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الصحية :عدم
اكتمال النصاب حال
دون إقرار قانوني
العمل و الصيدلة

الحمود :الكويت
باتت قبلة للشعر
واألدب

الكويت تبني أكبر
مسجد في شمال
ألمانيا

القحطاني نقل عن رئيس مجلس األمة عدم اقرار البديل االستراتيجي قبل دراسته

اتحاد البترول :الغانم طلب من الصالح
وقف المساس بحقوق موظفي النفط
التميمي :نأمل التوصل إلى توافق نيابي حكومي
بشأن مزايا القطاع النفطي
فيما اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه
أمس رئيس اتحاد عمال البترول
وص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات
س �ي��ف ال �ق �ح �ط��ان��ي ي��راف �ق��ه ع��دد
م� ��ن أع � �ض� ��اء االت � �ح� ��اد ورؤس� � ��اء
النقابات النفطية ،قال القحطاني
ع�ق��ب ال �ل �ق��اء ان ال��رئ �ي��س ال�غ��ان��م
ق � ��ام ب ��االت� �ص ��ال ب� ��وزي� ��ر امل��ال �ي��ة
أن� ��س ال �ص��ال��ح ح �ي��ث ط �ل��ب منه
وق��ف اص� ��دار أي ق� ��رارات تتعلق
ب �م �ك �ت �س �ب��ات ح� �ق ��وق ال �ع �م��ال �ي��ة
بالقطاع النفطي وإعطاء فرصة
للوصول إل��ى حل يرضي جميع
األطراف.

مضيفا أن الغانم أك��د لهم ان
البديل االستراتيجي لن يبت فيه
إال بعد ان تتم دراسته بعناية.
وأشار إلى ان الغانم أكد أهمية
وض� � � � ��رورة ان ت� �ت� �ع ��اون ج�م�ي��ع
األط ��راف ملواجهة ك��ل التحديات
التي تواجهها البالد مؤكدا أنه
ك ��ان ح��ري �ص��ا ك��ل ال �ح��رص على
حقوق ومكتسبات العاملني في
النفط وع��دم امل�س��اس واألض ��رار
ب �ه��ا الف� �ت ��ا إل� ��ى أن� ��ه ت ��م االت� �ف ��اق
م��ع ال��رئ �ي��س ع�ل��ى ع �ق��د اج�ت�م��اع
بالقريب العاجل.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ك�ش��ف م��راق��ب
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال �ل��ه

واف � � ��ق م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ى
م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تحديد
ت�ع��رف��ة وح��دت��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ب �ه��دف ت�ع��دي��ل ال�ت�ع��رف��ة ملعالجة
اخ � �ت �ل�االت ال �ط �ل��ب امل �ب��ال��غ فيها
ووق� ��ف امل �ب��ال �غ��ة ف ��ي االس �ت �ه�لاك
وذل� ��ك دون امل �س��اس باملستهلك

صاحب االستهالك الرشيد.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف
وزارة امل ��ال �ي ��ة ات� �خ ��اذ اج � � ��راءات
اصدار الئحة بدل استغالل امالك
ال� ��دول� ��ة ال� �ج ��دي ��دة .وذل � ��ك ض�م��ن
ترجمة مضامني وثيقة االصالح
امل��ال��ي واالق� �ت� �ص ��ادي وال �ت��داب �ي��ر

ال�ت�م�ي�م��ي ع ��ن ال �س �ع��ي ل �ل �خ��روج
بتصور وتوافق نيابي حكومي
ع �م��ال��ي ح ��ول م �ع��ال �ج��ة م�ك��اف��آت
وم� �م� �ي ��زات ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع
النفطي.
م �ش �ي��را إل ��ى أن م�ج�ل��س األم ��ة
يذهب الى اتجاه عدم التصعيد
وعدم ظلم اي فئة سواء بالقطاع
النفطي أو أي قطاع من قطاعات
ال� �ع� �م ��ل ب� ��ال� ��دول� ��ة م � �ش� ��ددا ع�ل��ى
ض��رورة ان تذهب الحكومة إلى
خطوات مدروسة واالبتعاد عن
تعقيد األمور وتأزيمها.

سمو األمير متوسطا رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد

رئيس وأعضاء مكافحة الفساد
إقرار قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء يؤدون اليمين القانونية أمام األمير

الميزانيات :تقدير بنود الميزانية
ال تواكب التغييرات الطارئة عليها
أكدت لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي أن اآلل � � �ي � ��ات واألس� � ��س
امل �ت �ب �ع��ة ح ��ال �ي ��ا ف� ��ي ت �ق ��دي ��ر ب �ن��ود
امليزانية ال تواكب التغييرات التي
ط��رأت عليها م��ن ارت �ف��اع م�ط��رد في
املصروفات والتي تضخمت إل��ى 4
أض �ع��اف م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه خ�ل�ال أق��ل
م��ن عشر س�ن��وات وأف�ق��ده��ا قدرتها
ع� �ل ��ى ض �ب �ط �ه ��ا وك� �ب� �ح� �ه ��ا ب��دل �ي��ل
االن�خ�ف��اض ال�ح��اد ف��ي اإلي ��رادات إال

أن املصروفات في امليزانية الجديدة
ل��م تخفض إال ب�ـ  279مليون دينار
فقط.
وق ��ال ��ت ال �ل �ج �ن��ة :ي �ج��ب أن ت�ق��ود
وزارة امل��ال�ي��ة سلسلة م��ن م �ب��ادرات
اإلص� �ل ��اح وال �ت �غ �ي �ي��ر ك��ون �ه��ا أك �ث��ر
ال � � � � � ��وزارات ق � � ��درة ع� �ل ��ى ت�ش�خ�ي��ص
االختالالت املالية.
تفاصيل (ص)05

تفاصيل (ص)03

ال � �ه� ��ادف� ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق زي� � � ��ادة ب ��دل
اس�ت�غ�لال ام�ل�اك ال��دول��ة الخاصة
ال �ع �ق��اري��ة وال� �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن آل �ي��ة
جديدة واضحة وشفافة وعادلة.
تفاصيل (ص)04

أدى اليمني القانونية أمام سمو
األمير الشيخ صباح األحمد امس
كل من رئيس الهيئة العامة ملكافحة
ال� �ف� �س ��اد امل �س �ت �ش ��ار ع �ب��دال��رح �م��ن
النمش ون��ائ��ب ال��رئ�ي��س املستشار
رياض الهاجري واألعضاء مشاري
امل �ط �ي��ري وداود ال� �ج ��راح وم�ح�م��د

ملف «الدستور»

اجتماعات اللجان في فبراير 2016

  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا في فبراير المالية أنجزت  18موضوعا وأعدت تقريرينفي  6اجتماعات
 التشريعية أعدت  5تقارير في اجتماع واحداستغرق ساعة واحدة

تفاصيل (ص)13-08

ال�س�ب�ي�ع��ي وع �ب��دال��وه��اب امل��زي�ن��ي
ول� ��ؤي ال �ص��ال��ح وذل � ��ك بمناسبة
تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ت � � ��رأس س�م��و
األم �ي��ر اج�ت�م��اع��ا مل��ؤس�س��ة الكويت
للتقدم العلمي كما استقبل سمو
األم� �ي ��ر د .ع �ب��دال �ل��ه ال �غ �ن �ي��م وذل ��ك

بمناسبة فوزه بجائزة امللك فيصل
العاملية لفرع الدراسات اإلسالمية
ل �ل �ع��ام  2016م �ش �ي��دا س �م��وه ب��دور
الغنيم املتميز واملتواصل في هذا
املجال.
تفاصيل (ص)02

تعديل قانون العمالة المنزلية
على جدول أعمال المجلس اليوم
أدرج على جدول أعمال جلسة
مجلس األمة العادية اليوم تقرير
رقم  19للجنة املالية عن االقتراح
ب�ق��ان��ون بتعديل ق��ان��ون العمالة
املنزلية.
ورأت اللجنة انه من الضرورة
ت � �ع� ��دي� ��ل ال � �ن � ��ص ب� �ح� �ي ��ث ي� �ك ��ون
إن � � �ش� � ��اء ال� � �ش � ��رك � ��ة ب� � �ش � ��رط ع� ��دم
ت�ق��اض��ي أرب ��اح ت��زي��د ع�ل��ى ٪ 10
م��ن التكلفة اإلجمالية الستقدام

العامل املنزلي ويقصد بالتكلفة
التكاليف الكلية الفعلية الثابتة
وامل� � �ت� � �غ� � �ي � ��رة امل � � �ب� � ��اش� � ��رة وغ� �ي ��ر
املباشرة.
وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ق � ��د ان� �ت� �ه ��ت إل� � ��ى ع� � ��دم ال �ح ��اج ��ة
إل��ى ال�ت�ع��دي��ل واالك �ت �ف��اء بالنص
الحالي.
تفاصيل (ص)06
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استقبل الغنيم ووزير الثقافة الروسي وترأس اجتماع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعزى الرئيس الباكستاني

رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد
يؤدون اليمين القانونية أمام األمير

سمو األمير في لقطة جماعية مع أعضاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد حفظه الله ورعاه
ب� �ق� �ص ��ر ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح ام ��س
وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي� � � ��ر األوق � � ��اف
وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع حيث قدم لسموه رئيس
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة الفساد
امل �س �ت �ش��ار ع �ب��دال��رح �م��ن ال�ن�م��ش
ونائب الرئيس املستشار رياض
ال� �ه ��اج ��ري واألع� � �ض � ��اء م �ش ��اري
املطيري وداود ال�ج��راح ومحمد
السبيعي وع�ب��دال��وه��اب املزيني
ول � � ��ؤي ال � �ص ��ال ��ح ألداء ال �ي �م�ي�ن
القانونية أم��ام سموه بمناسبة
ت� �س� �ل� �م� �ه ��م م � � �ه� � ��ام م� �ن ��اص� �ب� �ه ��م

ال� �ج ��دي ��دة.وح� �ض ��ر أداء ال �ي �م�ين
ال �ق��ان��ون �ي��ة ن��ائ��ب وزي � ��ر ش ��ؤون
ال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ علي
الجراح.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى اس�ت�ق�ب��ل
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
د.عبدالله الغنيم وذلك بمناسبة
فوزه بجائزة امللك فيصل العاملية
لفرع الدراسات اإلسالمية للعام
.2016
وأش � � � � � � � � � ��اد س� � � � �م � � � ��وه ب� � � � � � ��دوره
امل� �ت� �م� �ي ��ز وامل� � �ت � ��واص � ��ل ف � ��ي ه ��ذا
امل � � �ج� � ��ال وت� �ح� �ق� �ي ��ق امل� � ��زي� � ��د م��ن
ه ��ذه اإلن� �ج ��ازات ل�خ��دم��ة ال��وط��ن
ال� �ع ��زي ��ز ورف� � ��ع راي � �ت� ��ه ف� ��ي ك��اف��ة

األمير مستقبال د .عبدالله الغنيم

املحافل متمنيا له دوام التوفيق
والنجاح.
وع � � � �ق � � ��ب االس� � � �ت� � � �ق� � � �ب � � ��ال ق� � ��ال
د.ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ي � ��وس � ��ف ال� �غ� �ن� �ي ��م:
ت �ش��رف��ت ب �ل �ق��اء ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد امل�ف��دى ال��ذي
ه �ن��أن��ي ب�ح�ص��ول��ي ع �ل��ى ج��ائ��زة
امللك فيصل العاملية التي تعد من
أه��م ال�ج��وائ��ز العربية والعاملية
وه� ��ذا ال�ت�ك��ري��م ال� ��ذي ك��رم�ن��ي به
صاحب السمو بلقائه يعد أيضا
ج��ائ��زة أخ� ��رى أح ��وزه ��ا ف��ي ه��ذا
املجال السيما أن صاحب السمو
ك � ��ان دائ� �م ��ا وراء أب� �ن ��ائ ��ه أب �ن��اء
الكويت في دعمهم وحثهم على
أن ي �ص �ل��وا إل ��ى أع �ل��ى امل�ن��اص��ب

وأعلى األماكن في الدول املختلفة
هذه الجائزة وهذا التكريم الذي
ك��رم�ن��ي ب��ه ص��اح��ب ال�س�م��و يعد
داف� �ع ��ا ج ��دي ��دا مل ��واص �ل��ة ال�ع�م��ل
وال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي ف� ��ى م �ج��ال��ي
س� ��واء ف��ي م �ج��ال ال �ج �غ��راف �ي��ا أو
مجال البحث العلمي.
ك �م��ا ت� � ��رأس ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر السيف ظهر امس
اجتماعا ملؤسسة الكويت للتقدم
العلمي واستقبل وزي��ر الثقافة
ب �ج �م �ه��وري��ة روس �ي ��ا االت �ح��ادي��ة
ف�لادي �م �ي��ر م�ي��دي�ن�س�ك��ي وال��وف��د
امل��راف��ق وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
للبالد.

ولي العهد استقبل رئيسي
األمن الوطني وهيئة الرياضة
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��و ول � � ��ي ال �ع �ه ��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ح�ف�ظ��ه الله
بقصر السيف صباح امس رئيس
جهاز األم��ن الوطني الشيخ ثامر
ال �ع �ل��ي واس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س مجلس
اإلدارة املدير العام للهيئة العامة
ل�ل��ري��اض��ة ال�ش�ي��خ أح �م��د امل�ن�ص��ور
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ

ن ��واف األح �م��د ببرقية ت�ع��زي��ة إل��ى
ال ��رئ� �ي ��س م �م �ن ��ون ح �س�ي�ن رئ �ي��س
ج �م �ه��وري��ة ب��اك �س �ت��ان اإلس�لام �ي��ة
ال�ص��دي�ق��ة ضمنها س�م��وه خالص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا
الهجوم االن�ت�ح��اري ال��ذي وق��ع في
أح � ��د امل �ت �ن ��زه ��ات ب �م��دي �ن��ة اله ��ور
وال��ذي أسفر عن سقوط العشرات

م��ن ال�ض�ح��اي��ا وال �ج��رح��ى مبتهال
سموه إلى املولى تعالى أن يتغمد
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته
وأن ي�س�ك�ن�ه��م ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وأن
ينعم على الجرحى بسرعة الشفاء
والعافية.
سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

وبعث حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت� �ع ��زي ��ة إل� � ��ى ال ��رئ �ي ��س
ممنون حسني رئيس جمهورية
ب��اك �س �ت��ان اإلس�ل�ام �ي��ة ال�ص��دي�ق��ة
أع� ��رب ف�ي�ه��ا س �م��وه ع ��ن خ��ال��ص
ت� � �ع � ��ازي � ��ه وص� � � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه
ب �ض �ح��اي��ا ال �ه �ج��وم االن �ت �ح��اري
ال � ��ذي وق� ��ع ف ��ي أح� ��د امل �ت �ن��زه��ات
بمدينة اله��ور وال ��ذي أس�ف��ر عن
س �ق��وط ال �ع �ش��رات م��ن الضحايا
وال�ج��رح��ى معظمهم م��ن النساء
واألطفال.
م��ؤك��دا س �م��وه اس�ت�ن�ك��ار دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وإدان� � �ت� � �ه � ��ا ال� �ش ��دي ��دة
ل �ه��ذا ال �ع �م��ل االره ��اب ��ي ال�ش�ن�ي��ع

ال� � ��ذي ي �ت �ن��اف��ى وم � �ب� ��ادئ ال��دي��ن
اإلس � �ل ��ام� � � ��ي ال � �ح � �ن � �ي� ��ف وك � ��اف � ��ة
ال � �ش � ��رائ � ��ع ال � �س � �م� ��اوي� ��ة وال� �ق� �ي ��م
اإلن�س��ان�ي��ة وال� ��ذي أودى بحياة
األب��ري��اء اآلم�ن�ين واستهدف أمن
واستقرار البلد الصديق مشيرا
سموه إل��ى موقف دول��ة الكويت
الثابت والرافض لالرهاب بكافة
أش �ك��ال��ه وص � ��وره س��ائ�لا س�م��وه
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح
ج�ن��ات��ه وأن ي�م��ن ع�ل��ى ال�ج��رح��ى
بسرعة الشفاء والعافية.
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عزى نظيره الباكستاني بضحايا تفجير الهور

الغانم يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد عمال
البترول ويعقوب والعنبري
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س
رئ� � �ي � ��س ات � � �ح� � ��اد ع� � �م � ��ال ال � �ب � �ت� ��رول
وص�ن��اع��ة ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات سيف
القحطاني يرافقه ع��دد م��ن أعضاء
االتحاد ورؤساء النقابات النفطية.
وح� �ض ��ر ال �ل �ق ��اء م ��راق ��ب م�ج�ل��س
األم � ��ة ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل ��ه ال�ت�م�ي�م��ي
والنائب فيصل الكندري.
وع� �ق ��ب االج� �ت� �م ��اع ق � ��ال ال �ن��ائ��ب
عبدالله التميمي ان اللقاء استهدف
ال� �خ ��روج ب �ت �ص��ور وت ��واف ��ق ن�ي��اب��ي
ح� �ك ��وم ��ي ع� �م ��ال ��ي ح� � ��ول م �ع��ال �ج��ة
مكافآت ومميزات العاملني بالقطاع
النفطي.
وأض � � ��اف ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح�ف��ي
ال �ت �ق �ي �ن��ا ب �ح �ض��ور رئ �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة برئيس اتحاد عمال البترول
ورؤساء النقابات النقطية للوقوف
ع�ل��ى م��وض��وع ام �ت �ي��ازات وم�ك��اف��آت
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان
مجلس االمة يذهب الى اتجاه عدم
التصعيد وع��دم ظلم اي فئة س��واء
ب��ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي او اي ق �ط��اع من
قطاعات العمل بالدولة.
وش � ��دد ال �ت �م �ي �م��ي ع �ل��ى ض� ��رورة
ان ت��ذه��ب ال �ح �ك��وم��ة ال� ��ى خ �ط��وات
م � ��دروس � ��ة واالب � �ت � �ع� ��اد ع� ��ن ت�ع�ق�ي��د
االم� � ��ور وت��أزي �م �ه��ا الف �ت��ا ال� ��ى ل�ق��اء
رئيس مجلس االم��ة وممثلي االم��ة
بممثلي ال�ن�ق��اب��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يرمي
ال � ��ى ال � �خ � ��روج ب� �ت� �ص ��ور وب� �ت ��واف ��ق
نيابي عمالي وحكومي ح��ول هذه
القضية.
إل��ى ذل��ك ق��ال رئيس اتحاد عمال
البترول وصناعة البتروكيماويات
سيف القحطاني ان الرئيس الغانم
ق� � ��ام ب� ��االت � �ص� ��ال ب� �ن ��ائ ��ب ورئ� �ي ��س
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية أنس
الصالح حيث طلب منه وقف اصدار
اي قرارات تتعلق بمكتسبات حقوق
ال �ع �م��ال ب��ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وإع �ط��اء
ف��رص��ة ل �ل��وص��ول إل� ��ى ح ��ل ي��رض��ي
جميع األط��راف مضيفا ان الرئيس

التميمي :نسعى
إلى توافق نيابي
حكومي حول
مكافآت وامتيازات
القطاع النفطي
القحطاني :رئيس
المجلس حريص على
حقوق ومكتسبات
العاملين في القطاع

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال رئيس وأعضاء اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات

قد اكد لهم ان البديل االستراتيجي
لن يبت فيه اال بعد ان تتم دراسته
بعناية ومن ثم عرضه على اللجنة
امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وب�ع��د
ت � �ق� ��وم ال �ل �ج �ن ��ة ب� ��اط�ل��اع األط � � ��راف
امل�ع�ن�ي��ة ع�ل��ى ت�ف��اص�ي��ل م��اف�ي��ه بمن
فيهم النقابات النفطية.
وأشار ان رئيس مجلس االمة أكد

 ..وخالل استقباله عبد العزيز العنبري

اهمية وض ��رورة ان تتعاون جميع
األطراف ملواجهة كل التحديات التي
تواجهها البالد وخصوصا األزم��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ب �ض �م��ان وت �ج��اوزه��ا
م��وك��دا ان ال�غ��ان��م ك ��ان ح��ري�ص��ا كل
ال �ح��رص ع �ل��ى ح �ق��وق وم�ك�ت�س�ب��ات
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وع��دم
امل� �س ��اس واألض� � � ��رار ب �ه��ا الف �ت��ا ان��ه

ت��م االت� �ف ��اق م��ع ال��رئ �ي��س ع �ل��ى عقد
اجتماع بالقريب العاجل.
كما استقبل رئيس مجلس األمة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س
نجمي املنتخب الوطني لكرة القدم
ال �س ��اب �ق�ي�ن ج ��اس ��م ي �ع �ق ��وب وع �ب��د
العزيز العنبري .
وهنأ الغانم خ�لال اللقاء الالعب

 ..ومستقبال جاسم يعقوب

ج��اس��م ي �ع �ق��وب ب�م�ن��اس�ب��ة اخ �ت �ي��اره
م��ن قبل االت�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة القدم
(ف �ي �ف��ا) ك��أح��د أس��اط �ي��ر ال �ل �ع �ب��ة في
ال�ع��ال��م كما هنأ ال�غ��ان��م ال�لاع��ب عبد
العزيز العنبري بمناسبة تكريمه في
مهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون
ال �ـ �ـ  14ت �ق��دي��را ل� � ��دوره ال� ��ري� ��ادي في
املجالني الرياضي واإلعالمي.

م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ب� �ع ��ث رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم ببرقية
الى نظيره الباكستاني سردار اياز
صادق عبر فيها عن خالص العزاء
وصادق املواساة بضحايا التفجير
االره��اب��ي ال��ذي وق��ع بمدينة اله��ور
واس �ف��ر ع��ن س�ق��وط ع�ش��رات القتلى
والجرحى االبرياء.
وق��ال الغانم في برقيته ازاء هذا
ال �ف �ع��ل االج� ��رام� ��ي ال �ش �ن �ي��ع وال� ��ذي
اس � �ت � �ه� ��دف االب � � ��ري � � ��اء م � ��ن ال� �ن� �س ��اء
واالط �ف ��ال :ن��ؤك��د ملعاليكم تضامن
م �ج �ل ��س االم � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال �ك ��ام ��ل
م��ع ال �ش �ع��ب ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ال�ش�ق�ي��ق
ون�ش��دد على ادان�ت�ن��ا لتلك االع�م��ال
االج� ��رام � �ي� ��ة ال � �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف ام ��ن
واستقرار باكستان.
واك ��د ال �غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي�ت��ه اهمية
امل �ض��ي ق��دم��ا ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ت��دش�ين
ت � �ع ��اون اق �ل �ي �م��ي ودول � � ��ي م ��ن اج��ل
ال � � �ت � � �ص� � ��دي ل � � �ظ� � ��اه� � ��رة االره� � � � � � ��اب
واجتثاثها من جذورها.
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كلف وزارة المالية اتخاذ إجراءات إصدار الئحة بدل استغالل أمالك الدولة الجديدة

مجلس الوزراء يقر قانون تحديد تعرفة
الكهرباء والماء
وافق مجلس الوزراء
على مشروع قانون
في شأن تحديد تعرفة
وحدتي الكهرباء
والماء بهدف تعديل
التعرفة لمعالجة
اختالالت الطلب المبالغ
فيه ووقف المبالغة
في االستهالك
وذلك دون المساس
بالمستهلك صاحب
االستهالك الرشيد.
كما قرر مجلس الوزراء
تكليف وزارة المالية
اتخاذ اجراءات اصدار
الئحة بدل استغالل
امالك الدولة الجديدة.
وذلك ضمن ترجمة
مضامين وثيقة االصالح
المالي واالقتصادي
والتدابير الهادفة
لتحقيق زيادة بدل
استغالل امالك الدولة
الخاصة العقارية والتي
تتضمن آلية جديدة
واضحة وشفافة
وعادلة.
ومن جهة اخرى اطلع
المجلس على توصية
لجنة الشؤون القانونية
بشأن مشروع قرار
مجلس الوزراء بتعديل
بعض احكام الالئحة
التنفيذية للقانون رقم
 34لسنة  2000بانشاء
الجامعات الخاصة وقرر
الموافقة على مشروع
القرار.

