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الخرينج:
كلمة األمير
خارطة طريق
لكل كويتي

 650توصية في دور
االنعقاد الرابع منها
 61في طلبات
مناقشة

الخالد:
تنسيق مع البرلمان
لزيادة الحبس
االحتياطي

أدان تفجير مطار أتاتورك في اسطنبول وأعلن تأييد إجراءات تركيا لحماية أمنها واستقرارها

األمير :نقف مع المجتمع الدولي
في محاربة اإلرهاب وتجفيف منابعه

الغانم :نثق بقدرة أنقرة على تجاوز المحنة
مثلما تجاوزت ظروفا سابقة أشد صعوبة
ج��دد حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح م��وق��ف ال�ك��وي��ت ال�ث��اب��ت في
رفض االرهاب بأشكاله كافة وصوره
ووق��وف �ه��ا م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي في
م�ح��ارب�ت��ه وت�ج�ف�ي��ف م�ن��اب�ع��ه واع��رب
ف��ي برقية تعزية ال��ى ال��رئ�ي��س رجب
ط �ي��ب اردوغ � � ��ان رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
التركية الصديقة عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا االنفجار
ال� � ��ذي وق � ��ع ف ��ي م� �ط ��ار ات � ��ات � ��ورك ف��ي
مدينة اسطنبول واس�ف��ر ع��ن سقوط
ال �ع �ش��رات م��ن ال�ض�ح��اي��ا وامل�ص��اب�ين
م� ��ؤك� ��دا س � �م ��وه اس� �ت� �ن� �ك ��ار ال �ك��وي��ت
وادان � �ت � �ه � ��ا ال � �ش� ��دي� ��دة ل � �ه� ��ذا ال �ع �م��ل
االره ��اب ��ي ال�ش�ن�ي��ع وال� ��ذي اس�ت�ه��دف
ارواح االب��ري��اء اآلم�ن�ين وزع��زع��ة أمن
واس � �ت � �ق ��رار ال �ب �ل��د ال� �ص ��دي ��ق وال � ��ذي
ت��رف�ض��ه ال �ش��رائ��ع وال�ق�ي��م االن�س��ان�ي��ة
كافة.
من جهة أخرى دعا رئيس مجلس
االم��ة م��رزوق الغانم املجتمع الدولي

إل � � ��ى ت ��وح � �ي ��د ال � �ج � �ه� ��ود ل �ل �ت �ص��دي
لإلرهاب الذي بات يهدد العالم اجمع
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ت �ض��ام �ن��ه م ��ع ال�ش�ع��ب
ال� �ت ��رك ��ي وال� �س� �ل� �ط ��ات ال� �ت ��رك� �ي ��ة ف��ي
مواجهة ه��ذا االره��اب ال��ذي ال يعرف
دينا وال ملة وليس له وط��ن ويشكل
تهديدا حقيقيا على االمم والشعوب.
وأع � ��رب ال �غ��ان��م ف��ي ب��رق �ي��ة ت�ع��زي��ة
ل �ن �ظ �ي ��ره رئ � �ي ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ت��رك��ي
إس � �م� ��اع � �ي� ��ل ك � �ه� ��رم� ��ان ع � ��ن خ ��ال ��ص
ال � �ع� ��زاء وص � � ��ادق امل � ��واس � ��اة ل�ل�ش�ع��ب
التركي بضحايا التفجير االره��اب��ي
ال� ��ذي اس �ت �ه��دف م �ط��ار ات ��ات ��ورك في
اس �ط �ن �ب��ول ب �ت��رك �ي��ا وراح ض�ح�ي�ت��ه
عشرات القتلى والجرحى معربا عن
الثقة ب�ق��درة تركيا على ت�ج��اوز تلك
املحنة مثلما تجاوزت ظروفا سابقة
أشد صعوبة لتقوم بدورها املحوري
املنشود في املنطقة.
من جهتها اعربت وزارة الخارجية
ام ��س ع��ن ادان � ��ة واس �ت �ن �ك��ار ال�ك��وي��ت
الشديدين لحادث التفجير االرهابي

أبل يتعهد بمخاطبة الداخلية
حول بيوت العسكريين
البدون والخليجيين
كشف النائب عبدالله العدواني
ان � � ��ه وزم � �ي � �ل� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ل �ط��ان
ال �ل �غ �ي �ص ��م اج� �ت� �م� �ع ��ا إل� � ��ى وزي � ��ر
االس �ك��ان ي��اس��ر أب ��ل ب �ش��أن بيوت
العسكريني ال�ب��دون والخليجيني
وام �ك��ان �ي��ة ت��أج �ي��ل ق � ��رار سحبها
م�ن�ه��م الف �ت��ا إل ��ى م��واف �ق��ة ال��وزي��ر
املبدئية على ذلك.
واض � ��اف ال �ع��دوان��ي أن ال��وزي��ر
أب� � � � ��ل وع� � � � ��د ب � �م � �خ� ��اط � �ب� ��ة وزارة
الداخلية بشأن بيوت العسكريني
الخليجيني وال �ب��دون املتقاعدين

واملتوفني والتوصل لحل يضمن
استمرار االهالي حتى يتم ايجاد
حل لهم .
وشكر ال� �ع ��دوان ��ي وال�ل�غ�ي�ص��م
ال � ��وزي � ��ر اب � ��ل ع� �ل ��ى ت �ف �ه �م��ه ل �ه��ذه
القضية وسعيه لحلها ف��ي اق��رب
وقت ممكن مع الجهات املختصة .

ال��ذي اس�ت�ه��دف م�ط��ار ات��ات��ورك وق��ال
م�ص��در م�س��ؤول ف��ي ال ��وزارة ان هذه
ال �ج��ري �م��ة اآلث � �م ��ة ال� �ت ��ي ت��رت �ك��ب ف��ي
ال �ع �ش��ر االواخ � � ��ر م ��ن ش �ه��ر رم �ض��ان
ال� �ك ��ري ��م ت ��ؤك ��د ان االره � � � ��اب ال دي ��ن
ل ��ه وان � ��ه ي �س �ت �ه��دف ت �ق��وي��ض االم ��ن
والبشرية جمعاء.
من ناحية اخرى اكد القنصل العام
للكويت في اسطنبول محمد املحمد
س�لام��ة جميع امل��واط �ن�ين الكويتيني
ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول وق � ��ال إن ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة
الكويتية ف��ي اسطنبول شكلت منذ
ال �ل �ح �ظ��ات االول� � ��ى ل�ل�ان �ف �ج��ار ف��ري��ق
ع �م��ل ل�ل��اش� ��راف امل� �ب ��اش ��ر ع �ل��ى ن�ق��ل
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن أل �غ �ي��ت رح�ل�ت�ه��م
نتيجة االجراءات االمنية التي اعقبت
االن� �ف� �ج ��ار .وك ��ان ��ت ش��رك��ة ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��د ال �غ��ت ال��رح�ل��ة
رق��م  155املتجهة ال��ى مطار أتاتورك
الدولي.

 ..ويستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح لدى استقباله الجبوري أمس

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و أم� � �ي � ��ر ال � � �ب �ل ��اد ب �ق �ص��ر
ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام ��س وب�ح�ض��ور
س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن��واف
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح رئ�ي��س
مجلس ال�ن��واب العراقي د .سليم
ال�ج�ب��وري ورئ �ي��س مجلس األم��ة

ب��اإلن��اب��ة ع ��ادل م�س��اع��د ال�خ��راف��ي
وذل��ك بمناسبة زي��ارت��ه الرسمية
للبالد.
ي��ذك��ر أن ال�ج�ب��وري وص��ل إل��ى
ال� �ب�ل�اد أم� ��س ف ��ي زي� � ��ارة رس�م�ي��ة
ت�س�ت�غ��رق ي��وم��ا واح ��دا وك ��ان في
اس �ت �ق �ب��ال��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة

تفاصيل (ص)02

باإلنابه م .عادل الخرافي وسفير
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ج �م �ه��وري��ة
ال �ع ��راق غ �س��ان ال� � ��زواوي وسفير
ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق ل ��دى ال�ك��وي��ت
م�ح�م��د ب �ح��ر ال �ع �ل��وم وأم�ي��ن ع��ام
مجلس األمة عالم الكندري.
تفاصيل (ص)02

الميزانيات 9 :مليارات و 677مليون دينار
العجز في ميزانية الدولة
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 �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��د ال �ص �م��د عن
موافقة اللجنة على املوازنة العامة
للدولة للسنة املالية 2017/ 2016
ف� �ي �م ��ا أرج� � � � ��أت ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل��ى
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ملكافحة
الفساد إلى الغد.
وأض� � � � � � ��اف ع � �ب � ��د ال � �ص � �م � ��د ف��ي
تصريح للصحافيني أن إجمالي
اإلي � � ��رادات امل �ت��وق �ع��ة ف��ي م�ي��زان�ي��ة
ال� ��دول� ��ة ي �ب �ل��غ ن �ح��و  10م �ل �ي��ارات
و 238مليون دينار بزيادة قدرها

نحو مليارين اثنني و 870مليون
دي �ن��ار وذل ��ك ب�س�ب��ب ت�ع��دي��ل سعر
برميل النفط ف��ي امليزانية م��ن 25
دوالرا إل� ��ى  35دوالرا وامل �ت �س��ق
م ��ع ال � �ت � �ط ��ورات ال �ع��امل �ي��ة إض��اف��ة
إل��ى خ��روج بريطانيا من االتحاد
االوروبي.
وأوضح أن إجمالي املصروفات
املقدرة يبلغ نحو  18مليارا و892
مليون دينار مبينا أن العجز بعد
استقطاع نسبة احتياطي األجيال
ال � �ق ��ادم ��ة انخفض إل � ��ى ن� �ح ��و 9
مليارات و 677مليون دي�ن��ار بعد

أن ك ��ان  12م �ل �ي��ارا و 261م�ل�ي��ون
دينار.
 وفيما يتعلق بميزانية هيئة
مكافحة ال�ف�س��اد أك��د عبد الصمد
أنها وصلت متأخرة وقد افتقرت
إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ت��ي
ط �ل �ب �ن��اه��ا م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ل�ي�ت�س�ن��ى
مناقشتها في اجتماع الغد (اليوم)
وإال فستكون هذه عرضة للرفض
مشيرا إلى أن اللجنة تحمل وزارة
املالية أيضا مسؤولية غياب هذه
ال �ت �ف��اص �ي��ل ط �ب �ق��ا ل �ق��واع��د إع� ��داد
امليزانية.

وأش � � � � � ��ار إل � � � ��ى وج � � � � ��ود خ�ل��اف
سابق في شأن املناقلة بني أبواب
امليزانية السابقة  2016/2015وتم
ت��أج�ي��ل ح�س��م ه ��ذا امل ��وض ��وع إل��ى
اجتماع اليوم.
وأوضح عبد الصمد أن��ه وبعد
تخفيض كلفة انتاج برميل النفط
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ب�م�ب�ل��غ 110
م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ف� ��إن ذل� ��ك ان�ع�ك��س
ايجابا على زيادة االيرادات.
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استقبل رئيس مجلس النواب العراقي وعزى الرئيس التركي في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك

األمير :ندين تفجير اسطنبول ونؤيد إجراءات
تركيا في مواجهة اإلرهاب

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد بقصر ال�س�ي��ف صباح
ام ��س وب�ح�ض��ور س�م��و ول ��ي العهد
ال � �ش � �ي� ��خ ن � � � ��واف األح � � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال� �ص� �ب ��اح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
العراقي د .سليم الجبوري والوفد
امل� � ��راف� � ��ق ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ب ��اإلن ��اب ��ة ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي ��ارت ��ه ال��رس�م�ي��ة
للبالد .كما استقبل حضرة صاحب
السمو أمير البالد سمو ولي العهد
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د واس �ت �ق �ب��ل
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء واس�ت�ق�ب��ل ال�ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ب� �ع ��ث ح �ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه -ببرقية تعزيةال ��ى ال��رئ �ي��س رج ��ب ط�ي��ب اردوغ� ��ان
رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �م � �ه � ��وري � ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة
ال �ص��دي �ق��ة أع � ��رب ف �ي �ه��ا س �م��وه عن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب�ض�ح��اي��ا االن �ف �ج��ار ال� ��ذي وق ��ع في
مطار اتاتورك في مدينة اسطنبول
واس� �ف ��ر ع ��ن س �ق ��وط ال� �ع� �ش ��رات م��ن
الضحايا واملصابني مؤكدا سموه
اس �ت �ن �ك��ار دول� ��ة ال �ك��وي��ت وادان �ت �ه��ا
ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م ��ل االره� ��اب� ��ي
ال �ش �ن �ي��ع وال � � ��ذي اس� �ت� �ه ��دف ارواح
االب � � ��ري � � ��اء اآلم� � �ن �ي��ن وزع� � ��زع� � ��ة أم ��ن

واس �ت �ق ��رار ال �ب �ل��د ال �ص��دي��ق وال ��ذي
ت ��رف� �ض ��ه ك� ��اف� ��ة ال � �ش� ��رائ� ��ع وال� �ق� �ي ��م
االنسانية.
وأكد سموه موقف دولة الكويت
ال �ث��اب��ت ف ��ي رف ��ض االره� � ��اب ب�ك��اف��ة
اش � �ك� ��ال� ��ه وص � � � ��وره ووق� ��وف � �ه� ��ا م��ع
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � ��دول � ��ي ف � ��ي م �ح��ارب �ت��ه
وتجفيف منابعه وتأييدها للبلد
ال� �ص ��دي ��ق ف� ��ي ك� ��ل م� ��ا ي� �ت� �خ ��ذه م��ن
اج� ��راءات لحماية ام�ن��ه واس�ت�ق��راره
س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه امل� ��ول� ��ى ت� �ع ��ال ��ى ان
ي�ت�غ�م��د ال �ض �ح��اي��ا ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
ويسكنهم فسيح ج�ن��ات��ه وان يمن
ع� �ل ��ى امل � �ص ��اب �ي�ن ب� �س ��رع ��ة ال �ش �ف ��اء
والعافية.
سمو األمير مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

ولي العهد استقبل المبارك والخالد والجراح

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد الخالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه بقصر ال�س�ي��ف صباح
ام ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك

 ..ومستقبال الشيخ خالد الجراح

رئيس مجلس الوزراء .كما استقبل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
ال�خ��ال��د .كما استقبل ن��ائ��ب رئيس

م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د .واس�ت�ق�ب��ل
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح .كما

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
االحمد الجابر الصباح حفظه الله
ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى ال��رئ�ي��س رج��ب
طيب اردوغ ��ان رئيس الجمهورية

ال�ت��رك�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة ضمنها سموه
خالص تعازيه وص��ادق مواساته
ب�ض�ح��اي��ا االن �ف �ج��ار ال ��ذي وق��ع في
مطار اتاتورك في مدينة اسطنبول

مبتهال سموه الى الباري جل وعال
ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته
وان ي �م��ن ع �ل��ى امل �ص��اب�ي�ن ب�س��رع��ة
الشفاء والعافية.
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الخرينج :كلمة األمير خارطة
طريق لكل كويتي
أشاد نائب رئيس مجلس االمة
مبارك الخرينج بالكلمة السامية
ل�ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع ��اه بمناسبة ال�ع�ش��ر االواخ ��ر
م��ن شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك واصفا
ك �ل �م��ة س �م��وه ب��ال �ك �ل �م��ة ال�ج��ام�ع��ة
املانعة لكل معاني الحب والتقدير
من قائد حكيم لشعب وفي يبادله
املحبه واالعتزاز.
وع �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج ع ��ن ت�م�ن�ي��ات��ه
وأم �ل��ه م��ن ال�ج�م�ي��ع ب �ق ��راءة كلمة
س� � �م � ��وه ب� �ت� �م� �ع ��ن واخ � � � ��ذ ال �ع �ب ��ر
وال��دروس الوطنية منها في حب
الكويت واهلها والعمل من اجلها.
مشيرا ال��ى ان الكلمة السامية
م �ث �ل��ت خ� ��ارط� ��ة ط ��ري ��ق ل �ل �ك��وي��ت
س �ل �ط��ات وش �ع �ب��ا م� �ح ��ددة ب��ذل��ك
معالم الطريق لكل كويتي تهمه
رفعة واستقرار وازدهار الكويت.
وأك ��د ال�خ��ري�ن��ج أه�م�ي��ة ترجمة
ك �ل �م��ة س �م ��وه ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع
م ��ن ج �م �ي��ع ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
والشعبية والعمل على دعم وحدة
الصف وحماية وحدتنا الوطنيه
وحماية الكويت وشعبها من آفات
تمزيق الكويت م��ن وس��ائ��ل اع�لام
وت� ��واص� ��ل اج �ت �م��اع��ي واش ��اع ��ات
وتهم ما انزل الله بها من سلطان
وغيرها من الوسائل.

مبارك الخرينج

م�ب �ي �ن��ا أن ك �ل �م��ة س �م ��وه أك ��دت
أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل ال��وط �ن��ي الحقيقي
ال � � ��ذي ي �ج �م ��ع والي� � �ف � ��رق وي �ب �ن��ي
واليهدم معززا الثقة باملؤسسات
ال��دس�ت��وري��ة والرسمية ال مشككا
ف �ي �ه ��ا واض� � �ع �ي��ن ن� �ص ��ب اع �ي �ن �ن��ا
االوض � � � � ��اع االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ل �ت �ه �ب��ة
ال �ق��ري �ب��ة م �ن��ا م�ت�ي�ق�ظ�ين ل�ح�م��اي��ة
ال�ك��وي��ت م��ن اي خ�ط��ر خ��ارج��ي او
داخلي.
وخ � �ت� ��م ال� �خ ��ري� �ن ��ج ت �ص��ري �ح��ه
ب��دع��وة ك��ل ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال��ى
ت��رج �م��ة ك�ل�م��ة س �م��وه ع �ل��ى أرض
ال��واق��ع ك��ل ف��ي موقعه س��ائ�لا الله
ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر ان ي�ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت
وام�ي��ره��ا وول��ي عهده وشعبها
من كل مكروه.

الدويسان :الحكومة تفرغ
القوانين من محتواها
أع� � � � � � � � � ��رب ال� � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب ف � �ي � �ص� ��ل
ال � ��دوي� � �س � ��ان ع � ��ن اه� �ت� �م ��ام ��ه ب �م��ا
ص��رح ب��ه رئيس لجنة امليزانيات
وال � �ح � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال� �ن ��ائ ��ب
ع��دن��ان عبدالصمد ح��ول الالئحة
التنفيذية لقانون جهاز املراقبني
امل��ال �ي�ين م�ب�ي�ن��ا ان �ه��ا ق��د يشيبها
العيب واملخالفة الدستورية.
وق� ��ال ال ��دوي �س ��ان ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل� ��ه ام � ��س ان � ��ه ف� ��ي ج �ل �س��ة -3-25
 2015سجلت كلمة ل�ل�ت��اري��خ ول��م
أك � ��ن م �خ �ط �ئ��ا ع� �ن ��دم ��ا ق� �ل ��ت إن �ن��ا
أم��ام م��واج�ه��ة حكومية الح�ق��ة ملا
بعد قانون إنشاء جهاز املراقبني
امل ��ال� �ي�ي�ن وان ال �ح �ك ��وم ��ة ت ��واج ��ه
ال �ق ��وان�ي�ن ال � �ص� ��ادرة م ��ن امل�ج�ل��س
ب �س �ي��اس��ة االف� � � ��راغ م ��ن امل �ح �ت��وى
للحد من التطبيق الفعلي للقانون
وق��د تحقق ذل��ك بشكل جلي بعد
ص� ��دور امل ��رس ��وم رق ��م  333ب�ش��أن
الالئحة التنفيذية لقانون جهاز
املراقبني املاليني.
وأوض� � ��ح ال ��دوي� �س ��ان أن� ��ه ب�ع��د
اس �ت �ق �ص��اء رأي ب �ع��ض ال �خ �ب��راء
ال� ��دس � �ت� ��وري�ي��ن ب ��امل� �ج� �ل ��س ت �ب�ين
وج� � � � � ��ود م� � �ث � ��ال � ��ب ف � � ��ي ال �ل�ائ � �ح� ��ة

فيصل الدويسان

التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون ب�م��ا يتجاوز
ال� �ح ��دود ال �ت��ي رس �م �ت �ه��ا امل� � ��ادة (
 ) 72م��ن ال��دس�ت��ور ق��ائ�لا ان��ه ك��ان
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ل �ت��زم ب�م�ب��دأ
ت� � ��درج ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� � ��ذي ي�م�ن��ع
التشريع األدنى درجة مـن مخالفة
التشريع األعلى كاشفا عن رفضه
للمحاوالت الرامية الفراغ القانون
من محتواه.

برلمان
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الخرافي :لنعمل على ترجمة التوجيهات
السامية على أرض الواقع
أش� � � � � � ��اد أم� � �ي � ��ن س� � � ��ر م� �ج� �ل ��س
األم ��ة ال �ن��ائ��ب م .ع ��ادل ال�خ��راف��ي
ب �خ �ط��اب ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر
البالد بمناسبة العشر االواخ��ر
م ��ن رم� �ض ��ان م��وض �ح��ا ان� ��ه ك��ان
خ �ط��اب االب ألب �ن��ائ��ه واح �ت��وى
ف��ي طياته الكثير م��ن النصائح
وال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ل�ل�ام ��ة ال �ع��رب �ي��ة
واالسالمية.
واضاف ان سموه حرص على
ال �ت �ك��ات��ف وال� �ت�ل�اح ��م وال ��وح ��دة
الوطنية في ظل وجود الدستور
ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ض �م��ن للجميع
ال �ح �ي ��اة ال �ك��ري �م��ة وال� �ت ��ي ي�ج��ب
ان ن �ح �م��د ال� �ل ��ه ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ظ��ل
م ��ا ي �ح��دث ف ��ي ال � ��دول امل� �ج ��اورة
واالخطار التي تحيط في الدول
ال �ع��رب �ي��ة م �م��ا ي �ت �ط �ل��ب ت��وح �ي��د
ال � �ص � �ف� ��وف ل� �ل� �ت� �ص ��دي ل� �ك ��ل م��ن

يحاول التفرقة وشق الصفوف.
واوض � � � ��ح ان خ � �ط� ��اب س �م��وه
ط ��ال ��ب ب ��اس� �ت ��دراك واس �ت �ش �ع��ار
واخ��ذ العبر عن كل ما ح��دث في
املاضي والحاضر وكل الصعاب
ال� �ت ��ي ت� �ج ��اوزن ��اه ��ا ب �س �ب��ب ت�ل��ك
ال��وح��دة الوطنية ال�ت��ي ساهمت
في بناء هذا الوطن واالرتقاء به.
وب�ي�ن ان س�م��وه يشعر تماما
كما نشعر بخطورة التطور الذي
يشهده العالم في التكنولوجيا
والسرعة التي تحظى به مواقع
التواصل االجتماعي في انتشار
امل �ع �ل��وم��ات واالش� ��اع� ��ات وال �ت��ي
ي � �ج� ��ب ال� �ت� �م� �ه ��ل ف� � ��ي ت� �ن ��اول� �ه ��ا
ح�ت��ى ال ي�ت��م اس�ت�خ��دام�ه��ا لهدم
القيم االصيلة ال�ت��ي يتمتع بها
م �ج �ت �م �ع �ن��ا الكويتي م� ��ن ق�ب��ل
بعض املتربصني والحاسدين.

م .عادل الخرافي

واك� � � � ��د ح� � � ��رص س� � �م � ��وه ع �ل��ى
األجيال القادمة ورعاية الطاقات
ال�ش�ب��اب�ي��ة وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر رك�ي��زة
يقف عليها هذا الوطن هم عماد
امل �س �ت �ق �ب��ل ال � � ��ذي ي� �ج ��ب ع�ل�ي�ن��ا

االه� �ت� �م ��ام ب �ه��م واالخ� � ��ذ ب�ي��ده��م
ال��ى بر االم��ان بتنمية مهاراتهم
وص� �ق ��ل م ��واه �ب �ه ��م ل �ح �م��اي �ت �ه��م
م��ن ال�ف�ك��ر ال �ض��ال م��ؤك��دا ح��رص
وال ��دن ��ا ع �ل��ى ن �ب��ذ االف� �ك ��ار ووأد
الفتنة التي ساهمت ف��ي تدمير
ال � �ش � �ع� ��وب .واخ � �ت � �ت ��م ال� �خ ��راف ��ي
ح ��دي� �ث ��ة ق� ��ائ�ل��ا :ه � �ن� ��اك رس ��ائ ��ل
واض � �ح� ��ة ومباشرة ت �ن��اول �ه��ا
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ف � ��ي خ �ط��اب��ه
ل�ل�س�ل�ط�ت�ين ول �ك��اف��ة أب �ن��ائ��ه من
ال�ش�ع��ب الكويتي علينا االخ��ذ
ب� �ه ��ا وت��رج �م �ت �ه��ا ع� �ل ��ى ال ��واق ��ع
ت �ت �ل �خ��ص ب ��وح ��دت �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة
وال � � �ع � � �م� � ��ل ع� � �ل � ��ى ب � � �ن� � ��اء ك� ��وي� ��ت
املستقبل.

