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األمير يهنئ رئيس بنغالديش بالعيد الوطني
بعث سمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ببرقية
تهنئة الى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغالديش
الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

األسبوع الجاري يشهد بدء التحقيق مع االتحادات المتسببة في إيقاف النشاط الرياضي

المعيوف يطالب بالتحقيق مع المجلس
األولمبي في جرائم غسل أموال
ط ��ال ��ب رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال� � ��ري� � ��اض� � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
امل �ع �ي��وف ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
بالتحقيق ف��ي ت�ص��رف��ات املجلس
األومل� �ب ��ي اآلس� �ي ��وي ف�ي�م��ا يتعلق
بعمليات غسل األم ��وال والفساد
مشددا على أن اتفاقية استضافة
م�ق��ر امل�ج�ل��س األومل �ب��ي وإن كانت
تتضمن إعطاء أعضائه الحصانة
الدبلوماسية إال أن هذه الحصانة
ال ت �س��ري ع�ل��ى ال �ج��رائ��م امل��رت�ك�ب��ة
باستخدام املصارف الكويتية أو
ال �ت��ي خ �ط��ط ل �ه��ا داخ� ��ل األراض� ��ي
الكويتية وإن وقعت خ��ارج إقليم
الكويت طاملا خطط لها من داخل
الكويت.
وق � � ��ال امل� �ع� �ي ��وف ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن غ �م��وض ك �ي��ان ه��ذه
ال �ج �ه��ة ي�ج�ع��ل ال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
م� ��رت � �ب � �ك� ��ة ف� � ��ي ال � �ت � �ع� ��ام� ��ل م �ع �ه��ا
ووضعها القانوني حيث تعتبر
ال �ج �ه��ات ال��دول �ي��ة ك �ي��ان امل�ج�ل��س
األومل�ب��ي اآلس�ي��وي مؤسسا طبقا

ل � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ح �ي��ن أن
ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ت �ع��ده��ا منظمة
دول �ي��ة أج�ن�ب�ي��ة الف �ت��ا ال ��ى أن �ه��ا ال
ت �ع �ل��ن م �ي��زان �ي �ت �ه��ا رس �م �ي��ا وغ�ي��ر
قابلة للتدقيق من أي جهة أخرى
باملخالفة للقانون رقم  106لسنة
 2013بشأن مكافحة غسل األموال
وتحديدا إخفاء أو تمويه الطبيعة
الحقيقية لألموال أو مصدرها أو
مكانها أو كيفية التصرف فيها أو
حركتها أو ملكيتها أو الحقوق
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � �ه� ��ا واس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا
ألغراض غير مشروعة وباملخالفة
لالتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها الكويت.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن ق �ي ��ام ال �ح �ك��وم��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��إع � �ط� ��اء ال �ح �ص ��ان ��ة
الدبلوماسية ملنظمة غير حكومية
ت � �ص� ��رف خ� ��اط� ��ئ م � ��ا ك � � ��ان ي �ج��ب
القيام به ويخالف اتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوماسية مشيرا الى
أن ذل ��ك ه��و س�ب��ب ت��أخ��ر ال�ب��رمل��ان
ف ��ي امل �ص��ادق��ة ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ت��اري��خ

عبدالله املعيوف

توقيعها ع��ام  2003ث�لاث سنوات
ح �ت ��ى ق � ��ام ال �ش �ي ��خ أح� �م ��د ال �ف �ه��د
ّإب� � ��ان ت��ول �ي��ه ال� � � ��وزارة ب�ت�م��ري��ره��ا
ع �ل��ى ال �ب ��رمل ��ان م ��ن دون م��راج �ع��ة
وتدقيقها ع��ام  ،2006حيث هناك
شبهة باستغالل نفوذه ملصالحه
الرياضية وجشعه.
وأشار املعيوف إلى أن االتفاقية
تنتهي بانتهاء أجلها املحدد في

الحريص لـ «الدستور» :الحكومة
لم ترفض رسميا مقترح الصوتين
قال رئيس اللجنة التشريعية
م � �ب � ��ارك ال � �ح ��ري ��ص إن م �ق �ت��رح
تعديل النظام االنتخابي ال��ذي
أح��ال�ت��ه اللجنة التشريعية إلى
ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع بعد
بحثه م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل� ��م ي �ح �س��م أم� ��ره
ال� ��ى اآلن وس �ي �ت��م ت �ح��وي �ل��ه ال��ى
امل �ج �ل��س ع �ق��ب دراس � � ��ة اع �ض��اء
ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع إي ��اه
للتصويت عليه.
وب�ين ال�ح��ري��ص ف��ي تصريح
ل �ـ«ال��دس �ت��ور» ان م��ا اث �ي��ر ح��ول

داخل العدد

رف� ��ض ال �ح �ك��وم��ة ه� ��ذا ال�ت�ع��دي��ل
غير صحيح ولم تقدم الحكومة
رؤي � �ت � �ه� ��ا ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ح��ول ه��ذا االم��ر إنما حضر الى
اج �ت �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة م �م �ث��ل وزارة
الداخلية الذي أوضح أن مقترح
تعديل النظام االنتخابي خمس
دوائر بصوتني سيتم رفضه.
واكد الحريص ان ممثل وزارة
الداخلية طلب تأجيل املوضوع
ملزيد من الدراسة وتقديم الرأي
حول ذلك مكتوبا.
م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ح �ك��وم��ة لم

ت�ح�س��م ام��ره��ا ف��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب
ان� � �م � ��ا ط� �ل� �ب ��ت ال � �ت� ��أج � �ي� ��ل ل� �ل ��رد
بخصوص مالءمة الصوتني ما
تتطلبه الديمقراطية والعملية
االن �ت �خ ��اب �ي ��ة وم � ��ع ذل � ��ك م�ع�ظ��م
نواب البرملان ال يفضلون تعديل
ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي ال �ح��ال��ي 5
دوائر وصوت واحد ومن املتوقع
رفض املقترح الجديد املقدم بأن
يكون النظام االنتخابي  5دوائر
وصوتني.

جدول أعمال جلسة الثالثاء

تفاصيل (ص)12-06

م �ن �ت �ص��ف أب� ��ري� ��ل وه � ��ي ات �ف��اق �ي��ة
غير قابلة للتجديد إال بالعرض
ع� �ل ��ى م �ج �ل ��س األم � � ��ة وإلق � ��راره � ��ا
ي � �ج� ��ب أال ي � �ت� ��م إع � � �ف � ��اء امل �ج �ل��س
األومل� �ب ��ي اآلس� �ي ��وي م ��ن ال�ت��دق�ي��ق
ع � �ل ��ى ت � �ص ��رف ��ات ��ه امل� ��ال � �ي� ��ة خ �ل�ال
الفترة السابقة مطالبا بمحاسبة
ه ��ذا امل �ج �ل��س األومل� �ب ��ي اآلس �ي��وي
بسوء استغالل مفهوم الحصانة
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ب �ع �م �ل �ي��ات غ�س��ل
األموال والفساد.
في السياق نفسه ،أعلن املعيوف
خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه م ��ع ب��رن��ام��ج «ن�ب��ض
ال �ل �ج��ان» ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون امل�ج�ل��س
ع��ن ب��دء التحقيق م��ع االت �ح��ادات
ال��ري��اض �ي��ة امل �ت �س �ب �ب��ة ف ��ي إي �ق��اف
النشاط الرياضي خالل األسبوع
الجاري للوقوف على أسباب عدم
ان�ص�ي��اع األن��دي��ة ل�ق��وان�ين ال��دول��ة
وتأييد إي�ق��اف النشاط الرياضي
الكويتي.
تفاصيل (ص )13

الصحة :ال إشعاع
نوويا في الكويت
أك��دت وزارة الصحة خلو
ال �ك��وي��ت م ��ن أي اش �ع��اع��ات
ن��ووي��ة أو مخلفات مشبعة
باليورانيوم املنضب مشيرة
ال ��ى أن ه� ��واء وم �ي��اه وت��رب��ة
ال � �ب �ل�اد س� � ��واء ف ��ي امل �ن��اط��ق
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة أو امل �خ �ص �ص��ة
للزراعة وللثروة الحيوانية
اض��اف��ة إل��ى منطقة امل�ط�لاع
خ� ��ال � �ي� ��ة م� � ��ن أي م� �ل ��وث ��ات
اش �ع��اع �ي��ة .ول �ف �ت��ت إل ��ى ان
أجهزة قياس نسبة التلوث
االشعاعي تفيد في قراءاتها
اليومية ب��أن أج��واء الكويت
خ� ��ال � �ي� ��ة م� � ��ن أي م� �ل ��وث ��ات
اشعاعية تحمل اليورانيوم
املنضب.
تفاصيل (ص)14

المناقصات واستثمارات لندن
على جلسة الثالثاء
وزع م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة أم� ��س
ج� ��دول أع �م��ال ج�ل�س�ت��ه امل �ق��ررة
ال � �ث �ل�اث� ��اء وال � �ت� ��ي أدرج ع�ل�ي��ه
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة ع ��ن م � �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب� � �ش � ��أن امل � �ن � ��اق � �ص � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
واالق� � �ت � ��راح � ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ذات
ال �ص �ل��ة وت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة في شأن تأجيل تشكيل
املجلس البلدي كما أدرج على

الجلسة تقرير لجنة التحقيق
ف��ي أوض� ��اع م�ك�ت��ب االس�ت�ث�م��ار
في لندن واملكاتب األخرى حول
العالم.
إض ��اف ��ة ال� ��ى ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة ح� � ��ول ت� �ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
مكافحة غسل األم��وال وتمويل
اإلرهاب.
تفاصيل (ص)06

المالية تبحث رسوم االنتفاع
بالمرافق العامة اليوم
تبحث لجنة الشؤون املالية
واالق �ت �ص ��ادي ��ة ف ��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
ال �ي��وم م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل
ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 79
ل�س�ن��ة  1995ف��ي ش ��أن ال��رس��وم
وال � �ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف امل� ��ال � �ي� ��ة م �ق��اب��ل
االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات
العامة.
كما تستكمل دراس��ة الوضع

االق�ت�ص��ادي وت�ن��اق��ش االق�ت��راح
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ال�ف�ق��رة
االول � � ��ى م ��ن امل � � ��ادة االول � � ��ى م��ن
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  69ل �س �ن��ة 2015
ب �ش��أن ان �ش ��اء ش��رك��ة م�س��اه�م��ة
م� �ق� �ف� �ل ��ة الس� � �ت� � �ق � ��دام ال� �ع� �م ��ال ��ة
املنزلية.
تفاصيل (ص)08

إعادة الهيكلة :ال تخفيض
للدعم المالي لموظفي الخاص
ن �ف��ى األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ب��رن��ام��ج
إع� � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال� �ق ��وى ال�ع��ام�ل��ة
وال � �ج � �ه� ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل��دول��ة
ف ��وزي امل�ج��دل��ي ص�ح��ة م��ا نشر
في بعض وسائل االع�لام حول
تخفيض الدعم املالي للعاملني
في القطاع الخاص.
وق � � � ��ال امل � �ج� ��دل� ��ي ان وث �ي �ق��ة
اإلص �ل��اح االق �ت �ص ��ادي وامل��ال��ي
ال � �ت� ��ي أع � �ل� ��ن ع� �ن �ه ��ا ق� �ب ��ل ن �ح��و

اسبوعني أش��ارت إل��ى أن هناك
توجها دائما لكي يوجه الدعم
ملستحقيه بهدف القضاء على
ال �ت��وظ �ي��ف ال��وه �م��ي م ��ن خ�ل�ال
ال� � �ق � ��رارات وال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي
تنظم الدعم.

تفاصيل (ص)15
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استقبل سفير الكويت في فرنسا وهنأ رئيسة برلمان بنغالديش

الغانم ونظيره الجورجي بحثا سبل تعزيز
التعاون البرلماني في المحافل الدولية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ونظيره الجورجي خالل املباحثات التي عقدت الخميس املاضي

غ� � ��ادر رئ� �ي ��س ب� ��رمل� ��ان ج��ورج �ي��ا
داف � �ي � ��د أوس ��وب ��اش� �ف� �ي� �ل ��ي وال� ��وف� ��د
املرافق له البالد بعد اختتام زيارة
رسمية استغرقت أياما عدة.
وك � � � � ��ان رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ق��د ع�ق��د ف��ي مكتبه
الخميس املاضي مباحثات رسمية
ورئ � �ي� ��س ب� ��رمل� ��ان ج ��ورج� �ي ��ا داف �ي ��د
أوس��وب��اش�ف�ي�ل��ي وال��وف��د امل��راف��ق له
وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي ��ارت ��ه ال��رس�م�ي��ة
للبالد.
وت�ن��اول��ت امل�ب��اح�ث��ات ال�ع��دي��د من
امللفات املتعلقة بالعالقات الثنائية
ب�ين البلدين الصديقني خاصة في
شقها البرملاني وسبل تعزيز اوجه
ال�ت�ع��اون والتنسيق ب�ين البرملانني
ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� �ق ��اري ��ة
والدولية.
كما تطرقت املباحثات ال��ى عدد

م��ن امل�ل�ف��ات ذات االه�ت�م��ام املشترك
وآخ ��ر امل�س�ت�ج��دات ع�ل��ى الساحتني
االقليمية والدولية.
وحضر املباحثات مراقب مجلس
األم � ��ة ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل ��ه ال�ت�م�ي�م��ي
وال � �ن ��واب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع وم �ب��ارك
ال�ح��ري��ص وس�ع��د الخنفور وأحمد
القضيبي وع�ل��ي الخميس وسفير
جورجيا لدى دول��ة الكويت روالند
بيريدزه.
وع �ق��ب امل �ب��اح �ث��ات اق ��ام ال��رئ�ي��س
ال� �غ ��ان ��م م� ��أدب� ��ة غ � � ��داء ع� �ل ��ى ش ��رف
أوس��وب��اش�ف�ي�ل��ي وال��وف��د امل��راف��ق له
في القاعة متعددة االغراض بمبنى
مجلس األمة الجديد حضرها عدد
من النواب.
يذكر ان رئيس البرملان الجورجي
ق ��د وص� ��ل وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه ال��ى
ال �ب�لاد م�س��اء ام��س االول ف��ي زي��ارة

 ..ومستقبال سفير دولة الكويت لدى جمهورية فرنسا سامي املرشد

رسمية تستمر اياما عدة.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ � � ��ر ب � �ع ��ث رئ� �ي ��س
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقية
ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى رئ� �ي� �س ��ة ال � �ب ��رمل ��ان ف��ي
ج �م �ه��وري��ة ب �ن �غ�ل�ادي��ش ال�ش�ع�ب�ي��ة
ش� �ي ��ري ��ن ش� ��ارم� ��ن ش � � � ��ودري وذل� ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلدها.
كما استقبل الرئيس الغانم في
م �ك �ت �ب��ه ال �خ �م �ي��س امل� ��اض� ��ي س�ف�ي��ر
دولة الكويت لدى جمهورية فرنسا
سامي املرشد.
وب �ع��ث ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة
ت � �ه � �ن � �ئ� ��ة إل� � � � ��ى رئ � � �ي� � ��س ال� � �ب � ��رمل � ��ان
اليوناني في الجمهورية اليونانية
(الهيلينية) نيكو الوس فوتسيس
وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبالده.
رئيس البرملان الجورجي مغادرا البالد وفي وداعه التميمي
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شدد على ضرورة ايجاد مخرج يصب في مصلحة المنطقة

الخرينج يتمنى تسوية الخالفات
بين المغرب واألمم المتحدة
ع� �ب ��ر ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة مبارك بنيه الخرينج عن
تمنياته لتسوية الخالفات بني
اململكة املغربية واالم�ي�ن العام
لألمم املتحدة بشأن الصحراء
املغربية بما يحقق االس�ت�ق��رار
واالمن في منطقة املغرب العربي
معبرا ع��ن ام�ل��ه ف��ي تفهم االم��م
املتحدة قضية الصحراء بشكل
ت��اري �خ��ي وارت �ب ��اط �ه ��ا ال��وث �ي��ق
باململكة املغربية بكل الجوانب
وعدم إطالق التصريحات التي
ال ت�خ��دم ال�ق�ض�ي��ة وت�ع�م��ل على
توتر االوضاع في املنطقة.
واك� � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان امل �م �ل�ك��ة

امل�غ��رب�ي��ة ت�س�ع��ى دائ �م��ا ل��وض��ع
ال �ح �ل��ول امل �ن��اس �ب��ة وال��واق �ع �ي��ة
بكل صدق لتجاوز هذا الخالف
وح� ��رص � �ه� ��ا ال� � ��دائ� � ��م ل �ل �ت �ع��اون
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع االم � ��م امل �ت �ح��دة
ح� � ��رص� � ��ا م � �ن � �ه� ��ا ع� � �ل � ��ى االم� � � ��ن
واالستقرار في املنطقة.
وأش � ��ار ال �خ��ري �ن��ج ال ��ى ان ما
ق��ام��ت ب��ه امل�م�ل�ك��ة امل �غ��رب �ي��ة من
ط � ��رح امل � � �ب� � ��ادرات ل� �ح ��ل ق�ض�ي��ة
ال � �ص � �ح� ��راء ل� �ه ��و ج� �ه ��د ص� ��ادق
ت � �ش � �ك� ��ر ع � �ل � �ي� ��ه ي � � �ه � ��دف ل �ل �ح��ل
وآخ��ره��ا م �ب��ادرة الحكم ال��ذات��ي
للصحراء املغربية وهي مبادرة
تفتح سبل التنمية واالستقرار

ل�لإق �ل �ي��م وت �ل �ق��ى ه� ��ذه امل� �ب ��ادرة
دع �م��ا وت��رح �ي �ب��ا م ��ن ك �ث �ي��ر من
ال��دول واملنظمات الحقوقية ملا
لهذه امل�ب��ادرة من ميزات كبيرة
تخدم الحل السلمي والتنموي
للقضية.
وخ� �ت ��م ال �خ��ري �ن��ج ت�ص��ري�ح��ه
ب��أن ح�ك�م��ة ال �ق �ي��ادة ف��ي امل�غ��رب
وعلى رأسها جاللة امللك محمد
ال� � �س � ��ادس ح �ف �ظ��ه ال � �ل ��ه ك�ف�ي�ل��ة
بإيجاد مخرج ملا فيه مصلحة
املنطقة بأسرها.

مبارك الخرينج

برلمان
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الهاجري :إنشاء قسم
لجراحة األطفال بالعدان
ت � � � �ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب م � ��اض � ��ي
الهاجري باقتراح برغبة طالب
فيه بأن تقوم الحكومة ممثلة
ف� ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة ب��ال �ع �م��ل
ع� �ل ��ى إن� � �ش � ��اء ق� �س ��م ل� �ج ��راح ��ة
األط � �ف� ��ال ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ع ��دان
وت�ق��وم وزارة الصحة بتوفير
املستلزمات وال �ك��وادر الطبية
الالزمة لتشغيل هذا القسم.
وق� � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف� ��ي ش ��رح
اق � �ت� ��راح� ��ه إن� � ��ه ي� ��أت� ��ي ف � ��ي ظ��ل
إي�م��ان�ن��ا ب ��أن ل�لأط �ف��ال حقوقا
كفلها الدستور ولهم األولوية
ال �ب��ال �غ��ة ف ��ي ال ��رع ��اي ��ة م�ط�ل�ق��ا
ل� � ��وح� � ��ظ ع� � � � ��دم وج � � � � � ��ود ق �س ��م
ل �ج��راح��ة األط� �ف ��ال بمستشفى
ال � �ع� ��دان ال � �ع� ��ام وال� � � ��ذي ي �خ��دم
م �ن��اط��ق م�ح��اف�ظ�ت��ي األح �م��دي
ومبارك الكبير ونظرا الرتفاع
ن� �س� �ب ��ة األط � � �ف � � ��ال إل � � ��ى ن �س �ب��ة
ال �س �ك ��ان ب ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ف��إن

ماضي الهاجري

األم � ��ر ي �س �ت �ل��زم ض� � ��رورة ق �ي��ام
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ة ف� ��ي وزارة
الصحة بتوفير قسم لجراحة
األط � �ف� ��ال ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ع ��دان
يخدم املناطق املحيطة بها.

رفضوا تطبيق البديل االستراتيجي وإلغاء العالج عن المتقاعدين

نواب للحكومة :ارفعوا أيديكم عن القطاع النفطي
ت��واص �ل��ت ردود ال�ف�ع��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة
الرافضة لتوجه نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة أن� ��س ال �ص��ال��ح بتطبيق
ق��ان��ون ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي على
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي أو
خصخصة القطاع محذرين الوزير
م� ��ن امل � �س ��اس ب �م �ك �ت �س �ب��ات وم ��زاي ��ا
العاملني في القطاع.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أع �ل��ن ال�ن��ائ��ب
ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي ع��ن رف �ض��ه ال�ش��دي��د
ل �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي
ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
وك��ذل��ك أك��د عسكر رف�ض��ه أي توجه
لخصخصة القطاع النفطي محذرا
من ان تطبيق البديل االستراتيجي
على العاملني بالنفط او خصخصة
ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي س �ي �ت �س �ب��ب ف��ي
تسريب وإب�ع��اد ال�خ�ب��رات والعمالة
الوطنية الكويتية ع��ن ه��ذا القطاع
ال ��ذي ي�ع��د اه��م ق�ط��اع ب��ال��دول��ة ك��ون
النفط ه��و امل�ص��در الرئيسي مل��وارد
ال� � ��دول� � ��ة وال ي �ت �ح �م��ل أي ق� � � ��رارات
م �ت �س ��رع ��ة وغ � �ي� ��ر م � ��دروس � ��ة ت�م��س
حقوق العاملني بالنفط.
وق� � � � � � ��ال ع� � �س� � �ك � ��ر ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
صحافي :نحذر نائب رئيس الوزراء
ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة
ان��س ال�ص��ال��ح م��ن امل �س��اس بحقوق
العاملني في القطاع النفطي ونؤكد

ان ت�ط�ب�ي��ق ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
على العاملني بالنفط أو خصخصة
ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي س �ي �خ �ل��ق أزم � ��ة
ش ��دي ��دة ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين وس �ي �ك��ون
س�ب�ب�ه��ا ال �ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ي مشيرا
ال ��ى ان األغ �ل �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ت��رف��ض
خصخصة ال�ق�ط��اع النفطي وكذلك
ت � ��رى االغ �ل �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ض � ��رورة
استثناء القطاع النفطي من مشروع
البديل االستراتيجي الن العاملني
ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اع ينبغي أن تستمر
ح� �ق ��وق� �ه ��م وام � �ت � �ي� ��ازات � �ه� ��م امل ��ال� �ي ��ة
ن�ظ��را ل�لأخ�ط��ار وال�ض�غ��وط��ات التي
ي�لاق��ون�ه��ا ف��ي م�ق��ار عملهم ف��ي اه��م
قطاع يعد املورد املالي االكبر للدولة
وهو النفط الذي يشكل ما يقرب من
 % 93من اجمالي الدخل في خزينة
الدولة.
وش��دد عسكر على ض��رورة قيام
ال �ح �ك��وم��ة ب� ��أن ت �ب��دأ ب�ن�ف�س�ه��ا اوال
ب�ت��رش�ي��د ن�ف�ق��ات�ه��ا ال �ت��ي ت�ع��ان��ي من
الهدر واالسراف في عدد من الوزارات
والجهات العامة وفق تقارير ديوان
املحاسبة .بدال من املساس بحقوق
ومكتسبات املوظفني الكويتيني في
مؤسسات الدولة كافة.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د ال �ن��ائ��ب ح �م��دان
ال � �ع� ��ازم� ��ي ت� �ض ��ام� �ن ��ه ال � �ش� ��دي� ��د م��ع
مطالب العاملني في القطاع النفطي
امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ع� ��دم ت�ط�ب�ي��ق ال �ب��دي��ل

عسكر العنزي

حمدان العازمي

فيصل الكندري

االس �ت��رات �ي �ج��ي ع�ل�ي�ه��م ورف � ��ض اي
ت ��وج ��ه ل �خ �ص �خ �ص��ة ال �ق �ط ��اع ال ��ذي
يمثل الدعامة االساسية لالقتصاد
الوطني.
وق � � � ��ال ال� � �ع � ��ازم � ��ي ف � ��ي ت �ص ��ري��ح
ص �ح �ف��ي ام� ��س ان ت �ط �ب �ي��ق ال �ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ي �م �ث��ل ط� ��وق ن �ج��اة
لكثير م��ن ال�ق�ط��اع��ات ف��ي ال��دول��ة اال
ان ت�ط�ب�ي�ق��ه ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
يضر بمصدر الدخل الوحيد للدولة
وس �ي �ك ��ون ل ��ه ان �ع �ك ��اس ��ات خ�ط�ي��رة
ع �ل ��ى االن � �ت � ��اج ال �ن �ف �ط��ي الف� �ت ��ا ال ��ى
ان ال �ت �ش��ري �ع��ات امل�خ �ت�ل �ف��ة وض�ع��ت
خ �ص��وص �ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ف ��ي ال�ق�ط��اع
النفطي ن�ظ��را لخصوصية طبيعة
عملهم التي تختلف كليا عن غيرها

في قطاعات الدولة االخرى.
واض� � � � � ��اف ال� � �ع � ��ازم � ��ي م �خ ��اط �ب ��ا
الحكومة :ارفعوا ايديكم عن القطاع
النفطي وال تحاولوا تطبيق البديل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين فيه
واال ستكون العواقب وخيمة الفتا
ال ��ى ان ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ق��ان��ون على
منتسبي ال �ق �ط��اع سيجعله ط ��اردا
للخبرات وال�ك�ف��اءات الوطنية االمر
ال ��ذي س�ي��ؤث��ر ح�ت�م��ا ع�ل��ى امل��دخ��ول
النفطي.
واخ � �ت � �ت� ��م ال � �ع � ��ازم � ��ي ت �ص��ري �ح��ه
ب ��ال� �ق ��ول :ب � ��ات واض � �ح ��ا ان اس �ن��اد
ح�ق�ي�ب��ة ال �ن �ف��ط ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة ان��س
ال �ص��ال��ح ل ��ه ع�ل�اق��ة ق��وي��ة ب��ال�ت��وج��ه
ال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ة ل � �ت � �ط � �ب � �ي� ��ق ال� � �ب � ��دي � ��ل

االستراتيجي على القطاع النفطي
ورب� � �م � ��ا خ �ص �خ �ص��ة ه � � ��ذا ال� �ق� �ط ��اع
ال�ح�ي��وي اال ان�ن��ا سنقف ب��امل��رص��اد
ض ��د ه� ��ذا امل �خ �ط��ط ال �ح �ك��وم��ي ول��ن
ن �ق��ف م�ت�ف��رج�ين ام� ��ام ب �ي��ع م �ق��درات
الدولة.
إل��ى ذل��ك ،استنكر النائب فيصل
الكندري تحركات القيادات النفطية
باقتراحهم على الوزير إلغاء العالج
الطبي عن متقاعدي القطاع النفطي
م��ن ب��اب التوفير وال�ت��رش�ي��د معربا
عن استيائه من التوفير على حساب
صحة كبار السن ال��ذي��ن خ��دم��وا 30
سنة وأكثر في القطاع الفتا ال��ى ان
بعضهم ول��دوا بمستشفى الشركة
ويعالجون فيه باستمرار قائال من

امل��ؤس��ف ان ي �ق��ال ل�ه��م ب�ك��ل بساطة
اذه � �ب ��وا ل �ل �ع�ل�اج خ � ��ارج م�س�ت�ش�ف��ى
الشركة مهددا بقوله :حامض على
بوزكم ومعصي عليكم هضم حقوق
االوفياء والتسبب بتدهور صحتهم
ب�ل�ا رح �م��ة وت � �س ��اءل :ه ��ل ت�ت�ص��رف
ه ��ذه ال �ق �ي��ادات م��ن ن�ف�س�ه��ا؟ ف�ل��م نر
م��ن ال �ح �ك��وم��ة ه ��ذه ال �ت��وج �ه��ات وال
ام ��ر م��ن ال��وزي��ر ودون ان ي�ش��رح��وا
ل��ه اب�ع��اد االم��ر مستغربا ه��ذا االم��ر
ال��ذي ال يكلف الكثير ،مضيفا وهل
ه��ذا سينتقل ال��ى متقاعدي السلك
ال�ع�س�ك��ري ف��ي ال �ك��وي��ت؟ وه��ل تقبل
الحكومة؟
وق ��ال :التصرفات القيادية تزيد
اعتقادنا بأن هناك عداء متعمدا من
قبلهم تجاه عمال القطاع موضحا
ان ه � ��ذه األف � �ك� ��ار س� �ت ��ده ��ور ص�ح��ة
امل ��رض ��ى الن ال�ت�س�ل�س��ل ال �ت��اري �خ��ي
ب��أم��راض �ه��م م ��وج ��ود ب��امل�س�ت�ش�ف��ى
ال � � ��ذي اع � � �ت� � ��ادوا ال � �ع�ل��اج ف� �ي ��ه وق ��د
يتسبب نقلهم ملستشفيات اخ��رى
بتشخيص وع�لاج غير مالئم قائال
ان ص�ح��ة االن �س��ان أغ �ل��ى م��ن ع�ق��ود
النهب التي تريد تغطية تجاوزاتها
من حساب صحة املرضى بال رحمة
وال اخالقيات وال إنسانية.