ع �ق��د م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ه
األس�ب��وع��ي بعد ظهر أم��س ف��ي قاعة
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي ق�ص�ـ�ـ��ر ال�س�ي��ف
ب��رئ��اس��ة سمــو ال�ش�ي��خ ج��اب��ر م�ب��ارك
الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
وب�ع��د االج�ت�م��اع ص��رح وزي��ر الدولـة
لشؤون مجلس الوزراء الشيـخ محمد
عبدالله املبارك الصباح بما يلي :
اط�ل��ع مجلس ال ��وزراء ف��ي مستهل
اج �ت �م��اع��ه ع �ل��ى ال ��رس ��ائ ��ل امل��وج �ه��ة
ل� �ح� �ض ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
حفظه الله ورعاه من كل من الرئيس
ع � �ب ��د رب � � ��ه ه � � � ��ادي م � �ن � �ص ��ور ه � ��ادي
رئ �ي ��س ج �م �ه��وري��ة ال �ي �م��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة
والرئيس حسن شيخ محمود رئيس
ج �م �ه ��وري ��ة ال � �ص ��وم ��ال ال �ف �ي��درال �ي��ة
الشقيقة وال��رئ �ي��س محمد ول��د عبد
العزيز رئيس الجمهورية اإلسالمية
املوريتانية الشقيقة وكذلك من ارينا
س��وس��و ل�ب�ي��رغ رئ�ي�س��ة وزراء مملكة
ال �ن ��روي ��ج ال �ص��دي �ق��ة وت �ن ��اول ��ت ه��ذه
الرسائل العالقات القائمة بني دولة
الكويت وكل من هذه ال��دول الشقيقة
وال � �ص ��دي � �ق ��ة وس � �ب� ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا ف��ي
امليادين كافة.
ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على
ال��رس��ال��ة املشتركة امل��وج�ه��ة لحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورع ��اه م��ن ك��ل م��ن ال��رئ�ي��س ف��ران�س��وا
هوالند رئيس الجمهورية الفرنسية
وب � ��ان ك ��ي م� ��ون األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
امل �ت �ح��دة وس �ي �غ��والن روي � ��ال رئ�ي�س��ة
ال � ��دورة ال �ح��ادي��ة وال�ع�ش��ري��ن ملؤتمر
ب��اري��س ح ��ول امل �ن��اخ وال �ت��ي تعلقت
ب��دع��وة دول ��ة ال�ك��وي��ت للتوقيع على
ات �ف��اق ح��ول م��ؤت�م��ر ب��اري��س للمناخ
املقرر عقده في نيويورك شهر أبريل
القادم.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء أي�ض��ا
ع� �ل ��ى ال� ��رس� ��ال� ��ة امل ��وج � �ه ��ة ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورع��اه من جينز ستولتنبرج األمني
العام لحلف شمال األطلسي (الناتو)
والتي تعلقت بتبادل وجهات النظر
حول سبل التعاون بني دولة الكويت
وحلف الناتو.
ث ��م أح � ��اط ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ع� �ل� �م ��ا ب �ن �ت��ائ��ج
ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام بها للبالد مؤخرا
ك��ل م��ن اس�ل�ك��و ول ��د أح �م��د أزي� ��د بيه
وزي��ر ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون
للجمهورية اإلس�لام�ي��ة املوريتانية
والسيد داتو سيرى انيفا أمان وزير
خ��ارج �ي��ة م��ال�ي��زي��ا و وزي ��ر خ��ارج�ي��ة
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م� �ن� �غ ��ول� �ي ��ا ال� �ص ��دي� �ق ��ة
ب ��ور ي �ف �س��وري��ن وال �ت��ي ت��م خ�لال�ه�م��ا

الموافقة
على تعديل الالئحة
التنفيذية لقانون
إنشاء الجامعات
الخاصة
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

اس� � �ت� � �ع � ��راض ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة
امل�ت�م�ي��زة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت
وك � ��ل م ��ن ه � ��ذه ال � � ��دول ف ��ي امل� �ج ��االت
ك��اف��ة وأوج � ��ه ت�م�ن�ي�ت�ه��ا وب �ح��ث آخ��ر
امل �س �ت �ج��دات وال� �ت� �ط ��ورات اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول �ي��ة وال�ق�ض��اي��ا م�ح��ل االه�ت�م��ام
املشترك.
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر أط� �ل ��ع ال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح خ��ال��د
الحمد الصباح مجلس ال��وزراء على
االس� �ت� �ع ��دادات ال �ج��اري��ة الس�ت�ض��اف��ة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال �ل �ق��اء ال�ي�م�ن��ي خ�لال
ش �ه��ر اب ��ري ��ل ال� �ق ��ادم وذل� ��ك ب�ح�ض��ور
م �م �ث �ل�ين ع ��ن األم � ��م امل �ت �ح ��دة ورح ��ب
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ه��ذه االس �ت �ض��اف��ة
م�ع��رب��ا ع��ن ص ��ادق األم ��ل ب ��أن يسفر
هذا اللقاء املأمول عن نتائج إيجابية
ت��ؤدي إل��ى حقن دم��اء اخ��وان�ن��ا أبناء
الشعب اليمني ليستعيد اليمن دوره
املعهود ضمن اسرته العربية وينعم
شعبه الشقيق بالسالم واالستقرار.
ك �م��ا أط �ل��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
م �ح �ض ��ر اج � �ت � �م ��اع ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة امل� �ت� �ض� �م ��ن ال �ت �ق ��ري ��ر
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ل �ل �ع��ام ()2016 2015
للجنة ال�ك��وي��ت الوطنية للتنافسية
ال� � � � ��ذي ت � � �ن� � ��اول ت� �ح� �ل� �ي ��ل ال � �ج� ��وان� ��ب
ال �ت �ن��اف �س �ي��ه امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��االق �ت �ص��اد
الكويت استنادا على نتائج التقرير
ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ت �ن��اف �س �ي��ة ال� � �ص � ��ادر ع��ن
املنتدى االقتصادي العاملي في العام
 20152016وتشير نتائج ه��ذا العام
ب��أن دول��ة ال�ك��وي��ت حققت تقدما إلى
إلى املركز ( )34على املستوى الدولي
ف��ي م��ؤش��ر التنافسية ال��دول�ي��ة وه��و
م��ا يمكن اع�ت�ب��اره تحسنا ج�ي��دا عن
األعوام املاضية وقرر مجلس الوزراء
ت �ك �ل �ي��ف ه �ي �ئ��ة ت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م��ار
املباشر بالتنسيق مع األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ولجنة الكويت الوطنية التنافسية
ل� �ل ��وص ��ول إل� � ��ى ت� � �ص � ��ورات م ��وح ��دة
ب�ش��أن ت�ق��اري��ر التنافسية بما ي��ؤدي

إل��ى تحسني بيئة االع �م��ال ف��ي دول��ة
الكويت.
وف� � � � ��ي إط� � � � � ��ار م � �ت� ��اب � �ع� ��ة م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء ل�ل�ج�ه��ود ال �ج��اري��ة م��ن أج��ل
دع ��م وم �س��ان��دة اإلج � � ��راءات ال��داع �م��ة
مل�س��ار اإلص�ل�اح امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي
وم� � �ع � ��ال� � �ج � ��ة االخ � � � � �ت � �ل� ��االت امل� ��ال � �ي� ��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ف ��اس� �ت� �م ��ع م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء إل ��ى ش ��رح م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر
النفط بالوكالة أن��س خ��ال��د الصالح
لتفاصيل اإلج � ��راءات ال�ت��ي ت��م ويتم
اتخاذها في سياق ترجمة مضامني
وثيقة اإلص�ل�اح امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي
والتدابير الهادفة لتحقيق غاياتهـا
ال��وط �ن �ي��ة وم �ن �ه��ا م��ا ي�ت�ص��ل ب��زي��ادة
ب��دل استغالل أم�لاك ال��دول��ة الخاصة
العقارية واملعدة من قبل وزارة املالية
والتي تتضمن آلية جديدة واضحة
وشفافة وعادلة وقرر مجلس الوزراء
تكليف وزارة املالية باتخاذ إجراءات
اص � ��دار الئ �ح��ة ب ��دل اس �ت �غ�لال أم�ل�اك
الدولة الجديدة.
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد وان� �ط�ل�اق ��ا م��ن
أه �م �ي��ة ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ب��اع �ت �ب��اره
ع �ص��ب االق� �ت� �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي وأش� ��اد
مجلس الوزراء بالخطوات اإليجابية
التصحيحية ال�ت��ي ت��م ات�خ��اذه��ا في
إط� � ��ار ت��رش �ي��د االن � �ف� ��اق ف ��ي ال �ق �ط��اع
النفظي في ضوء ما يشهده الوضع
امل � ��ال � ��ي م � ��ن م � �ع ��وق ��ات م � ��ؤك � ��دا أن �ه��ا
تنسجم م��ع ال�ت��وج�ه��ات ال�ه��ادف��ة إلى
إصالح املسار املالي واالقتصادي وال
تمس الحقوق واملكتسبات األساسية
التي يتمتع بها العاملون في القطاع
النفطي كما أن هذه اإلجراءات تسري
ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي أج � �ه ��زة ال ��دول ��ة
ك��اف��ة وم�ج�ل��س ال� ��وزراء ي��دع��و جميع
األطراف ذات العالقة بدعم ومساندة
ه��ذه ال�ج�ه��ود وت�ح�م��ل مسؤولياتها
الوطنية وتجسيد التعاون املنشود
ل � �ت � �ج � ��اوز ه� � � ��ذه امل � ��رح � �ل � ��ة ال ��دق� �ي� �ق ��ة
وت� �ح ��دي ��ات� �ه ��ا وت� �ح� �ق� �ي ��ق امل �ص �ل �ح��ة
الوطنية العليا.

ك �م��ا اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص�ي��ات لجنة ال �ش��ؤون القانونية
بشأن مشروع مرسوم باملوافقة على
ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وح �ك��وم��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ق�ي��رغ�ي��زي��ة
ب �ش ��أن اإلع � �ف� ��اء م ��ن ت��أش �ي��رة دخ ��ول
لحملة ج��وازات السفر الدبلوماسية
والخاصة ومشروع مرسوم باملوافقة
على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت
وح �ك��وم��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ق�ي��رغ�ي��زي��ة
بشأن التعاون االقتصادي والفني.
وق� � ��رر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء امل ��واف �ق ��ة
على مشروعي املرسومني ورفعهما
لحضرة صاحب السمو األمير حفظه
الله ورعاه.
وح � � ��رص � � ��ا م � � ��ن ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ل��ى
امل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل ��ى ت ��رش �ي ��د اس �ت �ه�ل�اك
ال� �ط ��اق ��ة ال �ك� �ه ��رب ��ائ �ي ��ة وامل� � �ي � ��اه ب�م��ا
ي �س �ت �ه��دف ال� �ح ��د م� ��ن اإلس � � � ��راف ف��ي
اس�ت�خ��دام ه��ات�ين ال�خ��دم�ت�ين ون��اق��ش
امل� �ج� �ل ��س ت ��وص� �ي ��ة ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
القانونية ب�ش��أن م�ش��روع ق��ان��ون في
شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء
واملاء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة
ملعالجة اختالالت الطلب املبالغ فيها
ووق��ف املبالغة ف��ي االس�ت�ه�لاك وذل��ك
دون امل� �س ��اس ب��امل �س �ت �ه �ل��ك ص��اح��ب
االس �ت �ه�لاك ال��رش �ي��د ال ��ذي يستخدم
ال�ط��اق��ة الكهربائية وامل �ي��اه بما يفي
باحتياجاته الضرورية دون إسراف
وق��رر املجلس امل��واف�ق��ة على مشروع
ال� �ق ��ان ��ون ورف � �ع ��ه ل �ح �ض��ره ص��اح��ب
ال �س �م��و األم � �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � ��اه
تمهيدا إلحالته ملجلس األمة.
ك �م��ا اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
توصية اللجنة ب�ش��أن م�ش��روع ق��رار
مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون رق��م
( )34لسنة  2000بإنشاء الجامعات
الخاصة وق��رر املجلس املوافقة على
مشروع القرار.
وه� �ن ��أ م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء األس� �ت ��اذ
د .ع �ب��د ال �ل��ه ي��وس��ف ال�غ�ن�ي��م رئ�ي��س
مركز البحوث وال��دراس��ات الكويتية

ب�م�ن��اس�ب��ة ف � ��وزه امل �س �ت �ح��ق ب �ج��ائ��زة
امللك فيصل العاملية لفرع الدراسات
اإلس�لام �ي��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام  2016وال ��ذي
ج ��اء ت �ق��دي��را مل��ا ق��دم��ه د .ال�غ�ن�ي��م في
مجال البحوث وال��دراس��ات في علوم
م �ت �ن��وع��ة ت �س �ه��م ف� ��ي إث � � ��راء امل �ك �ت �ب��ة
العربية وأش��اد مجلس ال��وزراء بهذا
اإلنجاز الطيب متمنيا للدكتور عبد
ال�ل��ه الغنيم دوام التوفيق والنجاح
وتحقيق املزيد من اإلنجازات لخدمة
الوطن العزيز ورف��ع رايته في املجال
الدولي.
ث��م بحث مجلس ال ��وزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م��ل ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
الساحة السياسية على الصعيدين
العربي والدولي.
وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء
سلسلة ال�ت�ف�ج�ي��رات اإلره��اب �ي��ة التي
وق �ع��ت ف��ي م �ط��ار ب��روك �س��ل وم�ح�ط��ة
امل� �ت ��رو ف ��ي م �م �ل �ك��ة ب�ل�ج�ي�ك��ا م��ؤخ��را
والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد
من الضحايا كما أدان مجلس الوزراء
ك ��ذل ��ك ح� � ��ادث االن� �ف� �ج ��ار ف ��ي م��دي �ن��ة
الهور شرق باكستان والذي أدى إلى
مقتل وإصابة العديد من األبرياء هذا
وأك��د مجلس ال��وزراء إدان�ت��ه ورفضه
ال �ش ��دي ��دي ��ن ل� �ه ��ذه ال� �ج ��رائ ��م م �ج��ددا
موقف دولة الكويت الرافض لإلرهاب
بكافة أشكاله وأنواعه والذي ترفضه
األدي ��ان وال�ق�ي��م واألع ��راف اإلنسانية
ك ��اف ��ة م �ع��رب��ا ع ��ن خ��ال �ـ��ص ال �ت �ع��ازي
واملواساة للبلدين الصديقني.
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طالبت وزارة المالية باستحداث منصب وكيل متفرغ لشؤون الخزانة العامة

الميزانيات :مستعدون إلصدار تعديالت تشريعية
لتقويم انحرافات الميزانية

ق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع � ��دن � ��ان ع �ب��د
ال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت ملناقشة
آلية وأس��س إع��داد تقديرات ميزانيات
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وك �ي �ف �ي��ة ت�ع��ام��ل
وزارة امل��ال �ي��ة م�ع�ه��ا ب �ح �ض��ور ك��ل من
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
املالية والنفط بالوكالة أن��س الصالح
ووك� �ي ��ل دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إس �م��اع �ي��ل
الغانم.
أوال :ض � ��رورة ت�غ�ي�ي��ر أس ��س إع ��داد
امليزانية
بينت اللجنة أن اآلل �ي��ات واألس��س
املتبعة حاليا في تقدير بنود امليزانية
ال تواكب التغييرات التي طرأت عليها
من ارتفاع مطرد في املصروفات والتي
تضخمت إلى  4أضعاف ما كانت عليه
خ�ل�ال أق ��ل م��ن ع�ش��ر س �ن��وات وأف�ق��ده��ا
قدرتها على ضبطها وكبحها بدليل
االن �خ �ف ��اض ال� �ح ��اد ف ��ي اإلي � � � ��رادات إال
أن امل�ص��روف��ات ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة
ل ��م ت �خ �ف��ض إال ب� �ـ  279م �ل �ي��ون دي �ن��ار
فقط .وف��ي ال��دول املتقدمة هناك وزارة
ل �ل �خ ��زان ��ة م �ع �ن �ي��ة ب �م ��راق �ب ��ة إي� � � ��رادات
ومصروفات األجهزة الحكومية وهي
التي تحدد اتجاهات اإلنفاق الحكومي
لتنسجم سياساتها املالية مع خططها
التنموية وال أقله أن تبدأ وزارة املالية
خطوة إصالحية أول��ى في ه��ذا املجال

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ب ��اس� �ت� �ح ��داث م �ن �ص��ب وك� �ي ��ل م �ت �ف��رغ
لشؤون الخزانة العامة ضمن هيكلها
التنظيمي بدال من الوضع القائم.
ثانيا :املناقالت بني بنود امليزانية
ك�م��ا تكشف ك�ث��رة امل �ن��اق�لات املالية
بني بنود امليزانية إلى افتقار تقديرات
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ل� �ل ��دق ��ة امل��ال �ي��ة
ومراعاة قدرتها التنفيذية خاصة فيما
يتعلق باملشاريع اإلنشائية إذ إن هذه
املناقالت ال تعكس القيمة التشغيلية
الحقيقية لها.
بل يقع هذا الخلل في أبسط البنود
اح �ت �س��اب��ا ك�ت�ق��دي��ر م �ك��اف��أة ال�ط�ل�ب��ة إذ
ي �ج��ب م �ع��رف��ة ع� ��دد ال �ط �ل �ب��ة ال�ف�ع�ل�ي�ين
م �ض ��اف ��ا إل� �ي ��ه ع � ��دد ال �ط �ل �ب��ة امل �ت��وق��ع
ق� �ب ��ول� �ه ��م م � �ض� ��روب� ��ا ف � ��ي م �ك��اف��أت �ه��م
الشهرية ليتم رصد االعتماد السنوي

حينها وسبق أن طلبت إحدى الهيئات
التعليمية النقل من هذا البند لصالح
بند آخر مرتني خالل السنة املالية بـ 20
مليون دينار دون أن يحدث عجز فيه
أث �ن��اء تنفيذ امل�ي��زان�ي��ة م�م��ا يشير إل��ى
تضخمه.
ث� ��ال � �ث� ��ا :ت� � �ف � ��اوت ك� � �ف � ��اءة األن� �ظ� �م ��ة
املحاسبية في الجهات الحكومية
تعج التقارير الرقابية بمالحظات
ض � �ع� ��ف وت� � � �ف � � ��اوت ك � � �ف� � ��اءة األن� �ظ� �م ��ة
املحاسبية وإدارات التدقيق الداخلي
ب �ي ��ن األج� � � �ه � � ��زة ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة وك � �ث� ��رة
الشكاوى من قلة أعداد املحاسبني رغم
وج ��ود ط��واب�ي��ر م��ن امل�ح��اس�ب�ين ال يتم
توظيفهم وإن وظفوا فإن نسبة كبيرة
منهم ال يعملون في الوحدات الوظيفية
املناسبة ملؤهلهم مما يستوجب تبني

وزارة امل��ال �ي��ة إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لتقليص
ت�ل��ك ال�ف�ج��وات م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر إدارة
ق�ط��اع امليزانية لديها وجعلها مركزا
للتدريب وقبول محاسبني بأعداد أكبر
ألن�ه��ا ستثري س��وق العمل فيما بعد
وذات امل�س��ؤول�ي��ة م��وج��ه أي�ض��ا لجهاز
امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ال �خ��اض��ع إلش ��راف
وزير املالية.
راب � � �ع� � ��ا :إع� � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال �ه �ي �ئ��ات
الحكومية
وسبق أن أوضحت اللجنة أن القفزة
ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة ال �ق��ادم��ة
وامل� �ق ��در ب �ـ  12م �ل �ي��ار دي �ن ��ار ي �ج��ب أن
ُيقلص م��ن داخ��ل امليزانية نفسها من
خ�ل�ال خ �ط��وة ج ��ادة ت�ت�م�ث��ل ف��ي إع ��ادة
هيكلة ال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة املتشعبة
وال �ب��ال �غ��ة  64ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة وب��ات��ت

الصحية :عدم إكتمال النصاب حال دون
إقرار قانوني العمل و الصيدلة
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
البرملانية النائب ط�لال الجالل إن
ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م�ع��ت أم ��س م��ع غ��رف��ة
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وممثلني عن
ات� �ح ��اد امل � �ص� ��ارف ورئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ح �ق ��وق ال �ع��ام �ل�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ف��ي
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ورئ �ي��س االت�ح��اد
ال� �ع ��ام ل �ع �م��ال ال �ك��وي��ت وع � ��دد م��ن
ال �ج �ه ��ات ذات ال �ص �ل��ة وت� ��م خ�ل�ال
االج � �ت � �م� ��اع م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�ل�ات
امل� �ق ��دم ��ة ع �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ال �ع �م ��ل ف��ي
القطاع األهلي.
وأض � � ��اف ال� �ج�ل�ال ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ع �ق��ب اج� �ت� �م ��اع ال�ل�ج�ن��ة
أم ��س :طلبنا م��ن ال�ج�ه��ات املعنية
التي حضرت االجتماع أم��س بعد
ان استمعنا ال��ى آرائهم في قانون

جانب من اجتماع اللجنة الصحية أمس

ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع االه �ل��ي عموما
وف��ي ال�ت�ع��دي�لات النيابية املقدمة
ع�ل��ى ال�ق��ان��ون خ�ص��وص��ا ت��زوي��دن��ا
ب � �م �ل�اح � �ظ ��ات � �ه ��م م � �ك � �ت� ��وب� ��ة ح� ��ول
ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
العمل في القطاع االهلي.

واش � ��ار ال �ج�ل�ال ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
س�ت�س�ت�ك�م��ل م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ع��دي�لات
ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع الح � ��ق ف � ��ور وص� ��ول
م �ل��اح � � �ظ � ��ات ال � � �ج � � �ه � ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة
وسنحيل تقريرنا بعد مناقشتها
الى املجلس.

وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة
ال�ص�ح�ي��ة ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح�م��اد
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح �ف��ي ي � ��وم ام��س
ان ال�ل�ج�ن��ة ع �ق��دت اج �ت �م��اع ف��رع��ي
ب � ��االع� � �ض � ��اء ال � �ح � �ض� ��ور مل �ن��اق �ش��ة
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال� � � ��واردة ع �ل��ى ق��ان��ون
ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع االه �ل��ي ب�م�ش��روع
ومقترحات قانون لكن عدم اكتمال
النصاب حال دون اقرارها .
ونوه حماد الى ان تعديل قانون
م��زاول��ة مهنة الصيدلة جاهز لكن
اي �ض��ا ع ��دم اك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب ح��ال
دون ال�ت�ص��وي��ت ع�ل�ي��ه م�ش�ي�رًا ال��ى
ان اجتماع اللجنة املقبل سيشهد
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ت �ق��ري��ري ال�ل�ج�ن��ة
ب �ش ��أن ت �ع��دي�ل�ات ق��ان��ون��ي ال�ع�م��ل
ب��ال �ق �ط��اع االه� �ل ��ي وم ��زاول ��ة مهنة
الصيدلة .

تتشابه وتتشابك أدوارها هذا بخالف
برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى
 9برامج إضافة إلى  18لجنة ووصلت
تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات
إلى ما يقارب األربعة مليارات دينار.
خامسا :اإلصالح والتغيير
ويجب أن تقود وزارة املالية سلسلة
من مبادرات اإلصالح والتغيير كونها
أك �ث��ر ال � � ��وزارات ق� ��درة ع �ل��ى تشخيص
االخ�ت�لاالت املالية وال يصح التحجج
أن بعض التشريعات القائمة تعرقلها
وال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ل�ت��ذل�ي��ل كافة
ال�ع�ق�ب��ات م��ن خ�ل�ال ت�ع��دي��ل أو إص ��دار
متطلبات تشريعية تسهم ف��ي تقويم
ان� �ح ��راف ��ات امل �ي��زان �ي��ة وم �ن �ه��ا ت�ح��وي��ل
بعض الجهات الحكومية املستقلة إلى
ملحقة تنظيم عمل مجالس اإلدارات
الحكومية تنظيم حق االنتفاع بأمالك
ال ��دول ��ة إل �غ��اء ال �ص�لاح �ي��ات امل�م�ن��وح��ة
لبعض ال�ج�ه��ات املستثناة م��ن قانون
الخدمة املدنية أو املعطاة صالحيات
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة أو امل �ع �ف��اة م ��ن ال��رق��اب��ة
املسبقة في ح��ال كانت سلوكها املالي
غير رشيد وغيرها من القضايا.

برلمان
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الرويعي :يجب تطبيق
البديل االستراتيجي
على القطاع النفطي

عودة الرويعي

ق � � � ��ال م � � �ق� � ��رر ل � �ج � �ن� ��ة ت �ن �م �ي��ة
امل� � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب د.
ع � � � ��ودة ال � � ��روي� � � �ع � � ��ي :ان ال� �ب ��دي ��ل
االستراتيجي اذا ميز بني قطاع
وقطاع يعني فشله وعدم جدواه
وي �ج��ب ان ي �ط �ب��ق ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي ح ��ال ��ه ح � ��ال غ� �ي ��ره م��ن
القطاعات بدون تمييز.
واض � � � � ��اف ال � ��روي� � �ع � ��ي :لجنة
املوارد البشرية البرملانية مضى
لها اكثر من عامني وه��ي تدرس
وت�ن��اق��ش ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
ب� �م ��ا ي �ح �ق��ق ال � �ع� ��دل وامل� � �س � ��اواة
ل�ج�م�ي��ع ال ��وظ ��ائ ��ف وال �ق �ط��اع��ات
ب��دون استثناء .وتابع الرويعي:
نصيحة لوزير املالية بأال يتأخر
في تطبيق البديل االستراتيجي
ال � � � ��ذي ت �س �ت �ف �ي��د م� �ن ��ه ش��ري �ح��ة
ك�ب�ي��رة م��ن امل��وظ�ف�ين ف��ي ح�ين ان
م��ن ي��دع��ي ال �ض��رر م �ن��ه ال يمس
وضعه.

الشايع يقترح إنشاء دوار
بمحاذاة مواقف جمعية الزهراء
طالب النائب فيصل الشايع
ب��إن�ش��اء دوار صغير ب�ع��د ال ��دوار
ال �ك �ب �ي��ر امل� ��وج� ��ود ح��ال �ي��ا م ��ا ب�ين
القطعتني رق�م��ي ( )5-4بضاحية
ال� � ��زه� � ��راء ب� �ج� �ن ��وب ال� � �س � ��رة ع �ل��ى
ان ي �ك��ون م��وق��ع ال � � ��دوار ال �ج��دي��د
بالتقاطع م��ا ب�ين ش��ارع��ي ( 501-
 ) 47ب� �م� �ح ��اذاة م ��واق ��ف ج�م�ع�ي��ة
ال ��زه ��راء دون ال ��رب ��ط م ��ع م��واق��ف
الجمعية.
وقال ف��ي اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة قدمه
ب �ه��ذا ال �ص��دد :ن �ظ��را ل �ع��دم وج��ود
م� �ن� �ف ��ذ ل � �س ��اك � �ن ��ي ال � �ق � �ط � �ع ��ة ()5
بضاحية ال��زه��راء بجنوب السرة
و ال��ذي ي��ؤدي ال��ى تكدس م��روري
في املنطقة الواقعة بني شارع 501
وشارع  47بنفس القطعة بمحاذاة
جمعية ال��زه��راء ل��ذا اق�ت��رح إنشاء
دوار ص�غ�ي��ر ب�ع��د ال � ��دوار الكبير
امل��وج��ود حاليا م��ا ب�ين القطعتني
رق�م��ي ( )5-4على ان ي�ك��ون موقع

فيصل الشايع

ال ��دوار ال�ج��دي��د بالتقاطع م��ا بني
ش� ��ارع� ��ي ( )47 - 501ب �م �ح ��اذاة
مواقف جمعية الزهراء دون الربط
م��ع م��واق��ف الجمعية وذل��ك اس��وة
بما هو موجود حاليا من دوارين
ك�ب�ي��ر و ص�غ�ي��ر ف ��ي ن �ه��اي��ة نفس
الشارع رقم (.) 47
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التعليمية :بانتظار مشروع الجامعات الحكومية
األسبوع المقبل
ن ��اق� �ش ��ت ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم��س
م� �ش ��روع ��ا ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن ح �ق��وق
امل��ؤل��ف وال�ح�ق��وق امل �ج��اورة واالق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م ال�ج��ام�ع��ات
وال � �ك � �ل � �ي� ��ات امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة وامل � �ع� ��اه� ��د
الحكومية واالق�ت��راح بقانون في شأن
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� � �خ � ��اص .وأض � � � ��اف رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب د.ع � ��ودة ال��روي �ع��ي في
ت �ص��ري��ح ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب ان �ت �ه��اء
االجتماع ان اللجنة بانتظار أن ترسل

ال�ح�ك��وم��ة م�ش��روع�ه��ا ح��ول الجامعات
الحكومية إلى اللجنة لدراسته وبحثه
م��وض�ح��ا أن وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي وع��د اللجنة ب��إرس��ال امل�ش��روع
خالل هذا االسبوع او االسبوع املقبل.
وذك��ر أن اللجنة استكملت مناقشة
ق ��ان ��ون ح �ق ��وق امل ��ؤل ��ف وت� ��م م��راج �ع��ة
الكثير من امل��واد مشيرا إلى ان اللجنة
س��وف تستكمل مناقشة ه��ذا القانون
في اجتماعاتها املقبلة .وح��ول قانون
التعليم الخاص قال إن اللجنة ستدعو

ف��ي اجتماعها املقبل املختصني كافة
في هذا الشأن سواء من مالك املدارس
أو أولياء األمور خاصة موضوع ضبط
رفع الرسوم من قبل وزارة التربية.
وب�ي�ن ان ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت م��وض��وع
مساواة السن التقاعدي ألعضاء هيئة
التدريس في جامعة الكويت والهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
موضحا أن الهدف هو أن تكون شروط
التقاعد منطبقة على ال�ك��ل ط��امل��ا كان
الجميع في مجال واحد.

واوضح انه تم مناقشة االختبارات
ل � �ل� ��وظ� ��ائ� ��ف اإلش� � ��راف � � �ي� � ��ة ف �م �ح �ت ��وى
االخ�ت�ب��ار ل��م يتغير كثيرا ول�ك��ن كانت
املشكلة في تطبيقه وتحويله إلى املادة
اإللكترونية حيث قد يكون هناك خلل
في حجم الخط والوقت املتاح لإلجابة.
وأض � � ��اف:الب � � ��د م� ��ن ت ��أه �ي ��ل ج�م�ي��ع
املتقدمني وإعطائهم الفرصة للتدريب
ع�ل��ى االخ �ت �ب��ار ول �ي��س ب�ش�ك��ل مفاجئ
م�ث�ل��ه م �ث��ل االخ� �ت� �ب ��ارات ال �ع��امل �ي��ة مثل
التوفل والجيمات.

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

نسبة األرباح المحددة ال تتجاوز  ٪ 10من تكاليف االستقدام من رأس المال المساهم به

المالية تنجز تقريرها عن تعديل قانون العمالة
المنزلية ويدرج على جلسة اليوم
ان � �ج ��زت ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ال �ت �ق��ري��ر
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ع ��ن االق � �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل الفقرة األولى من املادة االولى
من القانون رقم  69لسنة  2015بشأن
إنشاء شركة مساهمة مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة املنزلية.
وج��اء في نص التقرير :ان��ه اتضح
للجنة ان االق �ت ��راح ب��ال�ق��ان��ون يهدف
ن��ص امل � ��ادة االول � ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 69لسنة  2015لتكون نسبة االرب��اح
امل �ح��ددة ال ت�ج��اوز  ٪ 10م��ن تكاليف
االستقدام من رأس املال املساهم به.
رأي ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية
اط�ل�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ت�ق��ري��ر لجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية رقم
 35والتي انتهت فيه الى عدم الحاجة
ال ��ى ال �ت �ع��دي��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي واالك �ت �ف��اء
بالنص الحالي.
رأي ال �ح �ك��وم��ة :أوض �ح ��ت ال�ل�ج�ن��ة
التأسيسية لشركة استقدام وتشغيل
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ب��أن �ه��ا ق ��د ب��اش��رت
عملها بعد تشكيل اللجنة وقد توقفت
ع �ن��د ال �ق �ي��د امل ��وج ��ود ب ��امل ��ادة االول ��ى
ال �ف �ق��رة االول� � ��ى وع �ل �ي��ه ت� ��رى ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت��أس�ي�س��ة ان��ه م��ن االف �ض��ل ان يكون
ال �ت �ع��دي��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ب��ال �غ��اء ال�ن��ص
شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على
 ٪ 10من رأس امل��ال املساهم به وذلك
لالسباب التالية:
 ان اس � �ت � �خ� ��دام م � �ب� ��دأ اح �ت �س ��ابال��رب�ح�ي��ة ع�ل��ى أس ��اس ن�س�ب��ة م�ح��ددة
من صافي اجمالي تكاليف االستقدام
يمكن ان يتحقق من دون النص عليه
ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ق ��رار

يصدر من مجلس ادارة الشركة.
 ه �ن��اك ش��رك��ات ح�ك��وم�ي��ة ع��دي��دةيشكل سعر الخدمات التي تقدمها اقل
بكثير مما هو معمول به في الشركات
ال �ت��ي يمتلكها ال �ق �ط��اع ال �خ��اص مثل
ادارة امل��راف��ق العمومية وامل�ش��روع��ات
السياحية والنقل العام وغيرها حيث
تخضع تسعيرة خدماتها الى قرارات
م �ن �ظ �م��ة م م �ج ��ال ��س ادارات � � �ه� � ��ا وه ��و
م��ا ي��دع��م ال � ��رأي ان م��ن االه �م �ي��ة ع��دم
تضمني االقتراح بقانون اي نسبة قد
ت�خ�ل��ق م �م��ارس��ات غ�ي��ر مهنية حسب
االطر التجارية املتعارف عليها.
وب�ش�ك��ل ع��ام ال م��ان��ع م��ن أن تكون
ال � �ـ ٪ 10م��ن ص��اف��ي اج�م��ال��ي تكاليف
اس�ت�ق��دام العامل املنزلي طاملا تحقق
الهدف الذي نرمي اليه.
رأي ال�ل�ج�ن��ة :وب�ع��د االس �ت �م��اع ال��ى
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال��ى
ان ال� �ش ��رك ��ة غ �ي ��ر رب �ح �ي ��ة ول �ك��ون �ه��ا
مملوكة من قبل طرف حكومي يتمثل
ف � ��ي م ��ؤس � �س ��ات وه � �ي � �ئ ��ات م �س �ت �ق �ل��ة
ب ��االض ��اف ��ة إل � ��ى ات � �ح� ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات
ال�ت�ع��اون�ي��ة واالس�ت�ه�لاك�ي��ة وه ��ؤالء ال
يهدفون ال��ى الربحية بشكل اساسي
من تأسيس الشركة ف��ان اللجنة ترى
ان��ه م��ن ال �ض��رورة تعديل ن��ص الفقرة
االول ��ى م��ن امل ��ادة االول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
امل�ش��ار ال�ي��ه وان ي�ك��ون ان�ش��اء الشركة
بشرط ع��دم تقاضي ارب��اح تزيد على
 ٪ 10من التكلفة االجمالية الستقدام
ال �ع��ام��ل امل �ن��زل��ي وي�ق�ص��د بالتكاليف
هنا التكاليف الكلية الفعلية الثابتة
وامل �ت �غ �ي��رة امل �ب��اش��رة وغ �ي��ر امل �ب��اش��رة
وبذلك يكون تصحيح كيفية تحديد

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

قيمة ارب��اح الشركة على نحو يحول
دون ح� � ��دوث خ �ل��اف ع �ن��د ال�ت�ط�ب�ي��ق
العملي.
وب � �ع� ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل االراء
انتهت اللجنة وباجماع اراء االعضاء
الحاضرين الى املوافقة بعد التعديل
على االق�ت��راح بقانون بتعديل الفقرة
االول ��ى م��ن امل ��ادة االول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  69لسنة  2015بشأن انشاء شركة
م�س��اه�م��ة م�ق�ف�ل��ة الس �ت �ق��دام وتشغيل
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة وذل� ��ك ع �ل��ى ال�ن�ح��و
الوارد بالجدول املقارن.
وكان االقتراح بقانون قد نص على:
م��ادة اول ��ى :يستبدل بنص الفقرة
االل ��وى م��ن امل ��ادة االول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  69لسنة  2015املشار اليه النص
اآلت � ��ي :ت�ن�ش��أ ش��رك��ة م�س��اه�م��ة مقفلة
ش��ري �ط��ة ع � ��دم ت �ق��اض��ي ارب � � ��اح ت��زي��د
على  ٪ 10ع�ش��رة باملائة م��ن التكلفة
االج�م��ال�ي��ة الس�ت�ق��دام ال�ع��ام��ل املنزلي
ت �ت��ول��ى اس �ت �ق ��دام وت �ش �غ �ي��ل ال�ع�م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة وت �خ �ص��ص اس �ه �م �ه��ا ع�ل��ى
النحو التالي:

 ( ٪ 10ع� �ش ��رة ب ��امل ��ائ ��ة) ل�ل�ه�ي�ئ��ةالعامة لالستثمار.
 ( ٪ 10عشرة باملائة) للمؤسسةالعامة للتأمينات االجتماعية.
 ( ٪ 60س� �ت ��ون ب��امل��ائ��ة) الت �ح��ادالجمعيات التعاونية االستهالكية.
 ( ٪ 10ع� �ش ��رة ب ��امل ��ائ ��ة) ل�ل�ه�ي�ئ��ةالعامة لشؤون القصر..
 ( ٪ 10ع� �ش ��رة ب ��امل ��ائ ��ة) ل�ش��رك��ةال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة او
الشركات التابعة لها.
مادة ثانية :يلغى كل حكم يعارض
احكام هذا القانون.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وال� ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه-
تنفذ هذا القانون.
وج � � � � � ��اءت امل � � ��ذك � � ��رة االي � �ض ��اح � �ي ��ة
كالتالي :ص��در القانون رق��م  69لسنة
 2015ب �ش��أن ان �ش��اء ش��رك��ة م�س��اه�م��ة
م�ق�ف�ل��ة الس �ت �ق��دام وت �ش �غ �ي��ل ال�ع�م��ال��ة
املنزلية من اجل السعي الى املحافظة
على حقوق خدم املنازل وغيرهم ممن
يتم استقدامهم وت��أك�ي��دا على الوفاء

ب �ه��ذه ال �ح �ق��ول وف �ق��ا ل�ط�ب�ي�ع��ة ال�ع�م��ل
الذي يسند الى الفرد القيام به.
وق ��د ج ��اء ن��ص ال �ف �ق��رة االول � ��ى من
امل��ادة االول��ى م��ن ال�ق��ان��ون امل�ش��ار اليه
متضمنا استحقاق الشركة التي يتم
تأسيسها وفقا ألحكام القانون بحيث
ال ت ��زي ��د ارب� � ��اح ال �ش��رك��ة ع �ل��ى ع�ش��رة
باملائة من رأس مال الشركة.
ول��ذل��ك ج��اء ه ��ذا االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل الفقرة االولى من املادة االولى
من القانون املشار اليه لتحديد ارباح
الشركة بحيث ال تجاوز عشرة باملائة
من اجمالي تكاليف استقدام كل عامل
ممن يندرج في اعمالها االختصاص
باستقدامه والتكلفة االجمالية تضم
التكاليف املتغيرة والثابتة املباشرة
وغ�ي��ر امل�ب��اش��رة ول�ي��س ع�ش��رة باملائة
م � ��ن رأس امل� � � ��ال امل � �س ��اه ��م ب � ��ه وذل � ��ك
لتصحيح كيفية تحديد قيمة ارب��اح
الشركة على نحو يحول دون حدوث
خالف عند التطبيق العملي.
وك ��ان ال�ن��ص األص �ل��ي ل�ق��ان��ون رق��م
 69ل�س�ن��ة  2015ب �ش��أن ان �ش��اء ش��رك��ة
م�س��اه�م��ة م�ق�ف�ل��ة الس �ت �ق��دام وتشغيل
العمالة املنزلية.
 بعد االطالع على الدستور وعلى امل��رس��وم بالقانون رق��م 17لسنة  1959في شأن اقامة االجانب
 وعلى امل��رس��وم بالقانون رق��م 40ل�س�ن��ة  1992ف��ي ش��أن تنظيم مكاتب
تشغيل الخدم الخصوصيني ومن في
حكمهم.
 وع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  25ل�س�ن��ة 2012ب�ش��أن اص ��دار ق��ان��ون ال�ش��رك��ات
والقوانني املعدلة له

 وعلى القانون رقم  91لسنة 2013في شأن االتجار باالشخاص وتهريب
املهاجرين
 وع �ل��ى ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  111لسنة 2014ف ��ي ش � ��أن ت ��راخ �ي ��ص امل �ح�ل�ات
التجارية.
 واف��ق مجلس االم��ة على القانوناآلت � � � � ��ي ن � �ص� ��ه وق � � � ��د ص� ��دق � �ن� ��ا ع �ل �ي��ه
وأصدرناه :مادة اولى:
تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة
عدم تقاضي ارباح تزيد على  ٪ 10من
رأس املال املساهم به تتولى استقدام
وتشغيل العمالة املنزلية وتخصص
اسهمها على النحو التالي:
 ( ٪ 10ع � �ش� ��رة ب ��امل� �ئ ��ة) ل�ل�ه�ي�ئ��ةالعامة لالستثمار.
 ( ٪ 10ع �ش��رة ب��امل�ئ��ة) للمؤسسةالعامة للتأمينات االجتماعية.
 ( ٪ 60ع � �ش� ��رة ب ��امل� �ئ ��ة) الت �ح ��ادالجمعيات التعاونية االستهالكية.
 ( ٪ 10ع � �ش� ��رة ب ��امل� �ئ ��ة) ل�ل�ه�ي�ئ��ةالعامة لشؤون القصر..
 ( ٪ 10ع � �ش� ��رة ب ��امل� �ئ ��ة) ل �ش��رك��ةال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة او
الشركات التابعة لها.
وي � �ج� ��وز مل �ج �ل��س االدارة ت�غ�ي�ي��ر
وت �ع��دي��ل ال �ن �س��ب ف ��ي ح��ال��ة رغ �ب��ة اي
ج� �ه ��ات ع ��ام ��ة اخ � � ��رى ب ��امل� �ش ��ارك ��ة او
التخارج.
م ��ادة س��اب�ع��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء  -ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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أبل يطالب بمساواة رجال اإلطفاء
بالعسكريين في الداخلية
ت � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .خ� �ل� �ي ��ل أب ��ل
باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة
ع �ل��ى امل� ��رس� ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م (260
لسنة  )2015جاء فيه:
م� � ��ادة ( :)1ت� �ض ��اف م� � ��ادة أول ��ى
م �ك ��رر ع �ل��ى امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق��م
( 260ل�س�ن��ة  )2015ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة
( )41من امل��رس��وم ال�ص��ادر في شأن
نظام الخدمة املدنية تتضمن النص
التالي:
ي �س �ت �ث �ن��ى رج � � � ��ال اإلط � � �ف� � ��اء م��ن
ض �ب��اط وض �ب ��اط ص ��ف وأف� � ��راد من
املادة األولى ويطبق عليهم القانون
رقم ( 27لسنة  )2015بتعديل املادة
( )83م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( 23لسنة
 )1968ب �ش��أن ن �ظ��ام ق� ��وة ال �ش��رط��ة
ال � �خ� ��اص ب ��ال� �ح ��د األق � �ص� ��ى ل �ل �ب��دل
النقدي عن تجميع رصيد اإلجازات
ال��دوري��ة عند انتهاء الخدمة حيث
يحتفظ رجل اإلطفاء بكامل رصيد
إج ��ازات ��ه ال ��دوري ��ة ال �ت��ي ل��م يحصل
عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء
خدمته الفعلية ويجوز له االنتفاع
ب��ه بما ال يزيد على ( )90يوما في
السنة ال��واح��دة إذا سمحت ظ��روف
العمل بذلك وعليه يكون احتسابها
لرجال اإلطفاء كاآلتي- :
 .1ضابط اإلطفاء الذي بلغ عمره
الخمسني يحق له تجميع اجازاته
ال��دوري��ة ( )300ي��وم وال��ذي ل��م يبلغ
ال �خ �م �س�ين م ��ن ال �ع �م��ر ي�س�ت�ح��ق ما
مجموعه ( )225ي��وم��ا كحد أقصى
عند نهاية الخدمة.
 .2ض��اب��ط ال �ص��ف وال� �ف ��رد ال ��ذي

