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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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آل شيخ يشكر الغانم على موقفه
الداعم للسعودية

ت��وج��ه رئ�ي��س مجلس ال�ش��ورى ال�س�ع��ودي عبدالله آل شيخ بالشكر
ال��ى رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم واملجلس على املوقف املشرف
للرئيس الغانم خالل مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي وذلك اعتراضا على الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس
الشورى اإليراني بشأن اململكة العربية السعودية .تفاصيل (ص)06

بعث برقية إلى رئيس وأعضاء المجلس ردا على تهنئة سموه باالعياد الوطنية

األمير :نأمل أن يديم اهلل على وطننا
نعمة األمن واألمان
بعث صاحب السمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ب� ��رس� ��ال� ��ة إل � � ��ى رئ �ي ��س
وأع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ة يشكرهم
ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م ب�م�ن��اس�ب��ة
ال � ��ذك � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة وال �خ �م �س�ين
للعيد الوطني والذكرى الخامسة
وال �ع �ش��ري��ن ل �ل �ت �ح��ري��ر وج � ��اء ف��ي
نص الرسالة:
ال � �س�ل��ام ع �ل �ي �ك��م ورح � �م� ��ة ال �ل��ه
وبركاته
تلقينا بوافر التقدير رسالتكم
ال� �ك ��ري� �م ��ة امل �ت �ض �م �ن ��ة ت �ه �ن �ئ �ت �ك��م
وتهاني إخوانكم اعضاء السلطة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ال ��ذك ��رى
ال � �خ ��ام � �س ��ة وال � �خ � �م � �س �ي�ن ل �ل �ع �ي��د
ال� ��وط � �ن� ��ي وال � � ��ذك � � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة
والعشرين ليوم التحرير.

وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر
على ما عبرتم عنه من تهان رقيقة
وم�ش��اع��ر طيبة ودع� ��وات ص��ادق��ة
ب �ه��ات�ي�ن امل �ن��اس �ب �ت�ي�ن ال �ع��زي��زت�ين
على قلوبنا جميعا لنسأل املولى
ت �ع��ال��ى ان ي �ع �ي��ده��ا ع �ل��ى وط�ن�ن��ا
العزيز وقد تحقق له كل ما يتطلع
ل��ه م��ن ن�م��و وت �ق��دم وازده� � ��ار وان
يحفظه وي��دي��م عليه نعمة األم��ن
واألم� � ��ان وي� �س ��دد خ �ط��ى ال�ج�م�ي��ع
ل �خ��دم �ت��ه ورف � ��ع راي� �ت ��ه وان يكلل
كافة الجهود املخلصة بالتوفيق
ملواصلة مسيرة التنمية الطموحة
للبالد وتحقيق اهدافها املرجوة
م� �ت� �م� �ن�ي�ن ل � �ك� ��م ج� �م� �ي� �ع ��ا م� ��وف� ��ور
الصحة ودوام العافية.
تفاصيل (ص)06

 17قانونا تهدد الخطة
التشريعية لدور االنعقاد
أك� � � � � ��دت ل � �ج � �ن� ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات
البرملانية أن هناك  17موضوعا
بني مشروع واقتراح بقانون قد
ت��أخ��رت ال �ل �ج��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة في
انجازها.
وق� ��ال� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي رس ��ال ��ة
واردة ال��ى املجلس أن امل ��ادة 43
م � �ك ��ررا م ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
مل�ج�ل��س االم ��ة ع �ه��دت ال ��ى لجنة
االول� ��وي� ��ات وض ��ع خ �ط��ة ال�ع�م��ل
ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ي ل� � � � ��دور االن � �ع � �ق� ��اد
ال� � � �ع � � ��ادي ال� � �ح � ��ال � ��ي م �ت �ض �م �ن��ة
االقتراحات بقوانني ومشروعات
ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت ��رى ال�ل�ج�ن��ة ان
ي� �ن� �ظ ��ره ��ا امل� �ج� �ل ��س خ �ل ��ال ه ��ذا
ال��دور وعلى ذل��ك ح��ددت اللجنة
اولويات املجلس ل��دور االنعقاد
ال�ح��ال��ي ب��االت �ف��اق م��ع الحكومة
وت��م مخاطبة ال�ل�ج��ان املختصة
ب�ه��ذه امل�ش��روع��ات واالق�ت��راح��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن الن� � �ج � ��از ت� �ق ��اري ��ره ��ا

صباح الخالد :السعودية
عمقنا االستراتيجي ولن
نقبل المساس بها

حولها إال ان اللجان املعنية لم
تقدم تقاريرها حول بعض هذه
القوانني حتى حينه على الرغم
من ان لجنة االولويات منحتها
مددا اضافية تجاوزت في بعض
االحيان ثالثة اشهر االم��ر الذي
قد يؤدي الى عدم انجاز الخطة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ل � ��دور
االنعقاد الحالي.
وم� � � ��ن أب� � � � ��رز ت � �ل� ��ك ال � �ق� ��وان�ي��ن
ق��ان��ون امل�ش�ت��ري��ات وامل�ن��اق�ص��ات
ال �ع ��ام ��ة وال� ��رس� ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف
املالية مقابل االن�ت�ف��اع باملرافق
وال�خ��دم��ات العامة والتعديالت
ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية.

تفاصيل (ص)06

أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وزير الداخلية :منفذ عملية
الدهس ينتمي لتنظيم
قال نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال �خ��ال��د أم ��س ان م ��ن ن �ف��ذ عملية
ده ��س ال �ش �ه �ي��د ال �ع �ن��زي امل�ت�ع�م��د
ي � ��وم ال �خ �م �ي��س امل� ��اض� ��ي ي�ن�ت�م��ي
لتنظيم م��ؤك��دا ع��زم ال ��وزارة على
التدقيق في املعلومات والتوصل
ل �ل �ح �ق��ائ��ق وات� � �خ � ��اذ اإلج� � � � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�لازم��ة لحفظ حقوق
منتسبيها.
وذكر الخالد ان الشهيد العنزي
س �ي �ظ��ل رم � � ��زا م� ��ن رم � � ��وز ال ��وف ��اء
واالخالص والتفاني من اجل امن
ال��وط��ن وام � ��ان امل��واط �ن�ي�ن وم �ث��اال
يحتذى به مبينا ان تكريم اسرة

الشهيد ما هو إال إيمان وعرفان
بما قدمه من عمل دوؤب وجهود
مخلصة هدفها الحفاظ على أمن
الكويت وآمان مواطنيها.
واش��اد بجهود رج��ال االم��ن في
حماية امن الوطن وامان املواطنني
معربا عن فخره واعتزازه ملا قدمه
شهيد ال��واج��ب ورف��اق��ه املصابون
ل �ه��ذا ال��وط��ن م��ن ت�ض�ح�ي��ات وه��و
م��اي��ؤك��د للجميع ان اب �ن��اء وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ك��ان��وا وس�ي�ظ�ل��ون على
العهد باقني في التضحية والفداء
وقتما كان النداء.
تفاصيل (ص)15

ملف «الدستور»
  11لجنة دائمة عقدت  33اجتماعاخالل شهر يناير
تفاصيل (ص)14-09

اك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أم ��س
رف ��ض دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال �ت��ام ألي
اساءة موجهة للمملكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة م��ن أي ك ��ان م�ش�ي��را
ال��ى ات�خ��اذ االج� ��راءات املطلوبة
وامل�ت�ب�ع��ة ف��ي م��ؤس �س��ات ال�ب�لاد
م��ؤك��دا ان امل�م�ل�ك��ة ت�م�ث��ل العمق
االس �ت��رات �ي �ج��ي ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
ولن نقبل تماما املساس بها.
ج � � � � � ��اء ذل � � � � � ��ك ف � � � ��ي امل � ��ؤت� � �م � ��ر
ال� �ص� �ح ��اف ��ي امل � �ش � �ت� ��رك ل �ل �ش �ي��خ
ص �ب ��اح ال �خ��ال��د واالم �ي ��ن ال �ع��ام
ل �ح �ل��ف ش� �م ��ال االط �ل �س ��ي ن��ات��و
ي� �ن ��س ش �ت��ول �ت �ن �ب��رغ ردا ع�ل��ى
س ��ؤال ع��ن ب�ع��ض ال�ت�ص��ري�ح��ات
غ � �ي� ��ر ال �ل��ائ� � �ق � ��ة ب � �ح� ��ق امل �م �ل �ك ��ة
العربية السعودية.
وت �ط��رق ال ��ى ب �ل��وغ ال�ع�لاق��ات

الشيخ صباح الخالد

ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة  -ال� �س� �ع ��ودي ��ة اوج
مكانتها وقوتها
وق� � ��ال ال� �خ ��ال ��د ان ال �ع�ل�اق��ات
الكويتية السعودية تنطلق من
ان اململكة عمقنا االستراتيجي.
تفاصيل (ص)15

العبداهلل :الحكومة جاهزة
لمناقشة العالج بالخارج
أك � � ��د وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل � �ش ��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال �ع �ب��دال �ل��ه ف��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص لـ
«ال��دس �ت��ور» ان ال�ح�ك��وم��ة ج��اه��زة
ملناقشة قضيتي العالج بالخارج
وفئة البدون خالل جلسة اليوم.
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك ادرج ع�ل��ى
ج��دول أعمال الجلسة طلبا قدمه
 19ن��ائ �ب��ا ل�ت�خ�ص�ي��ص س��اع�ت�ين
مل �ن ��اق �ش ��ة ق � � ��رار ال� �ح� �ك ��وم ��ة وق ��ف
ص� � � � ��رف م � �خ � �ص � �ص � ��ات ال� � �ع �ل��اج
ب ��ال �خ ��ارج ل �ل �م��رض��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين
وت�ح��دي��د امل�خ�ص�ص��ات للمريض

املوفد للعالج بالخارج  50دينارا
فقط باليوم الواحد وذل��ك بحجة
ترشيد االن �ف��اق وتقليل ميزانية
هذا امللف في ظل تعالي األصوات
ال�ن�ي��اب�ي��ة امل �ع��ارض��ة ل �ه��ذا ال �ق��رار
وكذا الئحة العالج بالخارج.
وي � �س � �ع� ��ى ال � � �ن � � ��واب ل� �ل ��وق ��وف
على اسباب تفرد الحكومة بهذا
ال � �ق ��رار امل �ج �ح��ف ب �ح��ق م��واط �ن��ي
دول��ة الكويت املرضى املستحقني
العالج بالخارج.
تفاصيل (ص)07
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أحمد الجسار يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للكهرباء والماء

األمير تسلم رسالة الرئيس السيسي
واستقبل أمين عام حلف شمال األطلسي
تلقى مصكوكات تذكارية من محافظ البنك المركزي

سمو األمير مستقبال أحمد الجسار

اس �ت �ق �ب��ل ص ��اح ��ب ال �س �م ��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ص�ب��اح
ام ��س وب �ح �ض��ور س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف األحمد أمني عام حلف
ش�م��ال األط�ل�س��ي ي�ن��س شتولتنبرغ
وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ
ثامر العلي.
واستقبل سموه وبحضور سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ح�ي��ث ق ��دم ل�س�م��وه
م .أح � �م� ��د ال � �ج � �س� ��ار ألداء ال �ي �م�ي�ن
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة أم � � � ��ام س � �م� ��وه وذل � ��ك
ب�م�ن��اس�ب��ة تعيينه وزي� ��را للكهرباء

ومستقبال أمني عام حلف شمال األطلسي ينس شتولتنبرغ

وامل � ��اء .وح �ض��ر م��راس��م أداء ال�ق�س��م
نائب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري
ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال �ج��راح ووزي ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد العبدالله وأم�ين ع��ام مجلس
الوزراء عبداللطيف الروضان ومدير
مكتب ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أمير
ال�ب�لاد أحمد الفهد ورئ�ي��س املراسم
والتشريفات األميرية الشيخ خالد
العبدالله.
وتلقى صاحب السمو أمير رسالة
خطية من أخيه الرئيس عبدالفتاح
ال �س �ي �س��ي رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة مصر
العربية الشقيقة تتعلق بالعالقات
األخوية الطيبة التي تربط البلدين
وال�ش�ع�ب�ين الشقيقني وس�ب��ل تعزيز
م �س �ي��رة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن�ه�م��ا ف��ي ك��اف��ة
امل �ج ��االت وال �ق �ض��اي��ا ذات االه�ت�م��ام
املشترك.

وق��د ق��ام بتسليم ال��رس��ال��ة لنائب
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ
علي الجراح سفير جمهورية مصر
ال �ع��رب �ي��ة ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت ي��اس��ر
ع� ��اط� ��ف واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه س �ف �ي��ر
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية لدى دولة الكويت خميسي
ع��ري��ف وذل��ك بمناسبة انتهاء فترة
عمله سفيرا لبالده.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح.
كما استقبل س�م��وه محافظ بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي د .م�ح�م��د ال�ه��اش��ل
ح� �ي ��ث أه� � � ��دى س � �م� ��وه م �س �ك��وك �ت�ين
ت � ��ذك � ��اري � �ت �ي��ن اح� � �ت� � �ف � ��اال ب� ��ال� ��ذك� ��رى
الخامسة والخمسني للعيد الوطني
والذكرى الخامسة والعشرين لعيد
التحرير.

وسموه يتسلم مسكوكتني تذكاريتني من محافظ البنك املركزي

aldostoor

الثالثاء  22جمادى األولى  01 . 1437مارس 2016

أخبار

03

تسلم كتاب من الساير يوثق انجازات الهالل األحمر

الغانم استقبل عبدالحسين عبدالرضا
مع نقابة الفنانين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل استقباله د .هالل الساير

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم��س
رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح �م��ر

د.ه� � �ل� ��ال ال � �س� ��اي� ��ر ح� �ي ��ث أه � ��دى
ل�ل��رئ�ي��س ال �غ��ان��م ك�ت��اب��ا ب�ع�ن��وان
(ب ��ذل وع �ط��اء) ي�ت�ض�م��ن توثيقا

 ..ومستقبال شالفنان عبدالحسني عبدالرضا وطارق العلي و خالد ماتقي

إلنجازات (الهالل األحمر) خالل
مسيرتها وذل��ك بمناسبة م��رور
 50عاما على تأسيسها.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه
أم � � � ��س ال � � �ف � � �ن � ��ان ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن

ع�ب��دال��رض��ا ي��راف�ق��ه ن��ائ��ب رئيس
ن� �ق ��اب ��ة ال� �ف� �ن ��ان�ي�ن واإلع�ل�ام� �ي�ي�ن
الكويتيني ط��ارق العلي وامل��دي��ر

أكد أهمية التعاون لمكافحة االرهاب

الفني وال�ث�ق��اف��ي بالنقابة خالد
أمني ماتقي.

الخرينج:علينا مساعدة الدول العربية األقل نماء
أكد نائب رئيس مجلس األمة
الكويتي وعضو البرملان العربي
مبارك الخرينج أمس أهمية دعم
الدول العربية األقل نماء.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به
النائب الخرينج لكونا في ختام
أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة ال �ع��ام��ة ال�ث��ال�ث��ة
ل��دور االنعقاد الرابع من الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي األول ال �ت��ي ان�ع�ق��دت
أعمالها بمقر الجامعة العربية.
وق��ال إن��ه ج��رى خ�لال الجلسة
استعراض التقارير التي أعدها

أع �ض��اء ال �ل �ج��ان األرب � ��ع ال��دائ �م��ة
ل�ل�ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي وم�ن�ه��ا تقرير
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� ��ؤق � �ت� ��ة ح� � ��ول ال� � ��دول
العربية األقل نماء وهي جيبوتي
والصومال وجزر القمر.
وط� � ��ال� � ��ب ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ال � � � ��دول
العربية بتقديم مساعدات لتلك
الدول والوقوف الى جوارها لرفع
م� �ع ��دالت ال �ت �ن �م �ي��ة ف �ي �ه��ا م�ع��رب��ا
ع��ن أم �ل��ه ب ��أن ي�ت��م ع�ق��د اج�ت�م��اع
ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي املقبل ف��ي جزر
القمر مثلما عقد اجتماع سابق

للبرملان في جيبوتي.
وأك � � � � � � ��د أه � � �م � � �ي� � ��ة ال � � �ت � � �ع� � ��اون
وال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
مل �ك��اف �ح��ة االره� � � ��اب خ ��اص ��ة وأن
االره� ��اب وص��ل ال��ى دول ع��دي��دة
في العالم عربية وأجنبية مشددا
على ح��رص ال��دول العربية على
القضاء على هذه الظاهرة .

الخرينج في ختام أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور االنعقاد الرابع للبرملان العربي
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مجلس الوزراء عزى شهيد الواجب العنزي وأشاد بجهود رجال األمن

ترحيب بدعوة خادم الحرمين لألمير
لحضور الحفل الختامي لتمرين رعد الشمال
كلف مجلس الوزراء
اللجنة الدائمة لالحتفال
باألعياد الوطنية
دراسة المظاهر
السلبية التي صاحبت
االحتفاالت بهدف
تقديم المقترحات
والحلول الكفيلة
بتجنب تلك المظاهر
إلى المجلس خالل ثالثة
أشهر سعيا لضمان
سالمة المشاركين
وعدم تعرضهم ألي
ضرر بما يكفل للجميع
التعبير عن مشاعرهم
وأفراحهم بكل
طمأنينة وأمان.
وعبر مجلس الوزراء
عن عظيم التقدير
للدور المعهود الذي
يقوم به رجال األمن
في تنظيم هذه
االحتفاالت والحفاظ
على أمن المواطنين
والمقيمين والتضحيات
التي يقدمونها من أجل
القيام بمسؤولياتهم
وواجباتهم الوطنية.

