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سموه اجتمع بالوزراء وقيادات الدولة لالطالع على استعدادات الحكومة في هذا الشأن

المبارك :إصالح الطرق في أقرب وقت ...وعقوبات مشددة ضد المتسببين باألضرار
�شدد �سمو ،رئي�س جمل�س ال��وزراء
ال�شيخ جابر املبارك ،على �إ�صالح
الطرق يف البالد بالتوازي مع معاقبة
املت�سبب ب��الأ��ضرار يف �أق��رب وقت
ممكن وب�أ�شد العقوبات.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه م�ساء
�أم�����س الأول ،اج��ت��م��اع��ا بح�ضور
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
ال��داخ��ل��ي��ة ون��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء ووزير العدل وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الأمة ووزير الأ�شغال
وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون الإ�سكان
وق��ي��ادات يف ال��دول��ة لالطالع على
اال�ستعدادات احلكومية للبدء يف
خطة حت�سني �أعمال تنفيذ و�إن�شاء
و�صيانة الطرق يف البالد.
وقال �سموه «�إننا �أم��ام �أمرين الأول
يتمثل يف معاقبة املت�سبب وهذا �أهم
�شيء ل��دي وال��ث��اين �إ���ص�لاح ال�رضر
ب�أ�رسع وقت ممكن».
و�أكد �أن «ما يحدث ال ميكن ال�سكوت
عنه �أو القبول به ويجب علينا حتمل
امل�س�ؤولية جتاه املواطنني يف هذا
الأمر فال�شوارع لي�ست ملكنا بل هي
ملك النا�س التي ت�ستخدمها وما ح�صل
م�ؤ�سف» م�شريا يف الوقت ذاته �إلى �أن
«احلكومة خ�صم �رشيف ولكن من ال
يحرتم وال يقدر م�صلحة املواطنني
ال ميكن �أن نحرتمه ون�ساحمه يف هذا
الأمر».
من جانبه �أك��د نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد
اجلراح ،يف مداخلة خالل االجتماع �أن
«الأخطاء التي ارتكبت جرمية بحق

ما يحدث ال يمكن

وزير الداخلية:

أو القبول به

ارتكبت جريمة

األخطاء التي

السكوت عنه

بحق الكويت

ويجب علينا تحمل

والمواطن ...ونحن
ٍ
تحد كبير
أمام

المسؤولية تجاه
المواطنين

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

الكويت وحق املواطن» ،الفتا �إلى �أن
كمية الأمطار التي هطلت على البالد
�أخريا تعادل معدل �أمطار �سنة كاملة
هطلت خالل �أربع �ساعات.
و�أ�ضاف اجلراح« :اننا �أمام حتد كبري»
�إذ �سيتم البدء ب�إ�صالح الطرق عرب
�إغ�لاق ح��ارة طريق واح��دة والإبقاء
على حارتني ول��دى االنتهاء منها
�سيتم البدء باحلارة املجاورة لها
وهذا العمل طويل و�شاق ،م�شريا �إلى
�أن ا�ستخدام حارة الأمان مل�ستخدمي
ال��ط��رق م��ن �ش�أنه توفري  %50من

الوقت املحدد لإ�صالح الطرق.
من ناحيته قال نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
ال��وزراء �أن�س ال�صالح ،يف مداخلته
�إن جهاز املناق�صات املركزية با�رش
ب��ن��اء على ق���رار ���ص��ادر م��ن جمل�س
ال����وزراء مبخاطبة جميع اجلهات
احلكومية لتزويده بال�رشكات التي
لديها م�شاريع متعرثة معها ليتم
حرمانها من امل�شاركة يف املناق�صة
التالية كي تكون هناك عقوبة رادعة
يلتزم بها اجلميع.

وعن العاملني يف اجلهاز احلكومي
�أف��اد ال�صالح ب ��أن «جل��ان التحقيق
التي �شكلت من وزيرة الأ�شغال العامة
وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان د.
جنان بو�شهري ،تقوم ب�أعمالها
وبد�أت ت�أخذ �إجراءات �ضد �أي مق�رص
من اجلانب التنفيذي».
ولفت �إلى �أن ذلك ينطبق �أي�ضا على
القطاع اخل��ا���ص ال���ذي مل يتعامل
وجتاوز مواثيق العمل الفنية يف ظل
وج��ود هذه امل��ادة» م�شددا على �أنه
�ستكون هناك عقوبة رادعة �أي�ضا.

