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ناقشت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي أمس مشروع ميزانية الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون ال���زراع���ة وال��ث��روة 
ال��س��م��ك��ي��ة ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة اجل��دي��دة 
2018/2019 وح��س��اب��ه��ا اخلتامي 
للسنة املالية املنتهية 2016/2017 
وم��اح��ظ��ات دي���وان احملاسبة وجهاز 
املراقبني املاليني بشأنها بحضور وزير 
اإلعام ووزير الدولة لشؤون الشباب 

محمد اجلبري.
وق��ال رئيس اللجنة النائب عدنان 
سيد عبدالصمد عقب االجتماع اتفقت 
اللجنة واجلهات الرقابية ممثلة ب�ديوان 
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني على 
أن املاحظات املسجلة على الهيئة ذات 
طابع جوهري نتيجة لسلوكيات متكررة 
منذ سنوات سابقة على الرغم من اتخاذ 

الهيئة إلجراءات لتسوية جانب منها.
وأض��اف أن اللجنة تبني لها معاناة 
الهيئة من ضعف في أنظمتها الرقابية 
والذي يشمل اجلانبني املالي والقانوني 
وبأن معظم املاحظات التي تعاني منها 
الهيئة تتركز في عدم وجود خطة وآلية 
واضحة موضوعة من قبل الهيئة فيما 

يخص تعاقداتها ومتابعتها.

وأشار إلى أن هذا األمر أدى إلى إحالة 
تلك املاحظات للتحقيق بشأنها وإحالتها 
إلى إدارة املخالفات املالية وفق ما أفاد به 

ديوان احملاسبة.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة شددت 
على ض���رورة وق��ف االستعانة بعقود 

موظفني تابعني لشركات خ��ارج الهيئة 
للعمل في أقسام حساسة كقسم العقود 
خاصة في ظل املاحظات املسجلة من 
قبل اجلهات الرقابية في هذا اخلصوص، 
ت��ف��ادي��ا إلمكانية وج���ود ت��ع��ارض في 

املصالح.

وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة إعادة 
توزيع املوظفني التابعني لقطاعات الهيئة 
من كوادر محاسبية وقانونية للعمل في 
تفعيل دور بعض األقسام التي تعاني 
خلااً في هذا اجلانب والرجوع إلى ديوان 
اخلدمة املدنية لسد احتياجات الهيئة من 

موظفني ميكن تعيينهم على الباب األول 
وع��دم حتميل امليزانية أعباء إضافية 

نتيجة لتلك العقود.
ولفت عبدالصمد إلى مطالبة اللجنة 
بدراسة التعديات التشريعية املائمة 
على قانون الهيئة، حيث أن إدارة التدقيق 

ال��داخ��ل��ي ال تتمتع باستقالية كافية 
بتبعيتها لرئيس مجلس اإلدارة وهو 

نفسه املدير التنفيذي.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة ت��رى أن هناك 
ا م��ع ق��واع��د التدقيق الداخلي  تعارضاً
ويجب أن تكون اإلدارة حتت اإلش��راف 

املباشر ألعلى سلطة إشرافية وفقاًا للقرار 
ال��وزاري الصادر في هذا الشأن، كما أن 
عدم تفعيلها ساهم في كثرة املاحظات 

على الهيئة.
وق��ال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت 
ج��ان��ب األم���ن ال��غ��ذائ��ي وم���دى االكتفاء 
الذاتي الذي حتققه الهيئة في ظل الدعم 
ال���ذي تقدمه احل��ك��وم��ة، حيث ش��ددت 
على وضع ضوابط لتوجيه ذلك الدعم 
للمستحقني على النحو السليم، واالهتمام 

باملنتجات الوطنية بالدرجة األولى.
وأض��اف »حسب إف��ادة الهيئة وبناء 
على رأي العديد م��ن أص��ح��اب اإلنتاج 
ال��زراع��ي بطلب فتح م��راك��ز تسويقية 
ملنتجاتهم دون احلاجة حتى إلى الدعم 
احلكومي وه��و م��ا تسعى إليه الهيئة 

حالياًا.«
وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة اتخاذ 
اإلجراءات القانونية كافة جتاه احليازات 
املخالفة لألغراض املخصصة من أجلها 
واألخرى غير املستغلة إلعادة استغالها 
في تلبية حاجات األمن الغذائي تطبيقاًا 

للقانون الصادر بهذا الشأن.
وأكد عبدالصمد أن املدير العام للهيئة 
تعهد بأهمية تطبيق القانون واتخاذ 

اإلجراءات الازمة.
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اللجنة طالبت »الزراعة « بوضع ضوابط لتوجيه الدعم للمستحقني
»امليزانيات«: اتخاذ اإلجراءات القانونية جتاه احليازات املخالفة لألغراض املخصصة من أجلها

