aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األحد
 13جمادى األولى 1437
 21فبراير 2016
العدد 786

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يهنئ بنجاح العملية االنتخابية

هنأ سمو األمير الشيخ صباح األحمد املواطنني وامل��واط�ن��ات بنجاح
العملية االنتخابية التكميلية في ال��دائ��رة الثالثة مشيدا ب��ال��دور الكبير
الذي قام به رجال القضاء والداخلية واالع�لام وكافة الجهات املعنية في
االعداد املتميز والترتيبات الرفيعة لها وبالتعاون الكبير بني املرشحني
والناخبني والتعامل الراقي لرجال االمن مما اسهم في انجاحها وسهل
عملية االق �ت��راع ل�ل�م��واط�ن�ين وي�س��ر وش�ف��اف�ي��ة وع�ك��س ال��وج��ه ال�ح�ض��اري
للوطن العزيز وابراز هذا العرس الديمقراطي بهذه الصورة املشرفة.

أكد ضرورة حفظ رفاه المواطن وأن مجلس االمة لن يهرب من مواجهة التحدي

الغانم :نحتاج إلى مشروع وطني
لمعالجة االختالالت االقتصادية
ال للعالج السياحي لكن يجب أال يتم التفرد بالقرار
أكد رئيس مجلس االمة مرزوق
ال�غ��ان��م ان مجلس االمة ل��ن يهرب
م��ن مواجهة التحدي االقتصادي
وس �ي �ن �ج��ح ب� ��إذن ال �ل��ه بمعالجته
كما نجح بتحديات سابقة مؤكدا
ال � �ح � ��اج� ��ة إل� � � ��ى م � � �ش� � ��روع وط� �ن ��ي
ملعالجة االخ �ت�ل�االت االق�ت�ص��ادي��ة
ب ��آل � �ي ��ات وق� � � � � ��رارات ت �ح �ف ��ظ رف � ��اه
املواطن خاصة ان استمرار الوضع
على ما هو عليه سيتسبب بضرر
ب��ال��غ ل�ل�م��واط��ن ك�م��ا ذك ��رت سابقا
الف� �ت ��ا إل� ��ى ان ال �ط ��ري ��ق ق ��د ي �ك��ون
ط��وي�لا لكنه غير مستحيل ولكن
املهم اخراج مشروع بلد.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص � �ح � �ف� ��ي ام� � � � ��س ع� � �ق � ��ب ت � ��رؤس � ��ه
اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة بحضور
ممثلي الحكومة واملجلس االعلى

للتخطيط ان ما يتم القيام به اآلن
هو للحفاظ على مستقبل املواطن
وام��وال االجيال املقبلة ومستقبل
الكويت والكويتيني.
ون� ��وه ال �غ��ان��م ال ��ى ان ��ه س�ي�ك��ون
اج�ت�م��اع��ان اح��ده�م��ا ي��وم ال�ث�لاث��اء
املقبل ف��ي ت�م��ام ال�ع��اش��رة صباحا
واالخ � ��ر ي ��وم االح� ��د امل �ق �ب��ل ل�ت�ق��دم
ال �ح �ك��وم��ة م� �س ��ودة أول� �ي ��ة ت �ح��دد
خ��ارط��ة ط��ري��ق تطبيق اص�لاح��ات
االختالالت االقتصادية الفتا الى ان
اجتماع الثالثاء سيكون للحديث
ع ��ن ال ��دع ��وم وب �ع��ض ال �ج��زئ �ي��ات.
وت� �م� �ن ��ى ال� �غ ��ان ��م ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة
م��راج �ع��ة ق��راره��ا ب �ش��أن تخفيض
مستحقات ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج بما
الي��ؤث��ر ع�ل��ى مستحقيه الفعليني
مؤكدا انه مع ايقاف الهدر في اي

برنامج تأهيلي لبرلمان
الطالب اليوم
ت �ن �ظ��م إدارة اإلع� �ل��ام بمجلس
األمة بالتعاون مع ادارة التدريب
اليوم البرنامج التأهيلي العضاء
ب� ��رمل� ��ان ال� �ط ��ال ��ب ال� �ث ��ال ��ث وال � ��ذي
يتضمن ورشة تدريبية عن طريق
ع �م��ل ال �ج �ل �س��ة ف ��ي ض � ��وء اح �ك��ام
الالئحة والدستور وذلك في قاعة
ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م وي �ح��اض��ر فيها

مدير االدارة القانونية باملجلس
ع �ب��دال �ل��ه ال� �ع� �ن ��زي .ك �م��ا ي�ت�ض�م��ن
ال�ب��رن��ام��ج ان�ت�خ��اب اع�ض��اء مكتب
امل� �ج� �ل ��س وال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ويختتم باجتماع اعضاء اللجنة
التعليمية م��ن ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب مع
رئيس اللجنة التعليمية النائب
د .عودة الرويعي.

داخل العدد

اجتماعات اللجان في ديسمبر

  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا وأنجزت 38تقريرا في ديسمبر

تفاصيل (ص)14-09

ق �ط��اع م��ن ال �ق �ط��اع��ات وم ��ع تقليل
الهدر بالعالج بالخارج واملتمثل
بالعالج السياحي من خالل وضع
ال� �ض ��واب ��ط ال �س �ل �ي �م��ة امل ��ان� �ع ��ة ل��ه
واملحافظة على املستحق.
ومن جهتهم قال عدد من النواب
ان الحكومة ل��م ت�ق��دم شيئا خالل
اجتماع أم��س مؤكدين ان رؤيتها
ل��م ت�ك��ن واض �ح��ة وأش� ��اروا إل��ى ان
ال ��دراس ��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
في اجتماع اللجنة املالية مهلهلة
وغ� �ي ��ر واض � �ح� ��ة ول� �ي� �س ��ت دق �ي �ق��ة
وت� �خ ��ال ��ف ال� ��واق� ��ع وت� �ب�ي�ن ل �ن��ا ان
التبذير بالجانب الحكومي أكثر
من املواطن.
تفاصيل (ص)03-02
الغانم خالل مشاركته في اجتماع اللجنة املالية بحضور الفريق الحكومي

المعيوف :خصخصة
الرياضة قبل فض
االنعقاد الحالي
أكد رئيس لجنة الشباب
والرياضة البرملانية النائب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف أن دور
االنعقاد الحالي ملجلس األمة
ل��ن ينتهي ق�ب��ل إق ��رار ق��ان��ون
خ�ص�خ�ص��ة ال��ري��اض��ة مبينا
أن��ه ق��ان��ون مهم ج��دا لتطوير
الرياضة في الكويت.
وأوض��ح ان لجنة الشباب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ت �ن �ت �ظ��ر ح��ال �ي��ا
دراس ��ة هيئة ال��ري��اض��ة ح��ول
الخصخصة وبعدها سنعد
ت� �ق ��ري ��رن ��ا ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل��رف �ع��ه
ال � ��ى م �ج �ل��س األم � � ��ة إلق � � ��راره
ف� ��ي ال � � � ��دور ال� �ح ��ال ��ي م ��ؤك ��دا
أن ال �ق��ان��ون س�ي�غ�ي��ر ال�ب�ي�ئ��ة
الرياضية نحو األفضل.

الخميس يفوز بتكميلية الثالثة
والكندري يحل ثانيا
أس � �ف � ��رت ن� �ت ��ائ ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ات
التكميلة في الدائرة الثالثة ملجلس
األمة عن فوز املرشح علي الخميس
بها ،حيث حصل على  7127صوتا،
فيما حل املرشح عبدالله الكندري
ثانيا بـ  4685صوتا.
وب�ل�غ��ت نسبة امل�ش��ارك��ة حسب
اح �ص��اءات غ�ي��ر رس�م�ي��ة ٪ 32.5
من اجمالي ع��دد الناخبني الذين
ي �ق��در ع ��دده ��م ب� �ـ  81218ن��اخ�ب��ا
منهم  37278من الذكور و43940
م��ن اإلن ��اث وال��ذي��ن ت�ن��اف��س على
ت �م �ث �ي �ل �ه��م  34م ��رش� �ح ��ا ب�ي�ن�ه��م
مرشحتان على اصوات الدائرة.
وج��رت االنتخابات التكميلية
في  20مدرسة من م��دارس وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ت��م تخصيص  10منها
للذكور و 10لالناث.

وق �ـ �ـ �ـ��ام ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الــوزراء ووزيــر الداخليـــة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ص � �ب � ��اح ام� ��س
بجولة تفقدية على مقار اللجان
االن �ت �خ��اب �ي��ة واط� �ل ��ع ع �ل��ى ك��اف��ة
التسهيالت التي تم توفيرها من
قبل وزارة الداخلية.
وأك��د الخالد ان ال ��وزارة تعمل
ب� �ك ��ل ام� �ك ��ان� �ت� �ه ��ا ل� �ت ��وف� �ي ��ر ك��اف��ة
الخدمات والتسهيالت للناخبني
وال � �ن� ��اخ � �ب� ��ات م ��وض� �ح ��ا ان� � ��ه ت��م
تسخير كافة اإلمكانيات البشرية
وال �ف �ن �ي��ة الن � �ج� ��اح االن �ت �خ��اب��ات
التكميلية.
فيما أك��د وزي��ر االع�لام الشيخ
س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود ان امل� ��واط� ��ن
الكويتي يتمتع بمستوى عالي
م ��ن ال ��وع ��ي االن �ت �خ��اب��ي م�ش�ي��دا

ب �ن �ج��اح ال �ع �م �ل �ي��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وال �ت �ع��اون ال�ك�ب�ي��ر ب�ين مرشحي
وناخبي الدائرة الثالثة في اتمام
العملية االنتخابية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د وزي � ��ر ال �ع��دل
يعقوب الصانع أن عملية اقتراع
الناخبني لالنتخابات التكميلية
ملجلس األم��ة عن ال��دائ��رة الثالثة
تسير بكل سهولة ويسر وبدأت
اللجان االنتخابية في استقبال
الناخبني منذ الصباح الباكر.

تفاصيل (ص)08-06
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ترأس اجتماعا للجنة المالية لبحث الوضع االقتصادي بحضور عدد من النواب والوزراء والمسؤولين

الغانم :مجلس األمة لن يهرب من مواجهة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا اجتماعا للجنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية

ت ��رأس رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م��رزوق
الغانم اجتماعا للجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية البرملانية أمس بحضور
ع��دد م��ن ال �ن��واب وال � ��وزراء وامل�س��ؤول�ين
في جهات مختلفة في الدولة.
واس � �ت � �ك � �م� ��ل االج � � �ت � � �م � ��اع م �ن ��اق �ش ��ة
ع ��دد م��ن امل��واض �ي��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��وض��ع
االق�ت�ص��ادي وسبل معالجة العجز في
امليزانية العامة للدولة في ظل استمرار
ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �ن �ف��ط واس�ت�ي�ض��اح
رؤية الحكومة بشأن هذا امللف.
وح �ض��ر االج �ت �م��اع رئ �ي��س وأع �ض��اء
اللجنة املالية وع��دد من النواب إضافة
ال��ى نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ة ووزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
ال�ص��ال��ح ووزي ��ر األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم� ��ة د .علي
ال�ع�م�ي��ر ووزي� ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح ووزي ��ر ال��دول��ة
ل � �ش ��ؤون اإلس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر أب � ��ل ووزي � ��ر
التجارة والصناعة د.يوسف العلي.
ك �م��ا ح �ض��ر االج �ت �م��اع وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
ومحافظ بنك الكويت امل��رك��زي السابق
ال� �ش� �ي ��خ س ��ال ��م ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال �ص �ب��اح
ورئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ف��ي
امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة
ن� ��اص� ��ر ال� � ��روض� � ��ان ورئ � �ي � ��س ال �ج �ه ��از
ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى للتخصيص
ال �ش �ي��خ ف �ه��د س ��ال ��م ال �ص �ب ��اح وع �ض��و
اللجنة االقتصادية في املجلس األعلى
للتخطيط والتنمية أحمد باقر.
وحضر االجتماع كذلك األمني العام
للمجلس األع�ل��ى للتخطيط والتنمية
د .خ��ال��د م �ه��دي ووك �ي ��ل وزارة امل��ال�ي��ة
خليفة حمادة والوكيل املساعد لشؤون
امليزانية العامة في وزارة املالية صالح
الصرعاوي ووكيل وزارة املالية املساعد
ل�ش��ؤون ال�ح�س��اب��ات ال�ع��ام��ة عبدالغفار
العوضي.
كما حضر االجتماع عضو املجلس
االع�ل��ى للتخصيص د .ص�لاح امل��زي��دي
والوكيل املساعد للرقابة على الوزارات
واإلدارات الحكومية والوكيل املساعد

ل �ل��رق��اب��ة امل �س �ب �ق��ة وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
ب��اإلن��اب��ة ف��ي دي��وان املحاسبة سليمان
البصيري ومدير املكتب الفني في هيئة
م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع ال�ع��ام
وال� �خ ��اص ف�ض�ي�ل��ة ال �ح �س��ن وع � ��دد من
الشخصيات املختصة واملستشارين.
وأك� ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م ان م�ج�ل��س االم ��ة ل��ن ي �ه��رب من
مواجهة التحدي االقتصادي وسينجح
بإذن الله بمعالجته كما نجح بتحديات
سابقة م��ؤك��دا حاجتنا مل�ش��روع وطني
ملعالجة االختالالت االقتصادية بآليات
وقرارات تحفظ رفاه املواطن مشيرا الى
ان اس�ت�م��رار ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و عليه
سيتسبب بضرر بالغ للمواطن به كما
ذكرت سابقا.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ف ��ي ت �ص��ري��ح صحفي
عقب يوم امس عقب االجتماع بممثلي
ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط
ان االج� �ت� �م ��اع ك � ��ان م �ث �م ��را وص��ري �ح��ا
واي �ج��اب �ي��ا وف �ي��ه ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ة من
كافة االطراف سواء النواب او الحكومة
او امل�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط ش��اك��را
ب��ال��وق��ت ذات� ��ه م �ح��اف��ظ ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
السابق على حضوره وابداء رأيه.
واوض � � � � ��ح ال� � �غ � ��ان � ��م ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة
استعرضت العديد من االمور واستمعت

الى وجهات نظر النواب الذين اكدوا ان
القضية ليست قضية معالجة دعوما
وان �م ��ا م�ع��ال�ج��ة إخ� �ت�ل�االت اق�ت�ص��ادي��ة
وهي قضية مكررة منذ عقود ويجب ان
تنتهي الى واق��ع عملي ملموس يحسه
املواطن وبما يحافظ عليه.
وتابع الغانم :يجب اصالح الوضع
االقتصادي بآليات وقرارات تحفظ رفاه
امل��واط��ن فاستمرار ال��وض��ع على م��ا هو
ع�ل�ي��ه ب��ال�ت��أك�ي��د سيسبب ض ��ررا بالغا
ل �ل �م��واط��ن م �م��ا ذك� ��رت ف ��ي وق ��ت س��اب��ق
مشيرا الى ان ما يتم القيام به االن هو
للحفاظ على مستقبل امل��واط��ن وام��وال
االج � �ي� ��ال امل �ق �ب �ل��ة وم �س �ت �ق �ب��ل ال �ك��وي��ت
والكويتيني .
ون��وه ال�غ��ان��م ال��ى ان��ه سيكون هناك
اجتماعان احدهما ي��وم الثالثاء املقبل
في تمام العاشرة صباحا واآلخ��ر يوم
االح ��د امل�ق�ب��ل ل�ت�ق��دم ال�ح�ك��وم��ة م�س��ودة
أول� �ي ��ة ت� �ح ��دد خ ��ارط ��ة ط ��ري ��ق ت�ط�ب�ي��ق
اصالحات االختالالت االقتصادية الفتا
الى ان اجتماع الثالثاء سيكون للحديث
عن الدعوم وبعض الجزئيات.
واضاف ال�غ��ان��م اك��دن��ا للحكومة ان
اص�ل��اح االخ� �ت�ل�ال االق �ت �ص��ادي��ة ال يتم
ب��ال �ن �ظ��ر ل �ج��زئ �ي��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا وان� �م ��ا عبر
ال �ن �ظ��ر ل�ل��اي� ��رادات ب�ش�ك��ل وامل �ص��اري��ف

ب� �ش� �ك ��ل ش � ��ام � ��ل وت � ��رت � �ي � ��ب ال� � � �ق � � ��رارات
واالج � ��راءات ال�ت��ي الت��ؤث��ر ع�ل��ى رفاهية
ودخ��ل امل��واط��ن وف��ي ذات الوقت تصلح
خلل املوازنة.
وزارد ال �غ��ان��م :ل��ن ن �ه��رب م��ن امل�ل��ف
االق� �ت� �ص ��ادي وق � � ��ادرون ع �ل��ى م��واج �ه��ة
ه ��ذا ال �ت �ح��دي وس�ن�ن�ج��ح ب��ه ب ��اذن ال�ل��ه
كما نجحنا ف��ي تحديات اخ��رى مؤكدا
ان هناك رؤى وقرارات اصالحية كثيرة
يجب تطبيقها وهناك إج��راءات اخرى
يجب ان تتخذ لتنويع موارد الدخل.
ودع � � ��ا ال� �غ ��ان ��م ل� �ل� �خ ��روج ب �م �ش��روع
وطني الصالح االختالالت االقتصادية
س � � � ��واء ع� �ب ��ر ب� �ع ��ض ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات او
ال � �ق� ��رارات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وي �ج��ب ان ي�ق��دم
بشكل متوازن ودقيق وعملي فالطريق
قد تكون طويلة لكنه غير مستحيل .
ون��وه الغانم بالرد على س��ؤال حول
وج��ود تصورات نيابية قد تقدم بشأن
معالجة االخ�ت�لاالت االقتصادية قائال:
الي�ع�ن�ي�ن��ا م��ن ي�س�ب��ق االخ ��ر س ��واء ق��دم
النواب الرؤى او الحكومة املهم اخراج
مشروع بلد.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى تمنى ال �غ��ان��م
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة م��راج�ع��ة ق��راره��ا بشأن
تخفيض مستحقات ال�ع�لاج بالخارج
ب�م��ا الي��ؤث��ر ع�ل��ى مستحقيه الفعليني

رئيس مجلس االمة يستقبل رئيس
المجلس األعلى للقضاء
اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م
ف��ي م�ك�ت�ب��ه ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي
رئيس املجلس االعلى للقضاء
املستشار يوسف املطاوعة.
من جهة أخ��رى بعث الغانم
ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت� �ع ��زي ��ة ال� � ��ى رئ �ي��س
ال � �ب ��رمل ��ان ال� �ت ��رك ��ي اس �م��اع �ي��ل
كهرمان اعرب فيها عن خالص
التعازي وص��ادق امل��واس��اة في

ض� �ح ��اي ��ا ال� �ه� �ج ��وم االره� ��اب� ��ي
ال ��ذي اس�ت�ه��دف ع��رب��ات جنود
ب��ال�ع��اص�م��ة أن �ق��رة وأس �ف��ر عن
س � �ق� ��وط  18ق �ت �ي�ل�ا وع � �ش ��رات
املصابني.
وقال الغانم في البرقية «ان
ه��ذا ال�ع�م��ل االج��رام��ي ال�ج�ب��ان
ه� ��و م �ح ��ل ادان� �ت� �ن ��ا ال �ش ��دي ��دة
ون��ؤك��د ل�ك��م تضامننا الكامل
مع الشعب التركي الشقيق».