طالب وزير المواصالت بتحمل المسؤولية ومحاسبة رئيس الخطوط الجوية

الزلزلة :ردود الكندري تؤكد التخبط
في إدارة الكويتية
ق��ال رئ�ي��س لجنة األول��وي��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة إن
ال��ردود التي تم تسلمها مؤخرا
من وزير املواصالت وزير الدولة
لشؤون البلدية عيسى الكندري
وال� � � �ت � � ��ي ت � �خ � ��ص ال � � �ت � � �ج� � ��اوزات
ال � �س� ��اف� ��رة ف� ��ي إدارة ال �خ �ط��وط
ال� � �ج � ��وي � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ت �ك �ش��ف
للقاصي والداني حجم التخبط
اإلداري ال ��ذي تعيشه الكويتية
في ظل هذه اإلدارة غير املؤهلة.
وأش��ار الزلزلة إلى أن أسئلته
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل��وزي��ر ب�خ�ص��وص
الكويتية حملت ضمنها ما يزيد
ع�ل��ى  ١٥٠س ��ؤاال إال أن��ه لألسف
جاءت جميع الردود غير مقبولة
ألنها ال تحمل إجابات صحيحة
وواض� � �ح � ��ة ل�ل�أس� �ئ� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت��م
ط ��رح� �ه ��ا م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى أن ه ��ذا
األس� �ل ��وب ف��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ن قبل
إدارة الخطوط الجوية الكويتية
ل��ن يتم السكوت عليه ب��ل سيتم
وق � �ف� ��ه ع� �ن ��د ح� � ��ده وع � �ل� ��ى وزي� ��ر
امل � ��واص �ل��ات ت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة
السياسية الكاملة تجاه ما تقوم
به إدارة الكويتية من تخبطات
إداري ��ة وت �ج��اوزات أثبتتها هذه
ال� � ��ردود ال �ت��ي أث �ب �ت��ت ل �ن��ا حجم
املأساة التي تعيشها هذه اإلدارة

م ��ذك ��را ال ��وزي ��ر ب �ك �ت��اب��ه امل��رس��ل
مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ت��اري��خ 2015/6/17
وم��وض��وع��ه ال ��دع ��وة إل ��ى أم��ان��ة
ال �ك �ل �م��ة وص� ��دق األداء وس�لام��ة
املعلومات عند إع��داد اإلج��اب��ات
ع��ن األس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة محمال
اي�ه��ا امل�س��ؤول�ي��ة الشخصية في
ح� ��ال م �خ��ال �ف��ة م ��ا ج� ��اء ب�ك�ت��اب��ه
املذكور.
وأكد الزلزلة أن سؤاله املوجه
إل��ى وزي ��ر امل��واص�ل�ات واملتعلق
ب �ع��دم ت�ط�ب�ي��ق ق ��رار ال ��وزي ��ر رق��م
 2016/44امل � ��ؤرخ 2016/2/10
وال ��ذي ينص ف��ي م��ادت��ه الثالثة
ع�ل��ى ض� ��رورة أن ت �ق��وم ال�ج�ه��ات
امل�خ�ت�ص��ة ب��امل �ب��ادرة إل ��ى تنفيذ
ه� � ��ذا ال� � �ق � ��رار ك� ��ل ف �ي �م��ا ي�خ�ص��ه
وح �ي��ث ن ��ص ال � �ق ��رار ف ��ي م��ادت��ه
األولى على تولي رئيس مجلس
إدارة ال�ك��وي�ت�ي��ة م �ه��ام ال��رئ�ي��س
التنفيذي باإلضافة إلى رئاسته
ملجلس اإلدارة اعتبارا من تاريخ
ص��دور ال�ق��رار وه��و 2016/2/10
إال أن هذا القرار لم يتم تطبيقه
حتى تاريخ  2016/4/26وليس
كما جاء في رد الوزير بأن القرار
تم تطبيقه في  2016/4/18وهو
ت��اري��خ اج �ت �م��اع م�ج�ل��س اإلدارة

د .يوسف الزلزلة

وات � � �خ� � ��اذ ق� � � ��رار إن� � �ه � ��اء ت �ك �ل �ي��ف
ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي م �ت �س��ائ�لا
مل ��اذا ل��م يجتمع مجلس اإلدارة
منذ صدور القرار وحتى تاريخ
 2016/4/18ب �ف �ت��رة ت��زي��د على
الشهرين إن كان الرد صحيحا.
وقال الزلزلة لوزير املواصالت:
إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن
ك �ن��ت ال ت� ��دري ف��امل�ص�ي�ب��ة أع�ظ��م
فحسب م��ا لدينا م��ن معلومات
م��ؤك��دة ج ��دا ف ��إن م�ج�ل��س إدارة
ال�ك��وي�ت�ي��ة اج�ت�م��ع أك �ث��ر م��ن م��رة
خالل الفترة من  10فبراير حتى
 18اب ��ري ��ل ب ��ل وت� ��م ع� ��رض ق ��رار
وزي��ر امل��واص�لات رق��م 2016/44

وال� � �خ � ��اص ب��ال �ت �ج��دي��د مل�ج�ل��س
اإلدارة وتكليف رئيسة مجلس
اإلدارة بمهام الرئيس التنفيذي
خالل االجتماع رقم (  ) 3بتاريخ
 2016/2/16فما ه��و رد ال��وزي��ر
ع �ل��ى ذل� ��ك وه� ��ل ه ��و ي �ع �ل��م ب�ه��ذا
التدليس وما هي إجراءاته حيال
ذل ��ك وم �م��ا ي�ث�ي��ر ال �ش �ف �ق��ة ت�ج��اه
ه��ذه اإلدارة مكشوفة السوء هو
القول إن الرئيس التنفيذي خالل
ه��ذه الفترة ل��م يتخذ أي ق��رارات
م� �ص� �ي ��ري ��ة ك ��أن� �ه ��م ال ي �ع �ل �م��ون
أننا نتكلم ع��ن ق��ان��ون وتطبيقه
فما ب��ال��ك إذا عرفنا على سبيل
امل � �ث� ��ال ال ال �ح �ص ��ر أن ال��رئ �ي��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي خ �ل��ال ه � ��ذه ال �ف �ت��رة
س ��اف ��ر ف� ��ي م �ه �م �ت�ين رس �م �ي �ت�ين
إل� � ��ى ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح ��دة وق � ��ام
بالتوقيع على عقد خصخصة
محاسبة إي��رادات الركاب بقيمة
 358.121.000ألف دينار كويتي
ب �ت��اري��خ  2016/2/17ل��ذل��ك كله
علـى ال��وزي��ر تحمل مسؤولياته
ومحاسبة رئيس مجلس إدارة
الكويتية على هذا التدليس.
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إلغاء الوكيل المحلي وجذب المستثمر األجنبي وحرمان الشركات المتعثرة في التنفيذ

قانون المناقصات الجديد يدعم أصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أبواب قانون المناقصات الجديد
ي � � �ص� � ��در ق � � ��ان � � ��ون امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات
ال �ج��دي��د ال � ��ذي أق � ��ره م �ج �ل��س االم ��ة
األس � � �ب� � ��وع امل � ��اض � ��ي ك ��اس �ت �ح �ق ��اق
ض � ��روري مل��واك �ب��ة امل �ت �غ �ي��رات ال�ت��ي
شهدتها األج �ه��زة اإلداري� ��ة وتطور
ادارة امل � �ش� ��اري� ��ع وت� ��وج� ��ه ال ��دول ��ة
ن�ح��و االن�ف�ت��اح االق �ت �ص��ادي وج��ذب
املستثمر األجنبي.
وواف � � � � ��ق م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة ب �ش �ب��ه
اج� �م ��اع ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون رق��م
( )5لسنة  1961ب�ش��أن امل�ن��اق�ص��ات
العامة ليتالءم مع التشريعات التي
ص��درت الحقا لتنظيم ه��ذا القطاع
ول�ت�لاف��ي س�ل�ب�ي��ات ال �ق��ان��ون القديم
ال� � ��ذي اس �ت �م ��ر م �ن ��ذ ص� � � ��دوره دون
تعديالت رغم املحاوالت التي بذلت
خالل السنوات املاضية لتعديله.
ويسعى القائمون على تعديالت
القانون ال��ى تسريع عجلة التنمية
وخ� �ل ��ق ب �ن �ي��ة ت �ش��ري �ع �ي��ة ح��اض �ن��ة
ل�ل�ان� �ج ��از وخ� �ل ��ق ت � � ��وازن ب �ي�ن ف�ت��ح
السوق أم��ام املستثمر األجنبي من
جهة وحماية املشروعات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ودع ��م امل�ن�ت��ج ال��وط�ن��ي
من جهة اخرى.
وي �ت �ك ��ون ال� �ق ��ان ��ون ال �ج ��دي ��د م��ن
 97م� � ��ادة ف ��ي  11ب ��اب ��ا ب �ي�ن ن �ط��اق
ال �ت �ط �ب �ي��ق واإلج� � � � ��راءات وال �ت��أه �ي��ل
واالختصاصات والبت في املناقصة
واألوام � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وال �ت �ظ �ل �م��ات
والجزاءات ونماذج العقود.
وي� � � � �ع � � � ��د ال � � � �ج � � � �ه� � � ��از امل � � � ��رك � � � ��زي
للمناقصات العامة هيئة عامة ذات
ش�خ�ص�ي��ة اع �ت �ب��اري��ة ل �ه��ا م�ي��زان�ي��ة
ملحقة بمجلس الوزراء وتقوم بعدة
اختصاصات منها طرح املناقصات
العامة وتلقي العطاءات وإرساؤها
وإلغاؤها وتمديد العقود االداري��ة
وت �ج��دي��ده��ا واألوام� � � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة
والتأهيل وغيرها.
ودع� ��م ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ان�ف�ت��اح
ال� � �س � ��وق ودخ � � � � ��ول االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
األج�ن�ب�ي��ة دون ع��وائ��ق ح�ي��ث ألغى
ش��رط ال��وك�ي��ل امل�ح�ل��ي وف��ق م��ا ج��اء
ف� ��ي امل� � � ��ادة ( )31وذل � � ��ك ت�ش�ج�ي�ع��ا
للمستثمر األجنبي ولالستفادة من
الخبرات العاملية غير املتوافرة في
السوق املحلي.
ون �ص��ت امل� ��ادة  31ب �ش��أن ش��روط
التعاقدات على ان��ه يجوز أن يكون
م� �ق ��دم ال �ع �ط ��اء أج �ن �ب �ي��ا وف � ��ي ه��ذه
ال� �ح ��ال ��ة ال ت� �س ��ري ف ��ي ش � ��أن م �ق��دم
ال �ع �ط��اء أح �ك��ام ك��ل م��ن ال�ب�ن��د  1من
امل ��ادة ( )23وأح �ك��ام امل ��ادة ( )24من
املرســــوم بالقانون رق��م ( )68لسنة
.1980
ول� � � ��م ي� �غ� �ف ��ل ال� � �ق � ��ان � ��ون ح �م ��اي ��ة

ال �ش��رك��ات ال��وط �ن �ي��ة ح �ي��ث ج ��اء في
امل� � � ��ادة ن �ف �س �ه��ا وي � �ج� ��وز أن ي �ك��ون
ال � �ط� ��رح م �ق �ت �ص��را ع �ل ��ى ال �ش ��رك ��ات
الوطنية في احوال االعمال النمطية
أو ال �ت��ي ي �ت��واف��ر ف�ي�ه��ا تخصصات
كافية في السوق املحلي.
وق � � ��دم ال � �ق ��ان ��ون ح� �م ��اي ��ة ك��اف �ي��ة
للمنتج الوطني وإعطاءه االولوية
بنص امل��ادة  62على أنه مع مراعاة
االت� �ف ��اق� �ي ��ات ال ��دول� �ي ��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
امل�ب��رم��ة م��ع دول��ة ال�ك��وي��ت وتطبيق
مبدأ املعاملة باملثل تعطى األولوية
ف� ��ي م� �ش� �ت ��ري ��ات ال� �ج� �ه ��ات ال �ع��ام��ة
للمنتج الوطني.
وش � � � ��ددت امل � � � ��ادة ن �ف �س �ه��ا ال �ت��ي
جاءت تحت عنوان (أفضلية املنتج
ال ��وط� �ن ��ي) ع �ل��ى أن� ��ه ال ي �ج ��وز ب�ع��د
إرساء املناقصة أن يستبدل باملنتج
ال��وط �ن��ي ال � ��ذي ت �م��ت ع �ل��ى أس��اس��ه
الترسية منتج مستورد إال بموافقة
املجلس.
ودع � �م� ��ا ل �ل �م �ن �ت��ج ال ��وط� �ن ��ي ف ��إن
امل � � � ��ادة  87م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون ال �ج ��دي ��د
بعنوان (أفضلية الصناعة الوطنية
وامل �ق��اول امل�ح�ل��ي) أل��زم��ت املستثمر
االجنبي بشراء ما ال يقل عن  30في
املئة من الصناعات الوطنية.
ونصت املادة على أنه مع مراعاة
األح� �ك ��ام امل� �ق ��ررة ق��ان��ون��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار امل� �ب ��اش ��ر ل� � ��رأس امل� ��ال
األجنبي تراقب الجهة العامة التزام
املقاول األجنبــي بشراء ما ال يقل عن
 30في املئة من الصناعات الوطنية.
وم�ن�ح��ت امل� ��ادة ن�ف�س�ه��ا أفضلية
ل� �ل� �م� �ق ��اول�ي�ن امل� �ح� �ل� �ي�ي�ن امل �ص �ن �ف�ي�ن

ب ��ال �ج �ه ��از أو ف� ��ي ب �ل ��دي ��ة ال �ك��وي��ت
وذك ��رت ان�ه��ا ت��راق��ب ال �ت��زام امل�ق��اول
األج�ن�ب��ي ب ��أن ي�س�ن��د م��ا ال ي�ق��ل عن
 30في املئة من أعمال املقاولة التي
ترسى عليه إلى مقاولني محليني.
وتحت عنوان (تجزئة املناقصة
وم � ��راع � ��اة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة) ج� ��اءت امل � ��ادة  61من
القانون لتنص على أنه إذا تساوت
األس� � �ع � ��ار ب �ي��ن ع � �ط ��اء ي ��ن أو أك �ث��ر
وك ��ان ��ت امل �ن��اق �ص��ة ت �ق �ب��ل ال �ت �ج��زئ��ة
ج� � ��از ل �ل �م �ج �ل��س ت� �ج ��زئ ��ة امل� �ق ��ادي ��ر
املعلن عنها بني مقدمي العطاءات
امل �ت �س��اوي��ة ب �ش��رط م��واف�ق�ت�ه��م على
ذلك وعدم اإلضرار بمصلحة العمل.
ومنحت املادة أفضلية للعطاءات
امل �ق��دم��ة م ��ن أص� �ح ��اب امل �ش��روع��ات
الصغيرة أو املتوسطة– إن وجدت
 م� �ت ��ى ك ��ان ��ت م �ط ��اب �ق ��ة ل �ل �ش��روطواملواصفات.
وتنسجم تلك امل��واد التي جاءت
بالقانون مع سياسة الدولة في دعم
املنتج الوطني وتشجيع املستثمر
امل � �ح � �ل� ��ي وح� � �م � ��اي � ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ال ��ى ج��ان��ب
االن� � �ف� � �ت � ��اح االق � � �ت � � �ص� � ��ادي وج� � ��ذب
املستثمر االجنبي.
أم��ا امل ��ادة  85م��ن ال �ب��اب ال�ت��اس��ع
ب� � �ش � ��أن م � �ن� ��ع ت � � �ض� � ��ارب امل� �ص ��ال ��ح
وامل�س��اء ل��ة وال �ج��زاءات ف��ي القانون
ال �ج��دي��د ف�ق��د ع��ال�ج��ت ت�ع�ث��ر تنفيذ
املشاريع بحرمان الشركات املتأخرة
في التنفيذ من أي مناقصة تالية.
ون�ص��ت امل ��ادة ع�ل��ى أن ت�ح��رم كل
ش��رك��ة م�ت�ع��اق��دة ت�ع�ث��رت ف��ي تنفيذ

العقد أو لم تنفذه بالشكل املطلوب
من الدخول في مناقصة تالية حتى
تسوية املناقصة محل الخالف.
كما ان املادة لم تغفل حق الشركة
ف��ي التظلم فيما يصدر ضدها من
عقوبات منصوص عليها في مادة
ال � � �ج � ��زاءات ح �ي��ث ن �ص��ت ع �ل��ى ان��ه
ي �ج��وز ل�ل�م�ن��اق��ص ال ��ذي ص ��در ق��رار
ب �ت��وق �ي��ع ع �ق��وب��ة ع �ل �ي��ه ال �ت �ظ �ل��م من
ه��ذا ال �ق��رار خ�لال م��دة ث�لاث�ين يوما
من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة
التظلمات وتحدد الالئحة إجراءات
تقديم التظلم والبت فيه.
أم � � � � ��ا ف � �ي � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �ب� �ع ��ض
االس�ت�ث�ن��اءات ف��إن ال�ق��ان��ون الجديد
ق �ي��د ب �ع��ض االس �ت �ث �ن��اءات ال � ��واردة
في القانون القديم لبعض الجهات
من خالل وضع بعض االشتراطات
وم �ن �ه��ا م ��ا ج� ��اء ف ��ي امل� � ��ادة  65م��ن
القانون القديم تستثنى من تطبيق
احكام هذا القانون مشتروات املواد
ال �ع �س �ك��ري��ة ل� � ��وزارة ال ��دف ��اع وق ��وات
االمن التي تحدد بمرسوم ويسري
ه � � ��ذا االس � �ت � �ث � �ن� ��اء ع � �ل ��ى م � �ق� ��اوالت
امل �ن �ش��آت ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ظ��روف
الطارئة.
لكن القانون الجديد اشترط في
امل��ادة  2التي تطرقت لالستثناءات
ف� ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة وال �ب �ن��ك
امل��رك��زي والنفط ان تنشأ ف��ي لجان
م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ف� � ��ي ت � �ل� ��ك ال � �ج � �ه ��ات
ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ش ��راء وامل� �ق ��اوالت وف��ق
ل��وائ��ح تنظيمية وان ت��راع��ى فيها
اح� �ك ��ام ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون اض ��اف ��ة ال��ى
ديوان املحاسبة.
وي � ��رى امل �خ �ت �ص��ون أن ال �ق��ان��ون
ال�ج��دي��د م��ن ش��أن��ه تلبية متطلبات
التنمية وتالفي السلبيات القائمة
ف � ��ي ال� � �ق � ��ان � ��ون ال � �ق� ��دي� ��م وم ��واك � �ب ��ة
ال � �ت � �ط� ��ورات االداري� � � � ��ة واإلج ��رائ� �ي ��ة
كما أن��ه يحقق ال��رؤي��ة االقتصادية
ل� �ل ��دول ��ة ف� ��ي دف � ��ع ع �ج �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
وجذب املستثمر االجنبي.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
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 547في تقارير اللجان و 61في طلبات مناقشة و 42في االستجوابات

 650توصية في دور االنعقاد الرابع

المجلس يوصي بإيقاف جميع عمليات بيع الشركات واألراضي المملوكة للدولة
وافق المجلس في دور
االنعقاد الرابع على 650
توصية تشمل التوصيات
الواردة في تقارير لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي وتوزعت
التوصيات ما بين 61
توصية اثر نظر المجلس
عددا من طلبات المناقشة
و 42توصية اثر مناقشة
ثالثة استجوابات من
بين خمسة استجوابات
ناقشها المجلس و82
توصية وردت في تقارير
لجان التحقيق المختلفة
و 465توصية وردت في
تقارير لجنة الميزانيات
ويأتي ترتيب دور االنعقاد
الرابع األول بين أدوار
االنعقاد في الفصل
التشريعي الرابع عشر من
حيث عدد التوصيات حيث
وافق المجلس على 218
توصية في دور االنعقاد
الثاني و 435في الثالث
فيما بلغ عدد التوصيات
في دور االنعقاد الرابع
 650توصية.
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وت�����ن�����وع�����ت ال�����ت�����وص�����ي�����ات م������ا ب�ين
ملفات الرياضة الكويتية واإلص�لاح
االق���������ت���������ص���������ادي وإل����������غ����������اء ال�������دع�������وم
وم���خ���ص���ص���ات ال����ع��ل�اج ف����ي ال���خ���ارج
وتعرفة الكهرباء وحل مشكلة البدون
وب��ي��ع ال��ش��رك��ات واألراض�����ي اململوكة
للدولة واالستثمار في لندن ومتابعة
ب���رن���ام���ج ال��ح��ك��وم��ة وظ����اه����رة ت��ط��اي��ر
الحصى وت���ج���اوزات ش��رك��ة أدفانتج
وم��ي��زان��ي��ة ال��ت��س��ل��ي��ح ل��ع��ش��ر س��ن��وات
مقبلة.
جلسة  27أكتوبر 2015
 13توصية
ناقش املجلس االستجواب املوجه
م����ن ال���ع���ض���و م��ح��م��د ط���ن���ا ل����ل وزي�����رة
الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة
ال��دول��ة ل��ش��ؤون التخطيط والتنمية
ه����ن����د ال����ص����ب����ي����ح امل����ت����ض����م����ن أرب����ع����ة
م��ح��اور ع���ن :ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون
ذوي اإلع��اق��ة والهيئة العامة للقوى
العاملة والجمعيات التعاونية وما
ي��ت��ش��اب��ه م���ن إدارات أخ����رى بطبيعة
ال��ع��م��ل ودور ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة
وامل��س��اع��دات االجتماعية وه��ي امل��رة
األول�����ى ف���ي ت���اري���خ ال��ح��ي��اة ال��ن��ي��اب��ي��ة
التي تتم فيها مناقشة استجواب في
جلسة اف��ت��ت��اح دور االن��ع��ق��اد وواف���ق
املجلس على  13توصية مقدمة من
بعض األعضاء.
جلسة  17نوفمبر 2015
 5توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
املقدمة من بعض األعضاء في جلسة
2015/11/4م بعد االنتهاء من طلب
املناقشة املتعلق بالوضع الرياضي
وإيقاف النشاط الكروي في الكويت
وانتهى املجلس إل��ى املوافقة على 5
توصيات:
جلسة  17نوفمبر 2015
 4توصيات
واف���ق امل��ج��ل��س م��واف��ق��ة ع��ام��ة على
اق��ت��راح وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس
ال���������وزراء ب��ت��أج��ي��ل ال���ب���ت ف����ي رس���ال���ة
رئ��ي��س لجنة ح��م��اي��ة األم����وال العامة
بشأن بيع الحكومة الشركات التابعة
ل��ه��ا أو ال���ت���ي ت��س��اه��م ف��ي��ه��ا ب��ص��ورة
مباشرة أو غير مباشرة نظرا لعدم
وج����ود م��ع��ال��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس

%12.6

%71.5

تصنيف التوصيات في دور االنعقاد الرابع
تصنيف
التوصيات

توصيات
طلبات
املناقشة

توصيات
االستجوابات

توصيات
تقارير
لجان
التحقيق

توصيات
تقارير
لجنة
امليزانيات

إجمالي
التوصيات

العدد

61

42

82

465

650

املعدل

% 9.4

%6.5

%12.6

%71.5

%100

الوزراء ووزير املالية كي يستطيع أن
يبني وجهة نظر وزارة املالية والهيئة
ال��ع��ام��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ت��وص��ي��ات
التي تضمنتها الرسالة وهي:
 - 1إي����ق����اف ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ع
الشركات واألراضي اململوكة للدولة.
 - 2تزويد دي��وان املحاسبة بصفة
دورية بحصر شامل بنسب املساهمة
امل���ب���اش���رة وغ���ي���ر امل���ب���اش���رة ل��ل��ج��ه��ات
التي يشرف عليها وزير املالية.
 - 3ت��زوي��ده��ا بالضوابط ال��واج��ب
مراعاتها عند بيع الشركات التابعة
التي تدير أص��وال مقدمة على أراض
حكومية بنظام حق االنتفاع.
 - 4ال��خ��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة لهيئة
االس����ت����ث����م����ار ب����ش����أن ب���ي���ع ال���ش���رك���ات
التابعة لها واملنفذ منها باإلضافة
إل��ى اإلج���راءات التفصيلية لبيع تلك
ال���ش���رك���ات وف����ق ال���ق���وان�ي�ن وال���ل���وائ���ح
امل��ت��ض��م��ن��ة ل����ذل����ك م����ع ب����ي����ان ب���م���ا ت��م
ب��ي��ع��ه خ��ل�ال خ��م��س س���ن���وات س��اب��ق��ة
واملخطط بيعه لخمس سنوات مقبلة
من تاريخه.

جلسة  1ديسمبر 2015
 5توصيات
إحالة التقرير الحادي عشر للجنة
حماية األموال العامة بصفتها لجنة
تحقيق بشأن فحص ومراجعة عالقة
الشركة الكويتية لالستثمار بشركة
(أدف����ان����ت����ج) ل�ل�اس���ت���ث���م���ارات اإلداري������ة
واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة وب����م����ا ت���ض���م���ن���ه م��ن
توصيات إلى الحكومة
ت���ض���م���ن���ت ال����ت����وص����ي����ة ال������������واردة
ف���ي ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة ح��م��اي��ة امل����ال ال��ع��ام
ب���ص���ف���ت���ه���ا ل����ج����ن����ة ت����ح����ق����ي����ق ب����ش����أن
ف����ح����ص وم�����راج�����ع�����ة ع��ل�اق����ة ال���ش���رك���ة
الكويتية لالستثمار بشركة ادفانتج
لالستثمارات االداري���ة واالقتصادية
االحالة على النيابة.
ن���ظ���ر امل���ج���ل���س ال���ت���ق���ري���ر ال���ع���اش���ر
للجنة حماية األموال العامة بصفتها
ل���ج���ن���ة ت���ح���ق���ي���ق ع�����ن ص���ف���ق���ة (ال��������داو
ك��ي��م��ي��ك��ال) ن���ظ���را ل��ت��ع��ل��ق امل���وض���وع
ب���ق���ض���اي���ا ت����خ����ص األم������������وال ال���ع���ام���ة
واس����ت����ع����رض رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ح��م��اي��ة
األم������وال ال���ع���ام���ة ال��ع��ض��و د.ع��ب��دال��ل��ه

الطريجي ما تضمنه التقرير من فوق
املنصة وجرت مناقشات شارك فيها
بعض األع��ض��اء حيث ات��ف��ق الجميع
ع��ل��ى ض������رورة م��ح��اس��ب��ة امل��ت��ورط�ين
ف��ي صفقة ال���داو ودف���ع دول���ة الكويت
غ����رام����ة ب���اه���ظ���ة غ���ي���ر م���س���ب���وق���ة وق���د
انتهى املجلس إلى ال��ق��رارات التالية:
وافق املجلس على  4توصيات:
 - 1إح����ال����ة ت���ق���ري���ر ل��ج��ن��ة ح��م��اي��ة
األموال العامة بصفتها لجنة تحقيق
إل����ى ال��ح��ك��وم��ة م���ع ق��ي��ام��ه��ا ب��إح��ال��ت��ه
م��ع م��ن ذك��رت أس��م��اؤه��م إل��ى النيابة
ال���ع���ام���ة م����ع ت���ق���ري���ر ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق
الوزارية وتقرير ديوان املحاسبة.
 - 2إل���زام ال��دول��ة ممثلة بمؤسسة
ال���ب���ت���رول أو وزارة امل��ال��ي��ة ب���االدع���اء
ب��ال��ح��ق امل��دن��ي ف��ي امل��ح��اك��م وتشكيل
هيئة دفاع باسم الدولة إلبطال حكم
التحكيم البتنائه على غش للقيادة
السياسية أثر في قرارها السيادي.
 - 3إل������������زام ال�������دول�������ة م���م���ث���ل���ة ف��ي
م��ح��ام��ي��ه��ا إدارة ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع
ب��م��ت��اب��ع��ة ق��ض��ي��ة ال����داو أم����ام النيابة
العامة لتقديم أي مستندات مطلوبة.
 - 4امتناع أي جهة تابعة للدولة
ف��ي إب���رام أي عقد داخ��ل��ي أو خارجي
ي���ح���م���ل ال�������دول�������ة م����ب����ال����غ م����ال����ي����ة إال
ب��ع��د ال���رج���وع إل����ى دي�����وان امل��ح��اس��ب��ة
ملراجعته ماليا وللفتوى والتشريع
ملراقبته قانونيا مع تحفظ الحكومة
م���م���ث���ل���ة ف�����ي وزي��������ر ال������دول������ة ل���ش���ؤون
م����ج����ل����س ال����������������وزراء ال����ش����ي����خ م��ح��م��د
العبدالله على هذه التوصية وإشارة
رئيس مجلس األمة إلى ذلك.
جلسة  15ديسمبر 2015
 16توصية
ناقش املجلس التقرير األول للجنة
األول��وي��ات بشأن متابعتها لبرنامج
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة خ��ل�ال دور االن��ع��ق��اد
العادي الثالث من الفصل التشريعي
الرابع عشر ووافق املجلس في نهاية
النقاش على إحالة التقرير متضمنا
 16توصية إلى الحكومة وهي:
 - 1ض����رورة ت��ق��دي��م ال��ح��ك��وم��ة إل��ى
م��ج��ل��س األم������ة ت���ق���اري���ر رب�����ع س��ن��وي��ة
ت��ف��ص��ح م���ن خ�لال��ه��ا ع��م��ا ت���م تنفيذه
من التزاماتها التي وردت في برنامج