وبني �أن ذلك ي�أتي بناء على ما تف�ضل
به �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ب�ش�أن
معاقبة املق�رصين �سواء من اجلانب
التنفيذي من اجلهات احلكومية �أو
ال�رشكات التي مل تقم بالدور الالزم.
و�أ�ضاف �أن ذلك ي�أتي تفعيال للفقرة
ال��راب��ع��ة يف امل���ادة  85م��ن قانون
رقم  49ل�سنة  2016اخلا�ص بجهاز
املناق�صات املركزية التي تن�ص على
«حرمان كل �رشكة متعاقدة تعرثت
يف تنفيذ مناق�صة من الدخول يف �أي
مناق�صة تليها مع �أي جهة �أخرى».

بدوره �أكد وزير العدل وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الأمة امل�ست�شار د.فهد
العفا�سي ،يف مداخلته �أن��ه �ستتم
حما�سبة الأ�شخا�ص املت�سببني الذين
�أ��شرف��وا على ه��ذه الأع��م��ال قانونيا
وتطبيق مواد القانون عليهم �إ�ضافة
�إلى ال�رشكات «فهناك �ضمان ع�رشي
موجود يفعل عليها �أي�ضا».
وق��ال العفا�سي �إن هناك جانبني
للعقوبة اجلزائية يتمثل �أحدهما
يف الإ�رضار باملال العام والآخر يف
تعوي�ض عرب رفع ق�ضايا مدنية على

هذه ال�رشكات.
و�أو���ض��ح �أن امل�س�ؤولني يف وزارة
الأ�شغال تعاونوا مع جلنة التحقيق
«ب�شكل وا�ضح وتفاعلهم ك��ان على
م�ستوى احل���دث» م�شريا �إل���ى �أن��ه
مت اط�ل�اع���ه ع��ل��ى ت��ق��ري��ر اللجنة
وتو�صياتها.
من ناحيتها ا�ستعر�ضت وزيرة الأ�شغال
وزي���رة ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون الإ�سكان
د.جنان بو�شهري ،الإج��راءات التي
اتخذتها «الأ�شغال» والهيئة العامة
للطرق والنقل العام خ�لال الفرتة
املا�ضية متهيدا للبدء يف تنفيذ خطة
�إ�صالحات الطرق.
و�أك��دت «�إننا �سنعمل بتو�صية �سمو
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء مبعاقبة
املت�سببني �سواء كانوا من العاملني
يف وزارة الأ���ش��غ��ال �أو يف القطاع
اخلا�ص الذين عملوا على تنفيذ هذه
امل�شاريع».
وذكرت �أنه مت البدء فعليا يف اتخاذ
هذه اخلطوات ب�ش�أن من ق�رص يف �أداء
مهامه الوظيفية �سواء من القياديني
�أو املوظفني يف ال���وزارة �إ�ضافة
�إلى اتخاذ اخلطوات الفعلية جتاه
ال�رشكات املق�رصة يف تطبيق البند
ال��راب��ع م��ن امل���ادة  85م��ن قانون
املناق�صات املركزية م�شرية �إلى
�أن «الأ�شغال» اتخذت خطوات فعلية
لتطبيق هذه العقوبة عليهم.
ولفتت �إل��ى �أن تو�صية �سمو رئي�س
جمل�س ال��وزراء ب�إ�صالح ال�رضر هي
�أولوية ويجب �أن يبد�أ ذلك ب�أقرب
وقت و�ستكون بالت�أكيد يف الأ�سبوع
الأول من �شهر �أبريل املقبل.

ناصر الصباح :سيؤخذ بعين االعتبار كل ما من شأنه تحقيق النهوض للبالد

مجلس الوزراء :مشروع المنطقة الشمالية
االقتصادية بوابة الكويت نحو االستقرار

• ...ومستقبالً بندر العطية

• الشيخ ناصر الصباح مستقبالً السفير راشد الهاجري

النائب األول استقبل سفيرنا في التشيك
وأشاد بالعالقات مع قطر

ا�ستقبل النائب االول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح �أم�س �سفري الكويت لدى الت�شيك را�شد الهاجري ومت بحث عدد من
املوا�ضيع .هذا وقد �أ�شاد ال�شيخ نا�رص ال�صباح بعمق العالقات الثنائية بني
الكويت وقطر وحر�ص الطرفني على تعزيزها وتطوترها.

وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة باجلي�ش يف بيان
�صحايف ان ال�شيخ نا�رص ال�صباح بحث مع ال�سفري القطري لدى البالد بندر
العطية �أهم الأمور واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك وقدم ال�سفري القطري
للنائب الأول دعوة من رئي�س جمل�س �أمناء متاحف قطر.

