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أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي النائب عدنان سيد عبدالصمد 
ان اللجنة اجتمعت ملناقشة احلساب 
اخلتامي لوزارة الدفاع عن السنة املالية 
2018/2017 وم��اح��ظ��ات دي���وان 
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني بشأنه .

واضاف : وتبني للجنة ما يلي :
أوال : امليزانية اإلستثنائية للتسلح

للسنة الثالثة على التوالي لم يصل أي 
حساب ختامي عن امليزانية اإلستثنائية 
للتسلح خافا للقانون ال��ذي نص على 
اع���داده سنويا ، ووفقا لفحص دي��وان 
احملاسبة على تنفيذ م��ا يخص عقود 
التسلح فقد تبني له أن تطبيق القانون 
بصورته احلالية أدى إلى عدم انتظام 
أعماله احملاسبية وعدم احكام الرقابة من 

قبل األجهزة الرقابية.
وسبق للجنة أن تلقت ردا من وزارة 
ال��دف��اع تفيد ف��ي��ه ع��م��ا ص���رف م��ن ه��ذه 
امليزانية من مبالغ وهو ما اعتبرته اللجنة 
بيانا إيضاحيا وليس حسابا ختاميا ، 
مع التنويه أن دي��وان احملاسبة قد بني 
في تقريره عدم قيام وزارة املالية بكامل 
اختصاصاتها فيما يتعلق بالتنسيق 
مع وزارة ال��دف��اع ، األم��ر ال��ذي أدى الى 
اختاف آلية السداد في العقود التي تنفذ 
حاليا على ميزانية التسلح ووجود تباين 
في املعاجلات احملاسبية وع��دم مراعاة 

القواعد املالية السليمة.
كما تبني أن بعض العقود التي تنفذ 
على ميزانية التسلح  قد قامت ال��وزارة 
ب��اج��راءات��ه��ا منذ س��ن��وات ف��ي اس��ت��دراج 

العروض ودراس��ة العطاءات واملوافقة 
على الترسية مب��وج��ب م��ذك��رة مترير 
دون توفر اعتماد مالي ف��ي ميزانيات 
وزارة الدفاع ول��م يصدر حينها قانون 
التسلح بعد ، مع املاحظة أن هناك من 
اإلدارات املعنية التي سارت في بعض تلك 
الصفقات قد جتاوزت على جلان الوزارة 
املنوط بها قانونا القيام مبثل هذه األعمال.  
علما بأن جميع هذه األمور بينها ديوان 
احملاسبة ف��ي تكليفه وأبلغها مجلس 
الوزراء والتي يجب أن تكون محل اهتمام 
التخاذ كافة اإلج���راءات التي تكفل حق 
ال��وزارة حيال املآخذ التي أثيرت ومنها 

العموالت كي ال يكون هناك لغط.
مع تشديد اللجنة ان ما خصص في 
ميزانية التسلح والبالغة 3 مليارات دينار 

يجب أن تخصص الحتياجات وزارة 
الدفاع من التجهيزات العسكرية كما نص 
القانون ، خاصة وأن هناك ماحظات في 
تقرير ديوان احملاسبة تبني التعاقد دون 
مسوغ قانوني لشراء عدد من الطائرات 
لصالح احل��رس الوطني وأن قيمة تلك 
الطائرات ستحمل على ميزانية التسلح 
، وهي أمور ستبينها اللجنة تفصيا في 
كتاب سترسله للوزير خاصة وأن هناك 
عقود أخرى رد دي��وان احملاسبة أوراقها 
ليعاد بحثها عن طريق ميزانية احلرس 

الوطني.
 ثانيا : احلساب اخلتامي لوزارة الدفاع
بلغت مصروفات وزارة الدفاع 1.7 
مليار دينار في السنة املالية املنتهية 
2018/2017 وسجل جهاز املراقبني 

امل��ال��ي��ني على تنفيذها 2346 مخالفة 
مالية بزيادة %40 عن احلساب اخلتامي 
السابق ، كما أن االمتناعات التي مرر 
صرفها رغم امتناع اجلهاز عن اعتمادها 
قد وصلت إلى 151 حالة بالزيادة أيضا 

عن السنة املالية السابقة. 
وش��ددت اللجنة على ض��رورة انتهاج 
آليات جديدة لتسوية ومعاجلة املاحظات 
املسجلة من قبل األجهزة الرقابية خاصة 
وان اإلجراءات التصحيحية ما زالت غير 
كافية حيث لم يتم تسوية 54 ماحظة من 
أصل 58 ، وبعضها حتولت إلى مخالفات 