بلغ الخمسني يستحق ( )225يوما
وال ��ذي ل��م يبلغ الخمسني يستحق
( )200ي��وم كحد أقصى عند نهاية
الخدمة.
ف� � ��إذا ان �ت �ه ��ت ال� �خ ��دم ��ة ب ��ال ��وف ��اة
ص��رف ب��دل رصيد اإلج ��ازات لورثة
املتوفى الشرعيني.).
م��ادة ( :)2على ال� ��وزراء ك��ل فيما
يخصه تنفيذ ما جاء بهذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
لالقتراح بقانون بشأن إضافة مادة
ع �ل��ى امل� ��رس� ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م (260
لسنة .)2015
م��ن ال��واض��ح أن ال �ق��ان��ون رق��م (3
لسنة  )2003بشأن النظام الوظيفي
ل��رج��ال اإلط�ف��اء ن��ص بشكل صريح
ال لبس فيه ف��ي امل ��ادة ( )4م��ن على
أن� ��ه ((ت � �س ��ري ع �ل��ى رج � ��ال اإلط �ف ��اء
ج ��دول ال��رت��ب وامل��رت �ب��ات وال �ع�لاوة
االجتماعية املقررة للرتب العسكرية
ألق� � ��ران � � �ه� � ��م م � � ��ن رج � � � � ��ال ال � �ش� ��رط� ��ة
وي� �ع ��ام ��ل رج� � ��ال اإلط � �ف� ��اء م �ع��ام �ل��ة
ال �ع �س �ك��ري�ين ط �ب �ق��ا ألح� �ك ��ام ج ��دول
الرتب واملرتبات املرفق بهذا القرار
 كما يعاملون معاملة العسكرينيبالنسبة للمعاشات التقاعدية)).
وحني تم إصدار القانون رقم (27
لسنة  )2015بتعديل املادة ( )83من
القانون رقم (  23لسنة  )1968بشأن
ن �ظ��ام ق ��وة ال �ش��رط��ة ال� ��ذي ن��ص في
م��ادت��ه األول ��ى ع�ل��ى اح�ت�ف��اظ عضو
قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته

إقرار هذا االقتراح
يعطي دافعا أقوى
وتقديرا أكبر
وعدالة مساوية
بين رجال اإلطفاء
د .خليل أبل

ال��دوري��ة ال�ت��ي ل��م يحصل عليها لو
يتقاضى بدلها نقدا أث�ن��اء خدمته
الفعلية ب �ج��واز االن�ت�ف��اع ب��ه ب�م��ا ال
ي ��زي ��د ع �ل��ى ( )90ي��وم ��ا ف ��ي ال�س�ن��ة
ال��واح��دة إذا سمحت ظ��روف العمل
بذلك ويتم صرف بدل االجازات عند
ان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة م��ن أص ��ل ال��رص�ي��د
ل�ل�ض��اب��ط ال ��ذي ب�ل��غ ع �م��ره خمسني
ع��ام��ا ب��واق��ع ( )300ي ��وم وال� ��ذي لم
ي �ب �ل��غ ع � �م ��ره ال �خ �م �س�ي�ن ي�س�ت�ح��ق
( )225ي ��وم ��ا وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ض �ب��اط
ال �ص��ف واألف� � ��راد ال� ��ذي ي�ب�ل��غ منهم
الخمسني عاما يستحق ( )225يوما
وأم ��ا إذا ل��م ي�ب�ل��غ ع �م��ره الخمسني
يستحق ( )200يوم.
وب� ��ال� ��رج� ��وع إل � ��ى ت �ب �ع �ي��ة ن �ظ��ام
العمل ل��رج��ال اإلط �ف��اء فيما يخص
اإلج � � � � ��ازات ف ��إن �ه ��ا ت �خ �ض��ع ل �ن �ظ��ام
دي ��وان الخدمة املدنية ب�ه��ذا الشأن
ح �ي��ث إن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال ينصفهم

ب��اع�ت�ب��ار رج ��ال اإلط �ف��اء كاملوظفني
ال �ع ��ام�ي�ن ول� ��م ي �ل �ت �ف��ت إل� ��ى ك��ون�ه��م
أص� � �ح � ��اب رت � � ��ب وي� �خ� �ض� �ع ��ون ف��ي
نظام الرتب العسكرية ألقرانهم من
رج ��ال ال�ش��رط��ة وي�ع��ام�ل��ون معاملة
ال �ع �س �ك��ري�ين ط �ب �ق��ا ألح� �ك ��ام ج ��دول
الرتب واملرتبات كما أنهم يعاملون
م� �ع ��ام� �ل ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ب��ال �ن �س �ب��ة
للمعاشات التقاعدية.
ح �ي��ث إن امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق��م
( 260لسنة  ) 2015الخاص بتعديل
نص املادة ( )41من املرسوم الصادر
في ش��أن الخدمة املدنية لم يستثن
رج��ال اإلطفاء في مادته األول��ى في
نظام استحقاق املوظف العام عند
انتهاء خدماته بدال نقديا عن رصيد
إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها
وشمل بذلك رجال اإلطفاء باالنتفاع
بما ال ي��زي��د على ( )180ي��وم��ا فقط
وحتى من دون تفرقة بني من يعمل

بوظيفة إداري��ة أو فنية وبني رجال
اإلطفاء الذين ساوتهم بعض مواد
القوانني بأقرانهم من رجال الشرطة
العسكريني.
ل� ��ذل� ��ك ن� � ��رى أن� � ��ه ح� �ت ��ى ت �ت �ح �ق��ق
ال� � �ع � ��دال � ��ة ف� � ��ي ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال � �ق� ��ان� ��ون
ع� �ل ��ى رج� � � ��ال اإلط � � �ف � ��اء ف �ل��ا ب � ��د م��ن
م� �س ��اوات� �ه ��م بأقرانهم م ��ن رج ��ال
الشرطة العسكريني ف��ي استحقاق
ب � ��دل ن� �ق ��دي ع ��ن رص� �ي ��د االج � � ��ازات
ال��دوري��ة ال�ت��ي ل��م ينتفع ب�ه��ا رج��ال
ال�ش��رط��ة ب ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة استنادا
مل ��ا ت ��م ت��وض �ي �ح��ه ب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ف�ق��د
رأينا بهذا القانون تعديل املرسوم
ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( 260ل �س �ن��ة )2015
بتعديل نص املادة ( )41من املرسوم
ال �ص ��ادر ف��ي ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
بالنص ف��ي امل��ادة ( )1منه بإضافة
مادة أولى مكرر تنص على ما يلي:
ي �س �ت �ث �ن��ى رج � � � ��ال اإلط � � �ف� � ��اء م��ن
ض �ب��اط وض �ب ��اط ص ��ف وأف� � ��راد من
املادة األولى ويطبق عليهم القانون
رقم ( 27لسنة  )2015بتعديل املادة
( )83م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( 23لسنة
 )1968ب �ش��أن ن �ظ��ام ق� ��وة ال �ش��رط��ة
ال � �خ� ��اص ب ��ال� �ح ��د األق � �ص� ��ى ل �ل �ب��دل
النقدي عن تجميع رصيد اإلجازات
ال��دوري��ة عند انتهاء الخدمة حيث
يحتفظ رجل اإلطفاء بكامل رصيد
إج ��ازات ��ه ال ��دوري ��ة ال �ت��ي ل��م يحصل
عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء
خدمته الفعلية ويجوز له االنتفاع
ب��ه بما ال يزيد على ( )90يوما في
السنة ال��واح��دة إذا سمحت ظ��روف
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العمل بذلك وعليه يكون احتسابها
لرجال اإلطفاء كاآلتي:
 .1ضابط اإلطفاء الذي بلغ عمره
الخمسني يحق له تجميع اجازاته
ال��دوري��ة ( )300ي��وم وال��ذي ل��م يبلغ
ال �خ �م �س�ين م ��ن ال �ع �م��ر ي�س�ت�ح��ق ما
مجموعه ( ) 225يوما كحد أقصى
عند نهاية الخدمة.
 .2ض�ب��اط ال�ص��ف واألف� ��راد ال��ذي
بلغ الخمسني يستحق ( )225يوما
وال ��ذي ل��م يبلغ الخمسني يستحق
( )200ي��وم كحد أقصى عند نهاية
الخدمة.
ف� � ��إذا ان �ت �ه ��ت ال� �خ ��دم ��ة ب ��ال ��وف ��اة
ص��رف ب��دل رصيد اإلج ��ازات لورثة
املتوفى الشرعيني.
ون� � � ��رى أن إض � ��اف � ��ة ه� � ��ذه امل� � ��ادة
األول � ��ى م �ك��رر س ��وف ت�ع�ط��ي داف �ع��ا
أقوى وتقديرا أكبر وعدالة مساوية
ب�ي�ن رج ��ال اإلط �ف��اء م �ق��ارن��ة ب��رج��ال
ال� �ش ��رط ��ة وال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ال
ي �ق �ل��ون ف ��ي اخ�ل�اص �ه ��م وت �ف��ان �ي �ه��م
ف� � ��ي خ � ��دم � ��ة ال� � ��وط� � ��ن وامل� ��واط � �ن�ي��ن
والحفاظ على أم��ن واستقرار البلد
وحماية ممتلكات وأرواح املواطنني
واملقيمني على أرض الكويت وفيما
ي�ت�م�ت�ع��ون ف �ي��ه وي �ت �م �ي��زون ب ��ه من
مزايا نظير خدماتهم التي تختلف
اختالفا كليا عن املوظفني العامني
ول �ت �ك��ون ح ��اف ��زا ل �ه��م ب �ب��ذل ال�ج�ه��د
وم� ��واج � �ه� ��ة امل � �خ ��اط ��ر ف � ��ي ع �م �ل �ه��م
ال �ب ��اس ��ل وت �ش �ج �ي �ع��ا ل �ه��م ف ��ي أداء
مهامهم العملية النضالية.

 ..ويسأل وزير اإلسكان عن سوء خدمات قسائم مدينة جابر األحمد
من جهة اخرى وجه د .خليل عبد
ال �ل��ه اب ��ل س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون االس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر اب � ��ل ج��اء
فيه :يعاني أغلب أصحاب القسائم
ال �ت��ي وزع ��ت ب�م��دي�ن��ة ج��اب��ر األح�م��د
اإلسكانية من سوء الخدمات العامة
والتصميم النهائي نظرا ألن األعمال
اإلن �ش��ائ �ي��ة ل �ل �ب �ي��وت ال �ت��ي وزع �ت �ه��ا
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
ف� ��ي امل� � �ش � ��روع ل� ��م ت� �ك ��ن ب��امل �س �ت��وى
امل �ط �ل��وب رغ ��م أن (ال�س�ك�ن�ي��ة) ق��ام��ت
بأخذ توقيع أصحاب القسائم على
إقرار بتسلم البيت بحالة جيدة قبل
تسليم املفاتيح ألصحابها.
حيث تبني أن التصميم العمراني
للبيوت سيئ من ناحية حجم الغرف
وم� �س ��اح ��ة ال �ب �ي��ت وك � �ث ��رة األع� �م ��دة
وس��وء التشطيب من ناحية الصبغ

وف��ي التمديدات الصحية والصرف
الصحي والخرير في بعض أسقف
ال � �ب � �ي ��وت وس � � ��وء أع � �م � ��ال ال� �ن� �ج ��ارة
لألبواب هذا عدا أن املخططات التي
ك � ��ان ي ��وج ��د ب �ه��ا م� �خ ��زن ف ��ي داخ ��ل
ال �س �ك��ن ف �ت �ب�ين ع �ن��د ال �ت �س �ل �ي��م ع��دم
وجود مخزن باإلضافة إلى كل ذلك
فإن التمديدات لألسالك الكهربائية
غير مكتملة وتبني أنه على أصحاب
ال �ب �ي��وت أن ي �ق��وم��وا ب �ش��رائ �ه��ا على
ح� �س ��اب� �ه ��م ال � � �خ� � ��اص .ل � � ��ذا ي ��رج ��ى
تزويدي بنتائج فحص التربة ملدينة
ج��اب��ر األح�م��د االسكانية وتوضيح
ما إذا كانت النتائج ترقى إلى كون
املنطقة صالحة للسكن.
كما يرجى ت��زوي��دي ب��رأي وزارة
ال��دول��ة ل�ش��ؤون االس�ك��ان واملؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ه��ل تعد

حتى تاريخ ورود ه��ذا ال�س��ؤال هذه
ال �ب �ي��وت ف ��ي م��دي �ن��ة ج ��اب ��ر األح �م��د
اإلسكانية صالحة للسكن م��ن قبل
م��ن وزع��ت عليهم ه��ذه البيوت رغم
ت �س �ل �ي �م �ه��ا ل �ه ��م وأخ � � ��ذ ت��واق �ي �ع �ه��م
بالتسلم؟ إذا كانت اإلج��اب��ة بالنفي
فمتى يتم اعتمادها كبيوت صالحة
للسكن؟
ويرجى ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
ال�ع�ق��د امل �ب��رم م��ع امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي
الذي قام بعمل املخططات الهندسية
ل� �ل� �ب� �ن ��اء ب� �م ��دي� �ن ��ة ج � ��اب � ��ر األح � �م� ��د
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ون� �س� �خ ��ة م � ��ن وث �ي �ق��ة
مناقصة مكتب اإلش ��راف الهندسي
ونسخة م��ن وث��ائ��ق مناقصة أعمال
اإلنشاء والبناء والصيانة للمقاول
ال��رئ�ي�س��ي وال�ع�ق��د امل �ب��رم م�ع��ه لبناء
ال� �ب� �ي ��وت ال �س �ك �ن �ي��ة ب �م��دي �ن��ة ج��اب��ر

األح �م��د اإلس�ك��ان�ي��ة م��ع إرف ��اق نسخ
من جميع املوافقات من وزارة املالية
ولجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة وإدارة
ال� �ف� �ت ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع وم �س �ت �ن ��دات
الترسية وم��واف�ق��ة دي��وان املحاسبة
ولجنة البيوت االستشارية وإرف��اق
ج �م �ي��ع امل� ��واف � �ق� ��ات ع �ل ��ى امل �ق ��اول�ي�ن
م� ��ن ال� �ب ��اط ��ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ب ��امل �ش ��روع
وم � �س � �ت � �ن� ��دات ال� �ت� �س� �ل ��م االب � �ت� ��دائ� ��ي
ومستندات التسلم النهائي.
كما ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب�ن�س�خ��ة
م��ن تشكيل اللجنة أو ف��ري��ق العمل
امل �ك �ل��ف م ��ن ق �ب��ل امل ��ؤس �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية لإلشراف واملراقبة
على أع�م��ال امل �ش��روع وع�ل��ى التسلم
االب� �ت ��دائ ��ي وال �ت �س �ل��م ال �ن �ه��ائ��ي م��ع
ال� � �ق � ��رارات ال � �ص � ��ادرة م ��ن امل��ؤس �س��ة
ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص وب �ي��ان املسميات

ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل�ف��ري��ق ال�ع�م��ل أو اللجنة
امل �ك �ل �ف��ة ب� ��اإلش� ��راف وامل ��راق� �ب ��ة ع�ل��ى
م � �ش� ��روع إن � �ش� ��اء وب � �ن� ��اء وص �ي��ان��ة
م � � �ش� � ��روع م� ��دي � �ن� ��ة ج � ��اب � ��ر األح � �م� ��د
اإلس �ك ��ان �ي ��ة وم ��ؤه�ل�ات �ه ��م ال�ع�ل�م�ي��ة
وخبرتهم العملية وتاريخ تعيينهم
باملؤسسة واملخصصات املالية التي
ص��رف��ت ل�ل�ف��ري��ق أو ال�ل�ج�ن��ة املكلفة
باإلشراف واملراقبة.
وي � � ��رج � � ��ى ت� � � ��زوي � � ��دي ب � �ش � �ك ��اوى
امل��واط �ن�ي�ن أص �ح��اب ال �ق �س��ائ��م ال�ت��ي
وزع � � ��ت ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ج ��اب ��ر األح �م ��د
اإلس � �ك � ��ان � �ي � ��ة س� � � � ��واء ال� � �ت � ��ي ق ��دم ��ت
ل� ��وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون اإلس �ك��ان أو
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وال ��ردود عليها أو ال ��رأي الهندسي
بشأن كل شكوى على حدة.
كما هناك مجموعة من املواطنني

ال� �ت ��ي وزع� � ��ت ل �ه��م ق �س��ائ��م ب�م��دي�ن��ة
ج ��اب ��ر األح � �م� ��د اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ق ��ام ��وا
ب ��ال� �ص ��رف امل � � ��ادي م ��ن ح �س��اب��ات �ه��م
ال �ش �خ �ص �ي��ة ع �ل��ى أع� �م ��ال إن �ش��ائ �ي��ة
للبيوت ال�ت��ي وزع��ت عليهم نتيجة
ع��دم قيام املؤسسة العامة للرعاية
السكنية بتوفيرها أو إصالحها أو
ألن األعمال اإلنشائية كانت ناقصة
أو ح� � ��دث ف �ي �ه ��ا أض � � � ��رار ك �ن �ت �ي �ج��ة
طبيعية لسوء األعمال اإلنشائية أو
كنتيجة إلخالل املقاول الرئيسي في
تنفيذها بالشكل املتفق عليه فمن
ي �ع��وض ه ��ؤالء امل��واط �ن�ين ع��ن قيمة
ه��ذه الخسائر واألض��رار والتلفيات
وال� � �ن � ��واق � ��ص ف � ��ي إن� � �ج � ��از األع � �م� ��ال
اإلنشائية؟
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اجتماعات اللجان
في فبراير 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا استغرقت
 69ساعة أنجزت خاللها  75موضوعا وأعدت  30تقريرا

 11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا
وأنجزت  75موضوعا في شهر فبراير
أنجز قسم التقارير والمتابعة
التابع إلدارة الدعم
االستشاري والمتابعة في
قطاع اللجان البرلمانية
تقريره حول عمل لجان
المجلس الدائمة والمؤقتة
عن شهر فبراير خالل الفصل
التشريعي الرابع عشر عن دور
االنعقاد العادي الرابع.
وقد تبين من خالل التقرير
ان  11لجنة دائمة عقدت 31
اجتماعا في فبراير استغرقت
 69ساعة و  15دقيقة
أنجزت خاللها  75موضوعا
اعدت بها  30تقريرا كما ان
هناك  9لجان مؤقتة عقدت
 6اجتماعات استغرقت 7
ساعات و 35دقيقة أنجزت
خاللها  4مواضيع أعدت بها
تقريرين.
ولوحظ ان لجنة الميزانيات
والحساب الختامي أكثر اللجان
الدائمة انعقادا
بـ  8اجتماعات تلتها اللجنة
المالية بـ  6اجتماعات فيما
عقدت لجنة األولويات 4
اجتماعات في فبراير فيما
عقدت اللجنة االسكانية
اجتماعين في فبراير انجزت
خاللها  3مواضيع بينما
كانت هناك  4لجان مؤقتة
فقط عقدت اجتماعا واحدا
في فبراير وهي المعاقين
والمرأة واألسرة والموارد
البشرية ولجنة التحقيق في
مكتب االستثمار في لندن
والدول األخرى حول العالم
والى التفاصيل:

لجنة العرائض والشكاوى
عقدت اللجنة اجتماعني في شهر
فبراير استغرقا  8ساعات ونصف
الساعة وأنجزت  27موضوعا أعدت
خاللها  3تقارير وتبقى على جدول
أعمالها  171موضوعا.
لجنة الداخلية والدفاع
ل��م ت�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات ف��ي ف�ب��راي��ر
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا 161
موضوعا منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة 1962
بتنظيم السجون.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون م� � �ق � ��دم م��نال �ح �ك��وم��ة ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
املرسوم األميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  11لسنة 1962م
في شأن جوازات السفر.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  23لسنة 1968م
بشأن نظام قوة الشرطة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةجديدة الى املادة  12من القانون رقم
 11لسنة 1962م ف��ي ش��أن ج ��وازات
السفر.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة 1962
ف��ي ش��أن انتخابات اع�ض��اء مجلس
األمة.
م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالجتماعات واملواكب العامة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 مشروع قانون بشأن املختارين. مشروع قانون بتعديل الجدولاملرافق للقانون رقم  42لسنة 2006
ب��إع��ادة تحديد ال��دوائ��ر االنتخابية
لعضوية مجلس االمة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب ��اب ��دال ع �ب��ارة(عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما
ورد النص عليها في القوانني ذات
الصلة.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةالثانية من املادة الثامنة من املرسوم
األميري رقم  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون املقدم بإضافةبند جديد برقم  4ال��ى امل��ادة  14من
املرسوم األميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.