04

برلمان

aldostoor

األحد  18جمادى اآلخر  27 . 1437مارس 2016

المالية :الحكومة ستقدم مشروع
قانون شرائح الكهرباء والماء اليوم
ق� ��ال رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية البرملانية
ال � �ن� ��ائ� ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع ان
الجهات االقتصادية املشاركة
ف��ي اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة الخميس
امل��اض��ي أع��رب��ت ع��ن تمنياتها
ف� ��ي زي � � � ��ادة اإلن� � �ف � ��اق ال � �ج� ��اري
ل�ت�ح��ري��ك ال�ع�ج�ل��ة االق�ت�ص��ادي��ة
وت�ف�ع�ي��ل دور ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
وزي��ادة مساهمته ف��ي النشاط
االقتصادي مستقبال.
ج � � � � ��اء ذل � � � � ��ك ف� � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
للصحافيني أدل ��ى ب��ه ال�ش��اي��ع
عقب اجتماع اللجنة الستكمال
دراس� � � ��ة ال� ��وض� ��ع االق� �ت� �ص ��ادي
ب� � � �ح� � � �ض � � ��ور ن � � � ��ائ � � � ��ب رئ� � �ي � ��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر املالية
ووزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن��س
ال � �ص� ��ال� ��ح ووزي� � � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ووزي� ��رة
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ه� � �ن � ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح
ووزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د.
ي��وس��ف ال�ع�ل��ي وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل ��اء م.اح �م��د ال�ج�س��ار وغ��رف��ة
التجارة والصناعة والجمعية
االقتصادية الكويتية وجمعية

فيصل الشايع

أنس الصالح

امل�ح��اس�ب�ين وات �ح��اد امل �ص��ارف
واتحاد الشركات االستثمارية
وعدد من املختصني.
واض � � � � � � � � � ��اف ان ال � � �ج � � �ه� � ��ات
امل� �ش ��ارك ��ة أب� � ��دت م�لاح �ظ��ات �ه��ا
وت � ��أي� � �ي � ��ده � ��ا ب � � �ص� � ��ورة ع ��ام ��ة
ع �ل��ى وث �ي �ق��ة االص� �ل ��اح امل��ال��ي
واالق �ت �ص��ادي ال�ت��ي ت�ت��أل��ف من
س �ت��ة م � �ح ��اور ح � ��ول االص �ل��اح
املالي واع��ادة رسم دور الدولة
ف��ي االق�ت�ص��اد الوطني وزي��ادة
م�س��اه�م��ة ال�ق �ط��اع ال �خ��اص في
النشاط االقتصادي ومشاركة

املواطنني في تملك املشروعات
واص�ل��اح س ��وق ال�ع�م��ل ون�ظ��ام
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي ��ة واالص � �ل ��اح
ال � � �ت � � �ش� � ��ري � � �ع� � ��ي وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ي
واإلجراءات املساندة.
واف � ��اد ب� ��أن ال �ح �ك��وم��ة أب ��دت
ارتياحها ح��ول م��ا ط��رح خالل
االج �ت �م��اع م��ؤك��دة اس�ت�ع��داده��ا
ف��ي أخ��ذ امل�لاح�ظ��ات املطروحة
بشأن الوثيقة وتطويرها نحو
األف�ض��ل مشيرا ال��ى ان اللجنة
ستحاول في اجتماعها االحد
املقبل انجاز تقريرها النهائي

ح � ��ول ال ��وث �ي �ق ��ة وت��وص �ي��ات �ه��ا
ب�ش��أن�ه��ا ح �ت��ى ت��رف �ع��ه ملجلس
االم��ة ليناقش بجلسة الثالثاء
املقبل.
واوض ��ح ان اللجنة ل��ن تبت
بالوثيقة باملوافقة او الرفض
وإن � �م� ��ا س �ت��رف �ع �ه��ا ب �ت �ق��ري��ره��ا
مل �ج �ل��س االم � � ��ة م� ��ع ت��وص �ي��ات
ال �ل �ج �ن��ة وم�ل�اح �ظ��ات ال �ج �ه��ات
االقتصادية املشاركة بشأنها.
وح��ول مستجدات موضوع
ش ��رائ ��ح ال �ك �ه��رب��اء وامل � � ��اء ق��ال
الشايع ان الحكومة م��ن املقرر
ان ت�ق��دم م�ش��روع ق��ان��ون بشأن
ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ال�ي��وم
االح��د على ان ي��درج للمناقشة
ف ��ي اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ذات
ال � �ي � ��وم وي � �ن ��اق ��ش ال� � ��ى ج��ان��ب
ال �ب��دائ��ل ال �ت��ي س �ب��ق تقديمها
وامل�ق�ت��رح��ات النيابية املماثلة
للوصول الى توافق حولها.

انطالقا من إيمان راسخ بتفعيل الدور الرقابي

موسى :أنا أول الموقعين على طلب
طرح الثقة بالصبيح ولم أسحب توقيعي
وصف النائب ماجد موسى
ال �ت �س��ري �ب��ات ال� �ت ��ي ي �م��ارس �ه��ا
بعض األشخاص حول موقفه
من االستجواب األخير بقصد
ت� �ش ��وي ��ه س �م �ع �ت��ه ب��امل �م��ارس��ة
االنتخابية القذرة متسائال اي
من هذه التسريبات نصدق.
وق� � ��ال م ��وس ��ى ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي إن ال � �ب � �ع� ��ض ع �م��د
ب�ت�س��ري��ب ورق �ت�ي�ن ب �ش��أن ط��رح
ال�ث�ق��ة ف��ي االس �ت �ج��واب األخ�ي��ر
ال� � � ��ذي ق� ��دم� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ص��ال ��ح
ع � � ��اش � � ��ور ل� � � ��وزي� � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل في مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ل�ي��وه��م
ال�ن��اس بأنها ورق��ة طلب طرح
الثقة الحقيقية متناسني هؤالء
أن ال�ط�ل��ب األص �ل��ي أس��اس��ا لم
يكتمل ال �ع��دد ال �ل�ازم لتقديمه

ماجد موسى

م� �ت� �س ��ائ�ل�ا اي م � ��ن ال ��ورق� �ت�ي�ن
نصدق خاصة أن األول��ى ورقة
مطبوعة بخالف الحقيقة وهي
أن ال�ط�ل��ب األص �ل��ي ي�ق��دم وفيه

األس � �م� ��اء م �ك �ت��وب��ة ب �خ��ط ال �ي��د
وه��و م��ا يكشف زي��ف ادعائهم
أم ��ا ال ��ورق ��ة األخ � ��رى ال� �ت ��ي تم
شطب اس�م��اء ال�ن��واب املوقعني
عليها ف�ه��ي ورق ��ة ت��م التالعب
ف �ي �ه��ا ع �ل �م��ا ب��أن �ن��ي أول ن��ائ��ب
وقع على الطلب األصلي.
وأض��اف موسى أن من يلجأ
ملثل هذه التسريبات القذرة هم
أشخاص مفلسون في محاولة
م �ك �ش��وف��ة ل �ت �ش��وي��ة س�م�ع�ت�ن��ا
ونحن على ثقة بثبات موقفنا
ألن��ه م��ن غ�ي��ر امل�ع�ق��ول أن أك��ون
أول نائب وق��ع على طلب طرح
ال �ث �ق��ة ف ��ي ال ��وزي ��رة ل �ي��أت��ي من
يشكك في ويقول انني سحبت
ت��وق �ع��ي م ��ن ال �ط �ل��ب م ��ن خ�لال
محاولة بائسة ومكشوفة.
وت��اب��ع م��وس��ى :أق��ول لهؤالء

الغربان محاوالتكم الرخيصة
ل��ن تنال م��ن سمعتي وم��ن يرد
أن يقيم مواقفي فعليه الرجوع
ل�لاس �ت �ج��واب��ات ال�س��اب�ق��ة ال�ت��ي
وق � �ع ��ت ع� �ل ��ى ط � ��رح ال� �ث� �ق ��ة ف��ي
ال� � ��وزراء امل �ق �ص��ري��ن ب �م��ن فيها
ال� � ��وزراء ال �ش �ي��وخ ان �ط�لاق��ا من
إيماني الراسخ بتفعيل دوري
الرقابي كممثل لألمة انسجاما
م ��ع ال �ق �س��م ال ��دس � �ت ��وري ال ��ذي
أق �س �م �ت��ه ف� ��ي ق ��اع ��ة ع� �ب ��د ال �ل��ه
السالم.

الطريجي يسأل عن استثناء
رجال الدين من شروط منح
اإلقامة وفقا للمادة 24
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي سؤاال الى نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية
الشيخ محمد ال�خ��ال��د وج��اء في
نص السؤال:
م��ا ال �ش��روط وال �ض��واب��ط التي
تمنح االق��ام��ة للوافد وف��ق امل��ادة
24؟
ت � � ��زوي � � ��دي ب � � �ج� � ��دول ي ��وض ��ح
اع � ��داد ال�ج�ن�س�ي��ات م��وزع��ة على
املحافظات من تم منحهم االقامة
وفق املادة .24
م��ا م��دة س��ري��ان االق��ام��ة امل��ادة
 24وه��ل تمنح مل��رة واح��دة وهل
يتم دراس��ة ال�ش��روط والضوابط
مرة اخرى عند التجديد؟
ه� ��ل اذا ك � ��ان م �ن ��ح امل� � � ��ادة 24
لبعض م��ن ي�ق��دم ال��وض��ع امل��ال��ي
ل ��ه ك �ي��ف ي �ت��م ال�ت�ح�ق�ي��ق بكيفية
الحصول على هذه االموال؟
ل��وح��ظ ح �ص��ول ب �ع��ض رج��ال
ال��دي��ن ع �ل��ى االق ��ام ��ة وف ��ق امل ��ادة
 24ه��ل ه��ذه الشريحة مستثناة

د .عبدالله الطريجي

للحصول على االقامة وفق املادة
 24وما مبررات استثنائهم وما
ال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي ت� �ح ��دد ب��أن �ه��م م��ن
رجال الدين؟

قانون تنظيم الخبرة
في التشريعية
ت �ع �ق��د  4ل� �ج ��ان اج �ت �م��اع��ات �ه��ا
اليوم اذ تشرع اللجنة التشريعية
والقانونية في مناقشة مشروع
قانون لسنة  2014بتعديل بعض
اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �خ �ب��رة
الصادر باملرسوم بالقانون رقم
 40ل�س�ن��ة  1980وم �ج �م��وع��ة من
االق � �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب ��إص ��دار
قانون تنظيم الخبرة وكذلك ما
يستجد من أعمال.
ك�م��ا ت�ب�ح��ث ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي م �ي��زان �ي��ة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال � � � �ت � � ��دري � � ��ب ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2017/2016ب �ح �ض��ور ممثلني
عن وزارة املالية وجهاز املراقبني
املاليني ودي ��وان الخدمة املدنية
وديوان املحاسبة والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى م ��ا ي�س�ت�ج��د من
اعمال.
وع � � � � �ل� � � � ��ى ص � � �ع � � �ي � � ��د م � �ت � �ص� ��ل
ت �ن��اق��ش ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة م� �ش ��روع ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � ��م  79ل �س �ن��ة  1995ف� ��ي ش��أن
الرسوم والتكاليف املالية مقابل

االن� �ت� �ف ��اع ب ��امل ��راف ��ق وال �خ��دم��ات
ال� � �ع � ��ام � ��ة واس� � �ت� � �ك� � �م � ��ال دراس� � � ��ة
ال ��وض ��ع االق �ت �ص ��ادي وم�ن��اق�ش��ة
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن تعديل
ال�ف�ق��رة االول ��ى م��ن امل ��ادة االول��ى
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  69لسنة 2015
ب� �ش ��أن ان � �ش ��اء ش ��رك ��ة م�س��اه�م��ة
مقفلة الستقدام العمالة املنزلية
وما يستجد من اعمال.
وم � � � ��ن ج� � �ه � ��ة اخ� � � � � ��رى ت �ب �ح��ث
ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة م �ش��روع
ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة  2005في
ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ومجموعة
م� ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ف��ي
ش ��أن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت واالق� �ت ��راح
ب �ق��ان��ون ب � � ��إدراج ب �ع��ض اس �م��اء
ال �ن��اخ �ب�ين إل ��ى ك �ش��وف امل�ج�ل��س
البلدي وكذلك بعض االقتراحات
برغبة املدرجة على جدول اعمال
اللجنة وما يستجد من اعمال.

aldostoor

األحد  18جمادى اآلخر  27 . 1437مارس 2016

برلمان

05

أعرب في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ارتياحه لجهود السلطتين لدفع عجلة التنمية

الري :ملتزمون بتوجيهات
صاحب السمو لتحقيق النمو االقتصادي
أعرب النائب احمد الري عن ارتياحه
ملستوى ال�ت�ع��اون ب�ين السلطتني لدفع
عجلة التنمية املتوقفة طوال السنوات
ال �س��اب �ق��ة م �س �ت �ع �ي �ن�ين ب��ال �ت��وج �ي �ه��ات
ال ��دائ �م ��ة م ��ن ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد لهم بالعمل على االرت�ق��اء
باملستوى املعيشي للمواطنني.
ك �م ��ا أك � ��د الري خ �ل��ال ت �ص��ري �ح��ات
خاصة للدستور ان تأييد البنك الدولي
لخطوات الكويت اإلصالحية ملا يمثله
م� ��ن اه� �م� �ي ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ك� �ب� �ي ��رة ع�ل��ى
الصعيد العاملي يمثل داف�ع��ا ايجابيا
ن �ح��و امل ��زي ��د م ��ن امل �س ��اع ��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة
لتحقيق ال�ع��دال��ة ب�ين مواطنيها فيما
يتعلق باالستفادة من العائدات املالية
للبالد والى التفاصيل:
وأض��اف الري أن هناك توجيه دائم
من حضرة صاحب السمو أمير البالد
ومستمر ولطاملا حثنا صاحب السمو
على هذا التعاون وبالفعل تقرير لجنة
االولويات يكاد يكون جاهزا واملجلس
حريص على تحقيق ذلك الهدف خاصة
ما يتصل بقضية التنمية واملشروعات
ال �ت �ن �م��وي��ة ك �م ��ا ان ال �ح �ك ��وم ��ة ل��دي �ه��ا
نفس الحرص ال��ذي ل��دى مجلس االمة
وم��ن ث��م ف��إن السلطتني ستستطيعان

التغلب على أية عقبات تعوق املسيرة
او تعرقل دوران عجلة التنمية والنمو
االق�ت�ص��ادي وق��د اقسمنا جميعا على
ال��ذود عن مصالح املواطنني والحفاظ
على املال العام والحيلولة دون االعتداء
عليه من أي طرف كان.
وأك � � � ��د أن ت ��أي � �ي ��د ال � �ب � �ن ��ك ال � ��دول � ��ي
ل�خ�ط��وات ال�ك��وي��ت اإلص�لاح�ي��ة ه��و أمر
ج�ي��د وه��و دع��م م�ط�ل��وب دائ �م��ا خاصة
اذا عرفنا ان هناك بعض الدول التي ال
تحظى بمثل ه��ذا الدعم لكننا وبغض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن م��وق �ف��ه م ��ن ال � ��دول االخ ��رى
فأن كل دولة لها ظروفها ولها رؤيتها
ال �خ��اص��ة ،م��وض �ح��ا أن ال �ب �ن��ك ي�ط��ال��ب
ب��آل �ي��ة ج ��دي ��دة الع � ��ادة ت ��وزي ��ع ال �ث��روة
النفطية وال يعد ذلك نوعا من التدخل
في الشؤون الداخلية للدول وال توجد
ل��دي�ن��ا م�ش�ك�ل��ة ف��ي ه ��ذا األم ��ر ف�خ�ي��رات
الكويت ألهل الكويت والتوزيع عندنا
ج� �ي ��د وان ك � � ��ان ي� �ح� �ت ��اج ال � � ��ى ب �ع��ض
ال�ت�ط��وي��ر لتحقيق م��زي��د م��ن الرفاهية
للشعب من خالل البديل االستراتيجي
وغيره من املشاريع التي ترمي لتحقيق
العدالة بني املواطنني.
وبخصوص توجه املجلس البلدي
ل �س �ح��ب االراض � � ��ي غ �ي��ر امل �س �ت �غ �ل��ة م��ن

احمد الري

ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ق ��ال الري :كنت
ع� �ض ��وا ب��امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي مل � ��دة ع�ش��ر
س�ن��وات وه��ذا االم��ر ك��ان عائقا وليس
س� ��ت س � �ن� ��وات ف �ق ��ط ب� ��ل ه� �ن ��اك أراض
ظ �ل��ت م �ع �ط �ل��ة ع �ش��ري��ن وث�ل�اث�ي�ن س�ن��ة
دون استغالل ف�لا ه��م يستغلونها وال
ي �ت��رك��ون غ �ي��ره��م ي�س�ت�غ�ل�ه��ا وامل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي دوره ت �ن �ظ �ي �م��ي مل �ش ��روع ��ات
ال �ت �ن �م �ي��ة وب��ال �ت��ال��ي امل �ح��اس �ب��ة ي�م�ك��ن
ان ت�ك��ون م��ن دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة واي�ض��ا
متابعة من مجلس الوزراء.
وبخصوص ح��رص صاحب السمو

عاشور يشيد باألحكام األخيرة
حول حق الطعن واسقاط الجنسية
أش ��اد ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
ب��ال�ق��رارات ال �ص��ادرة م��ن القضاء
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب�ح�ك��م
امل � �ح � �ك � �م� ��ة ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة ب �ح��ق
ج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام واألن��دي��ة
ب��ال �ت �ظ �ل��م م ��ن ق � ��رار ح ��ل م�ج�ل��س
اإلدارة ال� � � �ص � � ��ادر م� � ��ن وزارة
ال� � �ش � ��ؤون م� �م ��ا ي �ع �ط �ي �ه��ا ال �ح��ق
بتقديم م��ا يثبت إب �ط��ال ق ��رارات
الحل الصادرة من وزارة الشؤون
ل�ي�ك��ون ق ��رار ال �ح��ل ال�ن�ه��ائ��ي بيد
ال�ق�ض��اء بحيث ال ت�ك��ون ق ��رارات
ال � � � � ��وزارة ن �ه��ائ �ي��ة وغ� �ي ��ر ق��اب �ل��ة
للطعن.
وأضاف قائال :إن حكم محكمة
ال �ت �م �ي �ي��ز األخ � �ي� ��ر ب��اخ �ت �ص��اص
ال � �ق � �ض ��اء ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ال �ق �ض��اي��ا
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ج �ن �س �ي��ة ه ��و ح�ك��م
ي� � �ن� � �ت� � �ص � ��ر ل � � �ل� � ��دس � � �ت� � ��ور ح� �ي ��ث

صالح عاشور

أك � ��دت امل �ح �ك �م��ة أن� ��ه ح ��ق أص �ي��ل
ودستوري كفله الدستور للناس
كافة حيث إنه جاء لينظم العمل
في البالد.
وقال عاشور :إنه يجب على من

تضرر أن يلجأ للمحاكم للنظر
بالقضايا التي تحمل طبيعتها
أع ��داد كبيرة م��ن األس��ر ف��ي حني
ي �ف �ت��رض أن ال �ق �ض �ي��ة ال ت �س��ري
ع�ل�ي�ه��م ب��ل ي �ك��ون ح��ق ال�ح�ك��وم��ة
متمثلة بوزارة الداخلية بإسقاط
الجنسية ع��ن أي شخص وح��ده
وأال ت�س��ري تبعيتها ع�ل��ى بقية
أفراد األسرة بسحبها منهم.
وخ �ت��م ب ��ال �ق ��ول :إن م �ث��ل ه��ذه
األح� � �ك � ��ام م� �ح ��ل إش � � � ��ادة ك �ب �ي��رة
ح� �ي ��ث إن � �ه� ��ا ت� ��ؤص� ��ل ال ��دس� �ت ��ور
وت �ب��رز م�ك��ان��ة ال�ق�ض��اء الكويتي
واستقالليته ما يخلق حالة من
االستقرار واالرتياح لدى جميع
فئات املجتمع .

أمير البالد على رعاية وتشريف سموه
ل �ح �ف�ل�ات ت �خ ��رج اب �ن��ائ ��ه م ��ن ال �ك �ل �ي��ات
املدنية والعسكرية قال انها حقا مكرمة
سامية ولفتة إنسانية رائعة من خالل
أم�ي��ر االنسانية تظل ذك��راه��ا محفورة
ف��ي ن�ف��وس اب�ن��ائ��ه الخريجني ونفوس
عائالتهم ولها اث��ر بالغ في تخفيزهم
ع �ل��ى ال �ج ��د االج �ت �ه ��اد وامل� �ث ��اب ��رة م�ن��ذ
اليوم االول الذي يدخلون فيه الجامعة
او الكلية العسكرية خصوصا وان هذه
السنة الحميدة ال تتوفر ف��ي كثير من
بلدان العالم.
ون��دع��و ال�ل��ه العلي ال�ق��دي��ر ان يطيل
في عمر سموه ويمده بموفور الصحة
وال� �ع ��اف� �ي ��ة ح �ت ��ى ي �ظ ��ل رم� � ��زا ل�ل�اب ��وة
ال �ح��ان �ي��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة ال ��راق� �ي ��ة ل�ي��س
البنائه في الكويت فقط بل لالنسانية
ج�م�ع��اء ول�ع��ل ه��ذا م��ا ن�لاح�ظ��ه حينما
ي ��رع ��ى س �م ��وه ح �ف��ل ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي��ن
ب� �ج ��وائ ��ز م ��ؤس� �س ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ت �ق��دم
العلمي م��ن كويتيني وع��رب ومسلمني
وع �ل �م��اء م��ن ك��اف��ة ان �ح��اء ال �ع��ال��م حيث
ي �ش��رف �ه��م س � �م ��وه ب �ت �س �ل �ي��م ش � �ه ��ادات
ومكافآت الجوائز التي فازوا بها وهذا
ي �ل �ق��ي ع �ل��ى ال �ط �ل �ب��ة م �س��ؤول �ي��ة ك �ب��رى
ف��ي ض ��رورة االج�ت�ه��اد لتحقيق أفضل

النتائج واعلى درجات التحصيل.
م�ين س��ر مجلس االم��ة النائب ع��ادل
الخرافي ما رأيك في موضوع املؤتمر؟
وأك� ��د ان م �ص��ادر ال �ط��اق��ة م��وض��وع
بحث دائ��م وتعددت ابحاث الطاقة من
اجل اسعاد وافادة االنسان باستخراج
ال � �ط� ��اق� ��ة ال �ش �م �س �ي ��ة وط � ��اق � ��ة ال� ��ري� ��اح
وبالتالي فليس معنى ان عندنا النفط
كمصدر تقليدي للطاقةاننا بحاجة الى
استخراجه من الرياح واملياه والشمس
وه��ذا يجعلنا ن�ص��در ال�ط��اق��ة النفطية
ونستعيض ع�ن�ه��ا ب��ال�ط��اق��ات االخ��رى
ولذلك فان مؤتمر ابحاث الطاقة ليس
نوعا م��ن ال�ت��رف العلمي وان�م��ا ه��و من
الضرورات.
وع�ن��دم��ا نشر ح��ول ع��زل  20قياديا
وربط الراتب باالنتاجية بناء على قرار
لجنة عليا شكلها مجلس ال��وزراء قال
الري :هناك توجه بأن كل من يعمل في
موقع ق�ي��ادي الب��د ان يكون ق��ادرا على
القيام بمسؤوليات هذا املنصب فاذا لم
يكن ق��ادرا على القيام بأعباء الوظيفة
ف �ل �ي �ت��رك م �ك��ان��ه ل �غ �ي��ره م ��ن ال �ق��ادري��ن
املؤهلني.