تكليف اللجنة
الدائمة بدراسة
المظاهر السلبية
المصاحبة
لالحتفاالت
باألعياد الوطنية
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األس � �ب� ��وع� ��ي ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر أم� � ��س ف��ي
ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف� ��ي ق�ص��ر
السيف برئاسة سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد
االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد
الله بما يلي :اطلع مجلس ال��وزراء
في مستهل اجتماعه على الرسالة
امل��وج �ه��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر
م��ن خ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفني امللك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز آل س�ع��ود
م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
املتضمنة ترحيبه بصاحب السمو
ل�ح�ض��ور ال�ح�ف��ل ال�خ�ت��ام��ي لتمرين
رع��د الشمال وال�ع��روض العسكرية
وال �ج��وي��ة امل �ص��اح �ب��ة ل��ه بمناسبة
مشاركة ال�ق��وات املسلحة الكويتية
في تنفيذ هذا التمرين.
ك � �م� ��ا أح� � �ي � ��ط م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
علما بالرسالتني اللتني وجههما
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي � ��ر إل� � ��ى ك��ل
م��ن ب� ��اراك أوب��ام��ا رئ �ي��س ال��والي��ات
امل � �ت � �ح � ��دة األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة
وف�ل�ادم� �ي ��ر ب ��وت�ي�ن رئ� �ي ��س روس �ي��ا
االت �ح��ادي��ة ال�ص��دي�ق��ة وال �ل �ت�ين عبر
فيهما س �م��وه ع��ن ال�ت��رح�ي��ب ب�ق��رار
م�ج�ل��س األم ��ن رق ��م  2268ب��اع�ت�م��اد
ال�ب�ي��ان امل�ش�ت��رك ل �ل��والي��ات املتحدة
األم ��ري� �ك� �ي ��ة وروس� � �ي � ��ا االت� �ح ��ادي ��ة
ال �خ��اص ب��وق��ف األع� �م ��ال ال�ع��دائ�ي��ة
ف ��ي س ��وري ��ا ال �ش �ق �ي �ق��ة ب �م��ا ي�م�ث�ل��ه
ه��ذا ال�ب�ي��ان م��ن خ�ط��وة ج ��ادة نحو
إي �ق��اف االق �ت �ت��ال ب�ين أب �ن��اء الشعب
ال �س ��وري ال�ش�ق�ي��ق م�ع��رب��ا ع��ن أم�ل��ه
ف� ��ي أن ت �س �ه��م ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ف��ي
إي�ج��اد ح��ل ع��اج��ل ل�لأزم��ة السورية
ت�ن�ه��ي امل �ع��ان��اة اإلن �س��ان �ي��ة امل��ري��رة
واألوض��اع املأساوية التي يتعرض
لها الشعب ال�س��وري داخ��ل سوريا
وخ ��ارج� �ه ��ا وب� �م ��ا ي �ت �ي��ح ال �ف��رص��ة
ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال� ��دول� ��ي ل �ل �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
محاربة اإلرهاب والقضاء عليه.
ث��م أح �ي��ط م�ج�ل��س ال � ��وزراء علما
ب ��ال ��رس ��ال ��ة ال� �ت ��ي ت �ل �ق��اه��ا ص��اح��ب

ال �س �م��و األم� �ي ��ر م ��ن ب � � ��اراك أوب ��ام ��ا
رئيس ال��والي��ات املتحدة األمريكية
وال �ت��ي ض�م�ن�ه��ا ال�ت�ه�ن�ئ��ة ب��األع�ي��اد
ال ��وط �ن �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وال �ت��أك �ي��د
ع �ل��ى ع �م��ق ال� ��رواب� ��ط ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الصديقني ودع��م ال��والي��ات املتحدة
ألم� ��ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت واس �ت �ق��راره��ا
وت ��وس� �ي ��ع ال� �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
ال �ص��دي �ق�ي�ن ت �ح �ق �ي �ق��ا مل�ص��ال�ح�ه�م��ا
املشتركة كما أش��اد الرئيس أوباما
في رسالته بالدور اإلنساني الكبير
الذي يقوم به صاحب السمو األمير
وب�ت�ك��ري��م األم� ��م امل �ت �ح��دة املستحق
لسموه كما تناولت الرسالة الدعوة
إلى تنسيق الجهود مع دول مجلس
التعاون الخليجي ملحاربة اإلرهاب
والقضاء عليه.
ه � � ��ذا وق � � ��د رح � � ��ب س� �م ��و رئ �ي ��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب ��ال ��وزي ��ر أح �م��د
ال �ج �س��ار ب�م�ن��اس�ب��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه وزي ��را
للكهرباء وامل ��اء معربا ع��ن تقديره
لقبوله م�ج��ددا امل�ش��ارك��ة ف��ي تحمل
مسؤولية العمل ال��وزاري ومتمنيا
ل��ه ال �ن �ج��اح وال �ت��وف �ي��ق ف��ي تحقيق
ك ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن
وامل � ��واط� � �ن �ي��ن ب� �م� �س ��اع ��دة إخ� ��وان� ��ه
الوزراء.
كما استمع مجلس ال ��وزراء إلى
ش� ��رح ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ

محمد ال�خ��ال��د ح��ول ال �ح��ادث ال��ذي
ت�ع��رض��ت ل��ه إح ��دى دوري� ��ات وزارة
الداخلية مقابل قصر دسمان أثناء
االحتفاالت باألعياد الوطنية والذي
أدى إل� ��ى اس �ت �ش �ه��اد وك �ي��ل ع��ري��ف
تركي محمد العنزي وإص��اب��ة عدد
آخ ��ر م��ن رج� ��ال األم� ��ن وه ��م ي ��ؤدون
واج�ب�ه��م األم�ن��ي وق��د ش��رح ملجلس
الوزراء تفاصيل التحقيقات األولية
ال �ت ��ي أج ��ري ��ت م ��ع امل �ت �ه��م ل�ل�ت�ع��رف
على أه��داف ومالبسات ه��ذا العمل
اإلج� ��رام� ��ي امل �ش�ي�ن أث� �ن ��اء م �م��ارس��ة
املواطنني ألفراحهم الوطنية.
ك � �م� ��ا ش� � � ��رح ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س ت �م �ك��ن
رج��ال األم��ن م��ن القبض على مقيم
وزوج �ت��ه امل��واط �ن��ة إث ��ر محاولتهم
ده��س رج��ال األم��ن وال ��ذي أدى إلى
إصابة بعضهم وتم إحالة املتهمني
إل� ��ى ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة وق� ��د ع�ب��ر
مجلس الوزراء عن خالص التعازي
وامل� � � ��واس� � � ��اة ب ��اس� �ت� �ش� �ه ��اد ش �ه �ي��د
ال��واج��ب س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن
ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رح�م�ت��ه ومغفرته
ويسكنه فسيح جناته وينزله منزل
ال�ش�ه��داء وأن يلهم أس��رت��ه الكريمة
وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
وأن ي�ن�ع��م ع �ل��ى امل �ص��اب�ين ب�س��رع��ة
الشفاء والعافية.
وف� � � � ��ي ظ� � � ��ل م� � � ��ا ش� � �ه � ��دت � ��ه ه � ��ذه
االح� �ت� �ف ��االت م ��ن ب �ع��ض ال �ج��وان��ب

الوزراء أحمد الجسار ويعقوب الصانع والشيخ محمد العبدالله

السلبية التي شابت األجواء الطيبة
وال �ف��رح��ة ال �ع��ارم��ة ال �ت��ي ع�ب��ر عنها
امل ��واط � �ن ��ون وامل� �ق� �ي� �م ��ون ف �ق��د ك�ل��ف
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة
لالحتفال باألعياد الوطنية دراسة
امل �ظ��اه��ر ال �س �ل �ب �ي��ة ال �ت ��ي ص��اح�ب��ت
االحتفاالت بهدف تقديم املقترحات
وال � �ح � �ل� ��ول ال �ك �ف �ي �ل��ة ب �ت �ج �ن��ب ت�ل��ك
امل �ظ��اه��ر إل ��ى امل �ج �ل��س خ�ل�ال ث�لاث��ة
أش � � �ه � ��ر س � �ع � �ي� ��ا ل � �ض � �م� ��ان س�ل�ام ��ة
امل � �ش� ��ارك �ي�ن وع � � ��دم ت �ع��رض �ه��م ألي
ضرر بما يكفل للجميع التعبير عن
مشاعرهم وأفراحهم بكل طمأنينة
وأمان.
هذا وقد عبر مجلس ال��وزراء عن
عظيم التقدير للدور املعهود الذي
ي �ق ��وم ب ��ه رج � ��ال األم � ��ن ف ��ي ت�ن�ظ�ي��م
هذه االحتفاالت والحفاظ على أمن
امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين والتضحيات
ال� �ت ��ي ي �ق��دم��ون �ه��ا م ��ن أج� ��ل ال �ق �ي��ام
ب � �م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات � �ه� ��م وواج� � �ب � ��ات� � �ه � ��م
الوطنية.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي.

المجلس أعرب عن
تقديره لقبول
الجسار مجددا
المشاركة في
تحمل مسؤولية
العمل الوزاري
بحث مجمل
التطورات الراهنة
في الساحة
السياسية على
الصعيدين العربي
والدولي
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المؤسسة لم تورد أرباحا بلغت  180مليون دينار لصالح الخزانة العامة

الميزانيات ترفض الموافقة على ميزانية الموانئ

ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي عدنان عبد
ال� �ص� �م ��د إن ال �ل �ج �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة م � �ي� ��زان � �ي� ��ة م ��ؤس� �س ��ة
امل��وان��ئ الكويتية للسنة املالية
 2016/2017وتبني لها ما يأتي:
أوال  :خ �ل��ل ف ��ي ال �ت��واص��ل مع
الجهات الرقابية
واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي دور
االن �ع �ق��اد ال�س��اب��ق ع�ل��ى ميزانية
مؤسسة املوانئ رغم ما يعتريها
م � � ��ن م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات وت � � � �ج� � � ��اوزات
إلع �ط��اء اإلدارة ال �ج��دي��دة فرصة
لتسويتها إال أن اللجنة ما زالت
ت��رى أن ه�ن��اك خلال واض�ح��ا في
ال�ت��واص��ل والتفاعل م��ع الجهات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة وع � � ��دم وض � � ��وح آل �ي��ة
التعامل معها.
وب � �ي � �ن� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب� ��وض� ��وح
أه �م �ي��ة دور األج � �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة
س��واء دي��وان املحاسبة أو جهاز
امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن وت�م�ك�ي�ن�ه�م��ا
وفق أحكام القانون وأنها تأسف
ب ��أن ت�ص��ل ال �خ�لاف��ات ف��ي العمل
إل� ��ى م ��ا وص �ل��ت إل �ي��ه م�ب�ي�ن��ة أن
ق��ان��ون ج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال�ي�ين
بات جاهزا مستقال ذا صالحيات
ق��ان��ون�ي��ة وي�ح�ت��وي ع�ل��ى امل��رون��ة
الكافية واآلل�ي��ات الكفيلة لحسم
أي خ� �ل��اف ي �ن �ش��أ ب�ي��ن ال �ج �ه��از
والجهة املراقب عليها وض��رورة
إجراء تحقيق إداري فيما حصل
من قبل وزير املواصالت أو وزير
امل��ال�ي��ة أو كليهما ل�ل��وق��وف على
م�لاب �س��ات م��ا وق ��ع بموضوعية
ومعرفة املتسبب.
ث��ان �ي��ا  :ع � ��دم م �ت��اب �ع��ة وزارة

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

املالية ملستحقاتها املالية
وب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ق �ص��ور وزارة
امل��ال�ي��ة ف��ي متابعة مستحقاتها
امل ��ال� �ي ��ة رغ � ��م إق � � ��رار ال �ح �س��اب��ات
الختامية للموانئ حيث لم تورد
أرب ��اح م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ املرحلة
وال� �ب ��ال� �غ ��ة  180م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
لصالح الخزانة العامة بعد.
ثالثا  :إدارة التدقيق الداخلي
ورفع كفاءة املوظفني
وبينت اللجنة أهمية تطوير
إدارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي خاصة
أن تقرير دي��وان املحاسبة يشير
ب��وض��وح إل ��ى ع ��دم ف�ع��ال�ي��ة ه��ذه
اإلدارة وأنها ال تحتوي إال على
م ��وظ ��ف واح � � ��د رغ � ��م ك� ��م ال �ع �م��ل
الهائل في املوانئ.
راب � �ع� ��ا  :ع� � ��دم امل� ��واف � �ق� ��ة ع�ل��ى
ميزانية املوانئ
وق� ��ررت ال�ل�ج�ن��ة ع ��دم امل��واف�ق��ة
على ميزانية امل��وان��ئ وإرجائها
إل ��ى ح�ي�ن ت�ع��اون�ه��ا م��ع ال�ج�ه��ات

ال ��رق ��اب� �ي ��ة خ ��اص ��ة أن ه� �ن ��اك 53
م�لاح �ظ��ة ل ��م ي �ت��م ت�س��وي�ت�ه��ا في
ح�ي��ن ت� ��م ت� �س ��وي ��ة  9م�ل�اح �ظ��ات
فقط بشكل ك��ام��ل و 9مالحظات
بشكل جزئي والطلب من دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب ��إع ��داد ت �ق��ري��ر خ�لال
أس� �ب ��وع�ي�ن ع �ل ��ى األك � �ث� ��ر مل �ع��رف��ة
ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ال �ح �ق �ي �ق��ي لها
وتقييمها لخطة عملها السابقة
ال�ت��ي تقدمت بها للجنة خاصة
وأن اللجنة قد استعرضت العديد
من اآلراء املتضاربة واملتشابكة
ف�ي�م��ا ي �خ��ص ال �ق �ض��اي��ا امل�ح��ول��ة
للنيابة العامة إلح��دى الشركات
املحتكرة بأعمال املوانئ وقضايا
ت�خ��ص ص�ن��دوق�ه��ا االس�ت�ث�م��اري
ومخالفات االستيالء على أمالك
الدولة دون وجه حق.
إض��اف��ة إل��ى ض ��رورة فتح باب
ال �ت��وظ �ي��ف خ��اص��ة أن امل��ؤس�س��ة
ن� �ف� �س� �ه ��ا ت� �ش� �ي ��ر إل� � � ��ى ض� � � ��رورة
ت �ج ��دي ��د ال� ��دم� ��اء ل ��دي �ه ��ا ل�ن�ق��ص

ال� �ك� �ف ��اءات ل��دي �ه��ا واإلس � � ��راع في
هذه الخطوات املستحقة.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ق� ��ال ال �ن��ائ��ب
ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��د ال � �ص � �م� ��د :ن��أس��ف
ل �ل �ش �ج��ار ال� � ��ذي وق � ��ع ب�ي�ن م��دي��ر
املوانئ وجهاز املراقبني املاليني
م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت�م�ك�ين
املراقبني املاليني من أداء دورهم
في كل مؤسسات الدولة.
وإذا ث�ب�ت��ت إس � ��اءة م��ؤس�س��ة
امل � ��وان � ��ئ ل� �ه ��م ف �ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
تحمل مسؤوليتها وإال سيكون
ل�ن��ا م��وق��ف .وق��د رف�ض��ت اللجنة
م�ي��زان�ي��ة امل��وان��ئ ل�ح�ين التحقق
م��ن ت �ع��اون امل��ؤس �س��ة وال �ج �ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة وم �ع��ال �ج��ة امل�لاح �ظ��ات
املسجلة عليها.
م� � � � � � � � � � � ��ن ج� � � � � � � ��ان � � � � � � � �ب� � � � � � � ��ه ق� � � � � � � ��ال
ع � � �ض� � ��و ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي � � ��زان � � �ي � � ��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال �ن��ائ��ب
د.ع � �ب� ��د ال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران ان
مؤسسة املوانئ الكويتية ال تزال

ت�س�ي��ر ع �ك��س االت� �ج ��اه ك �م��ا ان�ه��ا
ضعيفة ومتوانية على مستوى
اإلدارة والكوادر وخطة االبتعاث
الخارجي.
وأض � � � � � � � � � ��اف ال� � � � �ج� � � � �ي � � � ��ران ف ��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي :ن �ح��ن ل��دي�ن��ا
استراتيجية أعلن عنها صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
األح�م��د وه��و السعي نحو جعل
ال �ك��وي��ت م��رك��زا م��ال �ي��ا وت �ج��اري��ا
ع ��امل� �ي ��ا م� �ت� �س ��ائ�ل�ا :مل � � ��اذا ال ي�ت��م
العمل من قبل مؤسسات الدولة
بشكل جاد لتحقيق هذا الهدف؟
م �ش �ي��را إل ��ى ان س �ن �غ��اف��ورة رغ��م
قلة امكاناتها وصغر مساحتها
تعتبر من أولى الدول العاملية في
تطور موانئها من حيث الحركة.
وب�ي�ن ان م��ا ع��رض�ت��ه مؤسسة
امل��وان��ئ ف��ي لجنة امليزانيات من
خ�ل�ال ش��رح�ه��ا ل�ق��واع��د امليزانية
ي��ؤك��د ان �ه��ا ت�ح�ت��اج إلع� ��ادة نظر
ع�ل��ى اع �ت �ب��ار ان ��ه م��ن ال �ض��روري
ت �ف �ع �ي��ل ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ويجب ان يكون لها برنامج عمل
واضح املعالم وتلتزم في تنفيذه.
وأش ��ار إل��ى ان ال �ع��وائ��د ال�ت��ي تم
ذك� ��ره� ��ا م� ��ن ق� �ب ��ل امل ��ؤس� �س ��ة ف��ي
الخطة مجزية وذلك بعد تطوير
املوانئ والتي يمكن لها االسهام
في رفع الناتج املحلي.
وتابع :الكويت لديها امكانات
ال ت �ق��ل ع ��ن أي دول � ��ة أخ � ��رى من
حيث املوقع واإلمكانات واألموال
ال �ت��ي ي�ج��ب اس�ت�غ�لال�ه��ا ف��ي دع��م
املوازنة العامة للدولة.

