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وأخ� ��وه ص��اح��ب السمو
األمير ال��وال��د الشيخ حمد بن خليفة
آل ث��ان��ي ف��ي ات�ص��ال هاتفي التهاني
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
سائال سموه املولى عز وجل أن يعيد
ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل ع �ل��ى ال�ب�ل��دي��ن
وال�ش�ع�ب�ين ال�ش�ق�ي�ق�ين وع �ل��ى األم�ت�ين
ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة ب ��واف ��ر ال�خ�ي��ر
وال �ي �م��ن وال �ب ��رك ��ات .وت �ب ��ادل ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وأخ ��وه
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر
الشقيقة ف��ي ات�ص��ال هاتفي التهاني
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك
سائال سموه املولى عز وجل أن يعيد
ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل ع �ل��ى ال�ب�ل��دي��ن
وال�ش�ع�ب�ين ال�ش�ق�ي�ق�ين وع �ل��ى األم�ت�ين
ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة ب ��واف ��ر ال�خ�ي��ر
وال�ي�م��ن وال�ب��رك��ات وأن يتقبل صيام
ال �ج �م �ي��ع وأن ي ��دي ��م ه � ��ذا ال �ت��واص��ل
األخوي بني البلدين الشقيقني .
وم ��ن ن��اح �ي��ة أخ� ��رى ب �ع��ث ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
أخيه الرئيس عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة
أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة أخيه محمد
م�ن�ص��ور ه��ادي س��ائ�لا امل��ول��ى تعالى
أن يتغمده ب��واس��ع رحمته ومغفرته
وأن يسكنه فسيح ج�ن��ات��ه وأن يلهم
ف �خ��ام �ت��ه وأس� ��رت� ��ه ال �ك��ري �م��ة وذوي � ��ه
جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس
ع � �ب � ��درب � ��ه م � �ن � �ص� ��ور ه� � � � ��ادي رئ� �ي ��س
الجمهورية اليمنية الشقيقة ضمنها
خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص � ��ادق م��واس��ات��ه
ب��وف��اة أخ �ي��ه م�ح�م��د م �ن �ص��ور ه��ادي
س��ائ�لا امل��ول��ى ج��ل وع�ل�ا أن يتغمده
بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه
فسيح جناته ويلهم فخامته وأسرته
الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث حضرة صاحب السمو أمير
ال�ب�لاد ببرقية تهنئة إل��ى امل�ل��ك ك��ارل
ال�س��ادس عشر غوستاف ملك مملكة
ال�س��وي��د ال�ص��دي�ق��ة ع�ب��ر ف�ي�ه��ا سموه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه م��وف��ور
ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال�ص��دي��ق
دوام التقدم واالزدهار.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ب�ب��رق�ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى امل � �ل� ��ك ك� � � ��ارل ال � �س� ��ادس
ع�ش��ر غ��وس�ت��اف م�ل��ك مملكة السويد
ال �ص��دي �ق��ة ض �م �ن �ه��ا س� �م ��وه خ��ال��ص
ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
ل� �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه م ��وف ��ور ال�ص�ح��ة
والعافية4.
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برلمان
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أعلن عن أن الجلسة الختامية لدور االنعقاد الحالي لن تكون قبل  28يونيو

الغانم خالل جولة لتهنئة موظفي األمانة
بالشهر الكريم :رمضان للعمل والعبادة
عزى األردن بضحايا التفجير اإلرهابي

ق ��ام رئ �ي��س م�ج�ل��س األم � ��ة م ��رزوق
ال�غ��ان��م ب�ج��ول��ة ع�ل��ى ق�ط��اع��ات األم��ان��ة
العامة للمجلس واملوظفني واملوظفات
م �ن �ت �س �ب��ي األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ت �ق��دي��م
ال�ت�ه�ن�ئ��ة ل �ه��م ب�م�ن��اس�ب��ة ح �ل��ول شهر
رمضان امل�ب��ارك .وش��ارك الغانم خالل
الجولة في برنامج كويت اليوم الذي
ي ��ذاع ع�ل��ى تليفزيون امل�ج�ل��س وب��ارك
لسمو أمير البالد ولسمو ولي العهد
والشعب الكويتي كافة بحلول الشهر
املبارك متمنيا من الله أن يعيده على
الجميع وعلى األمة اإلسالمية بالخير
واليمن والبركات.
وقال الغانم إن شهر رمضان شهر
ع�م��ل وإن اإلن �ت��اج �ي��ة ف��ي ه ��ذا الشهر
يجب أن ترتفع وت��زي��د ونحن نضمن
بإذن الله أن اإلنتاجية لألمانة العامة
ملجلس األمة سوف ترتفع.
وأع�ل��ن الرئيس الغانم أن الجلسة
ال�خ�ت��ام�ي��ة ل ��دور االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي لن
ت �ك��ون ق�ب��ل  28ي��ون�ي��و ال �ج ��اري حتى

الرئيس الغانم متوسطا العاملني في برنامج كويت اليوم املذاع على تلفزيون املجلس

تكون ق��د استكملت امل��دة الدستورية
لدور االنعقاد وهي  8أشهر.
وب � �س ��ؤال ��ه ع� ��ن ال� �ع� �ب ��ر وال� � � ��دروس
ال�ت��ي م��ن امل�ف�ت��رض اس�ت�خ�لاص�ه��ا من
تفجير مسجد اإلم ��ام ال �ص��ادق ال��ذي
وق � ��ع ف ��ي ال �ج �م �ع��ة األول � � ��ى م ��ن ش�ه��ر

رم�ض��ان امل��اض��ي ق��ال الغانم إن هناك
م��ن ي��ري��د ش��ق املجتمع الكويتي لكن
بالحس الوطني ت��م إض�ف��اء مزيد من
اللحمة والوحدة الوطنية مشيرا إلى
أن تاريخ الكويت يشهد ويزخر بمثل
هذه املواقف.

وأضاف الغانم أن الشعب الكويتي
م� � ��ر ب� �ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن امل� � �ح � ��ن واألزم � � � � � ��ات
والتحديات لكن بفضل الله كنا نخرج
ساملني وغانمني وستبقى الكويت ألن
الكويت فوق ثراها وتحت ثراها أناس
أخيار والله حافظها.

م � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � ��رى ب � �ع ��ث رئ �ي ��س
مجلس األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م برقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى رئ � �ي� ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان ف��ي
مملكة السويد أورب ��ان أهلني وذل��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.
ك �م ��ا ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة

م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ب �ب��رق �ي��ة ال� ��ى رئ �ي��س
مجلس االعيان االردني فيصل الفايز
عبر فيها عن خالص ال�ع��زاء وص��ادق
امل��واس��اة بضحايا التفجير االرهابي
ال � ��ذي وق� ��ع ب �م �ق��ر امل� �خ ��اب ��رات ال �ع��ام��ة
بمخيم البقعة وأسفر عن سقوط عدد
من الشهداء والجرحى.
وق � � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ب ��رق� �ي� �ت ��ه :إزاء
ه��ذا ال�ف�ع��ل االج��رام��ي الشنيع وال��ذي
اس � �ت � �ه� ��دف ام � � ��ن واس� � �ت� � �ق � ��رار االردن
ال�ش�ق�ي��ق ن��ؤك��د ل �ك��م ت �ض��ام��ن مجلس
االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ال �ك��ام��ل م ��ع ال�ش�ع��ب
االردن��ي الشقيق ونشدد على ادانتنا
لتلك االعمال االجرامية .
وأك � ��د ال �غ ��ان ��م ف ��ي ب��رق �ي �ت��ه اه�م�ي��ة
امل � �ض ��ي ق ��دم ��ا ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت��دش�ي�ن
ت� � �ع � ��اون اق� �ل� �ي� �م ��ي ودول� � � � ��ي م � ��ن اج ��ل
التصدي لظاهرة االرهاب واجتثاثها
من جذورها .

رئيس الوزراء في مقدمة الحضور وأناب وزير التربية لتكريم الطلبة

العيسى :ندعم القطاع الخاص ليكون شريكا
فاعال في مجال التعليم
أك��د وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم
العالي د .بدر العيسى حرص الحكومة
ع �ل ��ى دع � ��م ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ل �ي �ك��ون
شريكا فاعال في مجال التعليم العام
والعالي وتسهيلها النشاء الجامعات
الخاصة ودعمها ماديا ومعنويا.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للوزير العيسى
خ�لال حفل التخرج ال�ـ  12ال��ذي أقامته
الجامعة األمريكية ف��ي الكويت مساء
امس االول لتخريج كوكبة من طالبها
ب��رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال��ذي
أن� ��اب ال��دك �ت��ور ب ��در ال�ع�ي�س��ى ل�ت�ك��ري��م
الطلبة.
وق � ��ال إن ال �ح �ك��وم��ة خ �ط��ت خ �ط��وة
سريعة ورائدة لتوسيع مجال التعليم
ال �ع��ال��ي ك �م��ا وك �ي �ف��ا ب �ع��د م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
واع� � �ت� � �م � ��اده � ��ا ل � �ق � ��ان � ��ون ال� �ج ��ام� �ع ��ات

الشيخ جابر املبارك متقدما الحضور

الحكومية وإح��ال�ت��ه إل��ى مجلس األم��ة
إلقراره.
وأوض ��ح أن إق ��رار ال�ق��ان��ون سيكون
ل��ه االث ��ر االي �ج��اب��ي ف��ي ت�س��ري��ع ان�ش��اء
ال �ج ��ام �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت

د .بدر العيسى

وت ��وف �ي ��ر امل� � � ��وارد امل ��ال �ي ��ة ل �ل ��دول ��ة م��ن
خالل انخفاض التكلفة املالية العالية
التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة
لالنفاق على بعثات الوزارة الخارجية
والداخلية.

م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال رئ � �ي ��س ال �ج��ام �ع��ة
األم��ري�ك�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت د .ن ��زار حمزة
إن ال �ج��ام �ع��ة ل �ت �س �ع��د ف ��ي ه� ��ذا ال �ي��وم
أن ت�ح�ت�ف��ي ب�ت�خ��ري��ج ج�ي��ل م��ن ال ��رواد
وطالبي العلم الدائمني الذين يتطلعون

إل��ى ب�ل��وغ أع�ل��ى مستويات املسؤولية
املعنوية واألخالقية في مجتمعاتهم.
بدورها قالت عميدة شؤون الطلبة
ف��ي الجامعة د .ح�ن��ان مظفر ف��ي كلمة
مماثلة نحن واثقون من أن الخريجني

س�ي�ت�ف��وق��ون ف��ي أي م �س��ار س�ي�ق��وده��م
إل� �ي ��ه امل �س �ت �ق �ب��ل ألن� �ن ��ا ك �ن��ا ش��اه��دي��ن
ع�ل��ى تميزهم خ�ل�ال ال�س�ن��وات القليلة
املاضية.
واح�ت�ف�ل��ت ال�ج��ام�ع��ة األم��ري �ك �ي��ة في
ال�ك��وي��ت بتخريج  367ط��ال�ب��ا وطالبة
لدفعة عام  2016من بينهم  24خريجا
ح � � ��ازوا م��رت �ب��ة ال� �ش ��رف و 21خ��ري�ج��ا
ب� �م ��رت� �ب ��ة ال � � �ش � ��رف امل � �ت � �م � �ي ��زة وس� �ت ��ة
خريجني بمرتبة الشرف العليا.
وح�ض��ر الحفل ك��ل م��ن األم�ي�ن العام
ملجلس الجامعات الخاصة د .حبيب
أبل والشيخة دانا ناصر صباح األحمد
الصباح رئيسة مجلس أمناء الجامعة
األمريكية في الكويت وأعضاء مجلس
األم �ن��اء وال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي وك�ب��ار
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات وأه� � ��ال� � ��ي ال �خ ��ري �ج�ي�ن
وعائالتهم.

04

محليات
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لشرح ما تم تنفيذه منها وخطة العمل الموضوعة

تكليف وزير المالية تقديم عرض تفصيلي
حول وثيقة اإلصالح
إقرار رفع النصاب في المحكمتين الجزائية والكلية والدوائر اإلدارية

كلف مجلس ال ��وزراء ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر
النفط بالوكالة ان��س الصالح تقديم
ع��رض تفصيلي ش��ام��ل للمجلس في
اجتماعه القادم بشأن متابعة تنفيذ
وث� �ي� �ق ��ة اإلج � � � � � ��راءات ال ��داع � �م ��ة مل �س��ار
اإلص �ل��اح امل ��ال ��ي واالق� �ت� �ص ��ادي ح��ول
م ��ا ت ��م إن� �ج ��ازه م ��ن إج � � ��راءات ل��وض��ع
خ �ط��ة ع �م��ل ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ج�م�ي��ع ب��رام��ج
ال ��وث� �ي� �ق ��ة واس � �ت � �ع ��رض امل� �ج� �ل ��س ف��ي
اج�ت�م��اع��ه ام��س م��ات��م م��ن ت�ن�ف�ي��ذه في
هذا الشأن حيث اوضح انس الصالح
أن ��ه ي �ج��ري ال �ع �م��ل الس �ت �ك �م��ال جميع
م��واث�ي��ق امل �ش��اري��ع وال �ب��دء ف��ي عملية
م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل � �ب ��ادرات وال �ب��رام��ج
م��وض�ح��ا ب��أن بعضها ق��د دخ��ل حيز
التنفيذ الفعلي كما ت��م تعميم نظام
ح��وك �م��ة وم ��راق �ب ��ة خ� ��اص ف ��ي تنفيذ
الوثيقة لتسهيل عملية املراقبة ورفع
التقارير بشكل يعالج معوقات الدورة
املستندية
وك � � � � � � ��ان م� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � � � � � � ��وزراء ق ��د
عقداجتماعه األسبوعي صباح امس
ف ��ي ق��اع��ة م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي قصر
ال�س�ي��ف ب��رئ��اس��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وبعد
االجتماع ص��رح وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال� ��وزراء الشيخ محمد العبد
الله بما يلي:
بمناسبة ح� �ل ��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
امل� � �ب � ��ارك رف � ��ع س� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك أسمى
آي � � ��ات ال �ت �ه ��ان ��ي وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات مل �ق��ام
حضرة صاحب السمو األمير وسمو
ول ��ي ال�ع�ه��د حفظهما ال �ل��ه ورع��اه�م��ا
وللشعب الكويتي الكريم مبتهال إلى
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة
الكريمة على وطننا الغالي واألمتني
ال�ع��رب��ة واإلس�لام �ي��ة ب��ال�خ�ي��ر وال�ي�م��ن
والبركات.
هذا وقد اطلع مجلس الوزراء على
الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب
ال �س �م ��و األم � �ي� ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � ��اه
م��ن أخ �ي��ه م �ع��ال��ي د .ح �ي��در ال �ع �ب��ادي
رئيس مجلس ال ��وزراء ف��ي جمهورية
ال �ع��راق الشقيقة وال�ت��ي تعلقت بآخر
امل�س�ت�ج��دات على ال�س��اح��ة السياسية
وسبل دع��م الجهود الهادفة ملحاربة
اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرار في
املنطقة.
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ى
الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب
ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع ��اه من
ديفيد كاميرون رئيس وزراء اململكة

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

املتحدة واملتضمنة اإلشادة بالروابط
ال �ع �م �ي �ق��ة وال ��دائ� �م ��ة ال �ت��ي ت��رب��ط بني
البلدين الصديقني واالل�ت��زام املشترك
تجاه أمن واستقرار املنطقة والتقدير
ل � � � ��دور س � �م � ��وه ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل � ��ه ورع � � ��اه
امل� �ح ��وري ف ��ي م� �ش ��اورات ال �س�ل�ام بني
األطراف اليمنية.
كما اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لسموه حفظه الله
ورع � ��اه م��ن اي �ش��ي إم� ��ام ع �ل��ي رح �م��ان
رئ�ي��س جمهورية طاجيكستان التي
عبر فيها عن ارتياحه للنتائج الطيبة
ال� �ت ��ي ت �ح �ق �ق��ت خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه ل��دول��ة
ال�ك��وي��ت ك�م��ا تضمنت أي�ض��ا ال��دع��وة
ل �س �م��وه ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه ل�ل�ق�ي��ام
بزيارة رسمية للجمهورية.
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ى
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لسموه حفظه الله
ورع ��اه م��ن ب��ان ك��ي م��ون األم�ي�ن العام
ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة وامل �ت �ض �م �ن��ة ال��دع��وة
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي ال � � �ح � ��دث ال� �س� �ن ��وي
للتوقيع ع�ل��ى امل �ع��اه��دات ل�ع��ام 2016
امل�ق��رر عقده ف��ي شهر سبتمبر املقبل
في نيويورك.
واطلع مجلس ال ��وزراء كذلك على
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لسموه حفظه الله
ورع� � � ��اه م� ��ن ب � � ��ارك ك � ��ون ه �ي ��ه رئ �ي��س
جمهورية كوريا الجنوبية واملتضمنة
اإلش� � ��ادة ب��ال �ن �ت��ائ��ج امل �ث �م��رة ل �ل��زي��ارة
ال �ت��ي ق� ��ام ب �ه��ا س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء إل ��ى ك ��وري ��ا وال �ت ��ي ستسهم
ف��ي ت�ع��زي��ز أط��ر ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك في
م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ال س �ي �م��ا م�ج��ال��ي
البنية التحتية وامل�ش��اري��ع التنموية
واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب.
ثم أح� ��اط ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزير الخارجية مجلس الوزراء علما
بالنتائج اإليجابية للقمة التشاورية
ألص�ح��اب الجاللة والسمو ق��ادة دول

م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وال �ت��ي
عقدت مؤخرا في جدة  -اململكة العربية
السعودية وال�ت��ي ت��م خاللها االت�ف��اق
ع �ل��ى إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة ع��ال �ي��ة امل �س �ت��وى
للشئون االقتصادية تتولى استكمال
م�ش��روع��ات ال�ت�ك��ام��ل االق �ت �ص��ادي بني
دول املجلس ملا فيه مصلحة شعوب
دول امل�ج�ل��س ف��ي امل �ج��ال االق�ت�ص��ادي
التنموي كما ناقش القادة التطورات
ف��ي س��وري��ا وال �ع��راق وال�ي�م��ن وليبيا
وع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط
إض ��اف ��ة إل ��ى س �ب��ل م��واج �ه��ة اإلره� ��اب
وتعزيز السالم واالمن واالستقرار في
املنطقة.
ك�م��ا أح ��اط ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ع�ل�م��ا ب�ن�ت��ائ��ج ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ق ��ام بها
للبالد وزي��ر خارجية اململكة املتحدة
ال �ص��دي �ق��ة ف�ي�ل�ي��ب ه��ام��ون��د ح �ي��ث تم
خ�لال�ه��ا اس�ت�ع��راض مجمل ال�ع�لاق��ات
الثنائية امل�م�ي��زة ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين
الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها
ف� ��ي ك� ��ل امل � �ج � ��االت وس� �ب ��ل ال �ت �ن �س �ي��ق
املشترك ملواجهة التحديات الجارية
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وب �ح��ث آخ ��ر امل�س�ت�ج��دات
والتطورات اإلقليمية والدولية.
ث� ��م اس� �ت� �ع ��رض م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة م�ت��اب�ع��ة تنفيذ
وث� �ي� �ق ��ة اإلج � � � � � ��راءات ال ��داع � �م ��ة مل �س��ار
اإلصالح املالي واالقتصادي متوسط
امل� � ��دى ف� ��ي ض � ��وء ش � ��رح ق ��دم ��ه ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ووزي ��ر املالية
ووزي��ر النفط بالوكالة ان��س الصالح
 ب �ش��أن م��ا ت��م إن �ج ��ازه م��ن إج � ��راءاتل��وض��ع خ �ط��ة ع �م��ل ت�ن�ف�ي��ذي��ة لجميع
ب��رام��ج ال��وث �ي �ق��ة ال �ح��ادي��ة واألرب �ع�ي�ن
موضحا بأنه يجري العمل الستكمال
ج �م �ي��ع م ��واث� �ي ��ق امل � �ش� ��اري� ��ع وال � �ب ��دء
ف��ي ع�م�ل�ي��ة م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �ب��ادرات

والبرامج موضحا أن بعضها قد دخل
ح�ي��ز التنفيذ الفعلي ك�م��ا ت��م تعميم
ن� �ظ ��ام ح��وك �م��ة وم ��راق� �ب ��ة خ � ��اص ف��ي
تنفيذ الوثيقة لتسهيل عملية املراقبة
ورف��ع التقارير بشكل يعالج معوقات
الدورة املستندية.
وق� ��د ك �ل��ف م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ووزي ��ر املالية
ووزي ��ر النفط بالوكالة تقديم عرض
تفصيلي ش��ام��ل مل�ج�ل��س ال � ��وزراء في
اجتماعه القادم بشأن متابعة تنفيذ
وث� �ي� �ق ��ة اإلج � � � � � ��راءات ال ��داع � �م ��ة مل �س��ار
اإلصالح املالي واالقتصادي.
كما اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ت � �ق� ��ري� ��ر ت� �ف� �ع� �ي ��ل دور ال � �ش � �ب� ��اب ف��ي
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه
الشيخ سلمان الحمود وزي��ر اإلع�لام
ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب عرض
ف�ي��ه ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة بالتنسيق مع
ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة امل�ش��اري��ع
ال� � �ص� � �غ� � �ي � ��رة وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة وك � ��ذل � ��ك
ال �ت��وج �ه��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي إط��ار
ت �ع��زي��ز م �ش��ارك��ة ال �ش �ب��اب ف ��ي ري� ��ادة
األعمال باإلضافة إلى أهم التوصيات
ل �خ �ل��ق ب �ي �ئ��ة أك� �ث ��ر ج ��اذب� �ي ��ة مل ��زاول ��ة
األع �م��ال ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت وال�ت��رك�ي��ز
على محاور وطرق القياس األساسية
لبيئة االبتكار وريادة األعمال املحلية
وال �ن �ت��ائ��ج ال��وط �ن �ي��ة وم �ق��ارن �ت �ه��ا مع
نتائج دول العالم.
وبمناسبة ان� �ت� �ه ��اء ام �ت �ح��ان��ات
الثانوية العامة ع��رض وزي��ر التربية
ووزير التعليم العالي د .بدر العيسى
على مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج
امتحانات الثانوية العامة كما شرح
ملجلس ال��وزراء االستعدادات الجارية
م� ��ن ق �ب ��ل ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ووزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي واألم ��ان ��ة

ال�ع��ام��ة للمجلس األع �ل��ى للجامعات
الخاصة الستيعاب الطلبة والطالبات
وال �ن��اج �ح�ي�ن ف ��ي ال �ك �ل �ي��ات وامل �ع��اه��د
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وف �ق��ا ل �ل �ش��روط امل �ق��ررة
بهذا ال�ش��أن كما ّ
عبر مجلس ال��وزراء
عن تمنياته ألبنائنا وبناتها الطالب
والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص �ي��ات ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
ب� �ش ��أن م � �ش� ��روع م� ��رس� ��وم ب��امل��واف �ق��ة
ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك ��ام امل��رس��وم
رق ��م ( )156ل�س�ن��ة  2002بالترخيص
ب ��إن� �ش ��اء ج ��ام �ع ��ة (ال �خ �ل �ي ��ج ل �ل �ع �ل��وم
وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا) ال� �خ ��اص ��ة وال � ��ذي
ي � �ه� ��دف إل� � ��ى إض � ��اف � ��ة ال �ت �خ �ص �ص��ات
التالية (العلوم في التمويل  -العلوم
ف��ي ال�ت�س��وق  -آداب تخصص إع�ل�ام)
وال �ت��ي ت�ت�ف��ق م��ع امل �س �ت��وى ال��دراس��ي
العلمي والنظري للجامعة باإلضافة
إلى منح درجة املاجستير في برنامج
إدارة األعمال العامة.
كما اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
مشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة
تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة
ال�ت�ق�ي�ي��س ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
وحكومة جمهورية ال�ع��راق ومشروع
م��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
للتعاون في مجال الطاقة بني حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وح� �ك ��وم ��ة ال� ��والي� ��ات
املكسيكية املتحدة وم�ش��روع مرسوم
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون في
امل �ج��ال ال�ث�ق��اف��ي وال�ف�ن��ي ب�ين حكومة
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وح �ك ��وم ��ة دول � ��ة ق�ط��ر
وم� � �ش � ��روع م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ل�ل�ت�ع��اون ال�ص�ن��اع��ي
ب�ي�ن ح�ك��وم��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
دولة قطر ومشروع مرسوم باملوافقة
على م��ذك��رة تفاهم ب�ين حكومة دول��ة
الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا
ل� �ل� �ت� �ع ��اون ف � ��ي امل � � �ج� � ��االت ال� ��زراع � �ي� ��ة

املختلفة وم�ش��روع م��رس��وم باملوافقة
ع �ل��ى م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ب �ش��أن ال �ت �ع��اون
االستثماري بني حكومة دولة الكويت
وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية)
وم� � �ش � ��روع م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ات �ف��اق �ي��ة خ��دم��ات ج��وي��ة ب�ي�ن ح�ك��وم��ة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وح� �ك ��وم ��ة ج��ورج �ي��ا
وق ��رر امل�ج�ل��س امل��واف�ق��ة ع�ل��ى مشاريع
امل��راس �ي��م ورف �ع �ه��ا ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو األمير حفظه الله ورعاه.
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص�ي��ة ال�ل�ج�ن��ة ب �ش��أن امل��واف �ق��ة على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
ال� �ص ��ادر ب ��امل ��رس ��وم رق� ��م ( )38لسنة
 1980وامل ��رس ��وم ب��ال�ق��ان��ون رق ��م ()20
لسنة  1981ب��إن�ش��اء دائ ��رة باملحكمة
ال �ك �ل �ي ��ة ل �ن �ظ��ر امل � �ن� ��ازع� ��ات اإلداري � � � ��ة
وامل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق ��م ( )46لسنة
 1989في شأن الدعاوى قليلة القيمة
والذي يهدف إلى إعادة النظر في رفع
قيمة ال�ن�ص��اب ف��ي ك��ل م��ن املحكمتني
ال�ج��زائ�ي��ة وال�ك�ل�ي��ة وك��ذل��ك رف��ع م�ق��دار
النصاب ايضا ألحكام الدوائر اإلدارية
باملحكمة الكلية بهدف تخفيف العبء
على دوائ��ر االستئناف والتمييز في
ه��ذا النوع من القضايا وق��رر املوافقة
على مشروع القانون ورفعه لحضرة
صاحب السمو األمير تمهيدا إلحالته
ملجلس األمة.
كما اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص�ي��ة ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة
ب � �ش � ��أن ال � �ت � �ق ��ري ��ر ال � �س � �ن� ��وي ل �ج �ه��از
متابعة األداء الحكومي  2015وما تم
انجازه من أعمال وما انتهى إليه من
توصيات وقرر املجلس تكليف جهاز
متابعة األداء الحكومي بالتنسيق مع
كافة الجهات املعنية بمتابعة تنفيذ
ال �ت��وص �ي��ات ال � ��واردة ب��ال�ت�ق��ري��ر وذل��ك
ب�م��ا يضمن االرت �ق��اء بمستوى األداء
الحكومي معبرا عن تقديره للجهود
الطيبة التي بذلت في إعداد التقرير.
ثم ب�ح��ث م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ش��ؤون
م �ج �ل��س األم � ��ة واط� �ل ��ع ب� �ه ��ذا ال �ص��دد
على املوضوعات املدرجة على جدول
أعمال جلسة مجلس األمة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الراهنة في الساحة
ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن ال�ع��رب��ي
والدولي.
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طالب العيسى بزيادة عدد المقبولين في الجامعة والتطبيقي