 ..ويقترح
السماح للبدون
بدراسة الفيزياء
في الجامعة
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د الري
اقتراحا برغبة قال فيه :نظرا
ل � �ن � ��درة ت �خ �ص ��ص ال �ف �ي ��زي ��اء
وع� � ��زوف ال �ط �ل �ب��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين
ع ��ن ه� ��ذا ال �ت �خ �ص��ص ون �ظ��را
لندرة وجود املدرس الكويتي
بهذا التخصص فإنني اتقدم
ب � ��االق� � �ت � ��راح ب ��رغ � �ب ��ة ب ��رج ��اء
عرضه على مجلس االمة.
وج � ��اء ف ��ي ن ��ص االق� �ت ��راح:
ف �ت��ح امل �ج��ال ل�ل�ط�ل�ب��ة ال �ب��دون
الحاصلني على نسبة ٪ 90
قسم علمي فما فوق لاللتحاق
ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ودراس � � ��ة
ت� �خ� �ص ��ص ال � �ف � �ي� ��زي� ��اء وذل � ��ك
ل �س��د ال �ن �ق��ص ف ��ي امل ��درس�ي�ن
املتخصصني في هذا املجال.

بسبب ضعف الرقابة على الشروط التعاقدية للحكومة

الحريجي 77 :مليون دينار غرامات
واجبة التحصيل
اس� � �ت� � �غ � ��رب ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ع ��ود
الحريجي تعذر وزير املالية أنس
ال�ص��ال��ح ب�ع��دم اخ�ت�ص��اص��ه ال��رد
على سؤاله عما أظهره الحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة / 2014
 2015من حرمان الخزانة العامة
م ��ن غ ��رام ��ات واج� �ب ��ة ال�ت�ح�ص�ي��ل
ب �ل �غ��ت ن �ح��و  77م �ل �ي��ون دي �ن��ار
بسبب ض�ع��ف إج� ��راءات ال��رق��اب��ة
ع�ل��ى تنفيذ ال �ش��روط التعاقدية
للحكومة.
وأوض ��ح الحريجي أن شيوع
املسؤولية في هذا امللف وفق ما
ت�ب��دى م��ن ردود ال��وزي��ر أم��ر غير
م �ح �م��ود داع �ي��ا م�ج�ل��س ال � ��وزراء
إل � ��ى ض � � ��رورة ات � �خ� ��اذ إج � � ��راءات

سعود الحريجي

عاجلة تتناسب مع ضخامة تلك
املبالغ التي حرمت منها الخزانة
العامة للدولة.

وش ��دد ع�ل��ى ان ع��دم تحصيل
غرامات املشاريع هو أحد مفاصل
الهدر في امليزانية العامة للدولة
والتساهل م��ع ال�ش��رك��ات التي ال
تلتزم بالشروط التعاقدية وهو
أم � ��ر ي� �ج ��ب أال ي �س �ت �م��ر ف� ��ي ظ��ل
ت��وج�ه��ات ال��دول��ة نحو الترشيد
واإلصالح االقتصادي.
وأك� ��د ال �ح��ري �ج��ي ان ال �ح��دي��ث
ع� ��ن اإلص � �ل ��اح االق � �ت � �ص� ��ادي ف��ي
ظ��ل ت��واص��ل م�س�ل�س��ل ال�ت�س��اه��ل
م��ع ه��در امل��ال ال�ع��ام يفقد معناه
وم �ح �ت��واه وي �ض��ع ال�ح�ك��وم��ة في
م ��رم ��ى امل� �س ��اء ل ��ة الف� �ت ��ا إل� ��ى أن��ه
سيعيد توجيه سؤاله مرة أخرى
إل��ى ك��ل وزي ��ر ع�ل��ى ح��دة ملتابعة
هذا امللف.
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منها تعديل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتشكيل لجنتي تحقيق

 33بندا على جدول أعمال جلسة الثالثاء

 33ب�ن��دا ادرج��ت على ج��دول أعمال
ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة امل �ق��رر عقدها
ب� �ع ��د غ� ��د ال � �ث �ل�اث� ��اء ت �ض �م �ن��ت ط�ل�ب�ين
بتشكيل لجنة تحقيق ف��ي ت �ج��اوزات
التعيينات في االدارة العامة للجمارك
وامل � �خ ��ال � �ف ��ات ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود واالوام � � � ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وال �ت��رق �ي��ات ف ��ي م��ؤس�س��ة
البترول وشركاتها التابعة وتناولت
تقارير اللجنة املالية عن تعديل قانون
 106لسنة  2013في شأن مكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب وعن مشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب � � ��االذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف ��ي اخ��ذ
مبلغ م��ن امل��ال االحتياطي ال�ع��ام وال��ى
تفاصيل جدول األعمال:
ال � �ب � �ن� ��د األول :ال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع �ل��ى
املضبطتني التاليتني:
 / 1348أ بتاريخ 2016 / 3 / 15م.
 / 1348ب بتاريخ 2016 / 3 / 16م.
ال � �ب � �ن� ��د ال� � �ث � ��ان � ��ي :ك � �ش� ��ف األوراق
والرسائل الواردة:
البند الثالث :األسئلة
وت�ن�ظ��ر ح�س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا ف��ي كشف
االسئلة املتوقع ان يأتيها الدور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة.
البند الرابع :االحاالت حسب ما هو
وارد في الكشوف املرفقة.
البند الخامس :تقارير اللجان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير الخامس عشر للجنة املرافق
ال �ع��ام��ة وامل � � ��درج ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال
ع��ن امل��رس��وم بالقانون رق��م  119لسنة
2013م في شأن تأجيل تشكيل املجلس
البلدي.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ع��ن
م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب �ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
ال�ع��ام��ة واالق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين املقدمة

من بعض االعضاء ذوي الصلة.
البند السادس:
التقرير االول للجنة حماية االموال
العامة عما اورده دي��وان املحاسبة من
مالحظات ومخالفات بعقود االنظمة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
البند السابع:
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة التحقيق ف��ي اوض��اع
م�ك�ت��ب االس�ت�ث�م��ار ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ل�ن��دن
واملكاتب االخرى حول العالم.
البند الثامن :طلبات املناقشة وكتب
الحكومة
أ  -ط�ل��ب م�ن��اق�ش��ة م �ق��دم م��ن بعض
االعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر التجارة والصناعة في
الفترة التي عاصرت االستجواب املقدم
من النائب د .عبدالله محمد الطريجي
الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه
وتبادل الرأي بصدده.
ب  -ك� �ت ��اب ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة
مرفقا ب��ه تقرير ال��رد على التوصيات
ال�خ��اص��ة بجلسة االس �ت �ج��واب امل��وج��ه
من العضو د.عبدالله محمد الطريجي.
جـ  -كتاب وزير التجارة والصناعة
ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن ��ات وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات او
التنقالت خالل الفترة السابقة مباشرة
ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
السابق د .عبداملحسن مدج املدعج.
د  -كتاب وزير النفط ووزير الدولة
لشؤون مجلس االمة بشأن التعيينات
وال�ت��رق�ي��ات او ال�ت�ن�ق�لات خ�ل�ال الفترة
السابقة م�ب��اش��رة على استقالة نائب
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر التجارة
والصناعة السابق.
العود للبند الخامس :تقارير اللجان

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا إحدى الجلسات

ع ��ن امل ��راس �ي ��م ب �ق��وان�ي�ن وامل �ش ��روع ��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واالرش� � � ��اد وامل � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس � �ت � �ع � �ج ��ال ف � ��ي ش� � ��أن االق � �ت ��راح �ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  4ل�س�ن��ة  2012ف��ي ش��أن
جامعة جابر االحمد.
ف� ��ي ج �ل �س��ة  2015 / 6 / 17ق ��رر
املجلس اع��ادة التقرير ال��ى اللجنة مع
اح �ت �ف��اظ��ه ب � ��دوره ف ��ي ج� ��دول األع �م��ال
حتى دور االنعقاد القادم.
التقرير الخامس واالربعون للجنة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة
ال� ��ى امل� � ��ادة  180م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 12
لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع وال �ث �م��ان��ون للجنة
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع��ن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ت �ج ��اري وق��ت
صالة الجمعة.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم

 20نائبا لتشكيل لجنة تحقيق
في تجاوزات التعيينات في الجمارك
ادرج ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
ب �ع��د غ ��د ال �ث�ل�اث��اء ط�ل�ب��ا وق ��ع عليه
 20ن��ائ �ب��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة تحقيق
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى اس �ب��اب ال �ت �ج��اوزات
وامل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات ال� � �ت � ��ي ات � � �خ� � ��ذت ف��ي
التعيينات االخيرة في االدارة العامة
للجمارك وجاء نص الطلب كالتالي:
ت�ن��ص امل ��ادة  30م �ك��ررا م��ن امل��رس��وم
رق��م  111 /2015ب��أن تكون األولوية
في االختيار للوظائف القيادية من
ذات ال �ج �ه��ة وي �ف �ض��ل االك �ث ��ر خ�ب��رة
ف� ��ي امل � �ج� ��ال واالك� � �ث � ��رة م�ل�ائ �م ��ة م��ع
طبيعة الوظيفة وان تقدم الجهة 3
مرشحني لكل وظيفة قيادية تنطبق

عليهم الشروط ال��واردة في املرسوم
ان يقدم املرشحون تصورا لتطوير
ال�ع�م��ل وان ي�ل��م ب��ال�ل�غ��ة االنجليزية
وال� � �ح � ��اس � ��ب اآلل � � � ��ي وف � � ��ق اخ� �ت� �ب ��ار
ل � �ل � �ق� ��درات ام � � ��ام وض � � ��وح ال� �ق ��ان ��ون
وال � �ش� ��روط ال� � � ��واردة ف �ي��ه ول �ض �م��ان
ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة ف��ي االخ �ت �ي��ار وق��د
ك��ان��ت ه�ن��اك ت �ج��اوزات ف��ي التعيني
في االدارة العامة للجمارك التابعة
لوزير املالية ل��ذا نرجو من املجلس
امل��وق��ر امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ت� �ح� �ق� �ي ��ق ل � �ل� ��وق� ��وف ع � �ل ��ى اس � �ب ��اب
التجاوزات واملخالفات التي اتخذها
ف��ي التعيينات االخ �ي��رة ف��ي االدارة

العامة للجمارك.
وم� �ق ��دم ��و االق� � �ت � ��راح ه ��م ال� �ن ��واب
س �ل �ط ��ان ال� �ش� �م ��ري ود .خ �ل �ي��ل اب ��ل
ود .اح �م��د م�ط�ي��ع وس� �ع ��دون ح�م��اد
ومحمد طنا ود .عبدالله الطريجي
وم��اج��د م��وس��ى وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص
وح �م��دان ال�ع��ازم��ي وص��ال��ح عاشور
ود .م �ن �ص��ور ال �ظ �ف �ي��ري وع �ب��دال �ل��ه
التميمي ود .يوسف الزلزلة وطالل
ال�ج�لال وعبدالله املعيوف وفيصل
ال � � �ك � � �ن� � ��دري وس� � � �ع � � ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي
وعبدالله العدواني وفارس العتيبي
ومحمد البراك.

والثقافة واالرشاد عن:
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال � �ح � ��ادي ع �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ةال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ةع��ن
االقتراح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 االقتراح بقانون في شأن التشجيععلى حفظ القرآن الكريم.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حفظالقرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن:
 االقتراحني بقانون في شأن انشاءمستشفى ح�ك��وم��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة م�ب��ارك
الكبير.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ان�ش��اءمستشفى حكومي بمحافظة األحمدي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ان�ش��اءم �س �ت �ش �ف��ى ح �ك��وم��ي ب �م��دي �ن��ة ص �ب��اح
االحمد.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل عن
م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  49لسنة  1996في

شأن رعاية املعاقني.
التقرير السابع عشر للجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع
القانون بتعديل امل��ادة  16من القانون
 106ل �س �ن��ة  2013ف ��ي ش� ��أن م�ك��اف�ح��ة
غسيل االموال وتمويل االرهاب.
التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع� ��ن م� �ش ��روع
القانون باإلذن للحكومة في أخذ مبلغ
من املال االحتياطي العام.
البند التاسع :االقتراحات بقرارات:
اق � � �ت� � ��راح ب� � �ق � ��رار م � �ق� ��دم م � ��ن ب �ع��ض
االع � � �ض� � ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
ل� �ل ��وق ��وف ع �ل ��ى اس � �ب� ��اب ال � �ت � �ج ��اوزات
واملخالفات في التعيينات االخيرة في
االدارة العامة للجمارك.
ف ��ي ج�ل�س��ة  2016 / 3 / 15طلبت
الحكومة  -نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
اسبوعني  -فأجيبت الى طلبها.
اق� �ت ��راح ب �ق��رار م��ن ب �ع��ض االع �ض��اء
بتشكيل لجنة تحقيق ف��ي املخالفات

وال�ت�ج��اوزات ف��ي امل�ش��روع��ات والعقود
واالوام � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وامل �ش��اري��ع التي
عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات
املخالفة في مؤسسة البترول الوطنية
والشركات التابعة لها ع��دد اعضائها
خمسة ومدتها ستة اشهر.
ف ��ي ج�ل�س��ة  2016 / 3 / 15طلبت
الحكومة  -نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط بالوكالة
تأجيل نظر امل��وض��وع آن��ف ال��ذك��ر ملدة
اسبوعني فأجيبت الى طلبها.
البند العاشر :تقارير لجنة حماية
االموال العامة
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االموال العامة بشأن ما تضمنه تقرير
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع��ن امل�خ��ال�ف��ات التي
ش��اب��ت ب�ي��ع ب�ع��ض ال �ع �ق��ارات اململوكة
للهيئة العامة لالستثمار.
البند الحادي عشر:
ال �ت �ق��ري ال� �س ��ادس ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
امل ��ال � �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع � ��ن ت �ق ��اري ��ر
امل �ت��اب �ع��ة ل �ل �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة / 2014
 2015ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ن��ص امل � ��ادة ال �ع��اش��رة
من القانون رقم  60لسنة 1986م بشأن
ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي
وامل ��ادة التاسعة م��ن القانون رق��م 119
لسنة  2014ب��اص��دار الخطة السنوية
.2015 / 2014
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية عن تقرير دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال � �خ� ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك� �ف ��اءة
وف��اع �ل �ي��ة ال �ن �ظ��م ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة للهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ال �ج��زء ال�ث��ان��ي نظم
الرقابة الداخلية.
ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر االول ل� �ل� �ج� �ن ��ة ح� �ق ��وق
االنسان عن زي��ارة للجنة للمؤسسات
االصالحية.
البند الثاني ع�ش��ر :م��ا يستجد من
األعمال.

 ..و 18نائبا يطلبون التحقيق
في مخالفات العقود في «البترول»
م ��درج ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
ب �ع��د غ ��د ال� �ث�ل�اث ��اء ط �ل��ب م ��وق ��ع م��ن
 18ن��ائ �ب��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة تحقيق
ف� ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ات وال� � �ت� � �ج � ��اوزات ف��ي
امل� � �ش � ��روع � ��ات وال � �ع � �ق� ��ود واالوام � � � ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وك ��ذل ��ك ف ��ي ال �ت��رق �ي��ات
ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال��وط �ن �ي��ة
والشركات التابعة لها ونص الطلب
على ما يلي:
بناء على م��ا اثير م��ن مالحظات
ح ��ول ال��رس��ال��ة ال� � ��واردة م��ن ال��زم�ي��ل
ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري ح � ��ول م �خ��ال �ف��ات
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول وع �ل��ى ال��رس��ال��ة
ال ��واردة من رئيس لجنة امليزانيات

وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي وال � �ت� ��ي ب�ين
فيها عشرة مواضع لم تقم مؤسسة
ال � �ب � �ت� ��رول ب� ��ال� ��رد ع� �ل ��ى م�ل�اح �ظ��ات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف �ن �ت �ق ��دم ن �ح��ن
امل� ��وق � �ع �ي�ن ادن� � � � ��اه ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق م�ك��ون��ة م��ن خ�م�س��ة اع�ض��اء
للتحقيق في املخالفات والتجاوزات
ف��ي امل �ش��روع��ات وال �ع �ق��ود واالوام� ��ر
ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي عليها
ش �ب �ه��ات م��ال �ي��ة وك ��ذل ��ك ال �ت��رق �ي��ات
امل� �خ ��ال� �ف ��ة ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الوطنية والشركات التابعة لها على
ان ت�ق��دم تقريرها خ�لال ستة اشهر
ملجلس االمة.

وم �ق��دم��و االق � �ت� ��راح ه ��م ال� �ن ��واب:
عبدالله امل�ع�ي��وف وف ��ارس العتيبي
وفيصل الكندري وحمود الحمدان
وسعود الحريجي ود .عبدالرحمن
ال �ج �ي��ران وم �ح �م��د ط �ن��ا ود .محمد
ال�ح��وي�ل��ة وم��اج��د م��وس��ى وعبدالله
التميمي ود .حمد مطيع ود .يوسف
ال��زل��زل��ة وس �ل �ط��ان ال �ش �م��ري وح�م��د
ال�ه��رش��ان��ي وس �ع��دون ح�م��اد وط�لال
ال �ج�لال ود .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ود.
منصور الظفيري.
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أقرت  23اقتراحا تهدف إلى توفير السكن المالئم لألسرة الكويتية وتحيلها إلى اللجنة المختصة

التشريعية :استمرار صرف بدل اإليجار
لحين الحصول على البيت الحكومي
إزالة التمييز بين
الكويتية واألرامل
والمطلقات في
القرض اإلسكاني

أنجزت لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
ت �ق��ري��ره��ا ال �خ ��اص ب�ت�ك�ل�ي��ف مجلس
األم� � � ��ة إب � � � ��داء ال � � � ��رأي ف � ��ي ال �ص �ي��اغ��ة
ال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة ف� � � ��ي م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة م ��ن
االقتراحات بقوانني في ش��أن تعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1993ف� ��ي ش � ��أن ال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
وع� ��دده� ��ا  24اق� �ت ��راح ��ا ب �ق ��ان ��ون ل�ه��ا
وتنسيق موادها وأحكامها واعادتها
الى اللجنة االسكانية.
وتتضمن هذه االحالة  24اقتراحا
بقانون كما هو مشار اليه اع�لاه من
ض�م�ن�ه��ا اق� �ت ��راح م �ق��دم م ��ن امل��رح��وم
ن �ب �ي��ل ن� � ��وري ال �ف �ض ��ل س �ق ��ط ب�س�ب��ب
وف ��اة م�ق��دم��ه وه��و امل�ب�ين بالبند رق��م
 24وتعديالت اخرى على االقتراحات
بقوانني.
كما تضمنت  3اقتراحات بقوانني
وه��ي املبينة بالبنود م��ن  21ال��ى 23
س �ب��ق ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانوية إبداء الرأي فيها الرتباطها
ب �ت �ق��اري��ر س��اب �ق��ة اح��ال �ت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة
برسالة ال��ى اللجنة االسكانية عمال
بنص امل��ادة  99من الالئحة الداخلية
ملجلس األمة.
وفي ضوء ذلك:
 - 1االق � � � � �ت � � � � ��راح � � � � ��ات ب� � �ق � ��وان �ي��ن
وال � �ت � �ع� ��دي �ل�ات امل �ب �ي �ن ��ة ف � ��ي ال �ب �ن ��ود
م� ��ن  1ال� � ��ى  20س �ت �ن �ظ��ره��ا ال �ل �ج �ن��ة
ل �ت �ب��دي ف ��ي ش��أن �ه��ا ال � ��رأي م ��ن حيث
ال�ف�ك��رة ووض�ع�ه��ا ع�ن��د االق�ت�ض��اء في
الصياغة القانونية ومن ثم احالتها
ال ��ى ال �ل �ج �ن��ة االس �ك��ان �ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا

اللجنة املختصة لدراستها من حيث
املوضوع إلع��داد تقريرها في شأنها
لعرضها على املجلس املوقر.
 - 2االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن امل�ب�ي�ن��ة
ف� ��ي ال� �ب� �ن ��ود م� ��ن  21ال � ��ى  23وال �ت ��ي
س �ب��ق ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة دراس� �ت� �ه ��ا الرت �ب��اط �ه��ا
بتقارير سابقة سيتم اعادتها للجنة
االسكانية بكتاب.
وق ��د ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ذا ال�غ��رض
اج �ت �م��اع��ا ب �ت��اري��خ  2016/3/7حيث
تبني لها أن االقتراحات بقوانني املشار
ال �ي �ه��ا ت �ه��دف ف ��ي م�ج�م�ل�ه��ا حسبما
وردت ف��ي م��ذك��رت�ه��ا االي�ض��اح�ي��ة ال��ى
اآلتي:
 - 1ت��وف�ي��ر ال�س�ك��ن امل�لائ��م ل�لأس��رة
الكويتية تلبية الحتياجات املواطنني
وت ��ذل �ي ��ل ال �ص �ع ��اب امل� ��ادي� ��ة م ��ن أج��ل
توفير الرعاية السكنية.

 - 2رف��ع الظلم ع��ن امل��رأة الكويتية
املتزوجة من غير كويتي فيما يتعلق
ب��ال��رع��اي��ة السكنية وإزال ��ة أي تمييز
بينها وبني املواطنات الكويتيات من
األرام � ��ل وامل �ط �ل �ق��ات ب�ح�ي��ث تستحق
ق��رض��ا ب�ل�ا ف��وائ��د م��ن ب �ن��ك االئ �ت �م��ان
ال �ك��وي �ت��ي أو س �ك �ن��ا م�ل�ائ �م��ا ب�ق�ي�م��ة
م �ن �خ �ف �ض��ة وف � � ��ق ش � � � ��روط وق� ��واع� ��د
محددة.
 - 3اس �ت �م��رار ص ��رف ب ��دل االي �ج��ار
حتى يحصل امل��واط��ن على م�ن��زل مع
م��راع��اة ت�ن��اس��ب قيمة ال �ب��دل وال��زي��اد
املطردة في أسعار السلع والخدمات
وارتفاع قيمة االيجارات العقارية.
 - 4أيلولة ملكية البيت الحكومي
او ال�ق�س�ي�م��ة ف ��ي ح��ال��ة وف � ��اة أي من
الزوجني للورثة الشرعيني مجتمعني.
 - 5ت� �ع ��وي ��ض اص � �ح� ��اب ال �ب �ي��وت
الحكومية املخصصة لهم قبل صدور

ال �ق��ان��ون ب�م�س��اح��ات ت�ق��ل ع��ن 400م2
بمبلغ مالي عن كل متر وبحد اقصى
200م.
 - 6رف � ��ع م �ب �ل��غ ال � �ق� ��رض وم� �ق ��دار
االس� �ت� �م�ل�اك وال �ت �ث �م�ي�ن وال� �ب� �ي ��ع ال��ى
 550.000د.ك بدال من  300.000د.ك.
وب � �ع� ��د ال� �ب� �ح ��ث وال � � ��دراس � � ��ة ت �ب�ين
للجنة ان االق�ت��راح��ات بقوانني جيدة
من حيث الفكرة وتتفق ما نص عليه
الدستور في املادة  9منه على ان:
«األس��رة أس��اس املجتمع وقوامها
ال��دي��ن واألخ�ل�اق وح��ب ال��وط��ن يحفظ
ال �ق��ان��ون ك�ي��ان �ه��ا وي �ق ��وي أواص ��ره ��ا
ويحمي في ظلها األمومة والطفولة».
ف ��أه ��م اح� �ت� �ي ��اج ��ات االس� � � ��رة ال �ت��ي
تحقق ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى كيانها وت�ق��وي
أواص��ره��ا ه��ي ت��وف�ي��ر رع��اي��ة سكنية
متكاملة.
كما انتهت اللجنة ال��ى مالحظات

ع � � ��دة ع � �ل ��ى االق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن
سالفة ال��ذك��ر م��ن الناحية القانونية
وال �ص �ي��اغ��ة وامل�ل�اء م ��ة أوردن ��اه ��ا في
الجدول املقارن رفق هذا التقرير نذكر
أهمها:
 - 1ت �ع��دي��ل م�س�م��ى ال �ب �ن��ك ل�ي�ك��ون
«ب � �ن � ��ك االئ� � �ت� � �م � ��ان ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي» ب ��دال
م ��ن «ب� �ن ��ك ال �ت �س �ي��ف واالدخ� � � � ��ار» ف��ي
ديباجة القانون وأينما ورد في مواد
االق� �ت ��راح ��ات االخ � ��رى وذل � ��ك لتغيير
مسمى البنك بموجب القانون رقم 1
لسنة  2014وكما هو مبني بالحدول
املقارن رفق هذا التقرير.
 - 2م� � ��ادة  14وق � ��د ق � ��دم ب �ش��أن �ه��ا
االق�ت��راح��ات ب��أرق��ام  5و  7و  10و 19
وذلك على النحو التالي:
أ  -بالنسبة لالقتراحني بقانونني
برقمي  5و  10فالهدف منهما محقق
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  2ل�س�ن��ة  2011ب�ش��أن

أن� � �ج � ��زت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ع� ��ن االق � � �ت� � ��راح ب �ق��ان��ون
بتعديل املادة السادسة من القانون
رقم  10لسنة  1995في شأن مكافآت
ال �ط �ل �ب ��ة ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ات وال �ك �ل �ي ��ات
الجامعية ومعاهد التعليم العالي
امل�ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب م�ب��ارك الخرينج
وق � ��د اح � � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
ال � ��ى ل �ج �ن��ة ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ت��اري��خ 2016/1/27
االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون امل� � �ش � ��ار ال� �ي ��ه
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى
املجلس.
وف� � ��ي  2016/2/10اح � �ي� ��ل ال ��ى

ال�ل�ج�ن��ة ال �ط �ل��ب امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و
عسكر عويد العنزي بإضافة اسمه
لالقتراح بقانون املشار اليه.
وق��د عقدت اللجنة لهذا الغرض
اجتماعا بتاريخ  2016/3/7حيث
تبني لها ان االقتراح بقانون املشار
ال�ي��ه ي�ه��دف حسبما ورد بمذكرته
االيضاحية ال��ى تشجيع العناصر
الكويتية من الجنسني على امتهان
م �ه �ن��ة ال �ت �م��ري��ض مل ��ا ل �ه��ا م ��ن ُب�ع��د
ان�س��ان��ي وأخ�ل�اق��ي وزي� ��ادة اإلق�ب��ال
على الدراسة والتدريب في املعاهد
امل �خ �ص �ص��ة ل��ذل��ك ل �ت��وف �ي��ر األع� ��داد
الكافية من أفراد الهيئة التمريضية.