وج � � � � ��دد ال� � �غ � ��ان � ��م ت� ��أك � �ي� ��ده
ال� �ح ��اج ��ة امل� ��اس� ��ة ال � ��ى ت �ع��زي��ز
التعاون االقليمي والدولي من
اج��ل مكافحة ظ��اه��رة االره��اب
املتصاعدة.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األمة ببرقية تهنئة الى رئيس
املجلس الوطني في جمهورية
ج ��ام �ب �ي ��ا ع� �ب ��دول ��ي ب ��وج ��ان ��غ
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

مؤكدا انه مع ايقاف الهدر في اي قطاع
من القطاعات ومع تقليل الهدر بالعالج
ب��ال�خ��ارج واملتمثل ب��ال�ع�لاج السياحي
م ��ن خ�ل��ال وض� ��ع ال� �ض ��واب ��ط ال�س�ل�ي�م��ة
املانعة له واملحافظة على املستحق .
الترهل الحكومي
ومن جهته قال مراقب مجلس االمة
عبد الله التميمي ان الحكومة لم تقدم
ش�ي�ئ��ا خ �ل�ال اج �ت �م��اع أم ��س م ��ؤك ��دا ان
رؤيتها لم تكن واضحة .
واض � � ��اف :ال ي �م �ك��ن ان ي �ك��ون ه�ن��اك
اص� �ل� ��اح م� ��ال� ��ي واق� � �ت� � �ص � ��ادي ف � ��ي ظ��ل
الترهل الحكومي وال�ف�س��اد املستشري
موضحا ان الحكومة تستعني بمكاتب
اس� �ت� �ش ��اري ��ة وان رؤي� �ت� �ه ��ا ت��واج �ه �ه��ا
ع�ق��وب��ات الف�ت��ا إل��ى ان ال�ح�ك��وم��ة اث�ن��اء
االج�ت�م��اع ح��دث ل��دي�ه��ا ارت �ب��اك ب�ع��د ان
ق��دم��ت ل�ل�ن��واب ان االس �ت �ه�لاك السكني
ال� �خ ��اص للكهرباء  % 60ول �ك ��ن ب�ع��د
مناقشتهم تبني ان السكن التجاري 40
 %بينما السكن الخاص الحكومي 20
 %وه��ذا م��ا جعل الحكومة تعمد الى
مللملة اوراقها وتنهي االجتماع مؤكدا
ان هناك اجتماعات مقبلة يومي االحد
والثالثاء املقبلني.
دراسة مهلهلة
وب��دوره اك��د النائب د.عبدالرحمن
ال �ج �ي��ران ان ال ��دراس ��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا
الحكومة ف��ي اج�ت�م��اع اللجنة املالية
مهلهلة وغير واضحة وليست دقيقة
وتخالف الواقع وتبني لنا ان التبذير
بالجانب الحكومي أكثر من املواطن.
ودع � � ��ا الجيران رئيس امل �ج �ل��س
مرزوق الغانم قبل اعتماد اي مشروع
اص�ل�اح ��ي ان ن �ب �ح��ث األس� �ب ��اب ال�ت��ي
ح��ال��ت دون ت�ن�ف�ي��ذ وث��ائ��ق اإلص�ل�اح
السابقة وان نقدمها كمشروع وطني
لإلصالح حتى ال تكون وثيقتنا حبرا
على ورق .
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التحدي االقتصادي وسينجح بمعالجته

حوار بني الغانم والوزير أنس الصالح على هامش االجتماع

تتمة المنشور ص02
تطمينات حكومية
ومن جانب آخر أعلن النائب عسكر
ال�ع�ن��زي ع��ن ت�ق��دي��م ط�ل��ب ن�ي��اب��ي لوقف
ت �ن �ف �ي��ذ ق� � � ��رار ت �خ �ف �ي��ض م �خ �ص �ص��ات
ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج مشيرا إل��ي أن هذا
ال�ط�ل��ب ط ��رح ف��ي االج �ت �م��اع ال�ح�ك��وم��ي
ال �ن �ي��اب��ي ال � ��ذي ع �ق��د أم ��س ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
املالية البرملانية بشأن معالجة الوضع
االقتصادي .
وق � � � ��ال ع� �س� �ك ��ر ع � �ق ��ب خ � ��روج � ��ه م��ن
االج� �ت� �م ��اع:ح� �ص� �ل� �ن ��ا ع� �ل ��ى ت �ط �م �ي �ن��ات
حكومية إلي�ق��اف تنفيذ ق��رار تخفيض
م �خ �ص �ص��ات امل� ��رض� ��ى امل �ب �ت �ع �ث�ي�ن ف��ي
الخارج إذ أكدت الحكومة إرجاء تنفيذ
القرار ملزيد من الدراسة .
وأض� ��اف :ن�ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة ف��ي ح��رص
س� �م ��و رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع�ل��ى
ع��دم امل�س��اس ب�ح�ق��وق امل��واط�ن�ين بشأن
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة م��ؤك��دا أن الحكومة
لن تتفرد في القرار وسيكون املوضوع
م �ح ��ل ت �ق �ي �ي��م ودراس � � � ��ة ق �ب ��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذ
للوصول إلى صيغة ال يكون فيها ضرر
على املواطنني.
وأش��ار إل��ى أن خطة الحكومة بشأن
ت��رش�ي��د ال��دع��وم ل��ن ت�ك��ون ع�ل��ى حساب
امل��واط��ن وه��و األس ��اس ال��ذي ت��م ت��واف��ق
م �ج �ل��س األم � � ��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ع �ل �ي��ه ف��ي
اج �ت �م��اع االم ��س الف �ت��ا ال ��ى أن ال�ج��ان��ب
ال �ن �ي��اب��ي ق� ��دم م�لاح �ظ��ات��ة ال �ت��ي تعهد
الوزراء باألخذ بها.
مكاشفة المواطنين
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ن �ف �س��ه ك �ش ��ف م �ق��رر
اللجنة املالية البرملانية محمد الجبري
ان الحكومة مطالبة بمكاشفة املواطنني
ووضعهم بالصورة الحقيقية لالوضاع
االقتصادية الحالية.
وق ��ال ال�ج�ب��ري ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي
ع �ق��ب االج �ت �م��اع ان�ت�ه�ي�ن��ا م ��ن اج�ت�م��اع
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت �ص��ادي��ة ب �ح �ض��ور رئ�ي��س
املجلس ووزير املالية واستمعنا لشرح
حكومي عن العجز.

واضاف الجبري :يجب ان نقف وقفة
ج��ادة ام��ام الوضع االقتصادي وعلينا
مخاطبة املواطنني بكل مصداقيه بعد
وصول العجز الى  12مليار دينار.
وقال الجبري  :على الحكومة ان تبدأ
ب�ن�ف�س�ه��ا وغ �ي��ر م�ق�ت�ن�ع�ين ب�م��ا ط��رح�ت��ه
ال�ح�ك��وم��ة وال��وض��ع االق �ت �ص��ادي سيئ
وال� �ح� �ك ��وم ��ة م �ط��ال �ب��ة ب� �ع ��دم ت �خ��وي��ف
املواطنني.
وأضاف :اي رؤية حكومية لالصالح
ي � �ج ��ب اال ي � �ك� ��ون م � �ح ��وره ��ا امل � �س ��اس
باملواطن مشيرا الى اننا النريد حلوال
حكومية ترقيعية وقتية ومستمرون
في االجتماعات واملواطن شريك.
وأردف :ن �ح �ت��اج ف ��زع ��ة وط �ن �ي��ة م��ن
امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة وال�ش�ع��ب م��ن اج��ل
ت�لاف��ي املرحلة الحالية واالب�ت�ع��اد عما
اليحمد عقباه فيما يتعلق ف��ي تنامي
ال�ع�ج��ز ف��ي ظ��ل االوض � ��اع االق�ت�ص��ادي��ة
الحالية .
خطة سابقة
وب��دوره قال النائب أحمد القضيبي
ان خطة الحكومة التي استعرضتها في

النواب دشتي والعوضي وطنا والجبري والري خالل االجتماع

اجتماع اللجنة املالية البرملانية أمس
ليست سوى خطة سابقة أقرها املجلس
ضمن الخطة الخمسية في فبراير 2015
مشيرا الى أن الجانب الحكومي لم يأت
ب �ج��دي��د ب��ل أدان ن�ف�س��ه ب��ال�خ�ط��ة ال�ت��ي
قدمها للمجلس مل��واج�ه��ة أزم��ة تراجع
ايرادات الدولة.
وبني القضيبي في تصريح صحفي
ان ال �ح �ك��وم��ة ك ��ان ت �ح��ت ي��ده��ا م��واف�ق��ة
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�خ�ط��ة الخمسية وال�ت��ي
ت �ض �م �ن��ت دراس � � ��ة ع ��ن االخ � �ت�ل��االت ف��ي
االي � � ��رادات وال ��دع ��وم وت��رش �ي��د االن �ف��اق
الحكومي وتم التصويت عليها إال أنها
لم تحرك ساكنا منذ سنة ولو تحركت
بجدية منذ ذل��ك ال�ح�ين مل��ا وصلنا الى
م��ا وصلت اليه األم��ور ال�ي��وم م��ؤك��دا أن
الحكومة ليست أهال إلدارة أزمة تراجع
االيرادات النفطية.
وأض��اف ان قانون الخطة الخمسية
شمل تقييم األداء الحكومي من الوزير
ال ��ى امل��دي��ر وت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر دوري� ��ة عن
نسب اإلنجاز إال أننا لم نر أي محاسبة
ل��وزي��ر أو م��دي��ر ول��م نطلع ع�ل��ى تقرير
ب��ل أن ك��ل امل��ؤش��رات ت��ؤك��د ت��راج��ع أداء

محافظ البنك املركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مشاركا في االجتماع

ال��وزراء وامل��دراء وخطة التنمية مشيرا
الى أن هذا أبلغ دليل على فشل الجهاز
الحكومي إداريا واقتصاديا في اصالح
الوضع االقتصادي.
وب �ي��ن ان م� ��ن أم �ث �ل ��ة ف �ش ��ل ال �ج �ه��از
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ف� ��ي ج� � ��ذب االس� �ت� �ث� �م ��ارات
وتعطيلها م��ا يحدث م��ع شركة VIVA
ل�لات�ص��االت ال�ت��ي تعاني م��ن الحصول
على أرض لبناء مقرها الرئيسي اسوة
ببقية ال�ش��رك��ات الف�ت��ا ال��ى أن ال�ق��ان��ون
ي�ك�ف��ل ل �ه��ا ذل ��ك اال ان ال �ج �ه��از االداري
حبس الطلب ف��ي األدراج ل�س�ن��وات وال
ي��زال كذلك الفتا الى ان الشركة صدرت
ب�ق��ان��ون م��ن رح��م مجلس األم��ة ومثلت
اضافة لقطاع االت�ص��االت ونجحت في
توظيف العمالة الوطنية اال انها تعاني
من ضعف الجهاز االداري الحكومي.
وب�ين القضيبي ان هناك العديد من
األمثلة االقتصادية األخ��رى التي يقف
فيها ال�ج�ه��از االداري الحكومي عائقا
لها مطالبا الحكومة بتضمني االصالح
االداري الى جانب االقتصادي ان كانت
ف�ع�لا ت��ري��د ت�ج��اوز أزم��ة ت��راج��ع أس�ع��ار
النفط وأثره على ايرادات الدولة.

االصالح االقتصادي
وم � ��ن ج��ان �ب��ه اوض � ��ح ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر امل��ال �ي��ة ووزي ��ر
ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان� � ��س ال � �ص ��ال ��ح ان
االجتماع ال��ذي عقد ف��ي لجنة الشؤون
املالية واالقتصادية البرملانية امس كان
اجتماعا شموليا وركز على اإلجراءات
ال� � �ت � ��ي ت � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي إص � �ل � ��اح امل � �س� ��ار
االقتصادي.
وأضاف الوزير الصالح في تصريح
ص �ح��اف��ي ع �ق��ب ان �ت �ه ��اء االج� �ت� �م ��اع ان
ال� ��ورق� ��ة ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
اللجنة تنقسم إلى  6محاور إضافة إلى
تقرير مقدم م��ن قبل املستشار العاملي
لدراسة بند الدعوم وتحديدا الكهرباء.
وبني انه تم االتفاق على عقد اجتماع
اخر يوم الثالثاء املقبل سيحضره فريق
كامل من قبل وزارة الكهرباء واملاء للرد
ع�ل��ى أس�ئ�ل��ة ال �ن��واب م��ؤك��دا أن اجتماع
يوم األحد القادم سنقدم فيه كل الرؤيا
االجرائية الشمولية على املدى القصير
وس�ي�ت��م ع��رض�ه��ا وب�ح�ث�ه��ا م��ع مجلس
األمة.
واش ��ار ال��ى ان االج�ت�م��اع ك��ان مثمرا
ومل �س ��ت ت �ف �ه �م��ا م ��ن ال � �ن ��واب م �ب �ي �ن��ا أن
االص� � �ل � ��اح االق � � �ت � � �ص � ��ادي ال � �ش� ��ام� ��ل ل��ه
ك � �ل � �ف � ��ه وأن ت �ك �ل �ف ��ة ت ��أج� �ي� �ل ��ه س �ت �ك��ون
أك � �ب � ��ر ف � ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل .واك � � � ��د ت � �ع ��اون
الحكومة واملجلس في إص�لاح الوضع
االقتصادي وما ينفع العباد والبالد.
وب � �س ��ؤال ��ه ع� ��ن رف � ��ع ال � ��رس � ��وم ع�ل��ى
الكهرباء قال إنه ال خالف حول العرض
ال ��ذي ق��دم�ت��ه وه��و ع �ب��ارة ع��ن اج ��راءات
في مسار االص�لاح االقتصادي وال��ذي
اعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص
وت��رش �ي��د اإلن �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي و تنفيذ
مشاريع فعليه في عامي 2017 / 2016
موضحا أن استفسارات النواب املتعلقه
بالدعومات فاتفقنا على عقد اجتماع
الثالثاء املقبل مع فريق وزارة الكهرباء
لتبيان التفاصيل الدقيقة واملعلومات
اإلح � �ص � ��ائ � �ي � ��ة خ � ��اص � ��ة م� � ��ع ال� �ت ��وس ��ع
العمراني الذي يحتاج إلى بنى تحتية.

عسكر :تطمينات
حكومية إليقاف
قرار تخفيض
مخصصات العالج
بالخارج
الجبري :أي إصالح
يجب أال يكون
محوره المساس
بالمواطن
التميمي :الحكومة
لم تقدم شيئا
ورؤيتها لم تكن
واضحة
الجيران :التبذير في
الجانب الحكومي
أكثر من المواطن
الصالح :تكلفة
تأجيل اإلصالح
االقتصادي ستكون
أكبر في المستقبل
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أكدوا أن معالجة أي خالف بالحكمة وتعاون السلطتين بعيدا عن التصعيد

نواب :متفائلون بإعادة النظر في قرار
خفض مخصصات العالج بالخارج
عبر ع��دد م��ن ال �ن��واب ع��ن تفاؤلهم
ب ��اس� �ت� �ج ��اب ��ة س� �م ��و رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك الع��ادة
النظر في ق��رار تخفيض مخصصات
العالج بالخارج للمواطنني مؤكدين
أن م� �ع ��ال� �ج ��ة أي خ �ل ��اف ب��ال �ح �ك �م��ة
وال �ت �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت��رك بني
السلطتني بعيدا عن التصعيد.
وق��ال��وا م��ن ح��ق ال �ن��واب ات �خ��اذ ما
ي��رون��ه م�ن��اس�ب��ا م��ن اج � ��راءات ومنها
اس �ت �ج��واب امل �س��ؤول ع��ن إص ��دار ه��ذا
ال �ق ��رار س� ��واء ك ��ان رئ �ي��س ال� � ��وزراء أم
وزير الصحة أم غيره مشيرين إلى أن
ق��رارا ف��ي تغيير السياسية الصحية
في البالد يجب ان يتم بالتوافق مع
مجلس االمة.
وناشد نائب رئيس مجلس األمة
مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك إع ��ادة
ال �ن �ظ��ر ب �ق��رار ت�خ�ف�ي��ض م�خ�ص�ص��ات
العالج بالخارج للمواطنني.
وأك ��د ال�خ��ري�ن��ج ان ه ��ذا ال �ق ��رار قد
أص ��اب امل��رض��ى ف��ي ال �خ��ارج بصدمة
كبيرة ما زاد األل��م واملعاناة النفسية
واالج�ت�م��اع�ي��ة إض��اف��ة إل��ى معاناتهم
الصحية متسببا ب��زي��ادة االلتزامات
املالية عليهم.
وعبر الخرينج عن تفاؤله الكبير
بحكمة سمو رئيس ال��وزراء وتقديره
الحكيم تجاه هذه القضية اإلنسانية
للمواطنني الكويتيني معبرا عن ثقته
الكبيرة في معالجة هذا االمر بحسن
التعاون والتنسيق بني سمو رئيس
ال��وزراء ورئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال �غ ��ان ��م وب� �ت� �ع ��اون وت �ف ��اه ��م أع �ض��اء
السلطتني التنفيذية والتشريعية ملا
فيه الخير ولخدمة املواطنني وخاصة
في مثل الحاالت اإلنسانية التي يمر
بها إخ��وان�ن��ا امل��واط�ن��ون امل��رض��ى من
معاناة صحية ونفسية واجتماعية
مؤكدا على حرص القيادة السياسية
وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ق��ائ��د العمل االن�س��ان��ي وه��و خير من

ي �ق��در ال� �ظ ��روف ال�ص�ح�ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واإلن � �س ��ان � �ي ��ة أله �ل��ه
وس �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ح��ري��ص
ع�ل��ى امل��واط�ن�ين أي�ن�م��ا ك��ان��وا والعمل
ع �ل ��ى ت ��ذل �ي ��ل ال� �ص� �ع ��وب ��ات م� ��ن أج ��ل
استكمال عالجهم.
واك��د الخرينج ان للمواقف رج��اال
ول� �ل ��رج ��ال م� ��واق� ��ف وه� � ��ذا م� ��ا ن �ج��ده
وم ��ا ن�ل�م�س��ه ف ��ي م ��واق ��ف ال�س�ل�ط�ت�ين
ب ��رئ �ي �س �ي �ه ��ا وأع � � �ض� � ��اء ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
وم � �ع� ��ال � �ج� ��ة أي خ � �ل� ��اف ب ��ال �ح �ك �م ��ة
وال �ت �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت��رك بني
السلطتني بعيدا عن التصعيد.
وختم الخرينج تصريحه بتفاؤله
ب��اس�ت�ج��اب��ة مجلس ال� ��وزراء برئاسة
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك واإلخ ��وة
ال � � ��وزراء ل �ط �ل��ب إخ��وان �ه��م امل��واط �ن�ين
املرضى في الخارج بإبقاء مصاريف
ال �ع�ل�اج ك �م��ا ه ��ي ت�س�ه�ي�لا ل�ع�لاج�ه��م
وتيسيرا إلقامتهم أثناء العالج خارج
البالد.
مفاجأة
وم � � � � � � ��ن ج � � �ه � � �ت� � ��ه أك � � � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي أن امل �ف��اج��أة
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة امل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ب �ت �خ �ف �ي��ض
مخصصات العالج بالخارج ال توافق
م��ا أك��ده سمو رئ�ي��س ال ��وزراء الشيخ
جابر امل�ب��ارك من الرغبة في التعاون
م� ��ع امل �ج �ل ��س وت �ل ��وي �ح ��ه ب � ��إج � ��راءات
عقابية بحق الوزير غير القادر على
العمل أو تنفيذ السياسات الحكومية.
وأض � � � � � ��اف دش� � �ت � ��ي ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني أن الطلب ال��ذي تقدم به
ع� �ش ��رة ن � ��واب ب �ت �خ �ص �ي��ص س��اع�ت�ين
ف��ي جلسة األول م��ن م��ارس ه��و طلب
مستحق من اجل الوقوف على كل ما
يتعلق بقرار الحكومة املجحف.
وأوض� ��ح دش �ت��ي أن ��ه رغ ��م م�ف��اج��أة
الحكومة إال أننا سنتدرج في أدواتنا
ال ��دس �ت ��وري ��ة ول ��ذل ��ك ت �ق��دم �ن��ا ب�ط�ل��ب
النقاش واملتوقع أن ينتهي بإحالته
وم�ل��اح � �ظ� ��ات ال� � �ن � ��واب إل� � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
الصحية البرملانية التي سيناط بها

تواصل املطالبات النيابية للحكومة بالتراجع عن قرار خفض مخصصات العالج بالخارج

تقديم تقرير الى املجلس بالتوافق مع
الحكومة بشأن العالج بالخارج.
وقال دشتي بعد أن يصلنا التقرير
ف��إن م��ن ح��ق ال�ن��واب ات�خ��اذ م��ا يرونه
مناسبا ومن ذلك استجواب املسؤول
ع ��ن إص � ��دار ق � ��رار ت �ق �ن�ين م �ص��روف��ات
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج س� ��واء ك ��ان رئ�ي��س
الحكومة أم وزير الصحة أم أي وزير
آخر.
وأض� ��اف دش �ت��ي أن أي تغيير في
ال�س�ي��اس��ة ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد يجب
أن يكون بالتوافق مع املجلس مؤكدا
ان اه�م�ي��ة ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج مرتبطة
بتردي الخدمات الصحية في البالد
ون ��أم ��ل أن ي ��أت ��ي ي� ��وم ال ي ��رس ��ل ف�ي��ه
ك��وي �ت��ي ال ��ى ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وذل��ك
مرتبط بتطور القطاع الصحي.
مضيفا :اننا نعامل حكومة واحدة
وي�ن�ب�غ��ي ع�ل��ى ك��ل وزي ��ر أن ي �ق��دم لنا
اجراءاته املستقبلية لتجاوز املرحلة
الراهنة.
قرار مجحف
وب� � � � � ��دوره وص � � ��ف ال � �ن� ��ائ� ��ب خ �ل��ف
دميثير العنزي قرار خفض مصاريف

ال � �ع �ل��اج ف � ��ي ال� � �خ � ��ارج ب ��االرت� �ج ��ال ��ي
وامل �ج �ح��ف م ��ؤك ��دا ان م �ج �ل��س االم ��ة
ي ��رف ��ض ه� ��ذا ال � �ق� ��رار وس �ي �ع �م��ل ع�ل��ى
ال �غ��ائ��ه واع � ��ادة االم� ��ور ال ��ى نصابها
الصحيح.
واض � � � � � � � � ��اف ف � � � ��ي ت � � �ص� � ��ري� � ��ح ال� � ��ى
ال �ص �ح��اف �ي�ين ان م ��ن ش ��أن م �ث��ل ه��ذه
القرارات املخيبة ان يؤثر في العالقة
بني مجلس االم��ة والحكومة ويحدث
تباعدا ال نرغب في حدوثه خصوصا
بعد سنوات من التعاون البناء والذي
اثمر عن العديد من االنجازات.
واس � �ت � �غ� ��رب دم �ي �ث �ي ��ر اس �ت �ع �ج��ال
ال �ح �ك��وم��ة ب ��اص ��دار م �ث��ل ه ��ذا ال �ق��رار
ال��ذي بررته بالرغبة في ترشيد رغم
ان السلطتني التشريعية والتنفيذية
ت�ن��اق�ش��ان م�ل��ف ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي
وكيفية معالجة عجز امليزانية ولدينا
اجتماع لهذا الغرض السبت (أم��س)
م �ت �س��ائ�ل�ا مل� � ��اذا اخ � �ت� ��ارت ال �ح �ك��وم��ة
التفرد ب�ق��رار ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج ولم
تؤجله لحني ت��واف��ق السلطتني على
اجراءات االصالح االقتصادي؟
وق� ��ال :م��ا ال�ك�ل�ف��ة ال �ت��ي ستجنيها
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� ��ن ت �ق �ل �ي��ص م �ص��اري��ف

ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال � �خ � ��ارج؟ وم � ��ا ال �ف��ائ��دة
امل��رج��وة من ه��ذا ال�ق��رار؟ مؤكدا ان ما
ستوفره الحكومة لن يحقق االصالح
املنشود للوضع االقتصادي في وقت
سيتضرر فيه امل��واط��ن البسيط الذي
اض �ط ��ر ال� ��ى ال� �ع�ل�اج خ � ��ارج ال �ك��وي��ت
ب �س �ب��ب ت � � ��ردي ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة
لدينا.
من جانب آخر اعلن دميثير تنازله
ع ��ن االم � �ت � �ي ��ازات امل �ق ��دم ��ة ل ��ه ك�ن��ائ��ب
ك ��ال �س �ي ��ارة وال� �ه ��ات ��ف م��وض �ح��ا ان��ه
تنازله عن هذه االمتيازات يأتي دعما
ل �ت��وج �ه��ات ال ��دول ��ة ل�خ�ف��ض ال�ن�ف�ق��ات
واصالح املوازنة.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل أك ��د رئ�ي��س
لجنة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع أن
م�ع��ال�ج��ة ال �ه��در ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال�ع�لاج
بالخارج ليس بتخفيض مخصصات
امل��ري��ض وال �غ��اء م�خ�ص�ص��ات م��راف�ق��ه
ك �م��ا ج� ��اء ف ��ي ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
األخير بل يكون ذلك من خالل ايقاف
ال �س �ي��اح��ة ال �ع�لاج �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��د ب��اب
الهدر الحقيقي.
وقال الشايع في تصريح صحافي

ان م �خ �ص �ص��ات امل� ��ري� ��ض وم ��راف �ق ��ه
ق �ب ��ل ص� � ��دور ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بتخفيضها كانت منطقية ومناسبة
ف��ي ظ��ل م��ا ت�ش�ه��ده ال��دول��ة ال �ت��ي يتم
ارسال املريض للعالج بها من ارتفاع
ف��ي األس �ع��ار ح�ت��ى ج��اء ق ��رار مجلس
الوزراء بتخفيض املخصصات والذي
ش� �م ��ل ال � �غ� ��اء م �خ �ص �ص ��ات م��راف �ق��ي
امل ��ري ��ض وال � � ��ذي ات �خ ��ذت ��ه ال �ح �ك��وم��ة
ب�ش�ك��ل غ�ي��ر م� ��دروس م�ش�ي��را ال ��ى ان��ه
ب ��ذه ��اب ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى م�خ�ص�ص��ات
امل ��ري ��ض ف��ان �ه��ا غ �ض��ت ال � �ط ��رف ع��ن
مشكلة ال �ه��در الحقيقية ف��ي ال�ع�لاج
بالخارج.
وأض � � � � � � ��اف ال � � �ش � � ��اي � � ��ع :ل � � ��و ك ��ان ��ت
الحكومة معتقدة ب��أن ق��رار تخفيض
م �خ �ص �ص��ات ال � �ع �ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ه��و
ال �ح��ل مل�ع��ال�ج��ة ال �خ �ل��ل ف �ه��ي مخطئة
م�ط��ال�ب�ه��ا ب��إع��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي األع ��داد
ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ي�ت��م ارس��ال �ه��ا ل�ل�ع�لاج
وبحث اسباب قفز عدد املبتعثني كل
عام عن العام الذي قبله والتي تعود
ب�ج��ان��ب ال �ح��االت ال �ت��ي ي�ت��م ارس��ال�ه��ا
ب �س �ب��ب ال� �ت ��دخ�ل�ات إل� ��ى ع� ��دم ات �خ��اذ
وزراء الصحة املتعاقبني على الوزارة
االج��راءات الكفيلة بتطوير املنظومة
الصحية في الكويت.
ك �م��ا ش� ��دد ال �ش��اي��ع ع �ل��ى ض� ��رورة
ت�ح��دي��د االم � ��راض امل�س�ت�ع�ص�ي��ة ال�ت��ي
الي��وج��د ع�لاج لها ف��ي ال�ك��وي��ت وع��دم
تدخل أحد االطراف في ارسال املرضى
وت� �ف ��وي ��ض ه � ��ذا االم � � ��ر ل�ل�م�خ�ت�ص�ين
الس�ي�م��ا أن امل �م��ارس��ات العملية على
مدى سنوات عدة كشفت عن استغالل
العالج في الخارج بالتنفيع واعتقد
انه حان وقت وقف هذا العبث مطالبا
الحكومة في ختام تصريحه باعادة
النظر في قرارها الخاص بتخفيض
مخصصات املرضى واملرافقني
واالل� �ت� �ف ��ات ال ��ى ال� �ه ��در االك� �ث ��ر من
خالل االعداد الكبيرة املرسلة للعالج
وعالجها متوافر بالكويت.

طلب نيابي لمناقشة العالج بالخارج في الجلسة المقبلة
ت� �ق ��دم ال � �ن � ��واب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
وي��وس��ف الزلزلة ومحمد الحويلة
وع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ال � �ت � �م � �ي � �م ��ي وف � � � ��ارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي وع� �ب ��د ال� �ل ��ه ال� �ع ��دوان ��ي
وح � � �م � � ��د ال � � �ه� � ��رش� � ��ان� � ��ي وم � ��اض � ��ي
الهاجري ومنصور الظفيري بطلب

ل �ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ي�ن ف ��ي ج�ل�س��ة
 1م� � ��ارس امل �ق �ب ��ل مل �ن��اق �ش��ة ال� �ق ��رار
ال �ح �ك ��وم ��ي ب �خ �ف��ض م �خ �ص �ص��ات
العالج بالخارج.
وقال موقعو الطلب انهم فوجئوا
بقرار مجلس ال��وزراء بوقف صرف

املخصصات املالية ملرافقي املرضى
وت �ح��دي��د امل �خ �ص �ص��ات ل�ل�م��ري��ض
امل��وف��د للعالج بالخارج  50دينارا
ف�ق��ط ب��ال�ي��وم ال��واح��د وذل ��ك بحجة
ت��رش �ي��د االن� �ف ��اق وت�ق�ل�ي��ل م�ي��زان�ي��ة
ه��ذا امل�ل��ف ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي يبحث

ف �ي��ه امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر ال �ح �ك��وم��ي
ب� �ش ��أن االص �ل��اح � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
وت �ق �ن�ين ال ��دع ��وم امل� �ق ��رر م�ن��اق�ش�ت��ه
باجتماع اللجنة املالية يوم السبت
 20الجاري لذا واستنادا للمادة 76
و 84من الالئحة الداخلية للمجلس

فاننا نطالب بتخصيص ساعتني
م��ن ج�ل�س��ة امل �ج �ل��س امل �ق��رر ع�ق��ده��ا
يوم الثالثاء املوافق 1م��ارس 2016
مل �ن��اق �ش��ة ط�ل�ب�ن��ا ه ��ذا ب �ع��د ادراج� ��ه
على جدول اعمال الجلسة واعطائه
صيغة االستعجال وذل��ك للوقوف

ع�ل��ى اس �ب��اب ت �ف��رد ال�ح�ك��وم��ة بهذا
ال � �ق� ��رار امل �ج �ح��ف ب �ح��ق امل��واط �ن�ي�ن
امل� � � ��رض � � ��ى امل � �س � �ت � �ح � �ق�ي��ن ال� � �ع �ل��اج
بالخارج.
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الخرينج والعوضي ينددان بتفجيرات أنقرة
ادان ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج التفجير
االره��اب��ي ال�ج�ب��ان ال ��ذي وق��ع في
ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رك �ي��ه وال� � ��ذي راح
ضحيته االب ��ري ��اء م��ن امل��واط�ن�ين
االتراك مابني قتيل وجريح ليس
ل�ه��م ذن��ب او ج��ري�م��ة س��وى انهم
ك��ان��وا متواجدين ف��ي ه��ذا املوقع
يؤدون اعمالهم او من املارة.
واش� ��ار ال �خ��ري �ن��ج إن االره� ��اب
االس � � ��ود ال� �ج� �ب ��ان ال� � ��ذي ي �ض��رب
امل� �ن� �ط� �ق ��ة وي� � �ه � ��دف ال � � ��ى اش ��اع ��ة
الفوضى والفتنة والكراهية بني
ابناء الوطن الواحد وصب الزيت
على النار الطائفية املشتعلة في
املنطقة وضرب االستقرار في دول
االقليم متخذا من حالة الفوضى
وال �ل�اس � �ت � �ق ��رار وان� � �ع � ��دام س�ل�ط��ة
ال��دول��ة ف��ي ب�ع��ض ب �ل��دان املنطقة
وباالخص سوريا والعراق بيئة
خصبة ومنطلقا له.
واعتبر الخرينج ان مايقوم به
االره��اب�ي��ون ف��ي اش��اع��ة الكراهية
وزي � � � � � ��ادة االح� � �ت� � �ق � ��ان ال� �ط ��ائ� �ف ��ي
وض��رب الوحدة الوطنية ببلدان
امل�ن�ط�ق��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال�ف��وض��ى
داخ� �ل� �ه ��ا وم � ��ا ت �ف �ج �ي��ر ان� �ق ��رة اال
واحد من هذه االفعال الجبانة.
وق� ��ال ال �خ��ري �ن��ج ان االح �ت �ق��ان
ال � �ط� ��ائ � �ف� ��ي وال� � �ع � ��رق � ��ي ال� �ح ��ال ��ي
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وم � ��ن ك� ��ل االط� � ��راف
اليخدم شعوب االقليم وال يعبر
ع��ن ت �ع��اون �ه��ا ب��ل ت �ق��وده اط ��راف

مبارك الخرينج

كامل العوضي

متطرفة منحرفة التفكير دموية
ال ��وس� �ي� �ل ��ة خ� ��ارج� ��ة ع� ��ن ت �ع��ال �ي��م
االس� �ل ��ام ال �س �م �ح��ة وق� �ي ��م ال � ��والء
ل �ل��وط��ن ال �س �م �ح��ة ال� �ت ��ي ت��رف��ض
االره � � � � ��اب وال � �ت ��دم � �ي ��ر ت� �ح ��ت اي
ذريعة.
ون� �ب ��ه ال �خ��ري �ن��ج أن االره� � ��اب
االسود ليس له دين او مذهب او
عرق وانما يعمل من اجل الخراب
وال� ��دم� ��ار ف ��ي دول ال �ع ��ال ��م وب��ث
الفوضى وع��دم االستقرار للدول
مستغال ضعاف النفوس والعوز
امل� � � � � ��ادي وال � �ج � �ه � ��ل ع � �ن� ��د ب �ع��ض
ال �ج �م��اع��ات االن �س��ان �ي��ة امل�ت�ط��رف��ة
والتي تتخذ الطائفية والعرقية
شعارا لها.
وك ��رر ال�خ��ري�ن��ج مطالبته ب��أن
ت�ك��ون ه�ن��اك ج��دي��ة وع�م��ل مضن
م ��ن اج� ��ل ال� �ح ��رب ع �ل��ى االره � ��اب

ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م ب �ح �م �ل��ة
ع ��امل� �ي ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م �ن �ط �ل �ق��ة م��ن
معالجة الفكر االرهابي وتجفيف
م�ن��اب��ع االره� ��اب امل��ال�ي��ه وتحديد
ال� �ب ��ؤر االره ��اب� �ي ��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى
محابهتها بكل الوسائل متمنيا
ل� �ت ��رك� �ي ��ا ال� �ص ��دي� �ق ��ة االس � �ت � �ق ��رار
واالمان واالزدهار.
ومن جهته ادان رئيس اللجنة
الخارجية بمجلس االم��ة النائب
كامل العوضي التفجير االرهابي
ال� � ��ذي وق � ��ع م� �س ��اء االرب� � �ع � ��اء ف��ي
انقرة وأدى الى وفاة اكثر من 28
شخصا واص��اب��ة مايزيد ع��ن 61
شخصا على االقل.
وق � ��ال ال �ع��وض��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي ان�ن��ا ن�ع��زي دول ��ة تركيا
الصديقة حكومة وشعبا في هذا
ال� �ح ��ادث االل� �ي ��م م ��ؤك ��دا ت�ض��ام��ن

ال�ك��وي��ت ق �ي��ادة وش�ع�ب��ا م��ع دول��ة
ت ��رك� �ي ��ا ف � ��ي م� �ك ��اف� �ح ��ة االره� � � ��اب
ال ��ذي ي�ه��دد دول ��ة بعينها وان�م��ا
ي �م �ت��د خ� �ط ��ره ل �ي �ش �م��ل ال �ج �م �ي��ع
م�ش�ي��را إل��ى ان ال�ك��وي��ت س�ب��ق أن
م��رت بتجارب مشابهة وج��والت
سابقة مع االرهاب االسود ونقدر
ما يشعر به االخوة في تركيا من
ألم نتيجة لهذا العمل الخسيس
ال � ��ذي ال ي �م��ت ل��دي��ن او ألي قيم
بصلة.
وش��دد العوضي على ض��رورة
ت � �ك� ��ات� ��ف ال� � � � � ��دول ف� � ��ي م ��واج� �ه ��ة
االره� ��اب مطالبا تنسيق جهود
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � ��دول � ��ي ب ��أك� �م� �ل ��ه ف��ي
م��واج�ه�ت��ه وال�ع�م��ل ع�ل��ى تجفيف
م� �ن ��اب� �ع ��ه م� � ��ؤك� � ��دا ان م �ك��اف �ح��ة
االرهاب غير ممكنة بدون تعاون
دول � ��ي م �ش �ت��رك ي �ت �س��م ب�م�ع��اي�ي��ر
واض� � �ح � ��ة وذل� � � ��ك الن � � ��ه ال ي �م �ك��ن
مكافحة ه��ذه االع�م��ال االجرامية
اال بتضافر جهود اممية.
واخ �ت �ت��م ال �ع��وض��ي ت�ص��ري�ح��ه
م� �ع ��زي ��ا اس� � ��ر ال� �ض� �ح ��اي ��ا ال ��ذي ��ن
طالتهم يد الغدر ومتمنيا الشفاء
العاجل للمصابني واك��د أن هذه
االعمال االجرامية ال تزيد الدول
اال اص��رارا على مكافحة االرهاب
واقتالعه من جذروه بكل صوره.

أمانة المجلس احتفلت باألعياد الوطنية
ب �ح �ض��ور ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري
واألم�ين العام ملجلس االم��ة عالم
ال � �ك � �ن� ��دري اق � � ��ام ق � �ط� ��اع ال �ل �ج ��ان
ب � ��األم � ��ان � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة اح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة
بمناسبة احتفاالت دولة الكويت
بالذكرى العاشرة لتولي صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
الله ورعاه مقاليد الحكم وذكرى
مرور  25عاما على التحرير و55
ع��ام��ا ع�ل��ى االس �ت �ق�لال وذل� ��ك في
الساحة الخارجية ملبنى املجلس.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش
االحتفالية ان مثل هذه االنشطة
االجتماعية التي تقام في اجواء
طبيعية جميلة بعيدا عن روتني
ال �ع �م��ل ت �ع �ب��ر ض� ��روري� ��ة وم�ه�م��ة
ولها اثرها الطيب على العالقات
بني املوظفني االمر الذي ينعكس
ب� �ص ��ورة اي �ج��اب �ي��ة ع �ل��ى ادائ� �ه ��م
وعطائهم في العمل.
كما أكد الري دور هذه االنشطة
في تعزيز الروح الوطنية متمنيا

الكندري يقطع كيكة االحتفال

ال � �ت� ��وف � �ي� ��ق وال� � �ن� � �ج � ��اح ل �ج �م �ي��ع
العاملني باألمانة العامة ملجلس
االمة ومزيد من التقدم واالزدهار
ل��وط�ن�ن��ا ال�ح�ب�ي��ب ف��ي ظ��ل ق�ي��ادة
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و ول ��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف االح� �م ��د

الجابر الصباح.
م��ن ج�ه�ت��ه أع ��رب األم�ي�ن ال�ع��ام
ملجلس األم��ة ع�لام علي الكندري
ع � � ��ن س� � �ع � ��ادت � ��ه ب � � �ت� � ��واج� � ��ده م��ع
العاملني بقطاع اللجان وبعض
ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات األخ � � � � ��رى ف � ��ي ه ��ذه
االحتفالية التي أقيمت بمناسبة
األع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي تعيشها

البالد مبينا أن أج��واء العمل في
م �ج �ل��س األم � ��ة ت �ح �ت��اج إل� ��ى مثل
ه��ذه املناسبات إلب�ع��اد املوظفني
عن ضغط العمل كما أنها فرصة
لزيادة الروابط واألواص��ر بينهم
خاصة أن النواحي االجتماعية ال
تقل أهمية عن النواحي االداري��ة
والقانونية في أي مؤسسة.
وح� � �ض � ��ر االح � �ت � �ف� ��ال � �ي� ��ة ال� �ت ��ي
تخللها افطار جماعي للعاملني
ب ��األم ��ان ��ة ك� ��ل م� ��ن االم �ي ��ن ال �ع ��ام
امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ال �ل �ج��ان ن��ادي��ة
القطامي واألم�ي�ن ال�ع��ام املساعد
ل �ق �ط��اع امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة اي �م��ان
ال� �ب ��داح واألم� �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
ل� �ش ��ؤون ح� ��رس امل �ج �ل��س ال� �ل ��واء
خ� ��ال� ��د ال ��وق� �ي ��ت واألم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام
امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ج�ل�س��ات ع��ادل
اللوغاني واألم�ين العام املساعد
لقطاع املعلومات خالد املطيري
واألم �ي ��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
الخدمات خالد العساف.

برلمان
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طلب نيابي لمناقشة أوضاع
البدون الجلسة المقبلة
ط ��ال ��ب  17ن��ائ �ب��ا ب�ت�خ�ص�ي��ص
ساعتني ف��ي جلسة مجلس االم��ة
امل �ق��ررة ف��ي  1أو  15م��ارس املقبل
مل �ن��اق �ش��ة اوض� � ��اع ال � �ب ��دون وج ��اء
ف ��ي ن ��ص ال �ط �ل��ب :ن �ح��ن امل��وق�ع�ين
ادن ��اه نطلب تخصيص ساعتني
م��ن ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة امل��واف �ق��ة ي��وم
 1م��ارس  2016او جلسة ي��وم 15
م� ��ارس وذل� ��ك مل �ن��اق �ش��ة ال�ح�ك��وم��ة
الس� � �ت� � �ي� � �ض � ��اح س � �ي� ��اس � �ت � �ه� ��ا ف��ي
م �ع��ال �ج��ة اوض � � ��اع غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية البدون وما قام بإنجازه
ال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة اوض��اع
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ح �ت ��ى ت ��اري� �خ ��ه وذل� � ��ك ل �ط��ي ه��ذا

امل �ل��ف واغ�ل�اق ��ه .ل ��ذا ي��رج��ى ادراج
ط�ل�ب�ن��ا ه ��ذا ع �ل��ى ج� ��دول االع �م��ال
واع �ط��ائ��ه ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال مع
ال� � �ن � ��داء ب � ��االس � ��م .امل� ��وق � �ع� ��ون ع��ن
الطلب ه��م :د .عبدالحميد دشتي
وف � �ي � �ص� ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري وس� �ل� �ط ��ان
ال �ل �غ �ي �ص��م ود .ع� � ��ودة ال��روي �ع��ي
وعدنان عبدالصمد واحمد الري
وماجد موسى وطالل الجالل ود.
محمد ال�ح��وي�ل��ة وص��ال��ح ع��اش��ور
وم �ح �م ��د ط �ن ��ا وع �س �ك ��ر ال �ع �ن��زي
وع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ود .ي��وس��ف
الزلزلة وخليل الصالح وعبدالله
املعيوف وخلف دميثير.