لجنة الداخلية والدفاع
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتوحيد شهادات الجنسية الكويتية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل البند(د) م��ن امل��ادة  8م��ن القانون رق��م 11
لسنة  1962في شأن جوازات السفر.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39م��ن القانون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن توحيدمواد الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن إنشاءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
 االقتراح بقانون في شأن وضعح��ل ش��ام��ل ون�ه��ائ��ي لجميع طلبات
ال�ح�ص��ول على الجنسية الكويتية
وت�ن�ف�ي��ذ أح �ك ��ام ال �ب �ن��د  1م ��ن امل ��ادة
ال �ث��ال �ث��ة م��ن امل ��رس ��وم األم� �ي ��ري رق��م
 15ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ق �ب��ل ت �ع��دي �ل��ه ب��امل��رس��وم
بالقانون رقم  100لسنة .1980
 االق�ت��راح بقانون بشأن تحديداقامة الوافدين.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 اق�ت��راح بقانون في ش��أن قانوناالج �ت �م��اع��ات ال �ع��ام��ة وال�ت�ج�م�ع��ات
واملواكب.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن نقلاملنشآت واملباني العسكرية خ��ارج
حدود املناطق السكنية.
 االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق االسكان العسكري.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلبعض أحكام املرسوم بالقانون رقم

0

0

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

 70ل�س�ن��ة  1980ب �ش��أن ال�ع�س�ك��ري�ين
الذين استفادوا من أحكام القانون
رقم  31لسنة  1967في شأن سريان
أح �ك��ام ق��ان��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني على غيرهم من
العاملني بتكليف م��ن الحكومة في
مناطق العمليات الحربية.
 االقتراح بقانون في شأن حظرامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي أع � �م� ��ال ق �ت��ال �ي��ة ف��ي
الخارج.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقاعفاء اللحى للعسكريني.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 29م��ن القانون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  40لسنة 1966
في شأن املختارين.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةج� ��دي� ��دة ل� �ل� �م ��ادة  21م� ��ن امل ��رس ��وم
األميري رقم  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب.
 االق�ت��راح بقانون بشأن تحديداقامة الوافدين.
 اقتراح بقانون في شأن تحديدال�ع��دد ال��ذي ي�ج��وز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملطبات املستخدمة في الطرق.
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 اقتراح بقانون بإنشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأحكام املرسوم بقانون رقم  67لسنة
 1967في شأن املرور.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس أبناء الكويتيات املتزوجات
من جنسيات غير كويتية.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس أبناء الكويتيات املتزوجات
م ��ن ازواج ي �ح �م �ل��ون ج �ن �س �ي��ة غ�ي��ر
كويتية.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس أبناء الكويتيات.
لجنة المالية واالقتصادية
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  6اج�ت�م��اع��ات في
فبراير استغرقت  21ساعة ونصف
ال� �س ��اع ��ة وأن� � �ج � ��زت  18م��وض��وع��ا
واعدت تقريرين وتبقى على جدول
أعمالها  363موضوعا منها:
 م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م  2لسنة 2009بشأن تعزيز االستقرار املالي
في الدولة.
 م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م  3لسنة 2009ب�ت�م��دي��د م��دة ال �ق��رض امل�ق��ررة
في املرسوم بالقانون رقم  50لسنة
 1987ب��االذن للحكومة بعقد قرض
عام.
 مشروع القانون في شأن تنظيماالس�ت�ع��ان��ة ب��ال�ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 مشروع قانون بإنشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 -م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعض

توحيد مواد
الجنسية من
الموضوعات
المدرجة على
الداخلية والدفاع
أح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� �ت� �ج ��ارة ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 مشروع قانون في شأن مزاولةمهنة مراجعة الحسابات.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن غ��رف��ةت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت (امل�ن�ج��ز
بالتقرير الثالث والخمسني بالفصل
التشريعي الثالث عشر).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 47
ل�س�ن��ة  1988ب � ��االذن ل�ل�ح�ك��وم��ة في
إن � �ش� ��اء م �ح �ف �ظ��ة م ��ال� �ي ��ة ل � ��دى ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت ال �ص �ن��اع��ي الغ� � ��راض دع��م
سياسة االئتمان في مجال االنتاج
الزراعي.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن زي� ��ادةالنسبة ال�ت��ي تقتطع م��ن االي� ��رادات
العامة للسنة املالية .2012/2011
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� � �ك � ��ام امل� � ��رس� � ��وم ب ��ال � �ق ��ان ��ون رق ��م
 34ل �س �ن��ة  1980ف ��ي ش � ��أن اي �ل��ول��ة
اس �ه��م ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف ��ي ش��رك��ة
املواصالت الكويتية الى الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل أحكامالقانون رقم  79لسنة  1995في شأن
ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال �ي��ة مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  74لسنة  1988في
ش��أن ايلولة اس�ه��م القطاع الخاص
في شركة مطاحن الدقيق الكويتية
الى الدولة وتعديل القانون رقم 29
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا استغرقت
 69ساعة أنجزت خاللها  75موضوعا وأعدت  30تقريرا

المالية أنجزت  18موضوعا وأعدت تقريرين
في  6اجتماعات
تتمة المنشور ص 08
لسنة  1961ف��ي ش��أن إن �ش��اء شركة
مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها
امتيازا.
 مشروع قانون بمساهمة دولةالكويت في رأسمال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة 2012
ف��ي ش��أن إن �ش��اء وت��أس�ي��س محفظة
استثمارية ل��دع��م وتشجيع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 مشروع قانون باالذن للحكومةف��ي أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال االحتياطي
العام.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحم� �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة الص� �ح ��اب
امل �ع��اش��ات م��ن ال�ع�س�ك��ري�ين ورج ��ال
االطفاء.
 االقتراح بقانون بمنح معاشاتاس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم� �ك ��اف ��آت اس �ت �ح �ق��اق
للعسكريني املتقاعدين م��ن ضباط
الصف واألفراد.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة م��ادةجديدة للمادة  2من القانون رقم 25
لسنة  1974باعادة تنظيم الصندوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنت��أس �ي��س ش��رك��ة م �س��اه �م��ة ك��وي�ت�ي��ة
باسم بنك الكويت للتنمية.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأحكام قانون التأمينات االجتماعية
ال �ص��ادر ب��األم��ر األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون
رقم  61لسنة .1976
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء هيئةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 االقتراح بقانون في شأن غرفةتجارة وصناعة الكويت.
 االقتراح بقانون في شأن حظرالفوائد الربوية.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنح�ظ��ر اس �ت �ي��راد ال �ل �ح��وم م��ا ل��م تكن
مصحوبة بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنح�ظ��ر اس �ت �ي��راد ال �ل �ح��وم م��ا ل��م تكن
مصحوبة بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تعديلبعض أح�ك��ام امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رقم
 15ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية والقوانني املعدلة له.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةج��دي��دة ال ��ى امل� ��ادة  16م��ن امل��رس��وم
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
 االقتراح بقانون بعديل املادة 19من القانون رق��م  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية( .بدل إيجار).
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةاالولى من املادة  19من القانون رقم
 47ل �س �ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية (بدل إيجار).
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحعالوة اجتماعية عن األوالد.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلال �ف �ق ��رة االول � � ��ى م ��ن امل � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

القانون رقم  19لسنة  2000في شأن
دع��م العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية.
(ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية).
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ب��إح��ال��ة م ��وض ��وع ت�ق�ي�ي��م م��ؤس�س��ة
ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وم��ا
ب�ي�ن��ه م�م�ث�ل��و دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة في
م�لاح �ظ��ات ع �ل��ى ال�ت�ق�ي�ي��م م ��ع ب�ي��ان
اث ��ر اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
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للمؤسسة على عملية التقييم.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة بإحالة كتاب وزي��ر املالية في
ش� ��أن ال �ك �ش��ف ال�ت�ف�ص�ي�ل��ي بجميع
امل� �ش ��روع ��ات ال �ت ��ي اب��رم �ت �ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة على أم�ل�اك ال��دول��ة العقارية
وف � �ق� ��ا ل� �ن� �ظ ��ام ال � �ب � �ن ��اء وال �ت �ش �غ �ي��ل
وتحويل امللكية للدولة قبل صدور
ق��ان��ون رق��م  7لسنة 2008م وتقرير
ب �م �ش��روع م��دي �ن��ة ل ��ؤل ��ؤة ال �خ �ي��ران
السكنية موضحا فيه م��دى ال�ت��زام
املستثمر بتنفيذ جميع بنود العقد
وشروطه.

 363موضوعا
متبقية على جدول
أعمال اللجنة
منح معاشات
استثنائية
للعسكريين مدرج
على جدول أعمال
اللجنة
 ت �ق��ري��ر ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زين �ص��ف ال �س �ن ��وي ب �ق �ي �م��ة ال �س �ن��دات
وال �ص �ك��وك ال �ت��ي اص��درت �ه��ا ال��دول��ة
وكافة الدعم الحكومي.
 ت � �ق� ��ري� ��ر ال � � �خ � � ��اص ب �م �ت ��اب �ع ��ةت ��وص � �ي ��ات ت �ق �ي �ي��م ك � �ف � ��اءة أن �ظ �م��ة
ال �ك �ش ��ف ع� ��ن ال � �غ� ��از وال ��رح� �ي ��ق ف��ي
مراكز التجميع بشركة نفط الكويت
وال ��ذي ت��م إن �ج��ازه ف��ي يونيو 2015
وبالتعاون مع شركة نفط الكويت.
 ت�ق�ي�ي��م ك �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة ال�ن�ظ��مالتشغيلية للهيئة العامة للصناعة
 -ال� � �ج � ��زء ال � �ث� ��ان� ��ي (ن � �ظ� ��م ال ��رق ��اب ��ة

الموضوعات التي انجزتها اللجنة المالية
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش ��أنامل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال � �ع � ��ام � ��ة (امل� �ن� �ج ��ز
ب��ال �ت �ق��ري��ر ال � �س ��ادس وال �ع �ش��ري��ن
بالفصل التشريعي الثالث عشر
دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي األول) تم
س�ح��ب ف��ي ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س مل��زي��د
من الدراسة).
 االقتراح بقانون بشأن حمايةاملنتجات الوطنية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أناملناقصات العامة.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لاملادتني  3و 5من القانون رق��م 37
لسنة  1964ف��ي ش��أن املناقصات
العامة.
 -اقتراح بقانون بتعديل الفقرة

الثالثة م��ن امل��ادة  43م��ن القانون
رق� � ��م  37ل �س �ن��ة  1964ف� ��ي ش ��أن
املناقصات العامة.
 ت� �ع ��دي ��ل م � �ق� ��دم م � ��ن ال �ن ��ائ ��بح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
تنظيم الوكاالت التجارية.
تعديل مقدم م��ن النائب احمد
ال �ق �ض �ي �ب��ي ع �ل��ى ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
الوكاالت التجارية.
تعديل مقدم من النائب محمد
ال � �ج � �ب� ��ري ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م
الوكاالت التجارية.
 ت� �ع ��دي ��ل م � �ق� ��دم م � ��ن ال �ن ��ائ ��بفيصل الشايع على قانون تنظيم
الوكاالت التجارية.
 -ت �ع��دي��ل م �ق��دم م��ن ال� �ن ��واب د.

ع��ودة الرويعي وفيصل الكندري
وسلطان جدعان الشمري وطالل
س �ع��د ال �س �ه �ل��ي وم ��اج ��د م��وس��ى
ب �ش ��أن ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال ��وك ��االت
التجارية.
 تعديل مقدم من النائب عادلال �خ��راف��ي ع �ل��ى امل� �ش ��روع ب�ق��ان��ون
بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.
 تعديل مقدم من النائب محمدال �ج �ب��ري ع �ل��ى امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون
بشأن تنظيم الوكاالت التجارية.
 ت �ع��دي��ل م �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ع �ل ��ى امل� �ش ��روع
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ال��وك��االت
التجارية.
 -تعديل مقدم من بعض النواب

ع� �ل ��ى امل � � �ش � ��روع ب � �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
تنظيم الوكاالت التجارية.
 تعديل مقدم من النائب احمدالقضيبي ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون
بشأن قانون املناقصات العامة.
 تعديل مقدم من النائب عادلال �خ��راف��ي ع �ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون
بشأن قانون املناقصات العامة.
 ت� �ع ��دي ��ل م � �ق� ��دم م � ��ن ال �ن ��ائ ��بح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
تنظيم املناقصات العامة.
 تعديل مقدم من النائب احمدال�ق�ض�ي�ب��ي ف ��ي ش ��أن امل �ن��اق �ص��ات
العامة.

الداخلية).
 تقييم ف��اع�ل�ي��ة تنفيذ م�ش��اري��عخطة التنمية للهيئة العامة للشباب
والرياضة.
 ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة وف ��اع �ل �ي ��ة أداءال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م ��اري ل �ل �ص �ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية.
 تقييم كفاءة وفاعلية الصيانةبمصافي ش��رك��ة ال�ب�ت��رول الوطنية
الكويتية.
  4ت � �ع� ��دي�ل��ات م� �ق ��دم ��ة م � ��ن 14نائبا على قانون الخطوط الجوية
الكويتية.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم � � ��ة وب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ق � � ��رار امل �ج �ل��س
بجلسته املنعقدة بتاريخ  26يناير
 2016بتكليف مكتب املجلس دراسة
ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي وإل�غ��اء الدعوم
ف �ق ��د ق � ��رر م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س ت�ك�ل�ي��ف
اللجنة بدراسة الوضع االقتصادي
وإل�غ��اء ال��دع��وم وأن تكون ف��ي حالة
انعقاد دائم مع كل من وزارة املالية
ودي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ول�ج�ن��ة التنمية
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ب ��امل� �ج� �ل ��س األع � �ل ��ى
للتخطيط لدراسة املوضوعات ذات
الصلة وموافاة املجلس بالتوصيات
املناسبة لكل التشريعات والقرارات
امل�ط�ل��وب سنها وإن �ج��ازه��ا ع�ل��ى أن
ي �ت��م ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ل �ل �م �ج �ل��س ق�ب��ل
جلسة  1مارس .2016
لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح ��دا
ف��ي ف�ب��راي��ر اس�ت�غ��رق س��اع��ة واح ��دة
أن �ج��زت خ�لال��ه  11م��وض��وع��ا اع��دت
ب �ه��ا  5ت �ق��اري��ر وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج��دول
أعمالها  263موضوعا منها:
 مشروع قانون امل��راف��ق بإصدارق � ��ان � ��ون ال � � � �ج� � � ��زاءات واالج� � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن تنظيمتداول املعلومات ووثائق الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 67
لسنة  1980بإصدار القانون املدني.
 مشروع قانون في شأن الرسومالقضائية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا استغرقت
 69ساعة أنجزت خاللها  75موضوعا وأعدت  30تقريرا

التشريعية أعدت  5تقارير وأنجزت
 11موضوعا و 263ملفا على جدول أعمالها
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

تتمة المنشور ص09
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رق��م 17
لسنة ( 1960إج��راء االع�لان لتكليف
الحضور).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960بشأن
اس�ت�ع�م��ال ال�ع�ن��ف او ال�ت�ه��دي��د ضد
االشخاص).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف � �ع ��ات امل��دن �ي��ة
والتجارية الصادر بالقانون رقم 38
لسنة ( 1980رد القضاء).
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون رق ��م  15لسنة 2004ب��إح��ال��ة م� �ش ��روع ق ��ان ��ون في
شأن التسجيل العقاري.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة 1960
ب ��إص ��دار ق��ان��ون ال� �ج ��زاء (اس �ت �غ�لال
هوى الشخص الضعيف).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف � �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال � � �ص� � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  38لسنة ( 1980بشأن
االعالن للشركات).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون ق��ان��ون االج � ��راءات
وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال� �ص ��ادر
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  17ل� �س� �ن ��ة 1960
(الدعوى املرفوعة على غير املتهمني
الى الجهات املختصة).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  16ل� �س� �ن ��ة 1960
(ت �ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ة ع�ل��ى امل� ��رأة ال�ت��ي
تسقط وليدها).
 م�ش��روع ق��ان��ون ب��اص��دار قانوناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف � �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال � � �ص� � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  38ل� �س� �ن ��ة 1980
القانون رقم  51لسنة  1984في شأن
االحوال الشخصية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960جرائم
الحرب والسلم)
 م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنح�ظ��ر اس �ت �ح��داث وان �ت ��اج وت�خ��زي��ن
واستعمال االسلحة الكيميائية.
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موضوعات أخرى

 م�ش��روع ال�ق��ان��ون بإضافة م��ادةج� ��دي� ��دة ل� �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
بالقانون رق��م  16لسنة  1960حظر
التسول (التقرير السابع والعشرون
للجنة املنجز في الفصل التشريعي
ال�ح��ادي عشر دور االنعقاد العادي
الثاني).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
لسنة ( 1960اثارة النعرات الطائفية
او القبلية).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960مادة

شكوى وعريضة
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

ع� ��ن ج ��ري� �م ��ة ال� ��زن� ��ا وم � � � ��ادة اخ� ��رى
استعمال العنف ضد املوظف).
 م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��لب �ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون االج� � ��راءات
وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال� �ص ��ادر
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  17ل� �س� �ن ��ة 1960
(ت� �ف� �ت� �ي ��ش امل� �ت� �ه ��م اث� � �ن � ��اء ارت � �ك� ��اب
الجريمة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة 33م��ن القانون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960اه ��ان ��ة ال�ع�ل��م
الوطني).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء رق��م  16لسنة
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( 1960التشكيك في نزاهة القضاء).
مسترد  2003 /10 /1إحالة اصلية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  67لسنة 1983
ف ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
القصر.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 35
ل �س �ن ��ة  1978ف � ��ي ش� � ��أن إي � �ج � ��ارات
العقارات (تم استرداده من الجلسة
.2014 /4 /2
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �خ� �ب ��رة
ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
.1980

مشروع الرسوم
القضائية
وقانون الجزاءات
والمحاكمات
العسكرية
من أهم
الموضوعات
المدرجة على
جدول اللجنة
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رق��م 17
لسنة .1960
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  51لسنة 1984
في شأن االحوال الشخصية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 23
ل �س �ن��ة  1990ب �ش��أن ق ��ان ��ون تنظيم
القضاء.
 مشروع قانون بتعديل املادة 11من القانون رقم  40لسنة  1972بشأن
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته.
 -مشروع قانون بتعديل بعض

الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التشريعية
االقتراحات بقوانني
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أنتجنيس أبناء الشهداء من غير
م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة امل �ق �ي��دي��ن
بمكتب الشهيد.
 اق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �م �ن��حال �ج �ن �س �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ألوالد
ال� � �ش� � �ه � ��داء م � ��ن غ � �ي ��ر م � �ح ��ددي
الجنسية وغير الكويتيني.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنمنح الجنسية الكويتية.
 اقتراح بقانون فصل جديدب ��رق ��م (ال� �ث ��ام ��ن م � �ك� ��ررا) ي�ح�م��ل
ع� �ن ��وان «ح ��ري ��ة ال� ��وص� ��ول ال��ى

امل �ع �ل��وم��ات» ال ��ى ال �ق��ان��ون رق��م
 7لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لامل � � ��ادة ( )12م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )1ل � �س� �ن ��ة  1999ف� � ��ي ش� ��أن
التأمني الصحي على األجانب
وف��رض رس��وم مقابل الخدمات
الصحية.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لامل� ��ادة االول� ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )104ل �س �ن��ة  2013ف� ��ي ش��أن
انشاء صندوق دعم األسرة.
 -اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل

امل� ��ادة االول� ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )104ل �س �ن��ة  2013ف� ��ي ش��أن
إنشاء صندوق دعم األسرة.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لبعض أحكام القانون رقم ()68
ل� �س� �ن ��ة 2015ف ��ي ش� ��أن ال�ع�م��ال��ة
املنزلية.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لالبند ( )3من امل��ادة الثانية من
القانون رقم  68لسنة  2015في
شأن العمالة املنزلية.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لالبند رقم ( )3من امل��ادة ( )2من
ال�ق��ان��ون رق��م ( )68لسنة 2015

في شأن العمالة املنزلية.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لالفقرة االول��ى م��ن امل��ادة االول��ى
م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )69ل�س�ن��ة
 2015ب� � �ش � ��أن إن � � �ش� � ��اء ش ��رك ��ة
م� �س ��اه� �م ��ة م� �ق� �ف� �ل ��ة الس � �ت � �ق ��دام
وتشغيل العمالة املنزلية.

أح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  16ل� �س� �ن ��ة 1960
(ال� �ت� �ج� �م� �ه ��ر داخ� � � ��ل او ح � � ��ول دور
العدالة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة 200م� �ك ��رر م ��ن ق ��ان ��ون االج� � � ��راءات
وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال� �ص ��ادر
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م  17ل� �س� �ن ��ة 1960
(م � � ��ادت � � ��ان)( .ال� �ط� �ع ��ن ف� ��ي األح� �ك ��ام
ال � � � �ص� � � ��ادرة م� � ��ن م� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ج� �ن ��ح
املستأنفة).
 طلب الرئيس بإحالة الفقرتنيال ��واردت�ي�ن ف��ي ج ��دول أع �م��ال رقمي
( )18 - 17وامل �ت �ع �ل �ق�ي�ن ب��ال �ت �ق��ري��ر
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ل�ل�ت�ق��ري��ر
ال�ث��ام��ن وال�ع�ش��ري��ن للجنة ال�ش��ؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن م � �ش� ��روع ال �ق��ان��ون
ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ال ��ري ��اض
للتعاون القضائي والتقرير الثاني
ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ل �ل �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع
ع �ش��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة
ع��ن م�ش��روع القانون باملوافقة على
م�ع��اه��دة منظمة امل��ؤت�م��ر االس�لام��ي
ملكافحة االره ��اب ال��دول��ي ال��ى لجنة
ال� �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
الحتمال ان تكون بعض املواد فيها
شبهة دستورية واالستعانة بهيئة
ال�خ�ب��راء ال��دس�ت��وري�ين إلب ��داء ال��رأي
فيهم.
 تكليف اللجنة التحقيق في كلم��ا كشفه االع �ض��اء املستقيلون في
ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورف��ع
ت�ق��ري��ر ال ��ى امل�ج�ل��س ف��ي ب��داي��ة دور
االنعقاد القادم.
 تكليف اللجنة بدراسة التقريرالعشرين للجنة الشؤون الخارجية
ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
االت�ف��اق�ي��ة االم�ن�ي��ة ب�ين دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
لدراستها من الناحية الدستورية.
 تكليف اللجنة دراس ��ة التقريرالخامس للجنة الشؤون الخارجية
ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
ات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
وح�ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة ق �ب��رص بشأن
التعاون في مجال مكافحة االرهاب
وال �ج��ري �م��ة امل�ن�ظ�م��ة واالت� �ج ��ار غير
املشروع باملخدرات ومواد املؤثرات
ال�ع�ق�ل�ي��ة وس�لائ�ف�ه��ا وال �ه �ج��رة غير
ال� �ش ��رع� �ي ��ة وال� � �ج � ��رائ � ��م ال �ج �ن��ائ �ي��ة
االخرى.
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا استغرقت
 69ساعة أنجزت خاللها  75موضوعا وأعدت  30تقريرا

التعليمية عقدت اجتماعا واحدا وجودة
التعليم من أهم الموضوعات المدرجة
تتمة المنشور ص10
 تكليف اللجنة دراس ��ة التقريرال�ث��ام��ن للجنة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
اتفاق تعاون امني بني حكومة دولة
ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة االردن �ي��ة
الهاشمية.
 تكليف اللجنة بدراسة التقريرال�ث��ام��ن وال�ع�ش��ري��ن للجنة ال�ش��ؤون
الخارجية ع��ن م�ش��روع ق��ان��ون على
ات� �ف ��اق� �ي ��ة م� �ق ��ر ب�ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول� ��ة
ال �ك��وي��ت وم ��رك ��ز م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي ��ج ال� �ع ��رب� �ي ��ة إلدارة ح� ��االت
الطوارئ.
 رسالة من العضو د .عبدالحميددشتي يطلب فيها إح��ال��ة موضوع
تفسير امل��ادة  111من الدستور الى
املحكمة الدستورية لبيان ما اذا كان
النائب يتمتع بالحصانة البرملانية
ف� �ي� �م ��ا ب �ي��ن ادوار االن � �ع � �ق� ��اد ح ��ال
مزاولته أعماله باللجان البرملانية
كرئيس او مقرر او كعضو باللجنة.
 ت�ع��دي��ل ع�ل��ى االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ونبإضافة فقرة ج��دي��دة ال��ى امل��ادة 14
من القانون رق��م  47لسنة  1993في
ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة م �ح��ال من
اللجنة االسكانية.
 ت�ع��دي��ل ع�ل��ى االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ونبتعديل امل ��ادة  30م��ن ال�ق��ان��ون رق��م
 47ل �س �ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة .م � � �ح� � ��ال م � � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة
االسكانية.
لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد
عقدت اللجنة اجتماعا واحدا في
فبراير استغرق  45دقيقة ولم تنجز
تقارير وتبقى على ج��دول أعمالها
 139موضوعا منها:
 مشروع قانون في ش��أن حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيموظيفة املذيع بوزارة االعالم.
 االقتراح بقانون بشأن الدعايةاالن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ف � ��ي االع � �ل � ��ام امل ��رئ ��ي
واملسموع واملطبوعات والنشر.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءج��ام�ع��ة حكومية بمحافظة م�ب��ارك
الكبير او االحمدي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقامل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة امل � �ج� ��اورة وادارة
الحقوق الجماعية.
 -اقتراح بقانون في شأن تنظيم

لجنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد
139

139

140

 139موضوعا
 120متبقية على جدول
أعمال اللجنة
100

املدرج

83

83

املنجز

80

املتبقي

44

44

0
املجموع

11

0

11

موضوعات أخرى

التعليم العالي.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناالستعانة بالكويتيني املتقاعدين
ل �ل �ع �م ��ل ك� � �ح � ��راس ام � � ��ن ب � ��امل � ��دارس
الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمالتعليم العالي.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال �ج��ام �ع��ات وال �ك �ل �ي��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
واملعاهد الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال �ج��ام �ع��ات وال �ك �ل �ي��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
واملعاهد الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن إضافةم � ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م  13م� �ك ��ررا ال��ى
ال�ق��ان��ون رق��م  61لسنة  2007بشأن
االعالم املرئي واملسموع.
 االقتراح بقانون بإنشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع �ت �م��اد وض� �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
 االقتراح بقانون بإنشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع �ت �م��اد وض� �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
 اق�ت��راح بقانون بإنشاء جامعةحكومية بمحافظة الجهراء.
 االقتراح بقانون بتعديل أوضاعامل��درس�ين املساعدين الكويتيني من
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيمأوض � ��اع ال �ك��وي �ت �ي�ين ح�م�ل��ة ش �ه��ادة
ال��دك�ت��وراه والحاصلني عليها على
نفقتهم الخاصة.
 االق � � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق طالب العلم.
 -االقتراح بقانون في شأن مكافأة
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شكوى وعريضة
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

املؤهل العلمي مل��زاول��ي مهنة الطب
البشري وطب األسنان الكويتيني.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناألح � � � �ك� � � ��ام ال� � �خ � ��اص � ��ة ب ��ال� �ب� �ع� �ث ��ات
الدراسية.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن إع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ال�س��اب�ق�ين
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ال��ى
العمل.
 االقتراح بقانون في شأن دراسةالطلبة من فئة املقيمني بصورة غير
قانونية في املدارس الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةاملعلم.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةاملعلم.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الهيئةال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ط�لاع وق �ي��اس ال ��رأي
العام.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءم�ج�ل��س ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال�ب�ح��ث
العلمي والتطوير التكنولوجي.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن إع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ال�س��اب�ق�ين
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ال��ى
العمل.
 االقتراح بقانون في شأن إنشاءمركز تنمية املعلم.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بندجديد برقم  11الى املادة رقم  21من
القانون رقم  3لسنة  2006في شأن
املطبوعات والنشر( .مادتان)
 -االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن
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مشروع بقانون

مرسوم بقانون

0

التعليم الخاص.
 االقتراح بقانون بإنشاء الهيئةالعامة لتطوير املناهج.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
اللجنة على مناقشة دراس��ة مشكلة
تأخر وزارة التعليم العالي باعتماد
ال � � �ش � � �ه� � ��ادات ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة ل �ل �ط�ل�اب
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى م �ن ��اق �ش ��ة اج � � � ��راءات
الوزارة لتطوير املنظومة التعليمية
وتشجيع البحث العلمي وتطوير
ال� �ف� �ك ��ر ل� � ��دى ال� � ��دارس �ي ��ن ب ��امل ��راح ��ل
التعليمية املختلفة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م �ن��اق �ش��ة االج � � ��راءات
التي تمت حتى في تنفيذ مشروعي
ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت بمنطقة ال�ش��دادي��ة
وج��ام�ع��ة ج��اب��ر على ض��وء األح�ك��ام
والقوانني الصادرة بشأنها.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة اج� � � ��راءات
وزارة االع�لام في توجيه السياسة
االعالمية والفكرية والثقافية ومدى
اسهامها ف��ي رق��ي الفكر والشعور
باملواطنة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى م �ن ��اق �ش ��ة م ��وض ��وع
م�ش�ك�ل��ة ال �ش �ع��ب ال��دراس �ي��ة املغلقة
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة

قانون حماية
المعلم وتنظيم
الجامعات على
جدول أعمال
اللجنة

للتعليم التطبيقي والتدريب.
رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلس
االم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل�ق��دم
م��ن بعض االع �ض��اء بتكليف لجنة
ش � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة دراس� ��ة
م��وض ��وع ال � ��وزن ال�ن�س�ب��ي ال �خ��اص
ب��امل��رح�ل��ة ال �ث��ان��وي��ة (ع �ل��ى ان ت�ق��دم
ال �ل �ج �ن��ة ت �ق��ري��ره��ا خ�ل��ال ش �ه��ر م��ن
تاريخ .)2014/12/3
 رسالة واردة من رئيس مجلساالمة باملوافقة على الرسالة املقدمة
من بعض االعضاء بتكليف اللجنة
ب�م�ن��اق�ش��ة م��وض��وع ت �ع��دي��ل منهج
اللغة العربية والتربية االسالمية
بوزارة التربية.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة باملوافقة على االق�ت��راح املقدم
من بعض االع�ض��اء بشأن تفويض
ال � �ل � �ج � �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف� � ��ي م� �ل� �ف ��ات
االب �ت �ع��اث وال�ت�ع�ي�ين م��ن ع��ام 2010
الى  2015في كل من جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب على أن تقدم تقريرها في
دور االنعقاد املقبل.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالمة باملوافقة على الطلب املقدم من
رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي بإحالة مالحظات دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ال ��دي ��وان
الخدمة املدنية بالحساب الختامي
ل �ل �س �ن��ة  2015/2014وامل �ت �ع �ل �ق��ة
بتطبيق نظام البعثات واالج��ازات
الدراسية.
 -رسالة واردة من رئيس مجلس

االم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل�ق��دم
من بعض االعضاء بتكليف اللجنة
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ق �ض �ي��ة ال �ش �ه��ادات
غير املعتمدة في جميع مؤسسات
ال��دول��ة لتقديم تقرير بشأنها (في
موعد اقصاه ثالثة شهور).
لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل
ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م ��اع�ي�ن ف��ي
فبراير استغرقا ساعة و 45دقيقة
وأن� �ج ��زت م��وض��وع�ي�ن أع� ��دت بهما
ت �ق��ري��را واح� ��دا وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
أعمالها  110موضوعات منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح�ك��ام القانون رق��م  49لسنة 1996
في شأن رعاية املعاقني.
 مشروع قانون في شأن تعديلامل ��ادة  57م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  6لسنة
 2010ف��ي ش ��أن ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع
األهلي.
 مشروع قانون في شأن الصحةالنفسية ورعاية املريض النفسي.
 االقتراح بقانون بشأن التأمنيالصحي.
 االقتراح بقانون بإنشاء مدينةطبية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءم �س �ت �ش �ف ��ى ح � �ك� ��وم� ��ي ب �م �ح��اف �ظ��ة
األحمدي.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التأمنيالصحي.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اقتراح بقانون في ش��أن إنشاءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء مدينةطبية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب� ��إن � �ش� ��اءمستشفى حكومي بمدينة صباح
األحمد.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التأمنيالصحي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقاملريض.

التتمة ص12
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اجتماعات اللجان
في فبراير 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا استغرقت
 69ساعة أنجزت خاللها  75موضوعا وأعدت  30تقريرا

الصحية أعدت تقريرا ولديها
110موضوعات مدرجة
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل

تتمة المنشور ص11
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةال�ث��ان�ي��ة م��ن امل� ��ادة  11م��ن امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة  1979في
شأن الجمعيات التعاونية.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية.
 اقتراح بقانون في شأن حقوقاملريض.
اق� � � � �ت � � � ��راح ب � � �ق� � ��ان� � ��ون ف� � � ��ي ش � ��أن
املسؤولية الطبية
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أناملسؤولية الطبية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءالهيئة العامة للتعاونيات.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءاللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.
 االقتراح بقانون بإضافة مادتنيجـــديدتيـــــــــن بـرقــــــــــــــــم ( 2مكــــررا) و(2
م �ك��ررا) ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م ( )1لسنة
 1999ف ��ي ش� ��أن ال �ت��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
على األجانب وف��رض رس��وم مقابل
الخدمات الصحية.
 االقتراح بقانون باستبدال نصاملادة ( )10من القانون رقم  24لسنة
 1962ف��ي ش��أن األن��دي��ة وجمعيات
النفع العام.
 االقتراح بقانون بإنشاء مراكزالطوارئ والخدمات.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التأمنيالصحي على املواطنني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت��أس �ي��سش� ��رك� ��ة م �س ��اه �م ��ة ك ��وي �ت �ي ��ة ب��اس��م
(ال � � �ش� � ��رك� � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ل� �ل� �ت ��أم�ي�ن
الصحي).
 االقتراح بقانون بشأن التأمنيالصحي للمتقاعدين الكويتيني.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةجديدة للمادة ( )10من القانون رقم
( )24لسنة  1962ف��ي ش��أن األن��دي��ة
وجمعيات النفع العام.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةجديدة الى املادة الثالثة من القانون
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رق � ��م ( )12ل �س �ن��ة  2011ف� ��ي ش ��أن
املساعدات العامة.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنمزاولة مهنة االرشاد النفسي.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنإضافة مادة جديدة برقم ( 3مكرر)
ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ( )6ل�س�ن��ة 2010
بشأن العمل في القطاع األهلي.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادةالثانية م��ن امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رقم
( )40ل�س�ن��ة  1992ف��ي ش ��أن تنظيم
مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيني
ومن في حكمهم.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنان� �ت� �خ ��اب ��ات االت � � �ح� � ��ادات واالن� ��دي� ��ة
ال��ري��اض�ي��ة وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام
والنقابات العمالية.
 اقتراح بقانون في شأن اللجنةالكويتية ملكافحة املنشطات.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل الفقرةاالول ��ى م��ن امل ��ادة ( )11م��ن امل��رس��وم
ب �ق��ان��ون رق ��م ( )24ل�س�ن��ة  1979في
شأن الجمعيات التعاونية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنال �ت��رش �ي��ح ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س ادارة
ال � � �ن� � ��ادي وج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ن� �ف ��ع ال� �ع ��ام
والجمعية التعاونية والنقابات.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 2م��ن ال�ق��ان��و رق��م ( )12لسنة 2011
في شأن املساعدات العامة.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةجديدة الى املادة رقم  2من القانون
رق � ��م ( )12ل �س �ن��ة  2011ف� ��ي ش ��أن
املساعدات العامة.
 -ت�ع��دي��ل م �ق��دم م��ن ال �ن��واب على

0 0 0
شكوى وعريضة

0

1

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م 28
لسنة  1996ف��ي ش��أن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول األدوية.
 تعديل مقدم بإضافة بند جديدبرقم  7للمادة  5من االقتراح بقانون
بشأن الجمعيات التعاونية.
التوصيات على خلفية مناقشةاستجواب النائب محمد طنا.
 متابعة توصيات التقييم ألداءمستشفى ال ��والدة منطقة الصباح
الصحية الجزء الثاني.
لجنة الشؤون الخارجية
عقدت اللجنة اجتماعا واحدا في
فبراير استغرق  30دقيقة وأنجزت
اللجنة م��وض��وع��ا اع��دت ب��ه تقريرا
وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج � � ��دول أع� �م ��ال� �ه ��ا 5
مواضيع هي:
 مشروع القانون باملوافقة علىاتفاقية دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة علىاتفاقية للتعاون التقني بني حكومة
دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة جمهورية
البرازيل االتحادية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة علىات�ف��اق�ي��ة ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح� �ك ��وم ��ة ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال �ح �م ��اي ��ة
املتبادلة لالستثمارات.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اءقالدة قائد االنسانية 9( .مواد)
 اقتراح بقانون بشأن التصديقعلى املعاهدات واالتفاقيات األمنية
الخليجية.

1 3

4

مشروع بقانون

0 0 0
مرسوم بقانون

0

لجنة المرافق العامة
ع�ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  3اج�ت�م��اع��ات في
ف �ب��راي��ر اس �ت �غ��رق��ت  5س��اع��ات و25
دقيقة وأنجزت  15موضوعا أعدت
بها  15ت�ق��ري��را وتبقى على ج��دول
أعمالها  34موضوعا منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل نصال �ب �ن ��د (أ) م� ��ن امل � � ��ادة ال �ث ��ال �ث ��ة م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة  2005ب�ش��أن
بلدية الكويت.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االقتراح بقانون بإضافة املادة( 35مكررا) الى القانون رقم  5لسنة
 2005بشأن بلدية الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل ��دي� �ن ��ة ال� �ح ��ري ��ر
وجزيرة بوبيان.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب� ��إدراج بعضاسماء الناخبني الى كشوف ناخبي
املجلس البلدي.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 23م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  15ب��إن �ش��اء
الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
 االقتراح بقانون في شأن إضافةمادتني جديدتني رقمي ( 26مكررا و
 26مكررا أ) الى القانون رقم  5لسنة
 2005في شأن بلدية الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بنقل وإل�غ��اءب�ع��ض االخ �ت �ص��اص��ات امل�ن�ص��وص

عليها في القانون رقم  5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االق �ت��راح بقانون بشأن تعديلامل ��ادة  2م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  79لسنة
 1995ف��ي ش��أن ال��رس��وم والتكاليف
امل ��ال �ي ��ة م �ق��اب��ل االن� �ت� �ف ��اع ب��امل��راف��ق
والخدمات العامة.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن بلديةالكويت.
 ت� �ع ��دي�ل�ات م� �ق ��دم ��ة م� ��ن وزارةالدولة لشؤون البلدية على مشروع
ق� � ��ان� � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض أح � �ك� ��ام
القانون رقم  5لسنة  2005في شأن
بلدية الكويت.
 ك�ت��اب م��ن رئ�ي��س مجلس األم��ةب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح امل �ق��دم من
ب �ع��ض االع� �ض ��اء ب�ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
م �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي
واف��ق عليها املجلس بعد االنتهاء
م��ن مناقشة االس�ت�ج��واب امل�ق��دم من
العضو ع��ادل مساعد الخرافي الى
وزير االشغال العامة وزير الكهرباء
واملاء على ان تقدم اللجنة تقريرها
خالل ثالثة أشهر.
 شكوى رقم  207املتعلقة بشأناملناطق غير املدرجة في انتخابات
املجلس البلدي.
لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
ع �ق��دت  8اج�ت�م��اع��ات ف��ي ف�ب��راي��ر
اس �ت �غ��رق��ت  18س ��اع ��ة و 15دق�ي�ق��ة
وأنجزت موضوعا واح��دا أع��دت به
ت �ق��ري��را واح� ��دا وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
أعمالها  90موضوعا منها:
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنفوائض امليزانيات في نهاية السنة
املالية.
 اقتراح برغبة بأن يقرر مجلسال� � � � � ��وزراء ب �ت �خ �ص �ي��ص ج� ��ان� ��ب م��ن
االع �ت �م��ادات امل��ال �ي��ة امل�م�ن��وح��ة لكل
م�ح��اف�ظ��ة ل�ص��رف�ه��ا وب�ش�ك��ل واض��ح
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ال� �ع ��ام ��ة وال� �ج� �م ��ال
البيئي العام ملناطق املحافظة تحت
اشراف ادارة لجنة معينة من سكان
امل �ح��اف �ظ��ة ي �خ �ت��اره��ا امل �ح��اف��ظ وان
تخصص اعتمادات مالية كمكافأة
م��ال�ي��ة س�ن��وي��ة ع�ن��د ف ��وز امل�ح��اف�ظ��ة
ب �ج��ائ��زة اف �ض��ل م�ح��اف�ظ��ة للنظافة
ال �ع��ام��ة وال �ج �م��ال ال �ب �ي �ئ��ي مل�ن��اط��ق
املحافظة وف��ق منافسة ت�ج��ري بني
ك��اف��ة امل�ح��اف�ظ��ات ف��ي دول ��ة الكويت
ويكون تقييم املنافسة تحت اشراف
لجنة يحددها مجلس الوزراء.

 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��زي ��ادة ال�ب�ن��دامل � �خ � �ص ��ص ف � ��ي م � �ي ��زان � �ي ��ة وزارة
الصحة من قبل وزارة املالية لتطوير
امل� �ب ��ان ��ي ال� �ق ��ائ� �م ��ة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات
واملستوصفات وتزويدها باالجهزة
وامل �ع��دات ال�ط�ب�ي��ة وال�ع�لاج�ي��ة وف��ق
احدث التقنيات بما في ذلك مواقف
ال� �س� �ي ��ارات ف �ض�ل�ا ع ��ن زي� � ��ادة ع��دد
سيارات االسعاف.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ال �ت��زام ال�ج�ه��اتال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة ب � ��أح � �ك � ��ام ال� � � �ق � � ��رارات
ال� � � �ص � � ��ادرة م � ��ن م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م إص � ��دار األوام � ��ر
التغييرية على ت�ع��اق��دات ال ��وزارات
واملؤسسات العامة وعلى أال تجاوز
ق �ي �م��ة األوام� � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ف ��ي أي
ت�ع��اق��د وأي ��ا ك��ان ن��وع��ه أو طبيعته
( )٪ 2اث �ن�ي�ن ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ال�ق�ي�م��ة
االج�م��ال�ي��ة ل�لأع�م��ال وان ي�ك��ون ذلك
ألسباب فنية ينص عليها في طلب
اصدار االمر التغييري.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نالحالة املالية للدولة للسنة املالية
.2012/2011
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نالحالة املالية للدولة للسنة املالية
.2013/2012
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج � �ع ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح�س��اب��ات�ه��ا الختامية
وكذلك الجهات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2014/2013
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نالحالية املالية للدولة للسنة املالية
.2014/2013
 ك � �ت� ��اب رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ةب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب رئ �ي��س لجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب ��إح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تولي ديوان املحاسبة تكليف
م ��ؤس �س ��ة دول � �ي� ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
امل�ج��ال االستثماري للقيام بتقييم
ش ��ام ��ل إلدارة أم � � ��وال االح �ت �ي��اط��ي
بالهيئة العامة لالستثمار وتقدم
تقريرا بشأنه.
 ك � �ت� ��اب رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى اق � �ت� ��راح م� �ق ��دم م��ن
قبل جميع اعضاء املجلس بإحالة
ردود ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى م�ل�اح �ظ��ات
ومخالفات تقارير ديوان املحاسبة
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر فبراير وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  31اجتماعا استغرقت
 69ساعة أنجزت خاللها  75موضوعا وأعدت  30تقريرا

الميزانيات عقدت  8اجتماعات
و  90موضوعا على جدول أعمالها
لجنة الميزانيات والحساب الختامي

تتمة المنشور ص12
ع ��ن ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�س�ن��ة
املالية .2014/2013
 ك � �ت� ��اب رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل� �ق ��دم م��ن
رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
الختامي إحالة الحالة املالية للدولة
ومالحظات االعضاء الى اللجنة.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��نن �ت��ائ��ج ال �ف �ح��ص وامل ��راج � �ع ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح�س��اب��ات�ه��ا الختامية
وكذلك الجهات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2015/2014
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ننتائج الفحص ورقابة الديوان على
نقطة االرت �ب��اط ال�ك��وي�ت�ي��ة ملشاريع
البيئة.
لجنة حماية المال العام
ع�ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  3اج�ت�م��اع��ات في
فبراير استغرقت ساعتني ونصف
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موضوعات أخرى

ال�س��اع��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ت�ق��اري��ر وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا  54موضوعا
منها:
 -ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن

3 0 3

0 0 0

شكوى وعريضة

1 0 1

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

االم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة ع��ن ال �ف �ت��رة من
 2014/1/1الى .2013/6/30
 التقرير الثاني (اكتوبر )2014عن قضايا امل��ال العام متضمنا رد

1
مشروع بقانون

0 0 0

مرسوم بقانون

ال� � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال � � ��ذي اع� ��دت� ��ه ال �ل �ج �ن��ة
املشكلة برئاسة وزير العدل ووزير
االوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة

مل �ت��اب �ع��ة ق �ض ��اي ��ا االم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
وإعداد التقارير عنها.
 ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س االم� ��ة (للجنةح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا
لجنة تحقيق) ببحث كل ما يتصل
بعمليات تهريب وقود الديزل.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ناالم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة ع��ن ال �ف �ت��رة من
 2014/7/1الى .2014/12/31
 ال �ت �ق��ري��ر االول (اب ��ري ��ل )2015ع��ن ق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام ف��ي ال��داخ��ل
والخارج.
 التقرير الثاني (اكتوبر )2015عن قضايا امل��ال العام متضمنا رد
ال� � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
الحكومية.
 ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ناالم � ��وال امل�س�ت�ث�م��رة م��ن ال �ف �ت��رة من
 2015/1/1الى .2015/6/30

دق �ي �ق��ة وأن� �ج ��زت  3ت �ق��اري��ر وت�ب�ق��ى
على جدول أعمالها اآلتي:
 ت �ح��دي��د وت ��رت� �ي ��ب االول� ��وي� ��اتلجلسات املجلس.
 رس � � ��ال � � ��ة واردة م � � ��ن رئ� �ي ��سمجلس االم��ة بإحالة برنامج عمل
ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�ف��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
ع� �ش ��ر ل� �ل� �س� �ن ��وات (- 2014/2013
.)2017/2016
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ق� ��رار املجلس
باستمرار اللجنة في متابعة تنفيذ
القوانني التي أقرها املجلس من قبل
ال�ح�ك��وم��ة وم ��ن ث��م ع ��رض ت�ق��ري��ره��ا
على مكتب املجلس لتحديد الوقت
املناسب ملناقشته في املجلس.