الخرينج يهنئ المتفوقين في الثانوية العامة

ب ��ارك ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس االم��ة
م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ل �ج �م �ي��ع ال �ط�ل�اب
وال�ط��ال�ب��ات تفوقهم ون�ج��اح�ه��م في
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع ��ام ��ة وان �ت �ق��ال �ه��م ال��ى
مرحلة جديدة من رحلتهم التعليمية
متمنيا على وزارة التعليم العالي
زيادة عدد املقبولني بكليات جامعة
ال�ك��وي��ت وهيئة التعليم التطبيقي
الستيعاب خريجي الثانوية العامة
وزيادة عدد املقبولني بالجامعة من
أبناء البدون املتفوقني من خريجي
ال � �ث ��ان ��وي ��ة ال � �ع ��ام ��ة ف� �ه ��م ج� � ��زء م��ن
املجتمع الكويتي.
وق � � � ��ال ال� �خ ��ري� �ن ��ج ف � ��ي ت �ص��ري��ح

ص� �ح ��اف ��ي  :ان � �ن ��ا ن� �ه� �ن ��ىء ال� �ط�ل�اب
وال �ط��ال �ب��ات ال �ن��اج �ح�ين ف��ي م��رح�ل��ة
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة ون� �ب ��ارك الول �ي��اء
أم��وره��م وأس��ره��م مع تمنياتنا لهم
ب ��دوام ال�ت�ق��دم و ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد
في املرحلة الجامعية وفي حياتهم
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة وخ��دم��ة بلدهم
ودينهم.
وتوجه الخرينج بالشكر الى وزير
التربية وزير التعليم العالي د .بدر
العيسى وال��ى وك�ي��ل وزارة التربية
والى جميع القياديني بالوزارة والى
الهيئة التدريسية بمدارس الكويت
ال�ح�ك��وم�ي��ة واأله �ل �ي��ة ل�ن�ج��اح ال�ع��ام

الدراسي الفائت واالهتمام باالرتقاء
بمستوى التعليم ورع��اي��ة ال�ط�لاب
وال�ط��ال�ب��ات ح�ت��ى ت�خ��رج��وا بنجاح
وان�ت�ق�ل��وا م��ن امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة الى
املرحلة الجامعية.
ولفت الخرينج الى ان التعليم في
الكويت شهد نقلة حضارية كبيرة
بفضل رع��اي��ة وع�ن��اي��ة سمو االمير
حفظه الله وسمو ولي عهده االمني
وبفضل رع��اي��ة واهتمام السلطتني
التشريعية والتنفيذية.
وطالب الخرينج الوزير العيسى
ب ��اس� �ت� �ي� �ع ��اب خ ��ري� �ج ��ي ال� �ث ��ان ��وي ��ة
ال�ع��ام��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت وهيئة

ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وزي� � � ��ادة ع��دد
امل �ق �ب��ول�ين وزي� � ��ادة خ �ط��ة االب �ت �ع��اث
للعام الجامعي  ٢٠١٧ /٢٠١٦ومنح
ف��رص��ة اك �ب��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة ف��ي االب �ت �ع��اث
بالداخل والخارج فهم ثروة الكويت
الحقيقية ولتفادي ح��دوث اي ازمة
في القبول العام الجامعي املقبل.
وت �م �ن��ى ال �خ��ري �ن��ج ع �ل��ى ال ��وزي ��ر
العيسى إصدار قرار انساني بزيادة
ع��دد املقبولني بالجامعة م��ن أبناء
ف�ئ��ة ال �ب��دون امل�ت�ف��وق�ين م��ن خريجي
الثانوية العامة بالكليات الجامعية
والتطبيقية الفتا ال��ى ان اب�ن��اء تلك
الفئة هم جزء من املجتمع الكويتي

طالب بتزويده بإجراءات تغيير مسماه إلى الرئيس التنفيذي

الطريجي :ما أسس تعيين السبيعي
رئيسا لمجلس إدارة شركة المواشي؟
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
س � ��ؤاال ال� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
بالوكالة انس الصالح جاء فيه:
ما طبيعة االج��راءات القانونية
والهيكلية التي تم بموجبها تغيير
م�س�م��ى ب ��در ال�س�ب�ي�ع��ي م��ن رئ�ي��س
م �ج �ل��س ادارة وال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب
للشركة الكويتية لالستثمار الى
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي؟ م��ع ت��زوي��دي
بصالحيات املذكور سابقا وحاليا
وه ��ل امل��ذك��ور يعتبر م �س��ؤوال عن
ال�ق��رارات التنفيذية وادارة الشركة
الكويتية لالستثمار؟
وما االسس التي بناء عليها تم
تعيني بدر السبيعي رئيس مجلس
ادارة شركة نقل وت�ج��ارة املواشي
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى وظ� �ي� �ف� �ت ��ه ال ��رئ� �ي ��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ل� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار؟ م��ع ت��زوي��دي بتاريخ
تعيينه رئيسا ملجلس ادارة شركة
نقل وتجارة املواشي وايضا تاريخ
تسلم مهامه رئيسا ملجلس ادارة
والعضو املنتدب للشركة الكويتية
ل�لاس �ت �ث �م��ار وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
فيما بعد وه��ل ه�ن��اك اي مناصب
اخ� ��رى او ع �ض��وي��ات ف��ي م�ج��ال��س
ادارة شركات تابعة للهيئة العامة
لالستثمار للمذكور؟
اال توجد كفاءات كويتية تسلم
منصب شركة نقل وتجارة املواشي
بدال من االلتفاف بالتعيينات؟ اذا
ك��ان��ت االج ��اب ��ة ن �ع��م ف �ل �م��اذا جمع
بدر السبيعي بني منصبني وحرم

ال �ك �ف��اءات ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن الحصول
على هذه املناصب؟
ك��م تبلغ قيمة مساهمة الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار وامل ��ؤس� �س ��ة
ال�ع��ام��ة للتأمينات ف��ي ش��رك��ة نقل
وتجارة املواشي؟ ومن هم اعضاء
م �ج �ل��س االدارة م �ن ��ذ ت �س �ل��م ب ��در
السبيعي لرئاسة مجلس االدارة؟
م��ع ت��زوي��دي ب �ص��ورة ض��وئ�ي��ة من
قرارات تشكيل مجلس االدارة.
وه��ل تعلم بقيام ب��در السبيعي
ب�ع��د تسلمه رئ��اس��ة مجلس ادارة
شركة نقل وت�ج��ارة امل��واش��ي برفع
م �ك��اف��آت اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االدارة
م��ن  28000د .ك (ث �م��ان وع �ش��رون
ال ��ف دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي) ب �ع��د تسلمه
رئاسة الشركة ومضاعفة املكافأة
ال�س�ن��وي��ة الع �ض��اء مجلس االدارة
ال��ى  56000د .ك (س�ت��ة وخمسون
ال� � ��ف دي � �ن � ��ار ك ��وي� �ت ��ي ع � ��ن ال �س �ن��ة
امل��ال�ي��ة 2013م وامل �ك��اف��أة السنوية
 48000د .ك (ثمانية واربعون الف
دينار) عن السنة املالية 2014م في
ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2015م ع �ل�اوة على
قيام املذكور بتوزيع  120000د .ك
(مئة وعشرون الف دينار كويتي)
ك� �م� �ك ��اف ��آت وان ج �م �ي��ع امل� �ك ��اف ��آت
ج ��اءت ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون حسب
قانون الشركات؟ اذا كانت االجابة
نعم فما االج ��راءات التي تمت من
قبلكم ضد العبث باالموال العامة؟
وه ��ل ت�ع�ل��م أن م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق
سجل مخالفة على مجلس االدارة
في البيانات املالية املجمعة للسنة

د .عبدالله الطريجي

املالية املنتهية في 2013/12/31م
ب��اع �ت �م��اد ص� ��رف م �ك��اف��أة اع �ض��اء
مجلس االدارة لعام  2012م بمبلغ
ث �م ��ان �ي ��ة وع� �ش ��ري ��ن ال� � ��ف دي � �ن� ��ار؟
وكذلك اقتراح منح اعضاء مجلس
االدارة ل �س �ن��ة 2013م م �ب �ل��غ ستة
وخ �م �س�ين ال� ��ف دي� �ن ��ار؟ اذا ك��ان��ت
االج��اب��ة ن�ع��م ف�م��ا االج � ��راءات التي
تمت من قبلكم؟
وه ��ل ت�ع�ل��م أن م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق
ق � ��د س� �ج ��ل اع � �ت� ��راض� ��ا ع� �ل ��ى م �ن��ح
اعضاء مجلس االدارة لسنة 2012م
ب��امل �خ��ال �ف��ة ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة  229من
قانون الشركات؟
وه��ل تعلم أن امل��راق��ب امل��ال��ي قد
ارسل كتابا الى شركة نقل وتجارة
امل � ��واش � ��ي ب � �ت ��اري ��خ 2015/3/2م
ي�ع�ت��رض ع�ل��ى م�خ��ال�ف��ة امل ��ادة 229
من قانون الشركات بشأن مكافآت
اع�ض��اء مجلس االدارة وان صرف

هذه املكافأة يؤثر ماديا في نشاط
الشركة وعلى مركزها املالي ككل؟
وه ��ل ت�ع�ل��م أن ��ه م �ن��ذ ت�س�ل��م ب��در
ال �س �ب �ي �ع��ي رئ ��اس ��ة م �ج �ل��س ادارة
ال �ش��رك��ة امل� ��ذك� ��ورة ل ��م ي �ت��م ت��وزي��ع
ارب� � ��اح ع �ل��ى امل �س��اه �م�ي�ن ف �ي �م��ا ت��م
رفع قيمة املكافآت العضاء مجلس
االدارة رغم وج��ود ملكية لشريحة
امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن؟ وه� � ��ل ج� � ��اء ال � �ق� ��رار
بموافقتكم؟
وه � � ��ل س� �ج ��ل اع� � �ض � ��اء م �ج �ل��س
االدارة امل �م �ث �ل��ون االرب� �ع ��ة للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار وع � ��دد اث �ن�ين
م ��ن امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
اع� �ت ��راض ��ا او ت �ح �ف �ظ��ا ع �ل ��ى ه ��ذه
االج��راءات وال�ق��رارات بشأن صرف
امل �ك��اف��أة الع �ض ��اء م�ج�ل��س االدارة
ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��ان��ون؟ م��ع ت��زوي��دي
بكافة املستندات ذات الصلة وهل
ت� ��م س ��ؤال� �ه ��م وم �ح��اس �ب �ت �ه��م ع�ل��ى
املوافقة على هذه القرارات؟
وه��ل تم االع�ت��راض على مكافأة
اع �ض��اء م�ج�ل��س ادارة ش��رك��ة نقل
وتجارة املواشي عن السنة املالية
امل �ن �ت �ه �ي��ة ف ��ي 2015/12/31م من
قبل املساهمني؟ اذا كانت االجابة
ن� �ع ��م ف� �ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب� �ص ��ورة
ض ��وئ� �ي ��ة ع� ��ن م �ح �ض��ر االج� �ت� �م ��اع
وكافة املستندات ذات العالقة وما
االجراءات التي تمت بهذا الشأن؟

ولتخفيف املعاناة عن كاهل اسرهم
تقديرا مل��ا ق��دم��ه آب��اؤه��م وأج��داده��م
م ��ن خ ��دم ��ات ل �ل �ك��وي��ت وال ��دف ��اع عن
أرض� �ه ��ا وامل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ت �ح��ري��ره��ا
م ��ن ال� �غ ��زو ال �غ��اش��م وامل� �ش ��ارك ��ة في
الحروب العربية تحت علم الكويت.
وتوجه الخرينج الى الله عز وجل
ان ي��وف��ق جميع الطلبة والطالبات
ع� �ل ��ى ارض ال� �ك ��وي ��ت ل� �ك ��ل م� ��ا ف�ي��ه
ال �خ �ي��ر وان ي��وف�ق�ه��م ف��ي دراس �ت �ه��م
املستقبلية وان ينفع ب�ه��م الكويت
ف ��ي ظ ��ل ال� �ق� �ي ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة ل�س�م��و
االم� �ي ��ر وس� �م ��و ول � ��ي ع� �ه ��ده االم�ي�ن
حفظهما الله.

مبارك الخرينج

حمدان العازمي يسأل
عن التلوث في الظهر
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر االش �غ��ال العامة
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس االمة
د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر ج��اء ف��ي مقدمته:
وف� �ق ��ا ل� �ق ��ان ��ون ال �ب �ي �ئ��ة رق � ��م ()٤٢
ل �س �ن��ة  ٢٠١٤وال � � ��ذي ح � ��دد م �ه��ام
وصالحيات الهيئة العامة للبيئة
في املادة السابعة من ذات القانون
ونظرا لحجم املعاناة البيئية التي
يتعرض لها اهالي منطقة الظهر
ب �س �ب��ب ت �ف��اق��م امل� �ش ��اك ��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة
املحيطة بهم بسبب وجود املسلخ
ج �ن��وب امل�ن�ط�ق��ة وم�ح�ط��ة معالجة
ال � �ص� ��رف ال� �ص� �ح ��ي ج � �ن ��وب غ ��رب
امل �ن �ط �ق��ة وت� ��راك� ��م االن � �ق� ��اض غ��رب
امل�ن�ط�ق��ة وم ��ا ن �ت��ج ع �ن��ه م��ن ت��زاي��د
للروائح الضارة وتكاثر للحشرات
وان� �ت� �ش ��ار ل �ل �ن �ف��اي��ات واالن � �ق� ��اض
يرجى افادتنا باآلتي:
هل قامت الهيئة العامة للبيئة
ب � ��إج � ��راء دراس � � � ��ات ل �ق �ي ��اس ح�ج��م
امللوثات التي تتعرض لها منطقة
الظهر؟ اذا كانت االجابة بنعم:
ي � � ��رج � � ��ى ت � � ��زوي � � ��دن � � ��ا ب� �ج� �م� �ي ��ع
ال� ��دراس� ��ات وت��واري �خ �ه��ا واس �م��اء
م��ن اش ��رف ��وا ع�ل�ي�ه��ا وم ��ن ن�ف��ذوه��ا
مشفوعة بتخصصاتهم العلمية
وماهي طبيعة االج��راءات املتخذة
ع �ل��ى ض� ��وء م��اخ��رج��ت ب ��ه ن�ت��ائ��ج
ال � ��دراس � ��ات ان وج � ��دت وف� ��ي ح��ال
كانت االج��اب��ة ب�لا يرجى تزويدنا
ب��االس �ب��اب ال �ت��ي ح��ال��ت دون ذل��ك
وه � � ��ل ه � �ن � ��اك خ � �ط� ��ة الزال � � � � ��ة ه� ��ذه
االسباب؟
ونظرا لقرب املسلخ من منطقة
ال� �ظ� �ه ��ر وت � ��أث � ��ر ق ��اط� �ن ��ي امل �ن �ط �ق��ة
بامللوثات الصادرة عنه هل قامت
ال �ه �ي �ئ ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى دراس� � ��ة
امل��ردود البيئي للمسلخ؟ اذا كانت

حمدان العازمي

االج � ��اب � ��ة ن � �ع ��م :ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا
ب��دراس��ة امل� ��ردود ال�ب�ي�ئ��ي للمسلخ
التي واف�ق��ت عليها الهيئة العامة
للبيئة كما ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا بعدد
وت � � ��واري � � ��خ ال � � ��زي � � ��ارات امل� �ي ��دان� �ي ��ة
الروتينية التي قامت بها الهيئة
ل �ل �ك �ش��ف ع �ل ��ى امل �س �ل ��خ م �ش �ف��وع��ة
ب� ��أس � �م� ��اء م � ��ن ق � ��ام � ��وا ب� ��ال� ��زي� ��ارة
وتخصصاتهم وطبيعة املخالفات
التي تم رصدها؟
ك� �م ��ا ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب �ع ��دد
ال � ��زي � ��ارات ال �ت ��ي ق��ام��ت ب �ه��ا ادارة
تقييم امل ��ردود البيئي للتأكد من
التزام مشغل املسلخ باالشتراطات
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ال � � � ��واردة ف ��ي دراس � ��ة
املردود البيئي.
ونظرا ملالصقة محطة معالجة
امل� � �ج � ��اري مل � �ن� ��ازل م �ن �ط �ق��ة ال �ظ �ه��ر
ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب ��دراس ��ة امل ��ردود
البيئي ملحطة املعالجة التي وافقت
عليها الهيئة العامة للبيئة يرجى
ت��زوي��دن��ا ب��دراس��ة امل� ��ردود البيئي
ملحطة املعالجة التي وافقت عليها
الهيئة العامة للبيئة؟
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أكد في حوار لـ «الدستور» أن التعاون بين السلطتين حقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المواطنين

الحمدان :نشهد تطورا إيجابيا وازدهارا
أكد النائب حمود
الحمدان ان النوايا
الحسنة والتعاون الدائم
بين السلطتين حققا
نتائج إيجابية وإنجاز كل
ما من شأنه أن يعود
بالنفع على المواطنين
ومصلحة الكويت وقال
في حوار مع «الدستور»
ان المجلس اخذ على
عاتقه أال يظل أي من
المشروعات الكبرى
متعثرا أو متوقفا
فقمنا بعدد من الزيارات
إلى جامعة الشدادية
ومستشفى جابر والطريق
المؤدي إلى الجهراء
وطريق جابر وبدأ بالفعل
افتتاح مراحل معينة من
شبكة الطرق وفي القريب
العاجل سيتم استكمال
المناطق التي لم تفتتح
بعد والتنفيذ الكامل
لمشاريع وشبكات الطرق
المختلفة لتسهل على
أهل الكويت سرعة
الوصول من أي منطقة
إلى أخرى وتخفيف
االزدحام المروري وتقليل
نسبة حوادث السيارات
وكل هذا في النهاية
سيترتب عليه مزيد
من االزدهار والنمو
االقتصادي.
وفيما يلي نص الحوار:

 بداية ماذا تود أن تقول بمناسبةحلول شهر رمضان املبارك؟
• ن� �س ��أل ال� �ل ��ه أن ي ��أت ��ي ه ��ذا
الشهر الكريم على كافة شعوب
األم��ة العربية واإلس�لام�ي��ة وهي
ت �ن �ع��م ب ��االس� �ت� �ق ��رار واالزده � � � ��ار
واألمن واألمان والعيش الكريم.
وه��ا نحن نتابع ونشهد قبل
مقدم الشهر الفضيل املحاوالت
ال �ح �ث �ي �ث��ة ل � � ��رأب ال � �ص� ��دع ف�ي�م��ا
يحصل ف��ي ب�ل��د ع��زي��ز علينا أال
وه ��و ال�ي�م��ن ال�ش�ق�ي��ق ن �س��أل الله
س �ب �ح��ان��ه وت �ع ��ال ��ى أن ي�ع�ي�ن�ه��م
على أنفسهم لالتفاق والتوصل
إلى حل مشترك يحقق املصلحة
ال �ع��ام��ة وي �خ��رج ب��ال�ي�م��ن إل ��ى بر
األم ��ان ليتعايشوا فيها بسالم
ت �ح��ت م �ظ �ل��ة م��ؤس �س��ات م��دن�ي��ة
ي �ن �ع��م ف �ي �ه��ا ال �ج �م �ي��ع ب��ال �ع��دال��ة
وامل � �س� ��اواة وي �ت �ع��ام �ل��ون بحسن
ال�ن�ي��ة وال�ع��زي�م��ة ع�ل��ى ال�ع�م��ل من
أجل األفضل حتى ال يعضوا على
أناملهم من الندم لعدم تقديمهم
التنازالت ويكون وقتها قد فات
األوان.
وليس بغريب على الكويت أن
ترعى م�ش��اورات السالم اليمنية
وال بغريب على صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ق��ائ��د اإلن �س��ان �ي��ة أن
يعمل ع�ل��ى رأب ال �ص��دع إلي�ج��اد
الحل السلمي في سبيل تحقيق
االستقرار واألمان.
ص� �ح� �ي ��ح أن � � ��ه ح � �ت ��ى اآلن ل��م
ت�ت�ح�ق��ق اآلم� � ��ال امل ��رج ��وة بشكل
ك� ��ام� ��ل ول � �ك� ��ن ت� �ك� �ف ��ي امل� �ح ��اول ��ة
ل �ت �ق��ري��ب وج � �ه� ��ات ال �ن �ظ��ر ف �ه��ذا
بحد ذاته نجاح أن يجلس طرفا
ال � �ص� ��راع ع �ل��ى ط� ��اول� ��ة ال �ن �ق��اش
وال �ح��وار ب��دال م��ن العنف وإراق��ة
ال ��دم ��اء وإن ش ��اء ال �ل��ه نستبشر
خيرا في الفترة املقبلة بأن تحدث
ان � �ف� ��راج� ��ة ف� ��ي ه � ��ذه امل� � �ش � ��اورات
وت�ح�ق��ق م��ا نصبو إل�ي��ه جميعا
وه��و تهدئة التوتر امل��وج��ود في
املنطقة وتحقيق املصلحة العليا
لليمن والشعب اليمني الشقيق
ل�ي�ع�ي��ش ح �ي��اة ك��ري �م��ة م��زده��رة
وآمنة.
 هل تتوقعون أن يكون اإلنجاز فيشهر رمضان مرضيا بحيث يتمكن
امل�ج�ل��س م��ن إن �ج��از أه��م امل�ش��روع��ات
على جدول األعمال؟
• شهر رمضان كريم ومبارك
لكنه ال يختلف عن بقية األشهر
في شيء يجعلنا نؤخر اإلنجاز
ب � � ��ل ع� � �ل � ��ى ال� � �ع� � �ك � ��س ف� � � � ��إن ع � ��دم
االنشغال بالطعام وال�ش��راب في
النهار يجعل التركيز أكبر على
العمل والعمل فقط ومن ثم فإننا
نأمل أن يكون معدل اإلنجاز مثل
بقية األشهر السابقة بل وأفضل.

النائب حمود الحمدان

 ك �ي��ف ت �ث �م �ن��ون ح �ك �م��ة ال �ق �ي��ادةال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ت �ج �ن �ي��ب ال� �ك ��وي ��ت
ال�ص��راع��ات التي تعانيها املنطقة من
حولنا؟
• إن ق� �ي ��ادة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد -حفظه ال�ل��ه ورع��اه-
قيادة حكيمة ومعتدلة ومتوازنة
وك��ذل��ك ال�ح��س األم �ن��ي وال�ق�ي��ادة
األمنية داخ��ل دول��ة الكويت أدت
إلى مالحقة املجرمني واملحافظة
ع �ل��ى ال �ك��وي��ت وأم �ن �ه��ا وأم��ان �ه��ا
م � �ث ��ل ال � �ق � �ب ��ض ع � �ل ��ى امل� �ج ��رم�ي�ن
امل�ت��ورط�ين ف��ي تفجيرات مسجد
اإلم� ��ام ال �ص ��ادق وك��ذل��ك القبض
على التنظيم اإلره��اب��ي املسمى
ب� �خ� �ل� �ي ��ة ال � �ع � �ب� ��دل� ��ي واك � �ت � �ش� ��اف
ال�ت��رس��ان��ة ال�ك�ب�ي��رة م��ن األسلحة
التي ال يعلم إال الله كيف كانت
ستفعل بنا فيما لو لم يتم ضبط
ه� � ��ؤالء امل� �ج ��رم�ي�ن وه� � ��ذا ب�ف�ض��ل
ورعاية من الله عز وج��ل ويقظة
رجال األمن الذين ال يألون جهدا
ف��ي ت�ت�ب��ع األم ��اك ��ن واألش �خ��اص
امل�ش�ك��وك فيهم وال�ع�م��ل ال ��دؤوب
ل �ت �ج �ن �ي��ب ال � �ك ��وي ��ت خ� �ط ��ر ه ��ذه
األي � � � ��ادي ال �خ �ب �ي �ث��ة ال� �ت ��ي ت��ري��د
زعزعة أمننا واستقرارنا.
 وم��اذا عن ال��دور الخيري للكويتومساعداتها اإلنسانية؟
• ال� �ك ��وي ��ت ك ��ان ��ت وم � ��ا زال� ��ت
وس�ت�ظ��ل ب ��إذن ال �ل��ه ع�ل��ى ال ��دوام
تبذل جهودا حثيثة في مساندة
الدول الشقيقة والصديقة القريبة
منها والبعيدة في اجتياز بعص
الصعوبات االقتصادية.

