
استقبل خييادم احلييرمييني الشريفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز ال سعود  في الرياض 
أمييس رئيييييس مجلس االمييية ميييرزوق الغامن 

والوفد البرملاني املرافق له .
   وفي مستهل اللقاء نقل الرئيس الغامن 
خلييادم احلييرمييني الشريفني حتيات صاحب 
السمو امييييير الييبيياد الشيخ صييبيياح االحمد 
وتقديره واحترامه الكبيرين الخيه خادم 
احلرمني الشريفني فيما حمل امللك سلمان 
بن عبدالعزيز الرئيس الغامن نقل حتياته 
ومتنياته لسمو امير الباد بييدوام الصحة 
والعافية وللشعب الكويتي مبزيد من التقدم 

واالزدهار .
   واكييد الغامن خال اللقاء تقدير الكويت 
أميرا وحكومة وبرملانا وشعبا للدور احملوري 
والهام الذي تلعبه اململكة العربية السعودية 
في حفظ استقرار وامن املنطقة واحلرص على 

وحدة الصف اخلليجي والعربي واالسامي .
   واكيييد الييغييامن على متيز وخصوصية 
العاقات التاريخية بني الكويت واململكة 
العربية السعودية والتي تعد مثاال يحتذى 
لشكل العاقات القائمة على الثقة املطلقة 
والتكامل والتنسيق والتناغم الكامل بني 

البلدين .
   وحضر اللقاء ميين اجلييانييب السعودي 
وزييير الدولة عضو مجلس الييوزراء صاحب 
السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن 
عبدالعزيز ووزييير الداخلية صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
بيين عبدالعزيز ورئيييييس مجلس الييشييورى 

السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد 
آل الشيخ  ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزييير 
اخلارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز 
العساف  فيما حضره من اجلانب الكويتي  
اعضاء الوفد البرملاني املرافق للغامن والذي 
يضم كا من أمييني سر مجلس األميية النائب 

الدكتور عييودة الرويعي والنواب احلميدي 
السبيعي وسعدون حماد العتيبي والدكتور 
عادل الدمخي وماجد مساعد املطيري وثامر 
السويط الظفيري وعبدالله فهاد العنزي 
وسييعييد اخلنفور الييرشيييييدي وعسكر عويد 
العنزي وخلف دميثير العنزي اضافة الى 
سفير الكويت لييدى الييرييياض الشيخ علي 

اخلالد الصباح وأمني عام مجلس األمة عام  
الكندري . 

   يذكر ان الغامن والوفد البرملاني املرافق له 
يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى اململكة العربية 
السعودية تلبية لدعوة من رئيس مجلس 
الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله 

بن محمد آل الشيخ.
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خادم احلرمني مستقبا الرئيس الغامن

نقل إليه حتيات سمو األمير
املرافق  البرملاني  والوفد  الغامن  يستقبل  الشريفني  احلرمني  خادم 

الشاهني يقترح مراجعة إجراءات األمن والسالمة في املدارس  
 أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدميه 
اقتراحاً برغبة قال في مقدمته : ُفجعت 
الكويت بخبر تعرض التلميذ - شاهني 
البشر- شافاه الله وعافاه، حلادث دهس 
من عربة نقليات داخييل ساحة مدرسة 

عبدالله عبداللطيف العمر االبتدائية 
للبنني، ما عرضه إلصابات بليغة وكسور 
فييي وجييهييه وأجييييزاء أخيييرى ميين جسمه، 
وعكست احلادثة املروعة، نقصا كبيرا 
في إجييراءات األمن والسامة في مدارس 

الكويت.
  ونص االقتراح على اآلتييي:  مراجعة 
إجييييراءات األميين والييسيياميية فييي مييدارس 
دولة الكويت، ومنها منع دخول املركبات 
والعمال إلى املدارس أثناء ساعات الدوام، 

وإصدار قرار - مدّونة- يضمنها ويعممها 
وُيلزم بها، على أن يتم نشره والتذكير 
به واملتابعة الييدورييية ملييدى االلييتييزام به 
وتطبيقه في املدارس احلكومية واخلاصة 

