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مرزوق الغامن يستقبل البطل 
األوملبي الرامي عبداهللا الطرقي

اســتقبل رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس البطل األوملبي الرامي 
عبداهللا الطرقي الرشيدي وذلك مبناسبة 
فوزه بامليدالية البرونزية في رماية السكيت 

في أوملبياد طوكيو.
وهنأ الغامن الطرقي باإلجناز الذي حتقق 
بعد منافسة شديدة مع أبطال العالم وتكراره 
لإلجناز الذي حققه فــي أوملبياد ريو دي 

جانيرو عندما حقق البرونزية أيضا.
كما بعث الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس 
البرملان في جمهورية ســنغافورة تشوان 
جــني تان وذلك مبناســبة العيــد الوطني 
لبلــده، وبعث ببرقية تهنئة إلى رئيســة 

املجلس الوطني فــي جمهورية اإلكوادور 
غوادالوبــي لوري أباركا وذلك مبناســبة 

العيد الوطني لبلدها.
من جانب آخر، بعث الغامن ببرقيتني الى 
رئيس املجلس الشعبي الوطني اجلزائري 
ابراهيم بو غالــي، ورئيس مجلس األمة 
صالح قوجيل، أعــرب فيهما عن خالص 
العزاء وصادق املواساة بضحايا حرائق 
الغابــات التــي اندلعت في عــدة مناطق 
وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، ســائال املولى جلت قدرته أن 
يرحــم الضحايا وأن ميــّن على املصابني 

بالشفاء العاجل.

هنأ سنغافورة واإلكوادور بالعيد الوطني وعزى نظيريه اجلزائريني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله البطل األوملبي الرامي عبداهللا الطرقي الرشيدي

٣ نواب: إنشاء شركة تشرف على توزيع 
وتشغيل مواقف السيارات اململوكة للدولة

تقــدم ٣ نــواب باقتراح 
برغبة باســتحداث شــركة 
باسم (شركة إدارة املواقف 
العموميــة) تشــرف علــى 
وإدارة وجتهيــز  توزيــع 
وتشغيل مواقف السيارات 
اململوكة للدولــة. ويقضي 
االقتراح الــذي تقدم به كل 
من النواب أســامة الشاهني 
ود.حمد املطر، ود.عبدالعزيز 
بــأن تؤســس  الصقعبــي 
الشــركة وفق قواعد هيئة 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، وتكون هناك نسبة 
مــن ملكيتهــا - وبالتالــي 
أرباحها - تخصص لالكتتاب 

العام للمواطنني.
ونص االقتراح على ما يلي:

علــى الدولة أن تســعى 
دائمــا وراء توفير إمكانيات 
العمل واإلبــداع للمواطنني، 
لتقوية اقتصاد الدولة وخلق 
فرص عمــل جديدة. بجانب 
كون الكويت تعاني من أزمة 
مرورية حادة، ومن مظاهرها 
عدم توفير املساحات املناسبة 
الســيارات، والتــي  لركــن 
يتسبب توقفها بشكل خاطئ 
بتضييق الشوارع، وحصول 
حــوادث مرورية لعدم ركن 
السيارات في األماكن املناسبة 

والصحيحة.

(يشترط أن تكون املجموعة 
اإلدارية ال تقل عن الشخصني، 
وعدد األشخاص في املجموعة 
اإلداريــة يــزداد مــع حجم 
املساحة التي سيديرونها).

إدارة  (شــركة  حتــدد  ٭ 
القواعد  العمومية)  املواقف 
الهندســية  واملواصفــات 

للمواقف.
٭ املجموعة احلاصلة على 
املوافقــة توقع عقــدا إلدارة 
املساحة التي حصلوا عليها، 
واملجموعة تكون مســؤولة 
عن القيــام بأعمال التجهيز 

الواجبة للساحة.
٭ التكلف مبصاريف جتهيز 
ســاحة املواقــف والصيانة 
اليومي سيكون  والتنظيف 

للمجموعة املديرة.
٭ يحق للشــركة مباشرة- 

بشــأن الغرامــات وضمــان 
حتصيلها.