عبدالصمد :يجب
تمكين المراقبين
الماليين من أداء
دورهم
الجيران :ميزانية
الموانئ تحتاج
إلى إعادة نظر
اللجنة بينت
أهمية دور
األجهزة الرقابية
سواء ديوان
المحاسبة أو جهاز
المراقبين الماليين

المرافق :االنتهاء من التعديالت الحكومية
على قانون البلدية الجديد
أوضح رئيس لجنة املرافق العامة
م �ح �م��د ال �ه ��دي ��ة أن ال �ل �ج �ن��ة ان �ت �ه��ت
م ��ن دراس � ��ة ال �ت �ع��دي�لات امل �ق��دم��ة من
ال �ح �ك ��وم ��ة بشأن ق� ��ان� ��ون ال �ب �ل��دي��ة
ال�ج��دي��د ال��ذي سيحل محل القانون
رق��م  ٥لسنة  ٢٠٠٥وبأنها ستبحث
امل�ق�ت��رح��ات النيابية ف��ي اجتماعات
الح � �ق� ��ة ك � ��ي ي� �ت ��م إن � �ج � ��از ت �ق��ري��ره��ا
النهائي بهذا الخصوص.
وق � � � � � ��ال ال � � �ه� � ��دي� � ��ة ف� � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي عقب اجتماع اللجنة الذي
ع �ق��د أم ��س ع �ق��دن��ا اج �ت �م��اع��ا ف��رع�ي��ا
للجنة تم خالله االس� �ت� �م ��اع ل ��رأي

الجانب الحكومي ح��ول التعديالت
الف � �ت� ��ا ال� � ��ى ان ب� �ع ��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
ل ��م ي �ت��م ال� �ت ��وص ��ل الت � �ف ��اق ب�ش��أن �ه��ا
وب��ذل��ك ان�ت�ه�ي�ن��ا م��ن ب �ح��ث ودراس� ��ة
م��ا أح�ي��ل للجنة م��ن ق�ب��ل الحكومة
ام��ا امل�ق�ت��رح��ات النيابية فسنواصل
دراستها في االجتماعات الالحقة.
وأك� ��د ال �ه��دي��ة أن اع �ض��اء اللجنة
ح��ري �ص��ون ع�ل��ى ان ي �خ��رج ال�ق��ان��ون
ال�ج��دي��د ب�ش�ك��ل واف وم�ت�ك��ام��ل وأي
م��واد مقترحة م��ن قبل ال �ن��واب على
خ�لاف ما قدمته الحكومة ستحسم
بالتصويت داخل اللجنة والقرار في

ال�ن�ه��اي��ة الع �ض��اء مجلس األم ��ة عند
عرض التقرير النهائي.
وعلى صعيد آخ��ر ق��ال الهدية إن
خطوة مجلس الوزراء بشأن معالجة
ال � � �ق � ��رار ال � �س ��اب ��ق ب � �ش� ��أن ت �خ �ف �ي��ض
م�خ�ص�ص��ات ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج غير
ك��اف�ي��ة الف �ت��ا ال��ى ان اع �ض��اء مجلس
األم� ��ة س �ي �ك��ون ل �ه��م م��وق��ف م ��ن ه��ذا
االمر في جلسة اليوم .
وأضاف :يجب على وزير الصحة
الذي نال ثقة املجلس في االستجواب
األخير أن يراجع هذا القرار املجحف
بحق املرضى املبتعثني للخارج فمن

غير املقبول ان تحمل أسرة املريض
اعباء مالية بحجة الترشيد.
ودع� ��ا ال �ح �ك��وم��ة اذا ك��ان��ت ج��ادة
ف � ��ي ال� �ت ��رش� �ي ��د أن ت� �ع ��ال ��ج م �ك��ام��ن
الهدر املالي في املناقصات وتوقف
ال� �ص ��رف غ �ي��ر امل� �ب ��رر ع �ل��ى امل �ه �م��ات
الرسمية واملؤتمرات الخارجية التي
ال تعود بأي منفعة على الدولة وأن
ت�ح��اس��ب م��ن ت�س�ب��ب ف��ي اه ��دار امل��ال
العام بدال من عملية التضييق على
امل��واط�ن�ين ف��ي اب�س��ط حقوقهم التي
كفلها الدستور .
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آل شيخ يشيد بموقف الغانم الداعم للسعودية

المجلس يتلقى رسالتين من األمير وولي العهد
األولويات المتبقية على جدول أعمال اللجان

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

ادرج ع �ل��ى ج � ��دول أع� �م ��ال ج�ل�س��ة
ال � �ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء  4رس� ��ائ� ��ل اح ��داه ��ا
م ��ن س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ي �ش �ك��ر ف�ي�ه��ا
رئ �ي��س وأع� �ض ��اء م�ج�ل��س األم� ��ة على
تهنئتهم بمناسبة الذكرى الخامسة
والخمسني للعيد الوطني وال��ذك��رى
الخامسة والعشرين للتحرير وأخرى
مماثلة م��ن سمو ول��ي العهد وثالثة
من رئيس مجلس الشورى السعودي
وراب �ع��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االول��وي��ات
وفيما يأتي التفاصيل:
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��بال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ي �ش �ك ��ر ف �ي �ه��ا
رئ �ي��س وأع� �ض ��اء م�ج�ل��س االم� ��ة على
تهنئتهم بمناسبة الذكرى الخامسة
والخمسني للعيد الوطني وال��ذك��رى
الخامسة والعشرين للتحرير.
وفيما يأتي نص الرسالة:
ت�ل�ق�ي�ن��ا ب��واف��ر ال �ت �ق��دي��ر رس��ال�ت�ك��م
الكريمة املتضمنة تهنئتكم وتهاني
إخوانكم اعضاء السلطة التشريعية
ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة ال � � � ��ذك � � � ��رى ال � �خ� ��ام � �س� ��ة
والخمسني للعيد الوطني وال��ذك��رى
الخامسة والعشرين ليوم التحرير.
وإذ ن�ع��رب لكم ع��ن خ��ال��ص الشكر
ع�ل��ى م��ا ع�ب��رت��م ع�ن��ه م��ن ت�ه��ان رقيقة
وم� �ش ��اع ��ر ط �ي �ب��ة ودع� � � � ��وات ص ��ادق ��ة
ب�ه��ات�ين امل�ن��اس�ب�ت�ين ال�ع��زي��زت�ين على
قلوبنا جميعا لنسأل امل��ول��ى تعالى
ان يعيدهما على وطننا العزيز وقد
ت�ح�ق��ق ل��ه ك��ل م��ا ي�ت�ط�ل��ع ل��ه م��ن نمو
وت �ق��دم وازده � ��ار وان يحفظه وي��دي��م
ع �ل �ي��ه ن �ع �م��ة األم � ��ن واألم � � ��ان وي �س��دد
خ�ط��ى ال�ج�م�ي��ع ل�خ��دم�ت��ه ورف ��ع راي�ت��ه
وان ي �ك �ل��ل ك ��اف ��ة ال �ج �ه ��ود امل�خ�ل�ص��ة
ب��ال�ت��وف�ي��ق مل��واص�ل��ة م�س�ي��رة التنمية
ال�ط�م��وح��ة ل�ل�ب�لاد وت�ح�ق�ي��ق اه��داف�ه��ا
امل��رج��وة متمنني لكم جميعا موفور
الصحة ودوام العافية.
 رس��ال��ة م��ن سمو ول��ي العهد رداع�ل��ى تهنئة رئ�ي��س وأع �ض��اء مجلس
االم � ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ال ��ذك ��رى ال �خ��ام �س��ة
والخمسني للعيد الوطني وال��ذك��رى
الخامسة والعشرين للتحرير وفيما
يأتي نص الرسالة:
ت �ل �ق �ي �ن��ا ب �ب��ال��غ ال �ث �ن ��اء وال �ت �ق��دي��ر
ال��رس��ال��ة ال �ع��زي��زة م��ن ق �ب��ل معاليكم

واالخ��وة ال�ك��رام اعضاء مجلس االمة
املوقر التي زخرت بالتهاني الخالصة
وامل�ش��اع��ر ال�ص��ادق��ة بمناسبة اطاللة
ذك��رى العيد الوطني وعيد التحرير
س��ائ �ل�ين امل ��ول ��ى ع ��ز وج ��ل ان يحفظ
وطننا العزيز م��ن ك��ل س��وء وأن يظل
دوم� ��ا م��رف��وع��ة ه��ام �ت��ه خ �ف��اق��ة راي �ت��ه
ك� �م ��ا ن� �س ��أل ��ه س �ب �ح��ان��ه وت� �ع ��ال ��ى ان
يسبغ عليكم جميعا نعمة الصحة
وال�ع��اف�ي��ة وان ي�ك�ل��ل ج�ه��ودك��م دائ�م��ا
بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق
امل �ص ��ال ��ح ال �ع �ل �ي��ا ل �ك��وي �ت �ن��ا ال �غ��ال �ي��ة
واه� �ل� �ه ��ا االوف� � �ي � ��اء ف� ��ي ظ� ��ل ال �ق �ي��ادة
ال �ح �ك �ي �م��ة ل �ح �ض��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى راع� ��ي مسيرتنا
ون�ه�ض�ت�ن��ا ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه واب �ق��اه ذخ��را
للبالد وقائدا للعمل االنساني.
 رسالة من رئيس مجلس الشورىالسعودي يشكر فيها رئيس مجلس
االم� ��ة وامل �ج �ل��س امل��وق��ر ع �ل��ى امل��وق��ف
املشرف لرئيس املجلس خالل مؤتمر
ات �ح��اد م�ج��ال��س ال� ��دول االع �ض ��اء في
منظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي اعتراضا
ع� �ل ��ى ال �ك �ل �م ��ة ال � �ت ��ي ال� �ق ��اه ��ا رئ �ي��س
مجلس الشورى اإليراني فيما يتعلق
باململكة العربية السعودية.
وفما يلي نص الرسالة.
أش �ي��ر ال ��ى م��وق�ف�ك��م امل �ش��رف ال��ذي
اب� ��دي � �ت � �م� ��وه خ� �ل ��ال م ��ؤت � �م ��ر ات � �ح ��اد
م�ج��ال��س ال ��دول االع �ض��اء ف��ي منظمة
ال� �ت� �ع ��اون االس�ل��ام� ��ي ال� � ��ذي ع �ق��د ف��ي
ال�ع��اص�م��ة ال�ع��راق�ي��ة ب �غ��داد بتسجيل
اع�ت��راض�ك��م على م��ا تضمنته الكلمة
ال�ت��ي ال�ق��اه��ا رئ�ي��س مجلس ال�ش��ورى
اإليراني علي الريجاني فيما يتعلق
ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وه��و
موقف يثمن ملعاليكم وملجلس االمة
بدولة الكويت الشقيقة يجسد معاني
االخوة والعالقات الوثيقة بني اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ودول � ��ة ال�ك��وي��ت
وشعبيهما الشقيقني.
وان �ن��ي اذ اش �ك��ر ل �ك��م ه ��ذا امل��وق��ف
ال�ن�ب�ي��ل غ�ي��ر امل�س�ت�غ��رب م��ن معاليكم
ألسأل الله العلي القدير ان يديم على
دول مجلس ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج
العربية االمن واالمان وان يديم علينا

ه ��ذه ال�ل�ح�م��ة امل �ب��ارك��ة ان ��ه ول ��ي ذل��ك
والقادر عليه.
 رسالة من رئيس لجنة االولوياتيطلب تكليف اللجان بسرعة انجاز
تقاريرها عن االقتراحات ومشروعات
القوانني املتعلقة بالخطة التشريعية
للمجلس لدور االنعقاد الحالي وذلك
حسب الكشف املرفق.
وفيما يلي نص الرسالة:
أن �ه ��ي ال �ي �ك��م أن امل� � ��ادة  43م �ك��ررا
م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س االم��ة
ع �ه��دت ال ��ى ل�ج�ن��ة االول� ��وي� ��ات وض��ع
خطة العمل التشريعي لدور االنعقاد
العادي الحالي متضمنة االقتراحات
ب�ق��وان�ين وم �ش��روع��ات ال�ق��وان�ين التي
ترى اللجنة ان ينظرها املجلس خالل
ه��ذا ال��دور وع�ل��ى ذل��ك ح��ددت اللجنة
اول � ��وي � ��ات امل �ج �ل ��س ل � � ��دور االن �ع �ق ��اد
ال �ح��ال��ي ب��االت �ف��اق م��ع ال�ح�ك��وم��ة وت��م
م �خ��اط �ب��ة ال� �ل� �ج ��ان امل �خ �ت �ص��ة ب �ه��ذه
امل� �ش ��روع ��ات واالق � �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
النجاز تقاريرها حولها إال ان اللجان
املعنية لم تقدم تقاريرها حول بعض
ه��ذه القوانني حتى حينه على الرغم
من ان لجنة االولويات منحتها مددا
اضافية ت�ج��اوزت في بعض االحيان
ث�ل�اث ��ة اش� �ه ��ر االم � ��ر ال � ��ذي ق ��د ي ��ؤدي
ال ��ى ع ��دم ان �ج��از ال �خ �ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ل �ل �م �ج �ل��س ل� � ��دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ح��ال��ي
وي � ��وض � ��ح ال� � �ج � ��دول امل � ��رف � ��ق ل �ل �ج��ان
املعنية ف��ي ه��ذا ال �ش��أن وامل�ش��روع��ات
واالق�ت��راح��ات بقوانني املطلوب منها
انجازها.
برجاء العرض على املجلس املوقر
ل�ل�ط�ل��ب م��ن ال �ل �ج��ان امل ��ذك ��ورة س��رع��ة
ان � �ج ��از ت �ق ��اري ��ره ��ا ع ��ن االق� �ت ��راح ��ات
وامل �ش ��روع ��ات ب �ق��وان�ين امل �ش��ار ال�ي�ه��ا
ف��ي ال�ج��دول امل��رف��ق تمهيدا الحالتها
ال��ى املجلس للنظر في انجازها قبل
نهاية دور االنعقاد كما ه��و موضح
بالجدول التالي.

اللجنة

األولويات

مالحظات

 لجنةالشؤون
املالية
واالقتصادية

 مشروع القانون بشأن املشترياتواملناقصات العامة.
 مشروع القانون بتعديل بعض احكامالقانون رقم  79لسنة  1995في شأن الرسوم
والتكاليف املالية ومقابل االنتفاع باملرافق
والخدمات العامة.
 التعديالت املقدمة على قانون مؤسسةالخطوط الجوية الكويتية رقم  6لسنة .2008

 تم مخاطبة اللجنة االستعجال انجاز تقريرهاحول القانون بتاريخ .2015/11/11
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقريرهاحول القانون بتاريخ .2015/11/11

 لجنةالشؤون
الداخلية
والدفاع

 مشروع قانون بتنظيم االجتماعاتواملواكب العامة.
 تعديل القانون رقم 1962/11م في شأنجوازات السفر.
 تعديل بعض احكام القانون 1968/23في شأن نظام قوة الشرطة.
 تعديل القانون رقم  1062 /65في شأنتنظيم السجون.

 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقاريرهاحول املشاريع بقوانني املذكورة بكتاب بتاريخ
 2015/11/11وتم تحديد يوم 2015/12/25
كموعد اقصى النجاز تقاريرها وطلبت اللجنة
تمديد املدة دون تحديد موعد بكتاب بتاريخ
.2015/12/29

لجنة شؤون
التعليم
والثقافة
واإلرشاد

 قانون حقوق امللكية الفكرية والبحثالعلمي مشروع قانون في شأن حقوق
املؤلف.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيماتحادات الطلبة.

 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقاريرهاحول املشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ
.2015/11/11
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقريرهاحول املشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ
.2015/11/25

لجنة الشؤون
التشريعية
والقانونية

 تعديل مرسوم بقانون رقم 1959/5بشأن قانون التسجيل العقاري.

 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقريرها حولاملشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ 2015/11/11
وافادت اللجنة في كتاب بتاريخ  2015/12/20بعدم
ورود املرسوم بقانون من الحكومة.
 تم خاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقريرها حولاملشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ 2015/11/11
وافادت اللجنة في كتاب بتاريخ  2015/12/20بعدم
ورود املرسوم بقانون من الحكومة.
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقريرها حولاملشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ .2015/12/9
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقريرها حولاملشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ 2015/11/29
وافادت اللجنة في كتاب بتاريخ  2015/12/13بانه
تم ادراج القانون على جدول اعمال اللجنة يوم
.2015/12/20
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقاريرها حولاملشروع بقانون املذكور بكتاب  2015/11/29وافادت
اللجنة في كتاب بتاريخ  2015/12/13بانه تم ادراج
القانون على جدول اعمال اللجنة يوم .2015/12/13
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقاريرها حولاملشروع املذكور بكتاب بتاريخ  2015/11/29وافادت
اللجنة في كتاب بتاريخ  2015/12/13بانه تم ادراج
القانون على جدول اعمال اللجنة يوم .2015/12/20
 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقاريرها حولاملشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ 2015/11/29
وافادت اللجنة في كتاب بتاريخ  2015/12/13بانه
تم ادراج القانون على جدول اعمال اللجنة يوم
.2015/12/20

 مشروع قانون في شأن انشاء هيئةالفتوى والتشريع.
 املرسوم بقانون رقم  23لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء.
 االقتراح بقانون بشأن العالج فيالخارج املحال الى اللجنة بتاريخ
2015/10/11
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمحق االضراب عن العمل للعاملني في
القطاعني الحكومي والخاص املحال الى
اللجنة بتاريخ .2014/2/6
 االقتراح بقانون في شأن تجريمالجماعات اإلرهابية املحال الى اللجنة
بتاريخ .2015/10/18
 االقتراح بقانون في شأن الجنسيةالكويتية سحب الجنسية اذا استدعت
املصلحة العامة املحال الى اللجنة
بتاريخ .2014/10/14

لجنة املرافق
العامة

 تعديل القانون رقم  5لسنة  2005فيشأن بلدية الكويت.

 تم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز التقريرحول املوضوع بكتاب بتاريخ .2015/12/9

 نم مخاطبة اللجنة الستعجال انجاز تقاريرهاحول املشروع بقانون املذكور بكتاب بتاريخ
 2015/11/11وتم تحديد يوم 2015/11/25
كموعد اقصى وطلبت اللجنة تمديد املدة دون
تحديد موعد بكتاب بتاريخ .2015/11/26
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أنجزت تقريرها حول تعديل قانون إنشاء شركات مقفلة لتشغيل الخدم

التشريعية :ال إلغاء لشرط الثانوية العامة
لمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية
رف � �ض� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
االقتراحات بقوانني في شأن:
 -1االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
بعض احكام القانون رقم  68لسنة
 2015في شأن العمالة املنزلية.
 -2االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
ال �ب �ن ��د  3م� ��ن امل� � � ��ادة ال �ث ��ان �ي ��ة م��ن
ال �ق��ان��ون رق ��م  68ل�س�ن��ة  2015في
شأن العمالة.
 -3االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
البند رقم  3من املادة  2من القانون
رق� � ��م  68ل� �س� �ن ��ة  2015ف � ��ي ش ��أن
العمالة املنزلية.
وق� � � � ��د اح� � � � � ��ال ال� � �س� � �ي � ��د رئ � �ي� ��س
م�ج�ل��س االم ��ة ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية االقتراحات
بقوانني املشار اليها األول بتاريخ
 2015/12/10وال� �ث ��ان ��ي ب �ت��اري��خ
 2016/1/10وال � �ث ��ال ��ث ب �ت��اري��خ
 2016/1/18ل��دراس �ت �ه��ا وت�ق��دي��م
تقرير بشأنها الى املجلس املوقر.
وق ��د ورد ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة ب�ت��اري��خ
 2016/2/9ك � �ت � ��اب م � ��ن ال �س �ي��د
ال �ع �ض��و م� �ب ��ارك س ��ال ��م ال �ح��ري��ص
بسحب اسمه من االقتراح بقانون
الثالث.
وع �ق��دت اللجنة اج�ت�م��اع��ا لهذا
الغرض بتاريخ .2016/2/7
وق� ��د ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان االق� �ت ��راح
ب � �ق ��ان ��ون االول ق � ��د ج� � ��اء ش��ام�ل�ا
مل ��وض ��وع االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ين
الثاني والثالث املتطابقني ويهدف
ال��ى إل�غ��اء اش�ت��راط الحصول على
شهادة الثانوية العامة الستصدار
ترخيص م��زاول��ة ن�ش��اط استقدام
العمالة املنزلية.
وق��د استهدف االق�ت��راح بقانون

شرط الحصول
على الثانوية ال
يستند إلى أسس
موضوعية ويمس
الحق في العمل
ويخل بمبدأ تكافؤ
الفرص
جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

االول ب��االض��اف��ة ال ��ى ذات ال�ه��دف
س��ال��ف ال��ذك��ر اه��داف��ا اخ ��رى وه��ي
اض ��اف ��ة ن� �ش ��اط ت �ش �غ �ي��ل ال �ع �م��ال��ة
امل� � �ن � ��زل� � �ي � ��ة وال � � � � �غ � � � ��اء ش� �خ� �ص� �ي ��ة
ال�ت��رخ�ي��ص وج� ��واز ت��وك�ي��ل الغير
في ادارة النشاط.
وب �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة رأت
ال �ل �ج �ن��ة ان ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي في
ص ��ورت ��ه ال �ح��ال �ي��ة ب ��ه ال �ك �ث �ي��ر من
ال �ض �م��ان��ات م�ث��ل ش ��رط ال�ح�ص��ول
ع� �ل ��ى ش � �ه� ��ادة ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع��ام��ة
الستصدار ترخيص مزاولة مهنة
استقدام العمالة وحظر تفويض
ال �غ �ي��ر ف��ي ت�ش�غ�ي��ل وادارة امل�ه�ن��ة
واالكتفاء باستقدام العمالة فقط
دون تشغيلها.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��إج � �م� ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها الى عدم
املوافقة على االقتراحات بقوانني
املشار اليها.