التتمة ص06

وضع خطة شاملة
إلعادة بناء
الرياضة الكويتية
وانتشالها من
حالتها المتردية
قيام وزارة
الخارجية بالتواصل
الفوري مع الدول
للوقوف أمام قرار
الفيفا ضد الكويت
 4توصيات إليقاف
عمليات بيع
الشركات واألراضي
المملوكة للدولة
إعطاء المزيد من
الصالحيات لجهاز
متابعة األداء
الحكومي وإلزامه
لحضور اجتماعات
لجنة األولويات
البرلمانية
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حصاد دور
االنعقاد الرابع
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 26توصية بشأن مخصصات عالج المواطن

توصيات المجلس نجحت في إيقاف الئحة
العالج بالخارج الجديدة
تتمة المنشور ص05
عمل الحكومة.
 - 2ض�����رورة أن ي��ك��ون ل��ك��ل وزارة
جهاز إعالمي يبرز ما قدمته املشاريع
وانجازات لكي يكون املواطن واملقيم
على بصيرة من العمل.
 - 3ضرورة متابعة االمانة العامة
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ألداء م���ؤس���س���ات ال���دول���ة
ل���ت���ن���ف���ي���ذ ال���خ���ط���ة ال���س���ن���وي���ة وخ���ط���ة
التنمية.
 - 4ترى اللجنة أن يتم تنفيذ قرار
مجلس الوزراء في حق القيادات التي
ال تقوم بدورها املناط بها في إنجاز
الخطة وتنفيذ املشاريع إما باإلفساح
م��ن مواقعهم وإح�ل�ال ال��ك��ف��اءات بدال
منهم أو بإلغاء مراسيمهم إذا كانت
مواقعهم القيادية تتطلب مراسيم.
 - 5أن ت����ق����وم ال���ح���ك���وم���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ
م��ا ج���اء ف��ي ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة األول���وي���ات
ال�����خ�����اص ب���م���ت���اب���ع���ة أداء ال���ح���ك���وم���ة
ل��ل��خ��ط��ة ال���س���ن���وي���ة وخ���ط���ة ال��ت��ن��م��ي��ة
ومتابعة تنفيذ التوصيات.
 - 6ك������ان ه����ن����اك إص��������رار م����ن ق��ب��ل
ال�����������وزراء ب���اس���ت���م���رار م���راق���ب���ة ل��ج��ن��ة
األول������وي������ات الداء م���ؤس���س���ات���ه���م م��ع
ك��ت��اب��ة ت��ق��ري��ر ب��ش��أن ذل���ك االداء ذل��ك
ي��ؤدي إل��ى مساءلة ال���وزراء ملحاسبة
امل����ق����ص����ري����ن ل����ذل����ك ت����وص����ي ال��ل��ج��ن��ة
أن ي��س��ت��م��ر ت��ك��ل��ي��ف��ه��ا ب��م��ت��اب��ع��ة أداء
امل���ؤس���س���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي ك���ل دور
ان��ع��ق��اد ك��م��ا ت���وص���ي ال��ل��ج��ن��ة ب���إل���زام
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال���ح���ض���ور إل��ى
لجان املجلس متى ما طلب منها ذلك.
 - 7إع��ط��اء امل��زي��د م��ن الصالحيات
ل���ج���ه���از م���ت���اب���ع���ة األداء ال���ح���ك���وم���ي
وإل���زام���ه ل��ح��ض��ور اج��ت��م��اع��ات لجنة
األول��وي��ات املختصة بمتابعة تنفيذ
أداء الخطة السنوية وخطة التنمية.
 - 8العمل على االهتمام بموضوع
التركيبة السكانية ووض���ع سياسة
ث���اب���ت���ة ل��ل��ع��م��ال��ة ال�����واف�����دة ت���أخ���ذ ف��ي
اع����ت����ب����اره����ا ال����ن����واح����ي االج���ت���م���اع���ي���ة
واالقتصادية واالمنية.
 - 9االه���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي
م��ن حيث مالحظة ازدي���اد مخرجات
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ث����ان����وي ووض�������ع ال����ق����درة
االس���ت���ي���ع���اب���ي���ة مل���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م
العالي.
 - 10العمل على م��راج��ع��ة مناهج
ال��دراس��ة وط��رق التدريس والوسائل

التعليمية في جميع مراحل التعليم
ال���ع���ام وال��ج��ام��ع��ي ب��م��ا ي��ك��ف��ل إع����داد
امل��واط��ن ال��ك��وي��ت��ي مل��واج��ه��ة تحديات
املستقبل في ظل ث��ورة التكنولوجيا
وث���������ورة امل����ع����ل����وم����ات م�����ع االخ��������ذ ف��ي
االع����ت����ب����ار ع�����وام�����ل ت���ق���وي���ة ال����وح����دة
ال����وط����ن����ي����ة وت����ع����زي����ز ق����ي����م امل����واط����ن����ة
والتربية الوطنية والبعد عن الغلو
والتطرف.
 - 11ال��ع��ن��اي��ة ب���ذوي االح��ت��ي��اج��ات
الخاصة.
 - 12ال����ق����ض����اء ع���ل���ى ك�����ل م��ظ��اه��ر
اإلنفاق غير املبرر في جميع الجهات
الحكومية وحماية املال العام من أي
تعد قد يقع عليه ومالحقة املتطاولني
ع��ل��ي��ه ف���ي ال���داخ���ل وال���خ���ارج ج��زائ��ي��ا
ومدنيا مع األخ��ذ في االعتبار النأي
ب���اس���ت���ث���م���ارات���ن���ا ال���خ���ارج���ي���ة ع����ن أي
أدوات استثمارية محفوفة باملخاطر.
 - 13التخطيط للمستقبل س��واء
بالنسبة للنمو السكاني أو الزراعي
أو ال��ص��ن��اع��ي ال س��ي��م��ا ع��ن��د تنفيذ
ق����وان��ي�ن ال���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة وال��ع��م��ل
على ت��زوي��د املناطق التي تستحدث
للرعاية السكنية بكافة الخدمات.
 - 14ض�������رورة أن ي���ك���ون ال��ح��ف��اظ
ع���ل���ى ال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع
الكويتي وثوابتها وقيمها االيجابية
هدفا استراتيجيا تتكاتف م��ن أجل
تحقيق كل الجهود سواء الحكومية
أو االه���ل���ي���ة وي����أت����ي ذل�����ك ف����ي ال��ع��م��ل
على التزام املعايير والقيم األخالقية
وال��س��ل��وك��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة الفضيلة
ال���ت���ي ي��ت��م��س��ك ب���ه���ا ش��ع��ب��ن��ا ح��م��اي��ة
ملجتمعنا من السلوكيات الدخيلة.
 - 15ال��ت��دق��ي��ق ف��ي جميع ال��ب��رام��ج
الحوارية اإلذاعية والتلفزيونية بما
ي��رق��ى ب��م��س��ت��وى ه���ذه ال��ب��رام��ج فنيا
وإعالميا.
 - 16ي��ج��ب إب����راز ال��ج��ان��ب امل��ش��رق
والنظام الديمقراطي الذي تتمتع به
دول���ة ال��ك��وي��ت حيث تتمتع بمجلس
ن��ي��اب��ي ي��ق��وم ع��ل��ى ان��ت��خ��اب ع���ام حر
وأن ح����ق����وق االن�����س�����ان ف�����ي ال���ك���وي���ت
مكفولة لكل مواطن ومقيم وأن هناك
لجنة برملانية دائمة مختصة بحقوق
االنسان.
جلسة  27يناير 2016
 9توصيات
نظر املجلس طلب مناقشة قدمه
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التوصيات موزعة على أدوار االنعقاد
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 6نواب خالل الجلسة بتحديد ساعة
مل��ن��اق��ش��ة م���ا أث���ي���ر ح����ول ق�����رار وزارة
ال��ت��رب��ي��ة امل���ف���اج���ئ ف���ي زي������ادة رس���وم
امل��دارس الخاصة واف��ق املجلس على
ت��وص��ي��ة ق��دم��ه��ا  24ن��ائ��ب��ا ب���أن تلتزم
وزارة ال��ت��رب��ي��ة ب����رد أي زي������ادة على
الرسوم الدراسية التي تمت من قبل
بعض امل���دارس الخاصة وإي��ق��اف كل
زي���ادة على ال��رس��وم ال��دراس��ي��ة لحني
انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد من قانون التعليم الخاص.
• وافق املجلس على قانون بشأن
ت��ع��دي��ل االع��ت��م��ادات فيما ب�ين أب���واب
م���ي���زان���ي���ة ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م
التطبيقي وال��ت��دري��ب للسنة امل��ال��ي��ة
 2016/2015وف��ي ه��ذا السياق واف��ق
املجلس على التوصيات التالية:
 ف���ت���ح ب������اب ال���ت���ع���ي�ي�ن ف�����ي ه��ي��ئ��ةال���ت���دري���ب ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي لتغطية ال��ع��ج��ز ال��واض��ح
في األعداد املطلوبة لتغطية ساعات
ال���ت���دري���س امل��ط��ل��وب��ة وخ���ص���وص���ا أن
امل����ب����ال����غ امل���خ���ص���ص���ة ل���ل���ص���رف ع��ل��ى
مكافآت الساعات الزائدة قد تجاوزت
املبالغ املعتمدة لرواتب أعضاء هيئة
التدريب الحاليني .
ال����ت����وص����ي����ات ف�����ي ال���ت���ق���ري���ر األول

للجنة امليزانيات والحساب الختامي
ع���ن م���ش���روع ال���ق���ان���ون ب��ش��أن ت��ع��دي��ل
االعتمادات فيما بني أب��واب ميزانية
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م التطبيقي
والتدريب للسنة املالية 2016/2015
وهي  7توصيات:
 - 1ال����ع����م����ل ع����ل����ى ت����وف����ي����ر الئ���ح���ة
تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف
إح�����ك�����ام ال����رق����اب����ة امل����ال����ي����ة واالداري����������ة
ع��ل��ى امل��ك��اف��آت ال���زائ���دة ع���ن ال��ن��ص��اب
وت���ن���ف���ي���ذه���ا ض����م����ن االط����������ار امل���ن���ظ���م
ل��ق��واع��د تنفيذ امل��ي��زان��ي��ة ومتطلبات
ال����ج����ه����ات ال����رق����اب����ي����ة وذل�������ك ل��ض��م��ان
ص���رف���ه���ا ل��ل��م��س��ت��ح��ق�ين ف���ق���ط ت��ف��ادي��ا
للمشاكل السابقة.
 - 2العمل على تحديد سقف اعلى
لعدد امل��واد الدراسية التي يتحملها
كل عضو هيئة تدريس وتدريب وفق
املعايير االكاديمية املقبولة عامليا في
ه��ذا ال��ش��أن وع���دم ت��ج��اوزه��ا لضمان
جودة العملية التربوية ومخرجاتها.
 - 3ت���ح���دي���د س���ق���ف م����ال����ي م��ع�ين
ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب
ل��ك��ل ك��ل��ي��ة م��ن ك��ل��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب وع��دم
ت���ج���اوزه خ�ل�ال م���دة تنفيذ امل��ي��زان��ي��ة
وارف��اق بيان ذلك في ميزانية الهيئة

ابتداء من السنة املالية .2017/2016
 - 4إرف������اق ب���ي���ان م���ال���ي تفصيلي
موضحا فيه توزيع مكافآت الساعات
ال���زائ���دة ع���ن ال��ن��ص��اب ع��ل��ى ال��ف��ص��ول
ال����دراس����ي����ة ال���ف���ص���ل األول وال���ف���ص���ل
ال����ث����ان����ي وال����ف����ص����ل ال���ص���ي���ف���ي ض��م��ن
امل���ذك���رة ال��ت��ف��س��ي��ري��ة مل��ي��زان��ي��ة الهيئة
ابتداء من السنة املالية .2017/2016
 - 5العمل على ايجاد بدائل اخرى
لتغطية النقص الحاصل حاليا في
اع��ض��اء هيئتي ال��ت��دري��س وال��ت��دري��ب
وف����ق م��ع��اي��ي��ر واض���ح���ة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من
الساعات الزائدة عن النصاب سنويا
ب��دال م��ن اللجوء املكثف ال��ى ساعات
العمل االضافية الزائدة عن النصاب
العضاء هيئة التدريس كحل وحيد
لهذه القضية.
 - 6ت��أك��ي��د ق���ي���ام ج���ه���از امل��راق��ب�ين
امل����ال����ي��ي�ن ب���ال���ت���دق���ي���ق امل����س����ب����ق ع��ل��ى
ك����ش����وف ال����ص����رف مل���������زاوالت اع���ض���اء
هيئة التدريس والتدريب للمكافآت
ال��زائ��دة ع��ن النصاب وف��ق املتطلبات
ال��رق��اب��ي��ة والتنظيمية للتحقيق من
س�لام��ة ال��ص��رف وم���دى احقيته وفق
ال���ق���واع���د امل��ن��ظ��م��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ي��زان��ي��ة
ومتطلبات الجهات الرقابية.
 - 7ف��ت��ح ب����اب ال��ت��ع��ي�ين ف���ي هيئة
التطبيقي لسد العجز املالي وساعات
التدريس اإلضافية املطلوبة.
جلسة  10فبراير 2016
توصية واحدة
استكمل املجلس النقاش بجلسة
 10ف����ب����راي����ر  2016ب����ش����أن س���ي���اس���ة
الحكومة تجاه األوضاع االقتصادية
وإل��غ��اء ال��دع��وم وانتهت الجلسة إلى
تالوة توصية واحدة:
 ت��ك��ل��ي��ف ل��ج��ن��ة ال����ش����ؤون امل��ال��ي��ةواالق���ت���ص���ادي���ة أن ت��س��ت��م��ر ف���ي ح��ال��ة
ان������ع������ق������اد ودراس�����������������ة امل������وض������وع������ات
ذات ال����ص����ل����ة ب���م���ن���اق���ش���ة األوض���������اع
االقتصادية وإل��غ��اء ال��دع��وم مع كافة
االط���������راف امل���ع���ن���ي���ة وم�����ن ث����م م����واف����اة
امل��ج��ل��س ب��ال��ت��وص��ي��ات امل��ن��اس��ب��ة لكل
التشريعات والقرارات املطلوب سنها
وإنجازها للعرض على املجلس في
جلسة 2016/3/1م
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 5توصيات بشأن الوضع الرياضي وإيقاف
النشاط الكروي في الكويت
تتمة المنشور ص06
جلسة  1مارس 2016
 10توصيات
واف���ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى  10توصيات
ال�������واردة ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
مشروع قانون بشأن اإلذن للحكومة
ف��ي أخ��ذ مبلغ م��ن االح��ت��ي��اط��ي العام
وف����ت����ح اع����ت����م����اد إض����اف����ي ب��م��ي��زان��ي��ة
ال��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة
املالية  2016/2015وهي كالتالي:
 - 1ضرورة توافر الئحة تنظيمية
ذات ض���واب���ط م��ه��ن��ة م��ق��ب��ول��ة ب��ه��دف
إح��ك��ام الرقابة املالية واإلداري����ة على
م��ي��زان��ي��ة ال��ت��س��ل��ح االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مع
إع��ط��ائ��ه��ا امل����رون����ة ال��ل�ازم����ة للتنفيذ
ض��م��ن اإلط����ار امل��ن��ظ��م ل��ق��واع��د تنفيذ
م��ي��زان��ي��ة ال��ت��س��ل��ح االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مع
إع��ط��ائ��ه��ا امل����رون����ة ال��ل�ازم����ة للتنفيذ
ض��م��ن اإلط����ار امل��ن��ظ��م ل��ق��واع��د تنفيذ
امليزانية .
 - 2ق����ي����ام ك����ل م����ن وزارة ال����دف����اع
وم���ج���ل���س ال������دف������اع األع�����ل�����ى ب����إج����راء
الدراسات الكافية والتخطيط املسبق
وال���ت���ن���س���ي���ق ال����ك����ام����ل ب��ي��ن اإلدارات
املختلفة ب��ال��وزارة قبل إب���رام العقود
ال���خ���اص���ة ب��ال��ت��س��ل��ي��ح وال���ت���ع���زي���زات
العسكرية لتالفي أوجه القصور التي
شابت العديد من التعاقدات السابقة.
 - 3إخ��ض��اع االت��ف��اق��ي��ات وال��ع��ق��ود
امل���ب���رم���ة ب���ش���أن ال��ت��س��ل��ي��ح وامل����ع����دات
العسكرية ل��رق��اب��ة االج��ه��زة الرقابية
بالدولة.
 - 4ض��رورة تضمني نفس العقود
امل��وق��ع��ة ل��ت��وري��د األس��ل��ح��ة وامل���ع���دات
العسكرية بالحد األدنى ملخزون قطع
الغيار الذي يكفي لعمليات الصيانة
ال���دوري���ة مل���دة خ��م��س س��ن��وات أو مل��دة
رب��ع العمر االف��ت��راض��ي لتلك املعدات
أي��ه��م��ا ك��م��ا ه���و م��ت��ب��ع ف���ي م��ث��ل ه��ذه
العقود.
 - 5تضمني ك��اف��ة ع��ق��ود التسليح
ش���روط���ا ج���زائ���ي���ة وض���م���ان���ات ك��اف��ي��ة
تكفل ح��ق ال��دول��ة ف��ي اس��ت��ي��ف��اء كافة
الحقوق من قبل الغير وتضمن حسن
تنفيذ التعاقدات باملواصفات الفنية
املطلوبة وفي املواعيد املحددة.
 - 6االلتزام بتطبيق أحكام القانون
رقم  25لسنة  1996بشأن الكشف عن
العموالت التي تقدم في العقود التي
تبرمها الدولة.
 - 7ضرورة الفحص الفني وبذل

ال��ع��ن��اي��ة امل��ه��ن��ي��ة ال��ف��ائ��ق��ة م���ن قبل
املختصني في وزارة الدفاع لكشف
وت��ج��رب��ة ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة األس��ل��ح��ة
وامل������ع������دات واألن����ظ����م����ة ال���ع���س���ك���ري���ة
امل��������ش��������ت��������راة وم��������������دى م����ط����اب����ق����ت����ه����ا
للمواصفات الفنية املطلوبة من قبل
الوزارة قبل تسلمها تسلما نهائيا.
 - 8ض�����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى تهيئة
األماكن العسكرية الالزمة لتخزين
االس�����ل�����ح�����ة وامل��������ع��������دات واألن����ظ����م����ة
ال��ع��س��ك��ري��ة امل���ش���ت���راة ح��ف��اظ��ا على
ك��ف��اء ت��ه��ا وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا وج��اه��زي��ت��ه��ا
وضمانا لعدم تلفها للحيلولة دون
ت��ك��رار امل��آخ��ذ ال��ت��ي ش��اب��ت عمليات
التخزين العسكرية سابقا.
 - 9ال���ت���أك���ي���د ع���ل���ى ق����ي����ام ج��ه��از
املراقبني املاليني بالتدقيق املسبق
ع�����ل�����ى ك������ش������وف ال�������ص�������رف ل����ع����ق����ود
ال��ت��س��ل��ح وف���ق امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��رق��اب��ي��ة
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن س�لام��ة
ال�����ص�����رف وف������ق ال����ق����واع����د امل��ن��ظ��م��ة
لتنفيذ امليزانية ومتطلبات الجهات
الرقابية.
 - 10إرف���اق بيان مالي تفصيلي
موضحا فيه توزيع املبالغ املقدرة
م���ي���زان���ي���ة ال���ت���س���ل���ح م���ح���ل ال��ت��ن��ف��ي��ذ
ل���ل���س���ن���وات ال���ع���ش���ر امل���ق���ب���ل���ة وب���ي���ان
املنصرف الفعلي منها وذلك ضمن
امل��ذك��رة اإليضاحية مليزانية وزارة
ال����دف����اع اب����ت����داء م����ن ال���س���ن���ة امل��ال��ي��ة
. 2017/2016
جلسة  2مارس  2016مضبطة
 26توصية
ن���اق���ش امل���ج���ل���س ط��ل��ب�ين م��ن��اق��ش��ة
ق��دم��ه��ا  19ن��ائ��ب��ا ب��ش��أن مخصصات
ال��ع�لاج ف��ي ال��خ��ارج وانتهى املجلس
إلى املوافقة على  26توصية.
جلسة  16مارس 2016
ن����اق����ش امل����ج����ل����س ط����ل����ب م��ن��اق��ش��ة
ب��م��ع��ال��ج��ة اوض����اع امل��ق��ي��م�ين ب��ص��ورة
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة واس��ت��ي��ض��اح سياسة
الحكومة بهذا الشأن وانتهى النقاش
إل������ى ت���ق���دي���م  9ت����وص����ي����ات مل��ع��ال��ج��ة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
وقع عليها  20نائبا.
اس��������ت��������ج��������واب وزي���������������ر ال��������ش��������ؤون
االجتماعية والعمل.
ناقش املجلس االستجواب املوجه
م���ن ال��ع��ض��و ص��ال��ح ع���اش���ور ل��وزي��رة
الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة
ال��دول��ة ل��ش��ؤون التخطيط والتنمية
ه��ن��د ال��ص��ب��ي��ح وان��ت��ه��ى االس��ت��ج��واب

واملوافقة على  17توصية التي قدمها
بعض األعضاء.

%15.7
%48.6
%35.7

التوصيات موزعة علي أدوار االنعقاد من دون توصيات تقارير الميزانيات
دور االنعقاد
عدد
التوصيات
املعدل

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

60

136

185

381

% 15.7

% 35.7

% 48.6

% 100

باملناقشة واملوافقة على  12توصية
قدمها بعض األعضاء.
جلسة  30مارس 2016
 6توصيات
ن������اق������ش امل�����ج�����ل�����س ت�����ق�����ري�����ر ل���ج���ن���ة
ال���ت���ح���ق���ي���ق ال���ب���رمل���ان���ي���ة ف�����ي أوض������اع
م���ك���ت���ب االس����ت����ث����م����ار ال����ك����وي����ت����ي ف��ي
ل��ن��دن وامل��ك��ات��ب االخ���رى ح��ول العالم
وتضمن التوصيات التالية:
 - 1ض���رورة معالجة أوج���ه الخلل
والقصور في تشكيل مجلس االدارة
وال��ه��ي��ك��ل التنظيمي ل��ت�لاف��ي الجمع
ب��ي��ن ال����ع����م����ل ال���ت���ن���ف���ي���ذي وع���ض���وي���ة
مجلس االدارة ان��س��ج��ام��ا م��ع ق��واع��د
ح����وك����م����ة ال�����ش�����رك�����ات ال�����ت�����ي ت��ق��ض��ي
ب�������ض�������رورة ال����ف����ص����ل ف������ي ال���س���ل���ط���ات
وال���ص�ل�اح���ي���ات ب��ي�ن ك����ل م����ن م��ج��ل��س
اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 - 2وض�����ع ض����واب����ط ت��ح��ك��م م���دة
ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س اإلدارة ف���ي ش��رك��ة
س���ان���ت م���ارت���ن���ز ح��س��ب��م��ا ت��ق��ض��ي به
قواعد حوكمة الشركات من ض��رورة
ال���ت���ق���ي���ي���م ال����������دوري ل����ك����ف����اءة اع���ض���اء
م��ج��ل��س اإلدارة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق أه����داف
الشركة.
 - 3اج��راء التنسيق ال�لازم الصدار
البيانات املالية للشركة واعتمادها
م��ن مجلس اإلدارة ف��ي ال��وق��ت املالئم
وال������ذي ي��ت��ن��اس��ب م���ع ت���اري���خ اص����دار

الهيئة العامة لالستثمار للميزانية
املدققة الحتياطي االجيال القادمة.
 - 4ات�����خ�����اذ االج�������������راءات ال��ل�ازم����ة
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ث�لاث��ة ت��ق��ي��ي��م��ات من
م��ق��ي��م�ين م��ع��ت��م��دي��ن وم��ح��اي��دي��ن قبل
ات����خ����اذ اج����������راءات ال���ب���ي���ع ل���ل���ع���ق���ارات
حفاظا على اموال الهيئة.
 - 5اص������دار ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�ل�ازم���ة
اللزام مجلس ادارة الشركة بالتعاون
ال����ت����ام م����ع ف����ري����ق دي��������وان امل��ح��اس��ب��ة
وتزويده بكافة البيانات واملعلومات
ال����ت����ي ي���ت���م ط���ل���ب���ه���ا ب���أق���ص���ى س���رع���ة
ممكنة حتى يتمكن من القيام بدوره
الرقابي وفقا لقانون انشائه رقم 30
لسنة  1964وتعديالته.
 - 6ض������������رورة ت������زوي������د ال������دي������وان
ب����ال����ب����ي����ان����ات ال�����خ�����اص�����ة ب����امل����ك����اف����آت
وال���ح���واف���ز ال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف�ين
في الشركات التابعة للهيئة العامة
ل��ل�اس����ت����ث����م����ار وع�����������دم وض���������ع ق����ي����ود
وعقبات على ممارسة الديوان دوره
الرقابي.
جلسة  12ابريل 2016
 17توصية
ناقش املجلس االستجواب املوجه
م������ن ال����ع����ض����وي����ن أح�����م�����د ال���ق���ض���ي���ب���ى
وم������ب������ارك ال����ح����ري����ص ل���ل���س���ي���د وزي�����ر
التجارة والصناعة د.ي��وس��ف العلي
وان����ت����ه����ى االس�����ت�����ج�����واب ب���امل���ن���اق���ش���ة