ورغ ��م م��ا ج ��رى م��ن ان�خ�ف��اض
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط إال أن �ه��ا م��ا زال��ت
ت �ح��اف��ظ وت � �ح� ��رص ع �ل��ى ن �ج��دة
امللهوف وإغ��اث��ة املحتاج شماال
وج �ن��وب��ا وش ��رق ��ا وغ ��رب ��ا وه ��ذا
نابع م��ن تأصل فضائل العطف
ع�ل��ى ال�ف�ق�ي��ر وم �س��اع��دة املحتاج
وال��رح �م��ة وال �ص��دق��ة ف ��ي جميع
أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وه ��ذا
أم � � ��ر غ� �ي ��ر م� �س� �ت� �غ ��رب أن ت �ق��وم
ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال� �ح� �ك� �ي� �م ��ة وال� �ش� �ع ��ب
ال �ك��وي �ت��ي ال �ك��ري��م ب�ت�ت�ب��ع أم��اك��ن
االح� �ت� �ي ��اج ��ات وال �ب �ح ��ث ع ��ن ك��ل
مستغيث للوقوف بجانبه ومثل
ه��ذه األم��ور ه��ي البركة ف��ي نماء
الكويت واستقرارها وازدهارها
ون� �س ��أل ال �ل��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى
أن ي�ج�ن��ب ك��وي�ت�ن��ا ال�ح�ب�ي�ب��ة كل
السوءات والفنت وأن يديم علينا
ن�ع��م األم ��ن واألم� ��ان وأن يعيننا
جميعا على فعل الخير وإسعاد
م��ن ح��ول�ن��ا وم ��واس ��اة الضعيف
وفك كرب املكروب واملنكوب وأن
ي�ب��ارك لنا ف��ي قيادتنا الحكيمة
وال�ش�ع��ب الكويتي ال�خ� ّ�ي��ر بكافة
طوائفه من أطفال وشباب وكبار
رجاال ونساء.
 ب ��األم ��س ال �ق��ري��ب رع ��ى ح�ض��رةصاحب السمو وحضر حفل افتتاح
امل�ب�ن��ى التكميلي مل�ج�ل��س األم ��ة ال��ذي
أط�ل��ق عليه اس��م ص�ب��اح األح�م��د م��اذا
تقولون عن هذه املناسبة؟
• إن رع��اي��ة وح�ض��ور صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الفتتاح املبنى التكميلي

ال�ج��دي��د مل�ج�ل��س األم ��ة إن �م��ا ي��دل
على تقدير ومكانة هذا املجلس
ع � �ن� ��د ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و وع� �ل ��ى
أهمية املجلس كسلطة تشريعية
ورقابية ف��ي ال�ب�لاد فكل التقدير
وال � �ش � �ك� ��ر وال� � �ع � ��رف � ��ان ل �ص��اح��ب
السمو أمير ال�ب�لاد على رعايته
ال � �ك� ��ري � �م� ��ة وت � �ش� ��ري� ��ف امل �ج �ل ��س
بحضوره السامي.
وال ش� � � ��ك أن إط� � � �ل� � ��اق اس � ��م
صباح األحمد على ه��ذا الصرح
الحضاري مفخرة وتشريف لكل
أعضاء مجلس األمة.
 كيف ت�ن�ظ��رون إل��ى دور الكويتالواعي واملساند للقضية الفلسطينية؟
• ه � ��ذا ب �ل�ا ش� ��ك م� ��ا اع �ت��دن��اه
ع�ل��ى ال � ��دوام م��ن م��وق��ف ال�ك��وي��ت
ت � � �ج� � ��اه األش � � � �ق� � � ��اء ب� � ��وج� � ��ه ع � ��ام
والقضية الفلسطينية على وجه
الخصوص فالكويت هي الدولة
ال � �ت� ��ي ت ��أس� �س ��ت ف �ي �ه ��ا ال �ح ��رك ��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ن �ظ �م��ة ال�ق��ائ�م��ة
ع �ل��ى أس� ��س دول� �ي ��ة ف ��ي امل �ح��اف��ل
ال �ع��ام��ة وه� ��ذا ج ��زء م ��ن واج�ب�ن��ا
ت � �ج� ��اه ال � �ق� ��دس ال� �ش ��ري ��ف أول� ��ى
القبلتني وثالث الحرمني.
وامل � �س � �ل � �م� ��ون ك� ��اف� ��ة ي �ت �م �ن��ون
ص�لاة في املسجد األقصى وهو
م �ح ��رر م ��ن ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي
امل� �ع ��رب ��د وامل � �ع � �ت� ��دي وامل �س �ت �غ��ل
ل�ل��اض � �ط� ��راب� ��ات ال� �ح ��اص� �ل ��ة ف��ي
املنطقة م��ن حولنا ليتمادى في
ظلمه وع��دوان��ه ال��ذي ت�ج��اوز كل
الحدود من قتل وتدمير وحصار
وتفريق بني األهل.
وم ��ن ث��م ف ��إن اه �ت �م��ام ال�ق �ي��ادة
السياسية ومعالي رئيس مجلس
األم��ة بالقضية الفلسطينية في
ه ��ذه ال �ف �ت��رة ب ��ال ��ذات ل��ه ض ��رورة
أك �ب��ر ل �ت��وج �ي��ه رس ��ال ��ة للجميع
ب��أن االض �ط��راب��ات ال�ح��اص�ل��ة في
امل �ن �ط �ق��ة وال �ع ��ال ��م ك �ك��ل ال يمكن
أن تشغلنا ع��ن ال�ق�ض�ي��ة األول ��ى
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ع��رب وامل �س �ل �م�ين أال
وهي القضية الفلسطينية أبناء
ج �ل��دت �ن��ا وإخ� ��وان � �ن� ��ا ف� ��ي ال��دي��ن
وال� � �ع � ��روب � ��ة ول� �ت ��وج� �ي ��ه رس ��ال ��ة
ل �ل �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي ��ون ��ي ال �ط��اغ��ي
املتكبر أننا نرصد كل ما يقوم به
من انتهاكات آثمة فاقت حتى كل
القوانني واالتفاقيات الدولية.
ون � �س� ��أل امل� ��ول� ��ى ع� ��ز وج � ��ل أن
ي �ن �ص��ر إخ ��وان � �ن ��ا ف� ��ي ف�ل�س�ط�ين
وي� �ح� �ق ��ن دم� � ��اء ه� � ��م وأن ي �ح ��رر
املسجد األقصى املبارك من أيدي
الغاصبني واملعتدين عاجال غير
آجل.
 -الحظنا جميعا اهتمام املجلس

التتمة ص07

المجلس أخذ على
عاتقه أال يظل أي
من المشروعات
الكبرى متعثرا أو
متوقفا
قمنا بزيارات إلى
جامعة الشدادية
ومستشفى جابر
والطريق المؤدي
إلى الجهراء
وطريق جابر
في القريب
العاجل سيتم
استكمال مشاريع
الطرق المختلفة
لتخفيف االزدحام
المروري
إذا استمرت
األمور على هذا
التحسن فسيتم
حل المشكلة
اإلسكانية بشكل
كامل خالل
 5سنوات

aldostoor

الثالثاء  02رمضان  07 . 1437يونيو 2016

حوار

07

مستمرا في القضية اإلسكانية
تتمة المنشور ص06
ب��إي�ج��اد ح��ل ج��دي وس��ري��ع للقضية
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ك� �ي ��ف ت � ��رص � ��دون ه ��ذا
االهتمام؟
• ب �ع��د ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق��اد
األول ف��ي ه ��ذا امل �ج �ل��س ت��م عمل
استفتاء لبيان أه��م االم��ور التي
ت �ش �غ��ل ب� � ��ال ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
ف �ك��ان��ت ال�ق�ض�ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة من
أه��م األول ��وي ��ات امل�ط�ل��وب��ة ول��ذل��ك
ت � ��م ع � �م ��ل ل� �ج� �ن ��ة خ� ��اص� ��ة ب� �ه ��ذا
الشأن وهذا ما أكد عليه صاحب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ف��ي ل�ق��اءات��ه
امل �ت �ك��ررة م��ع أب �ن��ائ��ه م��ن أع�ض��اء
مجلس األم ��ة ل��وض��ع ح��ل سريع
وج� � ��ذري م ��ا أدى إل� ��ى اس�ت�ن�ف��ار
الحكومة وتعاونها مع املجلس
ح ��رص ��ا ع �ل��ى امل �ص �ل �ح��ة ال �ع �ل �ي��ا
للشعب والكويت ونتج عن ذلك
اتفاق الحكومة مع املجلس على
 12أل � ��ف وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة ت� ��وزع
سنويا وه��ذه هي السنة الثانية
ال �ت��ي ي�ن�ف��ذ ف�ي�ه��ا ه ��ذا ال� �ق ��رار ما
ت��رت��ب عليه كما نشاهد جميعا
ازده � � � � ��ار وت� � �ط � ��ور ف � ��ي ال �ق �ض �ي��ة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وب � ��األم � ��س ل� ��م ن�ك��ن
ن�ش��اه��د وال ح�ت��ى إع�لان��ا واح��دا
ع��ن وج ��ود م �ك��ان ش��اغ��ر للسكن
أما اآلن فأصبحت هناك وفرة في
ال �ت��وزي��ع وان �خ �ف��اض ف��ي أس�ع��ار
ال �ش �ق��ق ن �ظ��را ل�ك�ث��اف��ة امل �ع��روض
ون ��أم ��ل أن ت�س�ت�م��ر األم � ��ور على
هذا التحسن على مدار السنوات
األرب� ��ع أو ال�خ�م��س امل�ق�ب�ل��ة حتى
ي �ت��م ح ��ل امل �ش �ك �ل��ة ب �ش �ك��ل ك��ام��ل
حتى أن وزي��ر اإلس�ك��ان ق��د أعلن
أن ��ه ف ��ي خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة
سيتطور التحسن إذا استمررنا
على ه��ذا امل�ع��دل ليتم ت��وزي��ع ما
يصل إل��ى  25أل��ف وح��دة سكنية
في العام الواحد وهذا إن دل على
ش��يء فإنما ي��دل على التخطيط
السليم لتفادي مشاكل وأزم��ات
املستقبل.
 بتصل بذلك أيضا انشاء شبكةالطرق الحديثة وغير املسبوقة فكيف
تقيمون هذا اإلنجاز؟
• ش�ب�ك��ة ال �ط��رق وغ �ي��ره��ا من
امل�ش��اري��ع العمالقة أخ��ذ املجلس
ع �ل��ى ع��ات �ق��ه أال ت �ظ��ل أي م�ن�ه��ا
متعثرة أو متوقفة فقمنا بعدد
من الزيارات إلى جامعة الشدادية
وم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ج� ��اب� ��ر وال� �ط ��ري ��ق
امل� � � ��ؤدي إل � ��ى ال � �ج � �ه ��راء وط ��ري ��ق
جابر وقام العاملون واملشرفون
ع�ل��ى ه��ذه امل�ش��اري��ع بالتوضيح
لنا وش��رح ك��ل م��ا يخص مراحل
ال �ع �م��ل وم ��واع� �ي ��د االن� �ت� �ه ��اء م��ن
ك��ل م��رح�ل��ة وم ��ا ت��م إن �ج��ازه وم��ا
ه��و م�ت�ب��ق أو ي �ج��ري ال�ع�م��ل فيه

األهم حاليا هو
توفير العيش
الكريم لجميع
البدون من سكن
وعالج وتعليم
إعطاء الجنسية
لمستحقيها جزء
من الحل وخطوة
لألمام ولكنه
ليس الحل النهائي
الحمدان خالل احدى اجتماعات اللجنة التعليمية

و ن� ��رى اآلن ع �ل��ى أرض ال��واق��ع
تنفيذ ال�خ�ط��ة ال �ت��ي ت��م شرحها
لنا وب��دأ بالفعل افتتاح مراحل
معينة م��ن شبكة ال�ط��رق كما تم
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى خ��ط ال��وف��رة ال��ذي
ه��و ف��ي غ��اي��ة األه�م�ي��ة ملجموعة
كبيرة من الشعب خاصة أهالي
منطقة ص�ب��اح األح �م��د ومنطقة
ال ��وف ��رة وإن ش� ��اء ال �ل��ه ن� ��رى في
القريب العاجل استكمال املناطق
ال �ت��ي ل ��م ت�ف�ت�ت��ح ب �ع��د وال�ت�ن�ف�ي��ذ
الكامل ملشاريع وشبكات الطرق
املختلفة لتسهل على أهل الكويت
س��رع��ة ال ��وص ��ول م��ن أي منطقة
إل ��ى أخ� ��رى وت�خ�ف�ي��ف االزدح � ��ام
امل � ��روري وت�ق�ل�ي��ل ن�س�ب��ة ح ��وادث
ال �س �ي ��ارات ك ��ل ه ��ذا ف ��ي ال�ن�ه��اي��ة
سيترتب عليه بالطبع مزيد من
االزدهار والنمو االقتصادي.
 نرى جهودا حثيثة لوزارة الصحةف� ��ي م �ع��ال �ج��ة ك �ث �ي��ر م� ��ن امل �ش �ك�ل�ات
لتحسني الخدمات الصحية فإلى أي
مدى تتابعون هذه الجهود؟
• ال ش� ��ك أن وزارة ال �ص �ح��ة
ق ��د ش �ه��دت ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ �ي��رة
ال�ع��دي��د وال �ع��دي��د م��ن اإلن �ج��ازات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف� ��ي ش� �ت ��ى ال� �ن ��واح ��ي
م�ث��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ق�ض�ي��ة ال�ع�لاج
ب ��ال� �خ ��ارج وض �ب �ط �ه��ا م ��ن خ�ل�ال
ق��وان�ين ت�م�ن��ع ال �ت �ج��اوز وتعطي
الحق ملن يستحقه وكلنا تابعنا
منذ أيام عدة افتتاح مستوصف
م� �ن� �ط� �ق ��ة ص� � �ب � ��اح األح � � �م � ��د وم� ��ا
رأي �ن��اه م��ن أم ��ور م�م�ي��زة ف��ي ه��ذا
املستوصف باإلضافة إلى العمل
ال� � ��ذي ي� �ج ��ري ع �ل��ى ق � ��دم وس� ��اق
الفتتاح مستشفى جابر األحمد
في القريب العاجل كما أن وزير
ال� �ص� �ح ��ة د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �ب� �ي ��دي ق��د
أطلعنا على الخطة الكاملة التي

ت �ن �ت �ه �ج �ه��ا ال � � � ��وزارة ف ��ي ال �ف �ت��رة
امل�ق�ب�ل��ة ب�م��ا فيها ه��ذه امل�ش��اري��ع
التي ذكرناها إل��ى جانب العمل
إلض��اف��ة م��ا ي �ق��ارب م��ن  300إل��ى
 400سرير في كل مستشفى بما
ي �ع �ت �ب��ر ك ��أن ��ه م �س �ت �ش �ف��ى ج��دي��د
الس �ت �ي �ع��اب األع � ��داد امل �ه��ول��ة من
ك��ل م��ن يسكن ع�ل��ى ه��ذه األرض
الطيبة.
ون � �ت � �م � �ن� ��ى أن ي� � ��واك � � ��ب ه� ��ذه
النهضة واإلن �ج��از ف��ي املنظومة
الصحية استقطاب مجموعة من
االس�ت�ش��اري�ين العامليني صحيح
أن �ن��ا ن��راه��م ف��ي زي� ��ارات م�ت�ك��ررة
ل� �ل� �ب�ل�اد ل �ك �ن �ن��ا ن ��أم ��ل أن ي �ك��ون
ه � �ن ��اك م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن امل �ق �ي �م�ين
م �ن �ه��م ب �ش �ك��ل دائ � ��م ف ��ي ال �ك��وي��ت
ل �ي �ت��م االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن خ �ب��رات �ه��م
س��واء ل�ع�لاج امل��رض��ى أو لتعليم
أب �ن��ائ �ن ��ا وب �ن ��ات �ن��ا م� ��ن األط� �ب ��اء
وتدريبهم بشكل أفضل لنتمكن
م ��ن االع �ت �م ��اد ع �ل��ى أن �ف �س �ن��ا في
املستقبل
 كيف ترون دور هذا املجلس فيحماية املال العام؟
• ح � �م� ��اي� ��ة امل � � � ��ال ال � � �ع� � ��ام م��ن
ال� ��واج � �ب� ��ات األس ��اس� �ي ��ة مل�ج�ل��س
األم��ة ودي��وان املحاسبة ولقد تم
إض��اف��ة ب�ع��ض ال �ت �ع��دي�لات فيما
يخص هذا الشأن بتفعيل بعض
نقاط الباب ال��راب��ع بإالحالة إلى
اللجان التأديبية ثم اإلحالة الى
النيابة ملن ينتهك املال العام من
موظفي القطاع الحكومي وكذلك
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ه�ي�ئ��ة مكافحة
الفساد وأي�ض��ا م��ا يتعلق بشأن
امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن وغ �ي��ره��ا من
النقاط املهمة التي إن دل��ت على
ش � ��يء ف ��إن �م ��ا ت � ��دل ع �ل ��ى ح ��رص
املجلس على تأدية الدور الرقابي

على أكمل وج��ه ممكن والوقوف
بكل ح��زم في وج��ه كل من تسول
له نفسه التعدي على املال العام.
 األض ��رار ال�ت��ي لحقت بالرياضةال �ك��وي �ت �ي��ة وع �ط �ل��ت م �س �ي��رت �ه��ا م ��اذا
تقولون في هذا األمر؟
• ب��ال �ط �ب��ع ي �ح��زن �ن��ا ج�م�ي�ع��ا
م ��ا ن� � ��راه ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ن �ش��اط
ال��ري��اض��ي ف��ي ال �ك��وي��ت وم ��ا فيه
م ��ن م �ش��اك��ل م �ت �ج��ذرة م �ن��ذ زم��ن
طويل جدا ال يمكن حلها بشكل
سريع فاألمور من البداية لم تنب
على تشريعات سليمة بالنسبة
لألندية والنتيجة اآلن مع األسف
ه��ي ع��دم امل�ش��ارك��ة وع��دم تواجد
أي ن� �ش ��اط م �م �ي��ز ألب �ن ��ائ �ن ��ا ف��ي
أي م��ن امل �ش��ارك��ات ال�ع��امل�ي��ة وم��ن
ث ��م ف��إن �ن��ا أع �ض ��اء م�ج�ل��س األم ��ة
وال�ح�ك��وم��ة ن�ع�م��ل ع�ل��ى معالجة
ه� ��ذه امل �ش �ك�ل�ات ون �ح��ن ن �ث��ق في
قيادة وزير اإلعالم وزير الشباب
وال � ��ري � ��اض � ��ة وف� � ��ي ق � ��درت � ��ه ع �ل��ى
تحمل هذه املسؤولية ومواجهة
ه��ذه األزم ��ة حتى نصل إل��ى حل
كامل لها.
 ك � �ي� ��ف ت� � � � ��رون ح� � � ��دث اخ� �ت� �ي ��ارال�ك��وي��ت ع��اص�م��ة للثقافة اإلس�لام�ي��ة
ل �ع��ام 2016؟ وك �ي��ف ي�م�ك��ن توظيفه
واستغالله على الوجه األمثل؟
• م ��ع األس � ��ف ال �ش��دي��د ف��إن�ن��ا
نشهد في ه��ذه الفترة من الزمن
وع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م أج �م��ع
اه� �ت� �م ��ام ��ا ض� �ئ� �ي�ل�ا ب ��ال� �ج ��وان ��ب
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة وال � � �ق� � ��راءة واالط� �ل ��اع
واملعرفة.
م ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ف� ��إن أف �ض��ل
استغالل لحدث اختيار الكويت
عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 2016هو بأن نعمل على تنشيط
ال � �ج� ��ان� ��ب ال � �ث � �ق ��اف ��ي وت �ش �ج �ي��ع

ودع ��م أب�ن��ائ�ن��ا وب�ن��ات�ن��ا ل�ل�ع��ودة
للكتاب وال �ق��راءة وش�غ��ف العلم
واملعرفة وتوجيههم لالستفادة
م��ن أوق��ات �ه��م ف��ي ك��ل م��ا يفيدهم
وينهض بحاضرهم ومستقبلهم
األم ��ر ال ��ذي س�ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه بكل
ت��أك�ي��د ت �ق��دم ال �ك��وي��ت وت�ط��وره��ا
أكثر وأكثر فالفراغ هو أول طريق
املفاسد واإلنسان الذي ال يستغل
وقته هو عرضة للوقوع في فخ
امل �خ��درات والخمور وغيرها من
األض � ��رار امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي تجعله
ع��ال��ة ع�ل��ى مجتمعه ب��دال م��ن أن
يكون شخصا عامال ومنتجا.
ول �ه��ذا ف��إن�ن��ا نتمنى أن يكون
ه ��ذا ال �ع��ام وه ��ذا ال �ح��دث ف��رص��ة
لصحوة وانتفاضة في الجهات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة وامل� � �س � ��ؤول � ��ة ف � ��ي ه ��ذا
الجانب لتتبوأ الكويت مكانتها
ال�ل�ائ �ق��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ث �ق��اف��ة
اإلسالمية والعربية.
وم��ن ح�س��ن ال�ح��ظ أن الكويت
لديها ما تبني عليه إذ لها تاريخ
م �ج �ي��د وع ��ري ��ق ف ��ي دع� ��م ال�ع�م��ل
اإلس �ل��ام � ��ي امل� �ش� �ت ��رك ف� ��ي ال �ف �ك��ر
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واالق � �ت � �ص ��اد ول�ع �ل �ن��ا
ن��ذك��ر استضافة الكويت ملؤتمر
ال�ق�م��ة اإلس�لام �ي��ة ال �خ��ام��س ع��ام
 1987وال�ت��ي أعطت زخما كبيرا
للكويت ودوره��ا ف��ي ه��ذا املجال
إسالميا وعربيا.
 اإلنجازات التشريعية في املجالال ��دس� �ت ��وري م �ث��ل ق ��ان ��ون م�خ��اص�م��ة
القضاء ما مردودها وما رأيكم فيها؟
• إن النوايا الحسنة والتعاون
ال ��دائ ��م ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ي��ؤدي��ان
ب �ل�ا ش� ��ك إل � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج إي �ج��اب �ي��ة
وإنجاز كل ما من شأنه أن يعود
بالنفع على املواطنني ومصلحة
الكويت سواء األمور التي تخص

التقاضي والتحاكم والعدالة أو
م��ا يتعلق باالقتصاد والتعليم
وال� � �ص� � �ح � ��ة وش � � � � � ��ؤون ال � �ح � �ي� ��اة
امل�خ�ت�ل�ف��ة وإن اه �ت �م��ام امل�ج�ل��س
ب �م��ا ي �خ��ص إع� �ط ��اء ك ��ل ذي حق
ح�ق��ه ون �ص��رة امل �ظ �ل��وم وس�ه��ول��ة
وس � ��رع � ��ة ال � �ت � �ق� ��اض� ��ي مل �ح��اك �م��ة
ومحاسبة الظالم أو املخطئ إن
دل ع �ل��ى ش ��يء ف��إن �م��ا ي ��دل على
ح��رص املجلس على إقامة دولة
العدالة ودولة املؤسسات.
 أق� � ��ر امل� �ج� �ل ��س م � ��ؤخ � ��را ق ��ان ��ونتجنيس م��ا ال يزيد على أرب�ع��ة آالف
سنويا ه��ل يضع ذل��ك ال�ق��ان��ون نهاية
لهذه املشكلة؟
• إن م��ا ت��وص��ل إل�ي��ه املجلس
ف� �ي� �م ��ا ي � �خ ��ص ق� �ض� �ي ��ة ال � �ب� ��دون
ه��و ج��زء م��ن ال �ح��ل ول �ي��س الحل
ال� �ك ��ام ��ل ل �ل �م �ش �ك �ل��ة ف� �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة
ص �ح �ي��ح أن ف �ي �ه��ا م ��ن ي�س�ت�ح��ق
التجنيس لكن األهم من ذلك أنهم
ج�م�ي�ع��ا ي�ع�ي�ش��ون ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
أرض اإلنسانية وبالتالي فالبد
أن ن� ��وف� ��ر ل� �ه ��م ك� ��اف� ��ة ح �ق��وق �ه��م
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة م� ��ن س �ك �ن��ى وع �ل�اج
ودراس� � ��ة وع �م��ل ب ��ل ون ��راع ��ي أن
ت �خ �ص��ص ل� �ه ��م م� �س ��اك ��ن ق�ل�ي�ل��ة
ال �ت �ك �ل �ف��ة وه� � ��ذا س �ي �ع��ود ع�ل�ي�ن��ا
أيضا بالنفع حيث يتم تعيينهم
ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة ب��دال من
جلب بعض العمالة من الخارج
التي قد تختلف عنا في العادات
وال �ت �ق ��ال �ي ��د وال� �ث� �ق ��اف ��ة ال��دي �ن �ي��ة
وال �ج��وان��ب األخ�لاق �ي��ة فالكويت
دول ��ة غنية وف ��رص ال�ع�م��ل فيها
كثيرة ومتاحة والبدون أولى من
غيرهم بهذه الوظائف.
ول ��ذل ��ك ف ��إن إع �ط ��اء ال�ج�ن�س�ي��ة
مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا ه��و ج ��زء م��ن ال�ح��ل
وخ � �ط � ��وة ل �ل��ام � ��ام ول� �ك� �ن ��ه ل �ي��س
الخطوة النهائية فاألهم من ذلك
هو توفير العيش الكريم لجميع
البدون من سكنى وعالج وتعليم
ول �ي��س امل �ق �ص��ود ه�ن��ا بالتعليم
التعليم األول��ي فقط ولكن أيضا
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ح �ت��ى وإن ك��ان
ذلك عن طريق ابتعاثهم للدراسة
بالخارج فهذا ليس بغريب على
ال�ك��وي��ت ليستشعر ك��ل م��ن فيها
باإلنسانية في بلد اإلنسانية.
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لجنة حماية المال العام تطلب تمديد مدة عملها إلى بداية االنعقاد المقبل

 4رسائل مدرجة على جدول أعمال
جلسة اليوم

تضمن كشف األوراق والرسائل
الواردة ملجلس األمة بجلسته اليوم
 4رسائل هي:
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ح � �ض ��رة ص��اح��بالسمو أم�ي��ر ال�ب�لاد يعبر فيها عن
ش �ك��ره ل �ل �ه��دي��ة ال �ت��ذك��اري��ة ال�ق�ي�م��ة
وعن سعادته باملشاركة في افتتاح
م�ب�ن��ى ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��دي��د في
مجلس األم ��ة واش��ادت��ه بالقائمني
واملشرفني على انجازه.
معالي االخ م��رزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس االمة
تحية طيبة وبعد
ت�س�ل�م�ن��ا ب �ك��ل ال �ت �ق��دي��ر ه��دي�ت�ك��م
ال� � �ت � ��ذك � ��اري � ��ة ال � �ق� � ّ�ي � �م� ��ة (ال ��وث � �ي � �ق ��ة
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة) ب �م �ن��اس �ب��ة رع��اي �ت �ن��ا
وح� �ض ��ورن ��ا ح �ف ��ل اف� �ت� �ت ��اح م�ب�ن��ى
صباح األحمد الجديد في مجلس
االم ��ة وال �ت��ي ك��ان��ت م�ح��ل االع�ت�ب��ار
مل��ا ل�ه��ا م��ن دالالت ت��اري�خ�ي��ة مهمة
حول مسار الحياة الديمقراطية في
وطننا العزيز.
وإذ ن� �ع ��رب ع� ��ن ب ��ال ��غ س ��رورن ��ا
مل�ش��ارك�ت�ك��م ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة فإننا
ن� �ش� �ي ��د ب � �ه� ��ذا ال� � �ص � ��رح امل� �ع� �م ��اري
ال�ج�م�ي��ل وال � ��ذي ي�م�ث��ل اض��اف��ة ال��ى
امل �ع��ال��م امل �ت �م �ي��زة ل��وط �ن �ن��ا ال �غ��ال��ي
مقدرين في الوقت ذاته جهود كافة
ال�ق��ائ�م�ين وامل �ش��رف�ين ع�ل��ى ان �ج��ازه
وإب ��رازه ب�ه��ذه ال�ص��ورة الحضارية
الراقية.