وزي�������ر  ال���داخ���ل���ي���ة ال��ت��ق��ى 
جل������ن������ة ف������ح������ص ط����ل����ب����ات 
املجلس  لعضوية  الترشح 

6البلدي 

– محمد صابر(جانب من اجتماع جلنة امليزانيات  )تصوير  الوزير اجلبري خال االجتماع 

»التعليمية« تبحث » اجلامعات احلكومية« و»الصحية« تستعرض » الصحة النفسية«

»املالية« تناقش التعديالت على املداولة األولى لقانون التقاعد املبكر اليوم
تعقد اليوم  5 جلان برملانية اجتماعاتها ملناقشة عدد من 
املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها، وتكليفات املجلس 
لها، وتناقش جلنة الشؤون املالية واالقتصادية التعديات 
على قانون التقاعد املبكر ال��ذي واف��ق عليه املجلس في 
مداولته األولى بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات 
االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )61( لسنة 

1976، إضافة إلى مناقشة مجموعة من االقتراحات برغبة.
وتستعرض جلنة ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد 
مشروع القانون ف�ي شأن اجلامعات احلكومية، إضافة إلى 
مجموعة من االقتراحات بقوانني بحضور وزي��ر التربية 

ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي.
وتبحث جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 
مشروع القانون واالقتراح بقانون في شأن الصحة النفسية، 
إضافة إلى مجموعة من االقتراحات بقوانني، بحضور وزير 

الصحة د. باسل احلمود أو من ينوب عنه.
وتناقش جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي مشروع 
ميزانية جامعة الكويت للسنة املالية 2019-2018، 
واحل��س��اب اخلتامي جلامعة الكويت ع��ن السنة املالية 
2016-2017 وماحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني 

املاليني بشأنه.
وتناقش اللجنة أيضااً مشروع ميزانية الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة للسنة املالية 2018-2019، واحلساب 
اخلتامي للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة السنة املالية 
2016-2017 وماحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني 

املاليني بشأنه.
ويحضر اجتماع اللجنة ممثلي كل من وزارة املالية وجهاز 
املراقبني املاليني وديوان احملاسبة وديوان اخلدمة املدنية 

وجامعة الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة.
وتستكمل جلنة األولويات وضع خطة العمل التشريعي 
لدور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي اخلامس 

عشر، ومراجع�ة جدول أع�مال جلسة مجلس األمة القادمة.
ويحضر اجتماعات اللجنة كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة عادل اخلرافي، ووزيرة 
ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل، وزي���رة ال��دول��ة للشؤون 

االقتصادية هند الصبيح.

مبنى مجلس االمة

استفسر عن حتركات »الكويتية« للتعامل مع القرار

 »EASA«  الدالل للحجرف : ما صحة إيقاف منظمة
التصريح للمهندسني بالطيران في الكويت ؟

وج��ه النائب محمد ال��دالل 
سؤاال الى وزير املالية نايف 
احلجرف عن مدى صحة قيام 
منظمة  )EASA( بإيقاف 
وع��دم التصريح للمهندسني 
في طيران دول��ة الكويت من 
اع��ت��م��اد ت��ص��ري��ح ط��ائ��رات 
اخل��ط��وط الكويتية ل��دي أي 

شركة طيران اَخر .
وق����ال ال������دالل:  ت����واردت 
األخ����ب����ار ع����ن ق���ي���ام أح���د 
امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة املعينة 
بالرقابة الفنية والهندسية 
للطيران ول��ل��ط��ائ��رات مبنع 
وع��دم التصريح للمهندسني 
ف��ي ط��ي��ران ال��ك��وي��ت ومطار 
الكويت واخل��ط��وط اجلوية 

الكويتية من اعتماد وتصليح 
ال��ط��ائ��رات الكويتية وغيرها 
من طائرات الشركات األخرى، 
ويعد اإليقاف بافتراض صحته 
نوع من العقوبة علي اخلطوط 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وم���ط���ار ال��ك��وي��ت 
ومهندسي الطيران في الكويت 
وهو ما قد يسبب أضرار لدولة 
ال��ك��وي��ت وط��ي��ران��ه��ا الرسمي 
أضافى إلى االضرار املهنية على 
مهندسي الطيران باخلطوط 
اجلوية الكويتية ، ل��ذا يرجي 

افادتنا بالتالي:
-1 ماهي صحة قيام منظمة  

)EASA( وهى منظمة للرقابة 
ال��ف��ن��ي��ة اخل��اص��ة ب��ال��ط��ي��ران 
ب���إي���ق���اف وع�����دم ال��ت��ص��ري��ح 
للمهندسني ف��ي ط��ي��ران دول��ة 
ال��ك��وي��ت واخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية من اعتماد تصريح 
ط���ائ���رات اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
الكويتية لدي أي شركة طيران 
اَخ����ر م���ع م���واف���ات���ي بجميع 
املراسات من اخلطوط اجلوية 
الكويتية أو أي جهة مسؤولة 
معينة في هذا األمر مع املنظمة 
املذكورة )EASA( ، مع بيان 
أس��ب��اب ه���ذا اإلي���ق���اف وع��دم 

التصريح و األس��س التي قام 
عليها .