جلسة  13ابريل 2016
 17توصية
أح���ال املجلس ال��ى لجنة ال��ش��ؤون
امل����ال����ي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة
تقريرها الثاني والعشرين في شأن
دراس�����ة ال���وض���ع االق���ت���ص���ادى وال��غ��اء
الدعوم ورسالة نائب رئيس مجلس
ال����وزراء ووزي���ر امل��ال��ي��ة ووزي���ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة ب��ش��أن ق����رار وك���ال���ة م��ودي��ز
بوضع التصنيف االئتماني السيادي
لدولة الكويت تحت املراجعة للنظر
ف��ي تخفيضه وامل�لاح��ظ��ات النيابية
وال���ت���وص���ي���ات ال���ت���ي اب���دي���ت ب��ش��أن��ه��ا
ل����دراس����ت����ه����ا خ���ل���ال اس����ب����وع��ي�ن وم����ن
ث���م إح��ال��ت��ه��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة وق����د تضمن
التقرير توصيات منها:
 - 1إص�ل�اح االخ���ت�ل�االت الهيكلية
ف�����ي االق����ت����ص����اد وامل���ت���م���ث���ل���ة أح����ادي����ة
ال�����دخ�����ل (ال����ن����ف����ط وت����ن����وي����ع م���ص���ادر
ال�����دخ�����ل) وت���ب���ن���ي االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات
التنموية البديلة للنفط بما يضمن
اس��ت��دام��ة التنمية وإج�����راء تغييرات
ج���وه���ري���ة ل��ل��س��ي��اس��ة امل���ال���ي���ة ل��ل��دول��ة
ي��ك��ون أساسها مجموعة م��ن امل���وارد
غير قابلة النفاذ.
 - 2رف����ع ك���ف���اءة ال���دول���ة ف���ي إدارة
اإلن����ف����اق ال����ع����ام وخ���ف���ض م��س��اه��م��ت��ه
ف����ي ت���ح���ري���ك ع���ج���ل���ة االق����ت����ص����اد ب��م��ا
يفسح املجال للقطاع الخاص ليلعب
دورا أك��ب��ر ف���ي ع��م��ل��ي��ة إن���ت���اج السلع
والخدمات العامة ويعزز مساهمته
في الناتج املحلي.
 - 3وض���ع إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة إع�لام��ي��ة
تهدف إلى توعية املواطن بتحديثات
املرحلة الراهنة وأهمية اإلصالحات
االقتصادية.
 - 4تغيير ال��ث��ق��اف��ة ال��س��ان��دة ل��دى
امل����واط����ن��ي�ن وخ����ل����ق ث���ق���اف���ة (امل����واط����ن
شريك في التنمية).
إص�����ل����اح ال����خ����ل����ل ف������ي ال���ت���رك���ي���ب���ة
ال��س��ك��ان��ي��ة ب��م��ا ي��ض��م��ن ال����ت����وازن في
إعداد العمالة الوافدة ونوعيتها.
 - 5تحويل الخطط طويلة األجل إلى
إنجازات فعلية وواقع عملي واإلسراع
ف��ي إط�ل�اق عجلة امل��ش��اري��ع الرئيسية
الكبرى حيث إن جزءا من تلك املشاريع
م���وج���ود ل����دى ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي ل��دراس��ة
املشروعات التنموية واملبادرات.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 17توصية عن إصالح االقتصاد وإلغاء الدعوم
ورفع كفاءة إدارة اإلنفاق العام
تتمة المنشور ص07
 - 6ال���ن���ظ���ر ب���ج���دي���ة إل������ى ال��ه��ي��ك��ل
ال��ض��ري��ب��ي ال��ح��ال��ي وإع����ادة صياغته
ب��ال��ص��ورة ال��ت��ي ت��س��اع��د ع��ل��ى تنويع
م��ص��ادر اإلي����رادات العامة وت��ف��رع من
ق��درة الحكومة على تمويل نفقاتها
العامة على نحو أكثر استدامة
 - 7ت��ف��ع��ي��ل ب��رن��ام��ج الخصخصة
وإط��ل��اق ق���وى امل���ب���ادرة أم����ام ال��ق��ط��اع
ال�����خ�����اص ل���ي���ل���ع���ب ال���������دور األس����اس����ي
كمنتج للسلع والخدمات وكموظف
لقوة العمل الوطنية.
 - 8طرح املناطق السكنية الجديدة
من خالل القطاع الخاص لالستثمار
فيها بنظام  BOTعلى أن يتولى هو
اإلن���ف���اق ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ه��ذه
امل��ن��اط��ق ب��م��ا ي��ت��واف��ر ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة
الدولة.
 - 9رفع كفاءة الدولة في تحصيل
إي������رادات������ه������ا ح����ت����ى ت���ت���ج���ن���ب ال����ه����در
الناجم م��ن اإلي����رادات املتأخرة وغير
املحصلة في قطاعات الكهرباء واملاء
واملواصالت.
 - 10إص�ل�اح ال��ق��ط��اع ال��ع��ام بشكل
ش��ف��اف وف��ع��ال ح��ت��ى يلمس امل��واط��ن
مدى قوة االلتزام الحكومي بتحقيق
ال���ت���غ���ي���رات االق���ت���ص���ادي���ة امل��س��ت��دام��ة
للمواطنني.
 - 11تفعيل دور الصندوق الوطني
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في
اس��ت��ق��ط��اب ال��ش��ب��اب وال��خ��ري��ج�ين من
خ�ل�ال ط���رح م���ب���ادرات وأف���ك���ار خالقة
ل��ل��م��ش��اري��ع وب���م���ا ي��س��م��ح ب��ت��خ��ف��ي��ف
الطلب على الوظائف الحكومية.
 - 12تنفيذ اإلص�ل�اح���ات اإلداري����ة
ال����ف����ع����ال����ة ش����ام����ل����ة إص����ل���اح ال���خ���دم���ة
املدنية العام وتعزيز آليات التنسيق
ف���ي وض����ع آل���ي���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط امل���رك���زي
ل�����ل�����س�����ي�����اس�����ات وامل������ت������اب������ع������ة ت���ج���ع���ل
السياسات أكثر ترابطا ووضوحا.
جلسة  26ابريل 2016
 6توصيات
وافق املجلس مشروع القانون في
شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء
وامل��������اء وذل�������ك ب���ع���د اس���ت���ث���ن���اء ق��ط��اع
ال���س���ك���ن ال����خ����اص م����ن ه�����ذا ال���ق���ان���ون.
وأحال املجلس القانون إلى الحكومة
كما واف���ق املجلس على  6توصيات
في هذا الشأن هي:
 ت��رك��ي��ب ال�����ع�����دادات ال���ذك���ي���ة علىالوحدات السكنية والتأكد من نسب
االستهالك في هذه الوحدات لتقديم

م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��س��ب
الت����خ����اذ ق��������رارات ق���ائ���م���ة ع���ل���ى أرق�����ام
صحيحة.
 إع����������داد ن����ظ����ام ف����وات����ي����ر م��ف��ص��لشهري وسنوي مع توضيح معدالت
االس���ت���ه�ل�اك وم���ع���ل���وم���ات دق���ي���ق���ة ع��ن
االستهالك وم��دى تناغمه مع برامج
ترشيد االستهالك.
 دراس������ة م��ن��ع اس���ت���ي���راد األج���ه���زةال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ة ذات االس������ت������ه���ل��اك
الكهربائي الكبير وتقنني دخول مثل
هذه األجهزة.
 دراسة استخدام الطاقة الشمسيةل��ل��وح��دات السكنية واالس��ت��ف��ادة من
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ه����ذه ال��ط��اق��ة م���ن خ�لال
االس��ت��ع��ان��ة ب��خ��ب��رات ال����دول املتقدمة
في هذا املجال.
 ال���ع���م���ل ال���ح���ث���ي���ث ع���ل���ى دراس������ةوت��ن��ف��ي��ذ ال���ط���اق���ات ال��ب��دي��ل��ة لخفض
استخدام تكنولوجيا حرق النفط أو
الغاز.
 ع���م���ل ب�����رام�����ج ت����وع����وي����ة م��ك��ث��ف��ةلتوجيه املواطنني واملقيمني لترشيد
اس����ت����ه��ل�اك االن������ف������اق ف�����ي ال���ك���ه���رب���اء
وامل����اء وال��ع��م��ل ع��ل��ى اح��ت��واء املناهج
ال���دراس���ي���ة ف���ي ج��م��ي��ع امل���راح���ل ل��ه��ذه
ال��ب��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة ل��ت��وج��ي��ه ال��ن��شء
ألفكار الترشيد باالستهالك.
جلسة  10مايو 2016
 33توصية
تطاير الحصى
واف�������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��ص��وي��ت
ع��ل��ى  19ت��وص��ي��ة امل��ق��دم��ة م���ن بعض
األعضاء في جلسة 2016/4/27م بعد
االن��ت��ه��اء م��ن مناقشة طلب املناقشة
املتعلق بتطاير الحصى في ش��وارع
الكويت.
ال����ت����ق����ري����ر األول ل���ل���ج���ن���ة ح���م���اي���ة
األموال العامة
نظر املجلس التقرير األول للجنة
حماية األم��وال العامة عن مالحظات
دي���������وان امل���ح���اس���ب���ة وت����ق����ري����ره ح���ول
ال��ب��ي��ان��ات ال��خ��اص��ة ب��ع��ق��ود األن��ظ��م��ة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها
ب���واس���ط���ة ال���ش���رك���ة امل��ت��ع��ه��دة وواف����ق
امل���ج���ل���س ف�����ي ن���ه���اي���ة ال����ن����ق����اش ع��ل��ى
التوصيات التالية:
 إحكام الرقابة املالية واملستنديةعلى تنفيذ ال��ع��ق��ود امل��ب��رم��ة للتحقق
م����ن س�ل�ام���ة اس����ت����خ����دام االع����ت����م����ادات
املالية واالغ��راض التي خصصت من
أجلها.
 -االل��ت��زام ب��ال��ق��وان�ين والتعليمات
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توصيات تقارير لجنة الميزانيات موزعة علي أدوار االنعقاد
دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

عدد
التوصيات
املعدل

158

299

465

922

% 17.1

% 32.4

% 50.5

% 100

امل����ال����ي����ة ح����ف����اظ����ا ع����ل����ى امل���������ال ال����ع����ام
واتباع اإلج��راءات السليمة واملتعلقة
بالتعاقد وتسلم األنظمة وتشغيلها
بشأن تحديد املتطلبات واملواصفات
ال��ف��ن��ي��ة وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال��ع��امل��ي��ة من
خ��ل�ال ج��ه��ة اس��ت��ش��اري��ة متخصصة
وتأهيل الشركات املتخصصة وطرح
األع����م����ال ف����ي م��ن��اق��ص��ة ع���ام���ة وع����دم
ال��ل��ج��وء إل��ى التعاقد ب��األم��ر املباشر
وتحديد ضوابط وإجراءات االختبار
ل�لأن��ظ��م��ة وت��ش��غ��ي��ل��ه��ا ب��ش��ك��ل دق��ي��ق
وف������ي ظ����ل وج�������ود ج���ه���ة اس���ت���ش���اري���ة
متخصصة.
 وضع استراتيجية عامة للدولةل���ت���ن���ف���ي���ذ م�����ش�����روع�����ات ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
امل��ع��ل��وم��ات للحكومة واع��ت��م��اد خطة
لتنفيذها.
 ع��دم قصر ال��ت��ع��اق��دات ب��أي جهةبالدولة على شركة واح��دة وتوسيع
ق����اع����دة امل����ش����ارك����ة واالس�����ت�����ف�����ادة م��ن
تنوع الخبرات وتحقيق ملبدأ تكافؤ
الفرص.
 تفعيل دور املراقبني املاليني منخ��ل�ال رق��اب��ت��ه��م امل��س��ب��ق��ة وامل��ت��زام��ن��ة
وفقا لقانون عملهم.
 ض������رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ن��س��ي��قوال�����ت�����ع�����اون امل����ط����ل����وب ب��ي��ن ال���ج���ه���ات
وال�����ج�����ه�����از امل������رك������زي ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
املعلومات لضمان تحقيق االستفادة
والهدف املرجو طبقا ملرسوم إنشائه.

 ض���������رورة ح���ص���ر األع������م������ال غ��ي��رامل��ن��ف��ذة وم��ط��ال��ب��ة امل��ق��اول [مجموعة
ب��ش��ارة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة وامل���ق���اوالت]
ب��ه��ا وت��ح��دي��د امل��ت��س��ب��ب ف��ي ال��ج��ه��ات
الحكومية عن سداد دفعات مالية عن
أع��م��ال غير منفذة مما ألحق الضرر
ب���األم���وال ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وتحصيل
هذه األم��وال وض��رورة إحكام الرقابة
ع���ل���ى ص�����رف م��س��ت��ح��ق��ات ال���ش���رك���ات
حفاظا على املال العام.
 اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنتحصيل كافة املبالغ التي تم صرفها
ت��ح��ت ب��ن��د امل���س���اع���دات االج��ت��م��اع��ي��ة
دون وج�����ه ح����ق ل��ل��ق��ص��ور ف����ي ن��ظ��ام
امليكنة والبالغ قيمتها  2.6مليون د.ك
ف��ي ض��وء م��ا أمكن ل��دي��وان املحاسبة
ح����ص����ره ع���ل���ى أن ت���ت���ول���ى ال��ح��ك��وم��ة
حصر ك��اف��ة امل��ب��ال��غ ال��ت��ي ت��م صرفها
دون وجه حق وتحصيلها.
 ات����خ����اذ اإلج������������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ةال��ل�ازم����ة ل��ت��ح��ص��ي��ل غ���رام���ة ال��ت��أخ��ي��ر
امل��س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ود وم��ح��اس��ب��ة
املتسبب عن ذلك.
 ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمةلحماية وأم��ن أنظمة املعلومات ملنع
دخول أو اختراق لكافة األنظمة التي
ن��ف��ذت ب��ع��د التسلم م��ن ق��ب��ل الجهات
الحكومية واالس��ت��ع��ان��ة باستشاري
متخصص للتحقق م��ن س�لام��ة ذل��ك
حفاظا على أمن ومعلومات الدولة.

 ع���دم ت��ج��زئ��ة أع���م���ال ال��ع��ق��ود منقبل كافة الجهات بالدولة بما يضمن
خ��ض��وع��ه��ا ل��رق��اب��ة دي����وان املحاسبة
املسبقة.
 معالجة أوجه الضعف والقصورف����ي ص���ي���اغ���ة ال����ع����ق����ود م����ن ال��ن��اج��ي��ة
ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة م����ع ال���ش���رك���ات
امل��ن��ف��ذة بحيث تحفظ ح��ق��وق ال��دول��ة
التعاقدية على أن تشمل الضمانات
ال��ت��ي تكفل ح��م��اي��ة ال��ح��ق��وق الفكرية
للبرمجيات والنظم.
 معالجة أوجه القصور والتراخيفي الجهات الحكومية بشأن ضوابط
وإج��راءات استالم األنظمة اآللية من
ال��ش��رك��ة امل��ن��ف��ذة ف��ي ض���وء وج����ود ما
يثبت اختبار النظم اآللية للتأكد من
س�لام��ت��ه��ا وت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ل�لاح��ت��ي��اج��ات
املطلوبة من قبل الجهات املستفيدة
ف������ي ظ������ل وج���������ود ج����ه����ة اس���ت���ش���اري���ة
م���ت���خ���ص���ص���ة وت�����وث�����ي�����ق واع�����ت�����م�����اد
املستندات الخاصة ب���إدارة ومتابعة
وت��ن��ف��ي��ذ وص���ي���ان���ة ال��ن��ظ��م اآلل���ي���ة في
الجهات الحكومية.
 تكليف ال��ح��ك��وم��ة تشكيل لجنةمحايدة تضم مستشارين من الفتوى
وال��ت��ش��ري��ع وج��ه��از امل��راق��ب�ين املاليني
وم��ت��خ��ص��ص�ين ف���ي ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات
إلج�������راء ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ل�ازم����ة إل��ي��ه��ا
سلفا من واقع تقرير ديوان املحاسبة
على أن ت��زود الحكومة املجلس بما
انتهت إليه أعمال اللجنة وما اتخذته
ال��ح��ك��وم��ة م��ن إج�����راءات ح��ف��اظ��ا على
امل��ال العام وتقدم الحكومة تقريرها
مع بداية دور االنعقاد املقبل.
جلسة  14يونيو 2016
 98توصية
ت���ق���اري���ر ل��ل��ج��ن��ة ح���م���اي���ة األم�������وال
العامة
 24توصية
ن���ظ���ر امل���ج���ل���س  6ت���ق���اري���ر ل��ل��ج��ن��ة
حماية األم����وال ال��ع��ام��ة امل��درج��ة على
ج���دول األع���م���ال وق���د ان��ت��ه��ى املجلس
دون مناقشة إلى إحالة تلك التقارير
وم������ا ت��ض��م��ن��ت��ه م�����ن ت����وص����ي����ات إل���ى
الحكومة وهي كالتالي:
 تفعيل اح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م 116ل���س���ن���ة  2014ب����ش����أن ال�����ش�����راك�����ة ب�ين
القطاعني العام والخاص.
 اس���ت���ي���ف���اء ط���ل���ب���ات ال��ت��خ��ص��ي��صاملقدمة الى بلدية الكويت بشأن امالك
الدولة للموافقات الالزمة من الجهات
الحكومية االخ���رى قبل ع��رض طلب

التخصيص على املجلس البلدي.
 اع�����������داد ت���ن���ظ���ي���م ش�����ام�����ل ب���ش���أنت���ن���ظ���ي���م ت���خ���ص���ي���ص ام����ل���اك ال����دول����ة
ال��ع��ق��اري��ة للحد م��ن التخصيص ذي
املنفعة الفردية ووضع قواعد لقبول
التبرعات مقابل التخصيص المالك
الدولة العقارية.
 اص��������������دار ال�������ق�������واع�������د وت����ح����دي����داالج�����������راءات ال��ل�ازم����ة ل��ل��ت��ن��س��ي��ق ب�ين
الجهات املعنية باملشاريع الحكومية
واع������������داد ال��������دراس��������ات وال���ت���ص���ام���ي���م
ال���خ���اص���ة ب���ه���ا ق���ب���ل امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��ا
ل���ت���ح���اش���ي ال����ت����ع����ارض ف�����ي امل����راح����ل
الالحقة مما ي��ؤدي ال��ى تأخر تنفيذ
األعمال.
 ال�������ح�������ص�������ول ع������ل������ى م������واف������ق������اتالجهات الرقابية قبل اص��دار االوامر
التغييرية.
 رف�������ع ك�����ف�����اءة االج������ه������زة ال��ف��ن��ي��ةامل���خ���ت���ص���ة ب������االش������راف ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ
املشاريع واتخاذ االجراءات القانونية
واالداري������������ة ال��ل��ازم�����ة ب����ش����أن ت��ح��م��ي��ل
امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة ب��امل��ب��ال��غ ال��ت��ي
يتحملها امل���ال ال��ع��ام نتيجة اخ��ط��اء
ال��ت��ص��م��ي��م ودراس��������ة االس����ب����اب ال��ت��ي
ت��ؤدي ال��ى اص��دار االوام���ر التغييرية
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ج���اوزت
 ٪10من املشاريع االنشائية.
 ض����رورة تثمني امل����واد وامل��ه��م��اتامل��س��ت��غ��ن��ى ع��ن��ه��ا ق��ب��ل وب���ع���د بيعها
واالل�����ت�����زام ب���ع���دم ب���ي���ع امل�������واد وق��ط��ع
ال��غ��ي��ار امل��س��ت��غ��ن��ى ع��ن��ه��ا ق��ب��ل تقدير
ق��ي��م��ت��ه��ا ع����ن ط���ري���ق ل��ج��ن��ة ال��ت��ث��م�ين
التي شكلت ثم طرحها بعد ذل��ك في
مزايدة.
 ضرورة اتباع االجراءات الواجبةبشأن بيع امل��واد املستغنى عنها عن
طريق املزايدات.
 ض������رورة ال����ت����زام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ةل���ل���ت���ع���ل���ي���م ال����ت����ط����ب����ي����ق����ي م���س���ت���ق���ب�ل�ا
ب��اي��ق��اع ال��غ��رام��ات امل��ش��ار ال��ي��ه��ا عند
استحقاقها وتحصيلها من املعاهد
األهلية امللتزمة بذلك.
ال���ت���ق���ري���ر ال���ث���ام���ن ل��ل��ج��ن��ة ح��م��اي��ة
االم�������وال ال���ع���ام���ة ع���ن ت���ط���ور أوض����اع
االم�����������وال امل���س���ت���ث���م���رة ع�����ن ال����ف����ت����رات
امل��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي  30ي��ون��ي��و  2010حتى
 30يونيو  2015في ضوء املالحظات
ال�����ت�����ي اورده�������������ا دي�����������وان امل���ح���اس���ب���ة
بتقاريره ويتضمن  8توصيات منها:
 -التزام الوزراء املختصني بتزويد
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

المجلس يوصي بالحصول على موافقة الجهات
الرقابية قبل اصدار األوامر التغييرية
تتمة المنشور ص08
رئ���ي���س دي��������وان امل���ح���اس���ب���ة ب��ت��ق��اري��ر
اوض������اع ل��س��ن��ة  1993ب���ش���أن ح��م��اي��ة
االموال العامة.
 ال��ت��زام ال�����وزراء ب���أن ي��ت��م تضمنيتقارير اوض���اع االس��ت��ث��م��ارات جميع
البيانات املالية التفصيلية الشاملة
ل����ج����م����ي����ع ع�����ن�����اص�����ر االس�����ت�����ث�����م�����ارات
خ��اص��ة تكلفتها وقيمتها السوقية
وايراداتها واعباء تمويلها وفق نص
امل������ادة  7م���ن ق���ان���ون ح��م��اي��ة االم�����وال
العامة.
 ض������������رورة ال����ت����ق����ي����ي����د ب��ت��ض��م�ينجميع ال��ت��ق��اري��ر امل��ق��دم��ة م��ن ال����وزراء
القيمة العادلة لكل من االستثمارات
العقارية واملحافظ املالية والقروض
واالستثمارات االخ��رى في نهاية كل
ف���ت���رة م��ال��ي��ة ح��ت��ى ي��ت��م ال��ت��ح��ق��ق من
صحة وس�لام��ة قيمتها ودق���ة عرض
االموال املستثمرة.
 دراس�����ة اوض�����اع ال���ش���رك���ات ال��ت��يال ت����ب����اش����ر ان����ش����ط����ت����ه����ا ال���رئ���ي���س���ي���ة
املنصوص عليها في عقود تأسيسها
وان���ظ���م���ت���ه���ا االس����اس����ي����ة او ت��ب��اش��ر
استثمارات ال تواكب تلك االنظمة.
 ت�����ق�����وم وزارة ال������ع������دل ب��ت��ت��ب��عال��ت��ص��رف ال��ج��ن��ائ��ي ل��ك��اف��ة ال��ق��ض��اي��ا
ال������������واردة ب���امل���ل���ف���ات س���ال���ف���ة ال���ب���ي���ان
وم�������واف�������اة م���ج���ل���س االم���������ة ب��ن��ت��ي��ج��ة
التصرف الجنائي فيها.
 تكييف ال��ج��ري��م��ة وم���ا اذا كانتق��ائ��م��ة ل���دى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة او ل��دى
املحكمة املختصة.
 ص���ورة م��ن الحكم ال��ص��ادر فيهااذا ك���ان���ت ق���د ان��ت��ه��ت ب��ح��ك��م ب����ات او
اتخذ اج��راء قضائي فيها اذا لم تكن
انتهت بحكم بات.
تقارير لجنة الميزانيات
واف�������ق امل���ج���ل���س خ���ل��ال م��ن��اق��ش��ت��ه
للحسابات الختامية للسنة املالية
 2015 – 2014ل����ل����وزارات وال��ج��ه��ات
الحكومية امللحقة واملستقلة ورب��ط
م��ي��زان��ي��ة ت��ل��ك ال��ج��ه��ات للسنة املالية
 2017 – 2016ع����ل����ى ال����ت����وص����ي����ات
ال����واردة ف��ي تقارير لجنة امليزانيات
وال�����ح�����س�����اب ال����خ����ت����ام����ي ال���ب���رمل���ان���ي���ة
وأحالها ال��ى الحكومة وق��د بلغ عدد
التوصيات  465توصية وك��ان العدد
االك���ب���ر م��ن��ه��ا ع���ن م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول
ال��ك��وي��ت��ي��ة وش��رك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة حيث
ت��ض��م��ن ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 52
ت��وص��ي��ة وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان ت��ق��اري��ر

لجنة امليزانيات تضمنت توصية الى
جميع الجهات الحكومية وبموافاة
اللجنة باالجراءات التي اتخذتها كل
جهة لتنفيذ التوصيات ال���واردة في
التقرير الخاصة بها.
نظر املجلس في جلسة  14يونيو
 2016ت����ق����اري����ر ل���ج���ن���ة امل����ي����زان����ي����ات
والحساب الختامي حيث وافق على
 5ح��س��اب��ات خ��ت��ام��ي��ة و 6م��ي��زان��ي��ات
و 74توصية.
بنك االئتمان الكويتي
 11توصية
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال���واردة ف��ي التقرير الخامس للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي ورب�����ط م��ي��زان��ي��ة
ب��ن��ك االئ��ت��م��ان ال��ك��وي��ت��ي وع��دده��ا 11
توصية منها:
 اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��اتالرقابية وات��خ��اذ ال��خ��ط��وات العملية
ال�������ج�������ادة ف������ي ت����س����وي����ة امل��ل�اح����ظ����ات
املسجلة على البنك
 ت���ع���دي���ل ت��ب��ع��ي��ة ادارة ال��ت��دق��ي��قال����داخ����ل����ي ف�����ي ال���ب���ن���ك ل���ت���ت���ب���ع اع���ل���ى
س��ل��ط��ة إش��راف��ي��ة ل��ض��م��ان حياديتها
واس��ت��ق�لال��ي��ت��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ت��ف��ع��ي�لا
حقيقيا.
 ات��خ��اذ ك��اف��ة االج������راءات ال�لازم��ةل��ت��ذل��ي��ل امل���ع���وق���ات ال��ت��ي ت��ح��ول دون
ت��ف��ع��ي��ل ال����ق����ان����ون ال����خ����اص ب��ت��وف��ي��ر
السكن املالئم للمرأة الكويتية بقيمة
ايجارية منخفضة.
 ال��ع��م��ل ب��ج��دي��ة ل�لإس��راع بتنفيذامل����ش����اري����ع االن���ش���ائ���ي���ة ل��ل��ب��ن��ك وف��ق��ا
لجداولها الزمنية مع ضبط تكاليف
االنشاء.
 األخ������ذ ب���ع�ي�ن االع���ت���ب���ار ال��س��ي��رةالذاتية للشركات املراد ترسية العقود
عليها خاصة.
 ال���ع���م���ل ب���ش���ك���ل ج������اد ل��ت��ق��ل��ي��صم���س���ت���وي���ات االش��������راف ف����ي امل���ش���اري���ع
االن����ش����ائ����ي����ة ال�����ت�����ي ي���ن���ف���ذه���ا ال���ب���ن���ك
واالكتفاء بالكوادر الوطنية لديه في
هذا املجال.
البنك المركزي
 11توصية
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال���واردة ف��ي التقرير الخامس للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
الحساب الختامي وربط ميزانية بنك
الكويت املركزي وعددها  11توصية
منها:

التميمي والشايع والحريص والرشيدي يتابعون احدى جلسات الدور الرابع

 اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��اتالرقابية وات��خ��اذ ال��خ��ط��وات العملية
ال�������ج�������ادة ف������ي ت����س����وي����ة امل��ل�اح����ظ����ات
امل��س��ج��ل��ة ع���ل���ى ال���ب���ن���ك ف����ي ال��ت��ق��اري��ر
الرقابية وايجاد آليات اكثر تفاعلية
وت��واص��ل��ي��ة م��ع��ه��ا ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ط��رق
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مل��ا ل��ه م��ن أث���ر ف��ي تسوية
املالحظات اوال بأول.
 ت���ع���دي���ل ت��ب��ع��ي��ة ادارة ال��ت��دق��ي��قالداخلي لتتبع اعلى سلطة إشرافية
ل��ض��م��ان ح��ي��ادي��ت��ه��ا واس��ت��ق�لال��ي��ت��ه��ا
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283
لسنة .2011
 إع��ادة النظر في أع��داد املتقدمنيللبرنامج التدريبي الخاص بتدريب
وت�����أه�����ي�����ل ال����خ����ري����ج��ي�ن ال������ج������دد م��ن
الكويتيني للعمل في القطاع املصرفي
وال���ت���وس���ع ف��ي��ه خ���اص���ة ان االه��ت��م��ام
بالبرامج التدريبية يسهم في إث��راء
سوق العمل سواء في القطاع العام او
الخاص وكذلك اهتمام البنك بإطالق
دورات تدريبية تخصصية في املجال
املالي واملصرفي للعاملني ل��دى بنك
الكويت
المؤسسة العامة
للرعاية السكنية
 18توصية
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال����واردة ف��ي التقرير ال��س��ادس للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي ورب�����ط م��ي��زان��ي��ة
امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة السكنية
وعددها  18توصية منها:
 ض��������������رورة اع��������������داد ال��������دراس��������اتاالق���ت���ص���ادي���ة وال���ف���ن���ي���ة وال��ه��ن��دس��ي��ة

ل���ل���م���ش���اري���ع امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة وت���ح���دي���د
متطلبات امل��ؤس��س��ة ب��دق��ة م��ع االخ��ذ
ب���االع���ت���ب���ار ال���ن���ت���ائ���ج وال���ت���وص���ي���ات
الواردة بعقود الخدمات االستشارية
السابقة ومراعاة اختبار اعضاء ذوي
مهنية وخ��ب��رة ع��ال��ي��ة للجنة تقييم
ال��ع��روض الفنية واملالية للتحالفات
االس���ت���ش���اري���ة ن���ظ���را اله��م��ي��ة ال��ع��ق��ود
االستشارية للمشاريع االنشائية.
 دراس�����ة امل�لاح��ظ��ات وامل��خ��ال��ف��اتال��ت��ي سجلها دي����وان امل��ح��اس��ب��ة على
ع����ق����ود ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة مل���ش���اري���ع
امل���ؤس���س���ة وت��س��وي��ت��ه��ا ووض�����ع آل��ي��ة
الع����داد ال��ع��ق��ود املستقبلية ملشاريع
امل��ؤس��س��ة لتجنب ال���وق���وع ف��ي نفس
االخطاء مرة اخرى.
 ال���ت���أك���د م����ن س�ل�ام���ة امل��خ��ط��ط��اتاالن���ش���ائ���ي���ة امل���ع���دة م���ن ق��ب��ل امل��ك��ات��ب
االس���ت���ش���اري���ة ق��ب��ل اس��ت��خ��دام��ه��ا في
امل���ش���اري���ع االن���ش���ائ���ي���ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى
زي�������ادة ع�����دد امل���ه���ن���دس�ي�ن ف����ي االدارة
امل��خ��ت��ص��ة ب��ال��ت��ص��ام��ي��م ال��ه��ن��دس��ي��ة
للمشاريع.
 االس���������راع ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���عال��س��ك��ن��ي��ة وف���ق���ا ل����ل����ج����داول ال��زم��ن��ي��ة
ال����خ����اص����ة ب���ه���ا م�����ع ض���ب���ط ت��ك��ال��ي��ف
االن���ش���اء وال��ت��أك��د م��ن ج���ودة االع��م��ال
املنفذة خاصة.
 ض����������رورة ق�����ي�����ام م���ج���ل���س ادارةامل��ؤس��س��ة ب�����دوره االس���اس���ي وال��ع��م��ل
على تسوية املالحظات التي سجلها
ديوان املحاسبة
 م��ب��ادرة امل��ؤس��س��ة ف��ي اق��ت��راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��ع��رق��ل اعمالها
ورف��ع��ه��ا ل��ل��وزي��ر امل��خ��ت��ص لتحقيق
املصلحة ال��ع��ام��ة م��ع وج���ود متابعة

ادارية لهذه االقتراحات بشكل دوري.
بيت الزكاة
 12توصية
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�������واردة ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ال���ح���ادي عشر
للجنة امليزانيات والحساب الختامي
عن الحساب الختامي وربط ميزانية
بيت الزكاة وعددها  12توصية منها:
 ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع دي��������وان ال���خ���دم���ةامل�����دن�����ي�����ة ل�����وض�����ع م������راق������ب ل����ش����ؤون
ال���ت���وظ���ف ل�����دى ب���ي���ت ال����زك����اة ل��ض��ب��ط
ش��ؤون التوظف لديه وفقا للقرارات
املنظمة.
 ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ت ال���زك���اة م���ع وزارةاملالية لحصر كافة املصروفات التي
ي��ج��ب ان ت��ح��ول م���ن م��ي��زان��ي��ة ال��زك��اة
وال����خ����ي����رات ال�����ى امل���ي���زان���ي���ة االداري�������ة
املمولة من قبل الدولة بشكل نهائي.
 ض������رورة ت��ح��م��ي��ل ت��ك��ل��ف��ة ت��وزي��عام���وال ال��زك��اة وغيرها م��ن املصاريف
االداري�����ة املتعلقة ب��ه��ا ع��ل��ى امليزانية
ال���ت���ي ت���م���ول���ه���ا ال�����دول�����ة ول���ي���س ع��ل��ى
امل���ت���ب���رع�ي�ن وان ت����ذه����ب ت��ب��رع��ات��ه��م
ب���ال���ك���ام���ل ال�����ى م���ق���اص���ده���ا ال��ش��رع��ي��ة
والخيرية.
الهيئة العامة للطرق والنقل
 10توصيات
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال����������واردة ف����ي ال���ت���ق���ري���ر ال�����راب�����ع ع��ش��ر
للجنة امليزانيات والحساب الختامي
عن الحساب الختامي وربط ميزانية
الهيئة العامة للطرق والنقل البري
وعددها  10توصيات منها:
 -التنسيق وامل��ت��اب��ع��ة م��ع مجلس

ال��������وزراء ل��ت��ف��ع��ي��ل دور ال��ه��ي��ئ��ة وف��ق��ا
لقانون انشائها للوصول ال��ى رؤي��ة
حكومية مشتركة فيما يتعلق بنقل
اخ���ت���ص���اص���ات ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
االخرى للهيئة..
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة ب��وزارة االعالم عند
رغبة الهيئة في طباعة اي مطبوعات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
االنفاق العام في هذه املجالس.
 ي���ج���ب اع����ط����اء االول������وي������ة مل��ع��ه��دالكويت لألبحاث العلمية الي ابحاث
او اس����ت����ش����ارات او دراس���������ات ت��رغ��ب
ال��ه��ي��ئ��ة ف����ي ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف����ي امل���ج���االت
ال����داخ����ل����ة ف����ي اخ���ت���ص���اص���ات امل��ع��ه��د
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
 م����ب����ادرة ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي اق����ت����راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��ع��رق��ل اعمالها
ورف��ع��ه��ا ل��ل��وزي��ر امل��خ��ت��ص لتحقيق
املصلحة ال��ع��ام��ة م��ع وج���ود متابعة
ادارية لهذه االقتراحات بشكل دوري.
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية
 12توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال������واردة ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ادس عشر
للجنة امليزانيات والحساب الختامي
ع�������ن ال������ح������س������اب ال�����خ�����ت�����ام�����ي ورب�������ط
ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات
االج���ت���م���اع���ي���ة وع����دده����ا  12ت��وص��ي��ة
منها:
 ب���ذل امل��زي��د م��ن ال��ج��ه��ود لتنويعم�������ص�������ادر اس������ت������ث������م������ارات امل����ؤس����س����ة
امل�����ض�����م�����ون�����ة واآلم��������ن��������ة وال�������ت�������ي م���ن
شأنها ان تحقق العائد االم��ث��ل على
امل���ن���ظ���وري���ن ال���ق���ري���ب وال���ب���ع���ي���د ب��م��ا
يكفل تالفي تمويل العجز االكتواري
التي تتحمله الخزانة العامة للدولة
او ت��ق��ل��ي��ل��ه وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��ات
ال���رق���اب���ي���ة ف����ي ه�����ذا ال����ش����أن وت��ط��وي��ر
كفاءة العاملني بالقطاع االستثماري
ف���ي امل��ؤس��س��ة وزي������ادة اع����داده����م بما
ي��ن��اس��ب ح��ج��م االس��ت��ث��م��ارات امل����دارة
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع دي��������وان ال���خ���دم���ةامل�����دن�����ي�����ة ل�����وض�����ع م������راق������ب ل����ش����ؤون
التوظف لدى املؤسسة لضبط شؤون
التوظف لديها وفقا للقرارات املنظمة
ل���ذل���ك وال���ع���م���ل ب��ج��دي��ة ع��ل��ى ت��س��وي��ة
ج��م��ي��ع امل��ل�اح����ظ����ات ال���ت���ي س��ج��ل��ت��ه��ا

التتمة ص10

10

ملف

حصاد دور
االنعقاد الرابع

aldostoor

الخميس  25رمضان  30 . 1437يونيو 2016

«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 21توصية لمعالجة أوضاع البدون
منها تجنيس المستحقين وأولوية التعيين
تتمة المنشور ص09
التقارير الرقابية بهذا الشأن ال سيما
اش��ارت��ه��ا ال���ى ع���دم ال��ت��ق��ي��د بضوابط
ديوان الخدمة املدنية.
 ي���ج���ب ال��ت��ن��س��ي��ق وب����وق����ت ك���افم��ع مطبعة الحكومة ب���وزارة االع�لام
ع��ن��د رغ��ب��ة امل��ؤس��س��ة ف���ي ط��ب��اع��ة اي
مطبوعات خاصة بها وذل��ك لضبط
وترشيد االنفاق العام في هذا املجال.
 ي���ج���ب اع����ط����اء االول������وي������ة مل��ع��ه��دالكويت لالبحاث العلمية الي ابحاث
او اس����ت����ش����ارات او دراس���������ات ت��رغ��ب
ال���وك���ال���ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف���ي امل���ج���االت
الداخلة في اختصاصات املعهد.
 م��ب��ادرة امل��ؤس��س��ة ف��ي اق��ت��راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��ع��رق��ل اعمالها
وف��رع��ه��ا ل��ل��وزي��ر امل��خ��ت��ص لتحقيق
املصلحة ال��ع��ام��ة م��ع وج���ود متابعة
ادارية لهذه االقتراحات دوريا.
جلسة  15يونيو 2016
اس��ت��ك��م��ل امل���ج���ل���س ت���ق���اري���ر ل��ج��ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي :وافق
املجلس على  6حسابات ختامية و7
ميزانيات و 98توصية.
معهد الكويت لألبحاث العلمية
 20توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�������واردة ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ام��ن للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي ورب�����ط م��ي��زان��ي��ة
م��ع��ه��د ال���ك���وي���ت ل�ل�أب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة
وعددها  20توصية منها:
 اتخاذ الخطوات العملية الجادةفي تسوية املالحظات املسجلة على
املعهد في التقارير الرقابية.
 ع������دم ت����ج����اوز امل���ع���ه���د ل��ل��ج��ه��اتال����رق����اب����ي����ة ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���رق���اب���ة
املسبقة على اعماله وضبط تعاقدات
املعهد وخاصة االستشارية.
 العمل بجدية على زيادة ايراداتامل���ع���ه���د ل��ت��ت��ن��اس��ب م����ع م���ص���روف���ات���ه
املتنامية سنويا.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى وض���ع استراتيجيةواض���ح���ة ل��ل��م��ع��ه��د ت��م��ك��ن��ه م���ن زي����ادة
حصته السوقية من االبحاث العلمية
س�������واء م����ن ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة او
القطاع الخاص وتفعيل دور املعهد
ليكون استشاريا للحكومة في مجال
االبحاث والدراسات.
الهيئة العامة للصناعة

س����واء ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام او ال��خ��اص
اس����وة ب��ب��ع��ض ال��ج��ه��ات ال��ت��ي تحمل
نفس ه��ذا املضمون كالهيئة العامة
ل�ل�اس���ت���ث���م���ار وال����ص����ن����دوق ال��ك��وي��ت��ي
للتنمية االقتصادية العربية
 تنسيق الوكالة مع وزارة املاليةإلعادة النظر في نوع ميزانية الوكالة
الحالية لتحديد ال��ن��وع األن��س��ب لها
وال���ت���ق���دم ب��ه��ا مل��ج��ل��س االم�����ة الت��خ��اذ
الالزم.

متابعة نيابية حكومية الحدى الجلسات

 14توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال���������واردة ف����ي ال���ت���ق���ري���ر ال���ث���ال���ث ع��ش��ر
للجنة امليزانيات والحساب الختامي
عن الحساب الختامي وربط ميزانية
الهيئة العامة للصناعة وعددها 14
توصية منها:
 ضرورة اعادة النظر في الالئحةالتنفيذية للهيئة لتصويب امل��آخ��ذ
ال��ت��ي تشوبها بما يسهم ف��ي تفعيل
مجلس ادارتها وفق االسس العاملية.
 العمل على تهيئة امل��ن��اخ املالئمل���ج���ذب امل����زي����د م����ن االي��������دي ال��ع��ام��ل��ة
الوطنية ذات الكفاءة الفنية من خالل
التنسيق مع جامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ن��س��ب��ة ال��ع��ام��ل�ين
الكويتيني في القطاع الصناعي غير
ال��ن��ف��ط��ي وس���ب���ق أن اوص�����ت ال��ل��ج��ن��ة
بذلك.
 ال�����ع�����م�����ل ع�����ل�����ى س�������د ال�����ش�����واغ�����رالوظيفية ل��دى الهيئة ال��خ��اص��ة وان
تقرير دي��وان املحاسبة بشأن تقييم
ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة ال��ن��ظ��م ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة
للهيئة يفيد بأن الهيئة تعاني نقصا
في عدد موظفيها.
ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي للتنمية
االقتصادية
 14توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��اس��ع للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي ورب�����ط م��ي��زان��ي��ة
ال�������ص�������ن�������دوق ال�����ك�����وي�����ت�����ي ل���ل���ت���ن���م���ي���ة

االق���ت���ص���ادي���ة ال��ع��رب��ي��ة وع����دده����ا 14
توصية منها:
 العمل على التخفيف من شروطال��ق��ب��ول ف��ي ب��رن��ام��ج ت��دري��ب وتأهيل
امل����ه����ن����دس��ي�ن ال����ك����وي����ت����ي��ي�ن ح���دي���ث���ي
ال�����ت�����خ�����رج م������ن غ����ي����ر ال����ع����ام����ل��ي�ن ف��ي
ال��ص��ن��دوق الكويتي الت��اح��ة الفرصة
ام�����ام اك���ب���ر ق����در م��م��ك��ن م���ن ال��راغ��ب�ين
بااللتحاق بهذا البرنامج خاصة ان
مثل ه��ذه البرامج تساعد في تأهيل
الشباب الكويتي
 ي���ج���ب اع����ط����اء األول������وي������ة مل��ع��ه��دالكويت لالبحاث العلمية الي ابحاث
او اس����ت����ش����ارات او دراس���������ات ي��رغ��ب
الصندوق في تنفيذها في املجاالت
الداخلة.
 ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع دي��������وان ال���خ���دم���ةامل�����دن�����ي�����ة ل�����وض�����ع م������راق������ب ل����ش����ؤون
ال����ت����وظ����ف ل������دى ال����ص����ن����دوق ل��ض��ب��ط
ش��ؤون التوظف لديه وفقا للقرارات
امل��ن��ظ��م��ة ل��ذل��ك وال��ع��م��ل ب��ج��دي��ة على
ت����س����وي����ة ج���م���ي���ع امل��ل��اح�����ظ�����ات ال���ت���ي
س��ج��ل��ت��ه��ا ال���ت���ق���اري���ر ال���رق���اب���ي���ة ب��ه��ذا
ال��ش��أن خ��اص��ة ان ال��ص��ن��دوق يعاني
اختالال واضحا في باب املرتبات.
مؤسسة الموانئ الكويتية
 16توصية
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال������واردة ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ال��س��اب��ع للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي ورب�����ط م��ي��زان��ي��ة
م��ؤس��س��ة امل��وان��ئ الكويتية وع��دده��ا
 16توصية منها:
 امل���ت���اب���ع���ة ال�����دوري�����ة ل��ل��م��واض��ي��عاملحالة ال��ى النيابة العامة والقضاء

وت��ق��دي��م ال��دف��وع القانونية املناسبة
حفظا لحق املؤسسة واملال العام.
 ال�����ح�����رص ع���ل���ى ح���س���ن ص��ي��اغ��ةاإلح���االت املقدمة للنيابة العامة من
قبل املؤسسة وارف��اق��ه��ا باملستندات
الكافية وال��واف��ي��ة وال��ت��ي تحفظ حق
املؤسسة القانوني امام الغير خاصة
ان ل���دى امل��ؤس��س��ة ال��ع��دي��د م���ن ل��ج��ان
التحقيق حاليا مع وج��ود محاسبة
امل����ق����ص����ري����ن  -إن ث����ب����ت ذل��������ك  -ف��ي
اإلح���االت السابقة وس��ب��ق ان أوص��ت
اللجنة بذلك.
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى ت����ط����وي����ر امل����وان����ئالكويتية من خالل تبني احدث النظم
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ اع��م��ال
العقود التي تبرم بهذا الشأن وسبق
ان أوصت اللجنة بهذا الشأن.
 العمل على فتح ب��اب التوظيفف�����ي امل����ؤس����س����ة وامل����غ����ل����ق م����ن����ذ س��ن��ة
 1996واستقطاب الخبرات الكويتية
ل���ت���ط���وي���ر امل���ؤس���س���ة ب����االض����اف����ة ال���ى
حديثي التخرج واالهتمام بتدريبهم
وتأهيلهم وسبق ان أوص��ت اللجنة
بذلك.
وكالة األنباء الكويتية
 11توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��اش��ر للجنة
امل��ي��زان��ي��ات وال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي عن
ال��ح��س��اب ال��خ��ت��ام��ي ورب�����ط م��ي��زان��ي��ة
وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية وع��دده��ا 11
توصية منها:
 العمل على ان تكون الوكالة مركزال��ل��ت��دري��ب ف��ي م��ج��ال ت��ح��ري��ر االخ��ب��ار
وما يتصل به مما يثري سوق العمل

الصندوق الوطني لرعاية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 11توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال������واردة ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ال��خ��ام��س عشر
للجنة امليزانيات والحساب الختامي
عن الحساب الختامي وربط ميزانية
ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة وع��دده��ا
 11توصية منها:
 دعم املنتجات املحلية وتشجيعاالب���ت���ك���ار وح����ق����وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 ت����ق����دي����م م�����ش�����اري�����ع ودراس������������اتميدانية على ارض ال��واق��ع الجتذاب
ال���ش���ب���اب وت��س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى خ��وض
ال���ت���ج���رب���ة االس���ت���ث���م���اري���ة وس���ب���ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية المعلومات
 12توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال���������واردة ف����ي ال���ت���ق���ري���ر ال���ث���ان���ي ع��ش��ر
للجنة امليزانيات والحساب الختامي
عن الحساب الختامي وربط ميزانية
الهيئة العامة لالتصاالت وعددها 12
توصية منها:
 اع��ادة النظر في اس��س ومعاييرال��ت��وظ��ي��ف وت��ق��ل��ي��ل ع��ن��ص��ر (امل��ق��اب��ل��ة
ال��ش��خ��ص��ي��ة) وال�����ذي ي��س��ت��ح��وذ على
 ٪30م����ن م��ع��اي��ي��ر ق���ب���ول امل��ت��ق��دم�ين
وتقليله الى حدود ضيقة جدا بما ال
يجاوز  ٪10اس��وة بجهات حكومية
ج�����اذب�����ة ل����ض����م����ان ت���ح���ق���ي���ق ال����ع����دال����ة
وامل���س���اواة وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص وت��ف��ادي��ا
ل��ت��ك��رار م��آخ��ذ ش��اب��ت ج��ه��ات سابقة
وه���و م��ا س��ي��س��اع��د ف��ي ان��ه��اء مسألة
اللغط التي قد تثار في القبول.
 ال���ع���ن���اي���ة ف�����ي اخ����ت����ي����ار ال��ه��ي��ئ��ةل��ل��م��ك��ات��ب االس���ت���ش���اري���ة ف���ي امل��رح��ل��ة
ال��ح��ال��ي��ة ك��ون��ه��ا ف��ي ط���ور التأسيس
وال���ح���رص ب���أن ت��ض��م��ن ه���ذه ال��ع��ق��ود
تأهيل الكوادر الوطنية العاملني لدى

الهيئة وب��أع��داد كافية بما يؤهلهم
للقيام بهذه االبحاث.
جلسة  19يونيو 2016
 115توصية الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
 22توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع�����ن ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وع��دده��ا
 22توصية منها
 العمل على توفير الئحة تنظيميةذات ض���واب���ط م��ه��ن��ي��ة ب���ه���دف اح��ك��ام
ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة واالداري������ة وامل��ك��اف��آت
الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن
االطار املنظم لقواعد تنفيذها.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإلس�����راع ف��ي تنفيذاملشاريع اإلنشائية للهيئة وتنفيذها
وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها
مع ضبط تكاليف اإلنشاء خاصة.
 الحرص على عدم تجاوز الهيئةل���ل���ج���ه���ات ال����رق����اب����ي����ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق
ب����ال����رق����اب����ة امل���س���ب���ق���ة ع���ل���ى اع���م���ال���ه���ا
خاصة وان االجهزة الرقابية تسعى
لتعاون الجهات الحكومية في ضبط
مصروفاتها.
 العمل على تعزيز كفاءة االنظمةاملحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع
ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن وم��ع��ال��ج��ة
اوج��������ه ال����ق����ص����ور ف�����ي ن���ظ���م ال���رق���اب���ة
الداخلية.
اإلدارة العامة لإلطفاء
 13توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن االدارة العامة
لإلطفاء وعددها  13توصية منها
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى وض��������ع اآلل�����ي�����اتامل��ن��اس��ب��ة ل�ل�إس���راع ف��ي تنفيذ خطط
فيما يتعلق بوسائل النقل واملعدات
والتجهيزات وف��ق برامجها الزمنية
امل�������ح�������ددة وخ������اص������ة ش���������راء ال���دف���ع���ة
الخامسة من اآلليات واملعدات وسبق
ان اوصت اللجنة بذلك.
 العمل على سرعة س��د الشواغرالوظيفية لدى االدارة العامة لإلطفاء
بشقيها الوظائف املدنية والوظائف
ال��خ��اص��ة ب��رج��ال اإلط��ف��اء م��ن ضباط
وضباط صف.

التتمة ص11
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 16توصية لمتابعة برنامج عمل الحكومة
ليكون لكل وزارة جهاز إعالمي يبرز إنجازاتها
تتمة المنشور ص10
الهيئة العامة للبيئة
 12توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
للبيئة وعددها  12توصية منها:
 العمل على تعزيز كفاءة االنظمةاملحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع
ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن وم��ع��ال��ج��ة
اوج��������ه ال����ق����ص����ور ف�����ي ن���ظ���م ال���رق���اب���ة
الداخلية.
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى م����ع����ال����ج����ة اوج������هال��ض��ع��ف ال���ت���ي ت���ش���وب ن��ظ��م ال��رق��اب��ة
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ك��ل م���ن ش����ؤون ال��ت��خ��زي��ن
ووح���������دة ال����رق����اب����ة ع���ل���ى امل���خ���ال���ف���ات
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ح�����رص ع���ل���ى ان ت��ك��ون
متناسبة م��ع ح��ج��م االع��م��ال املوكلة
ل��ل��ه��ي��ئ��ة وس���ب���ق ان اوص������ت ال��ل��ج��ن��ة
بذلك.
 ت���ن���س���ي���ق ال���ه���ي���ئ���ة م�����ع ال���ج���ه���اتال����ح����ك����وم����ي����ة ذات ال����ص����ل����ة الي����ج����اد
رؤي���ة حكومية م��وح��دة لتنظيم آلية
االنتفاع من النفايات بدال من تشعب
هذه الفكرة الواعدة اقتصاديا وبيئيا
ب�ي�ن ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وس���ب���ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة بوزارة االعالن عند
رغبة الجهة في طباعة اي مطبوعات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
االنفاق العام في هذا املجال.
 م����ب����ادرة ال���ج���ه���ة ف����ي اق����ت����راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��زي��ل م��ا يعرقل
اع��م��ال��ه��ا ورف���ع���ه���ا ل���ل���وزي���ر امل��خ��ت��ص
لتحقيق املصلحة ال��ع��م��ة م��ع وج��ود
م���ت���اب���ع���ة اداري���������ة ل���ه���ذه االق����ت����راح����ات
بشكل دوري.
جامعة الكويت
 20توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع�����ن ج��ام��ع��ة
الكويت وعددها توصية منها
 ال�������ح�������رص ع�����ل�����ى ع���������دم ت�����ج�����اوزال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ج��ه��ات ال���رق���اب���ي���ة ف��ي��م��ا
يتعلق بالرقابة املسبقة على اعمالها
خ��اص��ة ان االج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة تسعى
لتعاون الجهات الحكومية في ضبط
مصروفاتها.
 -ع������دم ال����ت����وس����ع ف�����ي م���س���ت���وي���ات

االش������راف ع��ل��ى امل���ش���اري���ع االن��ش��ائ��ي��ة
ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال���ج���ام���ع���ة واالك���ت���ف���اء
ب���ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ل��دي��ه��ا ف���ي ه��ذا
املجال خاصة انه لوحظ مؤخرا تعدد
امل��س��ت��وي��ات االش��راف��ي��ة ف��ي امل��ش��اري��ع
االن��ش��ائ��ي��ة الحكومية دون��م��ا وج��ود
حاجة فعلية لها وتكبيد امل��ال العام
اعباء ال مبرر لها.
 العمل على ايجاد السبل العمليةل���ت���ط���ب���ي���ق امل�����������ادة  11م������ن ال����ق����ان����ون
رق����م  8ل��س��ن��ة  2010ف���ي ش����أن ح��ق��وق
االشخاص ذوي االعاقة والتي تنص
ع���ل���ى ت���ل���ت���زم ال���ح���ك���وم���ة ب��ت��خ��ص��ي��ص
ن��س��ب��ة م����ن م���ق���اع���د ال���ب���ع���ث���ات وامل���ن���ح
ال����دراس����ي����ة ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ف����ي ك��اف��ة
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة داخ�����ل وخ����ارج
ال��ك��وي��ت ل�����ذوي االع���اق���ة وذل�����ك طبقا
للشروط والضوابط التي يصدر بها
ق����رار م��ن ال��ه��ي��ئ��ة وف��ق��ا ل��ن��وع ودرج���ة
االع����اق����ة اض���اف���ة ال����ى امل����ادت��ي�ن رق����م 5
و 15من القانون املشار اليه في هذه
التوصية.
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة ب��وزارة االعالم عند
رغبة الجهة في طباعة اي مطبوعات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
االنفاق العام في هذا املجال.
 م����ب����ادرة ال���ج���ه���ة ف����ي اق����ت����راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��زي��ل م��ا يعرقل
اع��م��ال��ه��ا ورف���ع���ه���ا ل���ل���وزي���ر امل��خ��ت��ص
لتحقيق املصلحة العامة م��ع وج��ود
م���ت���اب���ع���ة اداري���������ة ل���ه���ذه االق����ت����راح����ات
بشكل دوري.
الهيئة العامة
للمعلومات المدنية
 10توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع�����ن ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��ام��ة للمعلومات امل��دن��ي��ة وع��دده��ا
 10توصيات منها
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة بوزارة االعالن عند
رغ��ب��ة ال��ج��ه��ة ف���ي ط��ب��اع��ة م��ط��ب��وع��ات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
االنفاق العام في هذا املجال.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى االس�����راع ف��ي تنفيذاملشاريع االنشائية للهيئة وتنفيذها
وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها
ومعالجة الخلل الناتج من الناحية
التخطيطية والتنفيذية للمشاريع
ومتابعتها مع وزارة االشغال بصفة
دورية وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.