وق� ��د ت �ض �م��ن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
اس� �ت� �ب ��دال ن ��ص ال �ب �ن��د ال �ث��ان��ي م��ن
امل � ��ادة ال �س��ادس��ة م ��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 10لسنة  1995بنص يعتبر مهنة
التمريض من التخصصات النادرة
ال �ت��ي ت�س�ت�ح��ق م �ك��اف��أة التخصص
ال�ن��ادر املنصوص عليها ف��ي امل��ادة
ال��راب �ع��ة م��ن ذات ال �ق��ان��ون للطالب
املنخرطني في دراستها.
وقد استعرضت اللجنة االقتراح
ب �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه وت �ب�ين ل�ه��ا ان
امل��ادة السادسة من القانون املشار
ال �ي��ه ن �ص��ت ع �ل��ى ان ال�ت�خ�ص�ص��ات
ال �ن��ادرة املستحقة للمكافأة تحدد

م��ن ق�ب��ل وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي من
خ�ل�ال ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ك�م��ا ان��ه
من الناحية العملية يعد تخصص
التمريض من التخصصات النادرة
وفق قرار املدير العام للهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
امل �ح��دد ل�ل�ت�خ�ص�ص��ات ال� �ن ��ادرة في
كليات ومعاهد ودورات الهيئة.
ول��ذل��ك م��ن امل�لائ��م ان يتم ادخ��ال
م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات م� ��ن خ�ل�ال
الالئحة التنفيذية حتى يكون فيها
مرونة اكثر خصوصا في التعديل
واالل �غ��اء حيث وان ال�ل��وائ��ح تتميز
بسهولة تعديلها بعكس القوانني

ال � �ت� ��ي ت �ت �ط �ل��ب اج� � � � � ��راءات م �ط��ول��ة
ومشددة لتعديلها.
وب� �ع ��د ال �ب �ح ��ث وال� � ��دراس� � ��ة رأت
ال�ل�ج�ن��ة ان ��ه ال ي��وج��د م��ن ال�ن��اح�ي��ة
الدستورية ما يمنع من اج��راء مثل
ه��ذا التعديل على ال�ق��ان��ون رق��م 10
لسنة  1995املشار اليه.
وب �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب � ��إج� � �م � ��اع آراء
اعضائها الحاضرين ال��ى املوافقة
ع�ل��ى االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل �ش��ار اليه
من حيث الفكرة مع األخذ باالعتبار
املالحظات السالف ذكرها.

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

 ..واعتبار مهنة التمريض من التخصصات النادرة
المستحقة للمكافأة

ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق��م
 47ل �س �ن��ة  19936ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية ك�م��ا ه��و م��وض��ح ب��ال�ج��دول
املقارن املرفق.
ب  -أم � ��ا االق � �ت� ��راح� ��ان ب �ق��ان��ون�ي�ن
ب ��رق� �م ��ي  7و  19ف �ي �ت �ف �ق ��ان أح� �ك ��ام
الشريعة االسالمية التي تنص على
ايلولة تركة امل��ورث الى جميع ورثته
الشرعيني م��ع م��راع��اة ان تكون امل��ادة
ب��اض��اف��ة ف �ق��رة اخ �ي��رة ال ��ى امل � ��ادة 32
بدال من اضافتها الى امل��ادة  14وذلك
ل�لارت�ب��اط ك�م��ا ه��و م��وض��ع ب��ال�ج��دول
املقارن املرفق.
 - 3مادة  27مكررا الواردة باالقتراح
رق ��م  16ال � ��ذي ت�ض�م��ن اض ��اف ��ة امل ��ادة
 27م�ك��ررا ب��االض��اف��ة ال��ى م��ادة قائمة
ب��ذات�ه��ا (امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن االق �ت��راح)
ف � �ن ��رى دم �ج �ه �م ��ا ف� ��ي م � � ��ادة واح� � ��دة
ب� ��ذات ال��رق��م وذل� ��ك ل�ح�س��ن ال�ص�ي��اغ��ة
ك �م��ا ه ��و م ��وض ��ح ب ��ال �ج ��دول امل �ق ��ارن
امل� ��رف� ��ق ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م�ل�اح �ظ��ات
اخ��رى ت��م اج��راؤه��ا لضبط الصياغة
اوض�ح�ن��اه��ا بالتفصيل ف��ي ال�ج��دول
املقارن رفق هذا التقرير.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��إج� �م ��اع آراء ال �ح��اض��ري��ن
م � ��ن اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال� � ��ى امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن امل� �ش ��ار ال�ي�ه��ا
وع��دده��ا  20من حيث الفكرة على ان
ت��أخ��ذ ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة امل�لاح �ظ��ات
سالفة الذكر بعني االعتبار وكما هو
مبني بالجدول املقارن رفق التقرير.

شكوى واحدة
ت �ض �م��ن ك �ش��ف ال �ع��رائ��ض
وال �ش �ك��اوى ال � ��واردة ملجلس
االم��ة بجلسته املعقودة يوم
الثالثاء املوافق 2016/3/29
شكوى واحدة وهي:
م � � �ق� � ��دم� � ��ة م � � � ��ن م � �ه � �ن� ��دس
ي �ع �م��ل ف� ��ي ادارة ال �ب �ح��وث
والدراسات الفنية واملتابعة
ب � � � � ��اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إط �ف��اء
يطلب فيها إع��ادة النظر في
قرار نقله الى قطاع آخر دون
علمه ما يؤثر على مصلحته
الوظيفية.
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جعل ميزانية وحدة التحريات ملحقة للحد من جرائم المال واإلضرار باالقتصاد الوطني

المالية تقر تعديال على قانون مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أن �ج��زت ال�ل�ج�ن��ة ت �ق��ري��ره��ا عن
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل��ادة
 16م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  106لسنة
 2013ف ��ي ش� ��أن م �ك��اف �ح��ة غ�س��ل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وقد أحال رئيس مجلس االمة
م�ش��روع القانون امل�ش��ار اليه الى
ال �ل �ج �ن��ة ب� �ت ��اري ��خ 2016/2/21
ل��دراس �ت��ه وت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر بشأنه
وق��د عقدت اللجنة لهذا الغرض
اج�ت�م��اع��ا ف��ي ت��اري��خ 2016/3/6
وقد اطلعت اللجنة على مشروع
القانون آنف الذكر وتبني لها انه
يهدف ال��ى تحديد ن��وع ميزانية
الوحدة بجعلها ميزانية ملحقة
ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن ال �ق �ي��ام بمهامها
باعتبارها وح��دة ذات شخصية
اع� � �ت� � �ب � ��اري � ��ة م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ت �ت �م �ت��ع
ب ��االس� �ت� �ق�ل�ال امل � ��ال � ��ي واالداري
ل �ل�ن�ه��وض ب��امل �ه��ام امل �ن��وط��ة بها
ق��ان��ون��ا بما تساهم ب��ه ف��ي الحد
م � ��ن ال � �ج� ��رائ� ��م امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �غ �س��ل
االم ��وال وتمويل االره ��اب والتي
تضر باالقتصاد الوطني.
وج� ��اء رأي وح� ��دة ال �ت �ح��ري��ات
املالية الكويتية بأن القانون رقم
 106لسنة  2013في شأن مكافحة
غ�س��ل االم� ��وال وت�م��وي��ل االره ��اب
صدر ليحقق الغاية املرجوة من
االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة امل �ب��رم��ة في
ه��ذا ال �ش��أن اال ان ص�ي��اغ��ة امل��ادة
 16م ��ن ذل ��ك ال �ق��ان��ون وامل�ت�ع�ل�ق��ة
بانشاء وح��دة للتحريات املالية
وال�ت��ي تتمتع باالستقالل املالي
واالداري ل��م ت�ح�ق��ق ت �ل��ك ال�غ��اي��ة
ل � ��ذل � ��ك رؤي ت� �ع ��دي� �ل� �ه ��ا ب� �ه ��دف
ت �ح��دي��د ن� ��وع م �ي��زان �ي��ة ال ��وح ��دة
بجعلها ميزانية ملحقة لتمكني
ال � � ��وح � � ��دة م� � ��ن ال � �ق � �ي� ��ام ب ��امل� �ه ��ام
امل �ن��وط��ة ب �ه��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا وح��دة
ذات شخصية اعتبارية وتتمتع
باالستقالل املالي واالداري وذلك
وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  148م��ن ال��دس�ت��ور
الكويتي ال�ت��ي ان��اط��ت بالقانون
ت � �ح� ��دي� ��د امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
املستقلة وامللحقة على ان تسري
ف� ��ي ش ��أن� �ه ��ا االح� � �ك � ��ام ال �خ��اص��ة
بميزانية الدولة.
ون � �ظ ��را ل �ل �ك �ت��اب ال � �ص� ��ادر م��ن
ادارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع امل��ؤرخ
ف��ي  2014/12/16وال � ��ذي يبني
ان امل� �ش ��روع ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 106
لسنة  2013وقرار مجلس الوزراء
رق � ��م  1532ل �س �ن��ة  2013امل �ش��ار
ال� �ي� �ه� �م ��ا ق � ��د ن� �ص ��ا ع� �ل ��ى ان� �ش ��اء
وحدة التحريات املالية الكويتية

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

ومنحها الشخصية االع�ت�ب��اري��ة
امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ول � �ه� ��ا ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات
ال�ك��ام�ل��ة الت �خ��اذ ال� �ق ��رارات بشأن
امل �س��ائ��ل ال �ت��ي ت �ن��درج ف��ي ن�ط��اق
مسؤولياتها ومهامها وقرر لها
االس�ت�ق�لال امل��ال��ي واالداري ولها
م ��وارد مالية خ��اص��ة وي�ن��اط بها
ادارة اموالها بنفسها واحتفاظها
ب ��دف ��ات ��ر ح �س��اب��ات �ه��ا وس �ج�ل�ات
معامالتها ولها مراقب حسابات
وت �ل��ك ج�م�ي�ع�ه��ا م �ق��وم��ات ت ��ؤدي
الى ان تكون لها ميزانية ملحقة
ب �م �ي��زان �ي��ة ال� � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية حتى تتمتع بقدر من
حرية التصرف االداري واملالي.

وب�ع��د ان اط�ل�ع��ت اللجنة على
م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون امل � �ش� ��ار ال �ي��ه
واس �ت �م �ع��ت ال ��ى وج �ه ��ات ال�ن�ظ��ر
رأت ما يلي:
 ض��رورة تعديل امل��ادة  16منال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  106ل �س �ن��ة 2013
ف��ي ش��أن م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل االم ��وال
وت� �م ��وي ��ل االره � � � ��اب ت ��واف� �ق ��ا م��ع
ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل وح � ��دة ال �ت �ح��ري��ات
امل� ��ال � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وت �م �ت �ع �ه��ا
بالشخصية االعتبارية املستقلة.
ض � � � ��رورة ان ت � �ك ��ون م �ي��زان �ي��ة
وحدة التحريات املالية الكويتية
ميزانية ملحقة لتوافق ما جاء في
القانون رقم  31لسنة  1978بشأن

ق��واع��د اع ��داد امل�ي��زان�ي��ات العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب
الختامي وق ��رار مجلس ال ��وزراء
رق � ��م  1532ل �س �ن��ة  2013ب �ش��أن
وحدة التحريات املالية الكويتية
ووف� � �ق � ��ا ل � �ل � �م� ��ادة رق � � ��م  148م��ن
ال��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ال�ت��ي ان��اط��ت
ب ��ال� �ق ��ان ��ون ت �ح ��دي ��د امل �ي ��زان �ي ��ات
ال �ع��ام��ة امل�س�ت�ق�ل��ة وامل�ل�ح�ق��ة على
ان ت� �س ��ري ف ��ي ش��أن �ه��ا االح� �ك ��ام
الخاصة بميزانية الدولة.
وب�ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ب ��اج� �م ��اع آراء
االعضاء الحاضرين الى املوافقة
ع �ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل

امل � ��ادة  16م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 106
ل�س�ن��ة  2013ف��ي ش ��أن ممكافحة
غ�س��ل االم� ��وال وت�م��وي��ل االره ��اب
وذلك وفق الجدول املقارن.
وفيما يلي ن��ص امل�ش��روع كما
انتهت اليه اللجنة:
م��ادة اول��ى :تعدل امل��ادة  16من
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  106ل �س �ن��ة 2013
املشار اليه وفقا ملا يلي:
ت �ن �ش��أ وح � � ��دة ت �س �م��ى وح� ��دة
التحريات املالية الكويتية تكون
لها شخصية اعتبارية مستقلة
وتعمل بوصفها الجهة املسؤولة
عن تلقي وطلب وتحليل واحالة
امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة ب�م��ا يشتبه
ان ي �ك��ون ع��ائ��دات متحصلة من
جريمة او ام��وال مرتبطة او لها
ع�لاق��ة بها او يمكن استعمالها
للقيام بعمليات غسل ام ��وال او
تمويل اره ��اب وف�ق��ا الح�ك��ام هذا
القانون.
وي � � �ك� � ��ون ل � �ل� ��وح� ��دة م� �ي ��زان� �ي ��ة
م�ل�ح�ق��ة ي �ع��د م �ش��روع �ه��ا رئ�ي��س
ال ��وح ��دة وت� �س ��ري ع�ل�ي�ه��ا وع�ل��ى
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي االح � �ك� ��ام
الخاصة بميزانية ال��دول��ة وتبدأ
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��وح��دة م ��ن اول
اب��ري��ل م��ن ك��ل س�ن��ة وت�ن�ت�ه��ي في
 31م��ن م��ارس م��ن السنة التالية
وتستثنى من ذل��ك السنة االول��ى
ف �ت �ب��دأ م ��ن ت ��اري ��خ ال �ع �م��ل ب �ه��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون وت �ن �ت �ه��ي ف� ��ي  31م��ن

ديوان المحاسبة يحيل على المجلس
تقييم كفاءة أداء هيئة االعاقة
أح� � � ��ال دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
ع�ل��ى م�ج�ل��س األم ��ة  3ت�ق��اري��ر
ح ��دي� �ث ��ة ف � ��ي اط� � � ��ار األع � �م� ��ال
الرقابية للديوان اذ تم اجراء
تدقيق ومراجعة تقييم كفاءة
وف��اع�ل�ي��ة أداء ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل� �ش ��ؤون ذوي االع ��اق ��ة حيث
انجز الديوان في مارس 2016
ال �ت �ق��ري��ر امل ��رف ��ق وامل �ت �ض �م��ن
ت�ق�ي�ي��م ك� �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة أداء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي
االعاقة.
ك �م��ا أح � ��ال ال� ��دي� ��وان ك��ذل��ك
اح � � ��دث ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال ��رق ��اب� �ي ��ة

ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن ادارة وح� ��دة
الرقابة على األداء في دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ت �س �ت��رش��د ب�ه��ا
أث � �ن� ��اء ن �ق��اش �ه��ا وه � ��و االم� ��ر
ال � � � ��ذي ي� �ش� �ك ��ل ال � ��دع � ��م ال � ��ذي
ي�ح�ظ��ى ب��ه دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
من مجلسكم املوقر واللجان
ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة .وأف� ��اد
الديوان بأنه سيتم االستمرار
بالتعاون مع لجنة امليزانيات
والحساب الختامي من خالل
إرس��ال التقارير ال�ص��ادرة من
وح��دة الرقابة على األداء مع

اس� �ت� �ع ��داد دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ل � �ت� ��وض � �ي� ��ح م � � ��ا ج � � � ��اء ب �ت �ل��ك
التقارير وع�م��ل ع��رض مرئي
ألي تقرير ترغبون به.
وأح��ال الديوان عن االموال
امل �س �ت �ث �م��رة ع� ��ن ال� �ف� �ت ��رة م��ن
 2015/7/1ال��ى 2015/12/31
وال � �ت ��ي واف� ��ان� ��ا ب �ه��ا ال� �س ��ادة
ال� ��وزراء ف��ي امل��وع��د القانوني
وف � � ��ق م � ��ا ت� �ق� �ض ��ي ب � ��ه امل � � ��ادة
ال�س��اب�ع��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 1
ل �س �ن��ة  1993ب� �ش ��أن ح �م��اي��ة
االموال العامة.
م � � ��ن ج� � ��ان� � ��ب آخ� � � � ��ر ان � �ه� ��ى

ال� � � ��دي� � � ��وان ت� �ك� �ل� �ي ��ف م �ج �ل��س
االم � � ��ة ب � �ش� ��أن ع� �م� �ل� �ي ��ات ب �ي��ع
الشركات التي تمتلك الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار م � ��ا ال
يقل ع��ن  ٪ 50م��ن رأسمالها
وك��ذل��ك ب �ش��أن تكليف دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب�ف�ح��ص وت��دق�ي��ق
ك��اف��ة امل�س�ت�ن��دات واالج� ��راءات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ع�م�ل�ي�ت��ي ب �ي��ع ك��ل
من شركة املنتجات الزراعية
ال�غ��ذائ�ي��ة وال�ش��رك��ة الكويتية
لتعليم قيادة السيارات.

مارس من السنة املالية التالية.
وي � � �ص� � ��در ق� � � � ��رار م� � ��ن م �ج �ل��س
ال � � � � � � � � � ��وزراء ب � � �ن � � ��اء ع� � �ل � ��ى ع � ��رض
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل ال��وح��دة
وت � �ح� ��دي� ��د ت �ب �ع �ي �ت �ه��ا وت �ن �ظ �ي��م
اع�م��ال�ه��ا وم��وارده��ا.وي �ج��ب على
موظفي ال��وح��دة االل �ت��زام بسرية
املعلومات التي يحصلون عليها
ض� �م ��ن ن � �ظ� ��ام أداء واج� �ب ��ات� �ه ��م
ح�ت��ى ب�ع��د توقفهم ع��ن أداء تلك
ال� ��واج � �ب� ��ات داخ � � ��ل ال � ��وح � ��دة وال
ي�ج��وز اس�ت�خ��دام تلك املعلومات
اال ل�ل�اغ��راض امل�ن�ص��وص عليها
في هذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ان� � �ي � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وال � � � � ��وزراء ك��ل
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.
وتنص على ما يلي :في اطار
حرص دولة الكويت على تفعيل
االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة ملكافحجة
ال�ج��رائ��م املتعلقة بغسل االم��وال
وت � �م� ��وي� ��ل االره � � � � ��اب ف� �ق ��د ص ��در
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  106ل �س �ن��ة 2013
ف��ي ش��أن م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل االم ��وال
وتمويل االره��اب تحقيقا للغاية
امل � ��رج � ��وة م� ��ن ه � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ات
وه � � ��ي م� �ك ��اف� �ح ��ة ت� �ل ��ك ال� �ح ��رائ ��م
ال�ت��ي ت�ض��ر ب��االق�ت�ص��اد الوطني
اال ان ص� �ي ��اغ ��ة امل� � � � ��ادة  16م��ن
ذل ��ك ال �ق��ان��ون وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ان�ش��اء
وح ��دة للتحريات امل��ال�ي��ة تتمتع
ب��االس�ت�ق�لال امل��ال�ي��ة واالداري لم
تحقق ذلك الهدف.
ل ��ذل ��ك رؤي ت �ع��دي �ل �ه��ا ب �ه��دف
ت �ح��دي��د ن� ��وع م �ي��زان �ي��ة ال ��وح ��دة
بجعلها ميزانية ملحقة لتمكني
ال � � ��وح � � ��دة م� � ��ن ال � �ق � �ي� ��ام ب ��امل� �ه ��ام
امل �ن��وط��ة ب �ه��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا وح��دة
ذات شخصية اعتبارية مستقلة
وت� �ت� �م� �ت ��ع ب� ��االس � �ت � �ق�ل��ال امل� ��ال� ��ي
واالداري وذل��ك وفقا للمادة 148
من الدستور الكويتي التي اناطت
ب ��ال� �ق ��ان ��ون ت �ح ��دي ��د امل �ي ��زان �ي ��ات
ال �ع��ام��ة امل�س�ت�ق�ل��ة وامل�ل�ح�ق��ة على
ان ت� �س ��ري ف ��ي ش��أن �ه��ا االح� �ك ��ام
الخاصة بميزانية الدولة.
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أنجزت تقريرها عن الزيارة إلى سجني النساء واإلبعاد

حقوق اإلنسان :إنشاء أماكن مخصصة
للخلوة الشرعية لنزالء المؤسسات اإلصالحية
ان � �ج ��زت ل �ج �ن��ة ح� �ق ��وق االن� �س ��ان
ت �ق��ري��ره��ا االول ع ��ن زي � ��ارة ال�ل�ج�ن��ة
للمؤسسات االص�لاح�ي��ة وق��د سبق
أن ق ��دم ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب � ��دور االن �ع �ق��اد
ال �ع��ادي ال�ث��ان��ي ت�ق��ري��ره��ا االول عن
زيارة لجنة حقوق االنسان املفاجئة
للمؤسسات االص�لاح�ي��ة وق��د واف��ق
مجلس االم��ة بجلسته املعقودة في
ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء امل ��واف ��ق  15ديسمبر
 2015ب ��رد ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ب �ن��اء على
طلب م��ن اللجنة وذل��ك عمال بنص
امل � � ��ادة  59م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ملجلس االمة وقد عقدت اللجنة لهذا
الغرض اجتماعا بتاريخ  10مارس
 2016نظرت فيه ال��ى التقرير االول
السابق ذكره.
م� ��ع ال �ع �ل ��م ان � ��ه س �ب ��ق ل �ل �ج �ن��ة ف��ي
دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��ان ��ي ان خ��اط �ب��ت
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
الداخلية للقيام ب�ه��ذه ال��زي��ارة وبعد
امل��واف�ق��ة ح��ددت اللجنة ي��وم الثالثاء
املوافق  8ابريل  2014للقيام بالزيارة
ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات االص� �ل��اح � � �ي� � ��ة ح �ي��ث
ض ��م ال ��وف ��د ك�ل�ا م ��ن ال � �ن� ��واب ف�ي�ص��ل

الدويسان ود .عودة الرويعي وعدنان
عبدالصمد.
وك��ان ال�غ��رض م��ن ال��زي��ارة االط�لاع
ع�ل��ى اح� ��وال امل��ؤس �س��ات االص�لاح�ي��ة
وك�ي�ف�ي��ة م�ع��ام�ل��ة ال �ن ��زالء ب�م��ا ي��واف��ق
امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة ل �ح �ق��وق االن �س��ان
ون��وع�ي��ة ال�خ��دم��ات وج��ودت�ه��ا وم��دى
ك�ف��اء ت�ه��ا وم�ق��اب�ل��ة ال �ن��زالء ومناقشة
م�ش��اك�ل�ه��م وم �ح��اول��ة اي �ج��اد ال�ح�ل��ول
لها.
حيث هيئ للوفد االجراءات لزيارة
سجن النساء وسجن االبعاد للنساء
وسجن الرجال وبادر رئيس واعضاء
اللجنة بالتساؤل عن اوض��اع النزالء
ف ��ي امل��ؤس �س��ات االص�ل�اح �ي��ة ع�م��وم��ا
واالج � � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة ل��دخ��ول ال �ن��زالء
الى الحبس.
واف� � � � � � ��اد م � � �س � ��ؤول � ��و امل � ��ؤس � �س � ��ات
االص�لاح�ي��ة ب��أن ه�ن��اك اج� ��راءات يتم
اتخاذها وهي:
 ي �ت��م ع �م��ل م �ل��ف ل ��دخ ��ول ال �ن��زي��لبعد ان يفحص فحصا شامال ويعزل
عن باقي النزالء حتى يتم التأكد من
نتيجة الفحوصات ثم يوضع النزيل

أن� �ج ��زت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية تقريرها عن مشروع
ال�ق��ان��ون ب ��االذن للحكومة ف��ي اخ��ذ
مبلغ من املال االحتياطي العام وقد
اطلعت اللجنة على مشروع القانون
آنف الذكر وتبني لها انه يهدف الى
االذن للحكومة ب��أن ت��أخ��ذ م��ن مال
االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام م �ب �ل��غ س�ت�م��ائ��ة
مليون دي�ن��ار كويتي ( 600مليون
د،ك) ل� �س ��داد امل �ت �ب �ق��ي م ��ن رأس �م��ال
ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
وحيث ان��ه يتعذر تدبير ه��ذا املبلغ
من املوارد الحالية للشركة فان االمر
يتطلب وف��اء الحكومة بالتزاماتها
تجاه الشركة بدفع قيمة باقي رأس
امل��ال سالف ال��ذك��ر ،وه��و م��ا يتطلب
اص��دار القانون املشار اليه وفقا ملا
ق�ض��ت ب��ه امل� ��ادة ال �س��اب�ع��ة ف��ي عقد
تأسيس الشركة.

ل �ل �ط �ي ��ران امل� ��دن� ��ي وه � ��و ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية لشركة الخطوطة الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة رأس �م ��ال ال �ش��رك��ة بقيمة
مليار ومائتي مليون دينار كويتي
 1.2مليار د.ك منها ستمائة مليون
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي  600م�ل�ي��ون د.ك تم
سدادها من قبل الحكومة واملتبقي
ستمائة مليون دي�ن��ار كويتي 600
م �ل �ي��ون د.ك ي �س �ت �ل��زم اس�ت�ك�م��ال�ه��ا
بوجود قانون خاص يتيح السحب
من االحتياطي العام.