دشتي :التضييق على البدون
غير مقبول
اع�ت�ب��ر ال �ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دش �ت��ي أن ال�ط�ل��ب ال�ن�ي��اب��ي امل�ق��دم
ب� �ش ��أن ت �خ �ص �ي��ص س ��اع �ت�ي�ن م��ن
ال �ج �ل �س �ت�ين امل �ق �ب �ل �ت�ين ب �ت��اري��خ 1
أو  15م� � � ��ارس مل� �ن ��اق� �ش ��ة ق �ض �ي��ة
ال�ب��دون وم��ا ق��ام بإنجازه الجهاز
امل � � ��رك � � ��زي مل� �ع ��ال� �ج ��ة أوض� ��اع � �ه� ��م
م�س�ت�ح��ق ل�ت�ح�ق�ي��ق االح �ت �ي��اج��ات
األس � ��اس � �ي� ��ة ألب� � �ن � ��اء ه � � ��ذه ال �ف �ئ��ة
ول�ن�س�ت�م��ع م��ن ال�ح�ك��وم��ة خ��ارط��ة
الطريق واإلجراءات املقبلة لنتخذ
بالتعاون معها الخطوات املقبلة
س� � ��واء ب ��إن� �ه ��اء ع �م��ل ال� �ج� �ه ��از أو
استمراره.
وأض��اف في تصريح صحافي:
م � ��ن غ� �ي ��ر امل � �ق � �ب� ��ول أن ن � � ��رى م��ن
الجهات الحكومة التضييق على
ه � ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ي��ش م�ع�ن��ا
ق � ��ائ �ل��ا :ون � �ح� ��ن ك� � �ن � ��واب س �ك �ت �ن��ا
خالل الفترة املاضية على اعتبار
أن ه �ن��اك ج �ه ��ودا ل �ص �ي��اغ��ة رؤى
واقعية ملعالجة ه��ذه القضية من

د .عبدالحميد دشتي

خ�لال ال�ج�ه��از امل��رك��زي خ��اص��ة أن
ال �ح �ك��وم��ة ق �ب �ل��ت خ�ل��ال م�ن��اق�ش��ة
تقريرها ال��دوري الشامل لحقوق
اإلنسان في الكويت قبلت التعهد
ب�ط��ي م�ل��ف ع��دي�م��ي الجنسية في
سنة .2015

الحمدان يطالب بالتحقيق في
خطأ بمادة التربية اإلسالمية
اع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب ح �م ��ود ال �ح �م��دان
ان م��ا ورد ف��ي ال�ت��اب�ل��وت بخصوص
م �ن �ه��ج ال �ص��ف ال � �ح ��ادي ع �ش��ر مل ��ادة
ال �ت��رب �ي��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة إه� �م ��ال وخ �ط��أ
جسيم يستلزم تشكيل لجنة تحقيق
م�ع�ل�ن��ة ال�ن�ت�ي�ج��ة وم �ع��اق �ب��ة امل�خ�ط��ئ
الذي تسبب بذلك مهما كانت صفته
أو منصبه .وقال الحمدان يجب على
وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
د.بدر العيسى انتهاج منهج الثواب
والعقاب في وزارت��ه حتى يرتدع من
ت �س��ول ل��ه ن�ف�س��ه ال�خ�ط��أ أو االه �م��ال
ويتشجع املخلص املتقن لعمله.

حمود الحمدان
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 34مرشحا تنافسوا في االنتخابات التكميلية للدائرة الثالثة بينهما مرشحتان

الخالد :تسخير اإلمكانات كافة إلنجاح
االنتخابات التكميلية

وزير الداخلية في جولة على اللجان

اغ � � �ل � � �ق � ��ت م� � � ��راك� � � ��ز االق � � � �ت� � � ��راع
الن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات م � �ج � �ل � ��س االم� � � ��ة
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف ��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
ابوابها الساعة الثامنة من مساء
أمس.
وش � � �ه� � ��دت ع� �م� �ل� �ي ��ة االق � � �ت� � ��راع
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ف��ي
الدائرة الثالثة التي يتنافس فيها
 34م��رش �ح��ا ب�ي�ن�ه��م م��رش�ح�ت��ان
لنيل اصوات  81218ناخبا منهم
 37278م��ن ال��ذك��ور و 43940من
اإلن � ��اث خ �ل��ال ال� �س ��اع ��ات األول� ��ى
إقباال ضعيفا من الناخبني وكان
األكثر تواجدا كبار السن لإلدالء
ب��أص��وات �ه��م ف ��ى ال��دائ��رةال �ث��ال �ث��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات التكميلية ملجلس
االمة.
وج��رت االنتخابات التكميلية
في  20مدرسة من م��دارس وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ت��م تخصيص  10منها
ل� �ل ��ذك ��ور و 10ل �ل�ان� ��اث ف� ��ي ح�ين
ت� ��م ت �خ �ص �ي��ص م� ��درس� ��ة ل�ل�ج�ن��ة
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��إع �ل�ان
النتائج.
وك � � ��ان رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م أع�ل��ن خ�ل��و مقعد
ال� �ن ��ائ ��ب ال � ��راح � ��ل ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
وإب �ل��اغ رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
الت �خ��اذ اإلج � � ��راءات ال��دس �ت��وري��ة
امل � � �ق � � ��ررة إلق� � ��ام� � ��ة االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف ��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
خ�ل�ال س�ت�ين ي��وم��ا م��ن  12يناير
موعد إعالن خلو املقعد النيابي
رسميا.

جانب من التصويت في االنتخابات التكميلية

وأع ��دت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة خطة
أمنية شاملة ملواكبة عملية سير
االق� �ت ��راع وت��أم�ي�ن س �ي��ر العملية
االنتخابية التكميلية في الدائرة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة واع � �ل � �ن� ��ت ج��اه��زي �ت �ه��ا
ال�ت��ام��ة إلج��رائ�ه��ا حيث بلغ عدد
املرشحني فيها بعد ال�ت�ن��ازل 34
م��رش �ح��ا م �ن �ه��م م��رش �ح �ت��ان قبل
إغالق باب التنازل في  12فبراير
الجاري.
وق � � ��ام ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ص � �ب � ��اح ام� ��س
ي ��راف �ق ��ه وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال�ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ال�ف�ه��د وال�ق��ائ��د
امل � �ي ��دان ��ي ل� �ت ��أم�ي�ن االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ال � �ل ��واء ع �ب��د ال �ف �ت��اح
العلي بجولة تفقدية على مقار
اللجان االنتخابية لالنتخابات
التكميلية للدائرة الثالثة حيث
زار ل �ج �ن��ة م ��درس ��ة ال �خ �ل �ي��ل ب��ن
اح �م��د رج� ��ال ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ك�ي�ف��ان
واط� �ل ��ع ع �ل��ى ك ��اف ��ة ال �ت �س �ه �ي�لات
التي ت��م توفيرها م��ن قبل وزارة
الداخلية.
واك� � � � ��د ال� � �خ � ��ال � ��د ان ال� � � � � ��وزارة
ت �ع �م��ل ب �ك��ل ام �ك��ان��ات �ه��ا ل�ت��وف�ي��ر
ك ��اف ��ة ال � �خ ��دم ��ات وال �ت �س �ه �ي�ل�ات
للناخبني وال�ن��اخ�ب��ات موضحا
ان ��ه ت��م تسخير ك��اف��ة اإلم �ك��ان��ات
ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة وال � �ف � �ن � �ي� ��ة الن � �ج� ��اح
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة م�ب��دي��ا
بعض امل�لاح�ظ��ات والتوجيهات
مطالبا تذليل كافة العقبات أمام

من يدلون بأصواتهم.
كما اشاد بدور القضاة ورجال
وزارة ال � �ع� ��دل وك� ��اف� ��ة ال �ج �ه��ات
امل�ع��اون��ة وامل�س��ان��دة ب��دوره��م في
ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات داخ ��ل ال�ل�ج��ان
ومستوى التنسيق م��ع األجهزة
األم �ن �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات
وتجاوب الناخبني مع اإلجراءات
امل �ت �خ��ذة ل �ض �م��ان س �ي��ر العملية
االنتخابية على اكمل وجه.
ه � ��ذا وق � ��د ت �ف �ق��د ال� �خ ��ال ��د م�ق��ر
ال �ل �ج��ان االن�ت�خ��اب�ي��ة املخصصة
ل � �ل � �ن � �س� ��اء ف � � ��ي م � � ��درس � � ��ة ه ��اج ��ر
امل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ل � �ل � �ب � �ن� ��ات وأث� � �ن � ��ى
ع �ل��ى ال �ج �ه��د ال �ك�ب �ي��ر ال� ��ذي ب��ذل��ه
رج� � ��ال األم� � ��ن ل �ل �ق �ي��ام ب��واج �ب �ه��م
ومسؤولياتهم واألعمال املنوطة
ب �ه ��م ف� ��ي م �ث��ل ه � ��ذه امل �ن��اس �ب��ات
خ ��دم ��ة ل �ل �ن��اخ �ب�ي�ن وامل ��رش� �ح�ي�ن
مما يضمن نجاح سير العملية
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة واك� �ت� �م ��ال� �ه ��ا ع �ل��ى
أفضل وج��ه مشيدا بدقة النظام
في حفظ مراكز االقتراع وتنظيم
عملية إدالء الناخبني بأصواتهم
وت�س�ي�ي��ر ال �ح��رك��ة امل ��روري ��ة أم��ام
م� �ق ��ار ال �ل �ج ��ان االن �ت �خ��اب �ي��ة ب�م��ا
أس � �ه� ��م ف � ��ي م � ��رون � ��ة امل� � � � ��رور م��ن
دون ع��راق �ي��ل أو ازدح� ��ام� ��ات أو
اختناقات مرورية مؤكدا تسخير
ك��اف��ة إم �ك��ان��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
البشرية واكتمال عملية االقتراع
ب� ��أط� ��ره� ��ا ال� �ف� �ن� �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
الصحيحة.
واستمع الخالد إل��ى تفاصيل

اإلج ��راءات األمنية والتسهيالت
امل�ق��دم��ة ك�م��ا ت �ب��ادل ال�ح��دي��ث مع
ع ��دد م��ن ال �ن��اخ �ب�ين ف��ي مختلف
امل� � ��دارس ال �ت��ي ش�م�ل�ت�ه��ا ج��ول�ت��ه
ح�ي��ث أب� ��دوا ارت�ي��اح�ه��م لسهولة
عملية االقتراع والتسهيالت التي
ملسوها من رج��ال وأجهزة األمن
إض��اف��ة إل��ى ه�ي�ئ��ات وم��ؤس�س��ات
ال � � � � ��دول � � � � ��ة امل� � �خ� � �ت� � �ل� � �ف � ��ة خ � ��اص � ��ة
للناخبني م��ن ك�ب��ار ال�س��ن وذوي
االحتياجات الخاصة وإعطائهم
األول� ��وي� ��ة م �ث �ن �ي��ا ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل
ال �ح �ض��اري ل ��رج ��ال ال �ش��رط��ة مع
ع� � �م � ��وم ال � �ن� ��اخ � �ب �ي�ن وم � �ن� ��دوب� ��ي
امل� ��رش � �ح�ي��ن ووس � � ��ائ � � ��ل اإلع � �ل ��ام
وم �ش �ي��دي��ن ب �م �ش��ارك��ة ال�ع�ن�ص��ر
ال�ن�س��ائ��ي ل�ل�ش��رط��ة ودوره� ��ن في
إرش��اد الناخبات إل��ى اإلج��راءات
ومراكز االقتراع املسجالت بها.
وأب � � ��دى ال� �خ ��ال ��د ارت� �ي ��اح ��ه مل��ا
شاهده من تنظيم داخ��ل اللجان
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ون � � ��وه ب ��األس� �ل ��وب
ال� �ح� �ض ��اري ال� ��راق� ��ي ف ��ي ت �ع��ام��ل
رج� � � � � ��ال األم� � � � � ��ن م � � ��ع إخ � ��وان� � �ه � ��م
امل ��واط �ن�ي�ن م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن تلك
ال��روح ما هو اال امتداد التعاون
امل�ث�م��ر وال �ب �ن��اء ال� ��ذى ي�ح�ظ��ى به
رج� ��ال االم� ��ن ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ه��ام
األمنية.
وأب � � � ��دى ع� ��ن ارت � �ي� ��اح� ��ه ل�س�ي��ر
العملية االنتخابية على الطريق
ال �ص �ح �ي��ح دون أي ت�ق�ص�ي��ر من
أي ج��ان��ب م�ش�ي��دا ب� ��دور رؤس ��اء
وأع � �ض � ��اء ال� �ل� �ج ��ان االن �ت �خ��اب �ي��ة

وت��وف �ي��ر ك��ل اإلم �ك��ان��ات ل �خ��روج
هذه االحتفالية في أبهى صورة
وق � � �ي� � ��ام ك� � ��ل ال � �ج � �ه � ��ات امل �ع �ن �ي��ة
وامل �ش ��ارك ��ة ب �ب��ذل أق �ص��ى م ��ا في
وسعها ألداء واجبها على الوجه
األكمل.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال وزي � ��ر االع �ل�ام
ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ص � �ب� ��اح س��ال��م
ال� �ح� �م ��ود ال� �ص� �ب ��اح ان امل ��واط ��ن
الكويتي يتمتع بمستوى عالي
م ��ن ال ��وع ��ي االن �ت �خ��اب��ي م�ش�ي��دا
ب �ن �ج��اح ال �ع �م �ل �ي��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وال �ت �ع��اون ال�ك�ب�ي��ر ب�ين مرشحي
وناخبي الدائرة الثالثة في اتمام
العملية االنتخابية.
واك ��د ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان الحمود
في تصريح خ�لال تفقده اللجان
االن �ت �خ��اب �ي��ة ع �ل��ى ال � ��دور ال�ك�ب�ي��ر
الع� �ض ��اء م�ج�ل��س االم� ��ة ف ��ي دف��ع
ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي وال �ت �ن �س �ي��ق مع
ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ج��ان��ب
ال �ح �ك��وم��ي ت�ن�ف�ي��ذا ل�ل�ت��وج�ي�ه��ات
السامية من صاحب السمو امير
البالد.
واش ��ار ال��ى التغطية الشاملة
لوزارة االعالم والتي انطلقت من
صباح أمس بتوجيهات من سمو
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
ف��ي ان ت �ق��وم ال� � ��وزارة بالتغطية

التتمة ص07

االنتخابات جرت
في  20مدرسة
منها  10للذكور
و  10لإلناث
والمنافسة بين
 34مرشحا بينهم
إمرأتان
تعاون رجال
الداخلية والقضاة
وبقية أجهزة
الدولة سهل
عملية التصويت
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أشاد بدور رجال القضاء ومنتسبي الداخلية وجهات الدولة في إنجاح العرس الديمقراطي

وزير اإلعالم :دور كبير ألعضاء مجلس األمة
في دفع العمل الوطني

وزير اإلعالم متفقدا أحد املقار االنتخابية

تتمة المنشور ص06
ب� �ك ��اف ��ة ام� �ك ��ان� �ي ��ات� �ه ��ا وب �ج �م �ي��ع
ق�ط��اع��ات�ه��ا م��ن اذاع� ��ة وت�ل�ف��زي��ون
وك��ذل��ك "االع �ل�ام ال�ج��دي��د لتوفير
ال �ت �غ �ط �ي��ة امل � �ب� ��اش� ��رة" وم �ت��اب �ع��ة
م �ج��ري��ات االن �ت �خ��اب��ات ال ��ى حني
اع�ل�ان النتيجة وت�ح��دي��د الفائز
في مقعد الدائرة.
وأش� � ��اد ب � ��دور رج � ��ال ال �ق �ض��اء
وجميع منتسبي وزارة الداخلية
وج � �ه� ��ات ال � ��دول � ��ة امل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
ع� �م� �ل� �ي ��ة إن � � �ج� � ��اح ه� � � ��ذا ال � �ع� ��رس
الديمقراطي ال��ذي تشهده البالد
الف�ت��ا إل��ى وج ��وب ت �ع��اون جميع
ال �ن��اخ �ب�ين م ��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
لضمان سير العملية االنتخابية
على أكمل وجه.
وشملت جولة الشيخ سلمان
الحمود مدرسة (خباب بن االرت
 ال� �ج ��اب ��ري ��ة) وم � ��درس � ��ة (س �ع��دب��ن ع�ب��ادة  -العديلية) وم��درس��ة
(الخليل بن احمد  -كيفان).
من جانبه أكد وزير العدل وزير
األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
يعقوب الصانع أن عملية اقتراع
الناخبني لالنتخابات التكميلية
ملجلس األم��ة عن ال��دائ��رة الثالثة
تسير بكل سهولة ويسر وبدأت
اللجان االنتخابية في استقبال
الناخبني منذ الصباح الباكر.
ودع � ��ا ال� ��وزي� ��ر ال �ص ��ان ��ع ع�ق��ب
ت� �ف� �ق ��ده امل� ��رك� ��ز االن� �ت� �خ ��اب ��ي ف��ي
م ��درس ��ة ال �خ �ل �ي��ل ب ��ن أح� �م ��د ف��ي

محافظ الفروانية متفقدا إحدى اللجان

م �ن �ط �ق��ة ك� �ي� �ف ��ان ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن ف��ي
ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ال �ث��ة إل� ��ى امل �ش��ارك��ة
الفاعلة في هذا اليوم االنتخابي.
وأضاف أن االختيار بالعملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة س�ي�س�ه��م ف��ي ن�ج��اح
ن��ائ��ب ي�م�ث��ل األم ��ة خ�ل�ف��ا للنائب
املرحوم نبيل الفضل الذي وافاه
األج ��ل ف��ي ي�ن��اي��ر امل��اض��ي بقاعة
مجلس األمة.
وأش� � ��اد ب � ��دور رج � ��ال ال �ق �ض��اة
وك ��ل م�ن�س��وب��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة

مشاركة نسائية في عملية االقتراع

وج � �ه� ��ات ال � ��دول � ��ة امل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
ع� �م� �ل� �ي ��ة إن � � �ج� � ��اح ه� � � ��ذا ال � �ع� ��رس
الديمقراطي ال��ذي تشهده البالد
ال � �ي� ��وم (أم � � ��س) وي �س �ت �م��ر ح�ت��ى
الساعة الثامنة مساء الفتا إلى
وج ��وب ت �ع��اون جميع الناخبني
مع الجهات املعنية لضمان سير
ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى أكمل
وجه.
م� � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق � � � � ��ام م � �ح ��اف ��ظ
الفروانية الشيخ فيصل الحمود

امل��ال��ك ال�ص�ب��اح ب�ج��ول��ة ميدانية
ت�ف�ق��د خ�لال �ه��ا ع� ��ددا م��ن ال�ل�ج��ان
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي منطقة خيطان
ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة
ل �ل��اط �ل��اع ع� �ل ��ى س� �ي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ملجلس
األمة في الدائرة الثالثة.
وأب� � ��دى ال �ح �م��ود إث� ��ر ال �ج��ول��ة
ال � �ت � �ف � �ق� ��دي� ��ة مل � � ��راك � � ��ز االق� � � �ت � � ��راع
ارت � � � �ي � � ��اح � � ��ه إلج� � � � � � � � � � ��راءات س� �ي ��ر
ال �ع �م �ل �ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة وت �ك��ات��ف

وت� �ك ��ام ��ل أدوار امل � �ش ��ارك �ي�ن ف��ي
االنتخابات م��ن ممثلني ألجهزة
ال��دول��ة املختلفة وال�ن��اخ�ب�ين من
الجنسني.
وأك � � � � � ��د ض � � � � � � ��رورة امل� � �ش � ��ارك � ��ة
ف � ��ي ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا ال ت�ق��ل
أه �م �ي��ة ع ��ن االن �ت �خ��اب��ات ال�ع��ام��ة
التي تتيح ملمثلي األمة ممارسة
أع�م��ال�ه��م ال��رق��اب�ي��ة والتشريعية
م��ن داخ ��ل ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م
وفقا ملا ينص عليه الدستور.
وأش � � � � � � ��ار ال � � �ح � � �م� � ��ود إل� � � � ��ى أن
املشاركة في العملية االنتخابية
والتصويت في صناديق االقتراع
ه� �م ��ا واج� � � ��ب وط � �ن� ��ي وي ��أت� �ي ��ان
اس�ت�ك�م��اال مل�س�ي��رة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
الكويتية دولة الحريات والقانون
والدستور.
وت� �م� �ن ��ى ل �ل �ج �م �ي��ع ال �ت��وف �ي��ق
والنجاح لخدمة الكويت وأهلها
األوف� �ي ��اء م �ش �ي��را إل ��ى أن ح��رص
الناخبني على ال�ظ�ه��ور بالشكل
الالئق يؤكد أن الكل رابح.
واف ��اد رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة املشرفة
ع� �ل ��ى االن � �ت � �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة
مل �ج �ل��س األم� � ��ة  2016امل �س �ت �ش��ار
ع � ��دن � ��ان ال � �ج ��اس ��ر ب� � ��أن ال �ل �ج �ن��ة
أن�ه��ت خ�ط��ة ع�م��ل ات �م��ام العملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى ال��وج��ه األك�م��ل
ل �ت��ذل �ي��ل ك� ��ل ال �ع �ق �ب��ات ال� �ت ��ي ق��د

التتمة ص08

محافظ الفروانية:
المشاركة
والتصويت واجب
وطني
الفهد :اهتمام
خاص بكبار السن
وذوي االحيتاجات
لتسهيل
مشاركتهم
بالتصويت
توقعات بزيادة
اإلقبال في فترة
بعد الظهر حتى
إغالق الصناديق
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الصانع :عملية التصويت تسير بسهولة ويسر
ونشيد بالقائمين كافة على انجاح العرس