مالية من قبل ديوان احملاسبة.
وتبني أن ال��وزارة قد استحدثت عقود 
عمل خاصة لتعيني غير الكويتني في 
وظ��ائ��ف فنية ومحاسبية وقانونية 

وهندسية للشؤون العسكرية والتي 
بلغ ع��دده��ا 4443 موظفا منهم 193 
مت تعيينهم م��ؤخ��را حيث بلغ اجمالي 
رواتبهم 27 مليون دينار سنويا ، مما أدى 
إلى انخفاض نسبة الكويتيني في املهن 

اخلاضعة لسياسة التكويت.
وب��ررت ال���وزارة ان استحداثها لهذه 
العقود جاء بناء على احصائيات حقيقية 
ب��وج��ود ت��س��رب وظيفي م��ن ه��ذه املهن 
ل��س��ن��وات بسبب ال��ظ��روف ال��ش��اق��ة في 
املعسكرات ، وأنها بحثت مع رئاسة أركان 
اجليش تلك املاحظة اليجاد احللول ، 
وهو ما أكدت عليه اللجنة على ضرورة 
تطبيق سياسة اإلحال وإص��دار ما يلزم 

من قرارات لتسويتها.
ورغم وجود جهود في تسوية حساب 
العهد والبالغ رصيدها 1.3 مليار دينار 
، إال أن جهاز املراقبني املاليني ما زال يراه 
متضخما ، خاصة وأن هناك 34 امتناعا 
مت متريرها وتخص التحويات للمكاتب 
العسكرية باخلارج دون اجراء التسويات 

احملاسبية للدفعة املالية التي سبقتها.
كما تبني للجنة أن املكتب العسكري 
في واشنطن قد تعاقد مع شركة أمريكية 
لتقدمي خدمات تأمني صحي ولم يستوف 
هذا العقد موافقات اجلهات الرقابية ، علما 
أنها ذات الشركة التي وقعت معها سابقا 
وزارة الصحة عقدا إلدارة مكتبها الصحي 
في واشنطن وكلف املال العام 70 مليون 
دينار بعد فسخه لدفع مستحقاتها فضا 
عن التبعات املالية التي ما زالت مستمرة 
ف��ي تضخم ح��س��اب العهد ل��دى وزارة 

الصحة.
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استفسر عن صحة ما تردد عن تخصيص مدرسة الساملية 
الحدى الشركات اخلاصة

عن  التربية  وزير  يسأل  الدالل 
ع�����دد وق���ي���م���ة ع���ق���ود ال��ص��ي��ان��ة 
استعدادا للعام الدراسي املقبل  

وجه النائب محمد الدالل 
س��ؤال��ني ال��ى وزي��ر التربية 
والتعليم العالي ، ق��ال في 
السؤال االول : ال��ذي حصل 
في عقود الصيانة وتأخير 
تنفيذها وتأخير توقيعها 
ال���ع���ام امل���اض���ي ل��ل��م��دارس 
تسبب في كارثة في جاهزية 
املدارس، وقد اثرت سلبا على 
التحصيل الدراسي وتسبب 
بإرباك اداري كبير، ويعكس 
ذلك سوء في االدارة وسوء 
في االستعدادات املفترضة، 

لذا يرجى افادتنا بالتالي: 
-1 ك��م ع��دد ك��اف��ة عقود 
الصيانة التي مت توقيعها 
حتى تاريخه استعدادا للعام 

الدراسي القادم وما قيمتها؟ يرجي تزويدنا بالشركات التي مت التعاقد معها 
لهذا الغرض.

-2 يرجى تزويدنا بأسماء املدارس التي لم يبرم لها عقود صيانة للعام 
الدراسي القادم، مع ذكر اسباب عدم ابرام العقود. 

-3 هل قامت وزارة التربية باتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة اجتاه 
الشركات واالطراف التي تولت اعمال الصيانة للمدارس في العام الدراسي 
السابق وباألخص الشركات واالطراف التي اخلت بواجباتها مع تزويدي 
مبا اتخذ حيال تلك الشركات واالط��راف وهل مت استبعادها من التعاقد 

مجددا ام ال مع ذكر السبب.
وِفي السؤال الثاني قال الدالل : منذ فترة طويلة مت نقل إدارة التعليم 
اخلاص من مبني مدرسة تابع لوزارة التربية في منطقة الساملية الى موقع 
آخ��ر، ويتداول أنه يتم الترتيب لتخصيص مدرسة الساملية التي كانت 
تشغلها ادارة التعليم اخلاص الحد الشركات اخلاصة أو اجلهات التعليمية 
اخلاصة مما يعد انتهاك صارخ ألسس احلوكمة وتكافأ الفرص ولكما انه 