كافة«

املويزري يقترح عدم زيادة أسعار اخلدمات 
األمة مجلس  من  بقانون  إال  العامة 

أعيييلييين الييينيييائيييب شعيب 
املويزري عن تقدميه اقتراحاً 
بقانون بشأن تعديل أحكام 
امليييرسيييوم بييقييانييون رقيييم 79 
لسنة 1995 في شأن الرسوم 
والييتييكيياليييييف املييالييييية مقابل 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة، يقضي بعدم صدور 
أي قييييرارات بييزيييادة أسعار 
وأثيييميييان اخليييدميييات الييعيياميية 
اال بقانون ميين مجلس األميية 
وإلييغيياء الييقييرارات الييوزارييية 
واالداريييية كافة التي صدرت 
بييييزيييييادة الييييرسييييوم مييقييابييل 

اخلدمات العامة .
مادة 1:يستبدل بنص املادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 النص اآلتي:

» تسري أحكام املييادة السابقة على األثمان التي تدفع مقابل احلصول على 
اخلدمات والسلع واملشتقات النفطية التي تقدمها الوزارات أو الهيئات واملؤسسات 
العامة ذات امليزانية امللحقة واملستقلة وتسري على الشركات اململوكة للدولة ، وال 

تسري على مقابل االنتفاع والرسوم املقررة طبقا لاتفاقيات الدولية » .
مادة 2 تضاف مادة جديدة للقانون املذكورة نصها كالتالي:  » تلغى  القرارات 
الوزارية واالدارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل اخلدمات العامة التي 
تقدمها الوزارات والهيئات والشركات العامة للمواطنني والتي صدرت قبل صدور 
هذا القانون«.   وجييييياءت املذكيييرة اإليضاحية للقانون مبا يلي:صدر القانون رقم 
79 لسنة 1995 املشار اليه بشأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق 
واخلدمات العامة ونص في مادته االولييى على انه )ال يجوز اال بقانون ان يزيد 
الرسوم والتكاليف املالية الواجب أداؤها مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة 

التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر لسنة 1994(.
ونصت املادة الثانية منه على انه )ال تسري أحكام املادة السابقة على األثمان 
التي تدفع مقابل احلصول على اخلدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة 
واملؤسسات العامة ذات امليزانية امللحقة واملستقلة وال تسري كذلك على مقابل 

االنتفاع والرسوم املقررة طبقا لاتفاقيات الدولية(.
وقد تبني عند تطبيق أحكام املادتني ان أحكام املواد السابقة قد أطلقت يد احلكومة 
في حتديد أسعار السلع واخلدمات التي تقدمها الهيئات واملؤسسات العامة وان 
احلكومة قد جتيياوزت وأسيياءت استخدام نص املييادة الثانية بأن بييادرت بتقرير 
زيادات مالية وحتميل املواطن أعباء مالية وذلك من خال رفعها ألسعار املشتقات 
النفطية مثل البنزين وكذلك زيادة رسوم اخلدمات الصحية باملجلس الطبي العام 
على املواطنني والتي تقدمها وزارة الصحة وزيادة رسوم البلدية وزيادك رسوم 
استخراج الهويات الرسمية واخلدمات من بعض الهيئات واملؤسسات العامة 
والشركات اململوكة للدولة من دون مراعاة للمواطنني بشكل عام ومحدودي الدخل 
منهم بشكل خاص، األمر الذي يتعني معه إعييادة النظر في القانون وتعديله مبا 
يحول دون انفراد احلكومة بقرارات زيادة الرسوم والتكاليف املالية مقابل اخلدمات 
والسلع واملنتجات النفطية في كل مرافق وأجهزة الدولة من دون متييز بينهم واال 

تصدر قرارات اي زيادة في أسعار وأثمان اخلدمات العامة اال بقانون .
وحتقيقا لهذا الغرض فقد أعد االقتراح بقانون املرفق متضمنا في مادته االولى 
: تعديل املادة الثانية من القانون املذكور بحيث ال يجوز زيادة الرسوم والتكاليف 
الواجب أداؤها مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات العامة والسلع واملنتجات النفطية 
إال بقانون يصدر من مجلس االمة. ونص االقتراح في مادته الثانية على ان تضاف 
مادة جديدة للقانون املذكورة نصها كالتالي : تلغى القرارات الوزارية واالدارية 
كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل اخلدمات العامة التي تقدمها الييوزارات 

والهيئات والشركات العامة للمواطنني والتي صدرت قبل صدور هذا القانون.