العتيبي والجبري والحريص والعمير والعوضي والحريجي داخل احدى الجلسات

 م����ب����ادرة ال���ج���ه���ة ف����ي اق����ت����راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��زي��ل م��ا يعرقل
اع��م��ال��ه��ا ورف���ع���ه���ا ل���ل���وزي���ر امل��خ��ت��ص
لتحقيق املصلحة العامة م��ع وج��ود
م���ت���اب���ع���ة اداري���������ة ل���ه���ذه االق����ت����راح����ات
بشكل دوري.
الهيئة العامة لتقدير التعويضات
عن خسائر
العدوان العراقي
 7توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
ل���ت���ق���دي���ر ال���ت���ع���وي���ض���ات ع����ن خ��س��ائ��ر
العدوان العراقي وعددها  7توصيات
منها
 ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ةوات���خ���اذ ال��خ��ط��وات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ج��ادة
في تسوية جميع املالحظات املسجلة
ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ال��ت��ق��اري��ر ال��رق��اب��ي��ة
ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة  2015/2014واي��ج��اد
آليات اكثر تفاعلية وتواصلية معها
بعيدا عن الطرق التقليدية ملا له من
اثر في تسوية املالحظات اوال بأول.
 ت���ن���س���ي���ق ال���ه���ي���ئ���ة م�����ع ال���ج���ه���اتال����رق����اب����ي����ة الن�����ش�����اء ادارة ل��ل��ت��دق��ي��ق
ال�����داخ�����ل�����ي م�����ع ال�����ح�����رص ان ت��ل��ح��ق
ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ب���أع���ل���ى س���ل���ط���ة اش���راف���ي���ة
ت��ن��ف��ي��ذا ل���ق���رار م��ج��ل��س ال��������وزراء رق��م
 283لسنة  2011وال����ذي يقضي ب��أن
تكون تحت االش��راف املباشر للوزير
وتفعيلها تفعيال كامال.
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة بوزارة االعالن عند
رغبة الجهة في طباعة اي مطبوعات

خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
االنفاق العام في هذا املجال.
 م����ب����ادرة ال���ج���ه���ة ف����ي اق����ت����راح ايت��ع��دي�لات تشريعية ت��زي��ل م��ا يعرقل
اع��م��ال��ه��ا ورف���ع���ه���ا ل���ل���وزي���ر امل��خ��ت��ص
لتحقيق املصلحة العامة م��ع وج��ود
م���ت���اب���ع���ة اداري���������ة ل���ه���ذه االق����ت����راح����ات
بشكل دوري.
الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة
 17توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
ل���ش���ؤون ذوي اإلع����اق����ة وع����دده����ا 17
توصية منها:
 ق���ي���ام ال��ه��ي��ئ��ة وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م��عامل���ج���ل���س االع����ل����ى ل��ل��م��ع��اق�ين ب���إع���ادة
ال������ن������ظ������ر ب�����ش�����ك�����ل ج�����������اد ف��������ي ن����ظ����ام
تشخيص وت��ق��ي��ي��م االع���اق���ة ل��وص��ول
امل���ن���اف���ع االج��ت��م��اع��ي��ة امل���ق���رة ق��ان��ون��ا
للمستحقني الحقيقيني فقط وحسم
ه���ذه امل�لاح��ظ��ة بشكل مهني لحصر
م���دع���ي االع����اق����ة وت��ق��دي��م��ه��م ل��ل��ع��دال��ة
واسترجاع ما صرف عليهم من دون
وج���ه ح��ق وس��ب��ق ان اوص����ت اللجنة
بذلك.
 ت��أك��د ال��ه��ي��ئ��ة وب��ش��ك��ل دوري منت��ق��ي��د امل��������دارس وال���ح���ض���ان���ات ال��ت��ي
ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م���ن م���دى مطابقتهم
عمليا ملا تم التعاقد من اجله وتكثيف
فرق التفتيش في هذا الشأن.
 ت������أك������د ال����ه����ي����ئ����ة م�������ن ال����ج����ان����بال��ق��ان��ون��ي ل��ق��ي��ام��ه��ا ب��دع��م جمعيات
ال��ن��ف��ع ال���ع���ام ك���ي ال ي�����ؤدي ذل����ك ال��ى

ت�������داخ�������ل ف�������ي االخ������ت������ص������اص������ات م���ع
الجهات ذات الصلة خاصة وان وزارة
املالية لم ترصد اي اعتمادات مالية
ل��ه��ذا ال��غ��رض اس��اس��ا ف��ي ميزانيتها
والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات
الرقابية.
 ق���ي���ام ال��ه��ي��ئ��ة ب��م��ي��ك��ن��ة اع��م��ال��ه��اوايجاد اآلليات املناسبة للربط اآللي
م��ع ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات الصلة
بعمل الهيئة مع االخذ بعني االعتبار
السيرة الذاتية للشركات املراد ترسية
عقود الربط اآللي عليها.
الهيئة العامة للقوى العاملة
 17توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
للقوى العاملة وع��دده��ا  17توصية
منها:
 استمرار جهود الهيئة وتكثيفهابالتعاون مع االدارة العامة ملباحث
شؤون االقامة في ضبط مزوري اذون
العمل العمالي وال��ش��رك��ات الوهمية
والعمالة السائبة.
 العمل بشكل دوري على مراجعةال���رس���وم ال��ت��ي تحصلها ال��ه��ي��ئ��ة بما
ال ي��ؤث��ر ع��ل��ى س���وق ال��ع��م��ل للحفاظ
على حقوق اصحاب العمل والعمال
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 يجب التنسيق وبوقت كاف معمطبعة الحكومة ب��وزارة االعالم عند
رغبة الجهة في طباعة اي مطبوعات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
اإلنفاق العام في هذا املجال.

جلسة  20يونيو 2016
 100توصية
الهيئة العامة للشباب والرياضة
 16توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع�����ن ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة وع��دده��ا
 16توصية منها:
 اس���ت���م���رار ال���ت���ع���اون وال���ت���واص���لم����ع ال���ج���ه���ات ال���رق���اب���ي���ة ب��ش��ك��ل دائ����م
واالخ��ذ بتوجيهاتها لضمان سالمة
العمليات املالية واالدارية.
 التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةإلن�����ش�����اء ادارة ل���ل���ت���دق���ي���ق ال���داخ���ل���ي
وإل������ح������اق ت���ب���ع���ي���ت���ه���ا ألع����ل����ى س��ل��ط��ة
إش�������راف�������ي�������ة ل������ض������م������ان ح����ي����ادي����ت����ه����ا
واس��ت��ق�لال��ي��ت��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ت��ف��ع��ي�لا
كامال.
 العمل على تعزيز كفاءة االنظمةاملحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع
ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن وم��ع��ال��ج��ة
اوج��������ه ال����ق����ص����ور ف�����ي ن���ظ���م ال���رق���اب���ة
الداخلية.
هيئة طباعة القرآن الكريم
 12توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن هيئة طباعة
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وع���دده���ا  12توصية
منها:
 ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ةب��ش��ك��ل دائ������م واالخ�������ذ ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا
ل���ض���م���ان س�ل�ام���ة ال���ع���م���ل���ي���ات امل��ال��ي��ة
واالداري��ة واملحاسبية وايجاد آليات
اكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا
عن الطرق التقليدية ملا له من اثر في
تسوية املالحظات اوال بأول.
 التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةلتصويب امل��آخ��ذ ف��ي ادارة التدقيق
ال���داخ���ل���ي وت���ع���دي���ل ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا لتتبع
اع����ل����ى س���ل���ط���ة اش����راف����ي����ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا
تفعيال كامال مل��ا ل��ه م��ن اث��ر ف��ي الحد
م�����ن امل��ل�اح����ظ����ات االداري������������ة وامل���ال���ي���ة
وامل����ح����اس����ب����ي����ة ال�����ت�����ي ق������د ت����ق����ع ب��ه��ا
ال����وح����دات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اث���ن���اء ال��ع��م��ل
وت����دارك����ه����ا ق���ب���ل وق���وع���ه���ا وش��غ��ل��ه��ا
بالكوادر الوظيفية املناسبة واملؤهلة
وت����ق����وي����ت����ه����ا ب����ال����ل����وائ����ح ال����داخ����ل����ي����ة
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 9توصيات لمنع وزارة التربية من زيادة
رسوم المدارس الخاصة
تتمة المنشور ص11
بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما
ي���ض���م���ن س��ل�ام����ة ع���م���ل���ي���ات ال��ت��دق��ي��ق
املالي واالداري مستقبال.
 ان ت��راع��ي الهيئة ض��ب��ط ش��ؤونال��ت��وظ��ف وف���ق ال���ق���رارات امل��ن��ظ��م��ة من
ق��ان��ون ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ع��م��ل على
تسوية املالحظات املتبقية والبالغة
 14م�لاح��ظ��ة وف����ق ال���ق���واع���د امل��ن��ظ��م��ة
لذلك.
 ان تعمل ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى س��د كافةال��ش��واغ��ر الوظيفية لديها واالل��ت��زام
ب��ع��دم اس��ت��غ�لال االع���ت���م���ادات امل��ال��ي��ة
املخصصة للتوظيف اال في الغرض
امل���خ���ص���ص الج����ل����ه وت���ق���ن�ي�ن ال���ل���ج���ان
وف����رق ال��ع��م��ل وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع دي���وان
الخدمة املدنية بشكل دوري في حال
ال���ح���اج���ة ل��ل��ج��ان وف�����رق ال��ع��م��ل وف��ق
ال���ق���واع���د امل��ن��ظ��م��ة وس��ب��ق ان اوص���ت
اللجنة بذلك.
الهيئة العامة لتشجيع
االستثمار المباشر
 15توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع�����ن ال��ه��ي��ئ��ة
لتشجيع االستثمار املباشر وعددها
 15توصية منها:
 ت��ك��ث��ي��ف ج����ه����ود م���ج���ل���س ادارةالهيئة للعمل على تطوير وتحسني
بنية االستثمار في الكويت وتسهيل
ب���ي���ئ���ة اداء االع������م������ال االق����ت����ص����ادي����ة
واالستثمارية وازال���ة املعوقات التي
ت����ح����ول دون ذل�����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���رغ���ب���ة
ال��س��ام��ي��ة ب����أن ت��ك��ون ال��ك��وي��ت م��رك��زا
م��ال��ي��ا ع��امل��ي��ا وزي����ادة ح��ص��ة الكويت
م����ن االس���ت���ث���م���ار االج���ن���ب���ي خ��ل��ي��ج��ي��ا
السيما انها متدنية للغاية رغ��م كل
م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه ال��ك��وي��ت م���ن م��ق��وم��ات
اس��ت��ث��م��اري��ة ج��اذب��ة وم��ن��اخ سياسي
م��س��ت��ق��ر وس���ب���ق ان اوص������ت ال��ل��ج��ن��ة
بذلك.
 ت��ش��ج��ي��ع امل��س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى نقلوت���وط�ي�ن واس��ت��ع��م��ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
ووسائل االنتاج والتشغيل واساليب
االدارة والخبرات الفنية والتسويقية
الحديثة واملتطورة وسبق ان اوصت
اللجنة بذلك.
 اع��ادة هيكلة االستثمار لصالحال��ق��ط��اع ال���خ���اص ل���زي���ادة مساهمته
ف��ي ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة وس��ب��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.

ال���ش���ف���اف���ي���ة ف����ي ع�����رض ت���ل���ك ال���ف���رص
التدريبية الستقطاب الشباب والعمل
ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ش�����روط ال��ق��ب��ول
ف���ي ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج الت���اح���ة ال��ف��رص��ة
ام�����ام اك���ب���ر ق����در م��م��ك��ن م���ن ال��راغ��ب�ين
ب��االل��ت��ح��اق ب���ه خ���اص���ة ان م��ث��ل ه��ذه
ال��ب��رام��ج ت��س��اع��د ف��ي ت��أه��ي��ل الشباب
الكويتي بشكل مناسب لسوق العمل
في القطاع الخاص.

جانب من احدى جلسات دور االنعقاد الرابع

 ان ت���ق���وم ال��ه��ي��ئ��ة ب���وض���ع خ��ط��ةاستراتيجية معدة من قبل كوادرها
ال���وظ���ي���ف���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ع���ل���ى ت��ح��دي��د
القطاعات االقتصادية التي يجب ان
توجه اليها االستثمار االجنبي بما
ي��ت��واف��ق م��ع خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة لتحقيق
ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة ف����ي االق���ت���ص���اد
الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه
وتسويق ه��ذه الخطة تسويقا جيدا
بما يضمن زي��ادة حصة الكويت من
االستثمار االجنبي.
هيئة الشراكة بين القطاعين
الخاص والعام
 10توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال������ح������س������اب ال����خ����ت����ام����ي ع������ن ه��ي��ئ��ة
ال�����ش�����راك�����ة ب��ي��ن ال����ق����ط����اع��ي�ن ال����خ����اص
والعام وعددها  10توصيات منها:
 ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ةوات���خ���اذ ال��خ��ط��وات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ج��ادة
في تسوية جميع املالحظات املسجلة
ع���ل���ى ال���ه���ي���ئ���ة واي�����ج�����اد آل����ي����ات اك��ث��ر
تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن
ال���ط���رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مل���ا ل���ه م���ن اث����ر في
تسوية املالحظات اوال بأول.
 التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةإلن�����ش�����اء ادارة ل���ل���ت���دق���ي���ق ال���داخ���ل���ي
وإل�����ح�����اق ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ب���أع���ل���ى س��ل��ط��ة
إشرافية وتفعيلها تفعيال كامال ملا
ل���ه م���ن اث����ر ف���ي ال��ح��د م���ن امل�لاح��ظ��ات
اإلداري������ة وامل��ال��ي��ة وامل��ح��اس��ب��ي��ة التي
ق����د ت���ق���ع ب���ه���ا ال�����وح�����دات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
اث��ن��اء العمل وت��دارك��ه��ا قبل وقوعها
وشغلها بالكوادر الوظيفية املناسبة

وامل�����ؤه�����ل�����ة وت����ق����وي����ت����ه����ا ب����ال����ل����وائ����ح
ال���داخ���ل���ي���ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال��ج��ه��ات
الرقابية بما يضمن سالمة عمليات
التدقيق املالي واالداري مستقبال.
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى ش����غ����ل ال����وظ����ائ����فال���ش���اغ���رة ل����دى ال��ه��ي��ئ��ة ف����ور اع��ت��م��اد
ال���ه���ي���ك���ل ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ل���ل���ه���ي���ئ���ة وف���ق
ال��ق��واع��د املنظمة ل��ذل��ك وال��ع��م��ل على
ت��ق��ن�ين امل���ب���ال���غ ال���خ���اص���ة ب��امل��ك��اف��آت
وت���رش���ي���ده���ا الس���ي���م���ا ف���ي���م���ا ي��خ��ص
مكافآت اللجان وفرق العمل.
 العمل على تنمية إيرادات الدولةم��ن م��ش��اري��ع ال��ش��راك��ة ب�ين القطاعني
ال����ع����ام وال����خ����اص ب���أف���ض���ل ال���ش���روط
ال���ت���ع���اق���دي���ة ب���م���ا ال ي���خ���ل ب��م��ص��ل��ح��ة
ط���رف���ي ال���ت���ع���اق���د وس���ب���ق ان اوص����ت
اللجنة بذلك.
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة ب��وزارة اإلعالم عند
رغبة الجهة في طباعة أي مطبوعات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
اإلنفاق العام في هذا املجال.
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى اع�����������داد ال���ت���ق���ري���رال��س��ن��وي للهيئة ك��م��ا ج���اء ف��ي امل���ادة
 33من القانون رق��م  116لسنة 2014
وارس���ال���ه ملجلس االم���ة وان يتضمن
ه�������ذا ال����ت����ق����ري����ر ب����ي����ان����ا ب�������االي�������رادات
املحصلة من كل مشروع منفذ لصالح
الخزانة العامة للدولة واملصروفات
التي وفرتها الخزانة العامة نتيجة
لهذا املشروع.
 العمل على تعزيز كفاءة االنظمةاملحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع
ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن وم��ع��ال��ج��ة
اوج��������ه ال����ق����ص����ور ف�����ي ن���ظ���م ال���رق���اب���ة
الداخلية.

هيئة أسواق المال
 12توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن هيئة أسواق
املال وعددها  12توصية منها:
 ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ةواألخ�������������ذ ب����ت����وج����ي����ه����ات����ه����ا وات������خ������اذ
ال�����خ�����ط�����وات ال���ع���م���ل���ي���ة ال�������ج�������ادة ف��ي
ت��س��وي��ة ج��م��ي��ع امل�لاح��ظ��ات املسجلة
ع���ل���ى ال���ه���ي���ئ���ة ال س���ي���م���ا امل�ل�اح���ظ���ات
املستمرة وايجاد آليات اكثر تفاعلية
وت��واص��ل��ي��ة م��ع��ه��ا ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ط��رق
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مل��ا ل��ه م��ن اث���ر ف��ي تسوية
املالحظات اوال بأول.
 ض���رورة ق��ي��ام مجلس املفوضنيب������������دوره االس�������اس�������ي وال�����ع�����م�����ل ع��ل��ى
ت���س���وي���ة امل��ل�اح����ظ����ات ال����ت����ي س��ج��ل��ه��ا
دي���������وان امل���ح���اس���ب���ة وامل����س����اه����م����ة ف��ي
تذليل امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه االدارة
التنفيذية في حل تلك املالحظات.
 ق���ي���ام ال��ه��ي��ئ��ة ب����اع����داد ح��س��اب��ه��اال����خ����ت����ام����ي وارف�����������اق ت����ق����ري����ر م����راق����ب
الحسابات الخارجي فيه.
 العمل على تصويب املآخذ التيشابت مخالفة بنود الالئحة املالية
الخاصة بتنظيم امليزانية والحساب
ال���خ���ت���ام���ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة ل���ب���ع���ض اح���ك���ام
الدستور.
 اس���ت���م���رار ال��ه��ي��ئ��ة ب��ب��رن��ام��ج��ه��اال���ت���دري���ب���ي اس������وة ب��ب��ع��ض ال��ج��ه��ات
ال��ح��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي ت��ح��م��ل ن���ف���س ه���ذا
املضمون كالهيئة العامة لالستثمار
وال������ص������ن������دوق ال����ك����وي����ت����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة
االقتصادية العربية وال��ح��رص على

مجلس األمة
توصيتان
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن مجلس االمة
وعددها توصيتان منها:
 تنسيق االم���ان���ة ال��ع��ام��ة ملجلساالم������ة وج���م���ي���ع ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
ل�لاع�لان ع��ن جميع قضايا التدريب
وال����ت����ع����ل����ي����م وال����ب����ع����ث����ات واع���ل��ان������ات
التوظيف للوظائف الشاغرة.
بلدية الكويت
 17توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال�����ح�����س�����اب ال����خ����ت����ام����ي ع������ن ب���ل���دي���ة
الكويت وعددها  17منها:
 العمل على سد الوظائف الشاغرةفي البلدية واع��ادة النظر في الهيكل
التنظيمي والرقابية من تقرير ديوان
امل��ح��اس��ب��ة ب��ش��أن م��ت��اب��ع��ة ت��وص��ي��ات
ت���ق���ي���ي���م أداء ال�����ن�����واح�����ي ال����رق����اب����ي����ة
والتشغيلية ف��ي ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت في
تصويب امل��آخ��ذ ال��ت��ي ش��اب��ت الهيكل
التنظيمي ومنها على سبيل املثال
ال����ت����وس����ع ف�����ي ان�����ش�����اء ال���ت���ق���س���ي���م���ات
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة دون���م���ا ح��اج��ة وتكليف
ق���ط���اع���ات ب���م���ه���ام واخ���ت���ص���اص���ات ال
تتواءم مع مهامها االصلية والتقدم
بها لديوان الخدمة املدنية ومجلس
ال����خ����دم����ة امل����دن����ي����ة الع����ت����م����اده����ا ب��م��ا
ي��ض��م��ن ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ج��ي��د ل��ل��م��وارد
البشرية وحسن توزيعها.
 تنسيق البلدية مع الهيئة العامةل�����ش�����ؤون ذوي االع������اق������ة وال����ج����ه����ات
الحكومية املعنية لتفعيل امل��ادة رقم
 14م���ن ال���ق���ان���ون رق����م  8ل��س��ن��ة 2010
ف����ي ش������أن ح����ق����وق االش�����خ�����اص ذوي
االع���اق���ة وال��ت��ي ت��ن��ص ع��ل��ى ان تلتزم
الجهات الحكومية واالهلية والقطاع
النفطي التي تستخدم خمسني عامال
كويتيا على االق��ل باستخدام نسبة
من االشخاص ذوي االعاقة املؤهلني

مهنيا ال ت��ق��ل ع��ن  % 4م��ن العاملني
الكويتيني لديها وال ي��ج��وز الي من
هذه الجهات رفض تعيني املرشحني
م��ن االش���خ���اص ذوي االع���اق���ة للعمل
ل����دي����ه����ا دون س����ب����ب م����ق����ب����ول خ��ل�اف
االعاقة وتوفر الدولة برامج تحفيزية
لجهات العمل ال��ت��ي ت��وظ��ف م��ا يزيد
على النسب املحددة من ذوي االعاقة
للعمل لديها دون سبب مقبول خالف
االع�����اق�����ة وي����ج����وز ل��ل��ح��ك��وم��ة ت��ق��دي��م
ال��دع��م امل���ادي للجهات ال��ت��ي تتجاوز
ه��ذه النسب وي��ص��در ب��ش��روط الدعم
ق��رار من السلطة املختصة بناء على
عرض الهيئة.
 تفعيل دور اإلدارة القانونية لدىال��ب��ل��دي��ة وان ي��ك��ون ل��ه��ا دور وق��ائ��ي
واال يقتصر دوره���ا ام��ام الترافع في
ال���دع���اوى ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ق��ط وس��ب��ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى االس�����راع ف��ي تنفيذاملشاريع االنشائية للهيئة وتنفيذها
وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها
وتكاليف انشائها ومعالجة الخلل
ال���ن���ات���ج م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��ش��اري��ع خ���اص���ة ان
ن���س���ب االن�����ج�����از ل���غ���ال���ب���ي���ة امل���ش���اري���ع
ضعيفة جدا وسبق ان اوصت اللجنة
بذلك.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
 4توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
لشؤون الزراعة وعددها  4توصيات
منها:
 إت�������خ�������اذ اإلج�������������������راءات ال������ج������ادةلسحب الحيازات املخالفة لألغراض
املخصصة م��ن أجلها واألخ���رى غير
املستغلة إلعادة استغاللها في تلبية
ال���ح���اج���ات امل���اس���ة ل��ل��ب�لاد ف���ي األم���ن
الغذائي.
 التنسيق م��ع دي����وان املحاسبةلإلستفادة م��ن التقارير وال��دراس��ات
املعدة من قبله في ش��أن املآخذ التي
ش��اب��ت اس��ت��غ�لال ال��ق��س��ائ��م ال��رزاع��ي��ة
وقسائم تربية املاشية والهجن ودعم
األعالف والعمل على تصويبها وفق
املتطلبات الرقابية
الهيئة العامة لشؤون القصر
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

 24توصية عن تطاير الحصى ووضع جدول
زمني النتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية
تتمة المنشور ص12
 12توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
لشؤون القصر وعددها  12منها:
 العمل على تعزيز كفاءة االنظمةاملحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع
ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن وم��ع��ال��ج��ة
اوج��������ه ال����ق����ص����ور ف�����ي ن���ظ���م ال���رق���اب���ة
الداخلية.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى ان��ش��اء م��رك��ز ماليواض���ح ل��ك��ل ق��اص��ر ع��ل��ى ح���دة ملعرفة
م�����ا ل�����ه م�����ن م���س���ت���ح���ق���ات وم�������ا ع��ل��ي��ه
م����ن ال����ت����زام����ات واخ����ت����ي����ار ال��س��ي��اس��ة
امل���ح���اس���ب���ي���ة امل���ث���ل���ى ألم��������وال ال��ق��ص��ر
املستثمرة لتكون م��واف��ق��ة للجوانب
ال��ش��رع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة م��ع��ا م���ن دون
اإلض��رار بحقوقهم وسبق ان اوصت
اللجنة بذلك.
 ات��خ��اذ ك��اف��ة االج������راءات ال�لازم��ةلسداد املبالغ املتراكمة في حسابات
غير املشمولني برعاية الهيئة.
 العمل على معالجة املآخذ التيتشوب ادارة استثمارات الهيئة كعدم
توافق بعض استثماراتها لضوابط
ال��ش��ري��ع��ة االس�لام��ي��ة واالس��ت��ث��م��ارات
غير امل��درة وض��رورة االل��ت��زام بلوائح
ال���ه���ي���ئ���ة امل����ع����ت����م����دة ل�ل�اس���ت���ث���م���ارات
واس���ت���خ���دام ال��س��ي��اس��ات امل��ح��اس��ب��ي��ة
السليمة في عرض االستثمارات بما
يتناسب مع طبيعة نشاطها إلظهار
ح����ق����وق امل���ش���م���ول�ي�ن ع���ل���ى ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا
امل��ال��ي��ة الصحيحة وال��ع��م��ل على رفع
ك��ف��اءة وم��س��ت��وى اداء ال��ق��ائ��م�ين على
ادارة االستثمارات وتعزيز مهنيتهم
ب��ال��دورات العلمية والعملية وسبق
ان اوصت اللجنة بذلك.
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى االس����ت����ث����م����ار ف��ياالدوات االستثمارية املضمونة ذات
الدخل الثابت او قليلة املخاطر بدال
من االدوات االستثمارية ذات الطابع
القصر
املضاربي حفاظا على ام��وال
ّ
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 ت����ح����م����ي����ل ك������اف������ة امل������ص������روف������اتاالدارية من رواتب ومكافآت املعينني
وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب��������إدارة م���ص���ال���ح ش����ؤون
���ص���ر ف��ق��ط ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة
ال���ق ّ
ن��ف��س��ه��ا وال���ت���ي ت���م���ول م���ن امل��ي��زان��ي��ة
ال���ع���ام���ة ل���ل���دول���ة ب�����دال م����ن امل���ي���زان���ي���ة
ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة وال���ت���ي ت���م���ول من
القصر كما هو معمول حاليا
ام��وال
ّ

وان ت���ق���ت���ص���ر امل����ي����زان����ي����ة ال���ت���ج���اري���ة
القصر على املصروفات
إلدارة اموال ّ
التشغيلية ملصالحهم فقط وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
 ان تنسيق الهيئة العامة لشؤونال��ق��ص��ر م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ش��ؤون
ذوي االع��اق��ة لتطبيق امل����ادة رق���م 14
م���ن ال���ق���ان���ون رق����م  8ل��س��ن��ة  2010في
شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة
وال��ت��ي تنص على ان تلتزم الجهات
الحكومية واالهلية والقطاع النفطي
التي تستخدم خمسني عامال كويتيا
ع���ل���ى االق�������ل ب����اس����ت����خ����دام ن���س���ب���ة م��ن
االش����خ����اص ذوي االع����اق����ة امل��ؤه��ل�ين
مهنيا ال ت��ق��ل ع��ن  ٪ 4م��ن العاملني
الكويتيني لديها وال ي��ج��وز الي من
هذه الجهات رفض تعيني املرشحني
م��ن االش���خ���اص ذوي االع���اق���ة للعمل
ل����دي����ه����ا دون س����ب����ب م����ق����ب����ول خ��ل�اف
االعاقة وتوفر الدولة برامج تحفيزية
لجهات العمل ال��ت��ي ت��وظ��ف م��ا يزيد
على النسب املحددة من ذوي االعاقة
ويجوز للحكومة تقديم الدعم املادي
للجهات ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز ه���ذه النسب
وي�����ص�����در ب�����ش�����روط ال�����دع�����م ق�������رار م��ن
ال��س��ل��ط��ة امل��خ��ت��ص��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ع��رض
الهيئة.
 العمل على وضع ضوابط تنظمعملية صرف االم��وال املستقطعة من
ص���اف���ي ع���وائ���د االس��ت��ث��م��ار وامل���ق���درة
س����ن����وي����ا ب  ٪ 5خ����اص����ة ان����ه����ا م��ن
املالحظات املستمرة لسنوات.
 ارف�����اق ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة امل��دق��ق��ةضمن الحساب الختامي املرسل الى
مجلس االمة تنفيذا للتعاميم املالية
املنظمة لذلك.
جلسة  21يونيو 2016
 78توصية
الهيئة العامة لالستثمار
 3توصيات
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
والحساب الختامي عن الهيئة العامة
ل�ل�اس���ت���ث���م���ار وع�����دده�����ا  3ت���وص���ي���ات
منها:
 ض��رورة تنسيق الهيئة مع كافةال���ج���ه���ات ذات ال���ط���اب���ع االس��ت��ث��م��اري
وال���ص���ن���اع���ي ل��ل��ح��د م���ن ال��ت��ش��اب��ك أو
ال��ت��داخ��ل ف��ي االختصاصات والعمل
على تحقيق التكامل األمثل من خالل
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ب��ه��دف خلق
فرص عمل للشباب الكويتي وتنويع
مصادر الدخل.