٭ يصرح للمجموعة املديرة 
قــدرة حتريــر املخالفــات 
للســيارات التــي: تتوقــف 
بطريقة غير منظمة أو تتلف 
جتهيزات الساحة أو تتوقف 
ملدة تفوق املدة املسموح بها.

٭ حتدد (شركة إدارة املواقف 
العمومية) قواعد واملواصفات 
الهندســية للمواقف، سواء 
التــي تديرهــا بنفســها، أو 
التــي تطرحها لــإلدارة من 
قبل شباب مبادرين مؤهلني.
٭ تراقــب وتدعم (شــركة 
العموميــة)  املواقــف  إدارة 
عمل املجموعات اإلدارية من 

اجلوانب التالية:
- اجلوانــب اإلداريــة لعمل 

املجموعة.
املاليـــــة  اجلوانـــــب   -

واحملاسبية.
- تقــدم أو تأخر العمل في 

جتهيز ساحة املواقف.
- حالة الساحة بعد البدء في 
استخدامها من جهة النظافة 

والترتيب.
٭ يجوز للدولة تخصيص 
مســاحات إضافية للشركة 
كمواقــف أرضية او متعددة 
الستثمـــــارهــــا  األدوار، 
واســتخدامها، مقابل رسوم 
عادلة للخزينة العامة للدولة.

أو من خالل شباب مبادرين 
مؤهلني- استغالل مساحات 
املواقف في أنشطة مرخصة 
مناســبة، مثــل: تنظيــف 
السيارات والصيانة البسيطة 

وزينة السيارات.
٭ تقتصر االستثمارات في 
املدارة  العموميــة  املواقــف 
من (الشــركة) - أو شباب 
مبادريــن مؤهلــني - علــى 
مشروعات صغيرة كويتية.
٭ حتــدد (الشــركة) قيمة 
املخالفــات والغرامــات لكل 
مخالفة، وحتدد املدة املسموح 
بهــا للســيارات بالوقــوف 
باملجان، ويجــوز أن تذهب 
املخالفات والغرامات كإيراد 

للمجموعة املديرة.
٭ تنسق (الشركة) مع وزارة 
الداخلية والوزارات األخرى 

د. عبدالعزيز الصقعبيد. حمد املطرأسامة الشاهني

لذا فإننا نتقدم باالقتراح 
برغبة التالي:

٭ اســتحداث (شركة إدارة 
املواقف العمومية) تشــرف 
على توزيع وإدارة وجتهيز 
وتشغيل الساحات املستغلة 
واملستحدثة كمواقف سيارات 

واململوكة من الدولة.
إدارة  ٭ تؤســس (شــركة 
املواقــف العموميــة) وفــق 
قواعــد (هيئة الشــراكة بني 
القطاعــني العام واخلاص)، 
وعليه يكون هناك نسبة من 
ملكيتها - وبالتالي أرباحها 
- تخصص لالكتتاب العام 

للمواطنني.
٭ يجوز للشركة طرح هذه 
الراغبني  الساحات للشباب 
فــي إدارتها وجتهيزها وفق 

ضوابط منها:

فرز الديحاني إلنشاء مراكز إسعاف دائمة
على الطرق السريعة واملناطق النائية

تقدم النائب فرز الديحاني باقتراح 
برغبة في شــأن إنشاء مراكز إسعاف 
دائمة على الطرق الســريعة واملناطق 
النائية مجهزة وفقا للمواصفات العاملية، 

جاء في مقدمته ما يلي:
نظرا لكثرة احلوادث املرورية التي 
تقع على اخلطوط السريعة البعيدة نسبيا 

عن املناطق السكنية واملستشفيات، وما 
ينجم عن ذلك من تأخر وصول اإلسعاف 
وإنقاذ املصابني من تلك احلوادث، لذا 

فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
«إنشــاء مراكز إسعاف دائمة على 
الطــرق الســريعة واملناطــق النائية 
والطرق التي يصعــب الوصول إليها 

بالسرعة املطلوبة، يتم جتهيزها طبقا 
للمواصفات العاملية ألنظمة اإلســعاف 
وبجميع املســتلزمات الطبية اخلاصة 
باإلسعافات األولية مع توفير دراجات 
نارية للمسعفني لتقدمي خدمة اإلسعاف 
األولية حلني وصول سيارة اإلسعاف 

لنقل املصاب إلى املستشفى».