سائلني املولى جل وعال ان يوفق
ال �ج �م �ي��ع ل �خ ��دم ��ة وط �ن �ن ��ا ال �ع��زي��ز
واإلس � �ه� ��ام ف ��ي رق �ي��ه ورف �ع �ت��ه وان
يديم عليكم جميعا موفور الصحة
ودوام العافية.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ح � �ض ��رة ص��اح��بال �س �م��و ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ي �ش �ك��ر ف�ي�ه��ا
رئيس واع�ض��اء مجلس االم��ة على
ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م ل �س �م ��وه ب �ح �ل ��ول ش�ه��ر
رمضان املبارك.
معالي االخ م��رزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس االمة
ال� � �س �ل��ام ع �ل �ي �ك ��م ورح� � �م � ��ة ال �ل ��ه
وبركاته
تلقينا ب��واف��ر التقدير رسالتكم
ال � �ك� ��ري � �م� ��ة امل� �ت� �ض� �م� �ن ��ة ت �ه �ن �ئ �ت �ك��م
وت�ه��ان��ي اخ��وان �ك��م اع �ض��اء مجلس
االم ��ة ل�ن��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ش�ه��ر رم�ض��ان
امل � �ب� ��ارك اع � � ��اده ال� �ل ��ه ع �ل��ى وط �ن �ن��ا
ال �ع��زي��ز وش �ع �ب �ن��ا ال �ك��ري��م ب��ال�خ�ي��ر
واليمن والبركات.
م�ع��رب�ين ل�ك��م ع��ن خ��ال��ص الشكر
على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة
ودعوات صادقة بهذا الشهر املبارك
ال ��ذي ي�م�ث��ل م�ن�ه�لا ل�ل�اس �ت��زادة من
صالح االعمال وفضائلها وتعزيز
ق� �ي ��م دي� �ن� �ن ��ا االس �ل��ام � ��ي ال �ح �ن �ي��ف
ال ��داع� �ي ��ة ال � ��ى ال� �ت ��راح ��م وال �ت �ك��اف��ل
ووحدة الصف ونبذ الفرقة.
مبتهلني ال ��ى ال �ب��اري ج��ل وع�لا
ان ي��وف��ق الجميع لكل م��ا فيه خير

جانب من اجتماع سابق للجنة حماية املال العام

وط �ن �ن ��ا ال� �غ ��ال ��ي وي � �س� ��دد ال �خ �ط��ى
لتحقيق امل��زي��د مما ننشده لبلدنا
ال �ع ��زي ��ز م ��ن رق� ��ي ون� �م ��و وازده � � ��ار
ورف� �ع ��ة وان ي��دي��م ع�ل�ي�ك��م جميعا
موفور الصحة وتمام العافية.
 رس ��ال ��ة م ��ن س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��ديشكر فيها رئيس واعضاء مجلس
األم ��ة ع�ل��ى تهنئتهم ب�ح�ل��ول شهر
رمضان املبارك.
معالي االخ م��رزوق علي الغانم
املوقر
رئيس مجلس األمة
ال� � �س �ل��ام ع �ل �ي �ك ��م ورح� � �م � ��ة ال �ل ��ه
وبركاته
يطيب لنا أن نبعث الى معاليكم

ب � �م ��زي ��د ال � �ث � �ن� ��اء وال � �ت � �ق� ��دي� ��ر ع �ل��ى
رسالتكم العزيزة التي حملت إلينا
ت�ه��ان�ي�ك��م واالخ � ��وة ال� �ك ��رام اع �ض��اء
م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ب �م �ن ��اس �ب ��ة ح �ل��ول
شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك متمنني لكم
اجمعني م��وف��ور الصحة والعافية
والتوفيق والسداد وان يديم املولى
ع� ��ز وج � ��ل ع� �ل ��ى ك��وي �ت �ن��ا ال �غ��ال �ي��ة
واه� �ل� �ه ��ا االوف� � �ي � ��اء األم� � ��ن واألم� � ��ان
وال� �ع ��ز واالزده � � � ��ار ف ��ي ظ ��ل س �ي��اج
منيع من الوحدة الوطنية الصلبة
ف ��ي ك �ن��ف ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
ال�ص�ب��اح ام�ي��ر ال �ب�لاد امل �ف��دى راع��ي
م �س �ي��رت �ن��ا ون �ه �ض �ت �ن��ا ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه

واب�ق��اه ذخ��را للبالد وق��ائ��دا للعمل
االنساني.
ك�م��ا ن�س��أل��ه س�ب�ح��ان��ه ان يعيده
ع�ل��ى االم �ت�ين ال�ع��رب�ي��ة واالس�لام�ي��ة
بالخير واليمن والبركات.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالموال العامة بشأن تكليف اللجنة
(ب�ص�ف�ت�ه��ا ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق) تحديد
م�س��ؤول�ي��ة م��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
ف� ��ي ت �خ �ص �ي��ص ح � �ي � ��ازات زراع� �ي ��ة
لشركات مزورة وتطلب فيها تمديد
امل� ��دة إلع� ��داد ت�ق��ري��ره��ا واس�ت�ك�م��ال
التحقيق حتى بداية دور االنعقاد
القادم.

السيد ال�ف��اض��ل رئ�ي��س مجلس
األم��ة تحية طيبة وبعد باإلشارة
ال � � � ��ى ق � � � � ��رار امل � �ج � �ل� ��س ب �ج �ل �س �ت��ه
املعقودة في ي��وم الثالثاء املوافق
 10م� ��اي� ��و  2016ب � �ش� ��أن ت�ك�ل�ي��ف
ل �ج �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة االم� � � � ��وال ال �ع��ام ��ة
(بصفتها لجنة تحقيق) تحديد
مسؤولية موظفي الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ف ��ي ت�خ�ص�ي��ص ح� �ي ��ازات زراع �ي��ة
ل�ش��رك��ات م ��زورة وذل��ك رغ��م ورود
ك �ت ��اب وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب��أس �م��اء
ال � �ش� ��رك� ��ات وص � � ��ور رخ� � ��ص ه ��ذه
ال �ش��رك��ات وال �ت��ي س�ج�ل��ت بحقهم
ق� �ض� �ي ��ة ع� �ل ��ى ان ت � �ق� ��دم ال �ل �ج �ن��ة
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ف � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ش � ��أن ال ��ى
املجلس في مدة اقصاها شهر.
فقد عقدت اللجنة لهذا الغرض
اج �ت �م��اع�ين ات �ض��ح م ��ن خ�لال�ه�م��ا
وك��ذل��ك م��ن امل�س�ت�ن��دات وال��وث��ائ��ق
ال�ت��ي ت��م ت��زوي��د اللجنة ب�ه��ا انها
ب �ح��اج��ة ال� ��ى ف �ت��رة زم �ن �ي��ة اخ ��رى
الستكمال التحقيق.
لذا تطلب اللجنة عرض الطلب
على املجلس لتمديد امل��دة املقررة
ل� �ه ��ا إلن� � �ج � ��از م �ه �م �ت �ه��ا وت �ق ��دي ��م
تقريرها في هذا الشأن الى موعد
اقصاه بداية دور االنعقاد القادم.

الحكومة أحالتها على مجلس األمة

 6اتفاقيات بين الكويت ودول العالم
أحالت الحكومة على مجلس
االم� � ��ة  5م ��راس� �ي ��م ب��ات �ف��اق �ي��ات
وادرجت ضمن احاالت الجلسة
وجاءت كالتالي:
 - 1م ��رس ��وم رق ��م  110لسنة
 2016ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق
ب �ش ��أن ال� �خ ��دم ��ات ال �ج��وي��ة بني
حكومة دول��ة الكويت وحكومة
اململكة األردنية الهاشمية.
 - 2م� ��رس� ��وم رق � ��م  11ل�س�ن��ة
 2016باملوافقة على اتفاقية بني
حكومة دول��ة الكويت وحكومة

ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت��ون�س �ي��ة ب�ش��أن
االع � �ف ��اء م ��ن ت��أش �ي��رة ال ��دخ ��ول
ل � �ح� ��ام � �ل� ��ي ج � � � � � � � ��وازات ال� �س� �ف ��ر
الدبلوماسية والخاصة.
 - 3م ��رس ��وم رق ��م  112لسنة
 2016ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م��ذك��رة
ت �ف��اه��م ب �ش��أن ال �ت �ع ��اون ال�ف�ن��ي
وال� �ع� �ل� �م ��ي ب�ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول� ��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت (االم � � � ��ان � � � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل �م �ج �ل��س األع � �ل� ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية) وحكومة الجمهورية
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة (وزارة ال �ت �ن �م �ي��ة

واالستثمار والتعاون الدولي).
 - 4م ��رس ��وم رق ��م  113لسنة
 2016باملوافقة على اتفاقية بني
حكومة دول��ة الكويت وحكومة
ج ��ورج� �ي ��ا ب � �ش ��أن االع� � �ف � ��اء م��ن
ال� � �ت � ��أش� � �ي � ��رات ع � �ل� ��ى ج� � � � ��وازات
السفر الدبلوماسية والخاصة
والخدمة.
 - 5م ��رس ��وم رق ��م  114لسنة
 2016باملوافقة على اتفاقية بني
حكومة دول��ة الكويت وحكومة
ج�م�ه��وري��ة ك��وب��ا ب�ش��أن االع�ف��اء

م ��ن ت ��أش� �ي ��رة ال� ��دخ� ��ول ل�ح�م�ل��ة
ج � ��وازات ال�س�ف��ر ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
والخاصة والخدمة والرسمية.
ك �م��ا أح � ��ال م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ع � �ل� ��ى م � �ج � �ل ��س االم � � � � ��ة ن �س �خ��ة
م� ��ن امل � ��رس � ��وم رق � ��م  115ل�س�ن��ة
 2016ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى تعديالت
م��ان �ي�لا ل �ع��ام  2010ال �ت��ي تمت
على االتفاقية الدولية ملعايير
ال �ت��دري��ب واالج � � ��ازة وال �خ �ف��ارة
ل �ل �م�ل�اح�ي�ن ل� �ع ��ام  1978وج� ��اء
نصها كالتالي:

 بعد االطالع على الدستور. وعلى املرسوم رقم  29لسنة 1988ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ان�ض�م��ام
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى االت �ف��اق �ي��ة
ال � ��دول� � �ي � ��ة مل� �ع ��اي� �ي ��ر ال � �ت� ��دري� ��ب
واالج � ��ازة وال �خ �ف��ارة للمالحني
لعام .1978
 وب �ن��اء ع�ل��ى ع ��رض ال�ن��ائ��باالول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزير الخارجية.
 وب� � �ع � ��د م � ��واف� � �ق � ��ة م �ج �ل��سالوزراء.

م � � ��ادة أول� � � ��ى :امل ��واف � �ق ��ة ع�ل��ى
ت �ع ��دي�ل�ات م��ان �ي�ل�ا ل� �ع ��ام 2010
التي تمت على االتفاقية الدولية
مل �ع ��اي �ي ��ر ال � �ت� ��دري� ��ب واالج � � � ��ازة
والخفارة للمالحني لعام 1978
وامل��دون��ة التابعة لها واملرافقة
نصوصهما لهذا املرسوم.
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اللجنة رفضت أسانيد وزارة المالية دستوريا وقانونيا

التشريعية تقر دستورية تزويد الميزانيات
ببيانات استغالل القسائم
أن � � � � �ج� � � � ��زت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال �ث ��ان ��ي
وال� �س� �ت�ي�ن ع ��ن ال ��رس ��ال ��ة ال � � ��واردة
م��ن امل�ج�ل��س ف��ي ش��أن ب�ح��ث م��دى
دس � �ت� ��وري� ��ة ط� �ل ��ب رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ت� �ك� �ل� �ي ��ف وزي � � � ��ر امل � ��ال � �ي� ��ة ت� ��زوي� ��د
ال�ل�ج�ن��ة ب��ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي طلبتها
ب�خ�ص��وص تطبيق ال �ق��ان��ون رق��م
( )50لسنة  1994في شأن استغالل
ال �ق �س ��ائ ��م وال� �ب� �ي ��وت امل �خ �ص �ص��ة
ألغراض السكن الخاص.
وق��د اح��ال رئيس مجلس االم��ة
ب �ت��اري��خ  2016/4/20ال� ��ى لجنة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
الرسالة ال ��واردة م��ن رئيس لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
املشار اليها وذل��ك بناء على قرار
املجلس بجلسته املعقودة بتاريخ
.2016/4/12
وبتاريخ  2016/4/4قررت لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
العرض على املجلس املوقر للنظر
في عدم قيام وزارة املالية بتزويد
ال �ل �ج �ن��ة ب �م��ا ط �ل �ب �ت��ه م ��ن ب �ي��ان��ات
وم� �ع� �ل ��وم ��ات ح � ��ول اس � �م� ��اء م�ل�اك
االراضي الفضاء واماكن قسائمهم
الذين ينطبق عليهم القانون رقم
( )50لسنة  1994ف��ي ش��أن تنظيم
استغالل االراض��ي الفضاء املعدل
بالقانون رقم ( )8لسنة .2008
(ت� � � ��م اس� � �ت� � �ب � ��دال ع � � �ن� � ��وان ه� ��ذا
ال �ق��ان��ون ال� ��ى ال �ق��ان��ون رق� ��م ()50
ل �س �ن��ة  1994ف ��ي ش� ��أن اس �ت �غ�لال
ال �ق �س ��ائ ��م وال� �ب� �ي ��وت امل �خ �ص �ص��ة
ألغ� � ��راض ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص وذل ��ك
وفقا للقانون رقم ( )8لسنة .)2008
ول� � ��م ُت� �ح� �ص ��ل م �ن �ه��م ال� ��رس� ��وم
امل�س�ت�ح�ق��ة ق��ان��ون��ا وال� �ت ��ي بلغت
س �ت��ة م�ل�اي�ي�ن وواح� � � ��دا وت �س �ع�ين
ال�ف��ا وثمانمائة وثمانية وستني
دينارا وقد استندت وزارة املالية
ف��ي ع ��دم ت��زوي��د ال�ل�ج�ن��ة ب��أس�م��اء
امل �ت �خ �ل �ف�ي�ن ع � ��ن ال � ��دف � ��ع وام� ��اك� ��ن
ق �س��ائ �م �ه��م ال� ��ي ت �ف �س �ي��ر امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ل� �ن ��ص امل� � � ��ادة ()99
م��ن ال��دس�ت��ور ال�خ��اص��ة بتوضيح
مقومات السؤال البرملاني وان هذا
الطلب يتعدى على حقوق االفراد
او يتناول خصوصياتهم.
وقد استعرضت اللجنة رسالة
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي وم� � � ��ا ج� � � ��اء ب � �ه� ��ا م��ن
م� �ب ��ررات وزارة امل��ال �ي��ة ف ��ي ش��أن
عدم تزويدها بالبيانات املطلوبة
وتبني للجنة اآلتي:

طلب الميزانيات
ليس في شكل
سؤال برلماني وال
تنطبق عليه المادة
 99من الدستور
للجنة حق تزويدها
بالبيانات عن
القسائم التي
لم تسدد الرسوم
المقررة

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

ان اس��ان �ي��د وزارة امل��ال �ي��ة ف��ي
غ �ي��ر م�ح�ل�ه��ا س � ��واء م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال��دس �ت��وري��ة او ال �ق��ان��ون �ي��ة وذل��ك
لالسباب اآلتية:
 - 1ان ط�ل��ب ال�ل�ج�ن��ة ت��زوي��ده��ا
ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات او امل� �ع� �ل ��وم ��ات او
ال �ب �ي��ان��ات ل �ي��س ف ��ي ش �ك��ل س ��ؤال
برملاني وم��ن ثم فال تنطبق عليه
املادة ( )99من الدستور.
 - 2ال�ق��ان��ون ال��واج��ب التطبيق
هو القانون رقم ( )12لسنة 1963
في شأن الالئحة الداخلية ملجلس
االم� ��ة وت �ح��دي��دا (امل� � ��ادة  )47منه
وال� �ت ��ي أل ��زم ��ت ج �م �ي��ع ال� � � ��وزارات
وامل� �ص ��ال ��ح وامل� ��ؤس � �س� ��ات ت �ق��دي��م
ال �ب �ي��ان��ات وامل �س �ت �ن��دات امل�ط�ل��وب��ة
لتطلع عليها اللجنة ق�ب��ل وض��ع
تقريرها بوقت كاف.
 -3ال � �ب � �ي � ��ان � ��ات وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات
املطلوبة هي عبارة عن مستندات
س �ب��ق اع � ��داده � ��ا ب��ال �ف �ع��ل ت�ن�ف�ي��ذا
للمادة االول��ى م�ك��ررا م��ن القانون
رق� � ��م  50ل �س �ن ��ة  1994ف � ��ي ش ��أن
اس � �ت � �غ�ل��ال ال � �ق � �س ��ائ ��م وال � �ب � �ي ��وت
امل � �خ � �ص � �ص� ��ة الغ � � � � � ��راض ال� �س� �ك ��ن
الخاص والتي الزمت وزير املالية
ب ��ان ي �ق��دم مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء كشفا
ب��أس�م��اء امل�ل�اك ال��ذي��ن تخلفوا عن
س� � ��داد ال� ��رس� ��وم وع� � ��دد ال �ق �س��ائ��م
ال � �ت ��ي ل� ��م ت � �س ��دد ع �ن �ه��ا ال ��رس ��وم
واملبالغ املستحقة على ك��ل منهم
واالج� � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت قبلهم
وم � ��ن ث� ��م ف� �ه ��و م �س �ت �ن��د م ��وج ��ود
بالفعل ومتداول.
 -4ال �ت �ص��رف��ات ال �ع �ق��اري��ة مثل
ب�ي��ع وش� ��راء وره ��ن ال �ع �ق��ارات من
اراض��ي فضاء وقسائم و مساكن

ج�م�ي�ع�ه��ا ت�خ�ض��ع ل �ن �ظ��ام ال�ش�ه��ر
اي االع �ل��ان وم ��ن ث��م ف �ه��ي ليست
اعماال سرية او شخصية تتعلق
ب�خ�ص��وص�ي��ة االش �خ��اص ب��ل هي
ت �ت �ع �ل��ق ب� �ت� �ص ��رف ��ات االش� �خ ��اص
ال �ع �ق��اري��ة ال �ت��ي ه��ي وم �ح��ل شهر
واع�لان ومن ثم فال مجال العمال
ال �ق �ي��اس ب�م��ا ورد ب �ق��رار املحكمة
الدستورية لتفسير امل��ادة  99من
الدستور عالوة على انه ال يوجد
قانون بسرية تلك البيانات والتي
هي في االصل معلنة.
 -5ل� �ي ��س م� ��ن ال � �ت � �ع� ��اون ال� ��ذي
ن � ��ص ع� �ل� �ي ��ه ال � ��دس� � �ت � ��ور ام� �ت� �ن ��اع
ال� ��وزارة ان ت�م��د لجنة امل�ي��زان�ي��ات
ب��امل�س�ت�ن��د ال ��ذي ص ع�ل�ي��ه ق��ان��ون
اس � �ت � �غ �ل�ال ال� �ق� �س ��ائ ��م ف � ��ي م ��ادت ��ه
االول ��ى م�ك��ررا وال ��ذي رأت اللجنة
ضرورة االطالع عليه االداء عملها
امل�ك�ل�ف��ة ب��ه وت �م��ارس صالحيتها
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال�لائ �ح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س االم ��ة وخ��اص��ة
فيما يخص ش��ؤون امل�ي��زان�ي��ة من
اي� � � ��رادات وم� �ص ��روف ��ات ل �ل��وص��ول
ال��ى الحقيقة وخاصة ان القانون
رق ��م  50ل�س�ن��ة  1994امل �ش ��ار ال�ي��ه
يعتبر ق��ان��ون��ا اي ��رادي ��ا وم ��ن حق
ال �ل �ج �ن��ة وواج �ب �ه��ا ال �ت �ع��رف علي
االسباب التي حالت دون استيفاء
ما للدولة من رس��وم ومستحقات
وخ� � � ��اص� � � ��ة ف� � � ��ي ظ� � � ��ل االوض � � � � � ��اع
االق�ت�ص��ادي��ة وه��ذا ه��و وج��ه ل��زوم
االطالع على هذه املستندات.
 -6ن��ص امل� ��ادة  47م��ن ال�ق��ان��ون
رق � � ��م  12ل � �س ��ن  1963ف � ��ي ش ��أن
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س االم��ة
واج� � � � � ��ب ال � � �ن � � �ف � ��اذ وخ � � ��اص � � ��ة ف��ي

دول � ��ة س� �ي ��ادة ال �ق��ان��ون وي�خ�ض��ع
الح�ك��ام ه��ذه امل��ادة كافة ال ��وزارات
وامل� � � �ص � � ��ال � � ��ح ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وق � ��د
اج� ��ازت امل� ��ادة  47ل�ل�ج��ان مجلس
االم� ��ة ان ت�ط�ل��ب ب��واس �ط��ة رئ��اس��ة
امل�ج�ل��س م��ن ال� � ��وزارات وامل�ص��ال��ح
وامل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ع ��ام ��ة ال �ب �ي��ان��ات
وامل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ت ��ي ت ��راه ��ا الزم ��ة
لدراسة موضوع معروض عليها
وأوجبت املادة على هذه الوزارات
وامل� �ص ��ال ��ح وامل� ��ؤس � �س� ��ات ت �ق��دي��م
ال �ب �ي��ان��ات وامل �س �ت �ن��دات امل�ط�ل��وب��ة
لتطلع اللجنة عليها قبل وضعها
تقريرها بوقت كاف.
رأي اللجنة والتصويت:
وب � � �ن� � ��اء ع � �ل� ��ى م� � ��ا ت� � �ق � ��دم وب� ��ع
امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب ��ادل االراء ان�ت�ه��ت
اللجنة ب��اج�م��اع اراء الحاضرين
م��ن اع�ض��ائ�ه��ا ال��ى ان ط�ل��ب لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
بتزويدها بالبيانات التي طلبتها
عن القسائم التي لم يتم في شأنها
تسديد ال��رس��وم امل �ق��ررة ه��و طلب
مشروع طبقا للدستور والقانون
وان ه �ن��اك ال �ت��زام��ا ق��ان��ون �ي��ا يقع
ع�ل��ى ع��ات��ق وزارة امل��ال�ي��ة بتزويد
ال�ل�ج�ن��ة امل ��ذك ��ورة ب �م��ا ط�ل�ب��ت من
مستندات وب�ي��ان��ات طبقا للمادة
 47من القانون رقم  12لسنة 1963
في شأن الالئحة الداخلية ملجلس
األمة.
نص رسالة لجنة امليزانيات
انهي اليكم ان لجنة امليزانيات
والحساب الختامي سبق ان قررت
ف��ي اجتماعها املنعقد ب�ت��اري��خ 4
ابريل  2016العرض على املجلس
امل�ق��ور للنظر ف��ي ع��دم قيام وزارة

املالية بتزويد اللجنة بما طلبته
م� ��ن ب� �ي ��ان ��ات وم� �ع� �ل ��وم ��ات ح ��ول
اس� �م ��اء م �ل��اك االراض� � � ��ي ال �ف �ض��اء
وام��اك��ن قسائمهم ال��ذي��ن ينطبق
عليهم القانون رقم  50لسنة 1994
املعدل بالقانون رقم  8لسنة 2008
في شأن تنظيم استغالل االراضي
الفضاء ولم تحصل منهم الرسوم
امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل �ي �ه��م ق ��ان ��ون ��ا ب�ل��غ
اج� �م ��ال ��ي امل� �ب ��ال ��غ غ �ي��ر امل �ح �ص �ل��ة
ستة ماليني وواح��د وتسعني الفا
وث �م��ان �م��ائ��ة وس �ت�ي�ن دي� �ن ��ارا وق��د
اس �ت �ن��دت وزارة امل��ال �ي��ة ف ��ي ع��دم
تزويد اللجنة باسماء املتخلفني
ع � ��ن ال � ��دف � ��ع وام� � ��اك� � ��ن ق �س��ائ �م �ه��م
ال��ى تفسير امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
للمادة  99م��ن ال��دس�ت��ور الخاصة
ب � �ت� ��وض � �ي� ��ح م� � �ق � ��وم � ��ات ال� � �س � ��ؤال
البرملاني وأن ه��ذا الطلب يتعدى
ع �ل��ى ح� �ق ��وق االف � � ��راد او ي �ت �ن��اول
خصوصياتهم.
وت ��ود ال�ل�ج�ن��ة ان ت��وض��ح ان�ه��ا
ل��م ت��وج��ه ال��ى وزي ��ر امل��ال�ي��ة س��ؤاال
ب��رمل��ان �ي��ا وب��ال �ت��ال��ي ال م �ج��ال في
ه � ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ال � ��ى االس �ت �ن��اد
ال ��ى ال �ق��رار ال�ت�ف�س�ي��ري للمحكمة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ف� ��ي ش� � ��أن ال � �س� ��ؤال
ب��ل ط�ل�ب��ت ال�ل�ج�ن��ة ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات
ح� � �ت � ��ى ت� � � �م � � ��ارس ص�ل�اح� �ي ��ات� �ه ��ا
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال�لائ �ح��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل �ج �ل ��س االم � � � ��ة ،وم ��ن
ب�ي�ن�ه��ا م �ن��اق �ش��ة االم � ��ور امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��امل� �ي ��زان� �ي ��ات ب �ج �م �ي��ع ان ��واع� �ه ��ا
ومجاالتها والحسابات الختامية
وم�ل��اح � �ظ� ��ات دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
حولها وعلى ذلك فان للجنة كامل
ال�ح��ق ف��ي االس�ت�ي�ض��اح واملتابعة