-2 ما هي حتركات اخلطوط 
اجلوية الكويتية للتعامل مع 
قرار منظمة )EASA( بإيقاف 
مهندسي الطيران من تصليح 
الطائرات الكويتية أو غيرها ، 
مع موافاتي بتحركات اخلطوط 
اجلوية الكويتية في هذا الصدد 
وم��دى جت��اوب املنظمة مع تلك 
التحركات ومتى متوقع رفع 

اإليقاف .
-3 ه���ل ق���ام���ت اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية بدراسة االثار 
السلبية املترتبة عن قرار إيقاف 
مهندسي ال��ط��ي��ران م��ن أعمال 
الهندسة والصيانة للطائرات 
الكويتية أو غيرها من شركات 
الطيران التي تستخدم مطار 
الكويت م��ع م��واف��ات��ي ب��األث��ار 
السلبية املترتبة عن هذا القرار 
على اخلطوط اجلوية الكويتية 
ب��ش��ك��ل ع���ام وع��ل��ى مهندسي 
ال��ط��ي��ران بشكل خ��اص وعلى 
العاقة بني اخلطوط اجلوية 
الكويتية وش��رك��ات الطيران 
األخرى وعلى مستقبل العاقة 
بني اخلطوط اجلوية الكويتية 
و منظمة )EASA( وب��ي��ان 
كيف ستعالج اخلطوط اجلوية 

الكويتية تلك السلبيات.

محمد الدالل

اعتبرها غير مدروسة أدت لتغيير كبير في قياديي الهيئة

عسكر يسأل وزير التجارة عن قرارات نائب 
مجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق املال

وج��ه  النائب عسكر العنزي س��ؤاال الى وزير 
التجارة والصناعة : بعد توزير رئيس مجلس 
مفوضني هيئه أس��واق امل��ال وخلو ه��ذا املنصب 
الحظنا قيام نائب الرئيس في فتره قصيره في 
اتخاذ مجموعه من القرارات االداري��ه املصيريه 
وغير املدروسه والطائشة علي مستوي القياديني 

في الهيئه حيث مت تغيير ٧٥% من  القياديني
وحال جر علي مستوي مدراء اإلدارات وذلك في 
فتره األشهر األخيرة من عمر املجلس احلالي و في 
ظل فراغ في الرئاسة والتي جرت األعراف األداريه 
في مثل هذه الظروف عدم اتخاذ ايه قرارات ادارية 
واكتفاء في تصريف العاجل من االمور وترك مثل 

تلك القرارات للمجلس القادم .
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي :

 ١  - وعليه يرجي تزويدنا في  كافه القرارات 
االداريه املتخذة منذ تاريخ خلو منصب الرئيس .

٢ -هل مت االعان عن الوظائف التي مت تسكينها 
بعد خلو منصب رئيس الهيئه  سواء باالصاله أو 

بالتكليف 
٣  - هل هناك صله قرابه من ايه درجه بني ما 
مت ترقيتهم أو  تكليفهم في مناصب االشرافية أو 

القياديه بينه وبني نائب رئيس الهيئه .
٤  -ه��ل مت املفاضله بني اكثر من مرشح في 
الهيئه  عند تكليف لشغل ايه منصب اشرافي أو 

قيادي .
٥  -بالنسبه للقيادين ٤ الذين مت إحالتهم 
للتقاعد االجباري مؤخرا هل مت ذلك وفق ضوابط 
وإجراءات دليل سياسات و الئحه املوارد البشريه 

.
٦  -هل عمليه االحاله للتقاعد متت وفق ذات 
املنهجيه و املسطره التي طبقت علي موظفني 
الهيئه لدي مرفق سوق الكويت ل��ألوراق املاليه 

عند إحالتهم للتقاعد .
٧  -ه��ل مت ات��ب��اع كافه اإلج����راءات االداري���ه 

تسلسليا عند إحالتهم للتقاعد .
٨  -هل مت اخذ راي مسؤلينهم املباشرين خطايا 

في قرار االحاله للتقاعد .
٩  -ه��ل ق��دم املسؤلني املباشرين األس��ب��اب و 

املبررات مكتوبه في هذا الشأن.
١٠ - هل مت ع��رض ق���رارات االح��ال��ه للتقاعد 
خاصه في ظل عدم انتهاء مده العقود علي اداره 
ال��دراس��ات القانونيه وم��اذا ك��ان رأيهم في هذا 

الشأن.
١١  -بالنسبه ملا تظمنه قرار االحاله للتقاعد من 

اجازه هل كانت تلك االجازه اجباريه ام اختياريه.
١٢  -ه��ل مت تخير املتقاعدين ب��ني االح��ال��ه 
للتقاعد أو االستقاله؟ ام كان قرار التقاعد إجباري.