فرز الديحاني

السويط: إلزام «احملاسبة» بتقدمي تقرير سنوي إلى املجلس
عن املصروفات السرية خالل شهر من انتهاء السنة املالية

تقدم النائب ثامر السويط 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحــكام القانون رقــم (٣٠) 
لسنة ١٩٦٤ بإنشــاء ديوان 

احملاسبة.
ويقضي االقتراح بإلزام 
رئيــس الديــوان بــأن يقدم 
إلى مجلس األمة خالل شهر 
مــن انتهاء كل ســنة مالية، 
بصفة سرية تقريرا مفصال 
عــن كل مبلغ منصرف على 
الســرية  بنــد املصروفــات 

(اخلاصة).
كمــا يقضــي االقتــراح 
بإدخال مجلس األمة كطرف 
في الرقابة عند إحالة اخلالف 
بني اجلهة صاحبة املناقصة 
وديوان احملاسبة إلى مجلس 
الوزراء، بحيث يخطر رئيس 
مجلس الوزراء مجلس األمة 
بقــراره حول اخلــالف قبل 

ثالثني يوما من العمل به.
ونص االقتــراح على ما 

يلي:
(املادة األولى): تضاف فقرة 
جديدة للمــواد (١٣) و(٥٣) 
القانــون رقــم  و(٨٠) مــن 
(٣٠) لسنة ١٩٦٤ املشار إليه 

نصوصها اآلتي:
املادة ١٣ (فقرة أخيرة):

انتهاء كل سنة مالية، بصفة 
ســرية، تقريــرا مفصل عن 
كل مبلــغ منصرف على بند 
املصروفات السرية مع بيان 
الغــرض من الصرف، وذلك 
بالنسبة إلى كل جهة مدرج 
مبيزانيتها اعتماد مخصص 

لهذا الغرض».
(املــادة الثانية): يســتبدل 
بنص املادة (٣٣) من القانون 
رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ املشار 

إليه النص اآلتي:
«إذا وقع خالف بني الديوان 
وإحدى الوزارات أو املصالح 
أو اإلدارات أو الهيئات العامة 
بشأن الرقابة التي ميارسها 
الديــوان، يعرض األمر على 
مجلس الــوزراء للبت فيه، 
ويعمل بالقرار الذي يصدره 
املجلس على أن يقوم رئيس 
ديــوان احملاســبة بإخطــار 
مجلــس األمــة باملوضــوع 

فورا».
(املــادة الثالثة): يلغى كل 
حكــم يتعارض مــع أحكام 

هذا القانون.
(املادة الرابعة): على رئيس 
مجلــس الــوزراء والوزراء 
كل فيما يخصــه تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة االيضاحية 

املناقصــة مــن التعاقــد مع 
املتعهد أو املقاول الذي رئي 
إرســاء العطاء عليه إال بعد 
احلصــول علــى الترخيص 
بذلك من الســلطة املختصة 

بالديوان.
وملــا كانــت ذات املــادة 
تسمح للجهة املختصة في 
حال اعتراض رئيس ديوان 
املناقصة  احملاســبة علــى 
وإصرار الوزيــر عليها أن 
يرفع الوزير وجهتي النظر 
إلى مجلس الوزراء الذي يبت 
في املوضوع بعد االستماع 

لرأي رئيس الديوان.
فإنه وتعزيزا للشفافية 
فــي اإلجراءات متت إضافة 
فقرة أخيرة كما جاءت في 
هــذا االقتراح للمــادة (١٣) 
والغاية منها وضع مجلس 
األمــة كجهــة رقابيــة فــي 
الصورة، عند إحالة اخلالف 
بني اجلهة صاحبة املناقصة 
وديوان احملاسبة إلى مجلس 
الوزراء، بحيث يخطر رئيس 
مجلس الوزراء مجلس األمة 
بقراره حــول اخلالف قبل 