ون� �ص ��ت امل � ��ذك � ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل �ل�اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ع� �ل ��ى اآلت� � ��ي:
ح��ددت امل��ادة الثانية م��ن القانون
رقم  68لسنة  2015شروط اصدار
وت �ج��دي��د ت��رخ�ي��ص م��زاول��ة مهنة
اس � �ت � �ق ��دام ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة م��ن
الخارج ومن هذه الشروط ما ورد
في البند الثالث من امل��ادة الثانية
بالنص ال�ت��ال��ي :ان ي�ك��ون حاصال
على ش�ه��ادة الثانوية العامة وان
يكون الئقا صحيا بأال تكون لديه
اعاقة تعجزه عن العمل بمعنى انه
ي�ج��ب ان ي �ك��ون ط��ال��ب الترخيص
مل ��زاول ��ة م �ه �ن��ة اس� �ت� �ق ��دام ال�ع �م��ال��ة
املنزلية م��ن ال�خ��ارج ح��اص�لا على
شهادة الثانوية العامة.
وق� � � ��د ت � �ق� ��دم� ��ت م� �ج � �م ��وع ��ة م��ن
اص� � �ح � ��اب امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
بطعن بعدم دستورية تلك الفقرة
في الشق املتعلق بشرط الحصول
ع� �ل ��ى ش � �ه� ��ادة ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع��ام��ة

وجاء قرار املحكمة الدستورية ان
ه ��ذا ال �ش��رط ال يستند ال ��ى أس��س
م��وض��وع �ي��ة وان� � ��ه ي �م��س ب��ال �ح��ق
ف��ي ال�ع�م��ل وي �ن �ط��وي ع�ل��ى تمييز
ت �ح �ك �م��ي ال ي �س �ت �ن��د ال � � ��ى أس ��س
م��وض��وع �ي��ة وي �خ��ل ب �م �ب��دأ ت�ك��اف��ؤ
الفرص باملخالفة للمواد  7و 8و29
و 41من الدستور ومن ثم فقد حق
القضاء بعدم دستوريته.
ل � � ��ذا ف� �ق ��د ج � � ��اء ه � � ��ذا االق� � �ت � ��راح
ب�ق��ان��ون لينسجم وق� ��رار املحكمة
الدستورية.
م��ن جهة اخ��رى ان�ج��زت اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ق��ري��ره��ا ال �خ��ام��س
وال� � � �ث� �ل ��اث� �ي ��ن ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ع��ن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل الفقرة
االولى من املادة االولى من القانون
رق ��م 69ل �س �ن��ة  2015ب �ش��أن ان�ش��اء
ش��رك��ة م�س��اه�م��ة مقفلة الس�ت�ق��دام
وتشغيل العمالة املنزلية.

وق� ��د ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان االق� �ت ��راح
بقانون يهدف الى جعل احتساب
نسبة ارباح الشركة املساهمة التي
تعمل في مجال استقدام العمالة
املنزلية والتي ال تتجاوز  ٪ 10من
صافي اجمالي تكاليف االستقدام
بدال من رأس املال املساهم به.
وب �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة رأت
اللجنة ان��ه ال حاجة ال��ى التعديل
ال�ت�ش��ري�ع��ي واالب� �ق ��اء ع �ل��ى ال�ن��ص
االصلي.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
الحاضرين من اعضائها الى عدم
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
املشار اليه.

اللجنة ترفض
احتساب نسبة
أرباح الشركة
المساهمة
العاملة في مجال
استقدام العمالة
المنزلية من صافي
إجمالي تكاليف
االستقدام

طلب لمناقشة قرار الحكومة وقف صرف
مخصصات العالج بالخارج
أدرج ع� �ل ��ى ج� � � ��دول أع� �م ��ال
ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ط�ل�ب��ا
م �ن ��اق �ش ��ة ق ��دم �ه �م ��ا  19ن��ائ �ب��ا
ون � ��ص ال� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى م� ��ا ي �ل��ي:
ف��وج�ئ�ن��ا ن �ح��ن امل��وق �ع�ين ادن ��اه
ب� �ق ��رار م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ب��وق��ف
ص � � ��رف امل� �خ� �ص� �ص ��ات امل ��ال� �ي ��ة
مل � ��راف � �ق � ��ي امل� � ��رض� � ��ى وت� �ح ��دي ��د

امل�خ�ص�ص��ات ل�ل�م��ري��ض امل��وف��د
للعالج بالخارج  50دينارا فقط
ب��ال �ي��وم ال ��واح ��د وذل � ��ك بحجة
ترشيد االنفاق وتقليل ميزانية
هذا امللف في الوقت الذي يبحث
فيه املجلس التقرير الحكومي
بشأن االصالحات االقتصادية
وتقنني الدعوم املقرر مناقشته

ب��اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ي��وم
السبت املوافق  20فبراير .2016
ل� � � � ��ذا واس � � � �ت � � � �ن� � � ��ادا ل�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية للمجلس املوقر فاننا
ن �ط��ال��ب ب�ت�خ�ص�ي��ص س��اع�ت�ين
م� � ��ن ج� �ل� �س ��ة امل � �ج � �ل� ��س امل � �ق� ��رر
عقدها ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق 1
م � ��ارس  2016مل �ن��اق �ش��ة ط�ل�ب�ن��ا

ه ��ذا ب �ع��د ادراج� � ��ه ع �ل��ى ج ��دول
اعمال الجلسة واعطائه صيغة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال وذل � � ��ك ل �ل��وق��وف
ع �ل��ى اس� �ب ��اب ت� �ف ��رد ال �ح �ك��وم��ة
ب � �ه� ��ذا ال� � �ق � ��رار امل� �ج� �ح ��ف ب �ح��ق
مواطني دول��ة الكويت املرضى
املستحقني العالج بالخارج.
والنواب الـ  19موقعو الطلب

ه��م :عسكر العنزي ود .يوسف
ال ��زل ��زل ��ة ود .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ه
وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي وف � ��ارس
ال�ع�ت�ي�ب��ي وع �ب��دال �ل��ه ال �ع��دوان��ي
وح � �م� ��د ال� �ه ��رش ��ان ��ي وم ��اض ��ي
ال �ه��اج��ري وم �ن �ص��ور الظفيري
وم � �ح � �م� ��د ال � � � �ب � � ��راك وس � �ل � �ط ��ان
ال�ل�غ�ي�ص��م وط�ل��ال ال� �ج�ل�ال ود.

ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ود .ع��ودة
ال ��روي� �ع ��ي وم � �ب� ��ارك ال �ح��ري��ص
وف� �ي� �ص ��ل ال � �ك � �ن � ��دري وم �ح �م��د
ط�ن��ا وم��اج��د م��وس��ى وعبدالله
معيوف ود .يوسف الزلزلة.
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الكندري والهاجري :الالئحة الجديدة للعالج
بالخارج ال تراعي احتياجات المرضى
اعتبر ع��دد من ال�ن��واب ان الالئحة
ال�ج��دي��دة للعالج ب��ال�خ��ارج ال تراعي
اح�ت�ي��اج��ات امل��رض��ى م�ط��ال�ب�ين وزي��ر
ال� �ص� �ح ��ة د.ع � �ل� ��ي ال� �ع� �ب� �ي ��دي ب��وض��ع
ح ��د ل�ل�ت�خ�ب��ط ال �ح��اص��ل ف ��ي االدارة
حيث انتقد النائب فيصل الكندري
الالئحة الجديدة للعالج في الخارج
قائال إنها الئحة تفتقد للرؤية الفنية
املتخصصة وهي بعيدة كل البعد عن
مراعاة الحاالت املرضية املستعصية
او ك �ب��ار ال �س��ن وذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة.
وأوض � � ��ح ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي أن م�خ�ص�ص��ات ال �ع�ل�اج في
الخارج على وضعها الحالي بالكاد
تكفي املريض ومرافقه وفي الالئحة
الجديدة تم تخفيضها متسائال هل
املخصصات وضعت فقط للسكن من
دون م ��راع ��اة االح �ت �ي��اج��ات ال�ي��وم�ي��ة
م � ��ن امل � ��أك � ��ل وامل � � �ش� � ��رب وم� �ص ��اري ��ف
املواصالت من السكن الى املستشفى
اض��اف��ة ال��ى م�ص��اري��ف امل�ت��رج��م ال��ذي

فيصل الكندري

ماضي الهاجري

ي� �ق ��وم ب ��اح �ت �س ��اب اج� ��رت� ��ه ب �ت��وق �ي��ت
الساعة وليس اليوم؟
وب �ي�ن ان ال�ل�ائ �ح��ة ال �ج ��دي ��دة ج��اء
ف �ي �ه��ا ال �ت �ح��ول ل �ل �ع�ل�اج ف ��ي ال ��داخ ��ل
ف� ��ي ح � � ��االت ال � �ع�ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي ف��ي
ب� �ع ��ض امل � ��راك � ��ز ال� �ص� �ح� �ي ��ة األه �ل �ي ��ة
م�س�ت�غ��رب��ا م ��ن ه ��ذا ال �ب �ن��د وم��وج�ه��ا
س��ؤال��ه ل �ل��وزي��ر ال �ع �ب �ي��دي ه��ل ه�ن��اك
ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة م�خ�ت�ص��ة ق��ام��ت بتقييم

م��راك��ز ال�ع�لاج الطبيعي ف��ي الكويت
وعلى اساس ذلك قررت انه باإلمكان
تحويل املواطنني للعالج في عيادات
املستشفيات األهلية؟
واك �م��ل ال �ك �ن��دري ق��ائ�لا ان ال�ع�لاج
الطبيعي ب��األص��ل غير مكلف ضمن
ميزانية العالج وله ال��دور الكبير في
ت��أه �ي��ل امل ��ري ��ض واس �ت �ك �م��ال ش�ف��ائ��ه
خ��اص��ة ف ��ي ال� � ��دول امل �ت �خ �ص �ص��ة في

ال�ع�لاج الطبيعي مشيرا ال��ى ان هذا
البند من الالئحة يجب اع��ادة النظر
فيه.
واستغرب الكندري من عدم وضع
م �ع��اي �ي��ر م� �ح ��ددة ل ��رف ��ع ال ��درج ��ة ف��ي
تذاكر الطيران والتشدد على ان تكون
ال��درج��ة للمريض وامل��راف��ق سياحية
مشيرا الى ان هناك حاالت اليمكنها
اطالقا السفر على الدرجة السياحية
سواء للمصابني بكسور او كبار السن
الذين يحتاجون ملساحة جلوس أكبر
للراحة من عناء الطيران الجوي قائال
إن��ه ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض استثناء كبار
ال �س��ن وذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
من شرط التذكرة السياحية.
وق ��ال ال �ك �ن��دري ان ال�ب�ن��د ال�خ��اص
ب��ان �ت �ه��اء م ��واف �ق ��ة ال �س �م ��اح ل �ل �ع�لاج
خ�ل�ال  3ش�ه��ور ف��ي ح��ال ع��دم السفر
خالل املدة املسموحة يعتبر مجحفا
خاصة ان ه��ذا األم��ر ال تدخل ضمنه
إرادة امل � ��ري � ��ض ب � ��ل ت �ت �ح �ك ��م ف �ي �ه��ا
وت � �ح� ��دده� ��ا امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي ��ة ف��ي

ترحيب نيابي بعودة الجسار
وزيرا للكهرباء والماء
ث �م��ن ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب ت�ع�ي�ين
م .أحمد الجسار وزي��را للكهرباء
وامل � ��اء م��ؤك��دي��ن أن ��ه اب ��ن ال � ��وزارة
وكفاءة وطنية.
وف � � � � ��ي ه � � � � ��ذا ال � � �س � � �ي� � ��اق رح � ��ب
ال �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش ��اي ��ع ب �ع��ودة
الوزير أحمد الجسار الى الفريق
ال �ح �ك��وم��ي م ��ن ج��دي��د ب �ع��د ادائ ��ه
ال�ق�س��م ام� ��ام س�م��و األم �ي��ر ك��وزي��ر
للكهرباء وامل��اء مؤكدا ان تحمله
املسؤولية وتقديمه االستقالة في
وقت سابق امر يحسب له قد أكد
ال�ق�ض��اء ال�ك��وي�ت��ي ال �ع��ادل ب��راء ت��ه
من كل ما نسب اليه.
وأعتبر الشايع ان الوزير احمد
ال �ج �س��ار م��ن ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة
االص�لاح�ي��ة ق��ائ�لا :سنكون سندا
ل� � ��ه ف� � ��ي م� � �ش � ��روع � ��ه اإلص �ل��اح � ��ي
ف��امل��رح �ل��ة ال �ح��ال �ي��ة ت �ح �ت��اج الى
رج� ��ال اك� �ف ��اء وذوي خ �ب��رة كتلك
التي ينتمي اليها الجسار.
ومن جانب آخر تساءل الشايع
اين مناقصة املطار واين وصلت؟
قائال اذا كانت هناك معوقات او
مشاكل ف��ي ارت �ف��اع االس �ع��ار فمن
ال �س �ه��ل ال �غ��اء س �ق��ف ال�ك��ون�ك��ري��ت

ال� �خ ��ارج وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب��اع�ت�ب��اره��ا
ه ��ي ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ف ��ي ت�ح��دي��د
املواعيد للمريض.
واس � �ت � �غ � ��رب ال � �ك � �ن � ��دري م � ��ن ع ��دم
تحمل ال��وزارة التعويض عن نفقات
ال � �ع �ل�اج ل �ل �م��رض��ى ال� ��ذي� ��ن ع��ول �ج��وا
ع�ل��ى نفقتهم ال�خ��اص��ة وال�ن�ظ��ر فقط
ف��ي ط�ل�ب��ات ت�ح�م��ل ال �ع�ل�اج ل�ل�ح��االت
الطارئة والحوادث التي يتعرض لها
امل��واط �ن��ون خ ��ارج ال �ب�لاد م�ش�ي��را ال��ى
ان اللجان الطبية واملوافقات احيانا
ت��أخ��ذ م ��دة ط��وي�ل��ة ج ��دا ت�ص��ل ال ��ى 6
اشهر فما ذنب املواطن الذي يكتشف
أن فيه م��رض��ا ويتطلب ال�ع�لاج ف��ورا
او ي �ت �ع ��رض ل �خ �ط��أ ط �ب ��ي ف� ��ي أح ��د
مستشفيات الكويت؟!
وم��ن جهته ان�ت�ق��د ال�ن��ائ��ب ماضي
الهاجري آلية العمل في إدارة العالج
في الخارج بعد اعالن وزارة الصحة
ع ��ن الئ� �ح ��ة ج ��دي ��دة ال ت ��رق ��ى ألدن ��ى
اح �ت �ي��اج��ات امل ��رض ��ى م �ط��ال �ب��ا وزي ��ر
الصحة علي العبيدي ووكيل الوزارة

ال � �س � �ه�ل��اوي ب� ��وض� ��ع ح � ��د ل �ل �ت �خ �ب��ط
الحاصل في االدارة.
وق� � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح �ف �ي�ين ان ال� ��وض� ��ع ال �ح��اص��ل
ف��ي إدارة ال �ع�ل�اج ف��ي ال �خ ��ارج سيئ
ج� � ��دا ألن امل� ��رض� ��ى ال ي �س �ت �ط �ي �ع��ون
تسلم وتسليم امللفات الخاصة بهم
متسائال :ما وض��ع املريض املوجود
خارج البالد والذي ينتظر التمديد له
ليكمل عالجه؟!
وأض ��اف :قلنا للحكومة ف��ي وقت
سابق ان ما تقومون به من تخفيض
مخصصات ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج من
دون دراس ��ة ام��ر خ��اط��ئ الن امل��رض��ى
ل��م ي��ذه �ب��وا ل�ل�س�ي��اح��ة وه ��م ب�ح��اج��ة
ل �ل �ع�لاج م ��ؤك ��دا ان ع �ل��ى ال ��وزي ��ر او
وك �ي��ل ال � � ��وزارة ال ��ذه ��اب إل ��ى اإلدارة
ل �ي��رى م��ا ي�ح�ص��ل م��ن ت�خ�ب��ط وك�ي��ف
ان اه��ال��ي امل��رض��ى ي�ع��ان��ون اك�ث��ر من
امل��ري��ض نفسه خ�ص��وص��ا ب�ع��د إق��رار
االئ � �ح � ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة غ� �ي ��ر امل � ��دروس � ��ة
للعالج في الخارج.

الطريجي :لماذا لم تحل
الداو وأدفانتج إلى النيابة؟

فيصل الشايع

سيف العازمي

عبدالله العدواني

واس � �ت � �ب� ��دال� ��ه ب ��أس� �ق ��ف ك� �م ��ا ه��و
م �ع �م��ول ب� ��ال� ��دول امل � �ج � ��اورة ول��ن
ي�ح�ت��اج ذل ��ك ال ��ى وق ��ت للتعديل
وم ��ن امل �م �ك��ن ت��وف �ي��ر م ��ا ب�ي�ن 350
الى  400مليون حسب التقديرات
االولية السابقة ولكن ال يمكن ان
نستمر ونتأخر عن تنفيذ املطار
والذي هو واجهة للبالد.
وب� � � ��دوره ب� � ��ارك ال� �ن ��ائ ��ب س�ي��ف
ال �ع��ازم��ي ل��وزي��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
م .أح �م��د ال �ج �س��ار إع� ��ادة تعيينه
م�ث�م�ن��ا ال �ث �ق��ة األم �ي��ري��ة ال�س��ام�ي��ة
بشخصه الكريم.

وأض� � ��اف ال� �ع ��ازم ��ي ان ال ��وزي ��ر
الجسار يستحق املنصب ال سيما
ان ��ه اب ��ن ال� � ��وزارة وك� �ف ��اءة وط�ن�ي��ة
ي�ش�ه��د ل��ه ال�ج�م�ي��ع ش��اك��را جهود
وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ف ��ي إع ��ادة
تعيني الجسار.
وت� �م� �ن ��ى ال � �ع� ��ازم� ��ي ال �ت��وف �ي��ق
وال� � �س � ��داد ل� �ل ��وزي ��ر ال� �ج� �س ��ار وان
يؤدي اعماله املناطة به على قدر
ث�ق��ة ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة بكفاءته
املهنية والشخصية.
وم � � ��ن ج ��ان � �ب ��ه أش � � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب

عبدالله ال�ع��دوان��ي ب��إع��ادة توزير
أح �م��د ال �ج �س��ار وزي � ��را ل�ل�ك�ه��رب��اء
واملاء الفتا الى انه الرجل املناسب
ف��ي امل�ك��ان املناسب نظير خبراته
في ال��وزارة وكفاءته املهنية التي
عرف بها طوال سنوات عمله.
وشكر العدواني الثقة االميرية
ب��ال��وزي��ر ال �ج �س��ار واع� � ��ادة سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء اخ�ت�ي��اره
وزي� ��را ل�ن�ف��س امل�ن�ص��ب ال ��ذي ك��ان
يشغله قبل عدة أشهر مثمنا قرار
اعادته بعد حصوله على البراءة
مما نسب إليه.