لجنة األولويات
ع�ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  4اج�ت�م��اع��ات في
ف �ب��راي��ر اس �ت �غ��رق��ت  9س��اع��ات و50

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية
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4
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-
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-

-
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6
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-

-

-
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-

4

-

-

-

9
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1

1
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-

-
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-

-
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1
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-
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1

3

1
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-
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-

-

4

2
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2
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5

1

6

-

-

1

3

-

2

-

-

-

-

-

-

1

5

1
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5
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-

-

-

2

-
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-

-

-

3
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34

3
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امليزانيات والحساب
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11
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-

-

1
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-

1

-

3

-

-

-
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1
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8
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1
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-
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3
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-
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3

-

3
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

4
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2
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2

4
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13
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69.15

30

اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

مرسوم
بقانون

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

منجز

متبق
ًّ
-

منجز
-

متبق
ًّ
-

منجز
-

متبق
ًّ
-

منجز

العرائض والشكاوى

187

11

198

-

متبق
ًّ
-

-

املجموع

أخرى
منجز

متبق
ًّ
-

27

-

منجز

14

أخبار

aldostoor

الثالثاء  20جمادى اآلخر  29 . 1437مارس 2016

افتتح مهرجان الشعر العربي ممثال لرئيس الوزراء

الحمود :الكويت باتت قبلة للشعر واألدب
أك ��د وزي � ��ر اإلع �ل��ام ووزي � ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب ��اب رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود أن ال�ك��وي��ت
ب��ات��ت م��وق�ع��ا للتنوير وق�ب�ل��ة للشعر
واألدب.
وق � ��ال ال �ح �م ��ود ف ��ي ح �ف��ل اف �ت �ت��اح
املوسم التاسع ملهرجان (ربيع الشعر
ال �ع��رب��ي) م�م�ث�لا ل�س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء راع��ي
املهرجان الذي تقيمه مؤسسة جائزة
عبدالعزيز س�ع��ود البابطني ل�لاب��داع
ال �ش �ع��ري وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى  29م ��ارس
الجاري إن املهرجان يؤكد أهمية دور
ال �ك��وي��ت ال ��ري ��ادي ح �ض��اري��ا وث�ق��اف�ي��ا
وإنسانيا وأوض��ح أن للشعر العربي
دورا بارزا في الحياة األدبية والفكرية
والسياسية الكويتية منذ نشأة الدولة
م �ش �ي��را إل ��ى أن ��ه ت �ط��ور م �ع �ه��ا ب�ك��اف��ة
أش�ك��ال��ه وق��وال �ب��ه وم �ف��ردات��ه وص ��وره
وب�ين أن ش�ع��راء الكويت ل��م ينفصلوا
ي��وم��ا ع ��ن ه �م��وم وآم � ��ال وط �م��وح��ات
أم�ت�ه��م ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة وه��و ما
ي��ؤك��د ال �ع �م��ق ال �ث �ق��اف��ي وال �ح �ض��اري
الكويتي من حيث مسؤولية مضمون
الكلمة واألس�ل��وب التعبيري على مر
العصور.
من جهته قال رئيس مجلس أمناء
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني

 ..وبحث تعزيز التعاون
الثقافي والسياحي مع روسيا

الحمود يفتتح املوسم التاسع ملهرجان ربيع الشعر العربي

الثقافية عبدالعزيز البابطني في كلمة
في االفتتاح إن املهرجان يحتفي هذا
ال�ع��ام م��ع مؤسسات ال��دول��ة باختيار
الكويت (عاصمة للثقافة اإلسالمية
.)2016
وأض � � ��اف أن امل ��ؤس �س ��ة خ�ص�ص��ت
األمسية الشعرية األولى من املهرجان
ل� �ه ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ب� �ع� �ن ��وان (ف � ��ي ح��ب
الكويت) وبني أن املؤسسة دأبت خالل
مهرجانات ربيع الشعر على االحتفاء
بشاعرين عربيني أحدهما من الكويت
واآلخر من أحد األقطار العربية الفتا
إل��ى أن��ه ف��ي ه��ذا امل�ه��رج��ان ستحتفي
امل��ؤس�س��ة ب��ال�ش��اع��ر ال�ك��وي�ت��ي ال��راح��ل

سليمان الجارالله والشاعر العراقي
الراحل بدر شاكر السياب.
وق� � � ��ام ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال �ح �م ��ود
بافتتاح املعرض املصاحب للمهرجان
ال��ذي اح�ت��وى على ع��دد م��ن اص��دارات
امل ��ؤس� �س ��ة ال � �ت ��ي ت� �ن ��اول ��ت اب� ��داع� ��ات
ال �ش��اع��ري��ن امل �ح �ت �ف��ى ب �ه �م��ا ف ��ي ه��ذه
الدورة إضافة إلى عدد من االصدارات
الشعرية والثقافية.
وأقامت املؤسسة األمسية الشعرية
األول� � ��ى ب �ع �ن��وان (ف� ��ي ح ��ب ال �ك��وي��ت)
قدمت خاللها عددا من القصائد التي
تغنت بحب الكويت ومكانتها قدمها
األديب طالل الرميضي.

مركز وطني للمعلومات الجغرافية
وقاموس موحد للبيانات المكانية
اكد رئيس املجموعة الكويتية
مل �س �ت �خ��دم��ي ن� �ظ ��م امل� �ع �ل ��وم ��ات
ال� � �ج� � �غ � ��راف� � �ي � ��ة ال� � �ش� � �ي � ��خ اح � �م ��د
ال �ع �ب��دال �ل��ه ان اه� ��م ال �ط �م��وح��ات
وال� � � �ت� � � �ح � � ��دي � � ��ات امل� �س� �ت� �ق� �ب� �ل� �ي ��ة
ل � �ل � �م � �ج � �م� ��وع� ��ة ت� � �ت� � �م� � �ح � ��ور ف ��ي
ن �ش��ر وط �ب��اع��ة ك �ت��اب ل�ل�ت��وع�ي��ة
ب�م�ص�ط�ل�ح��ات ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات
ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ة ب ��ال �ل �غ ��ة ال �ع��رب �ي��ة
اض��اف��ة ال ��ى دع ��م م�ق�ت��رح إن�ش��اء
قطاع أو مركز وطني لهذه النظم
بغية توحيد الخريطة القاعدية
األساسية للكويت.
وق � � � ��ال ف � ��ي اف � �ت � �ت� ��اح م��ؤت �م��ر
الكويت الثامن لنظم املعلومات
الجغرافية ان املجموعة قطعت
اش� ��واط� ��ا ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �س �ن��وات
املاضية بالكويت حققت خاللها
ان� �ج ��ازات ع ��دة ت�ت�ب�ين م��ن خ�لال
الزيادة الكبيرة في عدد الجهات
التي تبنتها وعدد مستخدميها.
واوض� � � ��ح ان امل ��ؤت� �م ��ر ال� ��ذي
ت�ن�ظ�م��ه امل�ج�م��وع��ة ت�ح��ت ش�ع��ار
معا نحو مجتمعات أكثر أمانا

وذك � � � ��اء ي� �ع ��د االول م � ��ن ن��وع��ه
باملنطقة حيث جمع  400خبير
وم � �س � �ت � �خ� ��دم وع � � � � � ��ارض ل� �ه ��ذه
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م� ��ن ك� ��ل ان� �ح ��اء
ال� �ع ��ال ��م ل �ي �ت �ب��ادل��وا امل �ع �ل��وم��ات
وال �خ �ب��رة وي �ش��اه��دوا اح ��دث ما
توصلت ال�ي��ه التكنولوجيا في
هذا املجال.
وق � ��ال ان امل �ج �م��وع��ة ت�س�ع��ى
إلصدار قاموس موحد للبيانات
املكانية يخدم مؤسسات الدولة
لتسهيل عملية التبادل البيني
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل� �ك ��ان� �ي ��ة وب� �ن ��اء
قاعدة معلوماتية جغرافية آلية
م�ت�ك��ام�ل��ة ت �خ��دم ج�م�ي��ع أج �ه��زة
ال��دول��ة القائمة على دع��م القرار
ب �م��ا ف �ي �ه��ا ال �ج �ه��از ال�ت�ش��ري�ع��ي
والتنفيذي.
ولفت الشيخ احمد الى أهمية
امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة
الوطنية لتسيير نظم املعلومات
ال �ج �غ��راف �ي��ة ال �ت ��ي م ��ن أه��داف �ه��ا
ت ��وح� �ي ��د ال� �خ ��ري� �ط ��ة ال� �ق ��اع ��دي ��ة
ل� � �ل� � �ب �ل��اد وت � ��وح� � �ي � ��د امل� �ع ��اي� �ي ��ر

وامل� ��واص � �ف� ��ات ال �ق �ي��اس �ي��ة ع�ل��ى
مستوى الدولة وإنشاء قاموس
معلوماتي موحد للدولة.
ودع � � ��ا ال� � ��ى ت ��وف� �ي ��ر وإت� ��اح� ��ة
االس� � �ت� � �ف � ��ادة ال � �ع� ��ام� ��ة م � ��ن ن �ظ��م
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �ج � �غ� ��راف � �ي� ��ة ف��ي
ج � �م � �ع � �ي� ��ات ال � �ن � �ف� ��ع ال � � �ع� � ��ام م��ن
خ� �ل��ال م� ��رك� ��ز ن� �ظ ��م امل �ع �ل ��وم ��ات
امل�ك��ان�ي��ة بالجمعية الجغرافية
الكويتية وإصدار ونشر خريطة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل��اس� � �ت� � �ف � ��ادة م �ن �ه��ا
ع �ل ��ى ك� ��ل امل� �س� �ت ��وي ��ات ال �ت �ق �ن �ي��ة
والبحثية وإنشاء شبكة وطنية
مل �س �ت �خ��دم��ي ن� �ظ ��م امل� �ع �ل ��وم ��ات
الجغرافية.
واف� � ��اد ب� ��ان ال �ت �ط��ور ال �ح��ال��ي
ي�ح�ت��م ع�ل�ي�ن��ا ال �ع �م��ل ع �ل��ى ب�ن��اء
شبكة خليجية لتبادل الخبرات
م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت� �ب ��ادل
املعلومات من قبل وزارات الدولة
عن طريق السحابة اإللكترونية.

وش � � � � ��ارك ف � ��ي ت � �ل ��ك األم � �س � �ي� ��ة ك��ل
م ��ن ال �ش �ع��راء ع� ��ادل خ�ل�ي��ل م ��ن مصر
وع �ب��دال �ل��ه ال �ع �ن��زي وف ��ال ��ح ب ��ن طفلة
وول �ي��د ال �ق�ل�اف م��ن ال �ك��وي��ت وم�ح�م��د
الحريري من سوريا ومحمد العمري
م ��ن ال �س �ع��ودي��ة وه ��زب ��ر م �ح �م��ود من
العراق.
وح� � � �ض � � ��ر االف � � � �ت � � � �ت� � � ��اح ع � � � � ��دد م ��ن
ال�ش�خ�ص�ي��ات م �ث��ل ال��رئ �ي��س ال�س��اب��ق
ل� � �ل� � �ب � ��وس� � �ن � ��ة وال� � � � �ه � � � ��رس � � � ��ك ح� � � � ��ارث
س�ي�لاج�ي�ت��ش ووزي��رال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ال � �ج� ��زائ� ��ري ال� �ط ��اه ��ر ح� �ج ��ار ووزي � ��ر
ال��دول��ة للشؤون الخارجية التونسي
تهامي عبدولي.

ب � �ح� ��ث وزي� � � � ��ر اإلع� � �ل� � ��ام ووزي� � � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ورئ �ي��س
املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب الشيخ سلمان الحمود مع
وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة ال ��روس ��ي ف�لادي�م�ي��ر
م�ي��دي�ن�س�ك��ي ت �ع��زي��ز أط ��ر ال �ت �ع��اون
الثقافي والسياحي بني البلدين.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء م�ن��اق�ش��ة تجديد
مشروع اتفاقية ثقافية بني البلدين
ل�ت�ح��ل م�ح��ل االت �ف��اق ال�ث�ق��اف��ي لعام
 1967وكذلك تفعيل مذكرة التفاهم
املوقعة أخيرا في مدينة (سوتشي)
ال��روس �ي��ة خ�ل�ال زي � ��ارة س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د إل��ى
روسيا االتحادية.
وت ��م خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ك��ذل��ك ال�ت�ط��رق
إلى األنشطة التي تتضمنها (األيام
السينمائية الروسية) على مسرح
ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن ع � �ب ��دال ��رض ��ا ض �م��ن
األي� ��ام ال�ث�ق��اف�ي��ة ب�ي�ن دول ��ة ال�ك��وي��ت
وجمهورية روسيا االتحادية.
وع �ل��اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ش �ه��د ال �ل �ق��اء
بحث تعزيز ال�ت�ع��اون الثنائي بني
الكويت وروسيا في مجال السياحة
م��ن خ�ل�ال ت��دش�ين مكتب للسياحة

الروسية تحت عنوان (أهال وسهال
ب � ��روس� � �ي � ��ا) ل �ت �ش �ج �ي ��ع ال� �س� �ي ��اح ��ة
الروسية في دولة الكويت.
وح� � �ض � ��ر ال � �ل � �ق� ��اء م � ��ن ال� �ج ��ان ��ب
ال��روس��ي س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة روس�ي��ا
االت� � �ح � ��ادي � ��ة ل � � ��دى دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
أليكسي س��ول��وم��ات�ين ون��ائ��ب وزي��ر
الثقافة سرجي أوبريفالني ومساعد
وك � �ي� ��ل وزارة ال� �ث� �ق ��اف ��ة اف �ج �ي �ن��ي
كورنيف.
أما من الجانب الكويتي فحضر
ال � �ل � �ق� ��اء األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
م .ع�ل��ي ال �ي��وح��ه وال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
ل �ق �ط��اع اإلع �ل��ام ال �خ��ارج��ي ب� ��وزارة
اإلعالم فيصل املتلقم واألمني العام
امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ة باملجلس
ال � ��وط� � �ن � ��ي م � �ح � �م ��د ال� �ع� �س� �ع ��وس ��ي
وال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لقطاع السياحة
بوزارة اإلعالم جاسم الحبيب.

جامعة الكويت :البحث العلمي
يشهد تطورا مستمرا
أكد مدير جامعة الكويت د.حسني
األن �ص��اري ان ق�ط��اع ال�ب�ح��ث العلمي
يشهد تطورا ملحوظا بشكل سنوي
وان ال �ج��ام �ع��ة ح��ري �ص��ة ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
جوانب الجودة واألصالة واالعتماد
ف��ي األب�ح��اث العلمية ب�ه��دف تأصيل
األبحاث املؤسسية وتعزيز الحماس
بني مختلف التخصصات.
وق � � � ��ال األن� � � �ص � � ��اري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ل��ى ه ��ام ��ش اف �ت �ت��اح
معرض يوم امللصق العلمي للكليات
العلمية ان املشاركة املميزة للكليات
ال �ع �ل �م �ي ��ة وال � �ن � �ظ ��ري ��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة
ب �ف �ع��ال �ي��ات امل � �ع ��رض ي �ع �ك��س زي � ��ادة
االن �ت��اج ال�ب�ح�ث��ي .وأش� ��اد ب��امل�ش��ارك��ة
ال �ف �ع ��ال ��ة مل �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب �ح��اث
العلمية التي تسهم بتحقيق طموح
اإلدارة الجامعية املتمثل ف��ي زي��ادة
ح �ج��م ال �ت �ع ��اون ال �ب �ح �ث��ي ال �ج �م��اع��ي
الف�ت��ا إل��ى أن امل �ع��رض يشهد ابحاثا
اشترك فيها أكثر من  20شخصا.
من جانبه قال نائب مدير الجامعة

د .حسني األنصاري أثناء افتتاح معرض يوم امللصق العلمي للكليات العلمية

ل�ل�أب� �ح ��اث د .ط ��اه ��ر ال� �ص� �ح ��اف ف��ي
تصريح مماثل أن يوم امللصق العلمي
ي �ع��د اح � ��دى ال��وس��ائ��ل ال �ت��ي ت�ع��رض
نتائج األبحاث والدراسات بما يتيح
الفرصة أمام الباحثني وأعضاء هيئة
ال� �ت ��دري ��س وال � �ط�ل��اب ل �ل�اط �ل�اع ع�ل��ى
األب�ح��اث ف��ي نفس امل�ج��ال إل��ى جانب
تبادل املعلومات والخبرات.
وأع� � � ��رب ع� ��ن أم� �ل ��ه ف� ��ي ن �ش ��ر ه ��ذه
األب� � �ح � ��اث ب� �م� �ج�ل�ات ع �ل �م �ي��ة ع��امل �ي��ة

محكمة مبينا أن ذلك من ضمن اهداف
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ح �ي��ث ي �ع �ك��س ذل��ك
م�ك��ان�ت�ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة ض�م��ن ال�ج��ام�ع��ات
العاملية .وشهد معرض ي��وم امللصق
ال�ع�ل�م��ي ال ��ذي ن�ظ�م�ت��ه خ�م��س كليات
بجامعة ال�ك��وي��ت م�ش��ارك��ة نخبة من
الباحثني من الجامعة ومعهد الكويت
ل�لاب�ح��اث العلمية ق��دم��وا  98ملصقا
علميا مقارنة بـ 73العام املاضي.

aldostoor

الثالثاء  20جمادى اآلخر  29 . 1437مارس 2016

الذياب :مباحثات وفد الحرس الوطني
في االمارات تناولت سبل تعزيز التعاون
أك��د مدير دي��وان نائب رئيس
الحرس الوطني الكويتي اللواء
ج � �م � ��ال م� �ح� �م ��د ال� � ��ذي� � ��اب ع �م��ق
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن دول ��ة
الكويت ودولة االمارات العربية
امل �ت �ح��دة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت
الس � �ي � �م� ��ا م � � �ج � � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون
العسكري.
وق� � � � ��ال ال� � � �ل � � ��واء ال � � ��ذي � � ��اب ف��ي
تصريح لوكالة االنباء الكويتية
ف ��ي خ �ت��ام ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ت ��رأس
فيها وف��دا م��ن ال�ح��رس الوطني
ال�ك��وي�ت��ي ال��ى دول ��ة االم� ��ارات ان
ال��زي��ارة تأتي ف��ي إط��ار التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي امل �ش �ت��رك ف ��ي امل �ج��ال
العسكري واألمني.
واوض � ��ح ان ��ه اج �ت �م��ع وال��وف��د
املرافق له مع نائب رئيس االركان
االماراتي الفريق الركن مهندس
عيسى سيف بن عبالن املزروعي
ال ��ذي أك��د م�ت��ان��ة رواب ��ط األخ��وة
ب �ي�ن األش � �ق� ��اء ف ��ي دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون الخليجي ال�ت��ي تسير
في مركب واحد تأكيدا على نهج
ورؤية قادة دول املجلس.

اللواء جمال الذياب واللواء الركن سالم سعيد الجابري

واض ��اف ان��ه ت��م التاكيد على
تأصيل مبدأ التعاون العسكري
عبر تبادل الخبرات على جميع
األص� � �ع � ��دة ب� �ح� �ض ��ور ال � � � ��دورات
ال�ع�س�ك��ري��ة امل �ش �ت��رك��ة وت �م��اري��ن
ال �ق �ي��ادة ع �ل�اوة ع �ل��ى امل� �ن ��اورات
املشتركة التي تسهم في توحيد
م� �ف� �ه ��وم ال� �ع� �ق� �ي ��دة ال �ع �س �ك��ري��ة
وص��وال ال��ى التكامل الخليجي
ف ��ي م �ن �ظ��وم��ة ع �س �ك��ري��ة واح� ��دة
ت �ن �ع �ك ��س إي � �ج� ��اب� ��ا ف � ��ي ال �ع �م��ل

ال �ع �س �ك��ري امل �ش �ت��رك ع �ب��ر ق ��وات
درع الجزيرة.
وذكر انه نقل تحيات القيادة
السياسية ف��ي ال�ح��رس الوطني
ال ��ى االخ� ��وة ف��ي دول� ��ة االم� ��ارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل � �ت � �ح ��دة م � ��ع ت��أك �ي��د
الدعم الكامل لألشقاء في دولة
االمارات وتسخير كافة إمكانات
الحرس الوطني لخدمتهم.
وك �ش��ف ان� ��ه ت ��م خ �ل�ال ال �ل �ق��اء
وض� ��ع ح �ج��ر االس� � ��اس ل�ت��وق�ي��ع

مزيدا من بروتوكوالت التعاون
في املجال العسكري.
وق� ��ال ان ال��وف��د ال �ت �ق��ى اي�ض��ا
مع رئيس هيئة االدارة والقوى
ال �ب �ش��ري��ة ال � �ل� ��واء ال� ��رك� ��ن س��ال��م
س�ع�ي��د ال �ج��اب��ري وم ��دي ��ر م��رك��ز
العمليات املشتركة اللواء الركن
محمد راشد عبيد آل علي حيث
تناولت املباحثات سبل تعزيز
التعاون العسكري عبر التنسيق
ال�ع�م�ل�ي��ات��ي وب��رم�ج��ة امل �ن��اورات
العسكرية بني البلدين.
واش� � ��ار ال� ��ى ان� ��ه ت ��م م�ن��اق�ش��ة
سبل تطوير العمل االداري عبر
االطالع على التجارب الناجحة
في عملية االدارة العسكرية.
وذكر ان الوفد قام بزيارة الى
ح��رس الرئاسة االم��ارات��ي وك��ان
ف��ي استقباله نائب قائد حرس
ال��رئ��اس��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن محمد
م�ط��ر ال�خ�ي�ل��ي اذ اس�ت�م��ع ال��وف��د
إل� ��ى إي� �ج ��از م �ب �س��ط ع ��ن م�ه�م��ام
وواجبات حرس الرئاسة.

الهالل األحمر :قافلة مساعدات
جديدة لالجئين السوريين باألردن
وص�ل��ت ال��ى ال�ع��اص�م��ة األردن�ي��ة
ع �م��ان ام ��س ال �ق��اف �ل��ة ال �ب��ري��ة ال � �ـ21
م ��ن امل� �س ��اع ��دات اإلن �س ��ان �ي ��ة ال �ت��ي
خصصتها جمعية الهالل األحمر
إلغ ��اث ��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ف��ي
اململكة.
وي� �ت ��ول ��ى وف � ��د ال � �ه �ل�ال األح �م ��ر
ب �م �ع��اون��ة ش��ري �ك��ه ال �ه�ل�ال األح �م��ر
األردن� � ��ي ت��وزي��ع امل �س��اع��دات ال�ت��ي
ت ��زن ن �ح��و  74ط �ن��ا ع �ل��ى أك �ث��ر من
 1300أس ��رة الج�ئ��ة س��وري��ة حسب
برنامج التوزيع املوضوع.
وق��ال رئ�ي��س وف��د الجمعية الى
األردن م �ح �م��د ال �ع �ن��زي ل �ك��ون��ا ان
ت ��وزي ��ع امل �س ��اع ��دات س�ي�س�ت�م��ر في
م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق وامل� �ح ��اف� �ظ ��ات
األردن �ي��ة حتى مطلع اب��ري��ل املقبل
وأضاف أن شحنة املساعدات تضم
أك �ث ��ر م ��ن  2250ب �ط��ان �ي��ة ول �ح��اف��ا
واك� �ث ��ر م ��ن  250ص� �ن ��دوق م�لاب��س
مل�خ�ت�ل��ف األع� �م ��ار و 300ص �ن��دوق
مل� ��واد ال�ت�ن�ظ�ي��ف وأك� �ث ��ر م ��ن 7000
ق �ط �ع��ة م ��ن م �س �ت �ل��زم��ات ال��رض��اع��ة
ل�لأط�ف��ال ال��ى ج��ان��ب م ��واد غذائية
متنوعة كاألرز والتمر.