5 نواب يقترحون تعديل
 قانون اخلدمة املدنية 

قدم  عدد من النواب اقتراح بقانون  لتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 
)15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية، مشفوعاً مبذكرته اإليضاحية، برجاء 

التفضل بعرضه على مجلس األمه املوقر مع أعطاءة صفة االستعجال.
تضاف الفقرة التالية إلى نص املادة )32( من املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 

1979 في شأن اخلدمة املدنية على النحو التالي:
» ويضع مجلس اخلدمة املدنية االشتراطات والضوابط الازمة إلحالة املوظف 
للتقاعد مشتملة أسباب اإلحالة للتقاعد واَليات وخطوات اإلحالة واملدة الزمنية 
املطلوبة إلباغ املوظف بإحالته للتقاعد وضوابط االستثناءات الواردة على اإلحالة 
».  ونصت املذكرة اإليضاحية على: جاء كل من مرسوم القانون رقم )15( لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية ومرسوم نظام اخلدمة املدنية محدداً عدد من احلقوق 
والواجبات املتعلقة باملوظف في اخلدمة املدنية وقد أشارت املادة )32( من املرسوم 
بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية إلى حاالت انتهاء اخلدمة 
منها اإلحالة للتقاعد ، إال أنه بالتطبيق العملي تبني عدم وجود ضوابط واضحة 
ومحددة آلليات اإلحالة للتقاعد بل تركت هذه املسألة احليوية لتقدير كل وزير 
من الييوزراء مما خلق حالة من التباين بني الييوزارات املختلفة في تطبيق شروط 
اإلحالة للتقاعد واالستثناءات الييواردة فيها ، أضافة إلى أن عدم وجود الضوابط 
التي حتكم أحاله املوظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالني للتقاعد أنتهى العديد منها 
إلى القضاء ملا تسببت قييرارات اإلحالة للتقاعد من أخال بحقوقهم الدستورية 
والقانونية ، والفقرة املقترحة في القانون تفرض على مجلس اخلدمة املدنية وضع 
ضوابط وأحكام واشتراطات أحاله املوظف للتقاعد مبا يضمن كفالة توفر حماية 
احلقوق األساسية للموظف في حال أحالته للتقاعد واملقترح تأكيد وتعزيز ملبادئ 
األنصاف واملساواة في احلقوق والواجبات ووجود اَليات منضبطة لإلحالة للتقاعد 

واالستثناء منها.

العتيبي يسأل وزير العدل عن األحكام 
النهائية الباتة في قضايا الرأي

وجه النائب خالد العتيبي سؤااًل إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.فهد العفاسي بشأن األحكام النهائية الباتة املتعلقة بقضايا الرأي.وجاء في 
نص سؤاله:  شهدت الفترة األخيرة صدور أحكام قضائية عدة بدرجات التقاضي 
املختلفة بحق مواطنني في قضايا تتعلق بالرأي بسبب تغريدات لهم على مواقع 
التواصل االجتماعي ومواقف أخرى أبدى فيها هؤالء املواطنون آراءهم سواء بالقول 
أو الفعل ومتت محاكمتهم بعد مخالفتهم القوانني التالية: - القانون رقم 19 لسنة 
2012م في شأن حماية الوحدة الوطنية.  - القانون رقم 63 لسنة 2015م في شأن 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات.  - القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن املطبوعات 
والنشر.  - القانون رقم 35 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء 
واحملاكمات اجلزائية رقم 17 لسنة 1960م. - قانون اجلزاء رقم 31 لسنة 1970م 
لتعديل قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 1960م. - القانون رقم 1 لسنة 2007 اإلعام 

املرئي واملسموع.  وعليه يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:
 إحصائية تشمل إجمالي عدد الدعاوى القضائية منذ تطبيق القوانني املذكورة 
على أن تشمل هذه اإلحصائية األمور التالية:   - األحكام النهائية الباتة املتعلقة 
بقضايا الرأي واملُغردين وإجمالي عدد سنوات احلكم بالسجن وإجمالي الغرامات 
املالية.  - عدد السجناء احلاليني الذين ما زالوا بالسجن واآلخرين الذين صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن وَلم يتم تنفيذ تلك األحكام بسبب وجودهم خارج الباد 
أو لظروف أخييرى.  - املواطنني الذين قاموا بتنفيذ العقوبة وخرجوا من السجن 