انتقد النائب د .عبدالله الطريجي
بشدة تقاعس الوزراء املعنيني بتنفيذ
قرار مجلس األمة باحالة ملفي شركة
اداف �ن �ت��ج وال � ��داو ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
وذلك طبقا ملا انتهت اليه لجنة حماية
االموال العامة بصفتها لجنة تحقيق.
واض � � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح ��اف ��ي ان م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة اح � ��ال
مطلع ديسمبر املاضي ال��ى الحكومة
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة االم � ��وال ال�ع��ام��ة
وتوصياتها في شأن فحص ومراجعة
ع�لاق��ة ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة لالستثمار
بشركة ادفانتج لالستشارات االدارية
واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ل �ي �ت �س �ن��ى ل �ل �ح �ك��وم��ة
ات� �خ ��اذ االج� � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ب��اح��ال��ة
ه ��ذا امل �ل��ف ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة بكل
م ��ا ت �ض �م �ن��ه ال �ت �ق��ري��ر م ��ن م �ع �ل��وم��ات
ع � ��ن ت � ��زوي � ��ر وت� ��دل � �ي� ��س وم� �خ ��ال� �ف ��ات
مالية واداري ��ة كما اح��ال املجلس الى
ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ع ��ن صفقة
الداو كيميكال العمال دورها باحالته
الى النيابة العامة اال ان هذه االحالة
لم تتم حتى اآلن.
واشار الطريجي الى تصريح وزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ
محمد العبدالله ف��ي الجلسة نفسها
وال � ��ذي ت �ع �ه��د ام � ��ام امل �ج �ل��س ب��اح��ال��ة
ت �ق��اري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال�ل�ج�ن��ة

د .عبدالله الطريجي

الوزارية وديوان املحاسبة الى النيابة
ال �ع��ام��ة ك ��ي ت ��أخ ��ذ ال �ع ��دال ��ة م �ج��راه��ا
بحسب تعبير الوزير العبدالله اال ان
هذا لم يتم حتى اآلن.
وق � ��ال ال �ط��ري �ج��ي ان س �م��و رئ�ي��س
ال�ح�ك��وم��ة ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ش��دد
م� ��رارا ع�ل��ى ض� ��رورة ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��ان��ون
ومحاربة الفساد والعمل على حماية
االم ��وال ال�ع��ام��ة وم �ق��درات ال��دول��ة كما
حض وزراءه على تفعيل التعاون مع
مجلس االم��ة وه��و ما يضع الحكومة
برمتها امام مسؤولياتها في ترجمة
ت �ع �ه��دات �ه��ا وم �ب��ادل��ة ح ��رص مجلس
االم ��ة ع�ل��ى االم� ��وال ال�ع��ام��ة بالحرص
نفسه او اكثر.
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تنشر «الدستور» التقرير الذي أعده قسم المتابعة التابع إلدارة الدعم االستشاري والمتابعة في قطاع اللجان البرلمانية
حول عمل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن شهر يناير

في تقرير أعده قسم المتابعة بقطاع اللجان البرلمانية

 11لجنة دائمة عقدت  33اجتماعا
استغرقت  68ساعة شهر خالل يناير
عقدت  11لجنة دائمة
 33اجتماعا في شهر يناير
خالل الفصل التشريعي
الرابع عشر عن دور
االنعقاد العادي الرابع
واستغرقت االجتماعات
 68ساعة و20
دقيقة وأنجزت خاللها
 47موضوعا واعدت بها
 23تقريرا كما ان هناك
 9لجان مؤقتة عقدت
 3اجتماعات استغرقت
ساعتين و 50دقيقة لم
تنجز خاللها تقارير.
جاء ذلك في تقرير أعده
قسم التقارير والمتابعة
التابع إلدارة الدعم
االستشاري والمتابعة في
قطاع اللجان البرلمانية
ولوحظ ان لجنة الميزانيات
والحساب الختامي أكثر
اللجان الدائمة انعقادا
بـ  12اجتماعا بينما كانت
هناك  3لجان فقط
عقدت اجتماعا واحدا في
يناير وهي الخطاب األميري
والمعاقين والمرأة
واألسرة.
والى التفاصيل:

العرائض والشكاوى
ل� �ج� �ن ��ة ال � �ع � ��رائ � ��ض وال � �ش � �ك � ��اوى:
ع �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ا ف ��ي ش�ه��ر
ي�ن��اي��ر اس�ت�غ��رق  4س��اع��ات وأن�ج��زت
 13م��وض��وع��ا أع ��دت خ�لال�ه��ا تقريرًا
واح ��دا وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول أعمالها
 187موضوعا.
الداخلية والدفاع
ل�ج�ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع :ع�ق��دت
ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح � ��دا ف��ي ي�ن��اي��ر
استغرق ساعة ونصف الساعة ولم
ت �ن �ج��ز ت �ق��اري��ر وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج ��دول
أعمالها  154موضوعا منها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة 1962
بتنظيم السجون.
 م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون م � � �ق� � ��دم م��نال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رق��م  11لسنة 1962م
في شأن جوازات السفر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رق��م  23لسنة 1968م
بشأن نظام قوة الشرطة.
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ة ف�ق��رةجديدة الى املادة  12من القانون رقم
 11ل�س�ن��ة 1962م ف��ي ش ��أن ج ��وازات
السفر
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس األمة.
م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالجتماعات واملواكب العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 مشروع قانون بشأن املختارين. مشروع قانون بتعديل الجدولامل��راف��ق للقانون رق��م  42لسنة 2006
ب��إع��ادة ت�ح��دي��د 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 ال�ن��ص عليها ف��ي ال�ق��وان�ين ذات
الصلة.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةالثانية من املادة الثامنة من املرسوم
االميري رق��م  15لسنة  1959بقانون
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الجنسية الكويتية.
 االق�ت��راح بقانون املقدم باضافةبند ج��دي��د ب��رق��م  4ال��ى امل ��ادة  14من
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن توحيدشهادات الجنسية الكويتية.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل البند(د) م��ن امل ��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 11
لسنة  1962في شأن جوازات السفر.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت��وح�ي��دمواد الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن انشاءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
 االقتراح بقانون في شأن وضعح��ل ش��ام��ل ون�ه��ائ��ي لجميع طلبات
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة الكويتية
وت �ن �ف �ي��ذ اح� �ك ��ام ال �ب �ن��د  1م ��ن امل� ��ادة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل ��رس ��وم االم� �ي ��ري رق��م
 15ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة
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 ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن قانوناالج �ت �م��اع��ات ال �ع��ام��ة وال �ت �ج �م �ع��ات
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واملواكب.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن نقلامل�ن�ش��آت وامل�ب��ان��ي العسكرية خ��ارج
حدود املناطق السكنية.
 االقتراح بقانون بانشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلبعض احكام املرسوم بالقانون رقم
 70ل�س�ن��ة  1980ب �ش��أن ال�ع�س�ك��ري�ين
ال��ذي��ن اس�ت�ف��ادوا م��ن اح�ك��ام القانون
رق��م  31لسنة  1967في ش��أن سريان
اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني على غيرهم من
ال�ع��ام�ل�ين بتكليف م��ن ال�ح�ك��وم��ة في
مناطق العمليات الحربية.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرامل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي اع� � �م � ��ال ق� �ت ��ال� �ي ��ة ف��ي
الخارج.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  32لسنة  1967في
شأن الجيش.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  32لسنة  1967في
شأن الجيش.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حقاعفاء اللحى للعسكريني.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 29م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  40لسنة  1966في
شأن املختارين.
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 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج � ��دي � ��دة ل � �ل � �م ��ادة  21م � ��ن امل� ��رس� ��وم
االميري رق��م  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 اقتراح بقانون في ش��أن تحديدال �ع��دد ال ��ذي ي�ج��وز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملطبات املستخدمة في الطرق.
 اقتراح بقانون بانشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام املرسوم بقانون رقم  67لسنة
 19767في شأن املرور.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس ابناء الكويتيات املتزوجات
من جنسيات غير كويتية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس ابناء الكويتيات املتزوجات
م ��ن ازواج ي �ح �م �ل��ون ج �ن �س �ي��ة غ�ي��ر
كويتية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتجنيس ابناء الكويتيات.
المالية واالقتصادية
ل� � � �ج� � � �ن � � ��ة ال � � � � � � �ش � � � � � � ��ؤون امل � � ��ال� � � �ي � � ��ة
واالق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة :ع � �ق� ��دت ال �ل �ج �ن ��ة 3
اج�ت�م��اع��ات ف��ي دي�س�م�ب��ر استغرقت
 5س ��اع ��ات وان � �ج ��زت  13م��وض��وع��ا
واعدت  10تقارير وتبقى على جدول

اعمالها  371موضوعا منها:
 م ��رس ��وم ب �ق ��ان ��ون رق� ��م  2ل�س�ن��ة 2009بشأن تعزيز االستقرار املالي
في الدولة.
 م ��رس ��وم ب �ق ��ان ��ون رق� ��م  3ل�س�ن��ة 2009بتمديد مدة القرض املقررة في
املرسوم بالقانون رقم  50لسنة 1987
باالذن للحكومة بعقد قرض عام.
 مشروع القانون في شأن تنظيماالس�ت�ع��ان��ة ب��ال�ش��رك��ات ي��امل��ؤه�ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 مشروع قانون بانشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال � �ت � �ج� ��ارة ال � �ص ��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن 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 ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 47
ل �س �ن��ة  1988ب� � ��االذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف��ي
ان� � �ش � ��اء م �ح �ف �ظ��ة م ��ال� �ي ��ة ل� � ��دى ب �ن��ك
ال� �ك ��وي ��ت ال �ص �ن��اع��ي الغ � � ��راض دع��م
سياسة االئ�ت�م��ان ف��ي م�ج��ال االن�ت��اج
الزراعي.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن زي � ��ادةال�ن�س�ب��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ط��ع م��ن االي � ��رادات
العامة للسنة املالية .2012 /2011
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 34
ل�س�ن��ة  1980ف��ي ش ��أن اي �ل��ول��ة اس�ه��م
القطاع الخاص في شركة املواصالت
الكويتية الى الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل اح�ك��امالقانون رقم  79لسنة  1995في شأن
ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة م�ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  74لسنة  1988في
ش��أن اي�ل��ول��ة اس�ه��م ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
في شركة مطاحن الدقيق الكويتية
ال��ى ال��دول��ة وتعديل القانون رق��م 29
ل�س�ن��ة  1961ف��ي ش ��أن ان �ش��اء ش��رك��ة
م�ط��اح��ن ال��دق�ي��ق الكويتية ومنحها
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الداخلية تنظر قانون تنظيم االجتماعات
والمواكب العامة
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

تتمة المنشور ص 09
امتيازا.
 م�ش��روع ق��ان��ون بمساهمة دول��ةالكويت في رأس�م��ال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة 2012
ف��ي ش ��أن ان �ش��اء وت��أس �ي��س محفظة
اس�ت�ث�م��اري��ة ل��دع��م وتشجيع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 م � � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش � ��أناملناقصات العامة (املنجز بالتقرير
ال� � � �س � � ��ادس وال � � �ع � � �ش� � ��رون ب��ال �ف �ص��ل
التشريعي الثالث عشر دور االنعقاد
العادي االول)( .تم سحب في جلسة
املجلس ملزيد من الدراسة).
 مشروع قانون ب��االذن للحكومةف��ي اخ��ذ م�ب�ل��غ م��ن امل ��ال االح�ت�ي��اط��ي
العام.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن منحم � �ع� ��اش� ��ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة الص� �ح ��اب
امل �ع ��اش ��ات م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ورج� ��ال
االطفاء.
 االقتراح بقانون بمنح معاشاتاس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم� �ك ��اف ��آت اس �ت �ح �ق��اق
للعسكريني امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن ضباط
الصف واالفراد.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة 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.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باألمر االميري بالقانون رقم
 61لسنة .1976
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء هيئةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن غرفةتجارة وصناعة الكويت.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظراستيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة
بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حظراستيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة
بشهادة (ذبح اسالمي).
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 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تعديلبعض احكام املرسوم بقانون رقم 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية
والقوانني املعدلة له.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج ��دي ��دة ال ��ى امل � ��ادة  16م ��ن امل��رس��وم
بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
الخدمة املدنية.
 االقتراح بقانون بعديل املادة 19م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية( .بدل ايجار).
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةاالول��ى من امل��ادة  19من القانون رقم
 47ل �س �ن��ة  1993ف ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية (بدل ايجار).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون 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
القانون رقم  19لسنة  2000في شأن
دع��م ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وتشجيعها
للعمل ف��ي ال�ج�ه��ات 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 ��اح ��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�ل�اح �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
للمؤسسة على عملية التقييم.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة ب��اح��ال��ة ك�ت��اب وزي��ر امل��ال�ي��ة في
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ش � ��أن ال �ك �ش��ف ال �ت �ف �ص �ي �ل��ي ب�ج�م�ي��ع
امل � �ش ��روع ��ات ال� �ت ��ي اب��رم �ت �ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ام�ل�اك ال��دول��ة ال�ع�ق��اري��ة
وف � �ق� ��ا ل� �ن� �ظ ��ام ال � �ب � �ن� ��اء وال �ت �ش �غ �ي��ل
وتحويل امللكية للدولة قبل ص��دور
ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة 2008م وت�ق��ري��ر
ب� �م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ل ��ؤل ��ؤة ال �خ �ي��ران
ال�س�ك�ن�ي��ة م��وض�ح��ا ف�ي��ه م ��دى ال �ت��زام
املستثمر بتنفيذ جميع بنود العقد
وشروطه.
 ت �ق ��ري ��ر ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زين �ص ��ف ال� �س� �ن ��وي ب �ق �ي �م��ة ال �س �ن ��دات
وال �ص �ك��وك ال �ت��ي اص��درت �ه��ا ال��دول��ة
وكافة الدعم الحكومي.
 تقرير املتابعة للخطة السنوية 2015 /2014ع ��ن ف �ت��رت��ي (ف �ب��راي��ر
 )2014و(نوفمبر .)2014
 ت �ق��ري��ر م �ت��اب �ع��ة ال �خ �ط��ة /2014 2015خالل الفترة /31 - 2014 /4 /1
.2014 /12
 تقرير الخاص بمتابعة توصياتتقييم كفاءة أنظمة الكشف عن الغاز
والرحيق في مراكز التجميع بشركة
ن�ف��ط ال�ك��وي��ت وال ��ذي ت��م ان �ج��ازه في
ي��ون�ي��و  2015وب��ال�ت�ع��اون م��ع شركة
نفط الكويت.
 ت�ق�ي�ي��م ك� �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة ال�ن�ظ��مالتشغيلية للهيئة العامة للصناعة -
الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).
 ت�ق�ي�ي��م ف��اع�ل�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ م�ش��اري��عخطة التنمية للهيئة العامة للشباب
والرياضة.
 ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة وف ��اع� �ل� �ي ��ة اداءال� �ن� �ش ��اط االس� �ت� �ث� �م ��اري ل �ل �ص �ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
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العربية.
 تقييم ك�ف��اءة وفاعلية الصيانةب�م�ص��اف��ي ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
الكويتية.
 تقرير املتابعة السنوي للخطةالسنوية .2015 /2014
 ت�ق��ري��ر امل�ت��اب�ع��ة ن�ص��ف السنويل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة  2016 /2015عن
الفترة .2015 / 9 / 30 - 2015 /4 /1
  3ت � �ع� ��دي�ل��ات م � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن 14نائبًا على ق��ان��ون الخطوط الجوية
الكويتية.
التشريعية
ل � �ج � �ن� ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة :ع� � �ق � ��دت ال � �ل � �ج� �ن ��ة 3
اجتماعات استغرقت  6ساعات و45
دقيقة ان�ج��زت خاللها  14موضوعا
اع � ��دت ب �ه��ا  7ت �ق ��اري ��ر وت �ب �ق��ى ع�ل��ى
جدول اعمالها  261موضوعا منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون امل��راف��ق ب��إص��دارق� � ��ان� � ��ون ال� � � � �ج � � � ��زاءات واالج � � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��متداول املعلومات ووثائق الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �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.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 17

لسنة ( 1960إج ��راء االع�ل�ان لتكليف
الحضور).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960بشأن
اس �ت �ع �م��ال ال �ع �ن��ف او ال �ت �ه��دي��د ضد
االشخاص).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �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  15ل�س�ن��ة 2004بإحالة مشروع قانون في شأن
التسجيل العقاري.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �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 ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون امل� ��راف � �ع� ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج � ��اري � ��ة ال � � �ص� � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  38لسنة ( 1980بشأن
االعالن للشركات).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال � �ص� ��ادر
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 ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج � � ��زاء ال � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960تشديد
ال �ع �ق��وب��ة ع �ل��ى امل � � ��رأة ال� �ت ��ي ت�س�ق��ط
وليدها).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��اص��دار ق��ان��وناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون امل� ��راف � �ع� ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج � ��اري � ��ة ال � � �ص� � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  38لسنة  1980القانون
رقم  51لسنة  1984في شأن االحوال
الشخصية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � � �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�ض��ر اس �ت �ح��داث وان �ت��اج وت�خ��زي��ن
واستعمال االسلحة الكيميائية.
 م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةج� ��دي� ��دة ل� �ق ��ان ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص ��ادر
بالقانون رق��م  16لسنة  1960حضر
التسول (التقرير السابع والعشرون
للجنة املنجز في الفصل التشريعي

ال�ح��ادي عشر دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي
الثاني).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
لسنة ( 1960اثارة النعرات الطائفية
او القبلية).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج � � ��زاء ال � �ص � ��ادر
بالقانون رق��م  16لسنة ( 1960م��ادة
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 اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة ( 1960تفتيش
املتهم اثناء ارتكاب الجريمة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة 33م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
رق� ��م  16ل �س �ن��ة ( 1960اه ��ان ��ة ال�ع�ل��م
الوطني).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء رق��م  16لسنة
( 1960التشكيك في نزاهة القضاء).
مسترد  2003 /10 /1احالة اصلية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  67لسنة  1983في
شأن الهيئة العامة لشؤون القصر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 35
ل� �س� �ن ��ة  1978ف � ��ي ش � � ��أن اي� � �ج � ��ارات
العقارات (ت��م اس�ت��رداده من الجلسة
.2014 /4 /2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � � �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
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 17
لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  51لسنة 1984
في شأن االحوال الشخصية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 23
ل �س �ن��ة  1990ب� �ش ��أن ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
القضاء.
 مشروع قانون بتعديل املادة 11من القانون رقم  40لسنة  1972بشأن
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تنشر «الدستور» التقرير الذي أعده قسم المتابعة التابع إلدارة الدعم االستشاري والمتابعة في قطاع اللجان البرلمانية
حول عمل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن شهر يناير

المالية تنظر حظر الفوائد الربوية
وتعديالت الخطوط الكويتية
تتمة المنشور ص10
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح � � �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 االح � �ك� ��ام
ال� � � � �ص � � � ��ادرة م � � ��ن م� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ج� �ن ��ح
املستأنفة).
 ط�ل��ب ال��رئ�ي��س ب��إح��ال��ة الفقرتنيالواردتني في جدول اعمال رقمي (17
  )18واملتعلقني بالتقرير ال�ح��اديع �ش ��ر ال �ت �ك �م �ي �ل��ي ل �ل �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن
والعشرين للجنة الشؤون الخارجية
ع��ن م�ش��روع ال�ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على
اتفاقية ال��ري��اض للتعاون القضائي
وال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي 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
ال� �ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م �ع��اه��دة
منظمة امل��ؤت �م��ر االس�ل�ام��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 الح �ت �م��ال
ان ت �ك��ون ب �ع��ض امل � ��واد ف�ي�ه��ا شبهة
دستورية واالستعانة بهيئة الخبراء
الدستوريني إلبداء الرأي فيهم.