الوزير الصانع في جولة على لجان االنتخابات

تتمة المنشور ص07
تعرقل العملية االنتخابية.
وقال الجاسر إن اللجنة وزعت
أع �ض��اء السلطة القضائية على
ال� �ل� �ج ��ان ال��رئ �ي �س �ي��ة واألص� �ل� �ي ��ة
والفرعية أو على سبيل االحتياط
بواقع  20لجنة أصلية و 64لجنة
ف��رع �ي��ة ي��رأس �ه��م  84م ��ن أع �ض��اء
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة إض��اف��ة إل��ى
اللجنة الرئيسية ال�ت��ي يرأسها
املستشار حمد عثمان الحضرم.
واوض � � � � ��ح أن � � ��ه ت � ��م وض � � ��ع 52
م ��ن أع �ض ��اء ال�س �ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة
ع�ل��ى س�ب�ي��ل االح �ت �ي��اط ح�ي��ث تم
التوزيع بعد التنسيق مع رجال
القضاء وأعضاء النيابة العامة.
وق � ��ام وك �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � � � �ف� � � ��ري� � � ��ق س � � �ل � � �ي � � �م� � ��ان ال � �ف � �ه� ��د
ب ��االط�ل�اع ع �ل��ى ك��اف��ة االج � ��راءات
االم �ن �ي��ة واالح� �ت ��رازي ��ة امل�ي��دان�ي��ة
والتسهيالت التي يقدمها رجال
االمن للناخبات والناخبني.
م � � � �ش� � � ��ددا ع� � �ل � ��ى ت � ��وف� � �ي � ��ر ك ��ل
االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات وت � ��ذل � �ي � ��ل ك ��اف ��ة
ال�ص�ع��اب أم��ام الناخبني ل�لإدالء
ب� ��أص� ��وات � �ه� ��م وال� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ع �ل��ى
الناخبني والناخبات كبار السن
وذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
م��ن م �م��ارس��ة ح�ق�ه��م االن�ت�خ��اب��ي
ل�ل��إدالء ب��أص��وات �ه��م م��ع ض ��رورة
مراعاة الجانب االنساني.
واش � � � � � ��اد ال � �ف � �ه� ��د ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون
ال � � � ��واض � � � ��ح ب � �ي ��ن رج � � � � � ��ال االم� � � ��ن
وال �ج �ه��ات امل �ع��اون��ة ف��ي العملية
االن �ت �خ��اب �ي��ة وال �ع �م��ل امل �ت��واص��ل
ال � � � � ��ذي ي� � �ق � ��وم ب� � ��ه امل � �ت � �ط� ��وع� ��ون
وال� � �ت� � �ع � ��اون ال� � ��واض� � ��ح م � ��ن ق �ب��ل
وسائل االعالم وما أثمر عنه من

حضور لكبار السن في عملية االقتراع

أجواء مميزة كانت لها بالغ االثر
في نفوس الناخبني.
وق � � ��د ال� �ت� �ق ��ى ال� �ف� �ه ��د ب �ب �ع��ض
ال� �ق ��ادة امل �ي��دان �ي�ين وت��اب��ع معهم
أه��م اإلج� ��راءات املتبعة ف��ي سير
العملية االنتخابية وتأمني كافة
امل�ق��ار االنتخابية وك��ذل��ك الخطة
امل��روري��ة ال�ت��ي وض�ع��ت لتسهيل
دخ � � � � � ��ول وخ� � � � � � � ��روج ال � �ن� ��اخ � �ب �ي�ن
وال� �ن ��اخ� �ب ��ات ال � ��ى م� �ق ��ر ال �ل �ج��ان
ل �ت��وف �ي��ر س �ب��ل ال� ��راح� ��ة واالم� � ��ان
واالط� �م� �ئ� �ن ��ان ل �ل �ج �م �ي��ع ل �ت �ج��ري
ال �ع �م �ل �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ج��و
ديمقراطي.
وأع � � ��رب ال �ف �ه ��د ع� ��ن ارت �ي ��اح ��ه
ل� �س� �ي ��ر ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة

أحد صناديق االقتراع

بسالسة ووفق اإلجراءات األمنية
ال� �ت ��ي وض� �ع ��ت م� ��ن اج � ��ل إظ �ه��ار
ال� �ع ��رس ال��دي �م �ق��راط��ي ف ��ي أب�ه��ى
ص � ��ورة م �ش �ي��دا ب � ��روح ال �ت �ع��اون
بني الناخبني واملرشحني ورجال
األمن وجميع الجهات املعنية.
وف� � ��ي م �ن �ط �ق��ة ك� �ي� �ف ��ان اح � ��دى
مناطق الدائرة الثالثة أكد رئيس
اللجنة األصلية رقم ( )1رجال في
م��درس��ة الخليل أحمد املستشار
خالد الخالد أن اق�ب��ال الناخبني
للتصويت في صناديق االقتراع
ض� �ع� �ي ��ف ج � � ��دا م �ب �ي �ن ��ا أن ع ��دد
الناخبني الذين ادلوا بأصواتهم
ح� �ت ��ى ال� �س ��اع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع �ش��رة
ظ �ه��را ب �ل��غ  80ن��اخ �ب��ا م ��ن أص��ل

 773ن��اخ�ب��ا م�س�ج�لا ف��ي اللجنة
األص�ل�ي��ة مشيرا إل��ى أن امل��درس��ة
تحتضن ل�ج�ن��ة أص �ل��ة و 3لجان
فرعية.
وف� �ي � �م ��ا أث � �ن� ��ى ال � �خ� ��ال� ��د ع �ل��ى
االس �ت �ع��دادادت ال��رائ�ع��ة للجهات
الحكومية في عملية االنتخابات
التكميلية للدائرة الثالثة أعرب
ع ��ن ت��وق �ع��ات��ه ب� ��أن ي �ك ��ون اق �ب��ال
ال � �ن ��اخ � �ب �ي�ن ك � �ب � �ي ��را ب � �ع ��د ص �ل�اة
العصر وقويا بعد صالة املغرب.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د رئ �ي��س اللجنة
الفرعية رقم ( )2املستشار هاني
امل ��ان ��ع أن امل �ص ��وت�ي�ن ب �ل��غ ح�ت��ى
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رة  93م��ن
أصل  1059ناخبا في حني أشار

رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ف��رع�ي��ة رق��م ()3
امل �س �ت �ش��ار أح �م��د ال �ض �ب �ي �ع��ي أن
ال ��ذي ��ن أدل � � ��وا ب��أص��وات �ه��م ح�ت��ى
ص�ل�اة ال�ظ�ه��ر ب�ل��غ  102م��ن أص��ل
 1045ن��اخ �ب��ا ف �ي �م��ا ق� ��ال رئ �ي��س
اللجنة الفرعية رقم ( )4املستشار
جاسم ال��راش��د إن ال��ذي��ن صوتوا
ح �ت��ى ص �ل�اة ال �ظ �ه��ر ب �ل��غ  94من
أصل  1067ناخبا.
وف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ع��دي �ل �ي��ة ف�ق��د
أك��د رئ�ي��س اللجنة األص�ل�ي��ة رقم
( )20ف��ي م��درس��ة أح �م��د م�ش��اري
ال � � �ع� � ��دوان� � ��ي امل � �س � �ت � �ش� ��ار ج� � ��زاء
العتيبي أن عدد املصوتني حتى
ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ب�ل��غ 76
من أص��ل  895ناخبا مسجال في
ال �ل �ج �ن��ة األص �ل �ي ��ة ف ��ي ح�ي�ن أك��د
رئيس اللجنة الفرعية رق��م ()21
امل�س�ت�ش��ار د .ح�م��د ال�ه�ط�لان��ي أن
ال ��ذي ��ن أدل � � ��وا ب��أص��وات �ه��م ح�ت��ى
ال� �س ��اع ��ة ال � �ح� ��ادي� ��ة ع� �ش ��رة و15
دق �ي �ق��ة ب �ل��غ  86م ��ن أص� ��ل 1116
ن��اخ�ب��ا م�س�ج�لا ف��ي ه ��ذه اللجنة
بينما أكد رئيس اللجنة الفرعية
رقم ( )22املستشار لؤي النصف
أن املصوتني حتى ه��ذه اللحظة
بلغ  80من أصل  966ناخبا.
وف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �خ ��ال ��دي ��ة أك ��د
رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة األص � �ل � �ي� ��ة ف��ي
م ��درس ��ة ع �ب��دال �ل��ه ال �ع �ت �ي �ب��ي رق��م
( )47رج � � ��ال امل� �س� �ت� �ش ��ار ص�ل�اح
الجري أن الذين أدل��وا أصواتهم
ف��ي صناديق االق �ت��راع بلغ حتى
ما قبل صالة الظهر  70من أصل
 834ن��اخ �ب��ا ف �ي �م��ا أش � ��ار رئ�ي��س
اللجنة الفرعة رقم ( )48املستشار
أيمن العزاز إلى أن عدد املصوتني
ب �ل��غ  111م ��ن أص� ��ل  984ن��اخ�ب��ا
مسجال في هذه اللجنة في حني

لفت رئيس اللجنة الفرعية رقم
( )49امل �س �ت �ش��ار خ��ال��د ال �ح �م��دان
إلى نسبة التصويت بلغت حتى
ص�ل�اة ال�ظ�ه��ر  % 10م��وض�ح��ا أن
الذين أدلوا بأصواتهم حتى هذه
ال �ل �ح �ظ��ة ب �ل��غ  97م ��ن أص� ��ل 983
صوتا مسجال في هذه اللجنة.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د رئ �ي��س اللجنة
األص� � �ل� � �ي � ��ة ف� � ��ي م� � ��درس� � ��ة س ��ال ��م
ال�ح�س�ي�ن��ان ( م��درس��ة أب ��و أي��وب
األنصاري سابقا) رقم ( )50إناث
امل �س �ت �ش��ار د .ص �ن �ه��ات ع�ب��دال�ل��ه
امل�ط�ي��ري أن ع��دد امل�ص��وت��ات بلغ
 46من أص��ل  924ناخبة مسجلة
في هذه اللجنة موضحا أن هذه
ال�ل�ج�ن��ة ت�ح�ت�ض��ن ل�ج�ن��ة أص�ل�ي��ة
ولجنتني فرعيتني مشيرا إلى أن
ضعف االقبال يعود لعدة أسباب
باعتبار أنه صادف في يوم اجازة
كما أن جميع املرشحني من خارج
املنطقة وال ي��وج��د م��رش��ح واح��د
يمثل أه��ال��ي املنطقة إل��ى جانب
أنها انتخابات تكميلية في حني
أك��د رئ�ي��س اللجنة ال�ف��رع�ي��ة رق��م
( )51القاضي أحمد الرشيدي أن
ع��دد املصوتات بلغ  68من أصل
 1017ن��اخ �ب��ة م�س�ج�ل��ة ف ��ي ه��ذه
اللجنة بينما أكد رئيس اللجنة
الفرعية رق��م ( )52وكيل محكمة
املستشار صالح الجاسر أن عدد
املصوتات بلغ  55من أص��ل 984
ناخبة مسجلة في هذه اللجنة.
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اجتماعات اللجان
في ديسمبر

ملف
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

خالل تقرير أعده قسم التقارير والمتابعة بقطاع اللجان البرلمانية

 11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
وأنجزت  38تقريرا في ديسمبر
أنجز قسم التقارير
والمتابعة التابع الدارة
الدعم االستشاري
والمتابعة في قطاع
اللجان البرلمانية تقريره
حول عمل لجان المجلس
الدائمة والموقتة عن
شهر ديسمبر خالل
الفصل التشريعي الرابع
عشر عن دور االنعقاد
العادي الرابع.
وقد تبين من خالل
التقرير ان  11لجنة دائمة
عقدت  32اجتماعا في
ديسمبر استغرقت 76
ساعة انجزت خاللها 38
موضوعا اعدت بها 19
تقريرا كما ان هناك 10
لجان مؤقتة عقدت 11
اجتماعا استغرقت 14
ساعة انجزت خاللها 3
مواضيع واعدت بها
تقريرين.
ولوحظ ان لجنة الميزانيات
والحساب الختامي اكثر
اللجان الدائمة انعقادا
بـ  9اجتماعات بينما كانت
لجنة المرأة واالسرة
اقل اللجان الموقتة
انعقادا بـ  3اجتماعات.
والى التفاصيل:

العرائض والشكاوى
ل �ج �ن��ة ال � �ع� ��رائ� ��ض وال � �ش � �ك� ��اوى:
ع�ق��دت اللجنة اجتماعني ف��ي شهر
دي� �س� �م� �ب ��ر اس � �ت � �غ� ��رق� ��ا  4س� ��اع� ��ات
وأنجزت  14موضوعا أعدت خاللها
تقريرين.
الداخلية والدفاع
ل�ج�ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع :ع�ق��دت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة اج� �ت� �م ��اع ��ا ف � ��ي دي �س �م �ب��ر
استغرق ساعتني ولم تنجز تقارير
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا 140
موضوعا منها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة 1962
بتنظيم السجون.
 م � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون م � � �ق � ��دم م��نال �ح �ك ��وم ��ة ب �ت �ع��دي��ل ب �ع ��ض اح �ك ��ام
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رق��م  11لسنة 1962م
في شأن جوازات السفر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رق��م  23لسنة 1968م
بشأن نظام قوة الشرطة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��اض��اف��ة ف�ق��رةجديدة الى املادة  12من القانون رقم
 11ل�س�ن��ة 1962م ف��ي ش ��أن ج ��وازات
السفر
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة 1962
ف��ي ش��أن انتخابات اع�ض��اء مجلس
األمة.
م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تنظيم
االجتماعات واملواكب العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 مشروع قانون بشأن املختارين. مشروع قانون بتعديل الجدولامل��راف��ق للقانون رق��م  42لسنة 2006
ب��إع��ادة تحديد ال��دوائ��ر االنتخابية
لعضوية مجلس االمة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب ��اب ��دال ع �ب��ارة(عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما
ورد النص عليها ف��ي القوانني ذات
الصلة.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةالثانية من املادة الثامنة من املرسوم
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االميري رقم  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون املقدم باضافةبند جديد برقم  4ال��ى امل��ادة  14من
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن توحيدشهادات الجنسية الكويتية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل البند(د) م��ن امل��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 11
لسنة  1962في شأن جوازات السفر.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت��وح�ي��دمواد الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن انشاءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
 االقتراح بقانون في شأن وضعح��ل ش��ام��ل ون�ه��ائ��ي لجميع طلبات
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى الجنسية الكويتية
وت �ن �ف �ي��ذ اح� �ك ��ام ال �ب �ن��د  1م ��ن امل� ��ادة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل ��رس ��وم االم� �ي ��ري رق��م
 15ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ق �ب��ل ت �ع��دي �ل��ه ب��امل��رس��وم
بالقانون رقم  100لسنة .1980
 االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
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 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن قانوناالج �ت �م��اع��ات ال �ع��ام��ة وال�ت�ج�م�ع��ات
واملواكب.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن نقلامل�ن�ش��آت وامل�ب��ان��ي العسكرية خ��ارج
حدود املناطق السكنية.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ب ��ان� �ش ��اءصندوق االسكان العسكري.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلبعض احكام املرسوم بالقانون رقم
 70ل�س�ن��ة  1980ب �ش��أن ال�ع�س�ك��ري�ين
ال��ذي��ن اس�ت�ف��ادوا م��ن اح�ك��ام القانون
رقم  31لسنة  1967في شأن سريان
اح �ك ��ام ق ��ان ��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني على غيرهم من
العاملني بتكليف م��ن الحكومة في
مناطق العمليات الحربية.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن حظرامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي اع � �م� ��ال ق �ت ��ال �ي ��ة ف��ي
الخارج.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقاعفاء اللحى للعسكريني.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 29م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
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 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  40لسنة 1966
في شأن املختارين.
 االق �ت��راح بقانون باضافة فقرةج� ��دي� ��دة ل� �ل� �م ��ادة  21م� ��ن امل ��رس ��وم
االميري رقم  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب.
 االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 اقتراح بقانون في شأن تحديدال�ع��دد ال��ذي ي�ج��وز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملطبات املستخدمة في الطرق.
 اقتراح بقانون بانشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام املرسوم بقانون رقم  67لسنة
 19767في شأن املرور.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس ابناء الكويتيات املتزوجات
من جنسيات غير كويتية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس ابناء الكويتيات املتزوجات
م ��ن ازواج ي �ح �م �ل��ون ج �ن �س �ي��ة غ�ي��ر
كويتية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس ابناء الكويتيات.
المالية واالقتصادية
ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال � � � � � � �ش � � � � � ��ؤون امل� � ��ال � � �ي� � ��ة

واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة :ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة 4
اجتماعات ف��ي ديسمبر استغرقت
 5ساعات ونصف الساعة وانجزت
 5مواضيع واعدت  3تقارير وتبقى
على ج��دول اعمالها  362موضوعا
منها:
 م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  2لسنة 2009بشأن تعزيز االستقرار املالي
في الدولة.
 م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م  3لسنة 2009بتمديد م��دة ال �ق��رض امل�ق��ررة
في املرسوم بالقانون رقم  50لسنة
 1987ب��االذن للحكومة بعقد قرض
عام.
 مشروع القانون في شأن تنظيماالستعانة بالشركات ياملؤهلة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 مشروع قانون بانشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� �ت� �ج ��ارة ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 مشروع قانون في شأن مزاولةمهنة مراجعة الحسابات.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن غ��رف��ةت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت (امل�ن�ج��ز
ب ��ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث � ��ال � ��ث وال� �خ� �م� �س�ي�ن
بالفصل التشريعي الثالث عشر).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 47
ل�س�ن��ة  1988ب � ��االذن ل�ل�ح�ك��وم��ة في
ان � �ش� ��اء م �ح �ف �ظ��ة م ��ال �ي ��ة ل � ��دى ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت ال �ص �ن��اع��ي الغ � ��راض دع��م
سياسة االئتمان في مجال االنتاج
الزراعي.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش ��أن زي� ��ادةالنسبة ال�ت��ي تقتطع م��ن االي ��رادات
العامة للسنة املالية .2012 /2011
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح � �ك � ��ام امل � ��رس � ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
 34ل �س �ن��ة  1980ف ��ي ش � ��أن اي �ل��ول��ة
اس �ه��م ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ف ��ي ش��رك��ة
املواصالت الكويتية الى الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل احكامالقانون رقم  79لسنة  1995في شأن
ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
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األحد  13جمادى األولى  21 . 1437فبراير 2016

اجتماعات اللجان
في ديسمبر

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

 76ساعة عقدتها اللجان الدائمة منها  30ساعة للميزانيات

 362موضوعا على طاولة المالية
أهمها المناقصات العامة
تتمة المنشور ص09
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  74لسنة  1988في
شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في
شركة مطاحن الدقيق الكويتية الى
الدولة وتعديل القانون رقم  29لسنة
 1961في ش��أن انشاء شركة مطاحن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
 م�ش��روع ق��ان��ون بمساهمة دول��ةالكويت ف��ي رأس�م��ال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة 2012
ف��ي ش ��أن ان �ش��اء وت��أس �ي��س محفظة
اس�ت�ث�م��اري��ة ل��دع��م وت�ش�ج�ي��ع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ف� � � ��ي ش � ��أناملناقصات العامة (املنجز بالتقرير
ال� � � �س � � ��ادس وال � � �ع � � �ش� � ��رون ب ��ال �ف �ص ��ل
التشريعي الثالث عشر دور االنعقاد
العادي االول)( .ت��م سحب في جلسة
املجلس ملزيد من الدراسة).
 مشروع قانون ب��االذن للحكومةف��ي اخ ��ذ م�ب�ل��غ م��ن امل ��ال االح�ت�ي��اط��ي
العام.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن منحم � �ع� ��اش� ��ات اس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة الص� �ح ��اب
امل� �ع ��اش ��ات م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ورج� ��ال
االطفاء.
 االقتراح بقانون بمنح معاشاتاس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم � �ك ��اف ��آت اس �ت �ح �ق��اق
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن ض�ب��اط
الصف واالفراد.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةجديدة للمادة  2من القانون رق��م 25
لسنة  1974باعادة تنظيم الصندوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
 االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش� ��أنت��أس �ي��س ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ك��وي�ت�ي��ة
باسم بنك الكويت للتنمية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باألمر االميري بالقانون رقم
 61لسنة .1976
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء هيئةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن غرفةتجارة وصناعة الكويت.
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 االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظراستيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة
بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظراستيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة
بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن تعديلبعض احكام املرسوم بقانون رقم 15
لسنة  1979في ش��أن الخدمة املدنية
والقوانني املعدلة له.
 -االق�ت��راح بقانون باضافة فقرة
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ج��دي��دة ال ��ى امل� ��ادة  16م��ن امل��رس��وم
بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بعديل امل��ادة 19من القانون رق��م  47لسنة 1993
ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة( .ب ��دل
ايجار).
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةاالولى من املادة  19من القانون رقم
 47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية (بدل ايجار).
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن منحعالوة اجتماعية عن األوالد.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلال �ف �ق��رة االول� � ��ى م ��ن امل� � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
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القانون رقم  19لسنة  2000في شأن
دع��م العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية.
(ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية).
 رس � � ��ال � � ��ة واردة م � � ��ن رئ� �ي ��سم�ج�ل��س االم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى طلب
رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ب��اح��ال��ة م��وض��وع تقييم
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
وم��ا بينه ممثلو دي ��وان املحاسبة
في مالحظات على التقييم مع بيان
اث ��ر اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
للمؤسسة على عملية التقييم.
 -رسالة واردة من رئيس مجلس

المواضيع المنجزة من اللجنة
المالية في ديسمبر
 م �ش��روع ق��ان��ون بتنظيمالوكاالت التجارية.
 م �ش��روع ق��ان��ون بتعديلبعض احكام القانون رقم 60
لسنة  1986في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي (تم
اع ��ادت ��ه ال ��ى ال �ل �ج �ن��ة بجلسة
املجلس) التقرير االول للجنة

الشؤون املالية واالقتصادية.
 م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ف ��يش��أن م��د ال�ح�م��اي��ة التأمينية
للعسكريني من مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي غ�ي��ر
دولهم في اي دول��ة عضو في
املجلس.
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 تعديل مقدم من الحكومةعلى م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل
بعض احكام القانون رقم 60
لسنة  1986في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي.