فيما يخص ش��ؤون امل�ي��زان�ي��ة من
اي� � � ��رادات وم� �ص ��روف ��ات ل �ل��وص��ول
ال ��ى ال�ح�ق�ي�ق��ة خ��اص��ة ان ال�ق��ان��ون
رق ��م  50ل�س�ن��ة  1994امل �ش ��ار ال�ي��ه
يعتبر ق��ان��ون��ا اي ��رادي ��ا وم ��ن حق
اللجنة التعرف على االسباب التي
حالت دون استيفاء ما للدولة من
رس � ��وم وم �س �ت �ح �ق��ات خ ��اص ��ة ف��ي
ظل االوضاع االقتصادية الراهنة
ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي ت�ن�م�ي��ة االي � ��رادات
غير النفطية.
وتشير اللجنة ان (املادة االولى
مكررا أ) من القانون املذكور تنص
في فقرتها االولى على ان:
ي�ق��دم وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال��ى مجلس
ال� � � � � � � ��وزراء ف� � ��ي ف� � �ت � ��رة ال ت � �ج� ��اوز
اس�ب��وع�ين م��ن ان�ق�ض��اء شهر على
ت ��اري ��خ اس �ت �ح �ق��اق ال ��رس ��م امل �ق��رر
ب � �ه� ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ك �ش �ف ��ا ب ��أس �م ��اء
امل �ل��اك ال ��ذي ��ن ت �خ �ل �ف��وا ع ��ن س ��داد
ه ��ذا ال��رس��م وع ��دد ال�ق�س��ائ��م ال�ت��ي
ل��م ت�س��دد عنها ال��رس��وم وامل�ب��ال��غ
املستحقة على كل منهم مع بيان
االج��راءات التي اتخذت لتحصيل
هذه املستحقات.
أي ان ه � �ن ��اك ك �ش �ف��ا ب��أس �م��اء
املتخلفني عن السداد يحق ملجلس
ال � � ��وزراء االط �ل��اع ع�ل�ي��ه وم ��ن حق
ال �ل �ج �ن��ة االط� �ل ��اع ع �ل �ي��ه م� ��ن ب��اب
اول��ى .ه��ذا باالضافة ال��ى ان امل��ادة
 47م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة تنص
ع �ل ��ى :ي �ج ��وز ل �ل �ج��ان امل �ج �ل��س ان
تطلب بواسطة رئاسة املجلس من
ال � ��وزارات وامل�ص��ال��ح وامل��ؤس�س��ات
العامة البيانات واملستندات التي
ت� ��راه� ��ا الزم� � ��ة ل� ��دراس� ��ة م��وض��وع
م � � �ع� � ��روض ع� �ل� �ي� �ه ��ا وع� � �ل � ��ى ه� ��ذه
ال � ��وزارات وامل�ص��ال��ح وامل��ؤس�س��ات
ت� �ق ��دي ��م ال� �ب� �ي ��ان ��ات وامل� �س� �ت� �ن ��دات
املطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل
وض��ع تقريرها بوقت ك��اف .وهو
م��ا ي��ؤك��د ان ال�ل�ج�ن��ة م�ح�ق��ة فيما
طلبته.
وعلى الرغم من ذلك كله ترفض
وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ت� �ق ��دي ��م ب� �ي ��ان ��ات
ومعلومات ترى اللجنة انها الزمة
ألداء مهامها االمر الذي رأت معه
ع��رض االم ��ر ع�ل��ى امل�ج�ل��س امل��وق��ر
لتكليف وزي��ر امل��ال�ي��ة االستجابة
ملا طلبته اللجنة في هذا الشأن.
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مالحظات
ديوان المحاسبة

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

مالحظات شابت االستثمارات غير المجدية
في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
في الحلقة الواحدة والثالثين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية 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
الحساب الختامي للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية للسنة املالية
 2015/2014واه ��م امل�لاح �ظ��ات التي
اسفر عنها فحص ومراجعة الديوان
لهذه البيانات باالضافة الى البيانات
امل ��ال � �ي ��ة وال � �ح � �س� ��اب� ��ات وال� �س� �ج�ل�ات
وش � � ��ؤون ال �ت ��وظ ��ف وك ��ذل ��ك ال��رق��اب��ة
امل� �س� �ب� �ق ��ة ل �ل �م ��ؤس �س ��ة وامل� �خ ��ال� �ف ��ات
امل��ال �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
وامل�لاح�ظ��ات على شركاتها التابعة
وف� ��رة ال �ع �ق��اري��ة ووف � ��رة ل�لاس�ت�ث�م��ار
ال ��دول ��ي وري�ل�ف�ي�س��ت ك �ن��دا ال�ع�ق��اري��ة
ومدينة الكويت الطبية وتعبئة مياه
الروضتني.
أوال :بيانات الحساب الختامي
ح�ي��ث بلغت ال��زي��ادة ف��ي االي� ��رادات
الفعلية  529٫560٫219دي�ن��ارا كويتيا
وب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪ 10.9م� � ��ن االي � � � � � ��رادات
التقديرية وبلغ الوفر في املصروفات
الفعلية  225٫375٫569دي�ن��ارا كويتيا
وب� �ن� �س� �ب ��ة  ٪ 9.1م � ��ن امل � �ص� ��روف� ��ات
ال �ت �ق��دي��ري��ة وب �ل �غ��ت ن �ت��ائ��ج االع� �م ��ال
الفعلية  3٫153٫563٫788دينارا كويتيا
ب��زي��ادة ق��دره��ا  754٫935٫788دي �ن��ارا
كويتيا وبنسبة  ٪ 31.5عن املقدر كما
تضاف زيادة االيرادات عن املصروفات
إل��ى اح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ص�ن��ادي��ق وف�ق��ا ملا
جاء باملادة الثانية من مشروع القانون
ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي للسنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وب �ي �ن��ت امل��ذك��رة
االي�ض��اح�ي��ة للمشروع ب�ق��ان��ون بشأن
اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة عن
ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة  2015/2014اس �ب��اب
ال � ��زي � ��ادة ف� ��ي االي � � � � ��رادات وال� ��وف� ��ر ف��ي
املصروفات.

ثانيا :فحص ومراجعة بيانات
الحساب الختامي والبيانات المالية
للمؤسسة
ف�ي�م��ا ي �ل��ي أه ��م امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
اس�ف��ر عنها فحص وم��راج�ع��ة دي��وان
املحاسبة لبيانات الحساب الختامي
والبيانات املالية للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية للسنة املالية
:2015/2014
 ت � � �ج � � ��اوز م � � �ص� � ��روف� � ��ات ال � �ب� ��ابال�ث��ان��ي االع �ت �م��ادات امل��درج��ة بقانون
ال��رب��ط ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام ال��دس �ت��ور
واملرسوم بقانون رقم  31لسنة 1978
وتعديالته.
 ت� �ض� �م�ي�ن اي � � � � � � ��رادات اس� �ت� �ث� �م ��ارح� �س ��اب ��ات ت �ح ��ت ال �ط �ل ��ب ب��ال �س��ال��ب
ب�م�ب�ل��غ  9٫516٫392دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا
ب ��ال �ب �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
ثالثا :فحص ومراجعة حسابات
وسجالت المؤسسة
أه��م امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي اس�ف��ر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
لحسابات وسجالت املؤسسة للسنة
املالية  2015/2014ما يلي:
 امل�لاح �ظ��ات ال�خ��اص��ة ب�ع�ق��د اح��دم�ك��ات��ب ال�ت��دق�ي��ق امل� ��ؤرخ 2008/1/3
وتقرير املالحظات الصادر منه:
 اخ �ت �ي��ار أح� ��د م �ك��ات��ب ال �ت��دق �ي��قب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود ت �ع��ارض مصالح
بعلم املؤسسة ودون اع�ت��راض منها
مما أخل بمبدأ الحيادية املطلوبة.
 تغيير نطاق الفحص الذي طلبهال� ��وزي� ��ر االس � �ب ��ق م ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ادعاءات باشتراك قياديني في انشطة
غ�ي��ر م�لائ�م��ة ال��ى م�س��اع��دة املؤسسة
ع � �ل� ��ى ت � �ح� ��دي� ��د م� � ��ا اذا ك � ��ان � ��ت ت �ل��ك
االس�ت�ث�م��ارات تمت وفقا للسياسات

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

واالج ��راءات املعمول بها التي احيط
بها الوزير االسبق.
 م�خ��ال�ف��ة ب�ع��ض ال �ق��وان�ين ب�ش��أناش� � � ��راف وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ع �ل ��ى أع �م ��ال
املؤسسة بما أخل بحيادية التقرير:
 ق �ص��ور ن �ط��اق ال �خ��دم��ات ب �م��ا الي �م �ك��ن م ��ن ك �ش��ف وج � ��ود ت �ح��وي�لات
مالية واقتصاره على أمور محدودة.
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف امل � �ك � �ت� ��ب ب � � ��اج � � ��راءاتم� �ح ��دودة ال ت �م �ك��ن م ��ن ال �ت �ح �ق��ق من
ح ��دوث ت�ح��وي�لات ب�ش��أن الوسيطني
ال� ��ذي� ��ن ق ��ام ��ا ب �ه �م��ا وع � � ��دم وض� ��وح
ع�ل�اق� �ت� �ه ��م ب� �ق ��ائ� �م ��ة ال � ��وس� � �ط � ��اء او
امل �ت��داول�ي�ن امل �ع �ت �م��دة ل ��دى امل��ؤس�س��ة
واقتصار االجراءات في التحقيق من
عدم وجودهم بتلك القائمة فقط رغم
ما أثير حول هذا املوضوع.
 ع � ��دم ت �ض �م�ين ال �ع �ق��د اج � � ��راءاتب� �ش ��أن ال �ت �ح �ق��ق م ��ن س�ل�ام ��ة ال� �ق ��رار
االس �ت �ث �م��اري وم ��دى وج ��ود ع��روض
لتلك االستثمارات ودراسات الجدوى
وال �ت��وص �ي��ة ب��االس �ت �ث �م��ار وم��واف �ق��ة
ل�ج�ن��ة االس�ت�ث�م��ار ق�ب��ل ات �خ��اذ ال �ق��رار
بالدخول فيها.
 استناد املؤسسة للرأي القانونيوامل � ��ال � ��ي واالج � � ��رائ � � ��ي ال� � �ص � ��ادر م��ن
مستشاريها ف��ي توقيع امل��دي��ر العام
ع�ل��ى ال�ع�ق��د وت�غ�ي�ي��ر ن �ط��اق الفحص
واس � �ت � �م� ��رار ع � ��دم م � ��واف � ��اة ال� ��دي� ��وان
بالعقد والتقرير.
 ال� �ت �ع ��ارض ف ��ي امل �ص��ال��ح ل�ق�ي��اماالدارة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل �ل �م �ـ��ؤس �س��ة
بالتوقيع على العقد علي ال��رغ��م من
كونه عمال رقابيا على ادائها.
 تناقض احد بنود كتاب التمثيلمع فقرة الرأي الواردة بتقرير املكتب.
 ق �ي��ام امل��ؤس �س��ة ب��ال�ت�ع��دي��ل علىاجراءات عقد مكتب التدقيق واحاطة
وزي��ر املالية االس�ب��ق بها دون قيامه
بالعرض على لجنة االستثمار.

 ع � ��دم االل � � �ت � ��زام ب �ت �س �ل �ي��م ك �ت��ابالتمثيل قبل اصدار تقرير املالحظات
الفعلية.
 اهم املالحظات التي شابت تقريراملالحظات الفعلية الصادر من مكتب
التدقيق:
 خ�ل��و ال�ت�ق��ري��ر م��ن اي مالحظاتتتعلق بالهدف االساسي من التعاقد
م��ع مكتب ال�ت��دق�ي��ق (ال�ت�ح�ق�ي��ق ح��ول
ادع� � ��اءات ب��اش �ت��راك اح ��د امل �س��ؤول�ين
م� ��ن ق � �ي� ��ادات امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ان �ش �ط��ة
غ �ي��ر م�ل�ائ �م ��ة) ف �ي �م��ا ي �خ��ص وج ��ود
تحويالت بمبالغ وعمالت وحسابات
بتواريخ محددة وذلك نتيجة تغيير
نطاق الفحص.
 رف� ��ض ادارة امل ��ؤس �س ��ة ت�س�ل�ي��مل�ج�ن��ة االس �ت �ث �م��ار ن�س�خ��ا م��ن ت�ق��ري��ر
م�ك�ت��ب ال �ت��دق �ي��ق ح �ت��ى ت��اري �خ��ه رغ��م
طلب احد اعضائها ذلك باجتماعها
رقم  1لسنة  2008بتاريخ 2008/2/7
وبرئاسة وزي��ر املالية السابق زعما
ب � ��أن ط �ل �ب��ه ي� �ن� �ط ��وي ع� �ل ��ى م �خ��ال �ف��ة
الحكام القانون.
 ع��دم مناقشة مجلس االدارة أوال �ل �ج��ان امل�ن�ب�ث�ق��ة ع �ن��ه ع �ق��د وت�ق��ري��ر
مكتب التدقيق او تقييم م��دى كفاية
االجراءات املتفق عليها.
 امل �ل�اح � �ظ ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ت �ق��ري��رال �ف �ح��ص االك � � �ت � ��واري ال� �ث ��ان ��ي ع�ش��ر
ل � �ل � �م� ��رك� ��ز امل � � ��ال � � ��ي ل � �ل � �م ��ؤس � �س ��ة ف��ي
.2013/3/31
 ع � ��دم ت �ط �ب �ي��ق ت� ��وزي� ��ع االص � ��ولامل� � �ق� � �ت � ��رح ح � �س� ��ب ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �ش ��رك ��ة
االستشارية لسنة .2010
 ع � ��دم اع� �ت� �م ��اد م �ج �ل��س االدارةسياسة تكفل تحقيق عوائد استثمار
ت � �ت�ل��اف� ��ى ج � ��ان � ��ب م� � ��ن ال� � �ع� � �ج � ��وزات
االكتوارية املتوالية.
 ع� � � ��دم ق� � �ي � ��ام ل� �ج� �ن ��ة اس� �ت� �ث� �م ��ارام� � � ��وال امل ��ؤس� �س ��ة ب � ��دراس � ��ة اوض � ��اع

االس�ت�ث�م��ارات املتعثرة او منخفضة
االداء الي � �ق ��اف ال �خ �س��ائ��ر وت�ع�ظ�ي��م
االرباح.
 عدم توزيع استثمارات املؤسسةب�ط��ري�ق��ة ت�ت�ن��اس��ب م��ع طبيعة س��داد
االل� � �ت � ��زام � ��ات وب � �م ��ا ي �ض �م��ن ت��وف �ي��ر
السيولة بالقدر املناسب في التوقيت
امل�ن��اس��ب ل�ض�م��ان ال��وف��اء ب��ال�ت��زام��ات
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي ف ��ي ت��وق�ي�ت�ه��ا
م��ع ت�ح�ق�ي��ق اف �ض��ل ال �ع��وائ��د املمكنة
باستثمار االم��وال للفترات املناسبة
وتسييلها وفقا للحاجة الفعلية لها
وبما يتفق مع استراتيجية املؤسسة
فيما يخص عوائد االستثمار.
وطلب ال��دي��وان اتخاذ ما يلزم من
االجراءات لتفعيل التوصيات الواردة
ب�ت�ق��ري��ر ال�ف�ح��ص االك� �ت ��واري وتبني
السياسة االستثمارية املناسبة للحد
م��ن ال�ع�ج��ز م��ع ض ��رورة اع ��ادة النظر
ف ��ي ق �ي��اس ق �ي �م��ة ال �ع �ج��ز ب��ال�ط��ري�ق��ة
امل �غ �ل �ق��ة وس ��رع ��ة وض� ��ع ال �س �ي��اس��ات
والضوابط الالزمة الستثمار االموال
بالطرق املناسبة لتالفي ما امكن من
اس ��اب ال�ع�ج��ز ال �ن��ات��ج ع��ن ان�خ�ف��اض
ع ��وائ ��د االس �ت �ث �م��ار ح �ت��ى ال تتحمل
الخزانة العامة للدولة مبالغ ضخمة
يمكن تالفيها حفاظا على املال العام.
 ال �خ �ل��ل ف ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��يل �ب �ع��ض ادارات ق� �ط ��اع االس �ت �ث �م��ار
وال � �ت� ��ي ت �ت ��ول ��ى ادارة اس �ت �ث �م ��ارات
ب �ح��وال��ي  27٫8م�ل�ي��ار دي �ن��ار كويتي
حيث تتولى بعض ادارات االستثمار
ادارة ام��وال املؤسسة واورد الديوان
بيانات تبني منه ما يلي:
 ضخامة حجم االموال املستثمرةعن طريق كل ادارة.
 ع � ��دم ت �ن ��اس ��ب اع � � ��داد وخ� �ب ��راتامل��وظ�ف�ين م��ع ح�ج��م االم� ��وال الضخم
وحجم العمل الكبير.
 ت �ح �م �ي��ل امل� � � � ��دراء ب ��اع� �ب ��اء ع�م��لض �خ �م ��ة مل� �ت ��اب� �ع ��ة امل ��وظ � �ف �ي�ن واداء
االستثمارات وتقييمها.
 اع �ت �م��اد امل��ؤس �س��ة ب�ش�ك��ل ك��ام��لع�ل��ى اداء امل� ��دراء (ش�خ��ص واح ��د في
ك��ل ادارة) ف��ي ت�ق�ي�ي��م االس �ت �ث �م��ارات
وع � ��رض � � �ه � ��ا وم� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة امل� ��وظ � �ف �ي�ن
واع ��داد دراس ��ات ج��دوى ال��دخ��ول في
استثمارات جديدة دون عرضها على
لجنة استثمار ام��وال املؤسسة دون
وج� ��ود ص��ف ث��ان��ي ب �م��ا ي�ت�ن��اف��ى مع
العمل املؤسسي.
 -وج � � ��ود ادارة اس �ت �ث �م ��ار ادارة
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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

 %95نسبة خسائر المؤسسة
من مساهماتها في صندوق ايفرست
تتمة المنشور ص10
االوراق امل��ال �ي��ة دون وج � ��ود ام� ��وال
م � � � ��دارة ع� ��ن ط ��ري �ق �ه ��ا دون وض� ��وح
اسباب ذلك.
 ع ��دم ك �ف��اي��ة ال �ض��واب��ط امل�ن�ظ�م��ةل�ل�ج��ان امل�ن�ب�ث�ق��ة ع��ن م�ج�ل��س االدارة
وال �ل �ج��ان االخ� ��رى ب�م��ا ي�م�ن��ع ح��االت
ت �ع��ارض امل �ص��ال��ح ف��ي امل��ؤس �س��ة من
حيث ما يلي:
 تحديد مدة اللجنة وصالحياتهاواخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا وال� �ت� �ق ��اري ��ر ال �ت��ي
ت�ع��رض�ه��ا وال ��رق ��اب ��ة ع�ل�ي�ه��ا وت�ق�ي�ي��م
أعمالها.
 تحديد الخبرات الواجب توافرهافي اعضاء كل لجنة ومدة العضوية.
 ت � �ح ��دي ��د ال � �ح� ��د االدن � � � � ��ى ل �ع ��دداالج �ت �م��اع��ات خ �ل�ال ال �س �ن��ة وص�ح��ة
االج� �ت� �م ��اع ��ات وط ��ري� �ق ��ة ال �ت �ص��وي��ت
وض ��رورة وج��ود سجل خ��اص ت��دون
فيه املحاضر.
 ض � � ��رورة ق� �ي ��ام ل �ج �ن��ة ال �ت��دق �ي��قال��داخ �ل��ي ب�م��راج�ع��ة واع �ت �م��اد خطط
ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي وم �ت��اب �ع��ة اع �م��ال
وت� �ق ��اري ��ر ادارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي
وت � ��رش� � �ي � ��ح م � ��راق� � �ب � ��ي ال � �ح � �س� ��اب� ��ات
ال � �خ ��ارج � �ي �ي�ن ال� � ��ى م �ج �ل ��س االدارة
ومناقشتهم ق�ب��ل رف��ع ت�ق��ري��ره��م ال��ى
امل �ج �ل��س وم �ن��اق �ش��ة ت �ق ��اري ��ر دي � ��وان
املحاسبة والجهات الرقابية االخرى
وال� � �ت � ��أك � ��د م � ��ن ات � � �خ � ��اذ االج � � � � � ��راءات
ال � �ت � �ص � �ح � �ي � �ح � �ي� ��ة ال � �ل� ��ازم � � � ��ة ب � �ش� ��أن
مالحظاتهم بالوقت املناسب.
 ض � � ��رورة ق� �ي ��ام ل �ج �ن��ة ال �ت��دق �ي��قال ��داخ � �ل ��ي ب �ت �ق �ي �ي��م وم ��راج � �ع ��ة ن�ظ��م
ال� ��رق� ��اب� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� �ت� �ح� �ق ��ق م��ن
كفايتها لحماية اموال املؤسسة.
وطلب ال��دي��وان ض��رورة استكمال
ال �ض��واب��ط امل�ن�ظ�م��ة ل �ل �ج��ان املنبثقة
ع��ن مجلس االدارة وال�ل�ج��ان االخ��رى
وح� ��االت ت �ع��ارض امل �ص��ال��ح لحماية
اموال املؤسسة.
وأف� � � ��ادت امل ��ؤس �س ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��ال �ض��واب��ط امل �ن �ظ �م��ة ل�ع�م��ل ال�ل�ج��ان
وامل � �ش� ��ار ال �ي �ه��ا ف ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ة ف��ان��ه
جاري العمل على تحديث الضوابط
امل �ن �ظ �م��ة مل �ج �ل��س االدارة وال �ل �ج��ان
امل�ن�ب�ث�ق��ة م �ن��ه وذل � ��ك ض �م��ن م �ش��روع
اع� � � � � ��داد ان � �ظ � �م� ��ة ح� ��وك � �م� ��ة ل �ل �ق �ط ��اع
االستثماري باملؤسسة والذي سوف
يعالج ب��دوره تلك املالحظات بشكل
عملي عند وضع االطار العام للجنة
ال �ت��دق �ي��ق وك ��ذل ��ك دل �ي ��ل ال �س �ي��اس��ات
واالجراءات املنظمة لعمل تلك اللجنة
وغيرها من اللجان.

 اه� � ��م امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال � �ت ��ي ش��اب��تاس� �ت� �ث� �م ��ارات امل ��ؤس� �س ��ة امل � � � ��دارة م��ن
ق�ب��ل BRAHMA MANAGEMENT
ومنها:
 ع��دم س�لام��ة ال �ق��رار االستثماريبالدخول في تلك االستثمارات.
 عدم انتظام الحصول على تقاريرمالية مدققة لبعض الصناديق.
 تعثر ب�ع��ض امل�ش��اري��ع العقاريةوحاجة مدير الصندوق ال��ى سيولة
الستكمال املشاريع.
 وجود تداخل في االختصاصاتبني ادارات املؤسسة.
 تعرض مدير االستثمار بمشاكلق�ض��ائ�ي��ة ف��ي  2010ب �ش��أن االراض� ��ي
امل �س �ت �ث �م��ر ف �ي �ه��ا وت � �ع ��رض ال �ش��رك��ة
مل�س��اء ل��ة ق��ان��ون�ي��ة م�م��ا ع ��رض ام ��وال
املؤسسة للمخاطر.
 وج� ��ود ت �ع��ارض م �ص��ال��ح ل�ق�ي��امم ��دي ��ر ال � �ص � �ن� ��دوق ب ��ال �ت ��وق �ي ��ع ع�ل��ى
ات �ف��اق �ي��ة االق� � � ��راض ن �ي��اب��ة ع ��ن ك��اف��ة
االطراف دون اعتراض املؤسسة على
ذلك.
 تعثر الصناديق العقارية وركودنشاط السوق واش��ار تقرير صندوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ف��ي  2014/9ب ��ان أداء
س��وق االس �ك��ان ال�ه�ن��دي ك��ان االس��وأ
بني  52سوقا عامليا.
 ت�ح�م��ل ال �ص �ن��دوق ات �ع��اب ادارةع��ن كامل ام��وال��ه رغ��م اق��راض اغلبها
لصندوق آخر.
 - 6خ �س��ارة امل��ؤس�س��ة نسبة ٪95
من مساهمتها في صندوق (Everest
.)Capital Global fund
ح� �ي ��ث اس� �ت� �ث� �م ��رت امل ��ؤس� �س ��ة ف��ي
الصندوق امل��ذك��ور مبلغ  200مليون
دوالر ام� �ي ��رك ��ي ف� ��ي 2014/10/15
وب�ن�س�ب��ة  ٪26م��ن اج �م��ال��ي أص��ول��ه
وه � ��و ص� �ن ��دوق م �ف �ت��وح ي� �ه ��دف ال��ى
نمو رأس امل��ال عن طريق االستثمار
في مختلف القطاعات عامليا وحقق
الصندوق خسائر نتيجة إللغاء البنك
املركزي السويسري سقف الربط بني
اليورو والفرنك السويسري.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان م �ت��اب�ع��ة أوض ��اع
الصندوق والحصول على البيانات
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ع� ��ن ال �ت �ق �ي �ي��م وم ��واف ��ات ��ه
ب�م��ررات ه��ذا االنخفاض الضخم في
قيمة صافي أصول الصندوق وبيان
أث��ر ق ��رار ال�ب�ن��ك امل��رك��زي السويسري
على كل استثمارات املؤسسة.
وأف� ��ادت امل��ؤس�س��ة ب��أن ال�ص�ن��دوق
امل ��ذك ��ور م �ف �ت��وح ت��أس��س ف��ي ف�ب��راي��ر
 1991ويبلغ حجم االموال املدارة فيه
حول  830مليون دوالر اميركي محققا

مبنى ديوان املحاسبة

عائدا بلغ  ٪12.3منذ التأسيس حتى
 2014/12/31وبلغت القيمة السوقية
للمساهمة ح�س��ب اخ��ر تقييم مبلغ
 216مليون دوالر اميركي وبارتفاع
ن�س�ب�ت��ه  ٪8.01ح �ت��ى ذل� ��ك ال �ت��اري��خ
ك �م��ا ان ش ��رك ��ة ()Everest Capital
ت��دي��ر اص��وال ف��اق��ت  3م�ل�ي��ارات دوالر
امخيركي تتوزع على عدة صناديق
اس �ت �ث �م��اري��ة ت�س�ت�ث�م��ر امل��ؤس �س��ة في
( )4ص �ن��ادي��ق اس�ت�ث�م��اري��ة مفتوحة
وأوردت املؤسسة بيانا ل��وض��ع تلك
ال �ص �ن��ادي��ق ك �م��ا ف ��ي 2014/12/31
حيث حقق معظمها ارتفاعا في قيمة
اصوله.
 - 7ع��دم كفاية ال�ض��واب��ط املنظمة
لبعض عمليات التمويل االستثماري
ومن بينها:
 ت�س�ج�ي��ل م �خ �ص��ص ب�م�ب�ل��غ 7.5م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي امل�ت�ب�ق�ي��ة من
م��دي��ون�ي��ة إح� ��دى ال �ش��رك��ات ليصبح
امل� � �خ� � �ص � ��ص ب � �ن � �س � �ب� ��ة  ٪100م ��ن
مديونيتها البالغة  15مليون دينار
كويتي.
 ت�س��وي��ات ب�ع��ض ع�ق��ود التمويلاالس � �ت � �ث � �م� ��اري م � ��ع اح� � � ��دى ش ��رك ��ات
التمويل ت�ن��ازل��ت فيها امل��ؤس�س��ة عن
ن�س�ب��ة م��ن امل��دي��ون �ي��ة م�ق��اب��ل تسوية
عينية شابها تعارض في املصالح.
 املالحظات التي شابت عملياتال� �ت� �م ��وي ��ل االس � �ت � �ث � �م ��اري م� ��ن خ�ل�ال
التسويات املشار اليها:
 وج � � ��ود ت � �ع � ��ارض م� �ص ��ال ��ح ف��يت �س��وي��ات م��دي��ون �ي��ة اح � ��دى ش��رك��ات
التمويل واملوافقة على اج��راء بعض
التسويات الخاصة بالشركة من قبل
لجنة التسويات قبل ق��رار تشكيلها
واج� � ��راء ت �س��وي��ات ل �س ��داد م��دي��ون�ي��ة
ب�م�ب��ال��غ ك �ب �ي��رة م �ق��اب��ل س� ��داد عيني
وال تتضمن تحصيل م�ب��ال��غ نقدية
وق� �ب ��ول اس� �ه ��م ف ��ي ش ��رك ��ة ال �ت �م��وي��ل