 تكليف اللجنة للتحقيق في كلم��ا ك�ش�ف��ه االع �ض��اء امل�س�ت�ق�ي�ل��ون في
ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورف��ع
ت �ق��ري��ر ال ��ى امل �ج �ل��س ف ��ي ب ��داي ��ة دور
االنعقاد القادم.
 تكليف اللجنة ب��دراس��ة التقريرالعشرين للجنة 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�ي�ن دول مجلس
ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
لدراستها من الناحية الدستورية.
 تكليف ال�ل�ج�ن��ة دراس ��ة التقريرالخامس للجنة ال�ش��ؤون الخارجية
ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
ات�ف��اق�ي��ة ب�ي�ن ح�ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة ق �ب��رص ب�ش��أن
التعاون في مجال مكافحة االره��اب
وال �ج��ري �م��ة امل �ن �ظ �م��ة واالت � �ج ��ار غير
امل�ش��روع باملخدرات وم��واد املؤثرات
ال�ع�ق�ل�ي��ة وس�لائ �ف �ه��ا وال �ه �ج��رة غير
الشرعية والجرائم الجنائية االخرى.
 تكليف اللجنة ب��دراس��ة التقريرال �ث��ام��ن ل�ل�ج�ن��ة 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 ب��دراس��ة التقريرال �ث��ام��ن وال �ع �ش��ري��ن ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن م �ش��روع ق��ان��ون على
اتفاقية مقر بني حكومة دولة الكويت
وم ��رك ��ز م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي��ج
العربية إلدارة حاالت الطوارئ.

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
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 رسالة من العضو د .عبدالحميددش�ت��ي يطلب فيها اح��ال��ة م��وض��وع
تفسير امل ��ادة  111م��ن ال��دس�ت��ور الى
املحكمة الدستورية لبيان ما اذا كان
النائب يتمتع بالحصانة البرملانية
فيما بني ادوار االنعقاد حال مزاولته
اعماله باللجان البرملانية كرئيس او
مقرر او كعضو باللجنة.
 ت �ع��دي��ل ع �ل��ى االق � �ت ��راح ب�ق��ان��ونب��اض��اف��ة ف�ق��رة ج��دي��دة ال��ى امل ��ادة 14
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
ش� ��أن ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م �ح��ال م��ن
اللجنة االسكانية.

0 0 0

7

166

0

 ت �ع��دي��ل ع �ل��ى االق � �ت ��راح ب�ق��ان��ونبتعديل املادة  30من القانون رقم 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
محال من اللجنة االسكانية.
التعليمية
ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث �ق��اف��ة
واالرش � � � � � � � � � � � ��اد :ع� � � �ق � � ��دت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة 3
اج �ت �م��اع��ات ف��ي ي �ن��اي��ر اس �ت �غ��رق��ت 7
س ��اع ��ات ون �ص��ف ال �س��اع��ة وأن �ج��زت
 4م ��وض ��وع ��ات أع � ��دت ب �ه��ا ت �ق��ري��رن
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال �ه��ا 136
موضوعا منها:
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 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيموظيفة املذيع بوزارة االعالم.
 االق�ت��راح 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 ح�ك��وم�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة 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.

 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن تنظيمالتعليم العالي.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناالس�ت�ع��ان��ة 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 اضافةم � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  13م� �ك ��ررا ال��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  61ل�س�ن��ة  2007بشأن
االعالم املرئي واملسموع.
 االقتراح بقانون بانشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع �ت �م��اد وض � �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
 االقتراح بقانون بانشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع �ت �م��اد وض � �م ��ان ج ��ودة
التعليم.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء جامعةحكومية بمحافظة الجهراء.
 االقتراح بقانون بتعديل أوضاعامل��درس�ين امل�س��اع��دي��ن الكويتيني من
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
 -االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيم

التتمة ص12

الموضوعات التي أنجزتها اللجنة
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��إص��دار ق��ان��ونالشركات.
 اق �ت��راح برغبة م�ق��دم م��ن العضود .محمد هادي الحويلة بتخصيص
ح� ��اف� ��ز ت �ش �ج �ي �ع��ي خ � � ��اص مل��وظ �ف��ي
الشركات الكويتية املدرجة في سوق
ال�ك��وي��ت ل �ل�أوراق امل��ال�ي��ة م��ن العمالة
ال��وط �ن �ي��ة ي �ط �ب��ق ع �ل �ي��ه اس� ��م (ح��اف��ز
موظف كويتي شركة مدرجة) بمبلغ
 200د.ك لجميع الشهادات.
 اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ب ��إن� �ش ��اء ادارةخاصة في وزارة التجارة والصناعة
يوفر لها العدد الكافي من املوظفني
امل �خ �ت �ص�ين وت� �ك ��ون اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا

على ال��وج��ه ال�ت��ال��ي اج ��راء ال��دراس��ات
وع �م��ل االس �ت �ب��ان��ات ل�ت�ح��دي��د ال�س�ل��ع
والحاجات الرئيسية للمواطن واملقيم
مراقبة اسعار ه��ذه امل��واد والخدمات
وتحديد مستوى االرت �ف��اع الحاصل
ف�ي�ه��ا ال �ق �ي��ام ب ��ال ��دراس ��ات وال�ب �ح��وث
الخاصة بطريقة تعامل املستهلك مع
هذه املواد والخدمات اجراء الدراسات
امل� �ح� �ل� �ي ��ة ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
املعنية تلقي الشكاوى من املواطنني
واملقيمني عن ح��االت الغش التجاري
وال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ف �ت �ي��ش ع �ل��ى ال �ت �ج��ار
لضبط االسعار ومنع االحتكار ونشر
اس �م��اء ال �ت �ج��ار وال �ش��رك��ات امل�خ��ال�ف��ة

لالحكام التي تصدر لضبط االسعار
ومنع االحتكار.
 اقتراح برغبة بالزام وزارة التجارةوال�ص�ن��اع��ة بتقديم ت�ق��ري��ر دوري كل
ستة شهور لعرضه على مجلس االمة
ت �ح��دد ف�ي��ه ب ��االرق ��ام واالح �ص��ائ �ي��ات
ال � �خ � �ط ��وات ال � �ت ��ي ات� �خ ��ذت� �ه ��ا ع�م�ل�ي��ا
حيال ظاهرة غالء االسعار مع ارفاق
جدول تبني فيه اسعار اهم  30سلعة
غذائية ومقارنتها باالسعار السابقة
للجداول االخرى التي قدمتها الوزارة
م � ��ن ق� �ب ��ل ل� �ك ��ي ي� �ق ��ف امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
خ �ط��وات ال� � ��وزارة وم�ع��ال�ج�ت�ه��ا لتلك
ال� �ظ ��اه ��رة م ��ن ج ��ان ��ب ودراس � � ��ة م��دى

استقرار االسعار من جانب آخر.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ي �ع �ي�ين ال�ع�م��ال��ةالوطنية املؤهلة والعاطلة عن العمل
م��ن خريجي الجامعات للعمل ببنك
التسليف واالدخ ��ار وب�م��ا ال يقل عن
 ٪ 30م��ن حجم ال�ج�ه��از االداري فيه
ح�ت��ى ال يستمر ال �ت��ده��ور ف��ي ك�ف��اءة
االداء امل �ص��رف��ي ب��ال �ب �ن��ك وب��ال �ت��ال��ي
ي �م �ك��ن م ��واج �ه ��ة االزدح � � � ��ام ال �ش��دي��د
واملتوقع استمراره في املستقبل.
 اق�ت��راح برغبة بانشاء ف��رع لبنكالتسليف واالدخار متكامل الخدمات
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء وزي � ��ادة درج ��ات
التعيني سنويا من  50الى  120درجة

ح �ت��ى ي �ق��وم ال �ب �ن��ك ب � ��أداء دوره على
اكمل وجه.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب� �م� �ن ��ح امل � � ��رأةالكويتية غير العاملة التي بلغت من
العمر اربعني سنة اعانة شهرية وفقا
للمرسوم رق��م  32لسنة  2013بشأن
استحقاق وتقدير ورب��ط املساعدات
العامة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب��اس �ق��اط جميعامل � ��دي � ��ون � �ي � ��ات وال� � � �ق � � ��روض ب �ج �م �ي��ع
ان��واع �ه��ا امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ب�ن��ك التسليف
واالدخ ��ار ع��ن ورث��ة امل��واط��ن الكويتي
املتوفى.
 -ت�ق��ري��ر متابعة ال�خ�ط��ة السنوية

 2015/2014ل �ل �ف �ت��رة - 2014/4/1
.2014/6/30
 ت�ق��ري��ر امل�ت��اب�ع��ة ن�ص��ف ال�س�ن��ويللخطة السنوية  2015/2014للفترة
.2014/9/30 - 2014/4/1
 ت�ق��ري��ر متابعة ال�خ�ط��ة السنوية 2015/2014ل �ل �ف �ت��رة - 2014/4/1
.2014/12/31
 تقرير املتابعة ال�س�ن��وي للخطةال � �س � �ن� ��وي� ��ة  2015/2014ل �ل �ف �ت ��رة
.2015/3/31 - 2014/4/1
 ت �ق �ي �ي��م ك� �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة ال�ن�ظ��مالتشغيلية للهيئة العامة للصناعة -
الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).
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الثالثاء  22جمادى األولى  01 . 1437مارس 2016

اللجان
في يناير 2016

تنشر «الدستور» التقرير الذي أعده قسم المتابعة التابع إلدارة الدعم االستشاري والمتابعة في قطاع اللجان البرلمانية
حول عمل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن شهر يناير

اللجنة التشريعية تدرس 27مشروعا
بقانون بشأن القضاء والعدل
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

تتمة المنشور ص11
أوض� � ��اع ال �ك��وي �ت �ي�ين ح �م �ل��ة ش �ه��ادة
ال��دك �ت��وراه وال�ح��اص�ل�ين عليها على
نفقتهم الخاصة.
 االقتراح بقانون بإنشاء صندوقطالب العلم.
 االقتراح بقانون في شأن مكافأةامل��ؤه��ل العلمي مل��زاول��ي مهنة الطب
البشري وطب األسنان الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن األحكامالخاصة بالبعثات الدراسية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
التطبيقي والتدريب الى العمل.
 االقتراح بقانون في شأن دراسةالطلبة من فئة املقيمني بصورة غير
قانونية في املدارس الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةاملعلم.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةاملعلم.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الهيئةال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ط�لاع وق �ي ��اس ال ��رأي
العام.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن�ش��اءم �ج �ل��س ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث
العلمي والتطوير التكنولوجي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إع ��ادةت �ع �ي�ين ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ال �س��اب �ق�ين
ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ال��ى
العمل.
 االقتراح بقانون في شأن إنشاءمركز تنمية املعلم.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بندجديد برقم  11الى امل��ادة رقم  21من
ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2006ف��ي شأن
املطبوعات والنشر( .مادتان)
 االقتراح بقانون في شأن التعليمالخاص.
 االق�ت��راح 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
ال��وزارة لتطوير املنظومة التعليمية
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وت�ش�ج�ي��ع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وت�ط��وي��ر
ال� �ف� �ك ��ر ل � � ��دى ال � � ��دارس� �ي ��ن ب ��امل ��راح ��ل
التعليمية املختلفة.
 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 ع�ل��ى ض ��وء االح �ك��ام
والقوانني الصادرة بشأنها.
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 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�ل�ام ف��ي ت��وج�ي��ه السياسة
االعالمية والفكرية والثقافية ومدى
اس�ه��ام�ه��ا ف��ي رق ��ي ال�ف�ك��ر وال�ش�ع��ور
باملواطنة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة موضوع مشكلة
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ال�ش�ع��ب ال��دراس �ي��ة امل�غ�ل�ق��ة بجامعة
ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة 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 ب�ع��ض االع �ض��اء بتكليف لجنة
ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة ب��دراس��ة
م ��وض ��وع ال � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي ال �خ��اص
ب��امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة (ع �ل��ى ان ت�ق��دم
ال �ل �ج �ن��ة ت �ق��ري ��ره ��ا خ �ل��ال ش �ه��ر م��ن

الموضوعات التي أنجزتها
اللجنة
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��إن� �ش ��اءال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
واألح�ك��ام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنانشاء الهيئة العامة للسياحة.
 اق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لاملادة  8من القانون رقم  51لسنة
 2010ب��إن�ش��اء ص �ن��دوق ملعالجة
اوض��اع املواطنني املتعثرين في
س� � ��داد ال � �ق� ��روض االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة
واملقسطة تجاه البنوك وشركات
االستثمار.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتنظيم العمل التطوعي.
 اق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ةمادة جديدة برقم  152مكررا الى

ال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة  2014في
شأن اصدار قانون حماية البيئة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة 138م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  42لسنة
 2014ب� ��اص� ��دار ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة
البيئة.
 اق � � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��إن �ش ��اءهيئة مكافحة الفساد واالح�ك��ام
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال ��ذم ��ة
املالية.
 اق � � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��إن �ش ��اءهيئة مكافحة الفساد واالح�ك��ام
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال ��ذم ��ة
املالية.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��ان �ش ��اءهيئة مكافحة الفساد واالح�ك��ام
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال ��ذم ��ة

0

املالية.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتنظيم اقامة الديوانيات.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن نقلتبعية اكاديمية الكويت للفنون
م ��ن وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال��ى
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
 اقتراح بقانون بإضافة بندجديد برقم ج ال��ى امل��ادة الثالثة
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  12لسنة 2011
في شأن املساعدات العامة.
 ت�ع��دي�لات م�ق��دم��ة م��ن بعضاالع � �ض ��اء ع �ل��ى م� �ش ��روع ق��ان��ون
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س � ��اد واالح � � �ك� � ��ام
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال ��ذم ��ة
املالية.

تاريخ .)2014/12/3
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة باملوافقة على الرسالة املقدمة
من بعض االع�ض��اء بتكليف اللجنة
ب �م �ن��اق �ش��ة م ��وض ��وع ت �ع��دي��ل م�ن�ه��ج
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وال�ت��رب�ي��ة االس�لام�ي��ة
بوزارة التربية.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة ب��امل��واف�ق��ة على االق �ت��راح املقدم
م��ن ب�ع��ض االع �ض��اء ب�ش��أن تفويض
اللجنة التحقيق في ملفات االبتعاث
وال�ت�ع�ي�ين م��ن ع ��ام  2010ال ��ى 2015
ف��ي ك��ل م��ن جامعة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ع� �ل ��ى ان ت � �ق ��دم ت� �ق ��ري ��ره ��ا ف� ��ي دور
االنعقاد املقبل.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالمة باملوافقة على الطلب املقدم من
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال�ح�س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ب��إح��ال��ة م�لاح�ظ��ات دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ال ��دي ��وان
الخدمة املدنية بالحساب الختامي
ل� �ل� �س� �ن ��ة  2015/2014وامل �ت �ع �ل �ق ��ة
بتطبيق ن�ظ��ام ال�ب�ع�ث��ات واالج� ��ازات
الدراسية.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
من بعض االع�ض��اء بتكليف اللجنة
بالتحقيق في قضية الشهادات غير
املعتمدة في جميع مؤسسات الدولة
ل�ت�ق��دي��م ت �ق��ري��ر ب�ش��أن�ه��ا (ف ��ي م��وع��د
اقصاه ثالثة شهور).
الصحية
ل � � �ج � � �ن � ��ة ال � � � � � �ش � � � � ��ؤون ال � �ص � �ح � �ي� ��ة
واالجتماعية والعمل :عقدت اللجنة
اجتماعا واح ��دا ف��ي يناير استغرق
س��اع��ة ون �ص��ف ال �س��اع��ة ول� ��م تنجز
ت�ق��اري��ر وتبقى على ج��دول اعمالها
 106موضوعات منها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  49لسنة 1996
في شأن رعاية املعاقني.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن 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.
 االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن التأمنيالصحي.
 االق�ت��راح بقانون بإنشاء مدينةطبية.
 -االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب ��إن� �ش ��اء

مستشفى 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 ال�ت��أم�ينالصحي.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إنشاءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مدينةطبية متكاملة.
 اقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمدينة صباح األحمد.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقاملريض.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضأح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل � ��ادة  11م ��ن امل��رس��وم
بالقانون رقم  24لسنة  1979في شأن
الجمعيات التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 24
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن حقوقاملريض.
اقتراح بقانون في شأن املسؤولية
الطبية
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناملسؤولية الطبية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن�ش��اءالهيئة العامة للتعاونيات.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن�ش��اءاللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.
 االقتراح بقانون بإضافة مادتنيجديدتني برقم ( 2مكرر) و ( 2مكرر)
ال��ى القانون رق��م ( )1لسنة  1999في
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تنشر «الدستور» التقرير الذي أعده قسم المتابعة التابع إلدارة الدعم االستشاري والمتابعة في قطاع اللجان البرلمانية
حول عمل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن شهر يناير

التعليمية تنظر في تطوير المناهج
والشهادات غير المعتمدة
تتمة المنشور ص12
ش��أن التأمني الصحي على األجانب
وف � � ��رض رس � � ��وم م� �ق ��اب ��ل ال� �خ ��دم ��ات
الصحية.
 االقتراح بقانون باستبدال نصاملادة ( )10من القانون رقم  24لسنة
 1962ف��ي ش ��أن األن ��دي ��ة وج�م�ع�ي��ات
النفع العام.
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء مراكزالطوارئ والصدمات.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي على املواطنني.
 االقتراح بقانون بتأسيس شركةم �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة ب ��اس ��م (ال �ش��رك��ة
الكويتية للتأمني الصحي).
 االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن التأمنيالصحي للمتقاعدين الكويتيني.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةجديدة للمادة ( )10من القانون رقم
( )24ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش ��أن األن��دي��ة
وجمعيات النفع العام.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةجديدة الى املادة الثالثة من القانون
رق� � ��م ( )12ل �س �ن ��ة  2011ف � ��ي ش ��أن
املساعدات العامة.
 االقتراح بقانون في شأن مزاولةمهنة االرشاد النفسي.
 االقتراح بقانون في شأن إضافةم � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 3م� �ك ��رر) ال��ى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )6لسنة  2010بشأن
العمل في القطاع األهلي.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادةال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )40ل�س�ن��ة  1992ف ��ي ش ��أن تنظيم
مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيني
ومن في حكمهم.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف � � ��ي ش � ��أنان� �ت� �خ ��اب ��ات االت� � � �ح � � ��ادات واالن � ��دي � ��ة
ال��ري��اض �ي��ة وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام
والنقابات العمالية.
 اق�ت��راح بقانون في ش��أن اللجنةالكويتية ملكافحة املنشطات.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل الفقرةاالول� ��ى م��ن امل� ��ادة ( )11م��ن امل��رس��وم
بقانون رقم ( )24لسنة  1979في شأن
الجمعيات التعاونية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنال �ت��رش �ي��ح ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س ادارة
ال� � � �ن � � ��ادي وج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ن � �ف� ��ع ال � �ع� ��ام
والجمعية التعاونية والنقابات.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 2م��ن القانو رق��م ( )12لسنة  2011في
شأن املساعدات العامة.