يعد إهمال جسيم في احلفاظ على األموال العامة، لذا يرجى افادتنا بالتالي: 
-1 يرجي أفادتنا عن صحة ما يتداول اع��اه فى مقدمة السؤال من 
عدمه كما يرجى وتزويدنا باملستندات واخلطابات والطلبات اخلاصة 

بتخصيصها ألي جهة كانت.
-2 في حالة تخصيص املوقع املذكور ألي جهة حكومية يرجى تزويدنا 

بصورة من الكتب الرسمية التي تثبت ذلك.
-3 إذا كان قرار الوزارة بإبقاء أو استغال املوقع لصالح وزارة التربية 
أو اي جهة تابعة لها، ما هي االسباب التى منعت ال��وزارة من االستغال 

الفعلي للموقع فى اي مشروع للوزارة حتى تاريخه.
-4هل يوجد لدى وزارة التربية والتعليم العالي ضوابط أو نظم أو 
لوائح أو ق��رارات منظمة الستغال املواقع واملباني العائدة للوزارة وهل 
يتطلب موافقة ادارة اماك الدولة بوزارة املالية إذا رغبت وزارة التربية 
والتعليم العالي باستغال اي موقع من املواقع العائدة للوزارة مع تزويدي 

بنسخ من تلك القرارات والنظم اخلاصة في هذا الشأن.

الهاشم : وافقت على اتفاقية التعاون 
ال����ق����ض����ائ����ي م������ع م����ص����ر الن�����ه�����ا حت��م��ي 
الكويتيني وتنظم إعارة املستشارين 

أكدت النائب صفاء الهاشم 
انها صوتت باملوافقة على 
اتفاقية التعاون القانونى 
وال��ق��ض��ائ��ي ب���ني ال��ك��وي��ت 
ومصر  النها حتمي الكويتيني 
ومتنح للكويت احل��ق بناء 
على هذه اإلتفاقية باملطالبه 
بهم الستكمال عقوبتهم فى 
الكويت ، الفتة الى ان »امللحق 
املرفق » باالتفاقية هو نقطة 
فى بحر اإلتفاقية باملجمل ، 
لتنظيم اإلع��ارة واإلستعارة 
مع املستشارين موضحة ان 
سبب تصويتها هو أن يكون 
هناك تنظيم ب��دل مايجرى 
حاليا فى الكثير من األم��ور 

أهمها آلية اإلستعانة.
وقالت صفاء الهاشم  في 
تصريح لها : تداولت ورقة 
تصويت بجلسة 28 مايو 
2018 طرحها أح��د أعضاء 

حركة حدس فى لقاء تلفزيونى فى محاولة لتشويه صورتى.
وأرد عليه باآلتى: 

أوال: إتفاقية التعاون القانونى والقضائى هى فى املواد املدنية والتجارية 
واألحوال الشخصية واجلزائية) اجلنائية( ونقل احملكوم عليهم بعقوبات 
سالبة للحرية بني دول��ة الكويت ومصر. هذه اإلتفاقية مانعة وجامعة 

وشاملة نعرف اللى لنا واللى علينا،
وحماية أبنائنا الكويتيني لو السمح الله حصلت جرمية أو قضية ومت 
سجنهم ، متنح للكويت احلق بناء على هذه اإلتفاقية باملطالبه بهم الستكمال 

عقوبتهم فى الكويت.
ثانيا: »امللحق املرفق » وهو نقطة فى بحر اإلتفاقية باملجمل ، لتنظيم 
اإلع��ارة واإلستعارة مع املستشارين، ألن فى السابق كانت التعاقد مع 
املستشارين وبصفة دائمة. وتنظم اللى ماكان ُمنظم سابقاً، أما بناء على هذه 

اإلتفاقية فهو اإلعارة مؤقتاً وملدة محدودة.
كنائب نحتاج مثل هذه االتفاقية.

وقالت الهاشم : سبب تصويتي أن يكون هناك تنظيم بدل مايجرى حاليا 
فى الكثير من األمور أهمها آلية اإلستعانة.

ثالثا: اإلتفاقية متكن السلطة القضائية من التفتيش القضائى مللفات من 
سيتم إعارتهم مؤقتا، أمر مهم وخطير لم يتم عمله فى السابق.

رابعاً: اإلتفاقية متكننى كنائب أن أمتلك سند قانونى فى تعزيز اإلتفاقيات 
كدولة.