ديوان المحاسبة يدعو إلى تطوير التعاون
مع األجهزة العليا للرقابة المالية

• عادل الصرعاوي مع الوفود املشاركة في املجلس التنفيذي لألرابوساي

كتب حمد احلمدان:
دعا ديوان املحا�سبة �أم�س املنظمة
العربية للأجهزة العليا للرقابة
املالية واملحا�سبة «�أرابو�ساي» �إلى
�إبرام اتفاقيات تعاون مع الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
مبا ي�ساهم يف تطوير هذا املجال
بالعامل العربي.
ج���اء ذل���ك يف ت����صري��ح �أدل����ى به
رئي�س دي��وان املحا�سبة بالإنابة
والنائب الأول لرئي�س املجل�س
التنفيذي ملنظمة «�أرابو�ساي» عادل
ال�رصعاوي على هام�ش االجتماع
الـ 57للمجل�س التنفيذي للمنظمة
الذي انطلقت �أعماله بتون�س.
وق��ال ال�رصعاوي �إن ج��دول �أعمال
املجل�س التنفيذي لالرابو�ساي حافل
حيث �شهد تقدمي اوراق عمل عدة

من �ش�أنها �أن تطور اداء عمل �أجهزة
الرقابة العليا املالية واملحا�سبة
العربية ,م��ؤك��دا �أن الكويت كان
لها ن�صيب يف هذا املجال حيث قدم
ديوان املحا�سبة مقرتحا حول توقيع
اتفاقية تعاون مع منظمة الأجهزة
العليا للرقابة املالية واملحا�سبة
بالدول الآ�سيوية «الآ�سو�ساي».
و�أ���ض��اف «ن��دع��و �إل��ى �إب���رام هذه
االتفاقية وتعزيز ال��ت��ع��اون مع
«الآ�سو�ساي» وفق برنامج تنفيذي
وزمني حمدد ميتد الى ثالث �سنوات
وي�شمل العديد من امل�سائل املهنية
والفنية لتطوير العمل الرقابي»,
م�شريا �إلى �أن هذا املقرتح الكويتي
الق��ى ا�ستح�سان ال���دول العربية
الأع�ضاء يف «الأرابو�ساي».
واع�����رب ع���ن ام���ل���ه �أن تنطلق
املفاو�ضات بني املنظمتني على

�أن يتم �إبرام اتفاقية التعاون خالل
اجتماع الآ�سو�ساي الذي ت�ست�ضيفه
الكويت يف �شهر يوليو املقبل.
و�أو���ض��ح ال�رصعاوي �أن «لديوان
املحا�سبة الكويتي ر�ؤي��ة خا�صة
حول تعزيز التعاون مع املنظمات
ال��دول��ي��ة املخت�صة يف الرقابة
املالية وندعو �إلى �إبرام اتفاقيات
تعاون يقع �ضبطها وف��ق جداول
زمنية حم��ددة �سابقا وت�صب يف
جمملها يف تطوير جمال الرقابة
املالية واملحا�سبة يف العامل
العربي».
و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إلى �أن ديوان
املحا�سبة �أبرم العديد من اتفاقيات
التعاون يف الفرتة الأخ�يرة لعل
�أب��رزه��ا «ال�برن��ام��ج التدريبي»
مع مركز «التميز» التابع ملكتب
امل�ساءلة الأمريكي ويتعلق مبلف

التدقيق على الأداء.
وا�ضاف« :الأ�سبوع املقبل �سنربم
اتفاقية تعاون مع جهاز الرقابة
ب�أ�ستونيا ف�ضال عن اتفاقية التعاون
التي مت �إبرامها يف ال�سابق مع اجلهاز
الهندي» مبينا �أن العمل الرقابي
يواجه العديد من التحديات لعل
�أبرزها ملف التدقيق املبني على
املخاطر وتطبيق �أنظمة تكنولوجيا
املعلومات وا�ستخدامات الذكاء
اال�صطناعي.
و�أك���د �أن دي���وان املحا�سبة طرق
هذا املجال من �أو�سع �أبوابه وعقد
ن��دوة خالل الأ�سبوع املا�ضي عن
الذكاء اال�صطناعي ودعمه لعمليات
التدقيق بهدف تعزيز قدراته الفنية
واملهنية وت��ط��وي��ر ك����وادره مبا
يعود بالنفع على الرقابة املالية
واملحا�سبة.