 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةجديدة ال��ى امل��ادة رق��م  2من القانون
رق� � ��م ( )12ل �س �ن ��ة  2011ف � ��ي ش ��أن
املساعدات العامة.
 ت �ع��دي��ل م �ق��دم م ��ن ال� �ن ��واب علىامل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 28
ل�س�ن��ة  1996ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م 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 ال�ص�ب��اح
الصحية الجزء الثاني.
الخارجية
لجنة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة :عقدت
ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح � ��دا ف��ي ي�ن��اي��ر
استغرق  40دقيقة وان�ج��زت اللجنة
م��وض��وع��ا اع��دت بها ت�ق��ري�رًا وتبقى
على جدول اعمالها  5مواضيع هي:
 م�ش��روع ال�ق��ان��ون باملوافقة علىاتفاقية دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
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 ج�م�ه��وري��ة
البرازيل االتحادية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىات�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 �ع ��رب �ي ��ة
ال � �س � ��وري � ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة
املتبادلة لالستثمارات.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اءقالدة قائد االنسانية 9( .مواد)
 اقتراح بقانون بشأن التصديقعلى املعاهدات واالتفاقيات األمنية
الخليجية.
المرافق
ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة  :ع �ق��دت
اللجنة اجتماعني في يناير استغرق
ساعة و  55دقيقة ولم تنجز تقارير
وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 44
موضوعا منها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل نصالبند (أ) من املادة الثالثة من القانون
رق� � ��م  5ل �س �ن��ة  2005ب � �ش ��أن ب �ل��دي��ة
الكويت.
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 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة امل��ادة( 35مكررا) الى القانون رقم  5لسنة
 2005بشأن بلدية الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءالهيئة العامة ملدينة الحرير وجزيرة
بوبيان.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب� � ��إدراج بعضاسماء الناخبني الى كشوف ناخبي
املجلس البلدي.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 23من القانون رقم  15بإنشاء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري.
 االقتراح بقانون في شأن اضافةمادتني جديدتني باالرقام ( 26مكررا
و  26م �ك ��ررا أ) ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م 5
لسنة  2005في شأن بلدية الكويت.
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 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ن�ق��ل وإل �غ��اءب �ع��ض االخ �ت �ص ��اص ��ات امل �ن �ص��وص
عليها في القانون رقم  5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن 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 ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن بلديةالكويت.
 تعديالت مقدمة من وزارة الدولةلشؤون البلدية على مشروع قانون
بتعديل بعض احكام القانون رقم 5
لسنة  2005في شأن بلدية الكويت.
 ك �ت��اب م��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق� �ت ��راح امل �ق��دم من
ب �ع��ض االع � �ض� ��اء ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
م �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال �ت��ي
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واف ��ق عليها امل�ج�ل��س ب�ع��د االن�ت�ه��اء
م��ن م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
ال�ع�ض��و ع ��ادل م�س��اع��د ال�خ��راف��ي ال��ى
وزير االشغال العامة وزير الكهرباء
وامل��اء على ان تقدم اللجنة تقريرها
خالل ثالثة أشهر.
 ش�ك��وى رق��م  207املتعلقة بشأناملناطق غير امل��درج��ة ف��ي انتخابات
املجلس البلدي.
الميزانيات
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي :ع �ق��دت  12اج �ت �م��اع��ا في
ي �ن ��اي ��ر اس �ت �غ ��رق ��ت  27س ��اع ��ة و45
دقيقة وأنجزت تقريرا واحدا وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  80م��وض��وع��ا
منها:
 -االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أن

الموضوعات التي أنجزتها اللجنة
 م � � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أنتنظيم اإلعالم اإللكتروني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بإضافةبند جديد برقم  11الى املادة 21
من القانون رق��م  3لسنة 2006
ب� �ش ��أن امل� �ط� �ب ��وع ��ات وال� �ن� �ش ��ر.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس وال �ع �ش��رون
ب� �ع ��د امل � �ئ� ��ة ل �ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة .ت��م
سحب التقرير بجلسة املجلس.
التقرير ال�ث��ال��ث للجنة ش��ؤون

التعليم والثقافة واإلرشاد.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف��يش � � ��أن اض � ��اف � ��ة م � � � ��ادة ج ��دي ��دة
ب ��رق ��م  28م� �ك ��رر ال� ��ى ال �ق��ان��ون
رق � ��م  3ل �س �ن��ة  2006ف ��ي ش��أن
امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر .ال�ت�ق��ري��ر
ال �س��اب��ع وال �ع �ش��رون ب�ع��د املئة
ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية.
 االق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أنت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون

0

رق � ��م  3ل �س �ن��ة  2006ف ��ي ش��أن
امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر 5 .م ��واد.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس وال �ع �ش��رون
ب� �ع ��د امل � �ئ� ��ة ل �ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة .ت��م
سحب التقرير بجلسة املجلس.
التقرير ال�ث��ال��ث للجنة ش��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد.

امليزانيات في نهاية السنة املالية.
 اقتراح برغبة ب��أن 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 اع�ت�م��ادات 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 ل�ل�ن�ظ��اف��ة
ال �ع ��ام ��ة وال� �ج� �م ��ال ال �ب �ي �ئ��ي مل�ن��اط��ق
امل�ح��اف�ظ��ة وف��ق منافسة ت�ج��ري بني
ك��اف��ة امل�ح��اف�ظ��ات ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
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��اتالحكومية بأحكام القرارات الصادرة
من مجلس ال��وزراء املتعلقة بتنظيم
إص� � � ��دار األوام � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ع�ل��ي
ت� �ع ��اق ��دات ال� � � � � ��وزارات وامل ��ؤس� �س ��ات
ال � �ع� ��ام� ��ة وع � �ل� ��ى أال ت� � �ج � ��اوز 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 ط�ب�ي�ع�ت��ه ()٪ 2
اثنني في املئة من القيمة االجمالية
لألعمال وان يكون ذلك ألسباب فنية
ينص عليها ف��ي طلب اص ��دار االم��ر
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 ال��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح�س��اب��ات�ه��ا الختامية
وك��ذل��ك الجهات املستقلة والجهات
امللحقة للسنة املالية .2014/2013
 -ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع��ن

التتمة ص14

14

ملف
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اللجان
في يناير 2016

تنشر «الدستور» التقرير الذي أعده قسم المتابعة التابع إلدارة الدعم االستشاري والمتابعة في قطاع اللجان البرلمانية
حول عمل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن شهر يناير

متابعة لقوانين التأمين الصحي
ورسوم االنتفاع بالخدمات الطبية
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل

تتمة المنشور ص13
الحالية 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 االس�ت�ث�م��اري للقيام بتقييم
ش ��ام ��ل إلدارة أم� � � ��وال االح �ت �ي��اط��ي
بالهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار وت�ق��دم
تقرير بشأنه.
 ك � �ت� ��اب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ةباملوافقة على اق�ت��راح مقدم من قبل
جميع اعضاء املجلس بإحالة ردود
الحكومة على مالحظات ومخالفات
ت� � �ق � ��اري � ��ر دي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع��ن
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام��ي للسنة املالية
.2014/2013
 ك � �ت� ��اب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ةب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل � �ق ��دم م��ن

120
106

106

100
80

املدرج
املنجز

60

60

املتبقي

60
40

38

38

20
0

4

0

4

رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي احالة الحالة املالية للدولة
ومالحظات االعضاء الى لجنة
 -ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع��ن

0 0 0

0

0

ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة ع�ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وح�س��اب��ات�ه��ا الختامية
وك��ذل��ك الجهات املستقلة والجهات

4

0

4

0

0 0 0

امللحقة للسنة املالية .2015/2014
المال العام
ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل� ��ال ال �ع ��ام :ع�ق��دت

ال� �ل� �ج� �ن ��ة  3اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ف � ��ي ي �ن��اي��ر
اس�ت�غ��رق��ت  3س��اع��ات و 10دق��ائ��ق لم
ت �ن �ج��ز ت� �ق ��اري ��ر وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج ��دول
اعمالها  54موضوعا منها:
 تقرير ديوان املحاسبة عن االموالاملستثمرة ع��ن الفترة م��ن 2014/1/1
الى .2013/6/30
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ان��ي (اك �ت��وب��ر )2014ع��ن ق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام م�ت�ض�م�ن��ا رد
ال� � � � � ��وزارات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات
الحكومية الذي اعدته اللجنة املشكلة
ب��رئ��اس��ة وزي��ر ال�ع��دل ووزي ��ر االوق��اف
وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة ملتابعة قضايا
االموال العامة وإعداد التقارير عنها.
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم� � ��ة (ل �ل �ج �ن��ةحماية االم��وال العامة بصفتها لجنة
تحقيق) ببحث كل ما يتصل بعمليات
تهريب وقود الديزل.
 تقرير ديوان املحاسبة عن االموالاملستثمرة ع��ن الفترة م��ن 2014/7/1
الى .2014/12/31
 ال�ت�ق��ري��ر االول (اب��ري��ل  )2015عنقضايا املال العام في الداخل والخارج.

 التقرير ال�ث��ان��ي (اك�ت��وب��ر )2015ع��ن ق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام متضمنا رد
ال� � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤس �س ��ات
الحكومية.
 تقرير ديوان املحاسبة ع االموالاملستثمرة من الفترة من 2015/1/1
الى .2015/6/30
األولويات
ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات :ع �ق��دت اللجنة
 3اجتماعات ف��ي يناير استغرقت 8
س ��اع ��ات ون �ص��ف ال �س��اع��ة وأن �ج��زت
ت �ق��ري��را واح� � �دًا وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج ��دول
اعمالها اآلتي:
 ت� �ح ��دي ��د وت ��رت� �ي ��ب االول � ��وي � ��اتلجلسات املجلس.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة بإحالة برنامج عمل الحكومة
للفل التشريعي الرابع عشر للسنوات
(.)2017/2016 - 2014/2013

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق
ًّ
187

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

عدد التقارير

اجمالي
املدرج

شكوى
وعريضة
والتماسات
منجز متبق
ًّ
187
13

االجتماعات
والتقارير

1

4

1

الداخلية والدفاع

140

14

154

-

-

-

12

-

61

-

81

-

-

-

-

-

154

1

1٫30

-

املالية واالقتصادية

369

15

384

-

2

1

14

-

166

7

163

-

-

5

26

13

371

3

5

10

التشريعية والقانونية

257

18

275

-

-

1

32

11

216

-

4

-

-

2

9

14

261

3

6٫45

7

التعليم والثقافة واإلرشاد

137

3

140

-

-

1

1

3

42

-

82

-

-

-

11

4

136

3

7٫35

2

الصحية واالجتماعية
والعمل

98

8

106

-

-

-

4

-

60

-

38

-

-

-

4

-

106

1

1٫30

-

الخارجية

4

2

6

-

-

1

3

-

2

-

-

-

-

-

-

1

5

1

0٫40

1

املرافق العامة

34

10

44

-

-

-

1

-

12

-

28

-

-

-

3

-

44

2

1٫55

-

امليزانيات والحساب
الختامي

69

12

81

-

-

1

67

-

1

-

3

-

-

-

9

1

80

12

27٫45

1

حماية األموال العامة

54

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

-

54

3

3٫10

-

األولويات

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

3

8٫30

1

املجموع

1354

93

1447

-

2

5

134

14

560

7

399

13

187

8

118

47

1400

33

68٫20

23

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

189

11

200

-

متبق
ًّ
-

-

املجموع

أخرى
منجز

متبق
ًّ
-

13

-

منجز

aldostoor

الثالثاء  22جمادى األولى  01 . 1437مارس 2016

محليات

15

الكويت توقع اتفاقية العبور مع حلف شمال األطلسي

صباح الخالد :لن نقبل المساس بالمملكة
العربية السعودية من أي كان
اك ��د ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س مجلس
ال � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د أم � ��س االث� �ن�ي�ن رف��ض
دول��ة الكويت التام ألي اس��اءة موجهة
للمملكة العربية السعودية من أي كان
مشيرا ال��ى اتخاذ االج ��راءات املطلوبة
واملتبعة في مؤسسات البالد.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي
املشترك للشيخ صباح الخالد واالمني
العام لحلف شمال االطلسي ناتو ينس
شتولتنبرغ ردا على س��ؤال عن بعض
التصريحات غير الالئقة بحق اململكة
العربية السعودية.
وتطرق الى بلوغ العالقات الكويتية
 ال �س �ع��ودي��ة اوج م �ك��ان �ت �ه��ا وق��وت �ه��ام��ؤك��دا ان اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ت �م �ث��ل ال �ع �م��ق االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ل��دول��ة
الكويت ولن نقبل تماما املس باململكة
من أي كان.
وق � � ��ال ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ان
العالقات الكويتية السعودية تنطلق
م��ن ان امل�م�ل�ك��ة ع�م�ق�ن��ا االس�ت��رات�ي�ج��ي
وسنقوم بكل ما هو مطلوب منا عبر
االج � � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
ك ��دول ��ة م��ؤس �س��ات م�ض�ي�ف��ا ان ك ��ل ما
يتخذ من خطوات هو تعزيز وتعميق
ل� �ه ��ذه ال �ع�ل�اق ��ة ال �ق ��وي ��ة وامل �ت �ي �ن��ة ب�ين
البلدين الشقيقني في كل ظرف وزمان
ومكان.
وب�س��ؤال��ه ع��ن امل�س��اع��دات الكويتية
للبنان اكد استمرار املساعدات للشعب
الشقيق من دون من وال اذى مستدركا

بالقول ان على لبنان ان يكون في اجواء
محيطه العربي وهمومه ومشاكله.
واضاف ان الكويت والسعودية وكل
دول مجلس التعاون الخليجي تعمل
ع �ل��ى ق ��در امل �س �ت �ط��اع مل �س��اع��دة ل�ب�ن��ان
ل �ي �ك��ون ف ��ي م�ح�ي�ط��ه ال �ع��رب��ي الس�ي�م��ا
انها من الدول املؤسسة لجامعة الدول
العربية وعليها التضامن مع اشقائها
العرب.
من جانب اخر وقعت الكويت وحلف
ش�م��ال االطلسي ن��ات��و اتفاقية العبور
في اطار تعزيز الشراكة والتعاون بني
الجانبني.
ووقع االتفاقية من الجانب الكويتي
ال�ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد
وع� ��ن ح �ل��ف ش �م ��ال االط �ل �س��ي (ن ��ات ��و)
امينه العام ينس شتولتنبرغ.
وق � � ��ال ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ان
ات �ف��اق �ي��ة (ال �ع �ب��ور) ب�ي�ن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وح �ل��ف ش �م��ال االط �ل �س��ي ت�ع�ت�ب��ر لبنة
أخرى تضاف الى الشراكة القائمة بني
الجانبني وال�ه��ادف��ة ال��ى تسهيل م��رور
قوات الحلف عبر أراضي دولة الكويت
م �م��ا س �ي �س��اه��م ب �ت��دع �ي��م ق ��درات �ن ��ا في
مواجهة تحدياتنا األمنية.
من جهته ذك��ر شتولتنبرغ ان هذه
االتفاقية ستسهل عبور ق��وات الناتو
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى امل� � �ع � ��دات وال �ت �ج �ه �ي��زات
وال � � � �ق� � � ��وات ال� � � ��ى م� �ه� �م ��ة ال � �ح � �ل� ��ف ف��ي
افغانستان وتهدف ايضا الى تحويل
ج �م�ي��ع ن �ش��اط��ات ال �ن��ات��و ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة

جانب من توقيع اتفاقية العبور بني الكويت وحلف شمال األطلسي

ال��ى نشاطات اكثر فعالية مؤكدا انها
ان� �ج ��از اض ��اف ��ي ي �ت �ح �ق��ق ف ��ي ع�ل�اق��ات
التعاون بني (ناتو) ودولة الكويت.
وك��ان النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
ال�خ��ال��د ق��د اج�ت�م��ع ب��دي��وان ع��ام وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ام� � ��س م � ��ع األم � �ي ��ن ال� �ع ��ام
ل�ح�ل��ف ش �م��ال االط �ل �س��ي (ن��ات��و) ينس
ش�ت��ول�ت�ن�ب��رغ ب �ح �ض��ور رئ �ي��س ج�ه��از
األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
وتم خالل االجتماع استعراض كافة
املستجدات على الصعيدين اإلقليمي
وال� ��دول� ��ي وال �ق �ض��اي��ا م �ح��ل االه �ت �م��ام
املشترك.
وج��دد الشيخ ص�ب��اح الخالد خالل

االج �ت �م��اع ت��أك �ي��د دع ��م دول� ��ة ال�ك��وي��ت
لجميع أوج��ه التعاون القائم م��ع دول
ح�ل��ف ش�م��ال األط�ل�س��ي وامل�س�ت�م��رة في
النمو منذ انضمام دول��ة الكويت إلى
م �ب ��ادرة إس�ط�ن�ب��ول ل�ل�ت�ع��اون ف��ي ع��ام
.2004
من جانبه أشاد األمني العام لحلف
الناتو بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت
لدول الحلف والدور املهم والبناء الذي
تضطلع به إقليميا ودوليا في تعزيز
عناصر االستقرار واألمن في املنطقة.
ك�م��ا أث �ن��ى ع�ل��ى دور دول ��ة ال�ك��وي��ت
ال � ��ري � ��ادي ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د اإلن� �س ��ان ��ي
وس �ع �ي �ه��ا ال� ��دائ� ��م ل ��رف ��ع امل� �ع ��ان ��اة ع��ن
كاهل الشعوب املستضعفة واملتضررة