االم��ة باحالة كتاب وزي��ر املالية في
ش ��أن ال �ك �ش��ف ال�ت�ف�ص�ي�ل��ي بجميع
امل� �ش ��روع ��ات ال �ت��ي اب��رم �ت �ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة على ام�ل�اك ال��دول��ة العقارية
وف � �ق ��ا ل� �ن� �ظ ��ام ال� �ب� �ن ��اء وال �ت �ش �غ �ي��ل
وتحويل امللكية للدولة قبل صدور
ق��ان��ون رق��م  7لسنة 2008م وتقرير
ب �م �ش��روع م��دي �ن��ة ل ��ؤل ��ؤة ال �خ �ي��ران
السكنية موضحا فيه م��دى ال�ت��زام
املستثمر بتنفيذ جميع بنود العقد
وشروطه.
 تقرير االستقرار املالي .2013 ت �ق��ري��ر ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زين �ص��ف ال �س �ن��وي ب �ق �ي �م��ة ال �س �ن��دات
وال �ص �ك��وك ال �ت��ي اص��درت �ه��ا ال��دول��ة
وكافة الدعم الحكومي.
 تقرير املتابعة للخطة السنوية 2015 /2014ع ��ن ف �ت��رت��ي (ف �ب��راي��ر
 )2014و(نوفمبر .)2014
 ت�ق��ري��ر م�ت��اب�ع��ة ال�خ�ط��ة /2014 2015خ�ل�ال ال �ف �ت��رة - 2014 /4 /1
.2014 /12 /31
 ت � �ق� ��ري� ��ر ال � � �خ� � ��اص ب �م �ت ��اب �ع ��ةت ��وص� �ي ��ات ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة أن �ظ �م��ة
ال �ك �ش��ف ع ��ن ال � �غ ��از وال ��رح� �ي ��ق ف��ي
مراكز التجميع بشركة نفط الكويت
وال��ذي ت��م ان�ج��ازه ف��ي يونيو 2015
وبالتعاون مع شركة نفط الكويت.
 ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءة وف��اع �ل �ي��ة ال�ن�ظ��مالتشغيلية للهيئة العامة للصناعة
 ال � �ج � ��زء ال � �ث ��ان ��ي (ن � �ظ� ��م ال ��رق ��اب ��ةالداخلية).
 تقييم فاعلية تنفيذ مشاريعخ� �ط ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للشباب والرياضة.
 ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة وف ��اع �ل �ي ��ة اداءال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ص�ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
 تقييم كفاءة وفاعلية الصيانةبمصافي ش��رك��ة ال�ب�ت��رول الوطنية
الكويتية.
 تقرير املتابعة السنوي للخطةالسنوية .2015 /2014
 تقرير املتابعة نصف السنويللخطة ال�س�ن��وي��ة  2016 /2015عن
الفترة .2015 / 9 / 30 - 2015 /4 /1
 ت� �ع ��دي ��ل م � �ق� ��دم ع� �ل ��ى م� �ش ��روعاالقتراحات بشأن قانون املناقصات
العامة.

 ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ن� ��ص امل� � � ��ادة 54اسس التقييم ومعايير املقارنة بني
العطاء.
التشريعية
ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة :ع � �ق� ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة 4
اجتماعات استغرقت  3ساعات و40
دقيقة انجزت خاللها  13موضوعا
اع��دت�ه��ا ب�ه��ا  8ت�ق��اري��ر وت�ب�ق��ى على
جدول اعمالها  257موضوعا منها:
 مشروع قانون املرافق باصدارق � ��ان � ��ون ال � � � �ج � � ��زاءات واالج � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن تنظيمتداول املعلومات ووثائق الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 67
لسنة  1980باصدار القانون املدني.
 مشروع قانون في شأن الرسومالقضائية.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رقم 17
لسنة ( 1960إج��راء االعالن لتكليف
الحضور).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960بشأن
اس�ت�ع�م��ال ال�ع�ن��ف او ال�ت�ه��دي��د ضد
االشخاص).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م
 38لسنة ( 1980رد القضاء).
 م �ش��روع ق��ان��ون رق ��م  15لسنة 2004ب��اح��ال��ة م �ش ��روع ق ��ان ��ون في
شأن التسجيل العقاري.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  16لسنة 1960
ب��اص��دار ق��ان��ون ال �ج��زاء (اس�ت�غ�لال
هوى الشخص الضعيف).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف � �ع � ��ات امل ��دن �ي ��ة
وال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة ال� � � �ص � � ��ادر ب� ��امل� ��رس� ��وم
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

 32مشروعا بقانون و  4اتفاقيات
أمنية في التشريعية
تتمة المنشور ص10
بالقانون رق��م  38لسنة ( 1980بشأن
االعالن للشركات).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة ( 1960الدعوى
امل ��رف ��وع ��ة ع� �ل ��ى غ� �ي ��ر امل �ت �ه �م�ي�ن ال ��ى
الجهات املختصة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق��م  16لسنة ( 1960تشديد العقوبة
على املرأة التي تسقط وليدها).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��اص��دار ق��ان��وناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف � �ع � ��ات امل ��دن �ي ��ة
وال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة ال� � � �ص � � ��ادر ب� ��امل� ��رس� ��وم
بالقانون رقم  38لسنة  1980القانون
رق��م  51لسنة  1984في ش��أن االح��وال
الشخصية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960ج��رائ��م ال�ح��رب
والسلم)
 م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ف� � � ��ي ش � ��أنح �ض��ر اس �ت �ح��داث وان� �ت ��اج وت�خ��زي��ن
واستعمال االسلحة الكيميائية.
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةج � ��دي � ��دة ل � �ق ��ان ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة  1960حضر
التسول (التقرير السابع والعشرون
للجنة املنجز ف��ي الفصل التشريعي
ال �ح��ادي ع�ش��ر دور االن �ع �ق��اد ال�ع��ادي
الثاني).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1970
بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
لسنة ( 1960اث��ارة النعرات الطائفية
او القبلية).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة ( 1960م��ادة عن جريمة
ال��زن��ا وم ��ادة اخ��رى استعمال العنف
ضد املوظف).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون االجراءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 17
ل �س �ن��ة ( 1960ت �ف �ت �ي��ش امل �ت �ه��م اث �ن��اء
ارتكاب الجريمة).
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� ��ادة 33م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1970

بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
رق� ��م  16ل �س �ن��ة ( 1960اه� ��ان� ��ة ال�ع�ل��م
الوطني).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج ��زاء رق ��م  16لسنة
( 1960التشكيك ف��ي ن��زاه��ة القضاء).
مسترد  2003 /10 /1احالة اصلية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  67لسنة  1983في
شأن الهيئة العامة لشؤون القصر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم  35لسنة
 1978في شأن ايجارات العقارات (تم
استرداده من الجلسة .2014 /4 /2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون تنظيم الخبرة باملرسوم
بالقانون رقم  40لسنة .1980
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االج��راءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 17
لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  51لسنة  1984في
شأن االحوال الشخصية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم  23لسنة
 1990بشأن قانون تنظيم القضاء.
 -مشروع قانون بتعديل امل��ادة 11
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من القانون رقم  40لسنة  1972بشأن
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة ( 1960التجمهر داخل او
حول دور العدالة).
 مشروع قانون بتعديل املادة 200مكرر من قانون االجراءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 17
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ل�س�ن��ة ( 1960م� ��ادت� ��ان)( .ال �ط �ع��ن في
االح�ك��ام ال�ص��ادرة من محكمة الجنح
املستأنفة).
 اقتراح بقانون مقدم من العضود .احمد مطيع العازمي بانشاء هيئة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع وق�ض��اي��ا ال��دول��ة.
( 53مادة).
 ط �ل��ب ال��رئ �ي��س ب��اح��ال��ة ال�ف�ق��رت�ينالواردتني في جدول اعمال رقمي (- 17
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 )18واملتعلقني بالتقرير الحادي عشر
التكميلي للتقرير الثامن والعشرين
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
القانون باملوافقة على اتفاقية الرياض
ل�ل�ت�ع��اون ال�ق�ض��ائ��ي وال�ت�ق��ري��ر الثاني
عشر التكميلي للتقرير التاسع عشر
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال � �ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى م �ع ��اه ��دة
م�ن�ظ�م��ة امل��ؤت �م��ر االس�ل�ام ��ي مل�ك��اف�ح��ة

الموضوعات التي أنجزتها لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��لب � �ع� ��ض م � � � ��واد ال� � �ق � ��ان � ��ون رق� ��م
( )98ل �س �ن��ة  2013ف� ��ي ش ��أن
ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل��رع��اي��ة
وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أنت �ق �ن�ين دع� ��م ال ��دول ��ة ل �خ��دم��ات
ال�ك�ه��رب��ات وامل ��اء وامل�ح��روق��ات
ل � � � �ل � � � �ج � � � �ه� � � ��ات ال � � �ح � � �ك� � ��وم � � �ي� � ��ة
وموظفيها.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أنجمع التبرعات.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أنجمع التبرعات.
 -اق � � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ش��أن

ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
 2010ف� � � � ��ي ش � � � � � ��أن ح� � �ق � ��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق�ت��راح بقانون باستبدالنص الفقرة االولى من املادة 25
من القانون رق��م  8لسنة 2010
بشزن حقوق االشخاص ذوي
االعاقة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��لب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
 24ل�س�ن��ة  2012ب �ش��أن ان �ش��اء
الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واالحكام الخاصة بالكشف.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أنالهيئة العامة ملكافحة الفساد
واالح� �ك ��ام ال �خ��اص��ة ب��ال�ك�ش��ف

عن الذمة املالية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أنالهيئة العامة ملكافحة الفساد
واالح� �ك ��ام ال �خ��اص��ة ب��ال�ك�ش��ف
عن الذمة املالية  59مادة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��لامل��ادة الثانية من القانون رقم
 114لسنة  2014بشأن التأمني
ال� � �ص� � �ح � ��ي ع� � �ل � ��ى امل � ��واط� � �ن �ي��ن
املتقاعدين.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب��إن �ش��اءم �ج �م��ع م �ح��اك��م ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر أس� � ��وة ب�ب�ق�ي��ة
محافظات البالد.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ف� ��ي ح��الال� � �خ �ل��اف ب �ي��ن ال � ��زوج �ي��ن ي �ت��م
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ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ع �ل �ي��ا م �ك��ون��ة
م� ��ن اق� � � ��ارب ال � ��زوج �ي��ن ل�ل�ن�ظ��ر
ف��ي االص �ل�اح وف ��ي ح ��ال تعذر
االص�لاح واللجوء ال��ى الطالق
ي � �ت� ��م ال � �ف � �ص� ��ل ف� � ��ي ال � �ح � �ق ��وق
ال��زوج�ي��ة ال�ت��ي اق��ره��ا القانون
الكويتي برضى الطرفني.
 اق�ت��راح برغبة العمل علىتوفير كافة االمكانيات املادية
وال �ب �ش��ري��ة ف��ي م��رف��ق ال�ق�ض��اء
ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى س ��رع ��ة ال �ف �ص��ل
ف��ي القضايا وتنفيذ االح�ك��ام
تحقيقا للعدل.

االره � ��اب ال ��دول ��ي ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة الح �ت �م��ال
ان ت �ك ��ون ب �ع��ض امل� � ��واد ف �ي �ه��ا ش�ب�ه��ة
دستورية واالستعانة بهيئة الخبراء
الدستوريني البداء الرأي فيهم.
 تكليف اللجنة للتحقيق ف��ي كلم��ا ك�ش�ف��ه االع� �ض ��اء امل�س�ت�ق�ي�ل��ون في
ج�م�ع�ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ورف ��ع
ت �ق��ري��ر ال� ��ى امل �ج �ل��س ف ��ي ب ��داي ��ة دور
االنعقاد القادم.
 تكليف اللجنة ب��دراس��ة التقريرالعشرين للجنة ال�ش��ؤون الخارجية
ع ��ن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة على
االت �ف��اق �ي��ة االم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي ��ج ال �ع��رب �ي��ة
لدراستها من الناحية الدستورية.
 ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة دراس� ��ة ال�ت�ق��ري��رال�خ��ام��س للجنة ال �ش��ؤون الخارجية
ع ��ن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة على
ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ق �ب��رص ب�ش��أن
ال�ت�ع��اون ف��ي م�ج��ال مكافحة االره��اب
وال �ج��ري �م��ة امل �ن �ظ �م��ة واالت � �ج� ��ار غ�ي��ر
امل �ش��روع ب��امل�خ��درات وم ��واد امل��ؤث��رات
ال �ع �ق �ل �ي��ة وس�ل�ائ �ف �ه��ا وال� �ه� �ج ��رة غ�ي��ر
الشرعية والجرائم الجنائية االخرى.
 تكليف اللجنة ب��دراس��ة التقريرالثامن للجنة الشؤون الخارجية عن
م�ش��روع ق��ان��ون باملوافقة على اتفاق
تعاون امني بني حكومة دولة الكويت
وحكومة اململكة االردنية الهاشمية.
 تكليف اللجنة ب��دراس��ة التقريرال �ث��ام��ن وال �ع �ش��ري��ن ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون على
اتفاقية مقر بني حكومة دولة الكويت
وم� ��رك� ��ز م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي��ج
العربية الدارة حاالت الطوارئ.
 رسالة من العضو د .عبدالحميددش �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اح��ال��ة م��وض��وع
تفسير امل ��ادة  111م��ن ال��دس�ت��ور ال��ى
املحكمة الدستورية لبيان ما اذا كان
النائب يتمتع بالحصانة البرملانية
فيما بني ادوار االنعقاد حال مزاولته
اعماله باللجان البرملانية كرئيس او
مقرر او كعضو باللجنة.
 ت �ع��دي��ل ع �ل��ى االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ونباضافة فقرة جديدة الى املادة  14من
القانون رق��م  47لسنة  1993في شأن
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة م �ح��ال م��ن اللجنة
االسكانية.
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األحد  13جمادى األولى  21 . 1437فبراير 2016

اجتماعات اللجان
في ديسمبر

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

تكليف التعليمية بالتحقيق في الشهادات
غير المعتمدة واالبتعاث والشعب الدراسية
لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد
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 ت �ع��دي��ل ع �ل��ى االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ونبتعديل امل��ادة  30من القانون رقم 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
محال من اللجنة االسكانية.
التعليمية
ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واالرش� � � � � � � � � � ��اد :ع � � �ق� � ��دت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة 3
اجتماعات استغرقت  11ساعة ولم
ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
اعمالها  137موضوعا منها:
 مشروع قانون في شأن حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن تنظيماالعالم االلكتروني.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنحماية النشء في االعالم املرئي.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنتنظيم وظيفة املذيع بوزارة االعالم.
 االقتراح بقانون بشأن الدعايةاالن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ف � ��ي االع � �ل� ��ام امل ��رئ ��ي
واملسموع واملطبوعات والنشر.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءجامعة حكومية بمحافظة مبارك
الكبير او االحمدي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقامل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة امل � �ج� ��اورة وادارة
الحقوق الجماعية.
 اقتراح بقانون في شأن تنظيمالتعليم العالي.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أناالستعانة بالكويتيني املتقاعدين
ل �ل �ع �م��ل ك � �ح� ��راس ام � ��ن ب� ��امل� ��دارس
الحكومية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتنظيم التعليم العالي.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت �ن �ظ �ي ��م ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات
املجتمعية واملعاهد الحكومية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت �ن �ظ �ي ��م ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات
املجتمعية واملعاهد الحكومية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أناضافة مادة جديدة برقم  13مكررا
ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  61ل�س�ن��ة 2007
بشأن االعالم املرئي واملسموع.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان� ��ون ب ��ان �ش ��اءال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لاع�ت�م��اد وض�م��ان
جودة التعليم.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان� ��ون ب ��ان �ش ��اءال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لاع�ت�م��اد وض�م��ان
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جودة التعليم.
 اق�ت��راح بقانون بانشاء جامعةحكومية بمحافظة الجهراء.
 االقتراح بقانون بتعديل أوضاعامل��درس�ين املساعدين الكويتيني من
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيمأوض� � ��اع ال �ك��وي �ت �ي�ين ح �م �ل��ة ش �ه��ادة
ال��دك �ت��وراه وال�ح��اص�ل�ين عليها على
نفقتهم الخاصة.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق طالب العلم.
 االقتراح بقانون في شأن مكافأةامل��ؤه��ل العلمي مل��زاول��ي مهنة الطب
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البشري وطب األسنان الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن األحكامالخاصة بالبعثات الدراسية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
التطبيقي والتدريب الى العمل.
 االقتراح بقانون في شأن دراسةالطلبة من فئة املقيمني بصورة غير
قانونية في املدارس الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةاملعلم.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةاملعلم.
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 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الهيئةال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ط�لاع وق �ي��اس ال ��رأي
العام.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن إن�ش��اءم �ج �ل��س ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث
العلمي والتطوير التكنولوجي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ال��ى
العمل.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن إنشاءمركز تنمية املعلم.
 -االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بند

الموضوعات التي أنجزتها الخارجية
 مشروع قانون باملوافقةع � �ل� ��ى االت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة امل � �ع� ��دل� ��ة
ل�ل�ت�ع��اون ال�ع��رب��ي ف��ي مجال
ت �ن �ظ �ي��م وت �ي �س �ي��ر ع �م �ل �ي��ات
اإلغاثة.
 مشروع قانون باملوافقةع�ل��ى ان�ض�م��ام دول ��ة الكويت
ال��ى معاهدة ال�ت�ع��اون بشأن
البراءات _.PCT
 مشروع قانون باملوافقةع � �ل� ��ى االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
مل� �ك ��اف� �ح ��ة اإلره � � � � � ��اب وع� �ل ��ي
التعديل الصادر بشأنها.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب��إط�لاقاس��م الفقيد الكبير صاحب

السمو امللكي األم�ي��ر سعود
ال �ف �ي �ص��ل ع �ل��ى اح � ��د م��راف��ق
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أو غيرها
م ��ن امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ب��دول��ة
الكويت.
 اق�ت��راح برغبة ب��أن تقومح� �ك ��وم ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب �ت �م��وي��ل
م � ��ال � ��ي ل � �ك� ��ل م� � ��ن ال � �س � �ف� ��راء
السابقني ال��راغ�ب�ين بتدوين
ت��اري �خ �ه��م ال �س �ي��اس��ي ط ��وال
ف �ت��رة ع�م�ل�ه��م ك �س �ف��راء حتى
ي� �ك ��ون م ��رج� �ع ��ا ل� �ك ��ل س�ف�ي��ر
قادم وعمل ارشيف سياسي
خ� � � ��ارج� � � ��ي ل� � �ت � ��وث� � �ي � ��ق دور
السفراء خ�لال فترة حياتهم

0

العملية ...الخ.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب��وض��عالئ� � �ح � ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة م � �ح� ��ددة
ب �س �ق ��ف زم � �ن� ��ي ال ي �ت �ج ��اوز
اس� �ب ��وع�ي�ن م �ع��اي �ن��ة ال �ع �ق��ار
وم� � �ط � ��اب� � �ق� � �ت � ��ه ل� �ل� �م� �ع ��اي� �ي ��ر
امل� �ع� �ت� �م ��دة إلن � �ج � ��از ال � �ش� ��راء
وت �س �ج �ي �ل��ه م �م �ل��وك��ا ل��دول��ة
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ان ي��ؤخ��ذ ذل��ك
ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار ف ��ي ق��واع��د
ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة م� ��ن ق �ب��ل
وزارة املالية.

جديد برقم  11ال��ى امل��ادة رق��م  21من
ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر( .مادتان)
 االقتراح بقانون في شأن التعليمالخاص.
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء الهيئةالعامة لتطوير املناهج.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة دراس ��ة مشكلة
تأخر وزارة التعليم العالي باعتماد
الشهادات الدراسية للطالب الدارسني
على نفقتهم الخاصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة اج � � � � ��راءات
ال��وزارة لتطوير املنظومة التعليمية
وت�ش�ج�ي��ع ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وت�ط��وي��ر
ال � �ف � �ك ��ر ل � � ��دى ال � � ��دارس� �ي ��ن ب ��امل ��راح ��ل
التعليمية املختلفة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة االج � � � ��راءات
التي تمت حتى في تنفيذ مشروعي
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��دادي��ة
وج��ام �ع��ة ج��اب��ر ع �ل��ى ض ��وء االح �ك��ام
والقوانني الصادرة بشأنها.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة اج ��راءات وزارة
االعالم في توجيه السياسة االعالمية
والفكرية والثقافية وم��دى اسهامها
في رقي الفكر والشعور باملواطنة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة موضوع مشكلة
ال �ش �ع��ب ال ��دراس �ي ��ة امل �غ �ل �ق��ة ب�ج��ام�ع��ة
ال �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب.
رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلس
االم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
م ��ن ب �ع��ض االع� �ض ��اء ب�ت�ك�ل�ي��ف لجنة
ش � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة ب ��دراس ��ة
م� ��وض� ��وع ال � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي ال �خ ��اص
ب��امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة (ع �ل ��ى ان ت �ق��دم
اللجنة تقريرها خالل شهر من تاريخ
.)2014/12/3
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم��ة باملوافقة على ال��رس��ال��ة املقدمة
م��ن بعض االع �ض��اء بتكليف اللجنة
بمناقشة موضوع تعديل منهج اللغة
العربية والتربية االس�لام�ي��ة ب��وزارة
التربية.