خامساً: تصويتى ليس جللب مستشارين، بل لتنظيم العمل ، والن 
االتفاقية اليتم التصويت عليها باملواد وإمنا باملجمل

ربيع �سكر 

عقدت اللجنة التعليمية البرملانية اجتماعها 
وناقشت ثاث موضوعات أولها حماية املعلم 
والثاني الوظائف التربوية املساندة والثالث 

قانون اجلامعات احلكومية.
 وق��ال رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة 
الرويعي : ان اللجنة التعليمية بحثت مشروع 
قانون حماية املعلم ومت التطرق الى قضية هل 
نحن بحاجة الى قانون بهذا الشأن ام نكتفي 
بقانون اجلزاء وما يتعلق بحماية املوظف العام 

وه��ن��اك تباين ف��ي وج��ه��ات النظر ب��ني اعضاء 
اللجنة واجلانب احلكومي  وقررنا االنتظار 
للتقرير الذي سيعده الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية ملعرفة القصور التشريعي بهذا الشأن 
وسيتم النظر بهذا امل��وض��وع بعد اسبوعني 

الستكمال النقاش.
وفيما يخص الوظائف التربوية املساندة قال 
الرويعي انه مت تزويد اللجنة مبخاطبة وزير 
التربية لديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن ومت 
تزويدنا بجدول يتضمن االعداد وحجم الزيادة 

والتعديات اخلاصة باالمور املالية كالبدالت 
واملكافآت، معلناً ان على كل شاغلي الوظائف 
التربوية املساندة ان ينيبوا من يرون حلضور 
اجتماع اللجنة التعليمية االثنني املقبل ملناقشة 
موضوعهم متمنياً ممن يرغب باحلضور اخطار 
اللجنة من اآلن للخميس ألنه سيكون آخر يوم 
الستقبال االسماء ولن يتم استقبال اي اسم بعد 

ذلك.
واش����ار ال���ى ان اللجنة ن��اق��ش��ت م��ش��روع 
اجلامعات احلكومية واملواد اخلاصة بالقانون 

ونحن نسير بخطى ثابتة متوقعاً االنتهاء منه 
ومن قوانني أخرى قبل فبراير املقبل من اللجنة.

وب��ني ان اللجنة بحثت م��ع وزي��ر التربية 
الشهادات الوهمية واملزورة، الفتاً الى ان وزير 
التربية اكد ان الرد على سؤال النائب أبل حول 
الشهادات امل���زورة س��ري واالط���اع على الرد 

سيكون من قبل النائب.
واوضح ان النائب د. خليل أبل سيعرض على 
مكتب املجلس بحث مدى احلاجة الى سرية الرد 

على سؤال الشهادات املزورة من عدمها  .

»التعليمية« بحثت« حماية املعلم« و »اجلامعات احلكومية«

املزورة  الشهادات  حول  أبل  سؤال  على  الرد  سرية  طلب  التربية  وزير   

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية امس

 محمد الدالل

اخلالد: دعم املبادرات واجلهود 
ب����األداء في  ال��ه��ادف��ة ل��ارت��ق��اء 

6قطاعات »األحمدي«

2018/2017 اللجنة ناقشت احلساب اخلتامي لوزارة الدفاع عن السنة املالية 

عبدالصمد: »امليزانيات« طالبت بتخصيص ميزانية التسلح 
3 مليارات دينار لاحتياجات العسكرية  وقيمتها 

جانب من اجتماع جلنة امليزانيات امس

 وزير التربية ووكيل الوزارة خال االجتماع 

صفاء الهاشم

ثمن جهود » الداخلية« بإلقاء القبض على املتسببني في وفاة الشمري

عسكر يطالب وزير الصحة باتخاذ إجراءات حاسمة 
اليقاف مسلسل األخطاء الطبية املتكررة

طالب النائب عسكر العنزي وزير الصحة الشيخ د. باسل 
الصباح باتخاذ اج��راءات حاسمة اليقاف مسلسل األخطاء 
الطبية املتكررة ومحاسبة املتسببني في وف��اة املواطنة 
سعاد الشمري ، وثمن العنزي جهود رجال وزارة الداخلية 
وعلى رأسهم نائب رئيس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح الذين ألقوا القبض على الذين تسببوا في وفاة 