بما حمل املؤسسة خسائر اضافية
ن �ت �ي �ج��ة ان �خ �ف ��اض ق �ي �م �ت �ه��ا وق �ب��ول
اس � �ه � ��م ش � ��رك � ��ة ف � ��ي ع � �م � ��ان ت �س��اه��م
فيها الشركة وال�ت�ن��ازل ع��ن  ٪25من
املديونية لصالح الشركة.
 - 8مالحظات ش��اب��ت استثمارات
امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي م �ج �م ��وع ��ة (Abraaj
:)Ccapital
 ع� ��دم ق � ��درة ص� �ن ��دوق (Menasa )Opporunities Fund iع�ل��ى ال��وف��اء
بالتزاماته البالغة  103ماليني دوالر
اميركي.
 ت �ع ��ارض امل �ص��ال��ح ل �ق �ي��ام م��دي��رالصندوق امل��دار عن طريق ()Abraaj
ب� ��إق� ��راض ص� �ن ��ادي ��ق ت��اب �ع��ة ل �ش��رك��ة
( )Abraaj Capitalوأورد ال ��دي ��وان
بيانا يوضح الشركات املقترحة في
الصندوق.
 املوافقة بقرار من لجنة استثمارأم ��وال امل��ؤس�س��ة ب�ت��اري��خ 2013/9/3
ع�ل��ى ش ��راء ح�ص��ة اح ��د املستثمرين
ب�ق�ي�م��ة  50.000.000دوالر ام�ي��رك��ي
ل � ��زي � ��ادة ح� �ج ��م ص� � �ن � ��دوق (Abraaj
 )Private Equity Fund IV L.Pمن
دون وجود مبررات لتلك الزيادة رغم
تدني عوائد صناديق (.)Apraa
 - 9مالحظات ش��اب��ت استثمارات
امل ��ؤس � �س ��ة امل � � � � ��دارة م � ��ن ق� �ب ��ل ش��رك��ة
:Hardstone
 انخفاض قيمة جميع الصناديقامل� ��دارة م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ة ح�ي��ث بلغت
ال �خ �س��ائ��ر  104.629.421ي � ��ورو ف��ي
 2015/3/31وبنسبة  ٪42.9من اصل
تكلفتها البالغة  244مليون يورو.
 خ �س��ارة ك��ام��ل امل �ب �ل��غ امل�س�ت�ث�م��رف��ي ص �ن��دوق ( )Parlyo Iوال�ب��ال��غ 45
مليون يورو بعد اعادة تقييم اصول
الصندوق.
 زي � � � � � ��ادة اس � �ت � �ث � �م� ��ار امل ��ؤس� �س ��ةب� �ص� �ن ��دوق ( )Attikonب ��ال ��رغ ��م م��ن

املؤشرات السالية.
 ع��دم ت��واف��ر تقارير مالية مدققةلجميع ال�ص�ن��ادي��ق ال�ع�ق��اري��ة امل ��دارة
م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ة ك�م��ا ال ي�ت��واف��ر ام�ين
استثمار للصناديق وبالتالي هناك
غياب في الرقابة على الشركة املديرة
للصناديق العقارية.
 - 10مالحظات شابت االستثمار
ف��ي ال�ص�ن��ادي��ق امل� ��دارة م��ن ق�ب��ل Sisu
.Capital Limited
ف �ي �م��ا ي �ل��ي اه� ��م امل�ل�اح �ظ ��ات ال�ت��ي
شابت االستثمار في هذه الصناديق:
 تكبد امل��ؤس�س��ة خ�س��ائ��ر محققةوغ� �ي ��ر م �ح �ق �ق��ة ب �ل �غ��ت 88.502.392
ي� ��ورو م ��ن اج �م��ال��ي م �س��اه �م��ة بلغت
 152.322.261ي ��ورو وال �ت��ي ت ��دار من
قبل (.)Sisu Capital Limited
 ت �ع �ث��ر ص� �ن ��دوق (Sisu Capital )Private Equity Fund L.Pنتيجة
إق � ��راض اح ��د أن��دي��ة ال ��درج ��ة ال�ث��ال�ث��ة
البريطانية.
 تعثر ص �ن��دوق (ARVO FNUD )LTDوش � �ط� ��ب م �ب �ل��غ 8.364.685
ي��ورو ب�ت��اري��خ  2009/3/31وامتناع
م��راق��ب ال �ح �س��اب��ات ع��ن إب � ��داء ال ��رأي
ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة ك �م��ا ت �ب�ي�ن اس �ت �ث �م��ار
الصندوق في استراتيجيات تخالف
م��ا ج��اء ب��ال�لائ�ح��ة امل��ال�ي��ة للمؤسسة
وال� �ت ��ي ت �ن��ص ع �ل��ى م� ��راع� ��اة ض �م��ان
ال �ق �ي �م��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار م��ع
ت �ح �ق �ي��ق اع� �ل ��ى ع ��ائ ��د ب ��أق ��ل م�خ��اط��ر
محتملة.
 تعثر ص �ن��دوق )ARVO FUND )II LTDوش�ط��ب مبلغ 33.106.114
ي � � � ��ورو م � ��ن ق� �ي� �م ��ة االس � �ت � �ث � �م� ��ار ف��ي
ت��اري��خ  2009/3/31وام�ت�ن��اع مراقب
ال � �ح � �س ��اب ��ات ع � ��ن إب � � � ��داء ال � � � ��رأي ف��ي
امليزانية.
 - 11امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي ش ��اب ��ت
الصناديق العقارية املدارة عن طريق
))CROUP LEONARD DE VINCI
وفيما يلي أهم املالحظات:
 م��واف �ق��ة ل�ج�ن��ة االس �ت �ث �م��ار علىزي ��ادة مساهمتها بمبلغ  32مليون
ي� ��ورو ف��ي ص �ن��دوق )Aerium Atlas
 )Managementفي فبراير  2015ليبلغ
اج�م��ال��ي امل�س��اه�م��ة  50م�ل�ي��ون ي��ورو
بنسبة  ٪63.9بالرغم من الصعوبات
امل ��ال �ي ��ة ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ال �ص �ن��دوق
وط �ل �ب��ت امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ن امل� ��دي� ��ر ع��دم
الدخول في استثمار جديد وإرس��ال
جميع االرب��اح وارب��اح عمليات البيع
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تحقيق المؤسسة خسائر نتيجة التخارج
مع بعض الصناديق المقفلة والمفتوحة
تتمة المنشور ص11
لها مباشرة ودراس��ة سبل التخارج
منه.
 ان �خ �ف��اض ق�ي�م��ة ص��اف��ي اص ��ولبعض الصناديق العقارية ومنها:
 انخفاض قيمة الصندوق العقاري()Meigerhorn LDv Managemnet
وانخفاض في قيمة صناديق عقارية
بعملة اليورو عن تكلفتهم.
 - 12ت �ح �ق �ي ��ق خ� �س ��ائ ��ر ن �ت �ي �ج��ة
التخارج من بعض الصناديق املقفلة
واملفتوحة:
حيث قامت املؤسسة خالل السنة
امل��ال �ي��ة  2015/2014ب��ال �ت �خ��ارج من
ب� �ع ��ض ال � �ص � �ن ��ادي ��ق االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
املقفلة واملفتوحة ونتج عن التخارج
م ��ن ت �ل��ك ال �ص �ن��ادي��ق خ �س��ائ��ر بلغت
 125.970.662دوالرا اميركيا واورد
الديوان بيانا بأهم الصناديق.
وط �ل��ب ال ��دي ��وان ض � ��رورة متابعة
مساهمات امل��ؤس�س��ة ف��ي الصناديق
االستثمارية وبيان اسباب انخفاض
قيمة اصولها وإعداد دراسات وافية
ع��ن ج ��دوى االس�ت�ث�م��ار ف��ي م�ث��ل تلك
ال �ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��اري��ة ل�ل�ح��د من
الخسائر الناتجة عن التخارج.
وأف � � � � � ��ادت امل� ��ؤس � �س� ��ة ب � � ��أن إدارة
االستثمارات املباشرة تقوم بمراجعة
م�س�ت�م��رة ألص��ول �ه��ا م ��ن ال�ص�ن��ادي��ق
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة امل �ق �ف �ل��ة وامل �ف �ت��وح��ة
بهدف املحافظة على ج��ودة االصول
وت �ح �ق �ي ��ق اف � �ض ��ل ع ��ائ ��د ب �م �س �ت��وى
مقبول من املخاطرة.
 - 13أه��م امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي شابت
الئ� �ح ��ة ال � �ش� ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالداري � � � ��ة
ب��امل��ؤس �س��ة ال � �ص� ��ادرة ب� �ق ��رار رئ�ي��س
مجلس االدارة رق��م ( )3لسنة 1977
امل �ع��دل ب��ال �ق��رار رق��م ( )2ل�س�ن��ة 1983
والقرار رقم ( )2لسنة :2010
فيما يلي أهم املالحظات:
 وج� ��ود أرب� ��اح غ�ي��ر م�ح�ق�ق��ة غيرم� �ع� �ت ��رف ب� �ه ��ا ب� �س� �ج�ل�ات امل��ؤس �س ��ة
وتأثر مبالغ العجز االك�ت��واري الذي
ت �ط��ال��ب امل ��ؤس �س ��ة ال� �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة
بسشداده وع��دم تضمني السياسات
املحاسبية املعتمدة طريقة تسجيل
االس �ت �ث�م��ارات ف��ي ال�ش��رك��ات التابعة
والزميلة وط��ول ال�ف�ت��رة منذ اعتماد
مجلس االدارة السياسات املحاسبية
السارية وعدم تعبير رقم املوجودات
نتيجة قياسها بطرق مختلفة.
 - 14عدم كفاية الضوابط املنظمة
لشؤون االستثمار باملؤسسة:
حيث تعرضت بعض استثمارات

امل ��ؤس� �س ��ة ل �ل �م �خ��اط��ر ل � �ع ��دم ك �ف��اي��ة
ال � �ض� ��واب� ��ط امل� �ن� �ظ� �م ��ة آلل � �ي� ��ة ات� �خ ��اذ
ال �ق��رار االس�ت�ث�م��اري وف�ي�م��ا ي�ل��ي أه��م
املالحظات:
 عدم وضع آلية محددة للموافقةعلى ال��دخ��ول ف��ي استثمارات بمبلغ
 200م �ل �ي��ون دوالر ام �ي��رك��ي او اق��ل
ب��االض��اف��ة ال��ى ع��دم وض��ع الضوابط
امل �ن��اس �ب��ة مل �ن��ع االن� �ف ��راد ب��ال �ق��رار عن
ط� ��ري� ��ق ال� � ��دخ� � ��ول ف � ��ي اس� �ت� �ث� �م ��ارات
ض�خ�م��ة ب �م��واف �ق��ة ال�ل�ج�ن��ة ال��داخ�ل�ي��ة
لالستثمار او امل��دي��ر ال �ع��ام م��ن دون
ال �ع��رض ع�ل��ى لجنة اس�ت�ث�م��ار أم��وال
املؤسسة:
 ع� � � � ��دم اع � � �ت � � �م� � ��اد ال � �س � �ي� ��اس� ��اتواالس� �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ات االس �ت �ث �م ��اري ��ة
الواردة بالئحة االستثمار.
 ع ��دم ت�ض�م�ين ال�لائ �ح��ة ال�ت�ح�ق��قم��ن ال �خ �ب��رة وال �ت��أه �ي��ل ل ��دى م��دي��ري
االس �ت �ث �م��ار وب� �ي ��وت ال �ح �ف��ظ ف ��ي أي
استثمار جديد.
 عدم وجود ضوابط تنظم شطباو ت�س�ي�ي��ل او ت�خ�ف�ي��ض او دم ��ج او
فصل االستثمارات ووج��وب موافقة
اللجنة واالفصاح الكافي عن ذلك.
 ع � � ��دم وج � � � ��ود ض � ��واب � ��ط ت �ن �ظ��ماإلقراض من الصناديق االستثمارية
التي تستثمر فيها املؤسسة ويديرها
مدير واحد.
 ع � � ��دم وج� � � ��ود ض � ��واب � ��ط ت �ح �ظ��رال��دخ��ول ف��ي اس�ت�ث�م��ارات م��ع م��دي��ر ال
يدير سوى أموال املؤسسة.
 ع� � ��دم وج� � � ��ود ض � ��واب � ��ط ب��ال �ح��داألقصى لألموال املستثمرة عن طريق
م��دي��ر واح ��د ون�س�ب��ة ام ��وال املؤسسة
امل � ��دارة م��ن ق�ب��ل اي م��دي��ر ال ��ى جملة
االموال التي يديرها.
 ع ��دم وج� ��ود ض��واب��ط بأفضليةالدخول في استثمارات تساهم فيها
مؤسسات مثيلة.
 ع ��دم ت�ض�م�ين ال�ل�ائ �ح��ة ض ��رورةالحصول على موافقة لجنة استثمار
اموال املؤسسة عند اتخاذ أي قرارات
جوهرية بخصوص أي استثمار.
 ع��دم وج��ود ضوابط تنظم الحداألق � �ص� ��ى ل �ن �س �ب��ة م �ل �ك �ي��ة امل��ؤس �س��ة
او امل �ل �ك �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي ال �ص �ن��ادي��ق
االستثمارية وقرار تمديد العمر.
 عدم وجود ضوابط تنظم اسستخصيص م�ب��ال��غ زي ��ادة االس�ت�ث�م��ار
في عدة محافظ.
 ع ��دم وج� ��ود ض ��واب ��ط ل�ل�ح��د مناملخاطر وإيقاف الخسائر.
 ع��دم االل�ت��زام بالتوصية ال��واردةف � ��ي اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م� �ي ��رس ��ر 2010

مالحظات خاصة
بتقرير الفحص
االكتواري الثاني
عشر للمركز المالي
للمؤسسة

شعار التأمينات االجتماعية

ب�ف�ص��ل ال��وظ��ائ��ف ع��ن ط��ري��ق ان �ش��اء
وحدة مختصة تتولى ادارة املخاطر
وقياس اداء االستثمارات بعيدا عن
م ��دي ��ري ادارات االس �ت �ث �م��ار وت��أخ��ذ
ب��االع�ت�ب��ار ح�ج��م االم� ��وال امل� ��دارة عن
طريق مدير واحد لتالفي التركز.
 ع ��دم ش �م��ول دراس� � ��ات ال �ج��دوىبالجانب القانوني قبل ال��دخ��ول في
أي استثمار.
 ع � � � � ��دم وج � � � � � ��ود آل� � � �ي � � ��ة ل � �ع� ��رضاالس �ت �ث �م��ارات امل�ت�ع�ث��رة او ت�ل��ك التي
ت�ح�ق��ق خ�س��ائ��ر او ل��م ت�ح�ق��ق ال�ه��دف
من الدخول فيها على لجنة استثمار
ام��وال املؤسسة بشكل دوري التخاذ
القرار املناسب بشأنها.
 ع � ��دم ت �ض �م�ي�ن ك ��اف ��ة ات �ف��اق �ي��اتاالس� �ت� �ث� �م ��ار ب � �ن ��دا ي �ك �ف��ل ع� � ��دم دف ��ع
اي ع � �م� ��والت ألي � ��ة اط� � � ��راف وت �ح �م��ل
مسؤولية مخالفة ذل��ك واإلق ��رار عنه
ب��امل �ص��ادق��ات ال ��دوري ��ة ب �م��ا ي�ح��اف��ظ
على اموال املؤسسة.
 - 15تحقيق خسائر محققة بلغت
نحو  125مليون دوالر اميركي نتيجة
ع ��دم س�لام��ة ال� �ق ��رارات االس�ت�ث�م��اري��ة
ال�خ��اص��ة ب�ص�ن��دوق (Kuva Limited
 )Acti Fundكالتالي:
 عدم سالمة القرارات االستثماريةالخاصة بهذا االستثمار منذ الدخول
فيه وحتى عند تغيير استراتيجيته
الى الذهب واملشتقات املالية.
 ات �خ ��اذ ق� ��رار امل��واف �ق��ة ف ��ي لجنةاستثمار اموال املؤسسة على تسييل
االستثمار.
 - 16م�لاح �ظ��ات ش��اب��ت مساهمة
امل��ؤس �س��ة ف��ي ص �ن��دوق (Indochina
:)Land Holding
فيما يلي أهم املالحظات:
 ع ��دم دراس � ��ة امل��ؤس �س��ة ل �ج��دوىاالستثمار في الصندوق مما يخالف
البند ( )7من املادة الرابعة من الئحة

استثمار ام��وال املؤسسة حيث اتفق
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ال� �س ��اب ��ق ل �ل �م��ؤس �س��ة
م��ع م��دي��ر ال �ص �ن��دوق ع�ل��ى مساهمة
امل��ؤس �س��ة ف ��ي ال �ص �ن ��دوق م ��ن خ�ل�ال
اجتماعات غير رسمية بما يخالف
البند ( )7من املادة الرابعة من الئحة
استثمار اموال املؤسسة.
 ع � ��دم ت �ح �ق �ي��ق ال � �ص � �ن ��دوق ألي ��ةأرب � � ��اح م �ن��ذ امل �س��اه �م��ة وان �خ �ف��اض
قيمته السوقية ال��ى اق��ل م��ن التكلفة
حيث حققت القيمة السوقية ألصول
ال �ص �ن ��دوق ان �خ �ف��اض��ا م �س �ت �م��را عن
تكلفتها منذ بداية االستثمار وبلغت
 8.364.402دوالرا أم�ي��رك��ي ف��ي حني
ب�ل�غ��ت تكلفتها  19.408.928دوالرا
أم �ي��رك �ي��ا ف ��ي  2015/3/31وب�ن�س�ب��ة
.٪56.9
 - 17امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي ش ��اب ��ت
اس� �ت� �ث� �م ��ار امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ص� �ن ��دوق
مصارف االستثماري.
ال �ب �ن��وك غ �ي��ر امل ��درج ��ة واس�ت�ث�م��ار
ال� �ن� �ق ��د امل� �ت ��وف ��ر ف� ��ي ال � ��ودائ � ��ع ألج ��ل
وس� � �ن � ��دات ال� �خ ��زي� �ن ��ة ال � � �ص � ��ادرة ع��ن
ح � �ك ��وم ��ات دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وص �ن��ادي��ق اس� ��واق النقد
وذلك لتحقيق افضل العوائد املمكنة
بأقل درجة من املخاطرة.
فيما يلي أهم تلك املالحظات:
 ممارسة لجنة متابعة ومراقبةس � ��وق ال� �ح� �ك ��وي ��ت ل� � �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة
وأس ��واق امل��ال الخليجية واالقليمية
املشكلة باملؤسسة ملهام غير مذكورة
ضمن اختصاصاتها.
 م �س��اه �م��ة امل��ؤس �س��ة ب �م �ب �ل��غ 30مليون دي�ن��ار كويتي ف��ي الصندوق
ف��ي ظ��ل ان �خ �ف��اض ال�ق�ي�م��ة ال�س��وق�ي��ة
ألصول الصندوق الى اقل من التكلفة
وت�ح�ق�ي�ق��ه ل�خ�س��ائ��ر ح�س��ب امل�ي��زان�ي��ة
امل ��دق �ق ��ة ف ��ي  2012/12/31وب�ل�غ��ت
القيمة ال�س��وق�ي��ة ملساهمة املؤسسة

 28.956.699دي� � �ن � ��ارا ك ��وي �ت �ي ��ا ف��ي
.2015/3/31
 - 18عدم كفاية الضوابط املنظمة
ل� �ع� �ض ��وي ��ات م �م �ث �ل��ي امل ��ؤس� �س ��ة ف��ي
مجالس ادارات الشركات والصنادق
التي تستثمر فيها.
 - 19امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي ش ��اب ��ت
املحافظ املالية املحلية للمؤسسة.
فيما يلي أهم تلك املالحظات:
 ممارسة شركة وفرة لالستثمارال� ��دول� ��ي وظ �ي �ف ��ة م ��دي ��ر االس �ت �ث �م��ار
وأمني الحفظ ملحافظ املؤسسة حيث
ان املحفظة رقم ( )25-12الغرض منها
هو حفظ السندات واملحفظة رقم (-5
 )25الغرض منها حفظ االسهم مما
يضعف احكام الرقابة على ادارة تلك
االموال.
 وج��ود بعض اوج��ه القصور فيعقود ادارة بعض املحافظ املحلية.
 ع � � ��دم وج � � � ��ود ض � ��واب � ��ط ت �ن �ظ��مع �م �ل �ي ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي م �ح��اف��ظ
وف � � ��رة ( )10-25و( )63-25و(-25
 )9وك ��ذل ��ك م �ح �ف �ظ��ة األم � � ��ان ك �م��ا ان
الضوابط الخاصة بمحفظة وع��د لم
يتم تحديثها منذ ت��اري��خ العقد في
.2004/10/7
 -20ع ��دم ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف�ق��ة
ال��دي��وان امل�س�ب�ق��ة ق�ب��ل إب ��رام اتفاقية
ن � �ظ� ��ام ح ��وك� �م ��ة ق � �ط� ��اع االس� �ت� �ث� �م ��ار
باملؤسسة بتاريخ  2015/1/7بمبلغ
 198.000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ب��امل�خ��ال�ف��ة
ألح � �ك ��ام امل� ��ادت�ي��ن رق� �م ��ي ( 13و)14
م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ( )30ل�س�ن��ة 1964
ب��إن�ش��اء دي ��وان املحاسبة وتعديالت
وم ��ن دون ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل��واف�ق��ات
ال �ل��ازم � ��ة م � ��ن ك � ��ل م � ��ن ل �ج �ن ��ة ب �ي��وت
ال�خ�ب��رة االس�ت�ش��اري��ة وإدارة الفتوى
والتشريع.
 -21ع��دم وج��ود آلية تنظم تعيني
مدققي الحسابات الخارجيني.