وزراء ونواب داخل قاعة عبدالله السالم

 ت��ك��ث��ي��ف ج����ه����ود م���ج���ل���س إدارةالهيئة للعمل على تطوير وتحسني
بنية االستثمار في الكويت وتسهيل
ب���ي���ئ���ة أداء األع������م������ال االق����ت����ص����ادي����ة
واالستثمارية وإزال���ة املعوقات التي
ت����ح����ول دون ذل�����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���رغ���ب���ة
ال��س��ام��ي��ة ب����أن ت��ك��ون ال��ك��وي��ت م��رك��زا
ماليا عامليا.
 زي���������������ادة ح�����ص�����ة ال������ك������وي������ت م���ناالستثمار األجنبي خليجيا ال سيما
أنها متدنية للغاية رغم كل ما تتمتع
ب��ه ال��ك��وي��ت م��ن م��ق��وم��ات استثمارية
جاذبة ومناخ سياسي مستقر.
مؤسسة البترول
 52توصية
واف������ق امل���ج���ل���س ع���ل���ى ال��ت��وص��ي��ات
ال�����واردة ف��ي ت��ق��ري��ر لجنة امل��ي��زان��ي��ات
وال���ح���س���اب ال���خ���ت���ام���ي ع����ن م��ؤس��س��ة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة
وعددها  52منها:
أوال :ال����ت����وص����ي����ات ال����ع����ام����ة ع��ل��ى
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة:
 اس���ت���م���رار ال���ت���ع���اون وال���ت���واص���لم����ع ال���ج���ه���ات ال���رق���اب���ي���ة ب��ش��ك��ل دائ����م
واالخ��ذ بتوجيهاتها لضمان سالمة
العمليات املالية واإلدارية.
 التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةلتصويب امل��آخ��ذ ف��ي إدارة التدقيق
ال����داخ����ل����ي مل�����ا ل�����ه م�����ن أث������ر ف�����ي ال���ح���د
م�����ن امل��ل�اح����ظ����ات اإلداري������������ة وامل���ال���ي���ة
وامل����ح����اس����ب����ي����ة ال�����ت�����ي ق������د ت����ق����ع ب��ه��ا
ال����وح����دات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة أث���ن���اء ال��ع��م��ل
وت����دارك����ه����ا ق���ب���ل وق���وع���ه���ا وش��غ��ل��ه��ا
بالكوادر الوظيفية املناسبة واملؤهلة

وت����ق����وي����ت����ه����ا ب����ال����ل����وائ����ح ال����داخ����ل����ي����ة
بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما
ي���ض���م���ن س��ل�ام����ة ع���م���ل���ي���ات ال��ت��دق��ي��ق
امل���ال���ي واالداري م��س��ت��ق��ب�لا وإل���ح���اق
ت��ب��ي��ع��ت��ه��ا ب���أع���ل���ى س���ل���ط���ة إش���راف���ي���ة
ضمانا لحياديتها واستقالليتها.
 العمل على تعزيز كفاءة االنظمةامل��ح��اس��ب��ي��ة ل����دى م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول
ال����ك����وي����ت����ي����ة ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع ج���ه���از
املراقبني املاليني وفقا ملقتضى أحكام
القانون ومعالجة اوجه القصور في
نظم الرقابة الداخلية.
 تدعيم الجهاز املالي باملؤسسةوشغلها بالكوادر الوظيفية املناسبة
وامل�����ؤه�����ل�����ة ب����م����ا ي���س���ه���م ف�����ي إح����ك����ام
الرقابة املالية على الشركات التابعة
للمؤسسة.
 ال���ع���م���ل ب���ش���ك���ل ج������اد ع���ل���ى رف���عم���س���اه���م���ة اإلي���������������رادات ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة
ل��ل��م��ؤس��س��ة ف���ي ص��اف��ي رب��ح��ه��ا وف��ق��ا
لألسس االقتصادية واملهنية والعمل
ب���م���وض���وع���ي���ة ع���ل���ى دراس��������ة أس���ب���اب
تحقيق االنشطة الرئيسية للمؤسسة
لحسائر تغشيلية متتالية سنويا
خ������اص������ة ف�������ي امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال�����ب�����ت�����رول
وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة وال���ن���ق���ل ال��ب��ح��ري
وال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات التابعة
وال���زم���ي���ل���ة ل��ل��م��ؤس��س��ة واالس���ت���ف���ادة
م��ن تقارير دي���وان املحاسبة ف��ي هذا
الشأن وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 العمل على مراجعة االستثماراتاملالية للمؤسسة وشركاتها التابعة
ف�����ي األوراق امل����ال����ي����ة وغ����ي����ره����ا م��ن
االدوات االس��ت��ث��م��اري��ة ب��ش��ك��ل دوري
واي��ج��اد ال��ح��ل��ول املناسبة للتخلص
م������ن االس�����ت�����ث�����م�����ارات ال�����خ�����اس�����رة م��ع

تفعيل دور اللجان العليا في برامج
االس���ت���ث���م���ار ف����ي م��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل��ي��ات
االستثمارية اوال ب��أول والعمل على
ت��ل�اف����ي امل�����آخ�����ذ وامل��ل��اح�����ظ�����ات ال���ت���ي
سجلها ديوان املحاسبة بهذا الشأن
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةللعمل ع��ل��ى م��راج��ع��ة جميع األس��س
امل����ح����اس����ب����ي����ة امل����ع����ت����م����دة ف������ي إع�������داد
البيانات املالية املجمعة للمؤسسة
كي تظهر البيانات املالية للمؤسسة
ب��ص��ورة ع��ادل��ة وم��ع��ب��رة ع��ن مركزها
املالي.
 التنسيق م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةب���ش���ك���ل ج�������اد ل����ل����وص����ول ال�������ى رؤي�����ة
مشتركة ح��ول عناصر تكلفة انتاج
البرميل وتحديد مكوناته الحقيقية
ع��ل��ى أس���س مهنية وض��ب��ط تكاليف
هذه العناصر وترشيدها.
 ق�����ي�����ام امل�����ؤس�����س�����ة ب����ش����ك����ل ج����ادبإعادة النظر في آلية تأهيل مقاولي
العقود واعمالهم واالوامر التغييرية
وتحديد نطاق اعمال العقود والتأكد
م����ن م��ل�اء ت����ه����م امل����ال����ي����ة وغ����ي����ره����ا م��ن
املواضيع ذات الصلة بالتنسيق مع
ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة ف���ي ه����ذا ال��ج��ان��ب
واالخ���ذ بتوجيهاتها لتحجيم هذه
امل�لاح��ظ��ات ب��ال��ح��د االدن����ى وتالفيها
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي ككل
وسبق ان اوصت اللجنة بذلك.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإلس�����راع ف��ي تنفيذامل������ش������اري������ع ال����ن����ف����ط����ي����ة وت���ن���ف���ي���ذه���ا
وف����ق����ا ل����ل����ج����داول ال���زم���ن���ي���ة ال���خ���اص���ة
ب����ه����ا وض�����ب�����ط ت����ك����ال����ي����ف ان���ش���ائ���ه���ا
ومعالجة الخلل الناتج من الناحية
التخطيطية والتنفيذية بالتنسيق

مع الجهات الرقابية في هذا الجانب
واالخ���������ذ ب���ت���وج���ي���ه���ات���ه���ا وس����ب����ق ان
أوصت اللجنة بذلك.
 العمل على سد جميع الوظائفال��ش��اغ��رة ل���دى امل��ؤس��س��ة وش��رك��ات��ه��ا
ال���ت���اب���ع���ة وف�����ق ال���ق���وان�ي�ن وال�����ق�����رارات
وال��ل��وائ��ح املنظمة ل��ذل��ك ب��م��ا يضمن
وي��ح��ق��ق ال��ع��دال��ة وامل����س����اواة وت��ك��اف��ؤ
الفرص لجميع املتقدمني واالهتمام
ب����ت����ك����وي����ت ال����ت����خ����ص����ص����ات ال������ن������ادرة
وتقديم التحفيز الالزم لها.
 يجب التنسيق وبوقت ك��اف معمطبعة الحكومة ب��وزارة االعالم عند
رغبة الجهة في طباعة اي مطبوعات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل����ك ل��ض��ب��ط وت��رش��ي��د
اإلنفاق العام في هذا املجال.
 ق����ي����ام امل����ؤس����س����ة ب�����إع�����داد ب���ي���انل��ل��م��رك��ز امل���ال���ي ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ش��رك��ات��ه��ا
التابعة بحيث يظهر مركزها املالي
الحقيقي كتقييم ت��ج��اري بحت قبل
دع������م امل����ؤس����س����ة ل���ه���ا ن����ظ����را ل���وج���ود
ال��ع��دي��د م���ن ال���دع���وم امل��ب��اش��رة وغ��ي��ر
امل��ب��اش��رة وس��ب��ق ان اوص����ت اللجنة
بذلك.
ثانيا :التوصيات الخاصة بشركة
نفط الكويت
 ت��ن��س��ي��ق ال���ش���رك���ة م����ع م��ؤس��س��ةال������ب������ت������رول ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة وال�����ج�����ه�����ات
ال��رق��اب��ي��ة ل����دراس����ة االس����ب����اب امل��ان��ع��ة
م����ن ع�����دم ت��ح��ق��ق ال���ط���اق���ة االن��ت��اج��ي��ة
امل����س����ت����ه����دف����ة ل���ل���ن���ف���ط ال������خ������ام وف���ق���ا
للرؤية لالستراتيجية املرسومة لها
ل��ت�لاف��ي��ه��ا م��س��ت��ق��ب�لا وإع�������ادة ال��ن��ظ��ر
بشكل ج��اد ف��ي م��دى ك��ف��اءة مشغلي
وح������دات االن����ت����اج امل��ب��ك��ر واس��ت��ب��ع��اد
املتعثر منهم.
 االس��ت��م��رار املحافظة على نسبةالعمالة الكويتية في العقود النفطية
ل���ل���م���ق���اول�ي�ن وال���ع���م���ل ع���ل���ى زي���ادت���ه���ا
ت��دري��ج��ي��ا وال���ت���أك���د م���ن وج�����ود ه��ذه
العمالة الوطنية في املشاريع ميدانيا
م��ع ض���رورة التأكد م��ن قيام مقاولي
ال��ع��ق��ود النفطية ال��ت��ي ت��ح��ت��وي على
بند التدريب بتأهيل القوى الوطنية
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل ال��خ��ب��رات ال�لازم��ة
لهم حسبما ه��و مطلوب منهم وفق
ال���ش���روط ال��ت��ع��اق��دي��ة وال���ح���رص على
بيان ال��ف��رص التوظيفية ف��ي العقود
النفطية ب��ك��ل شفافية وب��ي��ان امل��زاي��ا
امل����ال����ي����ة ل���ل���م���ت���ق���دم�ي�ن الس��ت��ق��ط��اب��ه��م
للعمل في القطاع الخاص وسبق ان
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اوصت اللجنة بذلك.
 - 8ق����ي����ام ال����ش����رك����ة ب���االع���ت���م���اد
ع���ل���ى خ���ب���رات���ه���ا ال����ذات����ي����ة م����ن ح��ي��ث
ت��دري��ب عامليها بالتدريب العملي
االم��ث��ل بما يساهم ف��ي التقليل في
م���ص���روف���ات���ه���ا امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ع���ق���ود
ال���ن���ف���ط���ي���ة وخ�����اص�����ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق
ب����ال����ع����ق����ود ال�����خ�����اص�����ة ب���ال���ت���ش���غ���ي���ل
والصيانة وسبق ان اوصت اللجنة
بذلك.
ثالثا :التوصيات الخاصة بشركة
البترول الوطنية الكويتية:
 ت��ن��س��ي��ق ال���ش���رك���ة م���ع م��ؤس��س��ةالبترول الكويتية والجهات الرقابية
ملعالجة اسباب تدني كفاءة صيانة
م���ص���اف���ي ال����ش����رك����ة وإع����������ادة ال��ن��ظ��ر
ب���ش���ك���ل ج�����اد ف����ي م�����دى ك����ف����اءة ت��ل��ك
الشركات واستبعاد املتعثر منهم.
رابعا التوصيات الخاصة بشركة
صناعة الكيماويات البترولية:
 ت��ن��س��ي��ق ال���ش���رك���ة م���ع م��ؤس��س��ةالبترول الكويتية والجهات الرقابية
لتسوية جميع املالحظات املسجلة
عليها بشكل ج��اد مع رص��د اسباب
ن��ش��أة تلك امل�لاح��ظ��ات لضمان عدم
تكرارها مستقبال وتحجيم ظاهرة
االوامر التغييرية خاصة ان الشركة
ت��ع��ان��ي م���ن ق��ص��ور واض����ح ف���ي ه��ذا
الجانب.
 اع��ادة النظر في هيكلة الشركةبما يساهم في رفع مستوى النشاط
التشغيلي االساسي للشركة ليكون
م�����ص�����درا ل���ل���رب���ح���ي���ة ع���ب���ر دخ���ول���ه���ا
ك�����ش�����ري�����ك ح����ق����ي����ق����ي ف�������ي االن����ش����ط����ة
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ة ول��ي��س ع��ب��ر تملك
االسهم مما يعود على املؤسسة في
تنويع مصادر ايراداتها التشغيلية
الصناعية وسبق ان اوصت اللجنة
بذلك.
 ال����ع����م����ل ع����ل����ى ض����ب����ط ش������ؤونال��ت��وظ��ف ف��ي ال��ش��رك��ة وف��ق ال��ق��رارات
امل��ن��ظ��م��ة ل��ه��ا وت��ص��وي��ب م�لاح��ظ��ات
دي�����������وان امل����ح����اس����ب����ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق
ب��ض��ب��ط م���ك���اف���آت ال���ع���م���ل االض���اف���ي
ل��ل��م��وظ��ف�ين وف����ق ال���ح���اج���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة
ل��ل��ع��م��ل وال��ت��ع��ام��ي��م امل��ال��ي��ة املنظمة
ب����ت����خ����ص����ي����ص امل���������زاي���������ا ال����ع����ي����ن����ي����ة
للموظفني.
خ���ام���س���ا :ال���ت���وص���ي���ات ال��خ��اص��ة
بشركة ناقالت النفط الكويتية:
 ت��ن��س��ي��ق ال���ش���رك���ة م���ع م��ؤس��س��ةال��ب��ت��رول الكويتية إلظ��ه��ار مركزها

املجلس يصوت على احد قراراته

املالي الحقيقي قبل دعمها من قبل
امل��ؤس��س��ة ب��ع�لاوة ت��أج��ي��ر ال��ن��اق�لات
السنوية للوقوف على كفاءة االداء
التشغيلي لها.
 ق������ي������ام ال�����ش�����رك�����ة ب����ش����ك����ل ج�����ادبمتابعة جميع قضاياها واالنتهاء
من اج��راءات التصفية بشكل حاسم
كي ال يتم تحميلها بأعباء محاماة
ال م�����ب�����رر ل����ه����ا وذل����������ك ب���ال���ت���ن���س���ي���ق
م������ع ال�����ج�����ه�����ات ال�����رق�����اب�����ي�����ة واألخ��������ذ
بتوجيهاتها في هذا الشأن.
 ق������ي������ام ال�����ش�����رك�����ة ب����ش����ك����ل ج�����ادللتخلص من االصول غير املستغلة
ب����م����ص����ن����ع ت����ع����ب����ئ����ة ال�������غ�������از امل�����س�����ال
وتصويب املآخذ املسجلة عليها في
هذا الشأن وفق املتطلبات الرقابية.
 ق���ي���ام ال���ش���رك���ة ب��ض��ب��ط ال��رق��اب��ةع����ل����ى ال�����ع�����ق�����ود وإل�������������زام امل����ق����اول��ي�ن
بالجداول الزمنية في تنفيذها وان
تضمن العقود املبرمة بالنصوص
ال����ق����ان����ون����ي����ة امل����ن����اس����ب����ة ف�����ي ت��ح��م��ل
امل��ق��اول للتكاليف امل��ال��ي��ة االضافية
الناتجة عن تأخره.
 ق����ي����ام ال����ش����رك����ة ب���اس���ت���غ�ل�ال م��اي����خ����ص����ص ل����ل����ش����رك����ة م������ن اراض��������ي
لتساعدها في اداء املهام التي قامت
من اجلها.
 االهتمام بتكويت التخصصاتال������ن������ادرة ف����ي ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ب��ح��ري��ة
واسطول الناقالت وتقديم التحفيز
الالزم لهم.
 ال���ح���رص ع��ل��ى ان ت���ك���ون ع��ق��ودالتغذية املقدمة على ظهر الناقالت
ال����ك����وي����ت����ي����ة م����ت����واف����ق����ة م������ع اح����ك����ام
الشريعة االسالمية والتأكد من ذلك
ميدانيا.

س�����ادس�����ا :ال���ت���وص���ي���ات ال��خ��اص��ة
بشركة البترول الكويتية العاملية:
 ق���ي���ام ال���ش���رك���ة ب��ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ىزيادة حصتها السوقية من النشاط
التسويقي ال��ذي تقوم به والتوسع
االقتصادي املدروس في هذا الشأن.
 ت��ن��س��ي��ق ال��ش��رك��ة م���ع امل��ؤس��س��ةمل���ع���ال���ج���ة اس�����ب�����اب ع�������دم ت��ن��ف��ي��ذه��ا
ملشروعاتها االستراتيجية والعمل
على رفع نسبة االنجاز فيها.
س���اب���ع���ا  -ال���ت���وص���ي���ات ال��خ��اص��ة
ب��ش��رك��ة االس��ت��ك��ش��اف��ات ال��ب��ت��رول��ي��ة
الخارجية:
 ع���م���ل ال����ش����رك����ة ع���ل���ى م��ع��ال��ج��ةاالن��خ��ف��اض ال��س��ن��وي ألرب��اح��ه��ا من
خ�لال اع���ادة النظر ف��ي اقتصاديات
ت���ش���غ���ي���ل ال����ش����رك����ة وال����ت����رك����ي����ز ع��ل��ى
ال���ج���ان���ب ال���رب���ح���ي ب����االض����اف����ة ال���ى
االه�������داف االخ������رى ك����زي����ادة االن���ت���اج
وت���ع���زي���ز االح���ت���ي���اط���ي���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة
م���ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از ون���ق���ل ال��خ��ب��رات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وس���ب���ق ان اوص����ت
اللجنة بذلك.
 ض�����رورة االخ����ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ارال���ظ���روف ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع���ن���د اع�������داد ت���ق���دي���رات
امل���ش���اري���ع وخ���اص���ة امل���ش���اري���ع ال��ت��ي
ت���ن���وي ال��ش��رك��ة االس���ت���ح���واذ عليها
لتحقيق االهداف املخطط لها وذلك
للتقليل من االنحرافات في ميزانية
ال��ش��رك��ة وس��ب��ق ان اوص����ت اللجنة
بذلك.
 العمل ب��دق��ة على تحديد قيمةالعطاءات التي تنوي الشركة التقدم
بها من خالل اجراء الدراسات الفنية
ال�ل�ازم���ة وس���ب���ق ان اوص�����ت ال��ل��ج��ن��ة

بذلك.
 العمل على رف��ع نسبة العمالةال���ك���وي���ت���ي���ة ف�����ي ال����ح����ق����ول ال��ن��ف��ط��ي��ة
ال����خ����ارج����ي����ة ل���ل���ش���رك���ة خ����اص����ة وان
اع�����داد ال��ك��وي��ت��ي�ين ف���ي ت��ل��ك ال��ح��ق��ول
وهو ما سيساهم في نقل الخبرات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات النفطية
التي تعمل داخل الكويت وسبق ان
اوصت اللجنة بذلك.
ث����ام����ن����ا :ال����ت����وص����ي����ات ال���خ���اص���ة
بالشركة الكويتية لتزويد الطائرات
بالوقود:
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��راج��ع��ة م��ت��وس��طس��ع��ر ب��ي��ع وق�����ود ال���ط���ائ���رات بشكل
دوري وع���ل���ى اس�����س ت���ج���اري���ة ب��م��ا
يضمن تنافسية سعره بني مطارات
امل��ن��ط��ق��ة ق����در امل��س��ت��ط��اع وس���ب���ق ان
اوصت اللجنة بذلك.
ت����اس����ع����ا :ال����ت����وص����ي����ات ال���خ���اص���ة
بشركة خدمات القطاع النفطي:
 ت��ن��س��ي��ق ال���ش���رك���ة م���ع م��ؤس��س��ةال�������ب�������ت�������رول ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة ل����ت����رش����ي����د
م���ص���روف���ات ال��ش��رك��ة ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب
مع موقفها التنفيذي الحالي والذي
ي����رم����ى ال�����ى ت��ص��ف��ي��ت��ه��ا وان ت��ك��ون
امليزانية املعتمدة للشركة مقتصرة
على املبالغ الخاصة باملحاماة وما
يتصل ب��ه��ا م��ن م��ص��روف��ات إلن��ج��از
هذا االمر.
 ت��ن��س��ي��ق ال���ش���رك���ة م���ع م��ؤس��س��ةال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة ب����إع����ادة ال��ن��ظ��ر
ف��ي ك��ل م��ن الهيكل االداري للشركة
وم��ج��ل��س ادارت���ه���ا املتضخم نسبيا
والعمل على اقتصاره بالحد االدنى
من املوظفني إلنجاز اعمال تصفية
الشركة.