الشمري في مستشفى خاص.
وقال العنزي في تصريح صحافي : ان عدم اتخاذ وزارة 
الصحة اجراءات صارمة حيال األخطاء الطبية التي أودت 
بحياة الكثير من أبناء الوطن وتقاعس وزي��ر الصحة في 
مواجهة االهمال الطبي الذي كان وراء ازهاق األرواح ساهم 
في شيوع الكثير من األخطاء الطبية ألن من تسببوا في 
وفاة املرضى لم يتعرضوا إلى عقاب رادع لدرجة أن أحدهم 
خصم من راتبه أسبوع وال ريب أنه ثمن بخس مقابل ازهاق 
األرواح داعيا الى إقرار قانون يغلظ عقوبة االخطاء الطبية 

ليتحمل كل مخطيء مسؤولياته ألن األمور لم تعد تطاق .
وتساءل العنزي ما هي االجراءات والتدابير التي اتخذتها 
وزارة الصحة والوزير حيال هذه األخطاء املتكررة وآخرها 
الشمري التي ذهبت بسبب أخطاء طبية فادحة ارتكبها أطباء 
يعملون في مستشفى خاص مطالبا باجراء حتقيق موسع 
يشمل استعدادات املستشفيات على اجراء العمليات وقدرتها 
على ذلك وهل لديها املعدات الكافية وعموما أن جرح األخطاء 

الطبية ال يزال نازفا وعلينا أن نوقفه حتى لو تطلب األمر 
تشكيل جلنة حتقيق برملانية.

وأش��اد العنزي بجهود وزي��ر الداخلية ال��ذي أوع��ز إلى 
رجاله بالقبض على الطبيبني اللذين تسببا في وفاة الشمري 
مطالبا باتخاذ بحقهما جميع االج���راءات واحالتهم إلى 

القضاء بتهمة اهمال وتقاعس أفضى إلى وفاة.

عسكر العنزي

سأل وزير اإلعام عن معايير اختيار البرامج في تلفزيون الكويت

اخل�����ض�����ي�����ر ي����س����ت����ف����س����ر ع�������ن ع����������دد ال������واف������دي������ن 
واملستشارين غير الكويتيني بعدد من الوزارات

وجه النائب حمود اخلضير سؤاالً إلى وزير 
اإلع��ام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب محمد 

اجلبري طالب فيه تزويده وإفادته باآلتي:
1 - ما الضوابط والشروط املتبعة بخصوص 

البرامج التي تعرض على تلفزيون الكويت؟
2 - كم تبلغ التكلفة السنوية املخصصة 

إلنتاج البرامج التلفزيونية؟
3 - كشف ب��أس��م��اء امل��س��ؤول��ني ع��ن قطاع 
األخبار والبرامج السياسية، مع بيان مؤهاتهم 

ورواتبهم ومكافآتهم.
4 - اآلل��ي��ات وامل��ع��اي��ي��ر املتبعة باختيار 

البرامج.
5 - ه��ل ت��وج��د جل��ن��ة مختصة باختيار 
ال��ب��رام��ج؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب فمتى 
شكلت هذه اللجنة؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء 
اللجنة ووف��ق أي معايير مت اختيارهم؟ وكم 
تبلغ امليزانية املخصصة للبرامج لسنة 2018-

2019؟
و وجه اخلضير س��ؤاالً إلى 7 وزراء، طالب 

فيه بتزويده وإفادته باآلتي:
كشف بأسماء املستشارين غير   1-
الكويتيني املعينني في مكاتب ال��وزراء وعددهم 

ومؤهاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية 
ورواتبهم منذ تاريخ 2016/12/1 حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
2 - ن��س��خ��ة م���ن ال��ع��ق��ود ال���ت���ي ج���ددت 
للمستشارين غير الكويتيني ف��ي ال���وزارات 
الثماني واجل��ه��ات التابعة لها خ��ال الفترة 

املذكورة.
3 - قيمة املستحقات املالية التي صرفت 
للمستشارين غير الكويتيني ال��ذي��ن انتهت 

خدمتهم أو استقالوا أو مت ندبهم.
4 - ع��دد ال��واف��دي��ن املعينني ف��ي ال���وزارات 
امل��ذك��ورة ومؤهاتهم العلمية ومسمياتهم 

الوظيفية ورواتبهم خال الفترة املذكورة.
5 - عدد الوافدين املعينني على بند املكافآت 

في الوزارات خال الفترة املذكورة.
وال��وزارات واجلهات التي قدمت لها السؤال 
هي: الداخلية واإلعام واألشغال العامة والعدل 
واألوقاف والشؤون اإلسامية والدولة لشؤون 
البلدية وبلدية الكويت والدولة لشؤون مجلس 
األمة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة 

للرياضة.