وأسباب خروجهم فيما إذ كان عفًوا أو انتهاء مدة عقوبتهم

شعيب املويزري 

 رياض عواد

أكد النائب محمد الدالل رفضه قيام اجلهات 
احلكومية برفع الييرسييوم على اخلييدمييات أو 
فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون بها من 
مجلس األمة ، داعيا املجلس إلى وقفة جادة 

للتصدي لهذا التوجه احلكومي
وقييال الييدالل في تصريح صحفي باملركز 
االعامي ملجلس االمه انني سأتكلم اليوم عن 
ثاث قضايا مهمة ، األولى تهم كل املواطنني 
وهييي قضية دسييتييورييية وقانونية فييي ظل 
استمرار ممارسات أجهزة الدولة وخاصة 
وزارة املالية التي تتعمد عدم تطبيق الدستور 
ومخالفة القانون وجتاهل مطالب النواب التي 
أكدنا فيها على عدم فرض أي رسوم جديدة 
على اخلدمات أو زيييادة الرسوم احلالية إال 

بقانون .
وأضييياف اليييدالل نسمع أن هيينيياك زيييادة 
رسوم من قبل البلدية ورسوما جديدة أيضا 
مقابل اخلدمات التي تقدمها وزارة الداخلية 
وهناك ممارسات في بعض اجلها ت ال تراعي 
النصوص الدستورية املتعلقة بالرسوم 
والتكاليف إذ ال يجوز زيييادة الرسوم على 
قيمة اخلييدمييات املييقييرة منذ الييعييام 1994 إال 

بقانون .
وقال الدالل أن احلكومة نفت فرض ضرائب 
لكنها دخلت علينا من »الدريشة«بفرض أو 
زيييادة الرسوم على خدمات الدولة ، مؤكدا 
أنه إذا ارادت احلكومة رفع الرسوم فلتتقدم 
بقانون بها إلى مجلس األميية ، الفتا إلى أنه 

وإن كانت هناك بعض الرسوم مبررة ألي 
اعتبار إال أنه وفي املقابل فإن هناك رسوما 
غير مبررة سييواء كانت تخص املواطنني أو 

املقيمني .
وأوضح الدالل أنه وجه سؤاال برملانيا عن 
اجلهات التي رفعت الرسوم با قانون وما هو 
املوقف احلكومي وموقف ديوان احملاسبة من 
الزيادة ، مؤكدا ان هذه القضية تستحق وقفة 

جادة من مجلس األمة .

وذكيير الييدالل أن القضية الثانية تتعلق 
بالسفارة املصرية والتي يبدو أنها اقوى 
من وزارة اخلارجية الكويتية ، مشيرا إلى 
ان القنصلية املصرية كانت فييي الروضة 
وبعد شييكيياوى ميين االزدحييييام الييذي يشكله 
كثرة ارتياد املواطنني واملقيمني لها قررت 
السفارة نقل قنصليتها إلييى منطقة السام 
فييي جنوب الييسييرة ، ومتييت مخاطبة وزارة 
اخلارجية بهذا اخلصوص وتساءل الييدالل 
..هل تتعمد السفارة املصرية افتعال مشاكل 
مع املواطنني هي في غنى عنها ، وهل تتعمد 
وزارة اخلييارجييييية التغاضي عيين شكاوى 
املواطنني وخشيتهم من انتقال االزدحييام من 

الروضة إلى السام ؟
وأشييييار الييييدالل إليييى أن بييلييدييية الكويت 
أعييطييت وزارة اخلييارجييييية قطعة كاملة في 
مشرف إلقامة مباني السفارات والقنصليات 
والبعثات الديبلوماسية بها وهذا أفضل من 

كل النواحي مبا في ذلك الناحية االمنية
وقال الدالل يجب على القنصلية املصرية 
اخيييذ قيييرار سييريييع واالنييتييقييال إليييى مشرف 
بعيدا عن السكان او منطقة ليس فيها سكن 