وإي �ص��ال �ه��ا ل �ل �م �س��اع��دات اإلن �س��ان �ي��ة
بأشكالها كافة للمنكوبني حول العالم
م��ؤك��دا املكانة املرموقة ل��دول��ة الكويت
في ترسيخ قيم السلم واألمن الدوليني
في املنطقة.
ح� �ض ��ر االج � �ت � �م� ��اع م� �س ��اع ��د وزي � ��ر
الخارجية لشؤون مكتب النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
السفير الشيخ د .أحمد ناصر املحمد
ورئ �ي��س ق �ط��اع امل�ع�ل��وم��ات وامل�ش��اري��ع
األم �ن �ي��ة ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ل ��دى ج �ه��از األم��ن
الوطني الشيخ فواز املشعل وعدد من
كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
ومن ناحية اخرى أكد رئيس جهاز
االم ��ن ال��وط�ن��ي ال�ش�ي��خ ث��ام��ر ال�ع�ل��ي ان
ال �ك ��وي ��ت ك ��ان ��ت وال ت � ��زال س �ب��اق��ة ف��ي
ش��راك �ت �ه��ا ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ع�م��وم��ا
وحلف الناتو خصوصا ايمانا منها
باهمية امن واستقرار املنطقة مبينا ان
املوعد املحدد الفتتاح املركز هو الربع
األخير من العام الحالي.
وق � ��ال ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال �ع �ل��ي ل�ك��ون��ا
ع � �ل ��ى ه � ��ام � ��ش زي � � � � ��ارة االم � �ي� ��ن ال � �ع ��ام
ل�ح�ل��ف ش �م��ال األط �ل �س��ي ال �ن��ات��و ينس
ش �ت��ول �ت �ن �ب��رغ مل ��وق ��ع م � �ش� ��روع امل ��رك ��ز
اإلقليمي ملنظمة حلف شمال األطلسي
ومبادرة اسطنبول للتعاون الواقع في
منطقة غ��رب مشرف ان املركز سيكون
خ �ط��وة إض��اف �ي��ة ف��ي ط��ري��ق ف�ت��ح آف��اق
الشراكة التي انطلقت من خالل مبادرة
اسطنبول للتعاون في العام .2004
واش��ار ال��ى اهمية ال��دور ال��ذي يقوم

ب� ��ه امل� ��رك� ��ز ك �م �ح ��ور ال� �ت� �ق ��اء ب �ي�ن دول
املبادرة والشركاء في الحلف في إطار
ال�ع�م��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي وت�ق��دي��م القيمة
امل �ض ��اف ��ة م ��ن خ �ل��ال م �ع��اي �ش��ة ال ��واق ��ع
واالط�لاع عن قرب عبر تحليل وتقييم
األحداث واالوضاع بشكل علمي دقيق
ومباشر.
م��ن ج�ه�ت��ه اك��د ش�ت��ول�ت�ن�ب��رغ اهمية
ال��دور ال��ذي سيؤديه امل��رك��ز ف��ي تعزيز
التعاون بني الناتو والكويت واملنطقة
بأسرها مضيفا ان املركز سيستضيف
العديد من فعاليات التعليم والتدريب
وامل � ��ؤت� � �م � ��رات وامل� � �ح � ��اض � ��رات امل �ه �م��ة
ألمننا ولتعاون أوث��ق بيننا حيث انه
سيمكننا من التعلم بعضنا من بعض
بصورة أكبر ليمكننا من تعزيز األمن
واالس �ت �ق��رار ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .واض � ��اف ان
امل��رك��ز اإلق�ل�ي�م��ي مل�ن�ظ�م��ة ح�ل��ف ش�م��ال
األطلسي ومبادرة اسطنبول للتعاون
س �ي �ك��ون اس �ه ��ام ��ا م �ه �م��ا ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
االس �ت �ق��رار ألم ��ن ك��ل م��ن دول املنطقة
ودول حلف شمال االط�ل�س��ي .يذكر ان
دول��ة الكويت استضافت ف��ي  16و 17
من ديسمبر املاضي االجتماع الثاني
ل �ل �م �ج �م��وع��ة االس� �ت� �ش ��اري ��ة ل �س �ي��اس��ة
م � �ب� ��ادرة اس �ط �ن �ب��ول ل �ل �ت �ع ��اون وذل� ��ك
بمشاركة واسعة من قبل دول الحلف
واململكة العربية السعودية وسلطنة
عمان اضافة ال��ى األم��ان��ة العامة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج.

أكد خالل تكريم أسرته أن شهادة الطب النفسي ال تعني ان حاملها غير مسؤول عن تصرفاته

وزير الداخلية :منفذ عملية دهس الشهيد العنزي ينتمي لتنظيم
ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
أمس ان من نفذ عملية الدهس املتعمد
لرجال االمن الخميس املاضي ينتمي
ل �ت �ن �ظ �ي��م م� ��ؤك� ��دا ع � ��زم ال � � � � ��وزارة ع�ل��ى
ال �ت��دق �ي��ق ف ��ي امل �ع �ل��وم��ات وال �ت��وص��ل
للحقائق واتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة لحفظ حقوق منتسبيها.
ون �ق �ل��ت ادارة االع �ل ��ام االم� �ن ��ي ف��ي
وزارة الداخلية ف��ي بيان صحفي عن
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ق��ول��ه ف��ي كلمته خ�لال
ت �ك��ري��م أس � ��رة ش �ه �ي��د ال ��واج ��ب وك �ي��ل
عريف تركي محمد العنزي الذي توفي
اث� ��ر ح � ��ادث ال ��ده ��س امل �ت �ع �م��د ورج� ��ال

االم � ��ن امل �ص��اب�ي�ن ف ��ي ال � �ح� ��ادث وع ��دد
م��ن امل�ت�م�ي��زي��ن ف��ي ال � ��وزارة ان ش�ه��ادة
الطب النفسي ال تعني ان حاملها غير
مسؤول عن تصرفاته.
وذك � ��ر ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ان ال�ش�ه�ي��د
العنزي سيظل رم��زا م��ن رم��وز ال��وف��اء
واالخ� �ل ��اص وال �ت �ف��ان��ي م ��ن اج� ��ل ام��ن
الوطن وامان املواطنني ومثاال يحتذى
ب��ه مبينا ان ت�ك��ري��م اس ��رة الشهيد ما
ه��و إال إي �م��ان وع��رف��ان ب�م��ا ق��دم��ه من
ع�م��ل دوؤب وج �ه��ود مخلصة هدفها
ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى أم � ��ن ال� �ك ��وي ��ت وآم � ��ان
مواطنيها.
واش � � ��اد ب �ج �ه��ود رج� � ��ال االم� � ��ن ف��ي

ح�م��اي��ة ام ��ن ال��وط��ن وام� ��ان امل��واط�ن�ين
م�ع��رب��ا ع��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه مل��ا ق��دم��ه
شهيد الواجب ورفاقه املصابون لهذا
ال ��وط ��ن م ��ن ت�ض�ح�ي��ات وه ��و م��اي��ؤك��د
ل �ل �ج �م �ي��ع ان اب� �ن ��اء وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
كانوا وسيظلون على العهد باقني في
التضحية والفداء وقتما كان النداء.
واش � � � � ��اد ال � �ش � �ي ��خ م� �ح� �م ��د ال� �خ ��ال ��د
ب��امل �ت �م �ي��زي��ن ع �ل �م �ي��ا وري� ��اض � �ي� ��ا م��ن
م �ن �ت �س �ب��ي وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة م�ط��ال�ب��ا
ب��امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��د وال�ع�ط��اء ملواصلة
ت�ح�ق�ي��ق االن � �ج� ��ازات وذل� ��ك ب��ال �ت��وازي
مع مهام األعمال االمنية املكلفني بها
معربا عن فخره واعتزازه بما حققته

ب �ن��ات ال�ك��وي��ت م��ن ان �ج��از ط�ب��ي مميز
على املستوى العاملي.
واشار الى مسيرة العطاء لرجل من
رجاالت وزارة الداخلية األوفياء وكيل
وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن
ال �ع��ام ال� �ل ��واء ع �ب��دال �ف �ت��اح ال �ع �ل��ي وم��ا
ب��ره��ن عليه خ�لال مسيرته م��ع العمل
األمني والتي امتدت ألربعة عقود.
وتمنى للجميع التوفيق وال�س��داد
وال� �ح ��رص ع �ل��ى أن ي �ظ��ل رج� ��ل االم ��ن
ال �ح �ص ��ن ال �ح �ص�ي�ن وال � � � ��درع ال ��واق ��ي
ل �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ام� � ��ن ال � ��وط � ��ن وام� � ��ان
امل��واط�ن�ين ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة السياسية
الحكيمة.

الشيخ محمد الخالد متحدثا خالل تكريم ذوي الشهيد العنزي

16

األخيرة

aldostoor

الثالثاء  22جمادى األولى  01 . 1437مارس  -2016العدد 793

الكويت تشارك في إحياء ذكرى
 47جنديا بريطانيا قضوا في حرب التحرير

خالد الدويسان متحدثا

ق ��ال ع�م�ي��د ال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي
سفير الكويت لدى بريطانيا خالد
الدويسان ان دولة الكويت لن تنسى
اب� ��دا ال �ت �ض �ح �ي��ات ال �ت��ي ق��دم �ه��ا 47
ج�ن��دي��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا ق�ض��وا ف��ي ح��رب
تحرير الكويت عام .1991
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل� ��ى به
السفير الدويسان لكونا وتلفزيون
دول ��ة ال�ك��وي��ت اث �ن��اء م��راس��م اح�ي��اء
الذكرى الـ  25لدى النصب التذكاري

مستشفى الصباح
أجرى  340عملية
بتقنية ستريتا

ش��ارك��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران
املدني في االجتماع األول لفريق عمل
م��راج�ع��ة م �ش��روع االت�ف��اق�ي��ة الشاملة
للطيران املدني مع االتحاد األوروبي
ب�ي�ن أع� �ض ��اء م �ج �ل��س دول ال �ت �ع��اون
الخليجي واالت �ح��اد األوروب� ��ي بوفد
ي �ت��رأس��ه م��دي��ر إدارة ال �ن �ق��ل ال �ج��وي
سامي عيد.
وأكد عيد في بيان صحافي صادر
عن اإلدارة امس أن مشاركة (الطيران
امل��دن��ي) ف��ي االج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��د في
اإلمارات في الفترة بني  14و 17فبراير
ال�ج��اري ينسجم م��ع سياستها نحو
فتح األج��واء مع مختلف دول العالم
ل��رب��ط م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ب��أك�ب��ر

جانب من مراسم احياء الذكرى الـ  25للنصب التذكاري

الذي اقيم للجنود الـ 47في مقاطعة
ستافوردشاير وس��ط انجلترا يوم
امس االول االحد.
واث �ن��ى ال�س�ف�ي��ر ال��دوي �س��ان على
ع�لاق��ات ال�ص��داق��ة التاريخية التي
تربط اململكة املتحدة بدولة الكويت.
واض� ��اف ان ص��داق�ت�ن��ا مستمرة
وتعود لقرنني من الزمن ولن ننسى
انكم وقفتم دائما بجانبنا في أحلك
الظروف.

وذك � � ��ر ان ال� �ك ��وي ��ت ت �ث �م��ن دور
بريطانيا الرائد في تحرير الكويت
م �ع �ت �ب��را ان ذل � ��ك ي �ع �ك��س امل� �ب ��ادئ
السامية وقيم الشعب البريطاني.
ووج��ه السفير ال��دوي�س��ان تحية
كبيرة ل��ذوي الجنود البريطانيني
ال��ذي��ن ح �ض��روا امل ��راس ��م م��ؤك��دا ان
ه�ن��اك راب �ط��ة ص��داق��ة عميقة تربط
اق� ��ارب ال�ج�ن��ود واص �ب �ح��وا بمثابة
جزء من اسرنا.

وح�ض��ر امل��راس��م ال��ى ج��ان��ب اسر
الجنود الـ  47الذين قضوا في حرب
تحرير الكويت ع��دد كبير من كبار
املسؤولني العسكريني البريطانيني
واع � � �ض� � ��اء امل� �ل� �ح� �ق� �ي ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي امل� �م� �ل� �ك ��ة امل �ت� �ح ��دة
واع �ض��اء س �ف��ارة دول ��ة ال�ك��وي��ت في
لندن.

الجولة الخامسة من بطولة
استعراض المهارات تنطلق الخميس

أعلن مستشفى الصباح اجراء
 340ع�م�ل�ي��ة ل �ع�ل�اج ال�ح�م��وض��ة
خ �ل�ال ال �ع��ام�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن وف��ق
تقنية (س�ت��ري�ت��ا) بنسبة نجاح
فاقت الـ 90في املئة.
وأوض � � �ح� � ��ت رئ� �ي� �س ��ة وح � ��دة
ال �ج �ه��از ال �ه �ض �م��ي وال �ك �ب��د في
امل �س �ت �ش �ف��ى د .وف � ��اء ال �ح �ش��اش
وه � � ��ي اس � �ت � �ش� ��اري� ��ة االم � � � ��راض
ال� �ب ��اط� �ن� �ي ��ة وزراع � � � � ��ة ال� �ك� �ب ��د ان
امل�س�ت�ش�ف��ى ي �ع��د أول م��ن أدخ��ل
ت�ق�ن�ي��ة (س �ت��ري �ت��ا) ال�ح��دي�ث��ة في
عمليات ع�ل�اج ال�ح�م��وض��ة على
مستوى الكويت.

تنطلق ال�ج��ول��ة ال�خ��ام�س��ة من
ب �ط��ول��ة ال� �س� �ي ��ارات (اس �ت �ع��راض
امل � �ه� ��ارات) ي ��وم ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل
وي �ن �ظ �م �ه��ا ن � ��ادي ب��اس��ل ال �س��ال��م
ال � �ص � �ب � ��اح ل � �س � �ب� ��اق ال� � �س � �ي � ��ارات
والدراجات النارية بمشاركة عدد
كبير من املتسابقني.
وق � ��ال أم �ي��ن س ��ر ال � �ن� ��ادي ف�ه��د
عقاب العالج إن تنظيم مثل هذه
ال�ب�ط��ول��ة ح�ق��ق ال �ه��دف الرئيسي
منه في إبعاد الشباب عن مخاطر
الطريق واملمارسات الخاطئة في
إط��ار آم��ن مع توفير كل إج��راءات
األمن والسالمة.
وأض��اف أن تجمع املتسابقني
يوم الخميس سيكون في الحلبة

ف��ي ت�م��ام ال�س��اع��ة ال��راب�ع��ة عصرا
ع� �ل ��ى أن ت �ن �ط �ل��ق ال� �ب� �ط ��ول ��ة ف��ي
ال�خ��ام�س��ة وال�ن�ص��ف مثنيا على
ال ��رع ��اي ��ة وال� �ت� �ع ��اون ال� ��دائ� ��م ب�ين

•عبد الله أحمد حسني الكندري 83 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :القصور ،ق ،7ش ،18م،21
تلفون ،90072226 - 55664564 :النساء :الصباحية ،ق ،1ش ،16م ،60تلفون98965777 :
•ف��اي��زة أحمد عاشور اإلب��راه�ي��م ،زوج��ة /أحمد عبد النبي مندني 56 ،عاما،
(شيعت) ،ال��رج��ال :حسينية العترة الطاهرة ،الرميثية ،ق ،10ش أب��و حنيفة ،ج ،101م،16
تلفون ،66633636 :النساء :الرميثية ،ق ،1ش ناصر املبارك ،م ،96تلفون66800053 :
•شريفة محمد علي محمد 19 ،عاما( ،شيعت) ،الشهداء ،ق ،3ش ،314م ،28تلفون:
99939348
•وفاء عبد الكريم محمد الكريديس ،أرملة /أحمد عبد الكريم مبارك الدليمي،
 69عاما( ،شيعت) ،ال��رج��ال :ال��س��رة ،ق ،5ش ،13م ،33تلفون،99031209 - 99754468 :
النساء :الجابرية ،ق ،8ش ،12م ،21تلفون99955331 :
•مريم سالم صالح عبد الهادي ،زوجة /عبد الرزاق عبد السالم العدساني70 ،
عاما( ،شيعت) ،الرجال :الخالدية ،ق ،2ش ،23م ،3مقابل الدائري الثالث ،تلفون66841146 :
  ،24845003النساء :الخالدية ،ق ،2ش ،28م ،5تلفون99059714 :•حبيب مفلح رشيد العازمي 70 ،عاما( ،شيع) ،الصباحية ،ق ،3ش ،16م،1169
تلفون94981151 :
•آمال جاسم محمد املنصور ،زوجة /ناصر حسني املرهون 47 ،عاما( ،شيعت)،
الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،تلفون99539813 :
•ن�ج��اة ع�ب��د ال�ل��ه ال�س�ي��د ه��اش��م ال�غ��رب�ل�ل��ي 65 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،ال���رج���ال :دي���وان
الغربللي ،الشامية ،تلفون ،99772233 :النساء :الشويخ ،ق ،4ش ،41م ،1تلفون99955714 :
•عبد الصمد علي وحيدي 74 ،عاما( ،شيع) ،ال��رج��ال :مسجد اإلم��ام الحسن في
بيان ،تلفون ،55575888 - 66223629 :النساء :حطني ،ق ،3ش ،328م ،14تلفون25221624 :
•عبد اللطيف محمد عبد اللطيف العثمان 67 ،عاما( ،يشيع التاسعة صباح
اليوم) ،الرجال :الشعب السكني ،دار العثمان ،ق ،4ش ،40م ،26تلفون ،97975203 :النساء:
اليرموك ،ق ،2الشارع األول ،ج ،8م ،1تلفون25336531 :

مواقيت الصالة
النادي والهيئة العامة للرياضة
ف � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م األي � � � � ��ام امل� �ف� �ت ��وح ��ة
والبطوالت التي تستقطب هواة
هذه الرياضة من الشباب.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

شبكة تشغيلية من املطارات الدولية.
وقال إنه تم خالل االجتماع تبادل
املعلومات واآلراء حول اتفاقية طيران
ش��ام �ل��ة م��ع االت �ح ��اد األوروب� � ��ي ال�ت��ي
م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �ع��ود ب��امل�ن�ف�ع��ة على
الطرفني في قطاع الطيران بشكل عام.
وذك��ر أن االجتماع تطرق إل��ى أهم
البنود الواجب توافرها في االتفاقية
والتي تتماشى مع القوانني الخاصة
لكل دول��ة م��ن دول املجلس مبينا أن
املجتمعني ت��وص�ل��وا إل��ى ات �ف��اق على
أغلب بنود االتفاقية املقترحة والتي
سوف تتم مناقشتها واالنتهاء منها
في مارس املقبل.

الوفيات

جانب من بطولة السيارات

aldostoor

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ربط مطار الكويت
بأكبر شبكة تشغيلية
مع المطارات الدولية
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ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
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