الهيئة العامة للشباب
 11توصية
واف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال���واردة ف��ي تقرير لجنة امليزانيات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع����ن ال��ه��ي��ئ��ة
العامة للشباب وعددها  11منها:
 ال����ع����م����ل ب����ج����دي����ة الس����ت����ص����دارال�لائ��ح��ة التنفيذية ل��ق��ان��ون الهيئة
لتباشر مهامها بأسرع ما يمكن.
 ال���������ح���������رص ع������ل������ى اال ت�����ك�����وناالعتمادات املالية املخصصة للجان
وف����رق ال��ع��م��ل وامل���ك���اف���آت ب��دي�لا عن
التوظيف.
 ان تنسق الهيئة العامة للشبابم����ع ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل����ش����ؤون ذوي
اإلع���اق���ة لتطبيق امل����ادة رق���م  14من
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
ح����ق����وق االش�����خ�����اص ذوي اإلع����اق����ة
والتي تنص على ان تلتزم الجهات
ال����ح����ك����وم����ي����ة وااله�����ل�����ي�����ة وال����ق����ط����اع
ال���ن���ف���ط���ي ال����ت����ي ت���س���ت���خ���دم خ��م��س�ين
عامال كويتيا على االقل باستخدام
نسبة م��ن االش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
املؤهلني مهنيا ال تقل ع��ن  ٪ 4من
العاملني الكويتيني لديها وال يجوز
ألي م��ن ه��ذه ال��ج��ه��ات رف��ض تعيني
امل����رش����ح��ي�ن م�����ن االش������خ������اص ذوي
اإلع����اق����ة ل��ل��ع��م��ل ل���دي���ه���ا دون س��ب��ب
مقبول خالف اإلعاقة وتوفر الدولة
برامج تحفيزية لجهات العمل التي
توظف ما يزيد عن النسب املحددة
م��ن ذوي اإلع��اق��ة وي��ج��وز للحكومة
ت��ق��دي��م ال��دع��م امل����ادي ل��ل��ج��ه��ات التي
ت�����ت�����ج�����اوز ه��������ذه ال����ن����س����ب وي����ص����در
ب����ش����روط ال����دع����م ق������رار م����ن ال��س��ل��ط��ة
املختصة بناء على عرض الهيئة.
 اإلس��������راع ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ وص��ي��ان��ةاملشاريع اإلنشائية ال سيما مراكز
ال���ش���ب���اب وف���ق���ا ل���ل���ج���داول ال��زم��ن��ي��ة
اال���خ���اص���ة ب��ه��ا م���ع ض��ب��ط ت��ك��ال��ي��ف
اإلن��ش��اء والتأكد م��ن ج��ودة االعمال
املنفذة.
 يجب التنسيق وبوقت كاف معم��ط��ب��ع��ة ب������وزارة اإلع��ل��ام ع��ن��د رغ��ب��ة
ال���ج���ه���ة ف����ي ط���ب���اع���ة اي م��ط��ب��وع��ات
خ��اص��ة ب��ه��ا وذل���ك لضبط وترشيد
اإلنفاق العام في هذا املجال.
 م���ب���ادرة ال��ج��ه��ة ف���ي اق���ت���راح ايتعديالت تشريعية تزيل ما يعرقل
اع��م��ال��ه��ا ورف��ع��ه��ا ل��ل��وزي��ر املختص
لتحقيق املصلحة العامة مع وجود
م��ت��اب��ع��ة اداري�������ة ل���ه���ذه االق���ت���راح���ات
بشكل دوري.

الهيئة العامة للغذاء
 11توصية
واف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات
ال���واردة ف��ي تقرير لجنة امليزانيات
وال����ح����س����اب ال���خ���ت���ام���ي ع����ن ال��ه��ي��ئ��ة
العامة للغذاء وعددها  11منها:
 ال��ت��ع��اون م��ع ال��ج��ه��ات الرقابيةب��ش��ك��ل دائ�����م واالخ�����ذ ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا
ل��ض��م��ان س�ل�ام���ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ال��ي��ة
واالدارية واملحاسبية وايجاد آليات
اك����ث����ر ت��ف��اع��ل��ي��ة وت���واص���ل���ي���ة م��ع��ه��ا
بعيدا عن الطرق التقليدية ملا له من
اثر في تسوية املالحظات اوال بأول.
 ت��ن��س��ي��ق م��ج��ل��س ادارة ال��ه��ي��ئ��ةمع الجهاز الحكومي ملتابعة االداء
ملتابعة الجهات الحكومية االخ��رى
لالنتهاء من صدور اللوائح الالزمة
كافة لنقل االختصاصات الوظيفية
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ب���م���ا ي���س���ه���م ف�����ي م���ب���اش���رة
ال���ه���ي���ئ���ة دوره��������ا ك���م���ا ن����ص ق���ان���ون
انشائها على ذلك.
 ت���ن���س���ي���ق ال���ه���ي���ئ���ة م������ع دي�������وانال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة الس��ت��ك��م��ال الهيكل
التنظيمي لها ملباشرة نقل وتسكني
م��وظ��ف��ي ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة امل���راد
نقل االختصاصات منها للهيئة.
 تنسيق الهيئة مع ديوان الخدمةاملدنية ليتضمن الهيكل التنظيمي
ادارة للتدقيق الداخلي مع الحرص
ان ت��ل��ح��ق ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا ب��أع��ل��ى سلطة
اشرافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
رق��م  283لسنة  2011وال��ذي يقضي
ب���أن ت��ك��ون ت��ح��ت االش�����راف امل��ب��اش��ر
للوزير وتفعيلها تفعيال ك��ام�لا ملا
ل��ه م��ن اث���ر ف��ي ال��ح��د م��ن امل�لاح��ظ��ات
االداري����ة وامل��ال��ي��ة واملحاسبية التي
ق���د ت��ق��ع ب��ه��ا ال����وح����دات التنظيمية
اثناء العمل وتداركها قبل وقوعها
وش����غ����ل����ه����ا ب������ال������ك������وادر ال���وظ���ي���ف���ي���ة
امل����ن����اس����ب����ة وامل�����ؤه�����ل�����ة وت���ق���وي���ت���ه���ا
ب��ال��ل��وائ��ح ال��داخ��ل��ي��ة بالتنسيق مع
الجهات الرقابية بما يضمن سالمة
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق امل���ال���ي واالداري
مستقبال.
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الداخلية توقع عقدا مع شركة بريطانية لتأمين مطار الكويت

الخالد :تمديد فترة الحبس االحتياطي  4أيام
بدال من يومين بالتنسيق مع مجلس األمة
وق�ع��ت وزارة الداخلية ع�ق��دا مع
ش ��رك ��ة (ج� � ��روب ف� ��ور اس ال �ع��امل �ي��ة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة) امل�ت�خ�ص�ص��ة بمجال
ت ��أم�ي�ن امل � �ط� ��ارات ال �ع��امل �ي��ة ل�ت��أم�ين
م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي وذل��ك تحت
اشراف وزارة الداخلية.
وق� ��ال� ��ت ادارة االع � �ل� ��ام االم� �ن ��ي
ب��وزارة الداخلية في بيان صحافي
ان ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي � � ��ر ال ��داخ �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
الخالد أشرف على توقيع العقد مع
الشركة.
وق� � � ��ال ال � �خ ��ال ��د إن ال� �ع� �ق ��د ي �ع��د
أول خ �ط��وة ض�م��ن خ �ط��وات أخ��رى
تستهدف رف��ع ال�ك�ف��اءة األمنية في
م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي وت �ح��دي��ث
امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ت �ق �ن �ي��ة ف� �ي ��ه مل��واك �ب��ة
املستجدات في هذا املجال.
وأك � ��د ض � ��رورة ت��دع �ي��م م�س�ت��وى
األم� ��ن ف��ي امل �ط��ار ض��د أي ��ة مخاطر
م �ح �ت �م �ل��ة ول � �س� ��د ال � �ث � �غ� ��رات ال �ت��ي
أشارت إليها بعض التقارير الفنية
وليكون مطار الكويت ف��ي مصاف
امل � � �ط� � ��ارات اآلم� � �ن � ��ة ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
املنطقة والعالم.
وأضاف أن مطار الكويت الدولي

واج � �ه � ��ة ال � �ك ��وي ��ت ال � �ت� ��ي ي� �ج ��ب أن
ت�ع�ك��س ال� �ص ��ورة األم �ن �ي��ة امل�ث��ال�ي��ة
ال�ت��ي ننشدها ل�ب�ل��دن��ا .واوض ��ح أن
العقد يتضمن تقديم خدمات تأمني
واس �ت �ش��ارات وت��دري��ب ف��ي ال��داخ��ل
والخارج االمر الذي يعكس األهمية
ال � �ق � �ص� ��وى ال � �ت� ��ي ت ��ول� �ي� �ه ��ا وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ل��رف��ع م�س�ت��وى أجهزتها
األمنية في كل القطاعات.
ي ��ذك ��ر ان ال� �ش ��رك ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
تعتبر واح ��دة م��ن ك�ب��رى الشركات
ال �ع ��امل �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي ت��أم�ين
امل� � �ط � ��ارات ب ��اإلض ��اف ��ة ال � ��ى ت��أه �ي��ل
وت��دري��ب ال �ك��وادر ال�ب�ش��ري��ة ل��رج��ال
ام� � ��ن امل � � �ط� � ��ارات ع� �ب ��ر س �ل �س �ل��ة م��ن
ال� � � � ��دورات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال��داخ �ل �ي��ة
املتخصصة بمجال تأمني املطارات
ب� �ه ��دف ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى ش� �ه ��ادات
م� �ع� �ت� �م ��دة ع� ��امل � �ي� ��ا ل �ل��ارت� � �ق � ��اء ال� ��ى
املستوى واملعايير الدولية.
وبموجب العقد ستقوم الشركة
بتقديم االستشارات األمنية حسب
معايير امل�ن�ظ�م��ات ال�ع��امل�ي��ة اض��اف��ة
ال��ى ت��أه�ي��ل ك ��وادر وزارة الداخلية
واس � �ت � �ق � �ط� ��اب ال � �خ � �ب� ��رات االم� �ن� �ي ��ة
الالزمة لرفع كفاءة اج��راءات االمن

الخالد يشرف على توقيع عقد الشركة البريطانية

والسالمة في مطار الكويت الدولي.
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ � � ��رى أك� � ��د ال �ش �ي��خ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ض� � � ��رورة ت �ض��اف��ر
كافة الجهود من جميع مؤسسات
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني
للقضاء على املخدرات كليا.
وق� ��ال� ��ت ادارة االع � �ل� ��ام االم� �ن ��ي
ب��وزارة الداخلية في بيان صحافي
ان الشيخ محمد الخالد أشرف على

عملية ف��ض اح ��راز آخ��ر ضبطيات
امل� � � �خ � � ��درات وامل� � � ��ؤث� � � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة
ب �ح �ض��ور وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ال�ف�ه��د وع� ��دد من
القيادات األمنية.
ودع ��ا رج ��ال م�ك��اف�ح��ة امل �خ��درات
ال��ى ب��ذل امل��زي��د م��ن الجهد والعمل
ال� � ��دؤوب مل �ح��ارب��ة ه ��ذه اآلف� ��ة ال�ت��ي
ت �س �ت �ه��دف ال� �ش� �ب ��اب وم �ح��ارب �ت �ه��ا

ب � �ك� ��اف� ��ة ال � �س � �ب� ��ل وال � �ت � �غ � �ل� ��ب ع �ل��ى
األس��ال �ي��ب وال� �ط ��رق امل �ب �ت �ك��رة ال�ت��ي
يلجأ املهربون الى ممارستها.
وق� � � � ��ال ال� � �خ � ��ال � ��د ان� � �ن � ��ا س� �ن ��دف ��ع
وبالتنسيق وال�ت�ع��اون م��ع اعضاء
مجلس االم��ة لتمديد فترة الحجز
االحتياطي ملدة اربعة ايام بدال من
املدة الحالية وهي يومان.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د وك � �ي� ��ل وزارة

الداخلية الفريق سليمان الفهد أن
ح�م��اي��ة ه ��ذا ال�ب�ل��د وال �ح �ف��اظ عليه
تتطلب زيادة في اليقظة والحرص
م � ��ن ال� �ج� �م� �ي ��ع ال س �ي �م ��ا األج � �ه� ��زة
األمنية التي تعتبر العني الساهرة
على أمن الوطن وسالمة مواطنيه.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال وك � �ي� ��ل وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة امل �س��اع��د ل �ش ��ؤون االم ��ن
ال � �ج � �ن� ��ائ� ��ي ال � � �ل � � ��واء ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د
العوضي ان رجال املباحث تمكنوا
من التعامل مع األساليب االجرامية
املبتكرة التي يتبعها الجناة وهم
على أهبة االستعداد دائما ملواكبة
كافة األساليب التي ينتهجونها.
واوض � � � ��ح ان م� ��ن اه� � ��م امل �ش��اك��ل
ال�ت��ي ت��ؤث��ر ف��ي عملية ض�ب��ط كافة
ال �ج �ن��اة وت�ق��دي�م�ه��م ل �ل �ع��دال��ة قصر
فترة التوقيف (الحجز االحتياطي)
وال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ ي��وم�ي�ن ب �ح �ي��ث ت��ؤث��ر
ع�ل��ى س�ي��ر ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال ��ى ج��ان��ب
ع� � ��دم ت �م �ك��ن رج � � ��ال امل� �ك ��اف� �ح ��ة م��ن
ضبط باقي العناصر املتورطني في
القضايا.

بحث مع ماكينزي دراسة خصخصة الرياضة الكويتية

الحمود :بذل كل جهد ممكن لالرتقاء بالعمل اإلعالمي
ب � �ح ��ث وزي � � � ��ر اإلع � �ل � ��ام ووزي � � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب د .أح�م��د األث ��ري أوج��ه
دعم الهيئة في استضافتها الدورة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال �ث��ام �ن��ة ل �ل �ج��ام �ع��ات
وم��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي في
دول مجلس التعاون الخليجي.
وق��ال��ت وزارة اإلع �ل�ام ف��ي بيان
صحافي ام��س إن الشيخ سلمان
ال �ح �م��ود أك ��د خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ت�ق��دي��م
وزارت� ��ي (اإلع�ل��ام) و(ال �ش �ب��اب) كل
أوجه الدعم اللوجستي واإلعالمي
إلن �ج��اح ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ال��ري��اض�ي��ة
الخليجية امل �ق��رر أن تستضيفها
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ن ��وف� �م� �ب ��ر ال� � �ع � ��ام امل �ق �ب��ل
انطالقا م��ن األهمية ال�ت��ي تحظى
ب �ه ��ا ل � ��دى ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة

الخليجية كافة .كما تناول اللقاء
تفعيل س�ب��ل ال�ت�ع��اون والتنسيق
بني وزارة اإلع�لام والهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
م��ن خ�ل�ال ال �ب��رام��ج ال�ت��ي يمكن أن
ت �ق��دم �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �م �س��اه �م��ة ف��ي
ع�م�ل�ي��ة ت ��دري ��ب وت��أه �ي��ل ال� �ك ��وادر
الكويتية ال�ش��اب��ة .م��ن ج��ان��ب آخر
ال �ت �ق��ى ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
أي�ض��ا رئ�ي��س مجلس إدارة نقابة
العاملني في وزارة اإلع�لام محمد
الزمانان وأع�ض��اء مجلس اإلدارة
ف��ارس العنزي وناصر القحطاني
وف�ه��د ال�ع�ن��زي وي��وس��ف ال�ك�ن��دري
ووائ � � ��ل ال ��رش �ي ��د وع �ب��دال �ل��ه ف�ل�اح
ح �ص��وان ح�ي��ث ق ��دم ل�ه��م التهنئة
ع � �ل� ��ى ت� �ش� �ك� �ي ��ل م� �ج� �ل ��س اإلدارة
الجديد.
وش� � ��دد ال �ش �ي ��خ س �ل �م ��ان خ�ل�ال

الحمود مستقبال د .أحمد األثري

ال�ل�ق��اء ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت�م�س��ك بقيم
الوحدة الوطنية وإع�لاء املصلحة
العليا للبالد ف��وق ك��ل اعتبار في
ظل التطورات املتسارعة املحيطة
في املنطقة.

وأك� � � � ��د ب� � � ��ذل ك� � ��ل ج � �ه� ��د م �م �ك��ن
لالرتقاء بالعمل اإلعالمي وخدمة
ورعاية مصالح العاملني في وزارة
اإلعالم ضمن حدود القانون ليظل
العمل النقابي وجها مشرقا لنهج

ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وال �ح��ري��ة امل�س��ؤول��ة
الذي تسير عليه دولة الكويت منذ
نشأتها وت �ت��وارث��ه األج �ي��ال جيال
بعد جيل.
م��ن جهة أخ��ري ت��رأس الحمود
اجتماعا نوعيا ومشتركا للجهاز
ال � �ت� �ن � �ف � �ي ��ذي ال � ��ري � ��اض � ��ي ال� �ت ��اب ��ع
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة وش��رك��ة
(م��اك�ي�ن��زي) االس�ت�ش��اري��ة العاملية
الس�ت�ع��راض دراس ��ة أول �ي��ة مقدمة
م ��ن ال �ش��رك��ة ت�ت�ع�ل��ق بخصخصة
الرياضة الكويتية وتطوير العمل
الرياضي.
وقالت الهيئة العامة للرياضة
ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ام ��س إن ه��ذه
الخطوة تأتي تأكيدا على حرص
ال� �ح� �ك ��وم ��ة واه� �ت� �م ��ام� �ه ��ا ب��إن �ج��از
م� �ش ��روع ال �خ �ص �خ �ص��ة ف ��ي أق ��رب
وق � ��ت م �م �ك��ن ض� �م ��ن س �ل �س �ل��ة م��ن

التشريعات الرياضية التي تهدف
ال� ��ى االرت � �ق� ��اء ب��ال �ع �م��ل ال��ري��اض��ي
والشبابي.
وقدمت الشركة العاملية عرضا
أوليا عن الواقع الرياضي الكويتي
س� � � ��واء ك� � ��ان ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال ��ري ��اض ��ة
ال�ت��روي�ح�ي��ة أو ال��ري��اض��ة للجميع
أو ال��ري��اض��ة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة وكيفية
ت �ط��وي��ره��ا وت �ح��وي �ل �ه��ا إل� ��ى واق ��ع
ال �خ �ص �خ �ص��ة ب �م��ا ي �ح �ق��ق أق �ص��ى
استفادة في هذا املجال.
وأبدى الفريق الحكومي بعض
امل�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل ��ى ه � ��ذه ال� ��دراس� ��ة
األول �ي��ة وط��ال�ب��وا ال�ش��رك��ة العاملية
أخ��ذه��ا ب�ع�ين االع �ت �ب��ار واالن�ت�ه��اء
منها خالل الفترة القصيرة املقبلة.
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األوقاف تؤكد ضرورة تحري
الدقة في إخراج الزكاة
أك � ��دت إدارة اإلف � �ت ��اء ف ��ي وزارة
األوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ضرورة تحري الدقة في إخراج زكاة
األم ��وال وزك ��اة الفطر وف�ق��ا مل��ا جاء
ف��ي ال �ف �ت��اوى ال�ش��رع�ي��ة امل�ن�ص��وص
عليها.
وقال مدير االدارة تركي املطيري
ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ان ��ه يشترط
ف��ي ال ��زك ��اة أم ��ور ت��م ت�ح��دي��ده��ا في
ف �ت��وى ص � ��ادرة ع ��ن ال � � ��وزارة تنص
ع�ل��ى ان ي �ب��دأ ال �ح��ول ال��زك��وي على
املسلم عندما يملك مقدار النصاب
من امل��ال النامي الزائد عن حاجاته
األص � �ل � �ي ��ة وه� � ��ي ال� �ب� �ي ��ت ال �س �ك �ن��ي
وال �س �ي��ارة ال �خ��اص��ة وف ��رش البيت
املعتاد ألمثاله وامل�لاب��س والطعام
ال �ك��اف��ي ل��ه وألس ��رت ��ه وم ��ا ال ��ى ذل��ك
م��ن ال �ح��اج��ات األس��اس �ي��ة ملعيشته
ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله.
ول �ف��ت ال� ��ى ان �ه��ا ت �ن��ص ع �ل��ى ان

يعادل النصاب  85غراما من الذهب
ال�خ��ال��ص أو قيمتها م��ن ال�ع��روض
التجارية والنقود ف��إذا ملك املسلم
ه� ��ذا امل� �ق ��دار وم �ض��ى ع �ل �ي��ه ال �ح��ول
وهو عام هجري كامل من وقت ملك
النصاب وبقي عنده نصاب أو أكثر
ف ��إن ال��زك��اة ت�ج��ب ع�ل�ي��ه ب �م �ق��دار ما
عنده من املال في نهاية الحول.
وذك��ر ان على املستفيد أن يقوم
ك ��ل م ��ا ع �ن��ده م ��ن امل� ��ال ال �ن��ام��ي في
آخ��ر الحول ال��ذي ملك فيه النصاب
ثم يزكي ما عنده بنسبة  2.5باملئة
وي��دخ��ل ف��ي ال�ت�ق��وي��م ال �ن �ق��ود ال�ت��ي
يملكها وال �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري ول ��و لم
يكن مكتمال.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص زك� ��اة ال �ف �ط��ر بني
امل �ط �ي��ري أن ص��دق��ة ال �ف �ط��ر واج �ب��ة
ع �ل ��ى ك� ��ل م �س �ل��م ح� ��ي ع �ن ��د غ� ��روب
شمس آخ��ر ي��وم من رمضان وق��ادر
على إخراجها.

ناصر المطيري يشارك في بطولة
العالم للدرفت باليابان

المسجد الكبير يزخر بالمصلين
التماسا لليلة القدر

ي �ش��ارك م�ت�س��اب��ق ن ��ادي ب��اس��ل
السالم الصباح لسباق السيارات
والدراجات النارية ناصر املطيري
في الجولة الرابعة لبطولة العالم
ل� �ل ��درف ��ت ل �ل �س �ي ��ارات امل � �ق� ��ررة ف��ي
ال� �ي ��اب ��ان ي ��وم ��ي ال �س �ب��ت واألح � ��د
املقبلني.
وق � � ��ال امل� �ط� �ي ��ري ل� �ك ��ون ��ا ق�ب�ي��ل
ت��وج �ه��ه إل� ��ى ال �ي ��اب ��ان إن� ��ه يحتل
امل� ��رك� ��ز ال� � �ـ  11ب��ال �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام
للبطولة م��ن أص��ل  118متسابقا
دول � �ي� ��ا م �ح �ت ��رف ��ا.ول �ف ��ت إل � ��ى أن ��ه
املتسابق العربي الوحيد املشارك

في البطولة إلى جانب متسابقني
م ��ن أس �ت��رال �ي��ا وأم��ري �ك��ا وف��رن�س��ا
والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا
واليابان ونيوزيلندا.
وأوضح أن هذه الجولة ستقام
ف ��ي ح �ل �ب��ة (أي �ب �ي �س��و) ال� �ت ��ي ت�ع��د
أك� �ث ��ر ح �ل �ب ��ات ال � ��درف � ��ت ص �ع��وب��ة
حيث يحتوي مسارها على قفزة
وانحدار لالسفل ومنحنى طويل
وب � �خ � �ط ��ورة امل �ن ��اف �س ��ة ع �ل �ي��ه ف��ي
جبال والية فوكوشيما اليابانية.

• ع �ف��ان م �ح �م��ود محمد
ح� �س ��ن ال � �ف � �ي � �ل � �ك ��اوي56 ،
عاما( ،شيع) ،رجال :العدان،
ق ،1ش ،53م ،17م �ق��اب��ل
جمعية العدان رقم  ،1تلفون:
،99339313 ،98090099
نساء :الصباحية ،ق ،1ش،17
م ،859تلفون.23620294 :
املسجد الكبير يمتلئ باملصلني

ف ��ي ل �ي��ال��ي ال �ع �ش��ر األواخ� � ��ر من
ش� �ه ��ر رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك ي�ت�ه�ج��د
امل� �س� �ل� �م ��ون ف � ��ي م� � �ش � ��ارق األرض
ومغاربها طلبا للرحمة والغفران
والتماسا لليلة القدر املباركة التي

دع� ��ت االدارة ال �ع��ام��ة ل�لاط �ف��اء
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ال��ى ض��رورة
توخي الحيطة وال�ح��ذر نظرا الى
ارت � �ف� ��اع درج � � ��ات ح � � ��رارة ال �ط �ق��س
م �ش �ي ��رة ال � ��ى ان ال� �ب�ل�اغ ��ات ال �ت��ي
تلقاها م��رك��ز عمليات ال�ت��اب��ع لها
زادت بنسبة  2.7ع��ن ال��رب��ع األول
في عام .2015
واوض� ��ح م��دي��ر ادارة ال�ع�لاق��ات
ال �ع��ام��ة واإلع �ل��ام ب � ��اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�لاط�ف��اء العقيد خليل األم �ي��ر في
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ان ف� ��رق اإلط �ف ��اء
تلقت خ�لال ال��رب��ع األول م��ن العام
الحالي  2879بالغا داعيا الجميع
ال ��ى ات �خ��اذ ت��داب�ي��ر وق��ائ�ي��ة كافية
واقتناء مطافئ الحريق والتعرف
على كيفية استخدامها وتركيب
أجهزة كشف الدخان في املنازل.

aldostoor

ه ��ي خ �ي��ر م ��ن ال� ��ف ش �ه��ر س��ائ�ل�ين
امل��ول��ى ع��ز وج ��ل ال�خ�ي��ر وال��رح�م��ة
ف��ي ص�ل�اة ال�ق�ي��ام.وي�ش�ه��د مسجد
ال��دول��ة الكبير ج�م��وع��ا غ�ف�ي��رة من
املصلني خ�لال ه��ذه االي��ام املباركة

العقيد خليل االمير

ودع� � ��ا ال � ��ى ت ��رش �ي ��د اس �ت �خ ��دام
ال� � �ط � ��اق � ��ة ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ � �ي� ��ة ك� �م� �ب ��دأ
وط� �ن ��ي ول �ت�ل�اف ��ي ح ��رائ ��ق ال�ح�م��ل
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ال � ��زائ � ��د ع� �ب ��ر إغ�ل��اق

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• م �ح �م��د ح �م��د ال�ي�ح�ي��ى
املحمد اليحيى 87 ،عاما،
(ش � �ي � ��ع) ،رج� � � ��ال :م� �ش ��رف،
ق ،4ش ،6ج ،2م ،8ت �ل �ف��ون:
،99011244 ،50900945
ن �س��اء :ح �ط�ين ،ق ،3ش،319
م ،15تلفون.94403033 :
• بدرية جراد عبدالعزيز
ال� �س� �ع ��دون ،أرم �ل��ة/ث��ام��ر
عبدالله ع��واد السعيدي،
 68عاما( ،شيعت) ،رجال:
س� � �ل � ��وى ،ق ،12ش ،3م،4
ت �ل �ف��ون ،97993240 :ن�س��اء:
سلوى ،ق ،12ش ،11م.22

ت �م �ت �ل��ئ ب �ه��م س ��اح ��ة امل �س �ج��د م��ن
ال��داخ��ل ويشغلون مساحة كبيرة
من الساحة الخارجية

اإلطفاء تحذر :الحر يزيد الحرائق
صورة من إعالن البطولة

الوفيات

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األجهزة الكهربائية واألن��وار غير
املستخدمة.
وح ��ذر م��ن إل �ق��اء ال��رم��اد الناتج
ع� ��ن ال� �ف� �ح ��م امل� �س� �ت� �خ ��دم ل �ل �ب �خ��ور
واالغ� � � � � � � ��راض االخ� � � � � ��رى ف� � ��ي س �ل��ة
املهمالت مؤكدا أنها سبب رئيسي
الندالع الحرائق في املنازل.
كما ح��ذر م��ن سخانات الطعام
ال �ت��ي ي �ت��م ف�ي�ه��ا اس �ت �خ��دام شعلة
ال� �ت� �س� �خ�ي�ن م � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى اه �م �ي��ة
ابعاد هذه الشعالت عن أي مصدر
لالشتعال كالقماش وغيره.
ودع� � ��ا أول � �ي� ��اء األم � � ��ور مل�ت��اب�ع��ة
أبنائهم ال�ص�غ��ار وإب �ع��اد مصادر
االشتعال عنهم لكي اليعبثوا بها.

• ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ث �م��ان
ال��وادي 61 ،عاما( ،شيع)،
ن�س��اء :الظهر ،ق ،2ش ،5ج،2
م ،17ت �ل �ف��ون،23831678 :
.66880780
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