على حسب تصنيفه.
 ي �ت��م ت��وف �ي��ر ج�م�ي��ع امل�س�ت�ل��زم��اتواالحتياجات الضرورية واالستعانة
بخبرات املستشارين لالخذ بآرائهم
ب �م ��ا ي� ��واف� ��ق ق� ��وان �ي�ن دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
واالتفاقيات الدولية.
 هناك ت��واص��ل بالصليب االحمرالدولي.
 ك� �م ��ا ت� ��وف� ��ر امل ��ؤس � �س ��ة ل �ل �ن ��زالءم ��درس ��ة وم �ك �ت �ب��ة وص ��ال ��ة ل�ل��ري��اض��ة
وح �ض��ان��ة االب� �ن ��اء ال� �ن ��زالء وج�م�ع�ي��ة

ومشغال وكافتيريا وع �ي��ادة للعالج
وخدمات اخرى.
وت� �ب�ي�ن ل �ل��وف��د م ��ن خ �ل��ال م�ق��اب�ل��ة
النزالء انه كان لهم طلبات تتمثل في
ما يلي:
 ال �ت �ه��وي��ة ل��م ت �ك��ن ج �ي��دة ل�ل�ن��زالءالبالغني واالط�ف��ال في سجن الرجال
والنساء.
 ي �ج��ب ال �ن �ظ��ر ف ��ي ش � ��روط وآل �ي��ةتنفيذ العفو االميري على الكويتيني
او االجانب بشكل واضح ومحدد.

 ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال �خ �ل��وة ال�ش��ري�ع��ةحيث ان هذا النظام يطبق في معظم
سجون دول املنطقة.
 ان ي �ن �ظ��ر ف� ��ي م� ��وض� ��وع ال �ع �ف��واالميري ملرتكبي جرائم امن الدولة.
 تكدس النزالء في العنابر. ال �ن �ظ��ر ف��ي م��وض��وع دم ��ج ن��زالءقضايا االتجار باملخدرات مع قضايا
ج ��رائ ��م ال �ت �ع��اط��ي وم � ��دى خ�ط��ورت�ه��ا
الن ف � ��ي ذل � � ��ك ج� �م� �ع ��ا ب �ي��ن ال� �ج ��ان ��ي
واملجني عليه وايضا قد يكون لذلك
تأثير سلبي كبير ج��دا على برنامج
اع��ادة تأهيل املتعاطني ودمجهم في
امل�ج�ت�م��ع ب ��ل ق ��د ي �س��اه��م ه ��ذا ال��دم��ج
ف��ي ت�ح��وي��ل امل�ت�ع��اط�ين ال��ى ت�ج��ار عن
ط��ري��ق ت��رغ�ي�ب�ه��م ف �ي �ه��ا واك�ت�س��اب�ه��م
ل �ل �خ �ب��رات االج ��رام� �ي ��ة وه � ��ذا ام� ��ر في
غاية الخطورة على كل افراد املجتمع
وه� ��و ي �ع��اك��س ت �م��ام��ا م �ع �ن��ى ع �ب��ارة
(املؤسسات االصالحية).
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال �ل �ج �ن��ة وب ��اج� �م ��اع آراء اع �ض��ائ �ه��ا
ال �ح��اض��ري��ن ال ��ى ان ت��رف��ع للمجلس
التوصيات التي انتهت اليها اللجنة

واستئجار  12طائرة اخرى وترتب
ع� �ل ��ى ذل � ��ك ال � �ت� ��زام� ��ات م ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
ال �ش��رك��ة ه ��ذا ف �ض�لا ع ��ن ان عملية
ت �ط��وي��ر االس� �ط ��ول واع � � ��ادة هيكلة
ال �ش��رك��ة ت �ش �م��ل م �ش��اري��ع ت�ح��دي��ث
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وت �ط��وي��ر ق��اع��دة
ال �ص �ي��ان��ة وم� �ش ��اري ��ع اخ � ��رى ت �ق��در
قيمتها االج �م��ال��ي بنحو مليارين
واربعمائة مليون دينار  2.4مليار
د.ك ول� �ه ��ذا أص �ب��ح م ��ن ال� �ض ��روري
اص��دار هذا القانون حتى تستطيع
الشركة الوفاء بالتزاماتها السابقة
م��ع ال�ع�ل��م ب ��ان ه ��ذا امل�ب�ل��غ اك �ب��ر من
ال ��ذي اق��ر ل ��رأس م ��ال ال�ش��رك��ة االم��ر
ال � ��ذي ي �ح �ت��م ع �ل��ى ال �ش��رك��ة ت�م��وي��ل
املبلغ املتبقي من مصادر خارجية
ك��االق �ت��راض م��ن ال �ب �ن��وك وش��رك��ات
االستثمار املحلية والعاملية.

الجهات املعنية رأس ض��رورة اقرار
ه��ذا امل�ش��روع الستكمال املتطلبات
امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ش��رك��ة ط �ب �ق��ا ل �ل �م��رس��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  22ل �س �ن��ة 2012م
وت �ع ��دي�ل�ات ��ه ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح�ك��ام القانون رق��م  6لسنة 2008م
في شأن تحويل مؤسسة الخطوط
ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � � ��ى ش ��رك ��ة
مساهمة ووفقا لنص املادة الثالثة
ح� �ي ��ث ت� �ت ��ول ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت�غ�ط�ي��ة
خسائر املؤسسة وفقا لحكم امل��ادة
 13من القانون رقم  21لسنة 1965م
املشار اليه ،كما تتولى الدولة اثناء
الفترة االنتقالية وقبل بيع الحصة
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر االس �ت��رات �ي �ج��ي عملية
ت �ط ��وي ��ر االس � �ط� ��ول وي � �ع� ��اد ت�ق�ي�ي��م
اصول وخصوم الشركة بعد عملية
ت �ط��وي��ر االس � �ط� ��ول وق� �ب ��ل ط��رح �ه��ا
للبيع.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
انتهت اللجنة باغلبية اراء االعضاء
الحاضرين  4م��واف��ق  1غير موافق
ال��ى امل��واف�ق��ة على م�ش��روع القانون

ب��االذن للحكومة ف��ي اخ��ذ مبلغ من
املال االحتياطي العام.
وان� �ب� �ن ��ى رأي االق� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��ى ان
م� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ه� � ��ذا ي� �ع ��ارض
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون رق � � � ��م  6ل � �س � �ن� ��ة 2008
وتعديالته والتي اق��رت خصخصة
ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ه� ��ذا ف �ض�ل�ا ع �ل��ى ان� ��ه ل� ��دى ال ��دول ��ة
ت ��وج ��ه ع� ��ام ل ��رف ��ع ال ��دع ��م وت��رش �ي��د
االن �ف ��اق ب�ي�ن�م��ا س�ي�ت��م ال�س�ح��ب من
االحتياطي ال�ع��ام لتمويل رأسمال
ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ب �ط��ري �ق��ة غ� �ي ��ر م � ��دروس � ��ة وه � ��و م��ا
ي� �ن ��اق ��ض ال � �ت ��وج ��ه ال � �ع � ��ام ل �ل ��دول ��ة
حاليا في شأن ترشيد املصروفات
واالستهالك.
ون �ص��ت م� ��واد امل� �ش ��روع ع �ل��ى ما
يلي:
م ��ادة اول ��ى :ي ��ؤذن للحكومة في
أن تأخذ من امل��ال االحتياطي العام
مبلغ ستمائة مليون دينار كويتي
ل�س��داد املتبقي م��ن رأس م��ال شركة
الخطوط الجوية الكويتية.

جانب من اجتماع سابق للجنة حقوق االنسان

السابقة (في دور االنعقاد الثاني).
وذلك على النحو التالي:
 توفير اماكن جديدة او اج��راءاتتوسعة للسجن للقضاء على تكدس
النزالء في الزنزانات.
 ان �ش ��اء م��رك��ز ع �ل�اج ل�ل�م�ت�ع��اط�ينداخل السجن خاص بتلك الفئة.
 ب ��ذل امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��د ل�ل�ت�ع��اونم��ع بعض ال�س�ف��ارات وااله�ت�م��ام اكثر
ب��رع��اي��اه��ا وس��رع��ة ت�ن�ف�ي��ذ اج � ��راءات
امل �غ ��ادرة ع��ن ط��ري��ق وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية.
 ان�ش��اء ام��اك��ن مخصصة للخلوةالشرعية للنزالء.
 وض � � ��ع آل� � �ي � ��ة واض � � �ح� � ��ة ل �ل �ع �ف��واالم �ي��ري وت�ش�م��ل ج��رائ��م ام��ن ال��دول��ة
وذل ��ك م��راع��اة ل�ل�ج��وان��ب االجتماعية
واالنسانية.
 م� ��راع� ��اة ح �ج��ز ال � �ن� ��زالء ل�ن��وع�ي��ةال �ج��رائ��م وال �ف �ئ��ة ال�ع�م��ري��ة مل��ن لديهم
اطفال في اماكن تناسبهم.

 600مليون دينار من االحتياطي العام لسداد
المتبقي من رأسمال الكويتية

رأي شركة
الخطوط الجوية الكويتية:
س� �ب ��ق ان اق� � ��ر امل� �ج� �ل ��س االع� �ل ��ى

رأي الهيئة العامة لالستثمار:
تتفق الهيئة العامة لالستثمار
ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ف ��ي ان ه� ��ذا امل �ب �ل��غ واج � ��ب ال �س ��داد
ح �ي ��ث ان � ��ه وب� �م ��وج ��ب ال �ت �ع��دي�ل�ات
ال� �ت ��ي اج� ��ري� ��ت ع �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
 6ل� �س� �ن ��ة 2008ن� � � � � ��م ووف� � �ق � ��ا ل �ن��ص
امل � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون وال �ت��ي
ت�ق�ض��ي ب ��ان ت�ت��ول��ى ال��دول ��ة عملية
ت�ط��وي��ر وت �ح��دي��ث االس �ط��ول ق��ام��ت
ال�ش��رك��ة ب�ش��راء  25ط��ائ��رة اي��رب��اص

رأي اللجنة:
وب� �ع ��د ان اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع�ل��ى
م � � �ش� � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون امل � � �ش� � ��ار ال� �ي ��ه
واس � �ت � �م � �ع� ��ت ال� � � ��ى وج � � �ه� � ��ات ن �ظ��ر

م��ادة ثانية :على رئيس مجلس
ال � ��وزراء وال � ��وزراء ك��ل فيما يخصه
تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ،ويعمل ب��ه من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وت � �ن� ��ص امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
على م��ا يلي :قضت امل��ادة السابعة
م��ن ع�ق��د ت��أس�ي��س ش��رك��ة ال�خ�ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب ��ان ي �ت��م س��داد
الباقي من رأسمال الشركة والبالغ
قدره ستمائة مليون دينار كويتي.
نظرا إل��ى ان��ه يتعذر تدبير ه��ذاا
مل�ب�ل��غ م��ن امل � ��وارد ال�ح��ال�ي��ة للشركة
االم ��ر ال ��ذي يتطلب وف ��اء الحكومة
بالتزامها تجاه الشركة بدفع قيمة
باقي رأس امل��ال سالف ال��ذك��ر ،وهو
م��ا يتطلب اص ��دار ال �ق��ان��ون ب��االذن
للحكومة في ان تأخذ مبلغ ستمائة
مليون دينار كويتي من االحتياطي
ال �ع ��ام ل �س ��داد ال �ب��اق��ي م ��ن رأس �م��ال
ال� �ش ��رك ��ة ل ��ذل ��ك ف� �ق ��د اع � ��د م� �ش ��روع
القانون املاثل.
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يتضمن نتائج الفحص والتدقيق عن الفترة من  2004الى 2014

تقرير ديوان المحاسبة عن المكاتب الصحية
على جدول أعمال جلسة الثالثاء
مدرج على كشف االوراق والرسائل
الواردة ملجلس األمة بجلسته املعقودة
ال �ث�لاث��اء امل��واف �ق��ة  2016/3/29رس��ال��ة
واحدة كالتالي:
رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اح��ال��ة تقرير
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع��ن ن�ت��ائ��ج الفحص
وال �ت ��دق �ي ��ق ل �ل �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ع��ن ال �ف�ت��رة من
 2005/2004ح �ت��ى  2014/2013ال��ى
لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
لالختصاص.
وك��ان ال��دي��وان ق��د اورد ع��دة نتائج
وت��وص�ي��ات لتقرير امل�ه�م��ات الرسمية
التي قام بها ديوان املحاسبة للبعثات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وامل �ك��ات��ب ال �ت��اب �ع��ة في
الخارج للسنوات املالية - 2005/2004
.2014/2013
أهم النتائج:
اوال :اه��م النتائج التي اس�ف��رت عن
اعمال الفحص والتدقيق في البعثات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وامل � �ك� ��ات� ��ب ال �ت��اب �ع��ة
بالخارج املتمثلة باآلتي:
 - 1م �ل ��اح � � �ظ� � ��ات ب� � � �ش � � ��أن ش� � � ��راء
واستئجار ال�ع�ق��ارات (أراض  -مبان)
امل �خ �ص �ص��ة مل� �ق ��ار وم� �س ��اك ��ن رؤس � ��اء
البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيني
ف��ي ال�خ��ارج ادت ال��ى تحميل الخزانة
العامة اعباء مالية ال مبرر لها ما يعد
هدرا باملال العام.
 - 2وج � � � ��ود م � ��آخ � ��ذ ع � �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ
امل �ش��اري��ع االن �ش��ائ �ي��ة مل �ق��ار وم�س��اك��ن
رؤس � � � � ��اء ال � �ب � �ع � �ث� ��ات ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
وال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ف ��ي ال� �خ ��ارج ت��رت��ب
عليه عدم تحقيق االهداف املرجوة من
االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة امل��درج��ة لها لعدة
سنوات مالية.
 - 3م��آخ��ذ ش��اب��ت ت �ع��اق��دات بعض
ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال ��دب �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وامل� �ك ��ات ��ب
التابعة في الخارج مع الغير ما يضيع
حقوق البعثات الدبلوماسية واملكاتب
التابعة لها لدى الغير.
 - 4ض�ع��ف اج� � ��راءات ال��رق��اب��ة على
ال �ع �م �ل �ي��ات امل��ال �ي��ة واالداري� � � ��ة امل�ت�ب�ع��ة
ل��دى البعثات الدبلوماسية واملكاتب
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ف��ي ال �خ��ارج ت��رت��ب عليه
زي � ��ادة االع� �ب ��اء امل��ال �ي��ة امل �ت��رت �ب��ة على
الخزانة العامة للدولة دون مبرر.
 - 5ع��دم تقيد ال�ع��دي��د م��ن البعثات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وامل � �ك� ��ات� ��ب ال �ت��اب �ع��ة
ل �ه��ا ب ��ال� �ق ��رارات وال� �ل ��وائ ��ح ال� �ص ��ادرة
م��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة لها
وت �ع �ل �ي �م��ات وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل��دى
قيامها بصرف العديد من املبالغ االمر
الذي يؤدي الى تحميل الخزانة العامة
اعباد مالية اضافية ال مبرر لها.

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

 - 6اس � �ت � �م ��رار ظ� �ه ��ور م�ل�اح �ظ��ات
على االن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة املستخدمة لدى
معظم البعثات الدبلوماسية واملكاتب
التابعة لها والتي يتم االعتماد عليها
كليا في العمليات املالية واملحاسبية
واالداري��ة وع��دم ربطها آليا بالجهات
وال� � ��وزارات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة وع��دم
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة وزارة امل��ال�ي��ة
على استخدام تلك االنظمة.
 - 7استخدام الصندوق والحسابات
ال�ب�ن�ك�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة م��ن ق�ب��ل ال�ب�ع�ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة في
الخارج بما يخالف التعليمات املالية
املنظمة لها.
 - 8ع � � ��دم ال� �ت� �ق� �ي ��د ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
ال � � �ص� � ��ادرة م � ��ن وزارة امل ��ال � �ي ��ة ل ��دى
ال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وامل �ك��ات��ب
ال�ت��اب�ع��ة م��ن ح�ي��ث ال �ت �ص��رف ببعض
امل��واد الخارجة عن نطاق االستخدام
 اج ��راء ال�ج��رد ال�س�ن��وي ملوجوداتهاوع� � � �ه � � ��د ال � � � � ��وح � � � � ��دات ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م� �ي ��ة
ال�ش�خ�ص�ي��ة  -ن �ظ��م ال� �ش ��راء وال � ��دورة
املستندية لعمليات التخزين وتداول
العهد في النظام اآللي.
 - 9اس � �ت � �م � ��رار ت � �ح ��وي ��ل دف � �ع ��ات
م��ال �ي��ة ل �ت �م��وي��ل ح �س��اب��ات ال �ب �ع �ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وامل�ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة لها
دون متابعة فحص وتدقيق وتسوية
مصروفاتها اوال ب��أول يترتب عليه
ارت �ب��اك االع �م��ال امل��ال�ي��ة وامل�ح��اس�ب�ي��ة
وع� � ��دم ام �ك��ان �ي��ة ال �ت �ث �ب��ت م ��ن ص�ح��ة
االجراءات املتخذة بشأنها في الوقت
امل �ن ��اس ��ب اض ��اف ��ة ال � ��ى ع � ��دم ت�ح�م�ي��ل
ميزانية كل سنة مالية بما يخصها
م��ن م�ص��روف��ات وت �ج��اوز االع�ت�م��ادات
املالية املخصصة للصرف.
ث� ��ان � �ي� ��ا :ن � �ت ��ائ ��ج ط �ب �ي �ع ��ة خ ��اص ��ة
ل � �ح� ��االت ال� �ت� �ع ��دي ع �ل ��ى امل � � ��ال ال �ع ��ام
وب�ع��ض ال �ت �ج��اوزات االداري ��ة واملالية
ل ��دى ب �ع��ض ال �ب �ع �ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
واملكاتب التابعة.

المكتب الصحي
في فرانكفورت:
 قيام احد املوظفني بتحويل مبلغ 228.115/66ي ��ورو خ�ل�ال ش�ه��ر يناير
 2009لحسابه (اخ �ت�لاس) بعد تزوير
توقيع امللحق الصحي باملكتب واعداد
اس � �ت � �م� ��ارات ص � ��رف ب��امل �ب �ل��غ امل ��ذك ��ور
توطئة لتسوية حساب البنك.
املكتب الصحي في واشنطن:
 س��داد املكتب مبالغ بما جملتها 1.355.613/37دوالر اميركي بناء على
ش�ي�ك��ات ت��م اص ��داره ��ا ل�غ�ي��ر املستفيد
االص � �ل� ��ي (امل �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ص � ��ادر ع�ن��ه
ف��وات�ي��ر ال �ع�ل�اج) دون ب �ي��ان او معرفة
اس� �ب ��اب ذل� ��ك ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات
املالية.
أهم التوصيات:
 - 1ال �ت �ن �ب �ي��ه ع �ل��ى اه �م �ي��ة م��راع��اة
ترشيد اإلنفاق والحد من صرف مبالغ
ل �ي��س ل �ه��ا م � ��ردود ت�ن�ف�ي��ذا ل�ت��وج�ه��ات
ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وق� � ��رارات
مجلس الوزراء بشأن معالجة مواطن
الهدر في اإلن�ف��اق الحكومي ومراعاة
االس� �ت� �خ ��دام االم� �ث ��ل ل �ل �م ��وارد امل��ال �ي��ة
واالس �ت �ف ��ادة م��ن االع �ت �م ��ادات امل��ال�ي��ة
املدرجة بميزانية الوزارات املعنية.
 - 2ال� � �ت � ��أك� � �ي � ��د ع� � �ل � ��ى ال � �ب � �ع � �ث ��ات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وامل � �ك� ��ات� ��ب ال �ت��اب �ع��ة
ب��ال �خ��ارج ف��ي ش�غ��ل اع �م��ال املحاسبة
واالم ��ور امل��ال�ي��ة ب��ال�ك�ف��اءات الكويتية
ذوي التخصصات واملؤهالت العلمية
وع� ��دم االع �ت �م��اد ك�ل�ي��ا ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين
امل�ح�ل�ي�ين ف��ي ادارة ش� ��ؤون ال�ب�ع�ث��ات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة واالداري� � � � � ��ة
وت �ح��دي��د م �ه��ام �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة ط�ب�ق��ا
مل��ؤه�لات�ه��م واخ�ت�ص��اص��ات�ه��م لضمان
سير االع�م��ال بكفاءة عالية وحفاظا
على املال العام.
 - 3وج � � ��وب االل � � �ت� � ��زام ب��امل �ع��اي �ي��ر
واالج � � � ��راءات امل �ط �ل��وب ات �ب��اع �ه��ا عند

ش ��راء ال �ع �ق��ارات ال �خ��اص��ة ب��ال�ب�ع�ث��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة م ��ع االخ � ��ذ ب��االع �ت �ب��ار
ال �ح��اج��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ه��ا وال� �ص ��ادرة من
وزارة الخارجية.
 - 4ض ��رورة وج ��ود رؤي ��ة واض�ح��ة
ل � � � � ��دى ال� � �ب� � �ع� � �ث � ��ات ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة
وامل�ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة ب�ه��ا ب�ش��أن املباني
واالس � �ت � �م�ل��اك� ��ات ل �ت �ج �ن��ب ت��أث �ي��ره��ا
السلبي على الخزانة العامة ومراعاة
اس �ت �غ�لال �ه��ا ل �ل �م �ب��ان��ي امل �م �ل��وك��ة ل�ه��ا
وم�ت��اب�ع��ة تنفيذ امل�ش��اري��ع االنشائية
ح�س��ب ال�ب��رام��ج ال��زم�ن�ي��ة امل �ح��ددة لها
دون تأخير للحد من النفقات الجارية
املتمثلة في ايجارات املساكن البديلة
ون � �ف � �ق� ��ات االص �ل ��اح � � ��ات وال� �ص� �ي ��ان ��ة
للمباني القائمة.
 - 5م ��راع ��اة اح� �ك ��ام ن �ظ��م ال��رق��اب��ة
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ع � �ل � ��ى ج � �م � �ي� ��ع االع � � �م� � ��ال
امل ��ال� �ي ��ة وامل �ح��اس �ب �ي��ة ل � ��دى ال �ب �ع �ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة لها
حفاظا على املال العام وذلك من خالل
ما يلي:
 ال�ت�ق�ي��د ب��أس �ع��ار ال �ص��رف املثبتةل �ل �ع �م�لات االج �ن �ب �ي��ة م �ق��اب��ل ال��دي �ن��ار
ال �ك��وي �ت��ي وامل � �ح � ��ددة م ��ن ق �ب��ل وزارة
امل��ال�ي��ة ل��دى ص��رف ال��روات��ب الشهرية
للموظفني الدبلوماسيني واالداري�ي�ن
العاملني ل��دى البعثات الدبلوماسية
املختلفة مع االلتزام بجدول الحدين.
 عرض جميع املطالبات والفواتيرال � �خ� ��اص� ��ة ب ��امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات وامل � ��راك � ��ز
ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة واع � �ت � �م ��اد اس � �ع� ��ار ص ��رف
االدوية على االطباء املحليني العاملني
لدى املكاتب الصحية.
 زي ��ادة اج� ��راءات الضبط الداخليل� � � ��دى ص� � � ��رف امل � �خ � �ص � �ص� ��ات امل ��ال� �ي ��ة
للمرضى واملرافقني.
 ال � �ت � �ح � �ق� ��ق م � � ��ن ص � � � ��رف امل � �ب� ��ال� ��غوامل ��دف ��وع ��ات امل �س �ت �ح �ق��ة ع ��ن االع �م��ال
وال�خ��دم��ات ال�ت��ي يتم االس�ت�ف��ادة منها
ب��دق��ة وع�ن��اي��ة ت��ام��ة حتى ال يتم س��داد

مبالغ بالزيادة قد يصعب استردادها
الحقا.
 ع � ��دم ص � ��رف م �ب��ال��غ دون وج ��ودسند ق��ان��ون��ي لها وال�ع�م��ل على ارف��اق
كافة املستندات املؤيدة لصحة صرف
املبالغ.
 اس� � �ن � ��اد اع� � �م � ��ال ال� �ت ��دق� �ي ��ق ع �ل��ىجميع ال�ع�م�ل�ي��ات امل��ال�ي��ة واملحاسبية
ملراجعني ذوي خبرة ف��ي ه��ذا الجانب
او استحداث اقسام يكون اختصاصها
التدقيق على تلك العمليات.
 العمل على تطبيق نظام التأمنيال � �ص � �ح� ��ي ع � �ل� ��ى اع � � �ض � � ��اء ال� �ب� �ع� �ث ��ات
الدبلوماسية واف��راد اسرهم واملصرح
ل�ه��م ب��ال�س�ف��ر م�ع�ه��م مل�ق��ر عملهم وذل��ك
ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع � �ل ��ى اف � �ض � ��ل ال � �خ ��دم ��ات
الصحية بأنسب االس �ع��ار وللحد من
الصرف غير املبرر.
 - 6االلتزام باللوائح املالية الصادرة
والقرارات الوزارية واالدارية والتعاميم
املنظمة.
 - 7م� � � ��رع� � � ��اة إب � � � � � � � ��رام ال � �ب � �ع � �ث� ��ات
الدبلوماسية واملكاتب التابعة عقودا
مع الغير وتضمينها الشروط الالزمة
كافة لضمان حقوقها واخ��ذ املوافقات
ال�ل�ازم ��ة ك��اف��ة م ��ن ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة
بشأن تلك التعاقدات.
 - 8ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة وزارة
امل��ال�ي��ة قبل فتح ح�س��اب��ات ف��ي البنوك
االجنبية بالخارج استنادا للتعليمات
امل��ال�ي��ة ال �ص��ادرة ب�ه��ذا ال �ش��أن ال ��واردة
بقواعد تنفيذ امليزانية.
 - 9ت�ف�ع�ي��ل دور ال� � � ��وزارات امل�ع�ن�ي��ة
ف��ي ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال�ح�س��اب��ات البنكية
امل�ف�ت��وح��ة ف��ي ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
واملكاتب التابعة وتوجيهها لعدم فتح
حسابات لها طبيعة استثمارية.
 - 10تجنب تحميل الخزانة لعامة
اعباء مالية اضافية ناتجة عن عمليات
ت� �ح ��وي ��ل ال � �ع � �م �ل�ات االج� �ن� �ب� �ي ��ة ل �غ �ي��ر
الحسابات البنكية املفتوحة لها بنفس
العملة وال�ف��وائ��د البنكية الناتجة من
ع�م�ل�ي��ات ال �س �ح��ب ع �ل��ى امل �ك �ش��وف من
الحسابات البنكية.
 - 11العمل على تسوية مصروفات
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وامل �ك��ات��ب لها
اوال بأول لضمان عدم تضخم االرصدة
الدفترية وتحميل كل سنة مالية بما
يخصها من مصروفات.
 - 12ات �خ��اذ م��ا ي�ل��زم ن�ح��و معالجة
الخلل في اعمال البعثات الدبلوماسية
وامل� �ك ��ات ��ب ال �ت��اب �ع��ة م ��ن خ�ل��ال وج ��ود
ان �ظ �م ��ة م ��ال �ي ��ة وم �ح��اس �ب �ي��ة م�ح�ك�م��ة
ي�ت��م رب�ط�ه��ا آل�ي��ا ب ��ال ��وزارات وال�ج�ه��ات
املعنية تحد من تعرض االموال العامة
لالختالس والضياع.