للمواطنني والزحام ألنهم  في غنى عن ذلك .
واكد الدالل ان وزارة اخلارجية مسؤولة 
فييي املييقييام األول وعلى وزييير اخلارجية أن 
يكونهناك حتييرك جيياد منه ويحسم هذه 
العملية. وقييال إنييه إذا مت فييرض االميير على 
الناس واهل جنوب السرة ستزيد الفجوة ألن 
أهل جنوب السرة اليقلون عن أهل الضاحية 

أوغيرها واملشكلة ستكون مستمرة.
من ناحية اخييرى قال الييدالل : تقدمت  انا 
وعدد من الزماء مبقترح قانون مع الزماء 
عبد الله الكندري وبدر املا واسامة الشاهني 
وخليل ابييل لتعديل ولذلك املسؤولية على 
وزارة اخلارجية بالدرجة األولييى ألنه على 
الييرغييم ميين الييشييكييوى لييم يتحركوا ووزييير 
اخلارجية يجب أن يكون لييه دور وحتييرك 

قانون اخلدمة املدنية الضافة فقرة واحدة .
واشار الدالل ان سبب املوضوع لو تذكرون 
إحالة 15٦ محقق إلى التقاعد وبعده وزارة 

األشغال طلبت نفس الشيء.
ووبييني الييدالل ان هذا نتيجة سوء اإلدارة 
ألن ديوان اخلدمة املدنية ترك تقدير اإلحالة 
للتقاعد للوزير املختص وكييل وزييير يتخذ 
القرار الذي يرغب فيه وهذا االمر سبب مشاكل 
كبيرة للمواطنني وسألت وزير شؤون مجلس 
الوزراء العام املاضي  عن املوضوع فأعطى رد 
وكان الرد متواضع وبطيء.. وفي اجللسة 
املقبلة ساحتدث عن هذا الرد البطيء الذي لم 
يعجبني. وكشف الدالل ان التعديل هو نص 
واحييد إضافة على املييادة 32 من القانون 15 
لعام 79  على مجلس اخلدمة املدنية  أن يضع 
الشروط والضوابط الازمة إلحالة املوظف 
للتقاعد بحيث اسييبيياب االحيياليية وخطوات 
اآلحالة واملدة الزمنية الازمة إلخطار املوظف 
والضوابط لاستثناءات مشيرا الي ان هناك 
مصلحة للمواطنني والكويت في هذا القانون 

الذي قدمناه بصفة االستعجال.  

محمد الدالل

شدد على ضرورة زيادة أي رسوم من دون قانون

الدالل: على وزير اخلارجية نقل القنصلية املصرية
 من الروضة ملنطقة السفارات مبشرف وليس للسالم 

قيييال رئيييييس جليينيية امليييييزانيييييات واحلييسيياب 
اخلتامي عييدنييان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة مشروعي ميزانية ميزانية 
الهيئة العامة لاتصاالت وتقنية املعلومات 
ووكالة األنباء الكويتية للسنة املالية اجلديدة 
2020/2019 وحسابهما اخلتامي للسنة 
املالية املنتهية 2018/2017 وماحظات ديوان 

احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني بشأنهما.
أوال: الهيئة الييعيياميية ليياتييصيياالت وتقنية 

املعلومات
ناقشت اللجنة ضييرورة إيجاد آلية رشيدة 
حتقق العدالة والشفافية في حسم القضايا 
اخلافية فيما بني اجلهات احلكومية وديييوان 
احملاسبة باللجوء إلى مجلس الوزراء وسبق أن 
ناقشت اللجنة ذلك باجتماعها مع سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وأكييدت اللجنة على ضييرورة متكني الديوان 
من القيام باالختصاصات املناطة له وفق قانون 
إنشائه  بتوفير كافة األدوات التي تكفل له القيام 
مبهامه الرقابية ، واحلييرص على التعاون مع 
كافة األجهزة الرقابية مبا فيها جهاز املراقبني 