عقد جمل�س ال��وزراء اجتماعه
الأ�سبوعي بعد ظهر �أم�س يف
ق�رص بيان برئا�سة �سمو ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء ،وبعد االجتماع �رصح
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
ال����وزراء �أن�����س ال�صالح مبا
يلي :ا�ستمع جمل�س ال��وزراء
يف م�ستهل اجتماعه �إلى �رشح
قدمه النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح للمجل�س
ع���ن ف��ح��وى اج��ت��م��اع جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
مبجل�س الأم��ة ال��ذي عقد يوم
الأحد املا�ضي بح�ضور رئي�س
جمل�س الأمة ونائبه وعدد من
�أع�ضاء جمل�س الأمة ملناق�شة
خطة التنمية للعام «- 2019
 »2020ور�ؤية الكويت ،2035
وال��ذي مت خالله ا�ستعرا�ض
م����شروع املنطقة ال�شمالية
االقت�صادية باعتباره بوابة
ال��ك��وي��ت ن��ح��و اال���س��ت��ق��رار
وتنمية الدولة من خالل جذب
ا�ستثمارات حملية وعاملية
ع��م�لاق��ة و�إدارة ذات كفاءة
عالية وقد مت خالل االجتماع
م��ن��اق�����ش��ة ك���اف���ة امل���ح���اور
واجلوانب املتعلقة بامل�رشوع
احليوي.
وقد نوه النائب الأول لرئي�س
جم��ل�����س ال��������وزراء ووزي����ر
ال��دف��اع مب��ا �أب����داه �أع�ضاء
جمل�س الأم���ة م��ن تفهم كامل
وروح امل�س�ؤولية ورق��ي يف
الطرح ،م�ؤكدا �أنه �سيتم الأخذ
باالعتبار كافة املالحظات
التي طرحت �أث��ن��اء النقا�ش
وك���ل م��ا م��ن ���ش ��أن��ه تغليب
امل�صلحة ال��وط��ن��ي��ة العليا
على �أي م�صالح �أخرى ويحقق
ل��ل��ب�لاد م��ق��وم��ات النهو�ض
والرقي واالنتقال �إلى م�صاف
الدول املتقدمة.
وقرر جمل�س ال��وزراء �إحالته
�إلى �إدارة الفتوى والت�رشيع
للتن�سيق م��ع ج��ه��از تطوير
م��دي��ن��ة احل��ري��ر «ال�صبية»
وجزيرة بوبيان بهذا ال�ش�أن.
ثم �أح��اط نائب رئي�س جمل�س
ال������وزراء وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
ال�شيخ �صباح اخلالد املجل�س
علما بنتائج م�شاركته يف
م�ؤمتر «بروك�سل» الثالث حول
دعم م�ستقبل �سورية واملنطقة
وال���ذي عقد يف بلجيكا يوم
اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي وال���ذي
ا���س��ت��ه��دف م��ن��اق�����ش��ة خمتلف
الأوجه ال�سيا�سية والإن�سانية
ل�ل�أزم��ة ال�سورية ف�ضال عن
التنمية الإقليمية.
ثم ا�ستمع جمل�س الوزراء �إلى
�رشح قدمه نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الفريق
م.ال�شيخ خالد اجلراح ب�ش�أن

تكليف «الطيران
المدني» و«األشغال»
باستكمال األعمال
الالزمة إلنجاز مشروع
مطار «تي »2
النتائج الر�سمية لالنتخابات
التكميلية لع�ضوية جمل�س
الأم�����ة للف�صل الت�رشيعي
اخل��ام�����س ع�رش بالدائرتني
الثانية والثالثة والتي جرت
يوم ال�سبت املا�ضي.
وق��د عرب جمل�س ال���وزراء عن
ارتياحه للجهود التي قام بها
رجال الق�ضاء وكل من وزارتي
الداخلية وال��ع��دل والأجهزة
احلكومية الأخ����رى ل�ضمان
ح�سن تنظيم عملية االنتخابات
ومتكني الناخبني من ممار�سة
انتخاب مر�شحيهم يف جو من
احلرية والراحة ،وقد �أعرب
جمل�س ال����وزراء ع��ن تهنئته
لكل من د.بدر املال وعبدالله
الكندري على فوزهما بثقة
الناخبني وح�صولهما على
م��ق��ع��دي ال���دائ���رة الثانية
وال��دائ��رة الثالثة ،متمنيا
لهما النجاح والتوفيق يف
�أداء مهامهما وم�س�ؤولياتهما
خلدمة الوطن واملواطنني.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ا�ستعر�ض
جمل�س ال�����وزراء التو�صية
ال��واردة �ضمن حم�رض اجتماع
ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة لإع����داد
ومتابعة برنامج عمل احلكومة
ب�ش�أن ال��درا���س��ة املقدمة من
م ��ؤ���س�����س��ة ال��ك��وي��ت للتقدم
ال��ع��ل��م��ي بخ�صو�ص تطوير
و�إ���ص�لاح الإدارة احلكومية
وقرر املجل�س تكليف م�ؤ�س�سة
ال��ك��وي��ت ل��ل��ت��ق��دم العلمي
بالتن�سيق مع الأمانة العامة
للمجل�س الأع��ل��ى للتخطيط
والتنمية واجلهات ذات ال�صلة
ال�ستكمال التفا�صيل املتعلقة
بعقد اال�ست�شاري الذي �سيكلف
ب�إعداد درا�سة تطوير و�إ�صالح
الإدارة احلكومية م��ن كافة
اجل���وان���ب وم���واف���اة جمل�س
الوزراء بتقرير �شامل يت�ضمن
ال��ت�����ص��ورات وامل��ق�ترح��ات
الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
واطلع جمل�س ال���وزراء كذلك
على تو�صية اللجنة ب�ش�أن
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة الوطنية
لتعزيز ال��ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد « »2024 2019-وقرر