ثالثني يوما من العمل به.
املادة ٥٣ (فقرة جديدة):

تنــص املــادة (١٧) من 

له منــذ توليه منصبه في 
حتصيل مستحقات الدولة 

لدى الغير.
املادة ٨٠ (فقرة أخيرة):

تتنــاول املادة (٨٠) من 
قانــون ديوان احملاســبة، 
موضوع املصروفات السرية 
(والتي يعبــر عنها قانون 
باملصروفــات  امليزانيــة 

اخلاصة).
وهذه املادة ال تدع مجاال 
ملجلس األمة ملمارسة حقه 
في الرقابة على االعتمادات 
امليزانية  املخصصــة فــي 
الســرية  للمصروفــات 
(اخلاصــة)، مع أنها أموال 
عامة من حق أعضاء مجلس 
األمة أن ميارسوا في شأنها 
صالحياتهم الدستورية في 
الرقابــة عليها، ســواء من 
حيــث مبلغها أو من حيث 
األغراض التي صرفت من 

أجلها.
وللتحقــق كذلك من أن 
هذه االعتمادات قد وجهت 
ملا فيه املصلحة العامة، وأن 
املســئولني لم يتجاوزا في 
شــأنها االعتمادات املقررة 
في امليزانية لهذا الغرض.

من أجــل ذلك مت إضافة 

على ما يلي:
جاء هذا االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء 
ديــوان احملاســبة فأضافت 
املادة األولى بعض النصوص 

على الوجه التالي:
املادة ١٣ فقرة أخيرة:

حيث ان من اختصاصات 
ديــوان احملاســبة إخضــاع 
اخلاصــة  املناقصــات 
بالتوريدات واألشغال العامة 
إذا بلغــت قيمــة املناقصــة 
الواحــدة مائــة ألــف دينار 
فأكثر كما جاء في املادة (١٣) 
من القانون ذاته، وهي املادة 
التــي متنع اجلهــة صاحبة 

الدستور على أن «لألموال 
العامــة حرمــة، وحمايتها 

واجب على كل مواطن».
حيث لوحظ أن اجلهات 
احلكومية كثيرا ما ترتكب 
مخالفات مالية وجتاوزات 
إدارية ذات أثر مالي، ومعدل 
هــذه املخالفات فــي تزايد 
مســتمر – في الوقت ذاته 
تقوم تقارير ديوان احملاسبة 
برصد هذه املخالفات إذا يكاد 
ال يخلو تقرير من احلديث 
عن املخالفات املالية، وسبب 
عدم معاجلتها يتم ترحيلها 

سنة بعد األخرى.
ومــن ثــم كان البد من 
التصــدي لهــذه الظاهــرة 
الوزيــر  باعتبــار نشــاط 
في مواجهة هــذه الظاهرة 
عنصرا من عناصر تقييم 
أدائــه، ملا يحملــه ذلك من 
انعكاس ملدى التزامه بالنص 
الدستوري املنوه عنه ومدى 

احترامه لقدسية املال.
من أجل ذلك متت إضافة 
فقرة جديدة لهذا االقتراح 
مبقتضاها أصبح كل وزير 
ملزم مبوافاة مجلس األمة 
الــوزراء بتقرير  ومجلس 
نصف ســنوي عــن جهود 
الــوزارة واجلهات التابعة 

فقرة جديدة إلى املادة (٨٠) 
توجب رئيــس الديوان أن 
يقــدم إلــى مجلــس األمة 
خالل شــهر من انتهاء كل 
ســنة مالية، بصفة سرية 
أيضــا تقريــرا مفصال عن 
كل مبلــغ منصــرف علــى 
بنــد املصروفات الســرية 
(اخلاصة) مع بيان الغرض 
من الصرف، وذلك بالنسبة 
إلى كل جهة مدرج مبيزانيتها 
اعتمــاد مخصــص لهــذا 
الغرض، وال شك أن أعضاء 
مجلس األمة مؤمتنون على 
هذه السرية وأولى الناس 