محليات
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الكويت تدين بشدة
التفجير اإلرهابي في الهور
أع��رب��ت ال�ك��وي��ت ع��ن ادان�ت�ه��ا
واستنكارها الشديدين لحادث
ال�ت�ف�ج�ي��ر االره� ��اب� ��ي ال�ب�غ�ي��ض
ال� � ��ذي وق � ��ع ف ��ي م��دي �ن��ة اله ��ور
ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة وادى ال��ى مقتل
وجرح العشرات.
واك � � ��د م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ف��ي
وزارة الخارجية تأييد الكويت
لكافة االج��راءات التي تتخذها
جمهورية باكستان الصديقة
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ام�ن�ه��ا وص�ي��ان��ة

استقرارها مذكرا بموقف دولة
ال�ك��وي��ت امل�ب��دئ��ي وال�ث��اب��ت ضد
االرهاب بكافة اشكاله وصوره
وايا كان مصدره.
واخ �ت �ت��م امل �ص ��در ت�ص��ري�ح��ه
ب��االع��راب ع��ن خالص التعازي
وص� � � ��ادق امل� � ��واس� � ��اة ال� � ��ى اس ��ر
ال � �ض � �ح� ��اي� ��ا وال � � � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة
والشعب الباكستاني.

لجنة الكهرباء :المحافظون
نشروا ثقافة الترشيد بالدواوين
أشادت اللجنة التنفيدية لترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية واملياه
في مؤسسات الدولة بالجهود التي
تبذلها تلك املؤسسات لنشر ثقافة
ال�ت��رش�ي��د وت�ف�ع�ي��ل عملية التوعية
ل� �ت ��أم�ي�ن وص� � � ��ول ه � � ��ذه ال� �خ ��دم ��ات
للمستهلكني بأعلى جودة ممكنة.
وقال وكيل وزارة الكهرباء واملاء
ووزي � � ��ر ال �ل �ج �ن��ة امل� �ه� �ن ��دس م�ح�م��د
ب��وش�ه��ري ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح�ف��ي ان
اللجنة ناقشت ف��ي اجتماعها اهم
أع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة واإلن �ج��ازات
ال� �ت ��رش� �ي ��دي ��ة ل �ل �ج �ه ��ات امل� �ش ��ارك ��ة
اضافة الى تقارير ضباط االتصال.
واش� ��اد ب�ج�ه��ود ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات
امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف� � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة الس �ي �م ��ا
امل� �ح ��اف� �ظ ��ون ال ��ذي� ��ن ق ��ام ��وا ب�ج�ه��د
استثنائي م��ن خ�ل�ال ال�ت��واص��ل مع
ال � ��دواوي � ��ن ل �ن �ش��ر ث �ق��اف��ة ال �ت��رش �ي��د
وت�ع��زي��ز م�ج��ال ال�ت��وع�ي��ة االع�لام�ي��ة
في محافظاتهم .ونوه بجهود عدد
م��ن ال �ج �ه��ات ه��ي ال �ح��رس ال��وط�ن��ي
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ووزارة اإلع�ل�ام

وش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت الن �ت��اج فيلم
وث��ائ�ق��ي ف��ي اح��دى محطات القوى
الكهربائية وتقطير امل�ي��اه يوضح
ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة الن �ت��اج خ��دم��ات
الكهرباء واملاء واملبالغ التي تصرف
لتأمني خدمات املياه والكهرباء.
وقال ان اللجنة دعت الى التعاون
ف� ��ي ع �م ��ل ب� � ��روش� � ��ورات ت��رش �ي��دي��ة
مشتركة وفالشات توعوية توضح
أهمية الترشيد باستهالك الطاقة
الكهربائية وامل �ي��اه والتنسيق مع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
حول استعداداتها للصيف املقبل .
م��ن ج��ان�ب��ه اش ��اد رئ�ي��س اللجنة
ال� �ف� �ن� �ي ��ة امل � �ه � �ن� ��دس ع� �ل ��ي ال �ع �ي ��دي
ب � � �ت � � �ع� � ��اون ال � � �ج � � �ه� � ��ات امل� � �ش � ��ارك � ��ة
واه �ت �م��ام �ه��م ب��ال�ت��رش�ي��د الف �ت��ا ال��ى
م��وض��وع ان �ش��اء راب� ��ط ع �ل��ى م��وق��ع
وزارة ال �ك �ه��رب��اء ل �ع��رض وت��وث �ي��ق
ال � �ج� ��ان� ��ب اإلع �ل ��ام� � ��ي وال � �ت� ��وع� ��وي
والتفاعلي.

«ابتكار الكويت» :تأهيل
المعلمات لرفع كفاءتهن

وفد الهالل األحمر الكويتي ونظيره األردني

وذكر ان برنامج توزيع الشحنة
س� �ي� �ش� �م ��ل ال �ل��اج � �ئ �ي��ن ال� �ق ��اط� �ن�ي�ن
ف ��ي م �ن��اط��ق وم �ح��اف �ظ��ات أردن �ي ��ة
م�خ�ت�ل�ف��ة م�ن�ه��ا ع �ج �ل��ون وروي �ش��د
وجرش والهاشمي الشمالي وحي
نزال الى جانب العاصمة عمان.
واش ��ار ال��ى ان التركيز سيكون
على أرب��اب األسر السورية عموما
والنساء واألطفال بصورة خاصة.

وأش� ��ار ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ال ��ى ان
ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح �م��ر الكويتية
وضعت منذ اندالع األزمة السورية
خ �ط��ة واض� �ح ��ة االه � � ��داف ل�ت��وف�ي��ر
ال��دع��م وامل �س��اع��دات ألك�ب��ر شريحة
م �م �ك �ن ��ة م � ��ن ال �ل�اج � �ئ �ي�ن ف � ��ي دول
الجوار السوري ومنها األردن.
وذك� � � ��ر ان ال �ج �م �ع �ي ��ة ح��رص��ت
ع�ل��ى م��د ج�س��ر إغ��اث��ي م��ن الكويت

للسوريني لنقل ال�ح��اوي��ات البرية
واإلم � � � � � � � � ��دادات م � ��ن ط � � � ��رود امل � � ��واد
الغذائية املتنوعة واملعدات الطبية
واألدوي� � � � � � � ��ة وش � �ح � �ن � ��ات األل� �ب� �س ��ة
وغيرها من املواد اإلغاثية.

أك � ��دت م� �ب ��ادرة (اب �ت �ك ��ار ال �ك��وي��ت
ألب�ح��اث ومشاريع طالبات التعليم
العام) حرصها على تأهيل املعلمات
والطالبات وتوفير البيئة التحفيزية
لهن بما يسهم ف��ي صقل خبراتهن
ومهاراتهن وكذلك االرتقاء بالعملية
التعليمية.
وق ��ال ��ت امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل �ل �م �ب��ادرة
د .ف ��اط� �م ��ة ال � �ه� ��اش� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي امس إن البرامج والدورات
التدريبية والفعاليات التي تقدمها
امل �ب��ادرة على م��دار ال�ع��ام تسهم في
ص �ق��ل ق � � ��درات وم� ��واه� ��ب ال �ط��ال �ب��ات
واملعلمات بما يترجم رؤي��ة رئيس
مجلس اإلدارة الشيخة فادية السعد
ال �ص �ب��اح ب��االس�ت�ث�م��ار ف��ي العنصر
ال� �ب� �ش ��ري وت �ح �ق �ي��ق أع� �ل ��ى ق � ��در م��ن
الكفاءة التعليمية.

وأوض � �ح� ��ت ال� �ه ��اش ��م أن ال �ه��دف
ال��رئ�ي��س ل�ل�م�ب��ادرة ه��و رف��ع الكفاءة
ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�ط��ال�ب��ات وت�م�ك�ي�ن�ه��ن من
التعامل مع أحدث الوسائل العلمية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وت �ح �ف �ي��زه��ن ع�ل��ى
اب �ت �ك��ار ك ��ل ن ��اف ��ع ل �خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع
ال��ذي تعتبر امل ��رأة عنصرا أساسيا
فيه وتلعب دورا رئيسيا في تنميته
وبالتالي الب��د من تأهيلها لتطوير
املجتمع نحو االفضل.
وأض��اف��ت أن امل �ب��ادرة ت�ه��دف إل��ى
إح � � � ��داث ن �ق �ل��ة ن ��وع� �ي ��ة ف� ��ي ال �ن �ظ��ام
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وت�ح��وي �ل��ه م��ن األس �ل��وب
ال�ت�ق�ل�ي��دي امل �ب �ن��ي ع �ل��ى ال �ح �ف��ظ إل��ى
نموذج يعتمد على التفكير واإلبداع
واك � �ت � �س � ��اب امل� � � �ه � � ��ارات وال � �خ � �ب� ��رات
ملواكبة التطورات العاملية في عصر
االقتصاد القائم على العلم واملعرفة.
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األرصاد تتوقع طقسا
مشمسا اليوم
ت��وق�ع��ت إدارة األرص ��اد الجوية
ان تتحسن األح��وال الجوية اليوم
وي� �ك ��ون ال �ط �ق��س م �ش �م �س��ا م�ع�ظ��م
ال ��وق ��ت ن � �ه ��ارا وال � ��ري � ��اح ش �م��ال �ي��ة
غ��رب �ي��ة إل� ��ى ش �م��ال �ي��ة خ�ف �ي�ف��ة إل��ى
م �ع �ت��دل��ة .وق � ��ال م ��راق ��ب ال �ت �ن �ب��ؤات
ال � �ج� ��وي� ��ة ف � ��ي اإلدارة د .ح �س�ين
ال �ص ��راف ل�ك��ون��ا إن ال �ب�ل�اد ت��أث��رت
م�ن��ذ أم ��س االول األح ��د ب�ح��ال��ة من
عدم االستقرار في األحوال الجوية

حيث نشطت الرياح املثيرة للغبار
م �م��ا أدى إل � ��ى ان� �خ� �ف ��اض ال ��رؤي ��ة
األف �ق �ي��ة وت �ك��اث��ر ال �غ �ي��وم ال��رك��ام�ي��ة
التي صاحبها هطول أمطار غزيرة
كانت رعدية على بعض املناطق.
ولفت الصراف إلى وقوع البالد
ت� �ح ��ت ت ��أث� �ي ��ر ام � � �ت� � ��داد م �ن �خ �ف��ض
ال �س��ودان ال ��ذي ت��زام��ن م�ع��ه وج��ود
م�ن�خ�ف��ض ج ��وي آخ ��ر ف ��ي ط�ب�ق��ات
الجو العليا.

البنك المركزي يحصل على
شهادة عالمية بادارة الجودة
اعلن بنك الكويت املركزي حصول
قطاع تقنية املعلومات في البنك على
الشهادة العاملية لنظام ادارة الجودة
(اي� � � ��زو )2015 :9001م��ن ش��رك��ة ب�ي��رو
يريتاس العاملية املعتمدة من مجلس
االعتماد باململكة املتحدة.
وق��ال ال�ب�ن��ك ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ان
حصول قطاع تقنية املعلومات على
ه� ��ذه ال �ش �ه ��ادة ت �ج �ع��ل ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
املركزي من اوائل الجهات في منطقة
ال � �ش� ��رق االوس� � � ��ط ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ه ��ذه
الشهادة املميزة وفق النسخة املحدثة
لنظام ادارة الجودة.
واك��د امل��رك��زي مواكبته ال�ت�ط��ورات
ال ��دول �ي ��ة ب �ت �ب �ن��ي أف �ض ��ل امل �م��ارس��ات

التي تساهم في تعزيز فعالية النظم
التشغيلية ل�لارت�ق��اء بمستوى األداء
ف� ��ي ك� ��ل م � �ج� ��االت ال� �ع� �م ��ل امل �ص��رف��ي
واملالي في الكويت.
واوض� � ��ح ان ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام إدارة
ال � �ج� ��ودة (اي� � � � � � � � ��زو )9001:2015ي�س�ه��م
ف��ي ت�ط��وي��ر أع �م��ال ال�ب�ن��ك التشغيلية
وال��ذي ب��دوره يكفل كفاءة اإلج��راءات
املتبعة في اإلدارات املعنية في البنك
بما من شأنه تعزيز الخدمات املقدمة
للقطاع املصرفي حيث تتم املراجعة
املستمرة لنظام إدارة الجودة للتأكد
من فاعليته وكفاءة األداء.

لجنة خليجية تناقش تخفيض
أسعار األدوية في دول التعاون
ناقشت اللجنة الخليجية لفريق
عمل تسعير االدوية في دول مجلس
التعاون في اجتماعها امس اجراءات
ت �ط �ب �ي��ق وت �ف �ع �ي��ل ت �س �ع �ي��رة ال � ��دواء
خليجيا ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي تخفيض
أس�ع��ار األدوي ��ة وف�ت��ح ب��اب املنافسة
التي تستهدف خدمة املرضى.
وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش��ؤون
األدوي � � ��ة وال �ت �ج �ه �ي��زات ال �ط �ب �ي��ة في
وزارة ال �ص �ح��ة د .ع �م��ر ال �س �ي��د ف��ي
ك�ل�م�ت��ه ف ��ي االج �ت �م��اع ان ان وح ��دة
تسعير االدوي��ة عملت منذ انشائها
على توحيد سعر االس�ت�ي��راد لعدد
م��ن امل�س�ت�ح�ض��رات ف��ي االج�ت�م��اع��ات
السابقة مضيفا ان��ه تبني بوضوح
م � ��دى االخ � �ت �ل��اف ف� ��ي دول م�ج�ل��س

التعاون الخليجي ف��ي تسعير هذه
املستحضرات فتم توحيد وخفض
أس �ع��ار  2852مستحضرا م��ن أص��ل
.4667
واض� ��اف ان االج �ت �م��اع سيتطرق
ال� ��ى ب �ع��ض امل �س �ت �ح �ض��رات ال�ط�ب�ي��ة
واحالتها لهيئة الغذاء وال��دواء الى
ج ��ان ��ب م �ن��اق �ش��ة ال � �ج� ��دول ال �خ��اص
بمعدل أس�ع��ار ال�ع�م�لات ل�ع��ام 2015
م�ش�ي��را ال��ى ان ت��وح�ي��د س�ع��ر ال ��دواء
ي� �ك ��ون ل � �ل� ��دواء ال� � ��ذي ي �ص��ل ل �ل��دول
االعضاء من جميع الشركات املسجلة
في دول الخليج او التسجيل املركزي
م ��ع اخ� �ت�ل�اف ت �س �ع �ي��رة ال ��رب ��ح ال�ت��ي
تضعها تلك الدول.

بناء أكبر مسجد في شمال
ألمانيا بتبرعات كويتية
اع� �ل ��ن م � �س ��ؤول ��ون ف� ��ي م�س�ج��د
وج� �م� �ع� �ي ��ة (ال� � � �ن � � ��ور) االس �ل�ام � �ي ��ة
بمدينة (هامبورغ) األملانية اكتمال
بناء (مسجد النور) من خالل تبرع
م ��ن ال �ك ��وي ��ت ب �ق �ي �م��ة 5ر 1م�ل�ي��ون
دوالر ليصبح ب��ذل��ك اك�ب��ر مسجد
ف ��ي ش �م��ال أمل��ان �ي��ا واش � ��اد رئ�ي��س
اللجنة الشبابية في الجمعية علي
خالد في كلمة ألقاها خالل مؤتمر
اس�ل��ام� ��ي ت �ن �ظ �م��ه ال �ج �م �ع �ي��ة ف��ي
مدينة (ه��ام�ب��ورغ) ب��ال��دور الكبير
ال � ��ذي اض �ط �ل �ع��ت ب ��ه ال �ك��وي ��ت ف��ي
تشييد امل�س�ج��د وت�ن�ظ�ي��م امل��ؤت�م��ر
وت �ق��دي��م ال ��دع ��م امل ��ال ��ي وامل �ع �ن��وي
للمشرفني على املسجد والجمعية.
وث� �م ��ن خ ��ال ��د م �ش ��ارك ��ة س �ف��ارة
ال �ك��وي��ت ل ��دى أمل��ان �ي��ا ف��ي امل��ؤت�م��ر
ممثلة بالسكرتير الثاني مشاري
صالح املزيني بتكليف من السفير

جانب من مؤتمر جمعية النور في هامبورغ

منذر بدر العيسى.
وق��ال ان دعم السفارة الكويتية
ل �ل �م ��ؤت �م ��ر ال� � � ��ذي ي� �ح� �م ��ل ع� �ن ��وان
(االس�ل��ام ي��وح��دن��ا) وي�ن�ظ��م للعام
الخامس على التوالي ومشاركتها
ب ��ه ي�ع�ك�س��ان ح�ق�ي�ق��ة خ��دم��ة دول ��ة

الكويت للدعوة االسالمية وايصال
الصورة الحسنة والصحيحة عن
االس�لام انطالقا من حرصها على
دعم املشاريع الخيرية االسالمية. .

مفتي كمبوديا يشيد باسهامات
الكويت في تنمية بالده
أع �ل �ن��ت ال� �ك ��وي ��ت ت �ق��دي��م ت �ب��رع
ب �ق �ي �م��ة  123أل � �ف� ��ا و 255دوالرا
ام��ري�ك�ي��ا ل��دع��م م �ش��روع ك�ف��ال��ة 79
معلما وم�ع�ل�م��ة م��وزع�ين ع�ل��ى 14
مدرسة في كمبوديا.
وق � � � ��ال ال � �ق� ��ائ� ��م ب � ��االع� � �م � ��ال ف��ي
س �ف��ارة ال�ك��وي��ت بكمبوديا متعب
ال �ع �ص �ي �م��ي ف� ��ي ات � �ص� ��ال ه��ات �ف��ي
م� ��ع ك ��ون ��ا إن ال� �ت� �ب ��رع م � �ق ��دم م��ن
وزارة األوق� ��اف وت ��م تسليمه إل��ى
املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
ب�ك�م�ب��ودي��ا ب��رئ��اس��ة امل �ف �ت��ي ال �ع��ام
الشيخ قمرالدين يوسف.
وأك � � � � � � ��د ال� � �ع� � �ص� � �ي� � �م � ��ي ح� � ��رص
الكويت على تقديم جميع أشكال
امل � �س � ��اع � ��دة وال� � ��دع� � ��م ل �ل �م �ش��اري��ع
الخيرية واإلنسانية في كمبوديا
م�ج��ددا ش�ك��ره وت�ق��دي��ره للحكومة
ال�ك�م�ب��ودي��ة وع �ل��ى رأس �ه��م رئ�ي��س
وزرائ �ه ��ا ه ��ون س�ين ع�ل��ى تقديمه
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● ف��وزي��ة ص��ال��ح عبداللطيف
ال �ع �ث �م��ان ،زوج � ��ة :اح �م��د ع�ب��دال�ل��ه
العميم 61 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال:
ض��اح�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م ،ق ،3ش��ارع
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ع �ث �م ��ان ،م ،7دي��وان �ي��ة
عبداللطيف العثمان ،تلفون،22526323:
نساء :اليرموك ،ق ،3ش ،2ج ،12م،519
تلفون66323266 :
● رن � � ��ا س � �ع� ��ود ع� �ب ��دال �ع ��زي ��ز
ال �ع �ج �ي��ان ،زوج� � ��ة :ح �س ��ام ن��اص��ر
حنيف املزيعل 44 ،عاما( ،شيعت)،
رج� ��ال :ب �ي��ان ،ق ،2ش ،3م ،64ت�ل�ف��ون:
 ،97177987نساء :بيان ،ق ،2ش ،3م62
● غ��زي��ه ع�ب��دال�ع��زي��ز أب��ورم�ي��ه،
زوجة :الفي خالد الدويخ املطيري،
 70ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،اش�ب�ي�ل�ي��ة ،ق،1
ش ،110م ،36دي� ��وان ال ��دوي ��خ ،ت�ل�ف��ون:
65558899 - 99138700
● ع � �ب� ��اس ع� �ب ��دال� �ل ��ه ع � ��وض،
 79ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج� ��ال :حسينية
ال�خ��زع�ل�ي��ة ال �ج��دي��دة ،م �ش��رف ،ت�ل�ف��ون:
 ،99658370نساء :الشعب ،ق ،6ش،64
م ،9تلفون22618308 :
● ع ��ائ� �ش ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه م �ح �م��د
الخزام ،زوجة :محمد خزام محمد
الخزام 70 ،عاما( ،تشيع التاسعة
ص �ب��اح ال �ي��وم ب�م�ق�ب��رة ص�ب�ح��ان)،
رج��ال :دي��وان الخزام ،الفحيحيل ،ق،10
ش ،4م ،8ت�ل�ف��ون ،99875656 :ن�س��اء:
قرطبة ،ق ،4ال�ش��ارع االول ،ج ،12م،42
تلفون25324081 :
● لطيفة حامد شريان العنزي،
ارم �ل��ة :ج��اب��ر ف�ي�ح��ان ال �ع �ن��زي77 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :الفردوس ،ق،2
ش ،1ج ،3م ،9تلفون ،66668715 :نساء:
الفردوس ،ق ،2ش ،1ج ،11م19
● ح � ��ام � ��د ال � �س � �ي� ��د اب� ��راه � �ي� ��م
السيد حسني ال��رف��اع��ي 66 ،عاما،
(ي �ش �ي��ع ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح ال �ي��وم)،
رج� ��ال :امل �ن �ص��وري��ة ،ق ،2ش ،25م،20
دي��وان السيد يوسف الرفاعي ،تلفون:
 ،99375207نساء :الشامية ،ق ،3ش،36
م 1ب

مواقيت الصالة

تسليم تبرع الكويت للمسؤولني في كمبوديا

ج � �م � �ي ��ع ال � �ت � �س � �ه � �ي �ل�ات ل �ل�أع � �م ��ال
ال �خ �ي��ري��ة واإلن �س��ان �ي��ة ف �ض�لا عن
إع �ط��اء ال �ح��ري��ات ك��اف��ة للمسلمني
في ممارسة شعائرهم الدينية.
م��ن ج��ان�ب��ه أع ��رب امل�ف�ت��ي ال�ع��ام
ل� �ك� �م� �ب ��ودي ��ا ي� ��وس� ��ف خ �ل ��ال ح �ف��ل
تسلمه التبرع عن تقديره وامتنانه
ن �ي��اب��ة ع ��ن ال �ح �ك��وم��ة ال �ك �م �ب��ودي��ة

الوفيات

وامل �س �ل �م�ين ف �ي �ه��ا ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
على اسهاماتها الفاعلة في تنمية
ك� �م� �ب ��ودي ��ا الس� �ي� �م ��ا ف� ��ي م� �ج ��االت
التعليم والصحة والبنية التحتية
مثل تطوير الكوادر البشرية وبناء
املساجد وامل ��دارس واملستشفيات
والعيادات الطبية.
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