١٣ -ماهو تقيم االداء السنوي ل ٤ احملالني 
للتقاعد خال ٣ سنوات االخيره.

١٤  -هل مت تعني أو تقدمي عروض عمل خال 
فتره احلاليه في ظل عدم وجود رئيس  اليه مرشح 

اليه  وظيفه اشرافيه أو قياديه  سبق له التقاعد .
١٥  -منا الي علمنا أن سكرتيره نائب نائب 
الرئيس من حمله اجلنسيه االردن��ي��ه و تتمتع 
براتب خيالي يتجاوز مع مميزاته مبلغ ٢٧٠٠ 
دي��ن��ار شهري وه��ي م��ن حمله الثانويه العامه 
وعمرها جت��اوز ٦٤ ع��ام وأكبر من كافه من مت 
إحالتهم من كويتيني للتقاعد ومخالفه لشروط  

التعني في الهيئه.

عسكر العنزي 

هايف يقترح تعيني اجلامعيني الكويتيني 
املتفوقني في الوظائف التي يختارونها

أعلن النائب محمد هايف عن 
تقدميه اقتراحا بقانون بشأن 
تعيني املتفوقني احلاصلني على 
املؤهل اجلامعي من مؤسسات 
التعليم العالي احلكومي في 
ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي يختارونها.
وج��اءت م��واد االقتراح بقانون 

على النحو التالي:
مادة أولى : للخريج الكويتي 
املتفوق احل��ق في اختيار جهة 

تعيينه من دون معقب.
م���ادة ث��ان��ي��ة : ي��ش��ت��رط في 
اخل��ري��ج املتفوق املقصود في 
امل���ادة األول���ى م��ن ه��ذا القانون 

ما يلي:
١-احلصول على اإلج��ازة اجلامعية من إحدى مؤسسات التعليم العالي 

احلكومي خال احلد األدنى املقرر للحصول على تلك اإلجازة. 
٢- احل��ص��ول على امل��راك��ز األول وال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث ف��ي املؤسسة ذات 
التخصص الواحد أو احلاصل على املركز األول في القسم العلمي باملؤسسات 

ذات التخصصات املتعددة.
٣-أن حتتسب مراكز الفائقني عند نهاية الفصل الدراسي الثاني مع األخذ في 

االعتبار من أنهى دراسته بأقل من احلد األدنى.
مادة ثالثة : على وزير التربية والتعليم العالي والوزراء -كّل فيما يخّصه- 

تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رابعة : ينشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

تاريخ نشره
وجاءت املذكرة اإليضاحية لاقتراح بقانون كما يأتي: املتفوقون في مراحل 
التعليم اجلامعي العالي هم مدار اهتمام احلكومات واملجتمعات املتقدمة وهم 
النخبة التي يجب تكرميها والتي يجب أن تتاح لها الفرصة في اختيار مجال 
العمل الذي يحقق طموحهم ويكونوا قادرين على اإلبداع فيه وبالتالي خدمة 
مجتمعهم.لذلك جاء هذا القانون ليحقق هذه الغاية النبيلة فقرر مادته األولى 
أن للخريج الكويتي املتفوق احلق في اختيار جهة تعيينه من دون معقب.ثم 

حّددت مادته الثانية املقصود باخلريج املتفوق في هذا القانون ما يلي:
١- احلصول على اإلج��ازة اجلامعية من إحدى مؤسسات التعليم العالي 

احلكومي خال احلد األدنى املقرر للحصول على تلك اإلجازة. 
٢- احل��ص��ول على امل��راك��ز األول وال��ث��ان��ي وال��ث��ال��ث ف��ي املؤسسة ذات 
التخصص الواحد أو احلاصل على املركز األول في القسم العلمي باملؤسسات 

ذات التخصصات املتعدة.
٣- أن حتتسب مراكز املتفوقني عند نهاية الفصل الدراسي الثاني مع األخذ 
في االعتبار من أنهى دراسته بأقل من احلد األدنى.وتّولت املادتان الثالثة 
والرابعة اجلوانب اإلجرائية لتنفيذه حيث أن��اط بوزير التربية والتعليم 
العالي وال��وزراء -كّل فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون وقرر نشر هذا 

القانون في اجلريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
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