مالحظات على
شراء واستئجار
العقارات
لرؤساء البعثات
والدبلوماسيين
بالخارج
ضعف اجراءات
الرقابة على
العمليات المالية
واإلدارية المتبعة
لدى البعثات
الدبلوماسية
استمرار تحويل
دفعات مالية
لتمويل حسابات
البعثات دون
متابعة فحص
وتدقيق
أحد الموظفين
اختلس أكثر من
 1228ألف يورو
بعد تزوير توقيع
الملحق الصحي
بالمكتب في
فرانكفورت
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 67سؤاال جديدا من  15نائبا على جدول أعمال الجلسة المقبلة

حماية المستهلك والقسائم الصناعية
والعالج بالخارج محاور أسئلة النواب
ادرج على ج��دول اعمال جلسة
 29م� � � ��ارس ال� � �ج � ��اري  67س � ��ؤاال
جديدا من  15نائبا إلى  14وزريرا
ح�ي��ث ق��دم ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال��رح�م��ن
ال�ج�ي��ران  26س��ؤاال إل��ى  14وزي��را
يليه النائب محمد طنا حيث قدم
 9أس�ئ�ل��ة إل��ى  4وزراء ث��م ال�ن��ائ��ب
د.خ �ل �ي��ل أب ��ل ال� ��ذي ق ��دم  7أس�ئ�ل��ة
وق � ��دم ال � �ن� ��واب م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
ود.يوسف الزلزلة ود.عبدالحميد
دشتي وسعود الحريجي وحمود
الحمدان وحمدان العازمي وعلي
خميس كل منهم سؤاال واحدا.
المخصصات المالية
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� � �ج� � �ي � ��ران  26س � � � ��ؤاال إل� � � ��ى 14
وزي � � ��را م �ن �ه��ا  3أس �ئ �ل��ة ل �ك��ل م��ن
وزي��ري التربية والتعليم العالي
وال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
والتخطيط ف�س��أل وزي��ر التربية
عن جميع البدالت واملخصصات
املالية التي يتقاضاها املوظفون
ال �ق �ي��ادي��ون ب� ��ال� ��وزارة و أس �ب��اب
نقل تبعية الحضانات من وزارة
ال �ش��ؤون االجتماعية إل��ى وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وس � ��أل وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل والتخطيط
ع��ن ن�ق��ل ت�ب�ع�ي��ة ال �ح �ض��ان��ات من
إدارة امل� � ��رأة وال �ط �ف��ول��ة ب � ��وزارة
ال� � �ش � ��ؤون إل� � ��ى وزارة ال �ت��رب �ي��ة
وت �ط �ب �ي��ق ق � � ��رار ب � ��زي � ��ادة رس� ��وم
ال �ت��أم�ي�ن ع �ل��ي ال �ح �ض��ان��ات ق�ب��ل
نقل التبعية وهل درست الوزارة
اآلث��ار وال�ض��رر على الحضانات
املمولة من قبل البنك الصناعي
وش� ��رك� ��ات ال �ت �م ��وي ��ل وال �ج �ه ��ات
االستثمارية نتيجة نقل تبعية
ال � �ح � �ض� ��ان� ��ات ووج� � � � ��ه س� ��ؤال �ي�ن
إل��ى وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن جميع
البدالت واملخصصات املالية التي
يتقاضاها املوظفون القياديون
ب� � ��ال� � ��وزارة وج � � ��دول ت �ق �ي �ي��م ل�ك��ل
املشاريع االستراتيجية الكبرى
التي قام بها الصندوق الكويتي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة
س��واء ك��ان��ت ق��رض أم منحا كما
وجه  23سؤاال الي جميع الوزراء
عن جميع البدالت واملخصصات
املالية التي يتقاضاها املوظفون
القياديون في كل وزارة.
جامعة الشدادية
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح �م ��د ط� �ن ��ا 9
أس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا  6أس �ئ�ل��ة إل ��ى وزي��ر
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل عن

االسئلة المدرجة على جدول
اعمال جلسة  29مارس

د .عبدالرحمن الجيران

محمد طنا

د .خليل ابل

ال�ج�ه��ة ال�ت��ي تعتمد أوج ��ه ص��رف
امل� � �س � ��اع � ��دات وع � � � ��دد ال � �س � �ي� ��ارات
امل � �س � �ت� ��أج� ��رة ل � �ق � �ي� ��ادي ال � � � � ��وزارة
وأع� � �ض � ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ال� �ح ��اض ��ري ��ن اج� �ت� �م ��اع ال�ج�م�ع�ي��ة
ال� ��ذي� ��ن واف � �ق� ��وا ع �ل ��ى ت�خ�ص�ي��ص
االس � � � � � � � ��واق امل� � ��رك� � ��زي� � ��ة واالف� � � � � ��رع
ال�ت��اب�ع��ة لجميعة ال��دس�م��ة وبنيد
ال � �ق� ��ار وم� �ن ��ح ج �م �ع �ي��ة االص �ل��اح
االج �ت �م��اع��ي ص�ل�اح �ي��ات واس �ع��ة
وال � � � � � ��ذي ي � �ح� ��ق ل � �ه� ��ا م� � ��ن خ�ل�ال ��ه
إن �ش��اء م ��دارس وم�ع��اه��د وكليات
وع � ��دد االي � �ت ��ام ف ��ي دور ال��رع��اي��ة
االجتماعية الذين يتلقون رواتب
وم �س��اع��دات إج�ت�م��اع�ي��ة وأس �م��اء
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة
ال��راب �ي��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة ووج ��ه س��ؤاال
إلى وزير التربية والتعليم العالي
ع� ��ن أس � �م� ��اء ال� �ش ��رك ��ات امل �ت �ق��دم��ة
ملناقصة جامعة الشدادية.

م��ن ارت�ف��اع االس�ع��ار واالج ��راءات
امل �ط �ب �ق��ة ل �ل �ح��د م ��ن ال �ت �س �ع �ي��رات
امل �ص �ط �ن �ع��ة وال � �غ� ��ش ال� �ت� �ج ��اري
وع � � � � ��دد امل � ��وظ� � �ف �ي��ن امل � �ي� ��دان � �ي �ي�ن
امل �س��ؤول�ين ع��ن م��راق �ب��ة االس �ع��ار
في كل محافظة وجدول تفصيلي
ب� ��االت � �ص� ��االت ال � �ت� ��ي ت� �م ��ت ع�ل��ى
الخط الساخن الخاص بالوزارة
ل� �ت� �ق ��دي ��م ش� � �ك � ��اوى ه ��ات� �ف� �ي ��ة م��ن
املواطنني واملقيمني عن مخالفة
االسعار ووجه سؤالني الى وزير
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ع��ن ج�م�ي��ع ال�ت�ق��اري��ر امل�ق��دم��ة من
االم��ان��ة العامة للمجلس االعلى
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ب � � �ش� � ��أن االص � �ل� ��اح
االقتصادي ومعالجة االختالالت
ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��دول��ة
واس� �ت� �ب� �ع ��اد ذوي اع� ��اق� ��ة ال �ع�ين
الواحدة من مظلة املعاقني.

وتأسيس الجامعات وهل يجوز
لجمعيات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام تأسيس
ش� ��رك� ��ات او م ��ؤس� �س ��ات رب �ح �ي��ة
او ش� � ��راء ح �ص��ص م� ��ن ش��رك��ات
ق��ائ �م��ة ووج � ��ه س � ��واال ال� ��ى وزي ��ر
االع�ل�ام وال�ش�ب��اب ع��ن آل�ي��ة الدفع
االل�ك�ت��رون��ي ل �س��داد االش �ت��راك��ات
لألندية.

حماية المستهلك
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د .خ �ل �ي��ل اب� ��ل 7
اسئلة ال��ى وزراء منها  3اسئلة
الى وزير التجارة والصناعة عن
دور الوزارة في حماية املستهلك

جمعية اإلصالح االجتماعي
وج ��ه ال �ن��ائ��ب راك� ��ان ال�ن�ص��ف 5
اسئلة ال��ى  3وزراء منها س��ؤاالن
ال��ى وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماتعية
وال �ع �م ��ل ع ��ن ال �س �م ��اح ل�ج�م�ع�ي��ة
االص� �ل ��اح االج� �ت� �م ��اع ��ي ب��ان �ش��اء

 35جوابا جديدا من  11وزيرا
ادرج ف��ي كشف االجوبة
ال � � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح � ��االت
ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال جلسة
الثالثاء  29مارس  60جوابا
جديدا لـ  11وزيرا منها 11
جوابا لوزير املالية والنفط
أن� ��س ال �ص��ال��ح و 6أج��وب��ة
ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال � �ع� ��ال� ��ي د.ب� � � � ��در ال �ع �ي �س��ى
و 4أج ��وب ��ة ل ��وزي ��ر االع �ل�ام
وال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان

ال�ح�م��ود و 3أج��وب��ة ل��وزي��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء وج��واب��ان
ل � �ك� ��ل م� � ��ن وزراء ال � ��دول � ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
وامل � � � ��واص � �ل� ��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة
واالس� � � � �ك � � � ��ان وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
وج � � � � ��واب واح � � � ��د ل � �ك� ��ل م��ن
وزراء ال �ص �ح��ة وال �ت �ج��ارة
وال � � � �ص � � � �ن � � ��اع � � ��ة وال � � � �ع� � � ��دل
واالوقاف.

إنشاء الجامعة األميركية
وج � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال�ط��ري�ج��ي  4اس�ئ�ل��ة ال ��ى  4وزراء
منها س��ؤال ال��ى وزي��ر امل��واص�لات
وال� �ب� �ل ��دي ��ة ع � ��ن ت� �ج ��دي ��د م �ج �ل��س
ادارة ش ��رك ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ووج� � � � ��ه س� � � � ��ؤاال ال� ��ى
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ع��ن ال �ت��رخ �ي��ص ال� �ص ��ادر ب��إن�ش��اء
الجامعة االميركية للعلوم الطبية
وع ��دد اط �ب��اء االس �ن��ان الكويتيني
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع�ين ال�خ��اص
والحكومي.
الباحثون القانونيون
وج��ه النائب خليل الصالح 4
اسئلة الى وزراء العدل واالوقاف
واملواصالت والبلدية والداخلية
وال��دول��ة لشؤون مجلس ال��وزراء
عن عدد املستشارين والباحثني
ال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
العاملني بالوزارة.
وجه النائب عبدالله املعيوف 3
أسئلة الى وزير العدل واالوقاف
عن اسماء اعضاء اللجان املشكلة
الخ � �ت � �ي� ��ار وم� �ق ��اب� �ل ��ة امل �ت �ق��دم�ي�ن
ل �ش �غ��ل وظ �ي �ف��ة خ �ب �ي��ر وم� �ع ��اون
خبير ومهندس وعدد املؤتمرات
وال� � � � �ن � � � ��دوات ال� � �ت � ��ي ق � ��ام � ��ت ب �ه��ا
وزارة االوق � ��اف وج�م�ي��ع ال�ع�ق��ود
ال � �ت ��ي اب ��رم� �ت� �ه ��ا وزارت� � � � ��ا ال� �ع ��دل
واالوق � � ��اف م��ع م �ك��ات��ب امل �ح��ام��اة
واالستشارات القانونية.

م

النائب

عدد
االسئلة

1

عبدالرحمن الجيران

26

2

محمد طنا

9

3

خليل أبل

7

4

راكان النصف

5

5

عبدالله الطريجي

4

6

خليل الصالح

4

خليل الصالح

7

عبدالله املعيوف

3

العالج بالخارج
وج��ه ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
س ��ؤال �ي�ن ال � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ع��ن
ع � ��دد االش� � �خ � ��اص م� ��ن ف� �ئ ��ة ذوي
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ال ��ذي ��ن
يعالجون بالخارج.

8

ماضي الهاجري

2

9

مبارك الخرينج

1

10

يوسف الزلزلة

1

القسائم الصناعية
وج ��ه ال �ن��واب م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج
ود .يوسف الزلزلة ود .عبدالحميد
دشتي وسعود الحريجي وحمود
ال� � �ح� � �م � ��دان وح � � �م � � ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي
وع� � �ل � ��ي خ� �م� �ي ��س س � � � ��ؤاال واح � � ��دا
ك ��ل م�ن�ه��م ف �س��أل ال �خ��ري �ن��ج وزي ��ر
امل��ال�ي��ة وال�ن�ف��ط ع��ن ع��دد القسائم
ال �ص �ن��اع �ي��ة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ب�ل�اد
وسأل الزلزلة وزير املواصالت عن
ص��رف م�ك��اف��أة م��ال�ي��ة مل��دي��ر دائ��رة
امل ��وارد البشرية املعني خ�لال عام
 2015وسأل دشتي وزير الداخلية
ع � ��ن ع � � ��دد االف � � � � � ��راد م � ��ن ال� � �ب � ��دون
امل� �س� �ج� �ل�ي�ن ب� ��ال � �ج � �ه� ��از امل � ��رك � ��زي
ملعالجة اوض��اع املقيمني بصورة
غير قانونية.
وسأل الحريجي وزير الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل والتخطيط
عن خصخصة جميع الجمعيات
التعاونية وسأل حمدان العازمي
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن الئ �ح��ة ون �ظ��م
ال � �ت� ��رق � �ي� ��ات ف � ��ي ال � � � � � ��وزارة وس � ��أل
الخميس وزي��ر االع�ل�ام والشباب
ع��ن أس �م��اء ال�ع��ام�ل�ين م��ن الجالية
اإليرانية بقناة العدالة.

 11عبدالحميد دشتي

1

12

سعود الحريجي

1
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حمود الحمدان

1
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حمدان العازمي

1
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علي خميس

1

االجمالي
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املالية والنفط

11

2

التربية والتعليم
العالي

6

3

االعالم والشباب

4

4

الكهرباء واملاء

3

5

املواصالت
والبلدية

2

6

الداخلية

2

7

االسكان

2

8

الدولة لشئون
مجلس الوزراء

2

9

العدل واالوقاف

1

10

التجارة
والصناعة

1

11

الصحة

1

االجمالي
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جدول األعمال
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 8منها للنائب محمد الحويلة

 15اقتراحا برغبة قدمها  7نواب

 15اقتراحا برغبة قدمها
 7نواب وادرجت على
جدول اعمال جلسة
بعد غد الثالثاء منها 8
اقتراحات للنائب د.محمد
الحويلة.
وتضمنت تلك الرغبات
اقتراحات في الشأن
الصحي والتعليمي
والبيئي والخدماتي
وغيره وتنوعت فيما
بين تسمية شوارع
وانشاء حدائق
ومكتبات عامة
ورصف وصيانة شوارع
وانشاء مالعب للشباب
وتكثيف دوريات األمن
في بعض المناطق
وتحويل اشارات ضوئية
الى دوارات وتخصيص
مراكز صحية تعمل على
مدار اليوم وتنظيم
دورات لضباط االختصاص
وانشاء مستشفيات
تابعة لوزارة الصحة
خارج الكويت وانشاء
منطقة للحاويات خارج
السياج االمني لمصفاة
الشعيبة واطالق
اسم الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي على
احد الشوارع الرئيسية
بالكويت وانشاء
مكاتب في المحافظات
كافة لرعاية مصالح
ذوي االحتياجات الخاصة
وغيرها والى التفاصيل:

د .محمد الحويلة

أحمد القضيبي

محمد البراك

محمد الجبري

د .منصور الظفيري

 قدم النائب د .محمد الحويلة 8اق � �ت � ��راح � ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ب ��ان �ش ��اء
مكتبة عامة في منطقة الرقة في
الساحة الشرقية املقابلة ملسجد
عبدالله ه��اي��ف الحويلة م��زودة
ب� �ق ��واع ��د ال� �ب� �ح ��ث االل �ك �ت��رون �ي��ة
وتكنولوجيا التعليم.
وف� � � ��ي ش� � � ��أن اع� � � � � ��ادة ص� �ي ��ان ��ة
ورص� � ��ف ال � �ط� ��رق ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف��ي
م� �ن� �ط� �ق ��ة اب� ��وح � �ل � �ي � �ف� ��ة ووض � � ��ع
ل��وح��ات ارش��ادي��ة واع ��ادة النظر
ف��ي وض ��ع ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة بها
واتخاذ االج��راءات الالزمة للبدء
ف ��ي ص�ي��ان �ت �ه��ا .واع� � ��ادة ص�ي��ان��ة
ورص� � ��ف ال � �ط� ��رق ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل خ �ص��وص��ا
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة االس� � ��واق ال�ت�ج��اري��ة
ال �ق��ري �ب��ة م ��ن امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة
وت � ��وس� � �ع � ��ة وت� �ن� �ظ� �ي ��م امل � ��داخ � ��ل
وامل � � �خ� � ��ارج واع� � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
وض � � ��ع ال� �ب� �ن� �ي ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ب �ه��ا
واتخاذ االج��راءات الالزمة للبدء
في صيانتها واالهتمام باملرافق
ال�ت��ي ت��م عملها اله��ال��ي املنطقة
وصيانتها.
واس�ت�غ�لال ال�س��اح��ات الفضاء
ف� � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة الن � � �ش� � ��اء م�ل�اع ��ب
للشباب وحدائق لألهالي.
وتكثيف الدوريات واألمن في
منطقة الفحيحيل وبني البنايات
تفاديا لعمليات سرقة السيارات
التي تحدث ما بني الحني واآلخر
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل� �ش ��اك ��ل األم �ن �ي��ة
ف� ��ي امل �ن �ط �ق ��ة .وت� �ح ��وي ��ل ج�م�ي��ع
االش ��ارات الضوئية على امتداد
طريق (الغوص) بني محافظتي
االح � �م ��دي وم � �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ال��ى
دوارات ل� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ان � �س � �ي� ��اب
ال�ح��رك��ة امل��روري��ة وال�ق�ض��اء على
االختناقات املرورية وتخصيص
م ��رك ��زي ��ن ص �ح �ي�ي�ن ع� �ل ��ى االق � ��ل
ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى م� � � ��دار ال� � �ي � ��وم ف��ي
محافظة مبارك الكبير في اوقات
ال�ع�ط��ل ال��رس�م�ي��ة وزي � ��ادة اع ��داد
املراكز الطبية في املحافظة.
وف � � � ��ي ش � � � ��أن ت � �ك � ��وي � ��ن ف ��ري ��ق
ت��اب��ع ملكتب وزي��ر الصحة يقوم

ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة وب� � �ح � ��ث ال � �ن� ��واق� ��ص
والخدمات الصحية في املناطق
ال �ص �ح �ي��ة وادراج � �ه� ��ا ف ��ي خطط
ال� ��وزارة املقبلة وال�ق�ي��ام ب��دراس��ة
م� �س� �ح� �ي ��ة ل � �ن � ��واق � ��ص االج� � �ه � ��زة
وامل �س �ت �ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة ال�خ��اص��ة
ف � � ��ي امل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي� ��ات وامل � � ��راك � � ��ز
الصحية لتقدير احتياجات هذه
املراكز لها والعمل على توفيرها.
واستحداث قسم مخ واعصاب
ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال � �ع ��دان م ��ع ت��وف�ي��ر
االح �ت �ي��اج��ات وال� �ك ��وادر الطبية
الالزمة واالسراع في حل مشكلة
ج �ه��از ال�س�ت�ي�س�ك��ان امل �ع �ط��ل في
مستشفى ال �ع��دان وال�ع�م��ل على
ت��وف �ي��ر اج� �ه ��زة ح��دي �ث��ة ف ��ي ه��ذا
املستشفى وتفعيل دور االسعاف
ال �ج��وي ب�ش�ك��ل اك �ب��ر وذل ��ك لنقل
الحاالت الحرجة بصورة اسرع.
 قدم النائب عبدالله املعيوفاق� � �ت � ��راح �ي��ن اث� � �ن �ي��ن ب� ��رغ � �ب� ��ة ف��ي
ش��أن قيام وزارة الصحة بشراء
مستشفيات خ ��ارج ال�ك��وي��ت في

ال��دول املتقدمة في مجال العالج
وال��رع��اي��ة الصحية م�ث��ل امريكا
وف ��رن� �س ��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا وأمل��ان �ي��ا
ع �ل��ى ان ت�ش�ك��ل ل�ج�ن��ة خ�م��اس�ي��ة
م��ن وزارات ال��دول��ة لتقييم تلك
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ت �ح �ق �ي �ق��ا ل�ل�غ��اي��ة
امل �ن �ش��ودة ب �ت��وف �ي��ر امل �ص��روف��ات
امل��ال �ي��ة ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى اب �ت �ع��اث
الطاقم الطبي الكويتي الكتساب
الخبرة في تلك املستشفيات.
وت � �ن � �ظ � �ي� ��م دورات ل� �ض� �ب ��اط
االختصاص وااليعاز ملدير االدارة
العامة لالطفاء باقامة تلك الدورات
ح �س��ب ال� �ض ��واب ��ط وامل �ع��اي �ي��ر ك��ل
حسب اختصاصه خاصة ان علوم
االطفاء في تقدم مستمر.
 ق��دم النائب أحمد القضيبياق�ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن إن�ش��اء
منطقة ح��اوي��ات خ ��ارج السياج
األم � � � �ن� � � ��ي مل� � �ص� � �ف � ��اة ال� �ش� �ع� �ي� �ب ��ة
وت �ح��وي��ل ال� �ح ��رم ال �ج �م��رك��ي من
داخ��ل املصفاة ال��ى خارجها عن
طريق انشاء رمبة التفتيش في

املنطقة الواقعة بجانب البوابة
ال �ش �م��ال �ي��ة ل �ل �م �ي �ن��اء م ��ع تكليف
ك��اف��ة ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة بعملية
اإلف ��راج الجمركي ب��ال��وج��ود في
ه��ذه املنطقة ع�ل��ى م ��دار الساعة
ع�ل��ى أن ت �ق��وم ال �ش��رك��ات املكلفة
بأعمال املناولة في امليناء بنقل
ال�ح��اوي��ات م��ن على ظهر السفن
الى تلك املنطقة من دون الحاجة
ال� � � ��ى دخ� � � � ��ول ال � �ش� ��اح � �ن� ��ات ال� ��ى
املصفاة.
وي �ت��م ذل ��ك ب �ع��د االط �ل��اع على
املخططات واملساحات الجانبية
للميناء ودراسة االستفادة منها
وإع � � � ��ادة ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا ع� �ل ��ى ن�ح��و
ي�س��اع��د ف��ي زي ��ادة ح�ج��م الطاقة
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة خ ��ارج امل �ي �ن��اء من
ج � �ه ��ة وت� �خ� �ف� �ي ��ف ال� � �ع � ��بء ع �ل��ى
االجهزة االمنية من جهة اخرى.
وال ش � � ��ك ان ذل � � � ��ك س �ي �ل �ب��ي
م�ت�ط�ل�ب��ات االم� ��م امل �ت �ح��دة ت�ج��اه
أم� � � ��ن امل � � ��وان � � ��ئ وي � � �ك� � ��ون ع ��ام�ل�ا
رئيسيا في مساندة تنفيذ خطة

التنمية التي تقوم في اساسها
على تنمية التجارة في البالد.
 ق��دم النائب مبارك الخرينجاق�ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن اط�لاق
اسم الرئيس املصري عبدالفتاح
ال �س �ي �س��ي ع� �ل ��ى أح � ��د ال � �ش� ��وارع
الرئيسية في دولة الكويت.
 ق� ��دم ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ب��راكاق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ب��إن �ش��اء مكتب
في كل محافظة لرعاية مصالح
ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال� �خ ��اص ��ة
وت� �ي� �س� �ي ��ر ان� � �ج � ��از م �ع��ام�ل�ات �ه��م
واالج � � � � � � � � � ��راءات ال� � �خ � ��اص � ��ة ب �ه��م
وبأولياء امورهم على ان يشمل
ذلك كل ما يتعلق بهم من تجديد
بيانات ملفاتهم واالعانات التي
ت �ص��رف ل �ه��م ب��االض��اف��ة إلن �ج��از
املعامالت الرسمية الخاصة بهم
م�ث��ل م �ع��ام�لات امل� ��رور وال�ه�ج��رة
وال�ج�ن�س�ي��ة وال � �ج� ��وازات وك��ذل��ك
ما يتعلق بتقاريرهم الطبية من
وزارة الصحة والجهات التابعة
لها.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب محمد الجبرياقتراحا برغبة في ش��أن تسمية
اح��د ش� ��وارع ال�ك��وي��ت الرئيسية
ب��اس��م امل��رح��وم ب��اذن ال�ل��ه تعالى
نايف عبدالله اب��و رمية تخليدا
ل� � � ��ذك� � � ��راه وت � � �ق� � ��دي� � ��را ل � �ج � �ه� ��وده
وتكريما لالعمال الجليلة التي
قام بها.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ن �ص��ورالظفيري اقتراحا برغبة في شأن
ف �ت��ح م �ع��اه��د ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال��دي �ن��ي
لجميع املراحل الدراسية للبنني
وال �ب �ن��ات ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء
وف�ت��ح دار ل�ل�ق��رآن ل�ل��رج��ال خ�لال
الفترة الصباحية..