 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح امل�ق��دم
م��ن ب�ع��ض االع �ض ��اء ب �ش��أن ت�ف��وي��ض
اللجنة التحقيق في ملفات االبتعاث
والتعيني من عام  2010الى  2015في
كل من جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب على ان
تقدم تقريرها في دور االنعقاد املقبل.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم��ة باملوافقة على الطلب املقدم من
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ب��إح��ال��ة م�لاح �ظ��ات دي ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة امل �س �ج �ل��ة ع �ل ��ى ال� ��دي� ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة بالحساب الختامي
للسنة  2015/2014واملتعلقة بتطبيق
نظام البعثات واالجازات الدراسية.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
م��ن بعض االع �ض��اء بتكليف اللجنة
بالتحقيق في قضية الشهادات غير
املعتمدة في جميع مؤسسات الدولة
ل �ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ب �ش��أن �ه��ا (ف� ��ي م��وع��د
اقصاه ثالثة شهور).
لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح � ��دا
ف��ي ديسمبر استغرق س��اع��ة ونصف
الساعة ولم تنجز تقارير وتبقى على
جدول اعمالها  98موضوعا منها:
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  49لسنة  1996في
شأن رعاية املعاقني.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديلاملادة  57من القانون رقم  6لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع األهلي.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن الصحةالنفسية ورعاية املريض النفسي.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن ال��رع��اي��ةاالجتماعية للمسنني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء مدينةطبية.
 االقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمحافظة مبارك الكبير.
 االقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمحافظة األحمدي.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال �ت��أم�ينالصحي.
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اجتماعات اللجان
في ديسمبر
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

الميزانيات أكثر اللجان انعقادا في ديسمبر
بـ  9اجتماعات
تتمة المنشور ص12
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إنشاءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمدينة صباح األحمد.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقاملريض.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � ��ادة  11م ��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم  24لسنة  1979في شأن
الجمعيات التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حقوقاملريض.
اقتراح بقانون في شأن املسؤولية
الطبية
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملسؤولية الطبية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن�ش��اءالهيئة العامة للتعاونيات.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن�ش��اءاللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.
 االقتراح بقانون بإضافة مادتنيجديدتني برقم ( 2مكرر) و ( 2مكرر)
ال��ى القانون رق��م ( )1لسنة  1999في
ش��أن التأمني الصحي على األجانب
وف � � ��رض رس � � ��وم م� �ق ��اب ��ل ال� �خ ��دم ��ات
الصحية.
 االقتراح بقانون باستبدال نصاملادة ( )10من القانون رقم  24لسنة
 1962ف��ي ش ��أن األن ��دي ��ة وج�م�ع�ي��ات
النفع العام.

 االق �ت��راح بقانون بإنشاء مراكزالطوارئ والصدمات.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي على املواطنني.
 االقتراح بقانون بتأسيس شركةم �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة ب ��اس ��م (ال �ش��رك��ة
الكويتية للتأمني الصحي).
 االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن التأمنيالصحي للمتقاعدين الكويتيني.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةجديدة للمادة ( )10من القانون رقم
( )24ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش ��أن األن��دي��ة
وجمعيات النفع العام.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةجديدة الى املادة الثالثة من القانون
رق� � ��م ( )12ل �س �ن ��ة  2011ف � ��ي ش ��أن
املساعدات العامة.
 االقتراح بقانون في شأن مزاولةمهنة االرشاد النفسي.
 االقتراح بقانون في شأن إضافةم � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 3م� �ك ��رر) ال��ى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )6لسنة  2010بشأن
العمل في القطاع األهلي.
 االقتراح بقانون في شأن الصحةالنفسية.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حقوقاملريض.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن م��زاول��ةاالرشاد النفسي.
 االقتراح بقانون في شأن ضمانحقوق املسنني الكويتيني.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادةال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )40ل�س�ن��ة  1992ف ��ي ش ��أن تنظيم
مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيني
ومن في حكمهم.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنان� �ت� �خ ��اب ��ات االت� � � �ح � � ��ادات واالن � ��دي � ��ة
ال��ري��اض �ي��ة وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام
والنقابات العمالية.
 اق�ت��راح بقانون في ش��أن اللجنةالكويتية ملكافحة املنشطات.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل الفقرةاالول� ��ى م��ن امل� ��ادة ( )11م��ن امل��رس��وم
بقانون رقم ( )24لسنة  1979في شأن
الجمعيات التعاونية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنال �ت��رش �ي��ح ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س ادارة
ال� � � �ن � � ��ادي وج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ن � �ف� ��ع ال � �ع� ��ام
والجمعية التعاونية والنقابات.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 2م��ن القانو رق��م ( )12لسنة  2011في
شأن املساعدات العامة.

69

69

لجنة الميزانيات والحساب الختامي

70
60

57

57

50

املدرج
املنجز

40

املتبقي

30
20
0

8

0

8

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةجديدة ال��ى امل��ادة رق��م  2من القانون
رق� � ��م ( )12ل �س �ن ��ة  2011ف � ��ي ش ��أن
املساعدات العامة.
لجنة الشؤون الخارجية
عقدت اللجنة اجتماعا واحدا في
دي�س�م�ب��ر اس �ت �غ��رق ن �ص��ف ال�س��اع��ة
وان�ج��زت اللجنة  6مواضيع اع��دت
ب�ه��ا  6ت �ق��اري��ر وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
اعمالها  4مواضيع هي:
 مشروع القانون باملوافقة علىاتفاقية دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة علىاتفاقية للتعاون التقني بني حكومة
دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة جمهورية
البرازيل االتحادية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة علىات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح� �ك ��وم ��ة ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال �ح �م ��اي ��ة
املتبادلة لالستثمارات.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اءقالدة قائد االنسانية 9( .مواد)
لجنة المرافق العامة
ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح � ��دا
استغرق ساعة و  40دقيقة ولم تنجز
تقارير وتبقى على جدول اعمالها 34
موضوعا منها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
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 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل نصالبند (أ) من املادة الثالثة من القانون
رقم  5لسنة  2005بشأن بلدية الكويت.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  5ل �س �ن��ة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة امل��ادة( 35م�ك��ررا) ال��ى القانون رق��م  5لسنة
 2005بشأن بلدية الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اءالهيئة العامة ملدينة الحرير وجزيرة
بوبيان.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب � � ��إدراج بعضاس�م��اء الناخبني ال��ى كشوف ناخبي
املجلس البلدي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة 23من القانون رقم  15بإنشاء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري.
 االقتراح بقانون في شأن اضافةمادتني جديدتني باالرقام ( 26مكررا
و  26مكررا أ) الى القانون رقم  5لسنة
 2005في شأن بلدية الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ن�ق��ل وإل �غ��اءب �ع ��ض االخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل �ن �ص��وص
عليها في القانون رقم  5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن تعديلاملادة  2من القانون رقم  79لسنة 1995
ف��ي ش��أن ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف املالية
مقابل االن�ت�ف��اع ب��امل��راف��ق وال�خ��دم��ات
العامة.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن بلديةالكويت.
 -تعديالت مقدمة من وزارة الدولة

0
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ل�ش��ؤون البلدية على م�ش��روع قانون
بتعديل بعض احكام القانون رق��م 5
لسنة  2005في شأن بلدية الكويت.
 ك �ت��اب م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق � �ت� ��راح امل� �ق ��دم من
ب� �ع ��ض االع� � �ض � ��اء ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
م �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال �ت��ي
واف� ��ق ع�ل�ي�ه��ا امل �ج �ل��س ب �ع��د االن �ت �ه��اء
م��ن م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
ال�ع�ض��و ع ��ادل م�س��اع��د ال �خ��راف��ي ال��ى
وزي��ر االشغال العامة وزي��ر الكهرباء
وامل��اء على ان ت�ق��دم اللجنة تقريرها
خالل ثالثة اشهر.
 ش�ك��وى رق��م  207املتعلقة بشأنامل�ن��اط��ق غ�ي��ر امل��درج��ة ف��ي انتخابات
املجلس البلدي.
لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
ع �ق��دت  9اج �ت �م��اع��ات ف��ي ديسمبر
استغرقت  30ساعة ولم تنجز تقارير
وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 69
موضوعا منها:
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنامليزانيات في نهاية السنة املالية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب��أن ي�ق��رر مجلسال� � � � � � � ��وزراء ب� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص ج � ��ان � ��ب م��ن
االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال �ي ��ة امل �م �ن��وح��ة ل�ك��ل
م �ح��اف �ظ��ة ل �ص��رف �ه��ا وب �ش �ك��ل واض ��ح
على النظافة العامة والجمال البيئي
ال�ع��ام ملناطق املحافظة تحت اش��راف
ادارة لجنة معينة من سكان املحافظة
ي� �خ� �ت ��اره ��ا امل� �ح ��اف ��ظ وان ت�خ�ص��ص
اعتمادات مالية كمكافأة مالية سنوية

ع �ن��د ف� ��وز امل �ح��اف �ظ��ة ب �ج��ائ��زة اف�ض��ل
م�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة وال �ج �م��ال
البيئي ملناطق املحافظة وفق منافسة
تجري ب�ين كافة املحافظات ف��ي دول��ة
الكويت ويكون تقييم املنافسة تحت
اشراف لجنة يحددها مجلس الوزراء.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب � ��زي � ��ادة ال �ب �ن��داملخصص في ميزانية وزارة الصحة
من قبل وزارة املالية لتطوير املباني
القائمة للمستشفيات واملستوصفات
وتزويدها باالجهزة واملعدات الطبية
والعالجية وف��ق اح��دث التقنيات بما
ف��ي ذل��ك م��واق��ف ال�س�ي��ارات ف�ض�لا عن
زيادة عدد سيارات االسعاف.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ال � �ت ��زام ال �ج �ه��اتالحكومية بأحكام ال�ق��رارات الصادرة
م��ن مجلس ال ��وزراء املتعلقة بتنظيم
إص� � � � ��دار األوام� � � � � ��ر ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة ع �ل��ي
ت � �ع� ��اق� ��دات ال � � � � � � ��وزارات وامل� ��ؤس � �س� ��ات
العامة وعلى أال تجاوز قيمة األوام��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ف ��ي أي ت �ع��اق��د وأي � ��ا ك��ان
نوعه أو طبيعته ( )٪ 2اثنني في املئة
م��ن ال�ق�ي�م��ة االج �م��ال �ي��ة ل�لأع �م��ال وان
يكون ذلك ألسباب فنية ينص عليها
في طلب اصدار االمر التغييري.
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2012/2011
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2013/2012
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال� ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة وال�ج�ه��ات
امللحقة للسنة املالية .2014/2013
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نالحالية امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
.2014/2013
 ك� � �ت � ��اب رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ةب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب ��إح ��ال ��ة ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تولي دي��وان املحاسبة تكليف
مؤسسة دولية متخصصة في املجال
االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ق�ي��ام ب�ت�ق�ي�ي��م ش��ام��ل
إلدارة أم� � ��وال االح �ت �ي��اط��ي ب��ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار وت � �ق ��دم ت �ق��ري��ر
بشأنه.

التتمة ص14

14

ملف
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اجتماعات اللجان
في ديسمبر

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

تكليف األولويات بمناقشة تنفيذ الحكومة
للقوانين الصادرة عن المجلس
لجنة األولويات

تتمة المنشور ص13

3

3

 ك� � �ت � ��اب رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ةب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اق �ت��راح م�ق��دم م��ن قبل
جميع اع�ض��اء املجلس ب��إح��ال��ة ردود
الحكومة على مالحظات ومخالفات
تقارير ديوان املحاسبة عن الحسابات
الختامي للسنة املالية .2014/2013
 ك� � �ت � ��اب رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ةب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ال� �ط� �ل ��ب امل � �ق� ��دم م��ن
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
الختامي احالة الحالة املالية للدولة
ومالحظات االعضاء الى لجنة
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال� ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة وال�ج�ه��ات
امللحقة للسنة املالية .2015/2014
لجنة حماية المال العام
ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع�ين في

3

3

3.0
2.5
2.0

املدرج
املنجز

1.5

املتبقي

1.0
0.5
0

0

دي�س�م�ب��ر اس �ت �غ��رق��ا  3س��اع��ات لم
تنجز ت�ق��اري��ر وتبقى على ج��دول
اعمالها  54موضوعا منها:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناالم ��وال املستثمرة ع��ن الفترة من
 2014/1/1الى .2013/6/30

0 0 0

0.0

0 0 0

 التقرير الثاني (اكتوبر )2014عن قضايا املال العام متضمنا رد
ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات

ال �ح �ك��وم �ي��ة ال � ��ذي اع ��دت ��ه ال�ل�ج�ن��ة
املشكلة برئاسة وزير العدل ووزير
االوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
مل �ت��اب �ع��ة ق �ض��اي��ا االم � � ��وال ال �ع��ام��ة
وإعداد التقارير عنها.
 تكليف مجلس االم��ة (للجنةح�م��اي��ة االم � ��وال ال �ع��ام��ة بصفتها
لجنة تحقيق) ببحث كل ما يتصل
بعمليات تهريب وقود الديزل.
 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناالم ��وال املستثمرة ع��ن الفترة من
 2014/7/1الى .2014/12/31
 ال�ت�ق��ري��ر االول (اب��ري��ل )2015ع��ن قضايا امل��ال ال�ع��ام ف��ي الداخل
والخارج.
 التقرير الثاني (اكتوبر )2015عن قضايا املال العام متضمنا رد
ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
الحكومية.
 ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة عاالم ��وال املستثمرة م��ن ال�ف�ت��رة من
 2015/1/1الى .2015/6/30

لجنة األولويات
ع � �ق� ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة  4اج� �ت� �م ��اع ��ات
ف��ي دي�س�م�ب��ر اس�ت�غ��رق��ت  9س��اع��ات
ون�ص��ف ال�س��اع��ة ول��م تنجز تقارير
وتبقى على جدول اعمال اآلتي:
 ت �ح��دي��د وت ��رت� �ي ��ب االول� ��وي� ��اتلجلسات املجلس.
 رس � � ��ال � � ��ة واردة م � � ��ن رئ� �ي ��سمجلس االم��ة بإحالة برنامج عمل
ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�ف��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
ع� �ش ��ر ل� �ل� �س� �ن ��وات (- 2014/2013
.)2017/2016
 ت �ك �ل �ي��ف م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س ب �ن��اءع�ل��ى ط�ل��ب م�ج�م��وع��ة م��ن االع �ض��اء
ب� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص ي� � ��وم� � ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س
املوافقني  3و  17ديسمبر كجلسات
خ ��اص ��ة مل �ن��اق �ش��ة ال �ح �ك ��وم ��ة ح ��ول
ب �ع��ض ال� �ق ��وان�ي�ن وم � ��ا ت ��م ان� �ج ��ازه
بشأنها وقد وافق مكتب املجلس.

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق
ًّ
194

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

عدد التقارير

اجمالي
املدرج

شكوى
وعريضة
والتماسات
منجز متبق
ًّ
194
14

االجتماعات
والتقارير

2

4

2

الداخلية والدفاع

131

9

140

-

-

-

12

-

54

-

74

-

-

-

-

-

140

1

2

-

املالية واالقتصادية

357

10

367

-

2

4

14

-

162

-

166

-

-

1

18

5

362

4

5.30

3

التشريعية والقانونية

250

20

270

-

-

-

33

10

210

3

4

-

-

-

10

13

257

4

3.40

8

التعليم والثقافة واإلرشاد

125

12

137

-

-

-

2

-

45

-

79

-

-

-

11

-

137

3

10.55

-

الصحية واالجتماعية
والعمل

79

19

98

-

-

-

4

-

58

-

35

-

-

-

1

-

98

1

1.30

-

الخارجية

8

2

10

-

-

3

3

-

1

3

-

-

-

-

-

6

4

1

-.30

6

املرافق العامة

34

-

34

-

-

-

1

-

10

-

20

-

-

-

3

15

34

1

1.40

-

امليزانيات والحساب
الختامي

68

1

69

-

-

-

57

-

1

-

3

-

-

-

8

-

69

9

29.45

-

حماية األموال العامة

54

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

-

54

2

3.10

-

األولويات

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

4

9.30

-

املجموع

1303

87

1390

-

2

7

126

10

541

6

381

14

194

1

108

38

1352

32

76.10

19

اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

مرسوم
بقانون

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

منجز

متبق
ًّ
-

منجز
-

متبق
ًّ
-

منجز
-

متبق
ًّ
-

منجز

العرائض والشكاوى

196

12

208

-

متبق
ًّ
-

-

املجموع

أخرى
منجز

متبق
ًّ
-

14

-

منجز
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تلفزيون المجلس

15

قال لتلفزيون المجلس إن هيئة االتصاالت ستضع سقفا ألسعار الخدمات الهاتفية

األذينة :دراسة شاملة لسوق االتصاالت
تحدد موقف الشبكات الجديدة
ك� �ش ��ف امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل��ات� � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي��ة
امل � �ع � �ل � ��وم� ��ات م .س � ��ال � ��م األذي� � �ن � ��ة
لتلفزيون املجلس ع��ن ع��زم الهيئة
القيام بعدد من اإلج��راءات لتنظيم
س� � ��وق االت � � �ص� � ��االت ف� �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب�م��راج�ع��ة األس �ع ��ار وال �ع �ق��ود ال�ت��ي
تبرمها مع املستخدم ومدى حاجة
ال �س��وق ل��دخ��ول م��زي��د م��ن ش��رك��ات
االتصال إلى السوق املحلي مشيرا
إلى أن تلك اإلجراءات ستتخذ وفقا
ل�ن�ت��ائ��ج دراس � ��ات م�س�ح�ي��ة مسبقة
ل�س��وق االت �ص��االت ل�ض�م��ان حماية
حقوق جميع األطراف.
وأثنى األذينة على جهود أعضاء
مجلس األمة في إقرار القوانني التي
تساعد الدولة على تنفيذ خططها
ال�ت�ن�م��وي��ة م �ش �ي��دا ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد
ب �ق��ان��ون إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة االت� �ص ��االت
م �ع �ت �ب��را أن � ��ه س �ي �ق��وم ب� � ��دور ك�ب�ي��ر
وفقا للصالحيات التي نص عليها
القانون في تنظيم سوق االتصاالت
وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وف� ��رض رق��اب��ة
على السوق تحمي املستهلك.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن إج� � � � ��راءات ع�م��ل
الهيئة تجري وفقا للمدد الزمنية
التي حددها القانون حيث صدرت
الالئحة التنفيذية في فترة  6شهور
أعقبها الدخول إلى املرحلة الثانية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ وق��ام��ت الهيئة
بنشر إع�ل�ان ع�ب��ر ال�ص�ح��ف تطالب
ف �ي��ه ش ��رك ��ات االت � �ص� ��االت ب�ت�ق��دي��م
ب �ي��ان �ت �ه��ا إل � ��ى ال �ه �ي �ئ��ة الس �ت �ك �م��ال
ملفاتها لديها.
اختصاصات
وع � � � ��ن اخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ق � ��ال األذي � �ن � ��ة إن� �ه ��ا ت �م �ت��د ل�ت�ش�م��ل
جميع األن�ش�ط��ة امل��رت�ب�ط��ة بمجالي
االت � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وم � � ��ن أب� � � ��رز ت� �ل ��ك االخ� �ت� �ص ��اص ��ات
تنظيم قطاعي االت �ص��االت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات وم��راق �ب �ت �ه �م��ا وح�م��اي��ة
م� �ص ��ال ��ح امل� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن وت �ن �ظ �ي��م
خ��دم��ات ش�ب�ك��ات االت �ص��االت داخ��ل
ال � ��دول � ��ة م �ع �ق �ب��ا ف � ��ي ه� � ��ذا ال� �ص ��دد
بضرورة حصول الشبكات الجديدة
على موافقة الهيئة قبل إنشائها.
وت ��اب ��ع أن� ��ه م ��ن االخ �ت �ص��اص��ات
ال ��رئ �ي �س �ي ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة أي � �ض ��ا وض ��ع
ال� � �ل � ��وائ � ��ح ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وال� �خ� �ط ��ط
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ل��دول��ة ف��ي مجالي
االت � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وم � ��راق � � �ب � ��ة ش� � ��رك� � ��ات االت � � �ص� � ��االت
وت �ش �ج �ي��ع امل �ن��اف �س��ة واالس �ت �ث �م��ار
ف� ��ي م� �ج ��ال ��ي االت � � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي��ة