املاليني.
كما ناقشت اللجنة ما لوحظ على الهيئة 
من توسع باجراء املناقات املالية والتي مت 
توجيهها لتعزيز بند املكافآت لفرق العمل نتيجة 
استمرارالهيئة باالستعانة مبوظفي األمانة 
العامة ملجلس الييوزراء كونها اجلهة املشرفة 
على األعمال اإلدارييية واملالية والقانونية على 
الرغم من إنشاء الهيئة منذ العام 2014 ، حيث 
تعهد رئيس الهيئة أثناء االجتماع بأنه سيتم 
فصل أعمال الهيئة عن األمانة خال الشهرين 

القادمني.
وأكيييدت اللجنة على ضيييرورة السرعة في 
اتخاذ ما يلزم نحو اصدار كافة اللوائح املنظمة 
للعمل وامللزمة منها قانونا ، لتفعيل دور الهيئة 
ورفييق الييقييدرة على تسيير أعمالها واحلييد من 
استمرار فرق العمل واللجان ألعمال تعد أساسا 
من صميم أعمال املوظفني بالهيئة خاصة بعد 

مرور أكثر من 3 سنوات على انشائها.
كما ناقشت اللجنة مييدى قييدرة الهيئة في 
تنفيذ مييشييروع استيراتيجية األميين الوطني 
السيبراني ومبررات رفع تكلفة املشروع الكلية 
من 64 مليون دينار إلى 118 مليون دينار على 
مدى 3 سنوات لتنفيذه ، كونه من املشاريع ذو 

أهمية على املستوى الوطني وبحاجة لذوي 
اخلبرة واملييهييارة من املختصني في مجال أمن 
املعلومات وما يواجهه من حتديات ومخاوف 
من عدم تعاون اجلهات احلكومية في تنفيذ هذه 
املنظومة األمنية على الرغم من املبالغ الطائلة 

التي ستصرف على هذا املشروع الضخم.
ثانيا : وكالة األنباء الكويتية 

ناقشت اللجنة استمرار ما تعانيه وكالة 
األنباء الكويتية من مركزية في اتخاذ القرارات 
اإلداريييية وفقا لتعبير ديييوان احملاسبة أثناء 
االجتماع وما يعانيه الباب األول من اختاالت 
ولعدة سنوات متتالية مبا يتعلق مبنح املكافآت 
والييبييدالت واحلييوافييز املالية مبا يتعارض مع 

الضوابط املنظمة لها وبييدون أخييذ املوافقات 
املييسييبييقيية ميين اجلييهييات املييخييتييصييةوبيياألخييص 
مجلس اخلدمة املدنية لتافي تكرار رصد ذات 
املاحظات سنويا في تقارير اجلهات الرقابية 
على الرغم من إعطاء مهلة لكونا لتسوية تلك 
املاحظات إال أنها لم تكن جييادة في تسويتها 
، والتي كانت مبررا لرفض اللجنة مليزانية 

الوكالة وحسابها اخلتامي ولسنتني متتاليتني.
وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع كافة 
اجلهات الرقابية ، واتخاذ اخلطوات العملية 
اجليييادة فييي تسوية املاحظات املسجلة على 
الوكالة في التقارير الرقابية ، وإيجاد آليات 
أكثَر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق 
التقليدية ملا له من أثر في تسوية املاحظات أوال 
بأول مبا فيها املكاتب اخلارجية للوكالة وما ورد 
عليها من ماحظات ومخالفات مالية ، وسبق أن 

أوصت اللجنة بذلك في تقاريرها السابقة.
كما شددت اللجنة بضرورة توفير كل ما يلزم 
للرد على استفسارات ديوان احملاسبة ومتكينه 
من القيام مبهامه الرقابية وفقا ملا نص عليه 
قانون إنشائه ، وإعطاء مهلة زمنية لكونا للرد 
على الديوان مع حتري الدقة في استيفاء كافة 

البيانات املطلوبة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الوكالة 
بالشروط املعلن عنها في إعانات التوظيف 
للموظفني الكويتيني بأن تكون كافة النتائج 
موثقة وفقا ملعايير وضوابط واضحة حتقيقا 
ملييبييدأ الشفافية وتييسيياوي الييفييرص املمنوحة 
للمتقدمني ، وإعيييادة النظر في تييرأس اللجان 
املشكلة من قبل الوكالة مبا ال يتعارض مع مبدأ 

االستقالية واحليادية.

جانب من اجتماعات اللجنة
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