باحلفاظ عليها.
الثانية  املــادة  وجاءت 
تعزيــزا للشــفافية فــي 
اإلجراءات مت استبدال نص 
املادة (٣٣) من القانون رقم 
(٣٠) لســنة ١٩٦٤ املشــار 
إليــه الــذي يلــزم رئيس 
ديــوان احملاســبة باطالع 
مجلــس األمة على العقود 
واملناقصات التي تلجأ فيها 
احلكومة إلى تفعيل املادة 
(١٣) من القانون ذاته فورا 
وقبل البت فيها كي يكون 
األمــر حتت نظــر مجلس 
األمــة حتقيقــا للمزيد من 

الرقابة.

ثامر السويط

«علــى أن يخطر رئيس 
الــوزراء مجلــس  مجلــس 
األمة بالقرار ومبرراته قبل 
مباشرة الترسية أو التعاقد 
محل اخلالف مبدة ال تقل عن 
ثالثــني يوما تبدأ من تاريخ 
وصول اإلخطار إلى مجلس 
األمــة في دور انعقــاد قائم 

فعليا».
املادة ٥٣ (فقرة جديدة):

«علــى كل وزير أن يقدم 
تقريــرا نصف ســنوي إلى 
مجلس األمة ومجلس الوزراء 
عن جهود الوزارة واجلهات 
التابعة له منذ تولية منصبه 
فــي حتصيــل مســتحقات 
الوزارة لــدى الغير، وما مت 
بخصوص باقــي املخالفات 
املالية املتكررة التي يرصدها 
ديــوان احملاســبة، ومــدى 
االلتــزام بقواعــد وأحــكام 
القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤، 
والقانون رقم (٤٩) لســنة 
٢٠١٦ سالف الذكر، ويعد عدم 
االلتزام بهذا التكليف مخالفة 

جسيمة».
املادة ٨٠ (فقرة أخيرة):

«ويقدم رئيس الديوان إلى 
مجلس األمة خالل شهر من 

مهلهل املضف يطلب أسماء رؤساء 
األقسام في كلية الهندسة والبترول 

وجــه النائــب مهلهــل 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
العالــي د.محمد  التعليــم 
الفارس جاء كالتالي: يرجى 

تزويدي باآلتي:
١- جدول تفصيلي يوضح 
أسماء رؤساء األقسام في 
الهندســة والبترول  كلية 
الذاتية وتاريخ  وسيرتهم 
تعيينهــم بصفة رؤســاء 
أقســام علمية وعدد مرات 
التجديد لهم مع ذكر تفصيل 

كل حالة جتديد.
٢- ما الدرجة العلمية لرؤســاء األقســام 
في كلية الهندســة والبترول عند توليهم 
مهام رئاسة القســم؟ مع تزويدي بجدول 
تفصيلي يبني اإلنتاج العلمي واألكادميي 
لرؤســاء األقســام منــذ ٢٠١٠ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٣- عــدد األبحاث العلميــة التي تقدم بها 
كل رئيس قســم للترقية إلى درجة أستاذ 
مساعد أو أستاذ، وهل رفضت جلنة القسم 
أو الكلية ترقيــة أحدهم؟ يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من محاضر جلان الترقيات 

وتقاريرها.
٤- هل عني عضو هيئة تدريس كويتي في 
قسم الهندســة املدنية في الكلية من غير 
املبتعثني من الكلية أو اجلامعة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بالسند 
القانوني لهذا اإلجراء ومحاضر اللجان التي 