 -22املالحظات التي شابت بعض
االس �ت �ث �م ��ارات غ �ي��ر امل �ج��دي��ة وال �ت��ي
تعاني م��ن خسائر أو أرب��اح متدنية
وت��م تمديد اع�م��اره��ا ل�ف�ت��رات طويلة
ومن اهم تلك املالحظات ما يلي:
 اس � �ت � �م� ��رار ت �ح �ق �ي��ق ج ��ان ��ب م��نالصناديق التي تمت املساهمة فيها
منذ فترة طويلة خسائر غير محققة.
 ت��دن��ي ال �ع ��وائ ��د او ال �ت��وزي �ع��اتل �ج ��ان ��ب م� ��ن ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ال �ع �ق��اري��ة
واملقفلة وان�ع��دام�ه��ا لجانب اخ��ر من
تلك الصناديق.
 تمديد اع�م��ار ج��ان��ب الصناديقلفترات وصلت في بعضها الى ()16
عاما.
 عدم الحصول على تقارير ماليةمدققة وتقارير تقييم دوري��ة لجانب
من الصناديق وبما ال يمكن املؤسسة
من تقييم املخاطر التي تتعرض لها.
 - 23عدم توفر املعلومات الكافية
ع��ن األداء التاريخي ومنهجية عمل
ج��ان��ب م��ن م��دي��ري االس�ت�ث�م��ار ال��ذي��ن
تتعامل معهم املؤسسة.
 - 24غياب أمناء االستثمار لجانب
من الصناديق االستثمارية.
رابعا  -فحص ومراجعة شؤون
التوظف بالمؤسسة.
أه��م امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي أس�ف��ر عنها
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ل� �ش ��ؤون ال� �ت ��وف ب��امل��ؤس �س��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  2015/2014ما يلي:
 - 1ن �ق��ل م��وظ �ف��ي امل ��ؤس� �س ��ة ال��ى
املسميات الوظيفية الجديدة من دون
وجود بطاقات وصف وظيفي.
وطلب ال��دي��وان اتخاذ ما يلزم من
االجراءات لالنتهاء من إعداد بطاقات
الوصف الوظيفي.
وأف ��ادت امل��ؤس�س��ة ان��ه ج��ار العمل
بالتنسيق مع دي��وان الخدمة املدنية
إلن � �ش� ��اء وص� � ��ف وظ� �ي� �ف ��ي ل��وظ��ائ��ف
املؤسسة.
 - 2ورود اس �ت �ث �ن��اءات ع �ل��ى ق��رار
ال� �ن� �ق ��ل ( )315ل �س �ن ��ة  2014ب �ش��أن
امل� �س� �م� �ي ��ات ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة ب��امل��ؤس �س��ة
باملخالفة للمادة رق��م ( )17من نظام
العاملني.
 - 3ت� ��رق � �ي� ��ة ع� � � ��دد  10م ��وظ �ف�ي�ن
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �م��وع��د امل� �ح ��دد ل�ت��رق�ي��ة
العاملني باملؤسسة.
 - 4املالحظات التي شابت صرف
م �ك��اف��آت اع� �م ��ال ال �خ��دم��ات امل �م �ت��ازة
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عدم تضمين عقد التدقيق الداخلي إجراءات
التحقق من سالمة القرار االستثماري
تتمة المنشور ص12
ومنها ما يلي:
 ع� � � ��دم وج � � � ��ود ق� � ��واع� � ��د ل� �ص ��رفمكافآت الخدمات املمتازة.
 ص��رف مكافآت اع�م��ال الخدماتاملمتازة للمتدربني في املؤسسة.
 ص��رف مكافآت اع�م��ال الخدماتاملمتازة للمتعاقدين مع املؤسسة.
 ص��رف مكافآت اع�م��ال الخدماتاملمتازة من دون ترشيح من االدارات
املختصة.
 -5إل �غ��اء امل� ��ادة امل �ل��زم��ة للموظف
امل�ق�ت��رض بالتوقيع على إق ��رار يبني
ف �ي��ه ق�ي�م��ة ال �ق��رض وال�ك�ي�ف�ي��ة وامل ��دة
ال �ت��ي ي �ت��م خ�لال �ه��ا س � ��داده م �م��ا ك��ان
ي�م�ث��ل ض �م��ان��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة بصفتها
املقرض.
 -6ع � ��دم اع� �ت� �م ��اد ت� �ق ��اري ��ر ك �ف ��اءة
م��وظ �ف �ت�ين ح��اص �ل �ت�ين ع �ل��ى ت �ق��اري��ر
كفاءة بدرجة ضعيف كنتيجة لعدم
سماع أقوالهن من قبل لجنة شؤون
العاملني،
 -7قصور قرار املدير العام رقم ()4
ل�س�ن��ة  1985ف��ي ش ��أن ت �ق��دي��ر ك �ف��اءة
امل��وظ �ف�ين ع��ن ت�ق��دي��ر ك �ف��اءة امل��وظ��ف
ف��ي ح��ال حصوله على اج��ازات تزيد
مدتها عن ( )6اشهر خالل السنة.
 -8م �خ��ال �ف��ة ت �ع��اق��د امل��ؤس �س��ة مع
احدى الشركات لتوفير خدمات االمن
وال �ح��راس��ة مل��واق��ع امل��ؤس�س��ة بتاريخ
 2014/12/31ل �ل �م��ادة رق ��م ( )64من
القانون رقم ( )6لسنة  2010في شأن
العمل في القطاع االهلي.
 -9مخالفة ال�ق��رار رق��م ( )16لسنة
 2015ب �ش��أن ان �ش��اء م�ك�ت��ب امل�ت��اب�ع��ة
ل�ل�ب�ن��د ( )4م��ن ال�ف�ص��ل ال �س ��ادس من
ق ��واع ��د ت �ن �ف �ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال �ه �ي �ئ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة ذات امل�ي��زان�ي��ات
املستقلة.
 -10ت �ع �ي�ين م��وظ��ف غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
بوظيفة إش��راف�ي��ة باملخالفة للمادة
رقم ( )15من مرسوم بقانون رقم ()15
لسنة  1979في ش��أن الخدمة املدنية
والبند (أ) من املادة رقم ( )1من القرار
رقم ( )94لسنة  1986في شأن شروط
وقواعد تعيني املوظفني باملؤسسة.
خامسا  -المالحظات المستمرة
ألكثر من سنة ولم تقم
المؤسسة بتالفيها:
 -1م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت اس�ت�ث�م��ارات
امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ال� �ص� �ن ��ادي ��ق امل � � ��دارة
م ��ن ق �ب��ل ش ��رك ��ة (Brompton Asset
 )Managementوم � � � ��ن اه � � � ��م ت �ل��ك

املالحظات ما يلي:
 ان � � �خ � � �ف � ��اض ق � �ي � �م� ��ة م� �س ��اه� �م ��ةامل��ؤس�س��ة ف��ي ص�ن��دوق (Rsal Estate
 )Fund Interationalحيث بلغت 44.5
مليون دوالر اميركي في حني بلغت
ال�ت�ك�ل�ف��ة  150م�ل�ي��ون دوالر ام�ي��رك��ي
بانخفاض قدره  105.5ماليني دوالر
ام �ي��رك��ي م�ن�ه��ا ع�م�ل�ي��ة ش�ط��ب بمبلغ
 34.2م� �ل� �ي ��ون دوالر ام � �ي� ��رك� ��ي ف��ي
 2012/3/31وج ��اء ه ��ذا االن�خ�ف��اض
ال�ح��اد ألس�ب��اب م�ت�ع��ددة منها اع��ادة
ت�ق�ي�ي��م االص� � ��ول ال �ع �ق��اري��ة وارت� �ف ��اع
املديونية على اصول الصندوق.
 موافقة املؤسسة ب��إق��راض مديرالصندوق قرضني بمبلغ  60.1مليون
دوالر ام�ي��رك��ي وت�م��دي��د م��دة ال�ق��رض
االول ب �م ��ا ي �خ ��ال ��ف ع �ق ��د ال �ت �م��وي��ل
على ال��رغ��م م��ن تدني أداء الصندوق
وخ� � �س � ��ارة امل� ��دي� ��ر ل �ك ��ام ��ل م �س��اه �م��ة
امل��ؤس�س��ة البالغة  150مليون دوالر
اميركي.
 ال �ت �ع��اق��د م ��ع ن �ف��س امل ��دي ��ر م��نخ� �ل� ��ال اس � �ت � �ث � �م� ��ار امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف��ي
ص �ن��دوق )Australian Real Estste
 )Fundوانخفاض قيمة االستثمار.
 - 2مساهمة املؤسسة في صندوق
املوانئ.
حيث طلب الديوان ضرورة سرعة
ال �ت �خ��ارج م��ن االس �ت �ث �م��ار م��ع ت��زوي��د
ال ��دي ��وان ب��ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة امل��دق�ق��ة
حتى .2014/12/31
وأف � � � � � ��ادت امل� ��ؤس � �س� ��ة ب � � ��أن ادارة
ال�ص�ن��دوق تلقت ع��ددا م��ن ال�ع��روض
وج� ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى امل �ف��اض �ل��ة بينها
وذل� � ��ك ف �ي �م��ا ي �خ��ص اح � ��د امل �ش��اري��ع
ال�ل��وج�س�ت�ي��ة واالس�ت�ث�م��ار ف��ي شركة
( )2GOام��ا بخصوص ميناء دمياط
ون � � �ظ� � ��را ل � �ل� ��وض� ��ع ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ف��ي
ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ف �م��ا زال
امل�ش��روع متوقفا ع��ن العمل ويسعى
مدير الصندوق إليجاد افضل وسيلة
ل� �ل� �ت� �خ ��ارج وب � �خ � �ص� ��وص ص� �ن ��دوق
( )MPCفما زال��ت امل�ف��اوض��ات قائمة
للتسوية.
 - 3املالحظات التي شابت مساهمة
املؤسسة في املحفظة الوطنية.
فيما يلي اهم تلك املالحظات:
 ع��دم التزام املؤسسة بجانب منقرارات مجلس الوزراء والتي تقضي
بتكليف ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة لالستثمار
ب ��إن� �ش ��اء امل �ح �ف �ظ��ة وت �ك �ل �ي��ف ل�ج�ن��ة
لإلشراف عليها.
 عدم التزام املؤسسة بسداد باقيقيمة مساهمتها باملحفظة.
وط� �ل ��ب ال � ��دي � ��وان م � �ج� ��ددا ات �خ ��اذ

خلل في الهيكل
التنظيمي لبعض
إدارات قطاع
االستثمار التي
تستثمر حوالي
 27.8مليار دينار
مبنى التأمينات االجتماعية

االج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة ل�ت�لاف��ي مخالفة
ال� � �ق � ��رارات وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة االخ � � ��رى ال� �ت ��ي ش��ارك��ت
ب��امل �ح �ف �ظ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة وب� �م ��ا ي�ح�ق��ق
االه � ��داف امل ��رج ��وة م��ن ت �ل��ك املحفظة
وت��وض �ي��ح االم� ��ر ال ��ى ادارة ال�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع وم �ت��اب �ع��ة م��ا ي�س�ف��ر عنه
استطالع رأيها.
 - 4مالحظات ش��اب��ت استثمارات
املؤسسة في الودائع:
فيما يلي اهم املالحظات:
 عدم وجود نسب محددة لتوزيعال � ��ودائ � ��ع ف ��ي ال� �ب� �ن ��وك وامل ��ؤس� �س ��ات
املالية.
 ت��رك��ز ودائ ��ع امل��ؤس�س��ة ف��ي عملةال� � ��دوالر االم �ي��رك��ي م��ا ب�ي�ن ال�ع�م�لات
االجنبية باملخالفة للمادة رق��م ()33
من الئحة االستثمار.
 ت� � � � �ج � � � ��اوز ن� � �س� � �ب � ��ة اس � �ت � �ث � �م� ��ارامل��ؤس�س��ة ال��ودائ��ع ل�ل�ح��دود املعتمدة
ب ��االس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة االس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة
للمؤسسة.
وط�ل��ب ال��دي��وان م �ج��ددا ات �خ��اذ ما
ي �ل��زم ل��وض��ع ن �س��ب ال �ت��رك��ز ل��ودائ��ع
املؤسسة ل��دى البنوك التي تستثمر
ب�ه��ا واع�ت�م��اده��ا م��ن لجنة استثمار
ام� ��وال امل��ؤس �س��ة واالل� �ت ��زام بالنسب
وال �ح �ل��ول امل �ع �ت �م��دة ب��اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
االستثمار مع االخ��ذ باالعتبار مبدأ
توزيع املخاطر جغرافيا وطبقا لنوع
العمالت.
وأف� � � ��ادت امل ��ؤس �س ��ة ب ��ان ��ه ف ��ي ظ��ل
الظروف العادية فإنها حريصة على
االل� �ت ��زام ب��ال �ح��دود امل�ع�ت�م��دة لنسبة
االس�ت�ث�م��ار ب��ال�ن�ق��د وال ��ودائ ��ع إال ان��ه
وع�ل��ى ض��وء امل�ت�غ�ي��رات االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ع��امل �ي��ة امل �ت�لاح �ق��ة ف��ان �ه��ا م ��ا زال ��ت
م �س �ت �م��رة ف ��ي ات� �ب ��اع م �ب ��دأ ال�ت�ح�ف��ظ
ع�ن��د دخ ��ول االس � ��واق او االس�ت�ث�م��ار
ف ��ي م �ش��اري��ع ج ��دي ��دة وان اح �ت �ف��اظ

امل��ؤس�س��ة بالسيولة امل�ت��وف��رة لديها
ف ��ي ش �ك��ل ودائ� � ��ع ي�ع�ت�ب��ر م ��ن اف�ض��ل
الخيارات املتاحة.
 - 5امل�لاح �ظ��ات ال�خ��اص��ة باملبالغ
املتسلمة م��ن ال�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة س��دادا
للعجز االكتواري ومنها:
 ت �ض �خ �ي ��م اي� � � � � � ��رادات امل ��ؤس� �س ��ةللسنوات املالية التي تم خاللها سداد
اقساط العجز االكتواري وااللتزامات.
 ال� �ت� �ف ��اوت امل �ل �ح ��وظ ف ��ي ن �ت��ائ��جاعمال املؤسسة نتيجة لتضمني تلك
املبالغ ضمن االيرادات االعتيادية.
 - 6ت ��أث ��ر ف �ع��ال �ي��ة وك � �ف� ��اءة ن �ظ��ام
ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة وارت �ف��اع مستوى
م � �خ� ��اط� ��ر ال � ��رق � ��اب � ��ة ب� �س� �ب ��ب ض �ع��ف
وق� �ص ��ور ال �ت��دق �ي��ق ال ��داخ� �ل ��ي وع ��دم
تفعيل املخاطر.
 - 7امل � �ل� ��اح� � � � �ظ � � � ��ات امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة
باستراتيجية النشاط االستثماري
ل �ل �م��ؤس �س��ة امل � �ع� ��دة م� ��ن ق �ب ��ل ش��رك��ة
( )Merverلالستشارات.
 - 8تكبد املؤسسة خسائر محققة
ب�ل�غ��ت  31٫500٫972دوالرا ام��ري�ك�ي��ا
ح� �ت ��ى  2015/3/31م � ��ن ص� �ن ��دوق
(.)Manhattan Intervest Equity III
 -9م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش � ��اب � ��ت ن� �ش ��اط
ال�ت��دري��ب ف��ي املؤسسة وم��ن ب�ين تلك
املالحظات ما يلي:
 تعدد اوجه االشراف على البرامجالتدريبية باملؤسسة.
 ع��دم ك�ف��اي��ة ال�ض��واب��ط وال�ل��وائ��حاملنظمة الختيار املرشحني للدورات
التدريبية واملهمات الرسمية.
 ع� � � ��دم وج� � � � ��ود الئ� � �ح � ��ة ت� ��دري� ��بب ��امل ��ؤس� �س ��ة وخ � �ط ��ة س� �ن ��وي ��ة ت�ن�ظ��م
اعماله.
 - 10املالحظات الخاصة باملحافظ
العقارية املحلية اململوكة للمؤسسة
واملدارة بمعرفة شركة وفرة العقارية
ومنها:

 امل�ل�اح �ظ ��ات ال �خ��اص��ة ب��امل�ب��ان��يال� �ت ��ي ت �ش �غ �ل �ه��ا امل ��ؤس� �س ��ة ك �م �ق��رات
اداري � ��ة وس �ك��ن ل�ل�ع��ام�ل�ين ب�ه��ا وال�ت��ي
تتضمنها املحفظة العقارية رقم :1
 م�خ��ال�ف��ة امل �ع��ال �ج��ات املحاسبيةل �ل �م �ب��ان��ي ال� �ت ��ي ت �ش �غ �ل �ه��ا امل��ؤس �س��ة
ك� �م� �ق ��رات اداري � � � ��ة وس� �ك ��ن ل �ل �ع��ام �ل�ين
ب�ه��ا ل�ل�م�ع��اي�ي��ر وال �ق��واع��د واالع � ��راف
املحاسبية السليمة.
 ت �ح �م �ي��ل م � �ص ��روف ��ات امل �ح �ف �ظ��ةبمبلغ  93.000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي تمثل
رواتب بعض العاملني بشركة وفرة.
 اس� �ت� �م ��رار ت �ع��اق��د ش ��رك ��ة وف ��رةال �ع �ق��اري��ة ب��اس �م �ه��ا م ��ع ادارة ام�ل�اك
الدولة العقارية اليجار اراض خاصة
باملحفظتني العقاريتني 1و.2
 - 11ع ��دم اص � ��دار ب �ع��ض ق � ��رارات
وزير املالية التي تنظم تطبيق جانب
من امل��واد املنصوص عليها بقوانني
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م
م ��ن م � ��رور م ��ا ي �ق ��ارب  37ع��ام��ا على
صدورها.
 - 12وجود ارص��دة مستحقة على
اص�ح��اب االع�م��ال ف��ي القطاع االهلي
وال�ن�ف�ط��ي ح�ي��ث ب�ل�غ��ت 56٫499٫401
دينار كويتي في  2015/3/31مقابل
 59٫567٫572دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ف��ي
 2014/3/31بنقص قدره 3٫068٫171
دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا وب�ن�س�ب��ة  ٪ 5وب�ل��غ
امل� � �س � ��دد خ �ل ��ال ال � �ف � �ت ��رة ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
 6٫169٫310دن ��ان � �ي ��ر ك ��وي �ت �ي ��ة ع��ن
االرص ��دة املستحقة ف��ي 2015/3/31
م �ق��اب��ل  4٫701٫910دن��ان �ي��ر ك��وي�ت�ي��ة
م �س��دد ع ��ن االرص� � ��دة امل�س�ت�ح�ق��ة في
 2014/3/31ب��زي��ادة ف��ي التحصيل
ب �ل �غ��ت  1٫467٫400دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي
وبنسبة .٪ 23٫8
 - 13ع� ��دم ع� ��رض ال �ت �ع��اق��د ال ��ذي
ابرمته شركة وفرة العقارية بصفتها
م� �ف ��وض ��ة ع� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ع ش��رك��ة

وف � ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة مل � �ق� ��اوالت ت�ن�ظ�ي��ف
املباني واملدن على الديوان باملخالفة
للمادتني رقمي  13و 14م��ن القانون
رق ��م  30ل�س�ن��ة  1964ب��ان �ش��اء دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وت �ع��دي�ل�ات��ه ح �ي��ث بلغت
ق�ي�م��ة ال�ع�ق��دي��ن االج �م��ال �ي��ة 343٫668
دي � � �ن � � ��ارا ك ��وي� �ت� �ي ��ا وت � � � �ج � � ��اوزت ح��د
ال �ن �ص��اب ال ��ذي ت�ن��ص ع�ل�ي��ه امل��ادت�ين
امل� �ش ��ار ال �ي �ه �م��ا وال �ب��ال �غ��ة 100٫000
دينار كويتي.
 - 14امل �ل��اح � �ظ � ��ات ال � �ت� ��ي ش ��اب ��ت
التعاقد مع بعض موظفي املؤسسة
املستقبلني.
سادسا :مالحظات
الرقابة المسبقة.
فيما يلي ع��رض أله��م املالحظات
ال �ت��ي اس �ف ��رت ع�ن�ه��ا رق ��اب ��ة ال ��دي ��وان
املسبقة:
 - 1الوفورات املالية غير املباشرة.
حيث اسفرت اعمال الرقابة املسبقة
لعقد تحديث اجهزة التخزين وبيئة
ال �خ��ادم واج �ه��زة النسخ االحتياطي
ع ��ن ت�ح�ق�ي��ق وف� � ��ورات غ �ي��ر م�ب��اش��رة
بلغت  6٫648دينارا كويتيا.
 - 2ط ��ول م ��دة ب �ق��اء ع �ق��د ت�ح��دي��ث
اج � �ه� ��زة ال� �ت� �خ ��زي ��ن وب� �ي� �ئ ��ة ال � �خ ��ادم
واج� � � � �ه � � � ��زة ال� � �ن� � �س � ��خ االح � �ت � �ي � ��اط � ��ي
ب��امل��ؤس �س��ة ب �ع��د ص� ��دور ق� ��رار لجنة
املناقصات املركزية بالترسية وقبل
عرضها على الديوان حيث استغرقت
 63ي��وم��ا االم��ر ال��ذي يستلزم دراس��ة
االج � � � � ��راءات وال� �س� �ي ��اس ��ات االداري � � ��ة
املتبعة داخل املؤسسة.
سابعا :المخالفات المالية
ومن اهم تلك املخالفات ما يلي:
 ع� � ��دم ال � �ح � �ص ��ول ع� �ل ��ى م ��واف �ق ��ةال��دي��وان املسبقة قبل االرت�ب��اط وذل��ك
باملخالفة الحكام املادتني  13و 14من
ق��ان��ون ان�ش��اء ال��دي��وان رق��م  30لسنة
 1964وت�ع��دي�لات��ه االم ��ر ال ��ذي يشكل
مخالفة مالية طبقا للبند  6من املادة
 52من ذات القانون وذلك في املخالفة
امل��ال�ي��ة رق��م  2015/2014 - 88بشأن
تعاقد شركة وفرة العقارية بصفتها
م� �ف ��وض ��ا ع� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ع اح� ��دى
ال�ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا دون ال�ع��رض
على الرقابة املسبقة:

14

أخبار

aldostoor

الثالثاء  2رمضان  07 . 1437يونيو 2016

الخالد يؤكد ضرورة االنتشار األمني
السليم والواعي خالل شهر رمضان

األطراف اليمنية تتفق
على اإلفراج غير المشروط
عن األطفال المحتجزين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال�خ��ال��د ض ��رورة االن �ت �ش��ار األم�ن��ي
ال� �س� �ل� �ي ��م وال � � ��واع � � ��ي خ� �ل ��ال ش �ه��ر
رم �ض��ان امل �ب��ارك إض��اف��ة إل ��ى روح
التعاون مع املواطنني واملقيمني.
وقالت إدارة االع�لام األمني في
ب �ي��ان ص �ح��اف��ي إن ال �ش �ي��خ محمد
الخالد اجتمع بالوكالء املساعدين
امل �ي��دان �ي�ي�ن وال � �ق� ��ادة ب��ال �ق �ط��اع��ات
امل� �ي ��دان� �ي ��ة ال� �ع ��ام� �ل ��ة ض� �م ��ن خ�ط��ة
ال� �ت ��أم�ي�ن ل �ش �ه��ر رم � �ض ��ان امل� �ب ��ارك
ب �ح �ض��ور وك �ي ��ل ال � � � ��وزارة ال �ف��ري��ق
سليمان الفهد.
وأك� � � � ��د ال � �خ � ��ال � ��د ع� � � ��دم ال� �ق� �ب ��ول
ب��ال �ت �ه��اون او ال �ت �ق��اع��س أو ع��دم
ال� �ج ��دي ��ة ف� ��ي أداء امل � �ه� ��ام امل��وك �ل��ة
لرجال االمن موضحا أنه سيتابع
م � �ي� ��دان � �ي� ��ا م �ل��ام � ��ح ه� � � ��ذه ال �خ �ط ��ة
واطالعه أوال بأول على مجرياتها.
وب�ي�ن أن أداء األج �ه ��زة األم�ن�ي��ة
ي �ج ��ب ان ي� �ك ��ون م �ت �م �ي��زا وق � ��دوة
للجميع ألن أمن الوطن ومواطنيه
م �س ��ؤول �ي ��ة وام � ��ان � ��ة ف� ��ي اع �ن��اق �ن��ا
جميعا
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��دم وك� �ي ��ل وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ف ��ري ��ق ال �ف �ه��د ش��رح��ا
م � �ت � �ك� ��ام�ل��ا ع � � ��ن خ� � �ط � ��ة ال � �ت� ��أم�ي��ن

ش� � �ه � ��دت م � � � �ش� � � ��اورات ال � �س�ل��ام
اليمنية املنعقدة حاليا في الكويت
ب��رع��اي��ة االم��م امل�ت�ح��دة خ�ط��وة في
االت� � �ج � ��اه ال �ص �ح �ي��ح ت �م �ث �ل��ت ف��ي
ات � �ف ��اق األط� � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة خ�ل�ال
جلسة لجنة األس ��رى واملعتقلني
ع �ل��ى االف � � ��راج غ �ي��ر امل� �ش ��روط عن
األط�ف��ال على ان تعقبها خطوات
م �م��اث �ل��ة الط �ل��اق س � ��راح ع� ��دد م��ن
املحتجزين.
وي �ع��د ه ��ذا ال �ت �ط��ور اإلي �ج��اب��ي
ال� � ��ذي ت �ح �ق��ق ف ��ي م �س �ت �ه��ل ش�ه��ر
رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك خ � �ط� ��وة أول � ��ى
وضرورية باتجاه الدفع في مسار
ال�س�لام ب�ين الفرقاء اليمنيني الى
االم ��ام ومعالجة جميع القضايا
السياسية واالمنية واالقتصادية
الشائكة.
وع� � �ل � ��ى ال� � ��رغ� � ��م م� � ��ن امل ��رح � �ل ��ة
الصعبة وال�ش��اق��ة ال�ت��ي يعيشها
اليمن وخلفت الكثير من الجروح
وامل��آس��ي وامل �ح��ن وع�م�ق��ت ال�ف��رق��ة
ب�ين اليمنيني ف��ان االم ��ال ال ت��زال
معلقة على ب��وادر انتصار العقل
خالل مشاورات الكويت للتوصل
الى حل سلمي يسهم في استتباب
األمن واالستقرار في اليمن وخلق
نظام سياسي قوي ومستقر.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ق��ال مبعوث
االمم املتحدة الى اليمن اسماعيل

وزير الداخلية مترئسا اجتماع الوكالء املساعدين

ب� �ج ��وان� �ب� �ه ��ا األم � �ن � �ي ��ة وامل � ��روري � ��ة
والوقائية ودور القطاعات األمنية
ف��ي امل �س��اه �م��ة ض �م��ن ه ��ذه ال�خ�ط��ة
ك ��ل ح �س��ب اخ �ت �ص��اص��ه وم �ه��ام��ه
واملسؤوليات التي يتطلع لها.
وأش ��ار ال�ف��ري��ق الفهد ال��ى خطة
االن� �ت� �ش ��ار وال � �ت ��وزي ��ع ل� �ل ��دوري ��ات
األم� � �ن� � �ي � ��ة وامل � � � � ��روري � � � � ��ة وم� � ��واق� � ��ع
ت ��وزي �ع ��ات �ه ��ا أم � � ��ام دور ال �ع �ب ��ادة
واملجمعات التجارية وفي الشوارع
واألماكن املهمة األخ��رى وفي كافة
املواقع واألماكن التي تشهد كثافة
عالية من اهل الكويت.