املعلومات ومنع املمارسات الضارة
واالح� �ت� �ك ��ار ف ��ي س� ��وق االت� �ص ��االت
م ��ؤك ��دا أه �م �ي��ة ه � ��ذا ال� �س ��وق ال ��ذي
يعتبر م��ن أك�ب��ر األس ��واق ال�ت��ي تدر
دخال للدولة بعد النفط كما يدخل
في اختصاص الهيئة إص��دار كافة
أنواع التراخيص بسوق االتصاالت
وتحديد الرسوم املقررة للمرخص
له فضال عن إدارة الطيف الترددي
الخاص باملرسالت الهاتفية والبث
التلفزيوني واإلذاع��ي وال��واي فاي
ألن ت �ل ��ك ال � � �ت� � ��رددات ت ��دخ ��ل ض�م��ن
األم� � ��ور ال �س �ي��ادي��ة ل �ل ��دول ��ة وع�ل�ي��ه
ف ��إن ج�م�ي��ع اس �ت �خ��دام��ات��ه الب ��د من
أن ت �ك��ون ب �م��واف �ق��ة ال�ه�ي�ئ��ة وت�ح��ت
إش��راف�ه��ا باعتبارها ممثال للدولة
ك��اش �ف��ا ع ��ن وج � ��ود ت ��وج ��ه إلع � ��ادة
ال � �ن � �ظ ��ر ف � ��ي ال� �ت� �ع ��ري� �ف ��ة ال� �خ ��اص ��ة
باستئجار هذا التردد وذل��ك ضمن
خ� �ط ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل �ل�ارت � �ق� ��اء ب �م �ج��ال
االت �ص��االت وتنظيم ال��رب��ط البيني
بني شركات االتصال القائمة حيث
إنه في الوقت الحالي يخضع الربط
ال�ب�ي�ن��ي ل�س�ي��اس�ي��ة ك��ل ش��رك��ة على
ح��دة وه�ن��اك بعض ال�ش��رك��ات ق��د ال
تقبل الربط البيني مع شبكة أخرى
وهو ما يعني عدم ق��درة املستخدم
على التواصل مع األرق��ام الهاتفية
ل� �ل� �ش� �ب� �ك ��ة األخ � � � � � ��رى وم � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
الهيئة هنا وج��ود مسطرة واح��دة
للجميع تقوم على تحقيق مصلحة
امل �س �ت �خ��دم ول ��ن ي �ع��ود ق� ��رار ال��رب��ط
البيني إلى شركات االتصاالت ولن
ي �ك ��ون ه �ن ��اك خ �ي ��ار ل �ل �ش��رك��ات ف��ي
ه��ذا امل�ج��ال وإن�م��ا سيكون تنظيمه
مسؤولية هيئة االتصاالت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي س�ت�س�ع��ى إلع�ل�اء
مصلحة املستخدم من دون اإلضرار
بأي من الشركات.
قواعد تشغيلية
وأش� � ��ار األذي � �ن ��ة إل� ��ى أن ال�ه�ي�ئ��ة
ستعنى ب��وض��ع ال�ق��واع��د وال�ل��وائ��ح
التشغيلية لألجهزة الالسلكية وأن
كل االختصاصات املتعلقة بمجالي
االتصاالت وتقنية املعلومات سوف
يسحب من وزارة املواصالت بينما
س�ت��ؤول اختصاصات النقل لهيئة
ال�ن�ق��ل ول��ن يبقى ت�ح��ت صالحيات
الهيئة إال قطاع البريد والذي يوجد
ت��وج��ه لخصخصته ك��اش�ف��ا ع��ن أن
وزارة امل ��واص�ل�ات س�ي�ت��م تفكيكها
خالل الفترة املقبلة ولن تكون هناك
وزارة للمواصالت.
وأوض � ��ح األذي �ن ��ة أن ص�لاح�ي��ات
ه �ي �ئ��ة االت � �ص � ��االت س �ت �ش �م��ل ج�م��ع

م .سالم األذينة

امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ش ��رك ��ات
االتصاالت القائمة وتعقب مصادر
أي اتصاالت على املوجات الترددية
وات �خ��اذ إج � ��راءات ب�ش��أن املخالفني
للقانون كما ستقوم الهيئة باقتراح
م �ش��روع��ات ق��وان�ي�ن ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة كما
أن � �ه� ��ا س� �ت� �ك ��ون امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب �ض �م��ان
االلتزام باالتفاقيات الدولية ووضع
اآلليات الالزمة لحل الخالفات التي
تنشأ بني مزودي الخدمة من خالل
ج �ه��از ت�ح�ك�ي��م ي �ق��وم ب � ��دوره تحت
م �ظ �ل��ة ال �ه �ي �ئ��ة وي� �ض ��م م �م �ث�ل�ا ع��ن
ال �ق �ض��اء ي ��رأس ال �ج �ه��از كمستشار
وذل��ك للتخفيف ع��ن املحاكم بفض
النزاعات البسيطة فيما يتم إحالة
ال � �ن� ��زاع� ��ات األخ � � � ��رى إل� � ��ى ال �ق �ض��اء
ليفصل فيها.
وق ��ال األذي �ن��ة إن ه �ن��اك طموحا
لدى مجلس إدارة الهيئة لتخليص
جميع املعامالت إلكترونيا وكذلك
ت �ل �ق��ي ال � �ش � �ك ��اوى ل �ل �ت �س �ه �ي��ل ع�ل��ى
امل��راج �ع�ين وامل�ت�ع��ام�ل�ين م��ع الهيئة
وأن ذلك الطموح يتعلق بأن ينهي
املراجع مراجعته إلكترونيا في أي
وق��ت من دون االل�ت��زام بأوقات عمل
الهيئة أو الحاجة ملراجعتها.
تمثيل خارجي
وأض� � � ��اف أن م� ��ن م� �ه ��ام ال �ه �ي �ئ��ة
تمثيل دول��ة الكويت في املؤتمرات
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� �م� �ج ��االت
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ف�ض�لا ع��ن تحديد
وت� �ح ��دي ��ث س� �ق ��ف أس � �ع� ��ار وأج � ��ور
خ� ��دم� ��ات االت� � �ص � ��االت وم��راق �ب �ت �ه��ا
وض �م ��ان امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل�ن��اف�س��ة
وح �ظ��ر ال �ب��رام��ج وامل ��واق ��ع املخالفة
للقانون وتوقيع العقوبات املالئمة

وم �ن �ه ��ا ت ��وج �ي ��ه إن� � � ��ذار ل �ل �م �خ��ال��ف
وإمهاله  30يوما إلزال��ة املخالفة أو
وقف الترخيص ملدة  3أشهر وإزالة
املخالفة على نفقة املخالف ومنها
خفض مدة الترخيص وإقرار غرامة
مالية بما ال يتجاوز مليون دينار
للمخالفة الواحدة أو التحفظ على
امل� �ع ��دات ل �ح�ين ال �ف �ص��ل ف ��ي ال �ن��زاع
وللهيئة مضاعفة الغرامة مع تعدد
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ب �ي �ن �م��ا ت �ل �ت��زم ال �ه �ي �ئ��ة
ب �ع��دم إق� ��رار أي ع�ق��وب��ة ق�ب��ل إج ��راء
التحقيقات وثبوت املخالفة.
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ل �ق��ي ط �ل �ب��ات
إن� �ش ��اء ش ��رك ��ات ات� �ص ��االت ج��دي��دة
أوض��ح األذي�ن��ة أن��ه لن ينظر في أي
ط �ل �ب��ات ج ��دي ��دة ق �ب��ل ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة
ب ��دراس ��ة ش��ام �ل��ة ل �ل �س��وق وت�ح��دي��د
م � ��دى اس �ت �ي �ع��اب��ه دخ� � ��ول ش ��رك ��ات
ات� � � �ص � � ��االت ج� � ��دي� � ��دة م � �ش � �ي� ��را إل� ��ى
أن دور ال �ه �ي �ئ��ة ال ي �ت �ع �ل��ق ب�ح�ف��ظ
ح� �ق ��وق امل �س �ت �خ��دم ف �ح �س��ب وإن �م��ا
ح�م��اي��ة ح�ق��وق ش��رك��ات االت �ص��االت
ذات �ه��ا وت��اب��ع م��ؤك��دا أن ك��ل هيكل
ق ��ان ��ون ��ي ق ��ائ ��م ل� ��ه ك �ي��ان��ه ف� ��ي ه��ذا
امل�ج��ال سيحظى بحماية م��ن هيئة
االتصاالت.
أم� � ��ا ع � ��ن أس� � �ع � ��ار امل � �ك� ��امل� ��ات ف��ي
ال�ك��وي��ت فكشف األذي �ن��ة ع��ن وج��ود
دراس� � ��ة م�س�ح�ي��ة ل �ل �س��وق ل�ت�ح��دي��د
م � ��دى م �ن��اس �ب��ة األس � �ع� ��ار ل�ل�خ��دم��ة
املقدمة كما ستقوم الهيئة بمراجعة
ك��اف��ة ص �ي��غ ال �ع �ق��ود ال �ت��ي ت�ب��رم�ه��ا
الشركات م��ع املستخدمني ملراجعة
ب �ن��وده��ا وض� �م ��ان ع� ��دم وج � ��ود م��ا
ي �خ��ل ب �ح �ق��وق امل �س �ت �خ��دم ك �م��ا أن
الهيئة ستقوم بدور رئيسي في هذا
الصدد وهو اشتراط موافقتها على

ال�ع��روض التسويقية التي تقدمها
شركات االتصاالت.
وف � � �ي � � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � ��ال� � �ه � ��اك � ��رز
وع �ص��اب��ات اإلن �ت��رن��ت أك ��د األذي �ن��ة
خطورة هذا الجانب على مؤسسات
الدولة بما له من أبعاد كثيرة وما
ي��دخ��ل ض�م��ن اخ�ت�ص��اص��ات الهيئة
في هذا الجانب هو وضع السياسة
ال �ع��ام��ة ل�ض�م��ان ح�م��اي��ة م�ع�ل��وم��ات
ال ��دول ��ة ول �ك��ن ال �ع �ق��وب��ات وال��رق��اب��ة
ت� �ق ��وم ب �ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وف �ق��ا
لقانون الجرائم االلكترونية.
ولفت األذينة إلى أن استخدامات
ت�ط�ب�ي�ق��ات م �ث��ل ال �ف��اي �ب��ر وال ��وات ��س
آب وم� � ��ا ش��اب �ه �م��ا م� ��ن ت �ط �ب �ي �ق��ات
ال�ت��واص��ل االجتماعي تدخل ضمن
اخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة م� �ش� �ي ��را
إل � ��ى أن� �ه ��ا ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م ��وج ��ودة
وم�ع�ت�م��دة ف��ي ك��ل دول ال�ع��ال��م وم��ن
ح ��ق امل� ��واط� ��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا أس ��وة
ب��ال��دول األخ��رى ولكن عندما تمس
تلك االستخدامات املصلحة العليا
ل�ل��دول��ة ف�م��ن ح�ق�ه��ا ات �خ��اذ أي ق��رار
ت� � ��راه م �ن��اس �ب��ا ل� � ��ردع ه � ��ذا ال �خ �ط��ر
وب ��ذل ��ك ف � ��إن م ��ن واج � �ب� ��ات ال�ه�ي�ئ��ة
التأكد من االستخدامات الصحيحة
ل�ت�ل��ك ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات وت �ن �ظ��م وت �ش��رع
وت��وض��ع ل�ه��ا اآلل �ي��ة امل�ط�ل��وب��ة الفتا
إل � ��ى ان ب �ع ��ض ال � � ��دول ل� �ج ��أت إل ��ى
حظر تلك التطبيقات للحفاظ على
أم �ن �ه��ا ال �ق��وم��ي ك��اش �ف��ا ع ��ن أن� ��ه ال
يوجد توجه لدى الدولة إلغالق تلك
التطبيقات في الوقت الحالي.
أبراج االتصاالت
وب� � �س � ��ؤال � ��ه ع � ��ن ت� �ن� �ظ� �ي ��م أب � � ��راج
االتصاالت أجاب األذينة بأن الهيئة
ستقوم بالتنسيق مع اللجنة الفنية
ف��ي امل�ج�ل��س ال �ب�ل��دي إلع� ��داد الئحة
تنظيمية لتلك األب��راج لتنظيم آلية
ب �ن��ائ �ه��ا ك��اش �ف��ا ع� ��ن وج� � ��ود خ�ط��ة
إلن� �ش ��اء ش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ت�خ�ت��ص
ب��إدارة األب��راج والتخطيط لتغطية
امل��دن الجديدة كما كشف أيضا عن
ن�ي��ة ه�ي�ئ��ة االت �ص��االت بتخصيص
قطاع االتصاالت األرضية.
وأكد اهتمام الهيئة بإيجاد اكثر
م��ن ط��ري�ق��ة ل�ل�ت��واص��ل م��ع أص�ح��اب
ال�ش�ك��اوى على ش��رك��ات االت�ص��االت
م��ن خ�ل�ال ت�خ�ص�ي��ص إدارة ك��ام�ل��ة
الستقبال ه��ذا ال�ن��وع م��ن الشكاوى
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق امل � ��وق � ��ع اإلل � �ك � �ت ��رون ��ي
ووسائل التواصل االجتماعي.

ال يوجد توجه لدى
الهيئة إلغالق
تطبيقات التواصل
االجتماعي
مليون دينار غرامة
المخالفة الواحدة
لقانون هيئة
االتصاالت
مراجعة شاملة
ألسعار خدمات
االتصاالت وصيغ
العقود وال عروض
تسويقية من دون
موافقة الهيئة
شركة مساهمة
إلدارة أبراج
االتصاالت
وتخصيص
االتصاالت األرضية
توجه لتفكيك
وزارة المواصالت
وخصخصة قطاع
البريد
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سفارة الكويت لدى سلوفاكيا
تحتفل باألعياد الوطنية
أق � ��ام � ��ت س� � �ف � ��ارة ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
سلوفاكيا حفل استقبال بمناسبة
العيد الوطني الـ  55الستقالل دولة
ال�ك��وي��ت وال��ذك��رى ال � �ـ 25لتحريرها
ح �ض��ره ع ��دد م��ن ك �ب��ار السياسيني
وال� �ب ��رمل ��ان� �ي�ي�ن ال� �س� �ل ��وف ��اك اض ��اف ��ة
ال��ى رؤس ��اء البعثات الدبلوماسية
ال�ع��رب�ي��ة واالج�ن�ب�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ل��دى
سلوفاكيا.
وق � � � � ��ال س � �ف � �ي ��ر ال� � �ك � ��وي � ��ت ل� ��دى
سلوفاكيا عيسى ال�ش�م��ال��ي لكونا
على هامش الحفل الذي أقيم مساء
ام ��س االول ال�ج�م�ع��ة ان اح �ت �ف��االت
ال�ك��وي��ت ب��أع�ي��اده��ا الوطنية فرصة
نستذكر م��ن خ�لال�ه��ا اروع مشاهد
ال �ت�لاح��م وال �ت �ض��اف��ر ال �ت��ي ش�ه��ده��ا
الشعب الكويتي في اصعب الظروف
وأشد املحن التي مرت بها البالد.

وأك ��د ان ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي اثبت
خالل تلك الفترات العصيبة للعالم
اج �م��ع ان ��ه ش �ع��ب ي �ق��ف ي ��دا واح ��دة
خ�ل��ف ق�ي��ادت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة الحكيمة
في السراء والضراء مما كان له بالغ
االث� ��ر ف ��ي اب � ��راز ال ��وج ��ه ال �ح �ض��اري
ل � ��دول � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وف� � � ��رض اح � �ت� ��رام
وتقدير املجتمع الدولي لوطننا.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر اش� � ��اد ال �س �ف �ي��ر
ال �ك��وي �ت��ي ب�م�س�ت��وى ال �ع�ل�اق��ات بني
ال�ك��وي��ت وس�ل��وف��اك�ي��ا واص �ف��ا اي��اه��ا
باملتميزة.
من جهتهم هنأ رؤس��اء البعثات
ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة امل � �ع � �ت � �م� ��دة ل� ��دى
سلوفاكيا دول��ة الكويت بأعيادها
ال��وط�ن�ي��ة متمنني ل�ه��ا دوام ال�ت�ق��دم
واالزدهار.
وأع� ��رب س�ي��اس�ي��ون وب��رمل��ان�ي��ون

الهالل األحمر توزع
مساعدات لسوريين
في جبل لبنان
قامت جمعية الهالل االحمر
ب� �ت ��وزي ��ع م� �س ��اع ��دات ان �س��ان �ي��ة
ج� ��دي� ��دة ع� �ل ��ى ع� � ��دد م� ��ن االس� ��ر
ال � �س� ��وري� ��ة ال � �ن� ��ازح� ��ة ف � ��ي ج �ب��ل
لبنان وذلك ضمن حملة اغاثية
تستهدف مساعدة  30الف نازح
سوري.
وق��ال��ت عضو مجلس االدارة
ورئيس اللجنة االجتماعية في
ال �ه�ل�ال االح �م��ر ف��وزي��ة ال�ن�ص��ار
ل �ك��ون��ا ان� ��ه ت ��م ت ��وزي ��ع حصص
غ ��ذائ� �ي ��ة وم � � ��واد ت �ن �ظ �ي��ف ع�ل��ى
عائالت سورية نازحة في بلدة
(ك �ت��رم��اي��ا) ف ��ي اق �ل �ي��م ال �خ��روب
ب �ج �ب��ل ل� �ب� �ن ��ان ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الصليب االحمر اللبناني.
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا اك� � � � ��دت ع �ض��و
اللجنة االجتماعية في الجمعية
عزيزة أبل حرص الجمعية على
دع � ��م ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ف��ي
ال��دول املجاورة لسوريا وتلبية
جميع احتياجاتهم امللحة.

السفير الشمالي يقطع كيكة االحتفال باألعياد الوطنية

وم �م �ث �ل��و اح� � � ��زاب س �ل ��وف ��اك �ي ��ة ع��ن
خ ��ال ��ص ال �ت �ه �ن �ئ��ة ل� ��دول� ��ة ال �ك��وي��ت
وش �ع �ب �ه��ا م��ؤك��دي��ن ح� ��رص ب�ل��ده��م
على توسيع آفاق التعاون املشترك

امل ��رض ��ى ض �م��ن إط� � ��ار امل �س��ؤول �ي��ة
املجتمعية املشتركة عن الصحة.
من جانبها قالت رئيسة رابطة
ال �ث�لاس �ي �م �ي��ا واالن �ي �م �ي��ا امل�ن�ج�ل�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ن �ض��وي��ة ت �ح��ت إدارة
الجمعية الطبية د .مها بورسلي
إن املؤتمر يهدف إل��ى إي�ج��اد حالة
م��ن ال��وع��ي ال�ع��ام بخطورة أم��راض
ال ��دم ال��وراث �ي��ة وض � ��رورة االه�ت�م��ام
بها عبر إنشاء مركز متخصص في
أمراض الدم يجمع جميع الحاالت.
وأش � � � ��ارت إل � ��ى أن ف� ��ي ال �ك��وي��ت
م� ��ا ي � �ق� ��ارب  500م ��ري ��ض م �ص��اب
ب��االن �ي �م �ي��ا امل �ن �ج �ل �ي��ة ون� �ح ��و 400
م ��ري ��ض م� �ص ��اب ب��أن �ي �م �ي��ا ال �ب �ح��ر
امل � �ت� ��وس� ��ط (ال � �ث �ل�اس � �ي � �م � �ي� ��ا) وه� ��م
ب �ح��اج��ة م��اس��ة إل� ��ى م �ت��اب �ع��ات مع
عيادات تخصصية مختلفة موزعة
على مراكز ومستشفيات الدولة.
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aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

أك � � � ��دت وزارة ال� �ص� �ح ��ة إع � � ��داد
وت �ح��دي��ث ق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات وط�ن�ي��ة
مل��رض��ى الثالسيميا وأن�ي�م�ي��ا ال��دم
امل �ن �ج �ل �ي��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع راب� �ط ��ة
ال �ث�لاس �ي �م �ي��ا واالن �ي �م �ي��ا امل�ن�ج�ل�ي��ة
الكويتية.
وق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش��ؤون
ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة امل �س��ان��دة جمال
ال � �ح� ��رب� ��ي خ �ل ��ال اف � �ت � �ت� ��اح م��ؤت �م��ر
مستجدات أنيميا البحر املتوسط
(ال�ث�لاس�ي�م�ي��ا) واألن�ي�م�ي��ا املنجلية
ام��س ب��رع��اي��ة وزارة الصحة ودع��م
م��ن معهد الكويت لالختصاصات
الطبية وبمشاركة عاملية أن تنظيم
املؤتمر الذي يتضمن ندوات خاصة
ل�ت��وع�ي��ة امل��رض��ى وذوي� �ه ��م وأف� ��راد
امل�ج�ت�م��ع ي�ع�ب��ر ع ��ن إدراك ال�ل�ج�ن��ة
املنظمة ورؤيتها الصائبة ألهمية
امل�ش��ارك��ة املجتمعية ل��دع��م ورع��اي��ة

م � ��ع دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املجاالت.

فريق الغوص ينتشل طن أنابيب
بالستيكية من ساحل شرق
نجح فريق الغوص في انتشال
ط ��ن م ��ن األن ��اب� �ي ��ب ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة
ك ��ان ��ت ج��ان �ح��ة ف ��ي س ��اح ��ل ش��رق
وق��ال م�س��ؤول العمليات البحرية
في الفريق وليد الشطي لكونا إن
اإلزال � ��ة ت�م��ت ب��ال �ت �ع��اون م��ع بلدية
ال� �ك ��وي ��ت وب� ��دع� ��م ورع� ��اي � ��ة ش��رك��ة
(ايكويت) للبتروكيماويات وكانت
هذه األنابيب الجانحة من مكونات
امل� � �ش � ��اري � ��ع امل � �ن � �ج � ��زة ف� � ��ي (ج� � ��ون
الكويت) ويبلغ طول بعضها أكثر
من  40مترا مما اضطر الفريق إلى
قطعها ونقلها مستغال حالة جزر
املاء لسهولة إنجاز العمل.
وذك ��ر أن ال�ف��ري��ق ال ي�ت��وان��ى في
تقديم أي خ��دم��ة للبيئة الكويتية
ح �ي��ث ي �ن �ش��د ح� �ي ��اة ب �ح��ري��ة آم �ن��ة
وس�ل�ي�م��ة م�ب�ي�ن��ا أن ال �ف��ري��ق سبق
له أن انتشل مخلفات كثيرة سواء
في السواحل أو الجزر أو من على
الشعاب املرجانية.

الصحة :قاعدة بيانات
لمرضى األنيميا

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع
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