االقتراحات برغبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة الثالثاء
النائب

عدد االقتراحات
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محمد الجبري
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د .منصور الظفيري
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 ...واقتراح
بقانون
لـ  5نواب
ق� � � � ��دم ال � � � �ن� � � ��واب ف �ي �ص��ل
الكندري ود .عودة الرويعي
وع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف وط�لال
ال� � �ج �ل��ال وم � ��اج � ��د م ��وس ��ى
اق �ت��راح��ا م�ش�ت��رك��ا ب�ق��ان��ون
في شأن اضافة بند جديد
ب��رق��م ج ال ��ى امل� ��ادة الثالثة
م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  12لسنة
 2011ف��ي ش��أن امل�س��اع��دات
العامة.
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طالب خالل لقائه مع برنامج «نبض اللجان» االتحادات الرياضية بالتعاون مع تلك التحقيقات

المعيوف :تحقيقات برلمانية مع المتسببين
بإيقاف النشاط الرياضي األسبوع الجاري
كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب
عبداهلل المعيوف خالل لقائه مع برنامج نبض
اللجان على تلفزيون المجلس عن أن مجلس األمة
سيقوم من خالل اللجنة بفتح تحقيقات موسعة
مع االتحادات الرياضية المتسببة في إيقاف النشاط
الرياضي الكويتي مرجحا أن يبدأ التحقيق خالل
األسبوع الجاري للوقوف على أسباب عدم انصياع
األندية لقوانين الدولة وتأييد إيقاف النشاط الرياضي
الكويتي.
عبدالله املعيوف

وت ��اب ��ع امل �ع �ي��وف م�ف�ص�لا ال�ج�ه��ود
ال �ن �ي��اب �ي��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ح��ل األزم � ��ة
ال��ري��اض�ي��ة ق��ائ�لا :إن امل �ل��ف ال��ري��اض��ي
كان مسار بحث بني الحكومة واللجنة
األوملبية الدولية حتى  11مارس وهو
آخر موعد لرد األوملبية على تفسيرات
الحكومة للنقاط التسع محل الخالف
وال � �ت� ��ي ت ��دع ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول� �ي ��ة م��ن
خ�ل�ال �ه��ا وج � ��ود ت ��دخ ��ل غ �ي��ر أن ال ��رد
جاء سلبيا من اللجنة الدولية بسبب
ت��دخ��ل ق �ي��ادي�ي�ن ك��وي �ت �ي�ين وم �س��ان��دة
م��اف �ي��ا ال��ري��اض��ة ال��دول �ي��ة ك��اش �ف��ا عن
أن ال�ت�ح��رك النيابي اآلن سيركز على
الداخل من خالل التحقيق في أسباب
ع� � ��دم ان � �ص � �ي ��اع األن � ��دي � ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة
لقرارات وقوانني الدولة وعدم تطبيقها
القوانني الرياضية التي تم تطويرها
ل�ف��ك ال�ح�ص��ار ع��ن ال��ري��اض��ة الكويتية
وتخليصها م��ن ديكتاتورية البعض
مشيرا إل��ى ان تلك التحقيقات ستبدأ

األس �ب��وع ال �ج��اري م��ن خ�لال التحقيق
م��ع االت� �ح ��ادات امل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي راس�ل��ت
ات �ح��ادات �ه��ا ال��دول �ي��ة م��دع�ي��ة ت�ع��ارض
القوانني املحلية مع القوانني الدولية
وال � �ت � ��ي ب �م��وج �ب �ه��ا س �ج �ل ��ت ش �ك��وى
وت ��م اي �ق��اف ال �ن �ش��اط وط��ال��ب األن��دي��ة
ب��ال �ت �ح �ل��ي ب��ال �ش �ج��اع��ة ف ��ي ال �ح �ض��ور
إل��ى ال �ب��رمل��ان ل�ت��وض�ي��ح رؤي�ت�ه��ا وأك��د
أن تهربها من الحضور يعني وجود
أخطاء تريد التهرب منها.
خصخصة األندية
وعن خصخصة األندية أكد النائب
امل� �ع� �ي ��وف أن امل �ج �ل��س ال ي �س �ع��ى م��ن
خ�لال�ه��ا إل��ى تقليص هيمنة البعض
ع �ل ��ى ال ��ري ��اض ��ة ب� �ق ��در ت ��رك� �ي ��زه ع�ل��ى
اهميتها لتطوير ال��ري��اض��ة م��ن خالل
ت �م �ل �ك �ه��ا م� ��ن ال� �ش ��رك ��ات ذات امل �ل��اءة
املالية التي توفر فرصا أفضل لألندية
للمنافسة ورف��ع املستوى الفني وقال

معلقا :انتهى عصر ص��رف الحكومة
على ال��ري��اض��ة فهو ص��رف غير مقنن
وغير ممنهج واذا اردنا رياضة عاملية
فالبد من االح�ت��راف ال��ذي يحتاج إلى
ف �ك��ر ج ��دي ��د ف ��ي إدارة األن� ��دي� ��ة ل��رف��ع
م�س�ت��وى ف��رق�ه��ا ال��ري��اض�ي��ة واملنافسة
على البطوالت.
وت � �ط � ��رق امل � �ع � �ي ��وف ب �ح ��دي �ث ��ه إل ��ى
ق� �ض� �ي ��ة اخ � �ت � �ف� ��اء ال � �ك � �ش ��اف �ي�ن ال ��ذي ��ن
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن ف��ي ال �س��اب��ق بقوله
 :إن ال � �ك � �ش ��اف ��ة ال � ��ري � ��اض � ��ة ت � �ط ��ورت
وه ��ي م��وج��ودة ف��ي ص ��ور اخ ��رى غير
الصورة التقليدية التي عهدناها في
سبعينيات القرن املاضي فلعب الكرة
ف��ي ال �ش��وارع ل��م ي�ع��د م�ت��اح��ا االن كما
في السابق فهناك أكاديميات رياضية
ت �ق ��وم ب��اك �ت �ش��اف امل ��واه ��ب وم� ��ن ي��رد
البحث عن تلك املواهب فسيجدها في
األكاديميات الرياضية وإن كان يؤخذ
عليها الطابع التجاري امل��ادي مشيرا

إل ��ى أه�م�ي��ة أن ت �ب��ادر األن��دي��ة إلن�ش��اء
أكاديميات متخصصة لزيادة املساحة
أمام تلك املواهب وزيادة أعدادها.
استجواب الصبيح
وفيما يتعلق ب��رأي��ه ف��ي استجواب
وزي ��رة ال �ش��ؤون األخ �ي��ر ق��ال امل�ع�ي��وف
إن��ه ك��ان ي��رك��ز ع�ل��ى ق�ض�ي��ة أب �ن��اء دور
ال� �ح� �ض ��ان ��ة ال �ع ��ائ �ل �ي ��ة وال � �ت� ��ي س�ع��ت
ال��وزي��رة لتطبيق القانون بنصه دون
االل �ت��زام ب ��روح ال �ق��ان��ون وع��زم��ت على
إخ ��راج م��ن أك�م��ل ال�س��ن ال�ق��ان��ون�ي��ة من
ال��دار في ظل ان��ه ال يوجد ضغط على
تلك ال��دور وقد سعيت قبل استجواب
محمد طنا إل��ى جمع معلومات حول
ت �ل��ك ال �ق �ض �ي��ة ل �ت��وض �ي��ح م� ��دى ال�ظ�ل��م
ال��واق��ع عليهم م��ن ال ��وزي ��رة وسبقني
النائب محمد طنا بتقديم استجوابه
متضمنا ه��ذا ال�ب�ن��د ف�ت�ح��دث��ت م��ؤي��دا
لالستجواب الذي خرج بتوصيات لم

تلتزم بها الوزيرة وعلى نفس البنود
ت��م ت�ق��دي��م اس�ت�ج��واب آخ��ر م��ن النائب
صالح عاشور.
وت��اب��ع أن م�ع��ام�ل��ة ال ��وزي ��رة ألب�ن��اء
دور ال �ح �ض��ان��ة غ �ي��ر ح �ض��اري��ة وه��م
يمرون بظروف صعبة حيث ال عائلة
وال م � ��أوى وق ��د ت ��رب ��وا م �ن��ذ والدت �ه��م
ح�ت��ى وص��ول �ه��م س��ن ال��رش��د ف��ي بيت
واحد والقانون يقضي أنهم إذا بلغوا
س� ��ن ال � ��واح � ��د وال� �ع� �ش ��ري ��ن ي � �غ� ��ادرون
ال��دار غير انه اشترط أن يتم تأهيلهم
ب��أن ي�ت��زوج��وا أو يحصلوا على عمل
معتبرا أن تعامل الوزيرة مع هذا امللف
ال ي��رق��ى مل�س�ت��وى دول ��ة ت��رع��ى وتهتم
باأليتام وتدفع أم��واال في الخارج من
أجل بناء دور لأليتام.
واع � � � � ��رب امل � �ع � �ي� ��وف ع � ��ن اع � �ت � �ق ��اده
ب ��أن امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي ل��م ي�ت�ع��ام��ل مع
االس�ت�ج��واب ك ��أداة رق��اب�ي��ة فاعلة وأن
امل�س��اء ل��ة السياسية ال تكتمل ف��ي ظل
رفض النواب اتخاذ موقف من أي وزير
يصعد امل�ن�ص��ة وأن ال�ت��وص�ي��ات التي
قدمت ل��وزي��رة ال�ش��ؤون في استجواب
محمد طنا لم تقم بإصالحها وتكررت
األخطاء وكذلك في بقية االستجوابات
معتبرا أن خ��روج جلسة االستجواب
ب �ت��وص �ي��ات ه ��ي ط ��وق ن �ج��اة ل �ل��وزي��ر
امل�س�ت�ج��وب وأن ك��ل ال�ت��وص�ي��ات التي
ص� ��درت م��ن م�ج�ل��س األم� ��ة ع �ل��ى م��دار
تاريخه لم يتم تنفيذها.
توزير النواب
وفيما يتعلق بسنة الحكومة توزير
نواب من مجلس األمة اعتبر املعيوف
ان ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة م��ن أف �ش��ل ال�ت�ج��ارب

ال�ت��ي م��رت بها الحياة السياسية في
الكويت منذ سن تلك السنة حيث يفتح
باب التوزير للبعض فرصة استغالل
مناصبهم لتحقيق مكاسب انتخابية
على حساب الكفاءات من أبناء الوزارة
م �ش �ي��را ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد إل ��ى ت��وج�ي��ه
ح��زم��ة م��ن األس �ئ �ل��ة إل ��ى أح ��د ال� ��وزراء
ح ��ول م��ا اش �ي��ع ع��ن وج� ��ود تعيينات
انتخابية في وزارات��ه مؤكدا انه يدعم
ح��ق ال��وزي��ر ف��ي اخ�ت�ي��ار ق�ي��ادات��ه دون
ال �ل �ج��وء إل ��ى اس �ت �غ�لال ه ��ذا ال �ح��ق في
ت �ح �ق �ي��ق م �ك��اس��ب ان �ت �خ��اب �ي��ة م �ش��ددا
ع�ل��ى أن��ه إذا ل��م ينجح ال��وزي��ر املعني
ف��ي ت�ف�ن�ي��د ت �ل��ك االدع � � ��اءات واإلج��اب��ة
ال��واض�ح��ة الشفافة على م��ا وج��ه إليه
م��ن أس�ئ�ل��ة ف��إن م�ج�ل��س األم ��ة سيقوم
بدوره في املحاسبة.
وم� ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر اع �ت �ب��ر امل �ع �ي��وف
ان امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة ي��ؤخ��ذ عليها
ع��دم إق ��رار ق��ان��ون��ي البصمة ال��وراث�ي��ة
والكاميرات االمنية والتي اعتبرهما
ض��رورة ملحة في ظل أح��داث املنطقة
الساخنة وانتشار املنظمات االرهابية
وت � �ط� ��ور ال �ج ��ري �م ��ة م� ��ؤك� ��دا ان وض ��ع
ال �ك��وي��ت ك ��دول ��ة م�س�ت�ق�ط�ب��ة ل�ل�ع�م��ال��ة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ي �ت ��وج ��ب ع �ل �ي �ه��ا أح �ك ��ام
القبضة األمنية من اجل حماية البالد
معتبرا ان ح��ادث مسجد الصادق هو
م��ن عجل ب��إق��رار ال�ق��ان��ون�ين واك��د عدم
صحة ربط البصمة الوراثية بالجانب
األسري وانه سينصب استخدامه على
الجانب األمني فقط.

 ..ويطالب مكافحة الفساد بالتحقيق مع األولمبي اآلسيوي
ط��ال��ب عضو مجلس األم��ة رئيس
ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ع�ب��دال�ل��ه
املعيوف بقيام هيئة مكافحة الفساد
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ت� �ص ��رف ��ات امل �ج �ل��س
األوملبي اآلسيوي ( )OCAفيما يتعلق
ب �ع �م �ل �ي��ات غ �س��ل األم� � � ��وال وال �ف �س��اد
وشدد على أن اتفاقية استضافة املقر
وإن ك��ان��ت ت�ت�ض�م��ن إع �ط��اء امل�ج�ل��س
امل��ذك��ور ال�ح�ص��ان��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة إال
أن ه � ��ذه ال �ح �ص ��ان ��ة ال ت� �س ��ري ع�ل��ى
الجرائم املرتكبة من قبل هذه الهيئة
باستخدام املصارف الكويتية أو التي
خ�ط��ط ل�ه��ا داخ ��ل األراض ��ي الكويتية
وإن وقعت خارج إقليم الكويت طاملا
خطط لها من داخل الكويت.
وق� ��ال امل �ع �ي��وف إن غ �م��وض ك�ي��ان

ه��ذه الجهة يجعل الجهات الرقابية
مرتبكة في التعامل معها ووضعها
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ح� �ي ��ث ت �ع �ت �ب��ر ال �ج �ه ��ات
ال� ��دول � �ي� ��ة ك � �ي� ��ان امل� �ج� �ل ��س األومل � �ب� ��ي
اآلس � �ي� ��وي م ��ؤس �س ��ا ط �ب �ق��ا ل �ق��وان�ي�ن
ال�ك��وي��ت ف��ي ح�ين أن حكومة الكويت
ت � �ع� ��ده� ��ا م� �ن� �ظ� �م ��ة دول � � �ي� � ��ة أج �ن �ب �ي��ة
وت�ج��اه�ل��ت ذك ��ر أي دول ��ة ف��ي ال�ع��ال��م
سجلت هذه املنظمة فيها ليتكون لها
كيان قانوني يمكن مخاطبته أسوة
ب��امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ك�م��ا
أنها ال ُتعد فرعا من اللجنة األوملبية
الدولية ( )IOCاملسجلة في سويسرا
متسائال :أين تم تسجيل هذه املنظمة
الرسمية لنتمكن من مخاطبتها طبقا
لقوانني الدولة املؤسسة بها؟

وأض ��اف أن�ه��ا ال تعلن ميزانيتها
رس �م �ي��ا وغ� �ي ��ر ق��اب �ل��ة ل �ل �ت��دق �ي��ق م��ن
أي ج �ه��ة أخ� ��رى ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون
رق��م  106لسنة  2013ب�ش��أن مكافحة
غ �س��ل األم � � ��وال وت� �ح ��دي ��دا إخ� �ف ��اء أو
ت�م��وي��ه ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ل�لأم��وال
أو م �ص��دره��ا أو م �ك��ان �ه��ا أو ك�ي�ف�ي��ة
التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها
أو الحقوق املتعلقة بها واستخدامها
ألغ� ��راض غ�ي��ر م �ش��روع��ة وب��امل�خ��ال�ف��ة
ل�لات �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ص��ادق��ت
عليها الكويت.
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى أن ق � �ي� ��ام ال �ح �ك ��وم ��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ب� � ��إع � � �ط� � ��اء ال � �ح � �ص ��ان ��ة
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ملنظمة غ�ي��ر حكومية
ت�ص��رف خ��اط��ئ م��ا ك��ان ي�ج��ب ال�ق�ي��ام

به ويخالف اتفاقية فيينا للعالقات
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة وه � ��و م� ��ا أخ � ��ر ق �ي��ام
البرملان باملصادقة عليها من تاريخ
ت��وق �ي �ع �ه��ا ع� ��ام  2003ث �ل�اث س �ن��وات
ح�ت��ى ق ��ام ال�ش�ي��خ أح �م��د ال�ف�ه��د إب��ان
توليه الوزارة بتمريرها على البرملان
من دون مراجعة وتدقيقها عام 2006
حيث هناك شبهة باستغالل نفوذه
ملصالحه الرياضية وجشعه.
وأش ��ار امل�ع�ي��وف إل��ى أن االتفاقية
ت�ن�ت�ه��ي ب��ان �ت �ه��اء أج �ل �ه��ا امل �ح ��دد في
م�ن�ت�ص��ف أب ��ري ��ل وه ��ي ات �ف��اق �ي��ة غير
ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د إال ب��ال �ع��رض ع�ل��ى
مجلس األم��ة وإلق��راره��ا يجب أال يتم
إعفاء املجلس األومل�ب��ي اآلس�ي��وي من
التدقيق على تصرفاته املالية خالل

الفترة السابقة.
وط ��ال ��ب ب�م�ح��اس�ب��ة ه� ��ذا امل�ج�ل��س
األومل� �ب ��ي اآلس� �ي ��وي ب �س��وء اس�ت�غ�لال
م� �ف� �ه ��وم ال� �ح� �ص ��ان ��ة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
بعمليات غسل األموال والفساد.
وأض ��اف :كما ه��و م�ع��روف فقد تم
استخدام األم��وال الخاصة باملجلس
األوملبي اآلسيوي لترتيب انتخابات
ب�ع��ض االت �ح��ادات اآلس�ي��وي��ة وبشكل
خ� ��اص ات� �ح ��اد ك� ��رة ال� �ق ��دم اآلس �ي��وي
ع � ��ام  2009ال� �ت ��ي أث ��ارت� �ه ��ا ص�ح�ي�ف��ة
ال � �غ ��اردي ��ان اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ف ��ي ف �ب��راي��ر
امل� ��اض� ��ي واس � �ت � �غ �ل�ال ال� ��دع� ��م امل ��ال ��ي
للرياضة من حكومة الكويت ألغراض
غير مشروعة.
وش� ��دد ع �ل��ى أن ��ه ي �ج��ب أال نسمح

للمجلس األوملبي اآلسيوي باإلساءة
ل �ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ال �ن��اص��ع ب��االل �ت��زام
ب��االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة وال��رق��اب��ة على
جمعيات النفع العام وااللتزام بنظم
م �ك ��اف �ح ��ة غ� �س ��ل األم � � � � ��وال وال� �ف� �س ��اد
ال ��دول �ي ��ة امل� �ق ��رة ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 106
لسنة  2013وذلك بالسماح للمجلس
األومل �ب��ي اآلس �ي��وي ب��ال �ف��رار م��ن ه��ذه
ال��رق��اب��ة وال�ت��دق�ي��ق وم��ا سيسببه من
إح � � ��راج ف �ي �م��ا ل ��و ام� �ت ��دت ت�ح�ق�ي�ق��ات
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة
( )FBIل�ل�ك��وي��ت ف�ي�م��ا يتعلق بفساد
 FIFAوامل �ج �ل��س األومل� �ب ��ي اآلس �ي��وي
وارت�ب��اط�ه��ا ب��ال��دع��م امل��ال��ي الحكومي
ال �ك��وي �ت��ي وب��اس�ت�ث�ن��ائ�ه��م م��ن ق��واع��د
الحوكمة في البنوك الكويتية.
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الصانع اختتم زيارة استمرت  6أيام بالتوقيع على عدد من االتفاقيات

الكويت تساهم في تطوير التشريعات
القضائية في أرمينيا
اختتم وزير العدل وزير األوقاف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
ال � �ص� ��ان� ��ع زي� � ��ارت� � ��ه إل � � ��ى ارم� �ي� �ن� �ي ��ا
بالتوقيع على ع��دد من االتفاقيات
وم � ��ذك � ��رات ال �ت �ف ��اه ��م الس �ي �م ��ا ت�ل��ك
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ت �ع��اون ال�ق�ض��ائ��ي بني
البلدين.
وال �ت �ق��ى ال ��وزي ��ر ال �ص��ان��ع خ�لال
زي� ��ارت� ��ه وه � ��ي االول � � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا
لوزير عدل كويتي رئيس جمهورية
ارم�ي�ن�ي��ا س �ي��رج س��رك�ي�س�ي��ان حيث
ن �ق ��ل ل� ��ه ت �ح �ي ��ات ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح� �م ��د ك �م��ا ب �ح��ث م �ع��ه ال �ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وخ� ��اص� ��ه ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
باملجال القضائي وسبل تطويرها
بني وزارتي العدل في البلدين.
وق� ��ال س�ف�ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
ارم �ي �ن �ي��ا ب �س��ام ال �ق �ب �ن��دي ف��ي ب�ي��ان
صحفي حصلت ك��ون��ا على نسخة
منه ان زي��ارة ال��وزي��ر الصانع التي

اس�ت�م��رت س�ت��ة اي ��ام ال��ى جمهورية
ارمينيا كانت ناجحة بكل املقاييس
وق� ��د س��اه �م��ت ف ��ي ت �ع��زي��ز ع�لاق��ات
البلدين.
وذك� � � � � � ��ر ال� � � �ب� � � �ي � � ��ان ان ال � � ��وزي � � ��ر
ال � �ص � ��ان � ��ع ال � �ت � �ق� ��ى خ� �ل� ��ال زي � ��ارت � ��ه
رئ �ي��س وزراء ج �م �ه��وري��ة ارم�ي�ن�ي��ا
ه��وف �ي��ك اب ��راه ��ام� �ي ��ان ح �ي��ث ب�ح��ث
م �ع��ه س �ب��ل ت �ط��وي��ر ال� �ع�ل�اق ��ات ف��ي
امل �ج��ال االق �ت �ص��ادي م��ن خ�ل�ال سن
ق��وان�ين ت�س��اع��د املستثمر االجنبي
لالستثمار في كال البلدين.
واوضح البيان انه تم خالل اللقاء
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة امل �س��اع��دة
القانونية في املسائل الجزائية بني
دولة الكويت وجمهورية ارمينيا.
واش � ��ار ال ��ى ان ال ��وزي ��ر ال�ص��ان��ع
ال � � �ت � � �ق� � ��ى خ � � �ل � ��ال زي� � � � ��ارت� � � � ��ه ك� ��ذل� ��ك
وزي � � ��رة ال� �ع ��دل االرم �ي �ن �ي��ة ارب �ي �ن��ي
ه ��وف �ه ��ان �ي �س �ي ��ان وق � ��ال � ��ت ال� ��وزي� ��ر
االرمينية ان ب�لاده��ا بصدد تغيير

وزير العدل واألوقاف يعقوب الصانع يوقع عددا من االتفاقيات مع أرمينيا

قرابة  100قانون مرحبة بمساهمة
دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت م� �م� �ث� �ل ��ة ب� � � � ��وزارة
ال �ع��دل ووزارة األوق � ��اف وال �ش��ؤون
اإلس�ل�ام �ي��ة ف ��ي امل �س��اه �م��ة ف ��ي ه��ذا
املجال.
بدوره رحب الوزير الصانع بهذه

املشاركة مؤكدا ان مذكرات التفاهم
واالتفاقيات التي تم توقيعها تمهد
الطريق لالنفتاح بكل املجاالت.
واك � � ��د ال � �ط ��رف ��ان اه �م �ي ��ة ت��وق �ي��ع
وزارتي عدل البلدين على االتفاقية
ال�ث�ن��ائ�ي��ة م��ا ي�ع�ك��س رغ�ب�ت�ه�م��ا في

الصحة :خلو البالد تماما
من أي إشعاعات نووية
أكدت وزارة الصحة خلو الكويت
من أي اشعاعات نووية أو مخلفات
مشبعة باليورانيوم املنضب مشيرة
الى أن هواء ومياه وتربة البالد سواء
ف��ي املناطق السكنية أو املخصصة
للزراعة وللثروة الحيوانية اضافة
إل ��ى م�ن�ط�ق��ة امل �ط�ل�اع خ��ال �ي��ة م ��ن أي
ملوثات اشعاعية.
وق� � ��ال م ��دي ��ر إدارة ال ��وق ��اي ��ة م��ن
اإلش�ع��اع ال�ن��ووي ف��ي وزارة الصحة
ف��اض��ل غ�ل��وم لكونا ام��س إن أجهزة
ق� �ي ��اس ن �س �ب��ة ال� �ت� �ل ��وث االش �ع ��اع ��ي
ت �ف �ي��د ف ��ي ق ��راءات � �ه ��ا ال �ي��وم �ي��ة ب��أن
أجواء الكويت خالية من أي ملوثات
اشعاعية تحمل اليورانيوم املنضب.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال� �ك ��وي ��ت ل��دي �ه��ا
م � � � � �خ� � � � ��زون م� � � � ��ن ح � � � �ب � � � ��ات ي � � ��ودي � � ��د
ال�ب��وت��اس�ي��وم ال �ت��ي ت�ح�م��ي االن �س��ان
من االصابة بسرطان الغدة الدرقية
الناتج عن انتشار اليود املشع جراء
ح� ��وادث امل �ف��اع�لات ال �ن��ووي��ة ه��و 60
مليون حبة الفتا إلى أن ذلك املخزون
يكفي البالد حتى عام .2022
وذكر أن لدى الوزارة خطة لتوزيع
ح� �ب ��ات ال� �ب ��وت ��اس� �ي ��وم ع �ل ��ى س �ك��ان

البالد بالتعاون مع الجهات املعنية
خ� �ل��ال ي� � ��وم واح � � ��د وذل � � ��ك ف� ��ي ح ��ال
ارت�ف��اع نسب االش�ع��اع��ات أو ح��دوث
أي تسرب نتيجة للحوادث النووية
في أي دولة.
وأف � � � ��اد غ � �ل ��وم ب� � ��أن ه � �ن ��اك ل�ج�ن��ة
عليا للطوارئ برئاسة نائب رئيس
ال� � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ه��دف �ه��ا
االس �ت �ج��اب��ة وال �ت��دخ��ل ال �س��ري��ع ألي
طارئ اشعاعي أو نووي وهي مكونة
من جهات حكومية عدة تعمل تحت
مظلة االدارة العامة للدفاع املدني.
وق� ��ال إن ل ��دى االدارة  12محطة
رص��د اش�ع��اع��ي م��وزع��ة ع�ل��ى جميع
مناطق الكويت الى جانب العشرات
م��ن م�ح�ط��ات ال��رص��د ال �ت��ي أق��ام�ت�ه��ا
ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة م��وض�ح��ا أن هناك
جهات أخ��رى بصدد اق��ام��ة محطات
للرصد االشعاعي.
وأش� � ��ار إل� ��ى ع� ��زم االدارة ت�ب��دي��ل
ج �م �ي��ع م� �ح� �ط ��ات ال� ��رص� ��د ال �ق��ائ �م��ة
ب��أخ��رى ج��دي��دة ف��ي ح ��ال ل��م تتمكن
الشركة املنفذة من تحديث املحطات
وفق التقنيات واملتطلبات الجديدة.
وذك � � � ��ر غ� � �ل � ��وم أن دول م �ج �ل��س

ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ات �ف �ق ��ت ع�ل��ى
انشاء مركز مشترك الدارة الكوارث
والحوادث واالنذارات املبكرة ويكون
م�ق��ره ف��ي ال�ك��وي��ت مضيفا أن هناك
ت� ��وج � �ه� ��ات أي � �ض� ��ا ل� ��رب� ��ط م �ح �ط��ات
ال ��رص ��د االش �ع��اع �ي��ة واق� ��ام� ��ة م��رك��ز
معلومات متبادل بني دول املجلس.
وأشار إلى أن االدارة تعتزم تنفيذ
ع � ��دد م ��ن امل� �ش ��اري ��ع ب ��ال� �ت �ع ��اون م��ع
الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة مثل
تطوير مختبرات حماية البيئة من
االش �ع��اع وم��راق �ب��ة ال�ب�ي�ئ��ة وت�ط��وي��ر
مختبرات قياس التعرض االشعاعي
ومختبرات م�ع��اي��رة أج�ه��زة القياس
االشعاعية.
وفيما يتعلق بالتراخيص التي
أص��دره��ا قسم التفتيش وتراخيص
االش �ع��ة امل��ؤي�ن��ة ب � ��االدارة خ�ل�ال ع��ام
 2015ق ��ال غ �ل��وم إن �ه��ا ب�ل�غ��ت 1365
ترخيصا ما بني استيراد واستخدام
وت �ج��دي��د واض ��اف ��ة وال �غ ��اء وت�ع��دي��ل
وتراخيص شخصية.
وذكر أن عدد أجهزة االشعة التي
تم استيرادها العام املاضي لصالح
ش ��رك ��ات ط �ب �ي��ة ح �ك��وم �ي��ة وخ��اص��ة

تطوير العالقات القضائية بينهما
بما ي�ق��ود لتوقيع اتفاقيات قادمة
ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ي�ن ل� ��دى زي� � ��ارة وزي� ��رة
العدل االرمينية املرتقبة للكويت.
ك � �م ��ا ال � �ت � �ق ��ى ال� � ��وزي� � ��ر ال� �ص ��ان ��ع
رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االرم�ي�ن��ي

ب� ��اإلن� ��اب� ��ة إدوارد ش� ��ارم� ��ازان� ��وف
حيث اشاد بالعالقات الثنائية بني
دول��ة ال�ك��وي��ت وج�م�ه��وري��ة ارمينيا
و ب�م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة  -االرم �ي �ن �ي��ة وال ��زي ��ارات
املتبادلة فيما بينها.
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �ص ��دد ن �ق��ل ال ��وزي ��ر
ال� �ص ��ان ��ع ت �ح �ي ��ات رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� � � � ��ة م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ل ��رئ� �ي ��س
املجلس الوطني االرميني كالوست
س��اه��اك�ي��ان وت�م�ن�ي��ات��ه ل��ه بالشفاء
العاجل.
ووف� � � ��ق ال � �ب � �ي ��ان ال� �ت� �ق ��ى ال� ��وزي� ��ر
ال�ص��ان��ع ك��ذل��ك ك��اث��ول�ي�ك��وس عموم
االرم ��ن ك��اري�ك�ين ال�ث��ان��ي ال��ذي اثنى
على العالقات الوطيدة بني البلدين
وعلى املعاملة املمتازة التي تتمتع
ب �ه��ا ال �ج��ال �ي��ة االرم �ي �ن �ي��ة ب��ال�ك��وي��ت
وفي الدول العربية عموما.

التربية :ضم الحضانات للوزارة
واحالة الموضوع للفتوى
بلغت  231جهازا و 117م��ادة مشعة
ت �ت �ع �ل��ق ب ��االس � �ت � �خ ��دام ��ات ال �ط �ب �ي��ة
واالسنان مبينا أن عدد التراخيص
ال � �ج� ��دي� ��دة امل� �م� �ن ��وح ��ة ل�ل�اش �خ ��اص
بلغت  452ترخيصا و 210تراخيص
مجددة.
وأف� � ��اد ب ��أن ��ه ت �م��ت امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ت �ج ��دي ��د ت ��راخ� �ي ��ص أرب � �ع� ��ة أج �ه ��زة
تشخيصية و 35جهاز أشعة لعالج
االس� �ن ��ان وذل� ��ك ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ط�ب��ي
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ف� ��ي ح�ي��ن ت� ��م ال �ت �ج��دي��د
لتراخيص  45جهاز أشعة لألسنان
و 52جهاز أشعة تشخيصية للقطاع
الطبي الخاص.
وعن إحصائية اإلدارة لعام 2015
ق ��ال إن �ه��ا أظ �ه��رت أن ع ��دد ال�ع�ي�ن��ات
التي أخ��ذه��ا قسم حماية البيئة من
االش�ع��اع للهواء بلغت  92عينة في
حني بلغ عدد العينات املأخوذة ملياه
ال �ش��رب  2282عينة و 70عينة ملياه
اآلب ��ار و 754ل�ل�م��واد ال�غ��ذائ�ي��ة و267
للمواد البيئية.

قال وكيل وزارة التربية الدكتور
ه�ي�ث��م االث� ��ري ان م�ج�ل��س ال� ��وزراء
اعتمد قرارا بضم الحضانات الى
وزارة ال�ت��رب�ي��ة واح��ال��ة امل��وض��وع
ال ��ى ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع لتحديد
آلية النقل.
وأش � � � ��ار األث � � � ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ال��ى وج��ود لجنة مشكلة
م � ��ن ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزارة ال � �ش� ��ؤون
االجتماعية والعمل لهذا الغرض
م�ض�س�ف��ا ان «م ��ن امل�ل�ائ ��م ان يتم
االنتظار ال��ى حني انتهاء الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع م ��ن وض� ��ع ت �ص��وره��ا
حول آلية هذا النقل وبعد ذلك يتم
ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ين ال ��وزارت�ي�ن لتنفيذ
تلك اآللية».
وأوضح ان الحضانات ستكون
ل �ه��ا ادارت � �ه � ��ا امل �س �ت �ق �ل��ة ال �ت��اب �ع��ة
للتعليم ال �خ��اص وان وض��ع آلية
م� � �ح � ��ددة ل� �ل� �ح� �ض ��ان ��ات م ��ره ��ون
بانتهائها من الفتوى والتشريع
نافيا مناقشة مقترح يقضي بان
ي �ك��ون اص� �ح ��اب ال �ح �ض��ان��ات من
التربويني.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� ��ر أك� ��د األث� ��ري
ع ��دم زي � ��ادة م �ص��روف��ات امل� ��دارس
ال �خ��اص��ة ال� ��ى ح�ي�ن االن �ت �ه ��اء من
صياغة قانون التعليم الخاص من

قبل اللجنة التعليمية في مجلس
االم ��ة مبينا ان ه �ن��اك اجتماعني
ب�ين ال�ت��رب�ي��ة وال�ل�ج�ن��ة التعليمية
ع �ق��دا ل�ل�ب�ح��ث ف ��ي ه ��ذا امل��وض��وع
فيما سيعقد اجتماع آخ��ر قريبا
بحضور اولياء االم��ور واصحاب
امل��دارس للخروج بتصور واضح
حول زيادة املصروفات من عدمه.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى ح � ��رص ال� � � ��وزارة
على اي�ج��اد ح��ل نهائي الشكالية
املصروفات سواء كانت اكاديمية
او ت �ت �ع �ل ��ق ب � ��ال � ��رس � ��وم االخ � � ��رى
الخاصة بالزي امل��درس��ي والكتب
واملواصالت حتى ال يتم الخوض
ب �ه��ا ف ��ي ب ��داي ��ة ك ��ل ع � ��ام دراس � ��ي
وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون خ ��اض �ع ��ة ل��رق��اب��ة
كاملة من قبل الوزارة.
واف� ��اد ب ��ان ج�م�ي��ع امل �ص��روف��ات
يجب ان تكون محددة في العقود
املوقعة مع اولياء االمور وبالتالي
ال يمكن زي��ادت�ه��ا اال بعد موافقة
وزارة التربية.
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في اجتماع جمعية الصداقة اإليطالية الكويتية

علي الخالد :تبادل الزيارات الشبابية
وتعزيز التعاون العلمي مع إيطاليا
ق��ال السفير الكويتي ف��ي ايطاليا
ال �ش �ي ��خ ع �ل ��ي ال� �خ ��ال ��د ان ال �ع�ل�اق ��ات
الثنائية بعد أكثر من نصف قرن من
ال �ت �ب��ادل ال��دب�ل��وم��اس��ي حققت تقدما
غ �ي��ر م �س �ب��وق ف ��ي م�خ�ت�ل��ف م �ج��االت
التعاون وأعرب عن تطلعه الى تكثيف
أنشطة التعاون مع التركيز الخاص
ع� �ل ��ى ت � �ب � ��ادل ال � � ��زي � � ��ارات ال �ش �ب��اب �ي��ة
والجامعية وتبادل الخبرات وتعزيز
ال�ت�ع��اون العلمي والتعليمي خاصة
في مجاالت التميز االيطالي املعروفة.
واقترح تنظيم لقاءات مشتركة في
مختلف م�ج��االت ال�ت�ع��اون وتشجيع
ال � � ��زي � � ��ارات ال ��رس� �م� �ي ��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة
وت�ط��وي��ر ال�ت�ب��ادل ال�س�ي��اح��ي السيما
م��ع م��دي �ن��ة ف �ل��ورن �س��ا ال �ت��ي اع�ت�ب��ره��ا
عاصمة الصداقة االيطالية الكويتية.
واش��اد السفير الخالد في اجتماع
جمعية الصداقة الكويتية  -االيطالية
السنوي بمدينة فلورنسا التاريخية
ب� � ��دور س �م��و ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د

وب �ص �م �ت��ه ال �ج �ل �ي��ة م ��ن خ �ل��ال دع �م��ه
ال � �ط� ��وي� ��ل ل � �ج � �ه� ��ود ت� �ع� �م� �ي ��ق ج � ��ذور
ال � �ص ��داق� ��ة ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وي�ي�ن امل ��دن ��ي
وال� � �ح� � �ض � ��اري ان � �ط �ل�اق ��ا م � ��ن م��دي �ن��ة
ف �ل��ورن �س��ا ال �ت��ي ق �ل��دت س �م��وه وس��ام
ال ��زن �ب �ق ��ة ال �ف �ض �ي��ة أرف � � ��ع أوس �م �ت �ه��ا
عرفانا بمكانته واسهاماته.
وأش � � � � ��ار ال � � ��ى م � �ش� ��ارك� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ف ��ي م� �ع ��رض اك �س �ب��و م �ي�ل�ان��و 2015
وف � ��وز ج �ن��اح �ه��ا ب �ج��ائ��زة ال �ج �م �ه��ور
للعمارة وبتنظيم معرض (ال�ف��ن في
الحضارة االسالمية) األول من نوعه
ف��ي م�ت��اح��ف ق�ص��ر (س �ك��ودي��ري��ا دي��ل
كويرينالى) بحضور رئيس ايطاليا
سيرجيو ماتاريال.
وش� � � ��ارك ب ��االج� �ت� �م ��اع ال � � ��ذي أق �ي��م
ب �ق �ص��ر (ف �ي �ل�ل�ا س �ت �ي �ب��ري��ت) ب�م��دي�ن��ة
(فلورنسا) التاريخية عمدة فلورنسا
داري� ��و ن��اردي�ل�ا وم �س��ؤول��ة ال�ع�لاق��ات
ال � ��دول � �ي � ��ة ن �ي �ك ��ول �ي �ت ��ا م ��ان� �ت ��وف ��ان ��ي
وممثلي البعثات القنصلية باملدينة

سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد

واملجلس البلدي.
كما حضر االجتماع ممثل رئيس
املجلس اإلقليمي لتوسكانا للعالقات
ال� ��دول � �ي� ��ة ال � �ي � �س� ��ان� ��درو ل � ��و ب��رس �ت��ي
ورئ� �ي ��س ال �ج ��ال �ي ��ات االس�ل�ام� �ي ��ة ف��ي

اي �ط��ال �ي��ا وام � ��ام ف �ل��ورن �س��ا ع ��ز ال��دي��ن
الزير وممثل مجلس مدينة فلورنسا
ي ��اك ��وب ��و ت �ش �ي �ل�لاي وع � ��دد م ��ن ك �ب��ار
املسؤولني والشخصيات العامة.
وأكد العمدة نارديال في كلمة خالل

االج �ت �م ��اع ح� ��رص م��دي �ن��ة ف�ل��ورن�س��ا
امل�ت��آخ�ي��ة م��ع ال �ك��وي��ت ع�ل��ى م�ش��اط��رة
أص��دق��ائ �ه��ا اح �ت �ف��االت �ه��م الس �ي �م��ا ان
دولة الكويت أحيت في فبراير املاضي
ذك��رى م��رور  55عاما على االستقالل

و 25ع��ام��ا ع�ل��ى ال�ت�ح��ري��ر و 10أع��وام
على ت��ول��ي سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
صباح االحمد مقاليد الحكم.
وأش � ��اد ن ��اردي�ل�ا ب��ال �ت �ق��دم ال�ك�ب�ي��ر
وال �ن �م��و ال��واس��ع ل�ل�ع�لاق��ات الثنائية
م�ش�ي��را ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ال��ى زي ��ارات
س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وأع� �ض ��اء ال�ح�ك��وم��ة
الكويتية ال��ى ايطاليا باالضافة الى
مشاركة الكويت الناجحة واملتميزة
ف��ي معرض (اكسبو ميالنو) الدولي
م ��ن ج��ان �ب��ه رح� ��ب م ��ؤس ��س ورئ �ي��س
جمعية ال�ص��داق��ة بيير أن��دري��ا فاني
وأع� � �ض � ��اء م �ج �ل��س ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة
وأص � ��دق � ��اء ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ش �ي��خ ع�ل��ي
ال�خ��ال��د ف��ي االج �ت �م��اع ال�س�ن��وي ألول
م�ب��ادرة شعبية عفوية للتضامن مع
حرية الكويت واستقاللها ضد الغزو
واالح �ت�ل�ال ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م��ن مدينة
فلورنسا ما يجعل من املدينة العريقة
رأس جسر التواصل بني البلدين.

توفير خدمة التوقيع االلكتروني للتيسير على المستفيدين

إعادة الهيكلة تنفي خفض الدعم المالي
للعاملين بالقطاع الخاص
نفى األمني العام لبرنامج اعادة
ه�ي�ك�ل��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال�ج�ه��از
التنفيذي ل�ل��دول��ة ف��وزي املجدلي
صحة م��ا نشر ف��ي بعض وسائل
االعالم حول تخفيض الدعم املالي
للعاملني في القطاع الخاص.
وق� � � ��ال امل � �ج ��دل ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف ��ي ان وث � �ي � �ق� ��ة اإلص � �ل� ��اح
االق� �ت� �ص ��ادي وامل ��ال ��ي ال �ت��ي أع�ل��ن
عنها قبل نحو اسبوعني أش��ارت
إل ��ى أن ه �ن��اك ت��وج�ه��ا دائ �م��ا لكي
ي ��وج ��ه ال ��دع ��م مل�س�ت�ح�ق�ي��ه ب �ه��دف
ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ال�ت��وظ�ي��ف ال��وه�م��ي
م��ن خ�ل�ال ال �ق��رارات والتشريعات
التي تنظم الدعم.
وذك ��ر ان ال��وث�ي�ق��ة ت�ط��رق��ت إل��ى
زي� ��ادة م�خ�ص�ص��ات دع ��م ال�ع�م��ال��ة
الوطنية في الوظائف واملهن التي
يندر إقبال املواطنني عليها بهدف

تشجيعهم على االنخراط في هذه
املهن والوظائف.
واش � ��ار ال ��ى ان ال��وث �ي �ق��ة أك ��دت
ض� � ��رورة وض� ��ع ض ��واب ��ط ت�ض�م��ن
ع ��دم اس �ت �غ�لال م�خ�ص�ص��ات دع��م
ال� �ع� �م ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ع�ب��ر ال�ت�ش�غ�ي��ل ال��وه�م��ي
م��وض �ح��ا ان �ه��ا ت �ه��دف اي �ض��ا إل��ى
ت ��رش� �ي ��د ورف� � � ��ع ك� � �ف � ��اءة اإلن � �ف� ��اق
وإصالح سوق العمل.
وأض � � ��اف امل� �ج ��دل ��ي أن ال ��دول ��ة
ت � �س � �ع� ��ى م � � ��ن خ � �ل� ��ال ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج
ل�ت�ح�ق�ي��ق األه � � ��داف ال��وط �ن �ي��ة في
دع��م ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وتشجيع
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل �ل �ب�ل�اد
وت��وف�ي��ر االم �ك��ان��ات ع�ل��ى مختلف
ال� �ص� �ع ��د ل � �غ� ��رس م �ف ��اه �ي ��م وق �ي��م
ال �ع �م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ل��دى
جميع شرائح املجتمع.

مساعد العسعوسي

فوزي املجدلي

واكد ان الدولة تسعى ايضا إلى
دعم املبادرين وأصحاب املشاريع
الصغيرة للعمل ف��ي القطاع غير
ال �ح �ك��وم��ي م �ب �ي �ن��ا أن ال �ح �ك��وم��ة
تسعى ألن يكون القطاع الخاص

أساس العمل التنموي بالسواعد
الكويتية.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى دش �ن��ت الهيئة
ال�ع��ام��ة للمعلومات امل��دن�ي��ة مكتبا
جديدا لخدمة التوقيع االلكتروني

ب��امل �ب �ن��ى ال��رئ �ي��س ل �ب��رن��ام��ج اع ��ادة
ه� �ي� �ك� �ل ��ة ال� � �ق � ��وى ال � �ع ��ام � �ل ��ة ب� �ه ��دف
ال �ت �ي �س �ي��ر ع� �ل ��ى امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م��ن
خدماتها.
واكد املدير العام للهيئة مساعد
العسعوسي ف��ي تصريح صحافي
امس ان مشروع التوقيع االلكتروني
يعتبر من أبرز انجازات الهيئة التي
تساهم بفاعلية في نقل الكويت الى
عصر الهوية االلكترونية من خالل
ت��وف �ي��ر ال�ت�ق�ن�ي��ة االم �ن ��ة وامل�ع�ت�م��دة
ل�ض�م��ان ام��ن وس��ري��ة ال�ب�ي��ان��ات في
م �خ �ت �ل��ف ال � �خ� ��دم� ��ات وامل � �ع ��ام �ل�ات
االلكترونية.
وأض� � ��اف أن ه� ��ذا امل � �ش ��روع ي�ع��د
أح ��د ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ع�م�ل�ي��ة ل��واح��دة
من الخدمات التي تقدمها البطاقة
امل��دن �ي��ة ال��ذك �ي��ة ال �ت��ي س��اه �م��ت في
ح��ل مشكلة ه��وي��ة ط��ال�ب��ي ال�خ��دم��ة

االلكترونية من املواطنني واملقيمني
مبينا أن الهيئة تمكنت من تذليل
العقبات أمام تحديد هوية املتعامل
ال �ك �ت��رون �ي��ا ع �ب��ر ت��دش �ي �ن �ه��ا خ��دم��ة
التوقيع االلكتروني.
وأش ��ار إل��ى اف�ت�ت��اح الهيئة ع��ددا
م ��ن م �ك��ات��ب ال �ت��وق �ي��ع اإلل �ك �ت��رون��ي
الدائمة في بنك االئتمان واملؤسسة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
وامل� �ب� �ن ��ى ال ��رئ� �ي ��س وف� � ��رع ض��اح �ي��ة
فهد األح�م��د إل��ى جانب العديد من
املكاتب املؤقتة التي انجزت مهمتها
ف ��ي وزارة امل ��ال� �ي ��ة ووزارة ال �ع��دل
وإدارة ال �خ �ب ��راء وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للصناعة
وشركة ناقالت النفط وشركة نفط
الكويت وجمعية املحامني وشركة
زين.
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الكندري كرم موظفي التوثيق والمعلومات
ّ
كرم األمني العام ملجلس األمة
ع� �ل��ام ع� �ل ��ي ال � �ك � �ن� ��دري م��وظ �ف��ي
إدارة التوثيق واملعلومات وذلك
ب�ح�ض��ور األم�ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
لقطاع املعلومات خالد املطيري.
وت� ��م ت �ك��ري��م ك ��ل م ��ن ان �ت �ص��ار
س �ل �ي �م��ان ال �س �ع �ي��د م ��دي ��ر إدارة
ال �ت��وث �ي��ق وامل� �ع� �ل ��وم ��ات وط �ل�ال
حميدي الصبحان رئ�ي��س قسم
التوثيق البرملاني وخولة عادل
ال �ب �ل��وش��ي رئ �ي��س ق �س��م ال�ع�ق��ود
وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة وامل � ��وظ� � �ف �ي��ن ع �ب �ي��ر
ي ��وس ��ف امل ��اج ��د وف��اط �م��ة خ��ال��د
ال ��راش ��د وأح �م��د ح �ي��در ال�ص�ف��ار
وأح �م��د ف ��ؤاد ع�ط��ا ال�ل��ه ومحمد
ادري � ��س م �ح �م��ود وذل � ��ك ت �ق��دي��را

ل�ل�ج�ه��د امل �م �ي��ز ف ��ي ان �ج ��از ملف
أعمال األعضاء إلكترونيا خالل
الفصل التشريعي ال��راب��ع عشر
وت� ��وزي � �ع � �ه� ��ا خ� �ل ��ال ج� �ل� �س ��ة 15
مارس  2016املاضي والتي أشاد
بها السادة االعضاء.
وي��أت��ي ه ��ذا ال �ت �ك��ري��م بمثابة
ال �ت �ش �ج �ي��ع ل �ل �م��زي��د م ��ن ال �ع �ط��اء
والتفاني في العمل.

األمني العام عالم الكندري متوسطا موظفي إدارة التوثيق واملعلومات بحضور األمني العام املساعد لقطاع املعلومات خالد املطيري

األمانة العامة نظمت
ورشة األخطاء المطبعية
في تقارير اللجان

املستشار الجاسم متوسطا عدد من املشاركات في الورشة

ن�ظ�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ت إدارة ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دع��م
االستشاري واملتابعة التابعة
ل� �ق� �ط ��اع ال� �ل� �ج ��ان ف� ��ي األم� ��ان� ��ة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س األم� � ��ة ورش ��ة
عمل بعنوان األخطاء املطبعية
ف��ي تقارير ال�ل�ج��ان بالتعاون
مع املستشار صالح الجاسم .
وخ� �ص� �ص ��ت ورش � � ��ة ال �ع �م��ل
ل �ل �ع��ام �ل�ين ف ��ي ق� �ط ��اع ال �ل �ج��ان

للتعرف على األخطاء املطبعيه
ف��ي ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان وت��م عقب
ال � ��ورش � ��ة ت � ��وزي � ��ع ال � �ش � �ه ��ادات
للمشاركني في ورشة العمل.

حرس المجلس اختتم دورتي الشرطة
العسكرية وإدارة المستودعات
ت � �ح� ��ت إش � � � � ��راف األم � �ي� ��ن ال � �ع� ��ام
امل �س��اع��د ل� �ش ��ؤون ال� �ح ��رس ال �ل��واء
خ ��ال ��د ال ��وق� �ي ��ت اخ �ت �ت��م ع �س �ك��ري��و
حرس مجلس األمة كال من الدورة
التأسيسية للشرطة العسكرية رقم
( )23لعدد ( )5متدربني والتي عقدت
بمركز ت��دري��ب الحماية والتعزيز
ب��ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ف��ي ال �ف �ت��رة من
 2016/2/4إلى  2016/3/17ودورة
إدارة املستودعات وطرق التخزين
رقم ( )7لعدد متدربني اثنني والتي
عقدت بمديرية اإلم��داد والنقليات
ب��ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ف��ي ال �ف �ت��رة من
 2016/3/10إلى .2016/3/24
وقال اللواء الوقيت في تصريح
صحفي إن هاتني الدورتني جاءتا
ب �ن��اء ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات م ��ن رئ�ي��س
مجلس األم��ة م ��رزوق علي الغانم
ف� ��ي ض � � ��رورة االرت� � �ق � ��اء ب �م �ه ��ارات
وق ��درات عسكريي ح��رس املجلس
ف��ي امل �ج��االت األم�ن�ي��ة والعسكرية
واإلداري � � � � � ��ة ح� �ت ��ى ي �م �ك��ن ت �ط��وي��ر
أدائ� � �ه � ��م ب� �م ��ا ي� ��واك� ��ب امل �ت �غ �ي ��رات
األمنية الطارئة.
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اللواء خالد الوقيت والرائد بدر املطوع مع بعض اثنني من مجتازي الدورة

وأض ��اف أن ال�ب��رام��ج التدريبية
امل� �ن� �ف ��ذة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ك� ��ل م��ن
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي وح ��رس مجلس
األم� � � � � ��ة ت� � ��أت� � ��ي ف � � ��ي ض� � � � ��وء خ �ط��ة
م � ��وض � ��وع � ��ة ت� � ��م ت� �ن� �س� �ي� �ق� �ه ��ا ب�ي�ن
املستويات القيادية لكل منهم.
كما أش��اد بالتعاون البناء بني
ح� � ��رس م �ج �ل ��س األم � � ��ة وال � �ح� ��رس
الوطني وما أثمرت عليه نتاج هذا

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

التعاون من جاهزية أمنية عالية
لحرس املجلس.
وف��ي خ�ت��ام كلمته أع ��رب ال�ل��واء
ال��وق�ي��ت ع��ن امتنانه للجهد ال��ذي
بذله أف��راد الحرس خالل التدريب
والخبرة العملية متمنيا لهم دوام
ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح خ�ل�ال عملهم
بحرس املجلس.
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