وش��دد على دور األم��ن الوقائي
ف� � ��ي م� � �س � ��ان � ��دة األم � � � � ��ن امل � �ي� ��دان� ��ي
واملروري بالواجبات واملسؤوليات
إضافة إلى دور الجهات الحكومية
امل �س��ان��دة ل �ه��ذه ال �خ �ط��ة م ��ن خ�لال
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب� �ش� �ك ��ل م� �س� �ت� �م ��ر م��ع
القطاعات األمنية املختلفة
وق��دم ال �ق��ادة امل�ي��دان�ي��ون شرحا
م �ف �ص�ل�ا ك� ��ل ح� �س ��ب اخ �ت �ص��اص��ه
وواجباته ومسؤولياته باإلضافة
إل � ��ى ن� �ط ��اق ال� �ت ��وزي ��ع واالن� �ت� �ش ��ار
لرجال االمن ومواقع مسؤولياتهم
وواج�ب��ات�ه��م وامل��واق��ع ال�ت��ي سيتم

الجامعة تعلن  17يونيو موعدا
لتقديم طلبات االلتحاق الكترونيا
أع� � �ل� � �ن � ��ت ج � ��ام� � �ع � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
ام ��س أن ع�م�ل�ي��ة ت �ق��دي��م ط�ل�ب��ات
االل � �ت � �ح � ��اق ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل �ل �ع��ام
ال �ج��ام �ع��ي  2017/2016س�ت�ب��دأ
الكترونيا في  17يونيو الجاري
وتستمر حتى  25منه.
وقال عميد القبول والتسجيل
ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت د .ع� ��ادل
م ��ال ال �ل��ه ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ان ف�ت��رة ال�ت�ق��دي��م املعلنة تشمل
ال � �ط � �ل � �ب ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن وأب� � �ن � ��اء
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ات وم � ��واط� � �ن � ��ي دول
مجلس التعاون والطلبة من فئة
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر قانونية
امل �س �ت��وف�ين ش � ��روط ال �ق �ب��ول م��ن
خريجي النظام املوحد واملعهد
ال��دي�ن��ي وال �ث��ان��وي��ات األم��ري�ك�ي��ة
وخ��ري�ج��ي امل� ��دارس اإلن�ج�ل�ي��زي��ة
وامل � � �ت � � ��وق � � ��ع ت � �خ� ��رج � �ه� ��م م �ن �ه ��ا
بالنسبة لطلبة م��دارس الكويت
فقط.
وب �ي��ن ان � ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة
ال �ك��وي �ت �ي�ين وأب� �ن ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات
ال� � �ح � ��اص� � �ل �ي��ن ع� � �ل � ��ى ال� � �ش� � �ه � ��ادة
ال� �ث ��ان ��وي ��ة م� ��ن خ � � ��ارج ال �ك��وي��ت

اض��اف��ة ال ��ى ب�ق�ي��ة ف �ئ��ات الطلبة
غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �س �م��وح ل�ه��م
بالتقدم إلى الجامعة سيقومون
ب �ت �ق��دي��م ط �ل �ب��ات االل� �ت� �ح ��اق ف��ي
امل��واع�ي��د امل�ح��ددة مشيرا ال��ى أن
ه� �ن ��اك ف� �ت ��رة خ �ص �ص��ت ل�ل�ط�ل�ب��ة
امل � �ح� ��ول �ي�ن م � ��ن خ� � � ��ارج ج��ام �ع��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ب� � � ��دات م � ��ن  29م ��اي ��و
املاضي وتستمر الى  4اغسطس
املقبل.
واض� � ��اف م� ��ال ال �ل ��ه ان� ��ه ن �ظ��را
ل�ع�ق��د اخ �ت �ب��ارات ال � ��دور ال�ث��ان��ي
قبل انتهاء فترة اعتماد القبول
سيسمح للمستوفني من هؤالء
الطلبة نسب القبول بالجامعة
ب �ت �ق��دي��م ط �ل �ب��ات االل �ت �ح��اق قبل
نهاية دوام يوم  21يوليو املقبل.
وأوض��ح أن ه�ن��اك نسبا دنيا
محددة للطلبة ذوي االحتياجات
ال�خ��اص��ة م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين وأب�ن��اء
الكويتيات املستوفني للشروط
املنصوص عليها على أن يقدم
ال �ط��ال��ب ض �م��ن أوراق � � ��ه ش �ه��ادة
إث�ب��ات إع��اق��ة م��ن الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة مضيفا ان

ه� ��ؤالء ال �ط �ل �ب��ة ع�ل�ي�ه��م م��راج�ع��ة
صالة القبول والتسجيل لتقديم
ط �ل �ب��ات ال �ت �ح��اق �ه��م ب��ال �ج��ام �ع��ة
للفصل األول املقبل.
وذك � � ��ر ان � ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ط�ل�ب��ة
م� � ��دارس ال �ث��ان��وي��ة اإلن �ج �ل �ي��زي��ة
امل �ت ��وق ��ع ت �خ��رج �ه��م ف ��ي ال �ف �ص��ل
ال�ص�ي�ف��ي ع�ل�ي�ه��م ت�ق��دي��م طلبات
االل�ت�ح��اق بالجامعة إلكترونيا
خ�لال امل��واع�ي��د امل�ح��ددة وتقديم
نتائجهم النهائية خ�لال يومي
عمل بعد تاريخ تخرجهم حتى
ي �م �ك ��ن ت� �ح ��دي ��د ت �خ �ص �ص��ات �ه��م
بالجامعة واس�ت�ك�م��ال إج��راء ات
تسجيلهم.

م�ت��اب�ع�ت�ه��ا أم �ن �ي��ا ب �ش �ك��ل مستمر
وتأمني املنشآت الحيوية واملنافذ.
ك �م��ا ت ��م االس� �ت� �م ��اع ال� ��ى ت�ق��ري��ر
عن الخطة املرورية لشهر رمضان
وامل� �ت� �ض� �م� �ن ��ة ت � ��وزي � ��ع ال � ��دوري � ��ات
واالن � �ت � �ش� ��ار امل � � � ��روري وال� �ت ��واج ��د
ب��ال�ت�ق��اط�ع��ات واألم ��اك ��ن امل��زدح�م��ة
ل �ض �م��ان ان �س �ي��اب �ي��ة ال �س �ي��ر ط�ي�ل��ة
الشهر الفضيل ودور غرفة التحكم
امل � ��رك � ��زي ف � ��ي م � �س ��ان ��دة ال �ج �ه ��ود
املرورية.

ول � � ��د ال � �ش � �ي� ��خ اح� � �م � ��د ان ات � �ف� ��اق
األط � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة ع �ل��ى االف � ��راج
غير امل�ش��روط عن األط�ف��ال وبحث
تفاصيل وآليات اطالق سراح عدد
م��ن املحتجزين ف��ي األي��ام القليلة
امل�ق�ب�ل��ة سينعكس إي�ج��اب�ي��ا على
عملية بناء الثقة وال��دف��ع بمسار
السالم إلى األمام.
واك� � � � � � ��د ف � � � ��ي إط� � � � � � ��ار إي� � � �ج � � ��ازه
ال�ص�ح��اف��ي ال�ي��وم��ي ان م �ش��اورات
الكويت سوف تستمر خالل شهر
رمضان املبارك
وذك � � ��ر ان م � � �ش� � ��اورات ال� �س�ل�ام
ال�ي�م�ن�ي��ة اس �ت��أن �ف��ت أع �م��ال �ه��ا في
ال � �ك� ��وي� ��ت ب� �ع� �ق ��د م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال �ج �ل �س��ات ل �ت �ن �ف��ي ب ��ذل ��ك ك� ��ل م��ا
ي� �ش ��اع ع ��ن ت �ع �ل �ي��ق أح� ��د ال ��وف ��ود
م �ش��ارك �ت��ه ف��ي ال �ج �ل �س��ات وت��ؤك��د
اص� ��رار امل �ش��ارك�ين ع�ل��ى ال�ت��وص��ل
ال��ى ح��ل سلمي .واوض��ح ان أول��ى
ال�ج�ل�س��ات ك��ان��ت م��ع وف��د أن�ص��ار
ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��ام اذ
ت �ط��رق ال� �ح ��وار ال ��ى أب� ��رز م �ح��اور
املرحلة املقبلة بما يضمن ترابط
األب� �ع ��اد ال �س �ي��اس �ي��ة واالن �س��ان �ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة .وق � ��ال ان� ��ه ت�ط��رق
كذلك ال��ى التطورات امليدانية في
م��دي �ن��ة ت �ع��ز م �ش ��ددا ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ت �ق��وي��ة ال �ل �ج��ان امل �ح �ل �ي��ة وات �خ��اذ
التدابير الالزمة لضمان األمن.

الرحمة العالمية وبسمة أمل
تدعمان السوريين باألردن
اع �ل��ن م�ك�ت��ب ال��رح �م��ة ال�ع��امل�ي��ة
ع ��ن ت �ن �ف �ي��ذه وف ��ري ��ق ب �س �م��ة أم��ل
ال �ت �ط��وع��ي م� �ش ��روع م �س��اع��دات
ل��دع��م  900أس ��رة س��وري��ة الج�ئ��ة
في األردن بمناسبة حلول شهر
رمضان املبارك.
وق � � ��ال م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال��رح �م��ة
ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ال�ع��اص�م��ة األردن �ي��ة
ع � �م ��ان ب ��اس ��ل ش � �ح� ��ادة أن ه ��ذا
امل� �ش ��روع ه��و  269ض �م��ن ق��واف��ل
م � �س � ��اع � ��دات ال� ��رح � �م� ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة
ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ال � �س ��وري �ي�ن ك� �م ��ا ي�ع��د
املشروع رقم  30لفريق بسمة أمل
التطوعي.
وأوض� � � � ��ح ش� � �ح � ��ادة أن وف � ��دا
ك��وي �ت �ي��ا ي �ض��م  22ش �خ �ص��ا زار
األردن في نهاية األسبوع املاضي
ح �ي��ث ب� ��دأ ب �ت ��وزي ��ع امل �س ��اع ��دات
العينية والنقدية ومنها الطرود
ال �غ ��ذائ �ي ��ة وك ��وب ��ون ��ات ال �س�ل�ات
الرمضانية وامل�لاب��س واألل�ع��اب
وال � �ح � �ل� ��وي� ��ات ل�ل�أط� �ف ��ال ب �ق �ي �م��ة
إج �م��ال �ي��ة ب �ل �غ��ت  80أل� ��ف دي �ن��ار

جانب من املساعدات

أردن� ��ي  115أل ��ف دوالر أم��ري�ك��ي
تقريبا.
وأشار إلى أن برنامج التوزيع
شمل األس��ر القاطنة ف��ي مناطق
الشمال ارب��د وال��رم�ث��ا والجنوب
مأدبا والكرك والوسط العاصمة
عمان والسلط.
ول� � � �ف � � ��ت إل� � � � � ��ى أن ب � ��رن � ��ام � ��ج
زي� ��ارة ال��وف��د ال ��ى األردن تخلله

ت �خ �ص �ي��ص ي� ��وم ل �ت �ق��دي��م ال��دع��م
النفسي ل  100طفل يتيم حيث
ق ��ام ال��وف��د ب��رف�ق��ة ه ��ؤالء األي �ت��ام
بزيارة احدى املجمعات التجارية
ومدينة لأللعاب الدخال البهجة
والسرور على نفوس األطفال.
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في احتفال الجمعية التطوعية النسائية بتخرج طلبة وطالبات الثانوية العامة

لطيفة الفهد :نساند الحكومة في تطوير
العملية التعليمية
أك� � � ��دت رئ� �ي� �س ��ة ل �ج �ن ��ة ش � ��ؤون
امل� � � � ��رأة ال� �ش� �ي� �خ ��ة ل �ط �ي �ف ��ة ال �ف �ه��د
حرص اللجنة على دعم ومساندة
ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ت�ع�ل�م�ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ب �م��ا ي�خ��دم
ال� �ط� �ل� �ب ��ة وي� � �ص � ��ب ف � ��ي م �ص �ل �ح��ة
الدولة.
وق � ��ال � ��ت ال� �ش� �ي� �خ ��ة ل �ط �ي �ف��ة ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش
اح � �ت � �ف� ��ال ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ال� �ت� �ط ��وع� �ي ��ة ال� �ن� �س ��ائ� �ي ��ة ل �خ��دم��ة
وت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ب �ت �خ��رج طلبة
وطالبات الثانوية العامة بمدرسة
الشهيدة أس ��رار القبندي ثنائية
اللغة ان ه�ن��اك اهتماما حكوميا
ب�ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال �ب�ل�اد بما
ي � ��واك � ��ب `ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال �ت �ع �ل �م �ي��ة
الحديثة التي يشهدها العالم.
وأش � � ��ارت ال� ��ى ال �خ ��دم ��ات ال�ت��ي
ت �ق��دم �ه��ا ال � ��دول � ��ة ل ��دع ��م ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص ليكون شريكا فاعال في
ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م م ��ن خ�ل��ال دع��م
ادارات التعليم ال �خ��اص وتذليل
ك��ل ال �ع �ق �ب��ات ف��ي س�ب�ي��ل االرت �ق��اء
باملستوى ال�ع��ام للطلبة وتنمية

الشيخة لطيفة الفهد على هامش احتفال الجمعية الكويتية التطوعية النسائية

وت� � �ط � ��وي � ��ر وت� � �ح � ��دي � ��ث ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال امل �ش��رف ال �ع��ام
ل� �ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ة امل � �س � �ت � �ش� ��ار ي �ح �ي��ى
ال �خ �ط �ي��ب ان ال �ع �ل��م ه ��و ال �س�ل�اح
امل�ن�ي��ع ال ��ذي يعلي ش��أن األوط ��ان
واألم� � ��م وي �ح �ق��ق امل �ك ��ان ��ة ال�لائ �ق��ة
وامل��رم��وق��ة ل�لان�س��ان ف��ي املجتمع
م��ؤك��دا أه�م�ي��ة إدراك ق�ي�م��ة العلم

واإلب � � � � � ��داع واالب� � �ت� � �ك � ��ار وال� �ب� �ح ��ث
العلمي في بناء الحضارات.
وش� ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة م��واص�ل��ة
ال � �ط�ل��اب مل �س �ي��رت �ه��م ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
وال� �ت� �ح� �ل ��ي ب��ال �ث �ق��ة ف� ��ي أن �ف �س �ه��م
لتحقيق النجاح مبينا أن األعمال
واالن�ج��ازات ال تتحقق باألمنيات
وإن � � �م� � ��ا ب � � � � � � � ��اإلرادة واالج� � �ت� � �ه � ��اد
والطموح واملثابرة للوصول إلى

قدمت مساعدات غذائية بمناسبة شهر رمضان

الهالل األحمر تواصل نشاطاتها
االنسانية في اليمن
واص�ل��ت جمعية ال�ه�لال األحمر
نشاطاتها االنسانية في ع��دد من
االحياء واملديريات بمحافظة تعز
اليمنية بتوزيع مساعدات اغاثية
ش �م �ل��ت م � � ��واد غ ��ذائ� �ي ��ة اس��اس �ي��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة ح� �ل ��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
املبارك.
وق � � ��ال م �ن �س��ق ادارة ال � �ك� ��وارث
وال � � �ط � ��وارئ ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة خ��ال��د
امل� � �ط� � �ي � ��ري ف� � ��ي ات � � �ص� � ��ال ه ��ات� �ف ��ي
بكونا ام��س ان شحنة ج��دي��دة من
املساعدات االنسانية يتم توزيعها
ح��ال�ي��ا ل��رف��ع ب�ع��ض امل �ع��ان��اة التي
ي�ع�ي�ش�ه��ا اب �ن��اء امل �ح��اف �ظ��ة نتيجة
الحصار املفروض عليها.
واض��اف املطيري ان املساعدات
تشتمل مواد غذائية اساسية مثل
االرز وال��دق�ي��ق وال�س�ك��ر والحليب
وزي ��ت ال�ط�ع��ام وغ�ي��ره��ا مبينا ان

جانب من التكريم

تحقيق االهداف.
ودع� � ��ا ال � �ط �ل�اب إل � ��ى ال ��دق ��ة ف��ي
اخ� �ت� �ي ��ار امل � �ج� ��ال أو ال �ت �خ �ص��ص
الذي يناسب قدراتهم ومهاراتهم
ب ��اع� �ت� �ب ��ار ان االخ � �ت � �ي� ��ار ال �س �ل �ي��م
م �ص��در ال �ن �ج��اح وم �ع �ي��ار ال�ت�ف��وق
معربا ع��ن االم��ل ب��أن ت�ك��ون إدارة
امل � ��درس � ��ة ق� ��د وف � � ��رت االم� �ك ��ان ��ات
واالدوات ال � �ت� ��ي ت �ض �ع �ه��م ع �ل��ى

طريق الثقافة واملعرفة وتؤهلهم
لشق طريق النجاح املأمول.
وألقى عدد من الطلبة والطالبات
كلمات نيابة عن زمالئهم الخريجني
اعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم
إلدارة امل � ��درس � ��ة وأع� � �ض � ��اء ه�ي�ئ��ة
ال �ت��دري��س ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد
ك �ب �ي��ر ف ��ي س �ب �ي��ل ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ف��وق
والنجاح لهم.

كما ألقى عدد من أولياء األمور
كلمات بهذه املناسبة ثمنوا فيها
ج�ه��ود امل��درس��ة والقائمني عليها
من أجل االرتقاء بمستوى التعليم
وتوفير الرعاية الكاملة ألبنائهم.

وزارة التجارة :رصد أي ارتفاع
مصطنع في األسعار
دعت وزارة التجارة والصناعة
املواطنني واملقيمني الى االبالغ عن
اي ارتفاع مصطنع السعار امل��واد
الغذائية املعروضه في الجمعيات
التعاونية والتأكد من صالحيتها
خالل شهر رمضان املبارك.
وق� � ��ال� � ��ت ال � � �ت � � �ج � ��ارة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي ان وكيل ال��وزارة املساعد
لشؤون الرقابة وحماية املستهلك

عيد ال��رش�ي��دي ق��ام ام��س بجوالت
م�ي��دان�ي��ة ف��ي ع ��دد م��ن الجمعيات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة مل �ت��اب �ع��ة ورص � � ��د اي
ارت� �ف ��اع م�ص�ط�ن��ع ل�لاس �ع��ار خ�لال
شهر رمضان.
واض ��اف ��ت ان ال��رش �ي��دي ت ��رأس
ف ��ري �ق ��ا م� ��ن م �ف �ت �ش��ي ال ��رق ��اب ��ة ف��ي
ال� � � � � � ��وزارة ل � ��رص� ��د ال �ت �خ �ف �ي �ض��ات
وال �ت �ن��زي�لات وال �ع��روض املجانية

وال� �ت ��أك ��د م ��ن ال � �ت� ��زام ال �ج �م �ع �ي��ات
ب��االس�ع��ار داع �ي��ة املستهلكني ال��ى
االتصال بالخط الساخن  135عند
وج� ��ود اي م �خ��ال �ف��ة او اس�ت�ف�س��ار
ع ��ن ام� ��ور ت�ت�ع�ل��ق ب��اخ�ت�ص��اص��ات
الوزارة املختلفة.

االئتمان 22 :مليون دينار لبناء قسائم
وشراء بيوت في مايو الماضي
جانب من املساعدات الكويتية

هذه الدفعة الجديدة شملت احياء
الغنامي والصقر والرشاد في تعز.
وك��ان��ت الجمعية أطلقت حملة
شعبية في ابريل من العام املاضي
ل�ج�م��ع ال �ت �ب��رع��ات ل��دع��م األوض ��اع

اإلنسانية ف��ي اليمن تضامنا مع
ال �ظ��روف الصعبة ال�ت��ي يواجهها
األش �ق��اء ف��ي ال��دول��ة نتيجة نقص
الدواء واملواد الغذائية.

ق��ال بنك االئتمان الكويتي إن
اجمالي ع��دد ال�ق��روض العقارية
التي منحها خالل مايو املاضي
بلغ  773قرضا تقدر قيمتها بـ22
مليون دينار مضيفا أن اجمالي
ق ��روض امل�ح�ف�ظ��ة ب�ل��غ  29قرضا
بقيمة تبلغ نحو  274ألف دينار.
وأوض� � � � � ��ح ال � �ب � �ن� ��ك ف� � ��ي ب� �ي ��ان

اح�ص��ائ��ي ام ��س أن ع ��دد ق��روض
ب �ن��اء ال�ق�س��ائ��م ال �خ��اص��ة ب�ل��غ 22
قرضا بمبلغ  1٫44مليون دينار
ف��ي ح�ي�ن ب�ل��غ ع ��دد ق� ��روض ب�ن��اء
ال �ق �س��ائ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة  98ق��رض��ا
بمبلغ  6٫84ماليني دينار.
وبني أن ق��روض ش��راء البيوت
ب �ل �غ��ت  58ق ��رض ��ا ب �م �ب �ل��غ 3٫93

م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي ح�ين ب�ل��غ ع��دد
قروض السكن الخاص  14قرضا
بنحو  317أل��ف دي�ن��ار الفتا إلى
أن عدد قروض منح ذوي االعاقة
بلغت  347قرضا بـ  3٫09ماليني
دينار.
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هنأ الموظفين بحلول شهر رمضان المبارك

الكندري :جهود العاملين بالمجلس
عالمة فارقة في مسيرة األمانة

األمني العام عالم الكندري متوسطا اللجنة املنظمة لحفل استقبال موظفي االمانة العامة

أق ��ام ��ت األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س
األم � ��ة ام� ��س وج ��ري ��ا ع �ل��ى ع��ادت �ه��ا
ال�س�ن��وي��ة ح�ف��ل اس�ت�ق�ب��ال للعاملني
ف �ي �ه��ا ل �ت �ب��ادل ال �ت �ه��ان��ي ب�م�ن��اس�ب��ة
حلول شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك بقاعة
االحتفاالت الكبرى بمبنى املجلس
بحضور أم�ين س��ر املجلس النائب
عادل الجار الله الخرافي وأمني عام
املجلس عالم علي الكندري.
وق��ال الكندري في كلمة له خالل

ال�ح�ف��ل ان االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ت�ح��رص
ع� �ل ��ى إق� ��ام� ��ة م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال� �ل� �ق ��اءات
لتنمية ال�ع�لاق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة بني
م��وظ �ف��ي األم� ��ان� ��ة وإظ � �ه� ��ار أواص� ��ر
الترابط والتعاون بينهم إضافة إلى
بث روح العمل والنشاط مع بداية
الشهر املبارك.
وأض� � � � ��اف ال � �ك � �ن� ��دري ان ج �ه��ود
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب ��األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة خ�ل�ال
االعوام الثالثة االخيرة باتت عالمة

توطين أصناف زراعية
جديدة في البالد
ن �ج��ح امل� � ��زارع ال �ك��وي �ت��ي ي��وس��ف
ال� �ك ��ري� �ب ��ان ��ي ف� ��ي ت ��وط �ي�ن أص� �ن ��اف
زراع � �ي� ��ة ج ��دي ��دة ف ��ي ال� �ب�ل�اد م�ن�ه��ا
ال� ��ذرة ال �ح �م��راء وال�ب�ط�ي��خ األب�ي��ض
والبرتقالي والقطن.
وق ��ال ال�ك��ري�ب��ان��ي ل�ك��ون��ا إن ه��ذه
األص � �ن� ��اف ل ��م ت �ك��ن م� �ع ��روف ��ة ع�ل��ى
م �س �ت��وى ال� �ش ��رق األوس� � ��ط ك ��ال ��ذرة
الحمراء والزرقاء والبطيخ األبيض
والبرتقالي وأنواع أخرى من القطن
مشيرا إل��ى اهتمامه ب��زراع��ة ن��وادر
الخضار والفاكهة.
وأوض��ح أن ال��ذرة الحمراء تمتاز
ب �ل��ون �ه��ا األح� �م ��ر ال ��داك ��ن وط�ع�م�ه��ا
ش��دي��د ال �ح�لاوة املختلف ع��ن ال��ذرة
ال�ع��ادي��ة وموطنها األص�ل��ي أمريكا

الوسطى والجنوبية .ول�ف��ت أيضا
إل��ى البطيخ البرتقالي وه��و صنف
م� � �ع � ��روف ف � ��ي ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح ��دة
وي �ت �م �ي��ز ب�ط�ع��م م �ت��وس��ط ال �ح�ل�اوة
إض��اف��ة إل��ى ال�ب�ط�ي��خ األب �ي��ض وه��و
ص� �ن ��ف ق� ��دي� ��م ك� � ��ان ي� �س� �ت� �خ ��دم ف��ي
ص�ن��اع��ة ال�ح�ل��وي��ات ف��ي ال �ق��رن ال �ـ19
في أمريكا الشمالية.
وأض� � � ��اف أن � ��ه ت �م �ك��ن أي� �ض ��ا م��ن
زراع � � ��ة أج� � ��ود أن � � ��واع ال �ق �ط��ن وه��و
القطن األم��ري�ك��ي امل�ط��ور م��ن القطن
امل� �ص ��ري م �ب �ي �ن��ا أن ه �ن ��اك ال �ع��دي��د
من الصعوبات التي واجهته أثناء
ال ��زراع ��ة م �ث��ل ش��ح امل �ي��اه ودرج� ��ات
الحرارة املرتفعة.

 ..وخالل تكريمه موظفي إدارة شؤون املنظمات

ف��ارق��ة ف��ي م�س�ي��رة االم��ان��ة وان �ج��از
ي �س �ج��ل ل �ه��م م �ب �ي �ن��ا ت �ل��ك ال �ج �ه��ود
خاصة املبذولة خالل دور االنعقاد
ال �ح��ال��ي م �ل �م��وس��ة م ��ن ق �ب��ل رئ�ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم وأعضاء
مكتب املجلس والنواب كافة.
وفي نهاية كلمته اوضح الكندري
ان االمانة العامة سوف تسعى الى
استغالل فترة العطلة البرملانية في
عمل ال��دورات التدريبية للموظفني

وص �ي��ان��ة ع ��دد م��ن م��راف��ق وم�ب��ان��ي
املجلس.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ك��رم األم�ي�ن العام
املجلس األمة عالم علي الكندري في
مكتبه أم��س م��وظ�ف��ي إدارة ش��ؤون
امل �ن �ظ �م��ات وذل � ��ك ن �ظ �ي��ر ج �ه��وده��م
امل �ت �م �ي��زة وت �ف��ان �ي �ه��م ف ��ي أع�م��ال �ه��م
ومشاركتهم الفعالة في املؤتمرات
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ول� �ج ��ان
الصداقة البرملانية.

مشروع نويت أبني الكويت يساعد
الطلبة في التغلب على التعثر الدراسي
أك� ��د م ��ؤس ��س امل � �ش ��روع ال��وط �ن��ي
«ن ��وي ��ت أب �ن ��ي ال� �ك ��وي ��ت» ل�ل�ت��وج�ي��ه
واإلرش � ��اد ال �ط�لاب��ي ع�ل��ي دش �ت��ي أن
امل�ش��روع ساهم ف��ي توجيه وإرش��اد
عدد من طالب وطالبات الكويت في
التغلب على التعثر الدراسي.
وأوضح في تصريح للصحافيني
على هامش ختام فعاليات املشروع
أن «ن ��وي ��ت أب �ن��ي ال �ك ��وي ��ت» يسعى
للمساهمة في خلق جيل ناجح قادر
ع�ل��ى ب �ن��اء ال �ك��وي��ت ودع ��م تنميتها
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى أن � ��ه س �ي �س �ت �م��ر خ�ل�ال
السنوات املقبلة.
وذك � ��ر أن امل� �ش ��روع ال � ��ذي ان�ط�ل��ق
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ت�ح��ت رع��اي��ة وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي د .ب � ��در ال�ع�ي�س��ى
ي�ع��د ب��واب��ة لتميز ال �ط�لاب ف��ي كافة
أم ��ور ح�ي��ات�ه��م التعليمية واملهنية
واملهارية والنفسية.
وأش��ار إل��ى أن التحدي الحقيقي
ه��و م�ح��ارب��ة س�ل��وك ال�ف�ش��ل والعمل
على محاربة التعثر موجها رسالة
ال� ��ى أول� �ي ��اء االم� � ��ور ل��دع��م اب�ن��ائ�ه��م
وت�ج�ن��ب ال�س�ل��وك ال�س�ل�ب��ي تجاههم
وم�س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى تحقيق النجاح
وت�غ�ل��ب امل�ص��اع��ب ال��دراس�ي��ة بكسب
امل � �ه� ��ارات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة
لتحقيق النجاح.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وشمل التكريم مدير إدارة شؤون
امل�ن�ظ�م��ات م�ش�ع��ل ال�ع�ن��زي ورئ�ي��س
ق�س��م ل �ج��ان ال �ص��داق��ة ب ��در الجمعة
ورئ� �ي ��س ق �س��م االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال��دول��ي ط�ل�ال ال �ح��رب��ان وامل��وظ�ف�ين
ح �ص ��ة ال� ��زام� ��ل وأح � �م� ��د ب�ه�ب�ه��ان��ي
وسارة السبيعي.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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