شكلت في هذا اخلصوص، 
وهل يوجد صلة قرابة مع 

رئيس القسم؟
٥- جدول تفصيلي يتضمن 
االستشارات حسب األعوام 
األكادميية بدءا من ٢٠١١/٢٠١٠ 
وإلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ التي قدمها 
قسم الهندســة املدنية في 
الهندســة والبترول  كلية 
وقيمة العقود التي أبرمت، 
مع بيان اجلهــات الطالبة 
لالستشــارات سواء كانت 
داخل اجلامعة أو خارجها، 
ونســبة مشــاركة أعضاء هيئة التدريس 
وأسمائهم، وعدد االستشارات التي قدمها 
جميع رؤســاء األقســام فــي الكلية داخل 
اجلامعة وخارجها قبل وبعد توليهم املنصب 
بالتسلسل حســب األعوام األكادميية منذ 

٢٠١٠ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٦- كــم عــدد األبحــاث العلميــة التي قام 
بها رئيس قســم الهندسة املدنية خالل ٣ 
سنوات منذ ٢٠١٩/٢٠١٨ حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ وهل قدمت شكوى إلى مدير 
جامعة الكويت في هذا اخلصوص؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بفحوى 
الشكوى واإلجراءات التي متت للتحقق من 

األمر وتوصية اللجان التي مت تشكيلها.
٧- جدول تفصيلــي لإلنتاج العلمي لكل 
أساتذة قسم الهندسة املدنية خالل األعوام 

٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

مهلهل املضف مبارك اخلجمة: ما تأثير الرعي اجلائر أثناء «التخييم»؟
مبــارك  النائــب  وجــه 
اخلجمــة ســؤاال إلــى وزير 
النفط د. محمد الفارس جاء 

كالتالي:
استنادا إلى القانون رقم 
(٤٢) لســنة ٢٠١٤ بإصــدار 
قانون حماية البيئة واملعدل 
بالقانــون رقم (٩٩) لســنة 
٢٠١٥، يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما تأثير الرعي اجلائر على 
تربية احليوانات ومواقعها؟ 
وما اخلطة املوضوعة حلل 

تلك املشكلة؟
٢ ـ ما األضرار البيئية أثناء 
موسم التخييم وبعده؟ وما 

جاء كالتالي: 
خلصت دراسة أمنية كويتية 
العنصــر  إلــى أن نقــص 

التي تضمنتها؟
٣ ـ ما اســتراتيجية الوزارة 
واخلطط املوضوعة حلماية 
ســواحلنا البحرية من أجل 
القضاء أو احلــد من جرائم 
التســلل أو التهريب بجميع 

أشكاله؟
٤ـ  هل تطبق أقصى العقوبات 
على املتسللني إلى البالد وذلك 

ملنع االختراقات املتكررة؟
٥ ـ ما الوســائل املستخدمة 
واإلجراءات األمنية الوقائية 
التي جتريهــا أجهزة الدولة 
والتكنولوجيا املســتخدمة 
في مكافحة ظاهرة التســلل 

عبر البحار؟

البشــري ووجــود مناطق 
سكنية على الساحل مباشرة 
وعدم مواكبــة التطور في 
تدعيم جهاز خفر السواحل 
من أبرز املعوقات التي حتد 
من جهود األمن في احلد من 
عمليات التسلل عبر البحر، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ ما آخر عمليات التســلل 

التي أحبطتها الكويت؟
٢ ـ هل أعدت الوزارة دراسة 
لهذه املشكلة ومعرفة أسبابها 
ووســائل القضــاء عليها أو 
احلد منها؟ مع تزويدي بتلك 
الدراســات، وما التوصيات 

استفسر عن آخر عمليات التسلل التي أحبطتها الكويت

مبارك اخلجمة

احللــول التي وضعت للحد 
من هذه األضرار؟

٣ ـ مــا اخلطــط املوضوعة 
التســرب  ملعاجلة مشــاكل 

النفطي داخل البالد؟
٤ـ  كم عدد الدراكيل ومواقعها 
وتأثيرها على سطح التربة؟ 
وما احللول املوضوعة حلل 

مشاكلها البيئية؟
٥ ـ ما ســعة مرادم النفايات 
املوجودة حاليا ومتطلباتها؟ 
وما اخلطوات املتخذة للحد 

من آثارها على البيئة؟
كمــا وجــه النائــب مبــارك 
اخلجمــة ســؤاال إلــى وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 