املجل�س تكليف الهيئة العامة
ملكافحة الف�ساد بالتن�سيق مع
اجلهات ذات ال�صلة ال�ستكمال
تطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية
لتعزيز ال��ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد « »2024 2019-وفق
جدول زمني حمدد باخلطوات
والإج��راءات الواجب اتخاذها
وم���واف���اة امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
للتخطيط والتنمية بتقرير
دوري يت�ضمن م��ا مت بهذا
ال�ش�أن.
ث���م �أح���ي���ط امل��ج��ل�����س علما
بالتو�صية ال�����واردة �ضمن
حم�رض اجتماع جلنة اخلدمات
العامة ب�ش�أن التقرير املقدم
من وزارة الأ�شغال العامة عن
مراحل تنفيذ الأعمال اخلا�صة
مب�رشوع مطار الكويت الدويل
«ت���ي  »2ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر
دي�سمرب  2018وكذلك �إف��ادة
الإدارة العامة للطريان املدين
ب�ش�أن الإجراءات التي اتخذتها
م��ع اجل��ه��ات املعنية ب�ش�أن
امل�رشوع وامل�شاريع واملرافق
امللحقة به.
وقرر املجل�س تكليف الإدارة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط�يران امل���دين
بالتن�سيق مع وزارة الأ�شغال
العامة واجلهات التي تراها
منا�سبة ال�ستكمال الأعمال
ال�ل�ازم���ة لإجن������از وتنفيذ
وت�شغيل م�رشوع مطار الكويت
ال���دويل «ت��ي  »2وامل�شاريع
واملرافق ذات ال�صلة وموافاة
جمل�س ال��وزراء بتقرير دوري
كل ثالثة �أ�شهر يو�ضح مراحل
تنفيذ امل�رشوع مبا يتفق مع
اجل���دول ال��زم��ن��ي املو�ضوع
لإجناز الأعمال والعوائق التي
قد تعرت�ض تنفيذه.
كما اطلع جمل�س الوزراء على
تو�صية اللجنة ب�ش�أن التقرير
امل��ق��دم م��ن وزارة الأ�شغال
ال��ع��ام��ة ب�����ش���أن ا�ستكمال
امل��رح��ل��ة الأول����ى م��ن ميناء
م��ب��ارك ال��ك��ب�ير واملت�ضمن
الإج������راءات ال��ت��ي اتخذتها
الهيئة ال��ع��ام��ة لالت�صاالت
وتقنية امل��ع��ل��وم��ات ب�ش�أن
�إن�شاء ميناء ذكي متكامل يف
ميناء م��ب��ارك الكبري وق��رر
املجل�س تكليف جهاز تطوير
م��دي��ن��ة احل��ري��ر «ال�صبية»
وج��زي��رة بوبيان بالتن�سيق
م��ع وزارة الأ���ش��غ��ال العامة
ال�ستكمال الأعمال والإجراءات
ال�ل�ازم���ة لإجن�����از املرحلة
الأولى من ميناء مبارك الكبري
وامل�شاريع ذات ال�صلة وفق
ر�ؤيتهما امل�شرتكة يف هذا
ال�ش�أن.
ك��م��ا ب��ح��ث جم��ل�����س ال����وزراء
���ش���ؤون جمل�س الأم���ة واطلع
ب��ه��ذا ال�����ص��دد ع��ل��ى الأ�سئلة
واالق�تراح��ات برغبة املقدمة
من بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة.

