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الميزانيات :العجز
االكتواري الثاني
عشر للتأمينات بلغ
 8.9مليارات دينار

نواب:
قرارات الحكومة
غير مدروسة وتأتي
بنتائج عكسية

مركز صباح األحمد
للموهبة شارك
في معرض أياد
كويتية

الحكومة ستقدم األرقام النهائية لشرائح الكهرباء في جلسة المجلس المقبلة

المالية :مستعدون لسماع
التوجيهات األميرية بشأن الدعوم
الجسار :اإلصالحات االقتصادية لترشيد االستهالك وليس الجباية من المواطنين
فيما خرج اجتماع لجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال � ��ذي ت ��رأس ��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م أم� ��س ب �ع ��دم ت��واف��ق
ن�ي��اب��ي ح�ك��وم��ي ب�خ�ص��وص ش��رائ��ح
الكهرباء الجديدة أعلن مقرر اللجنة
محمد الجبري أن اللجنة املالية على
اس �ت �ع��داد ل �س �م��اع ت��وج �ي �ه��ات سمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
خالل اجتماع سموه اليوم مضيفا :ال
نعلم م��ا ال�ت�ص��ورات التي س��وف يتم
طرحها خالل االجتماع مع سموه؟
وأك� � � � ��د ال � �ج � �ب � ��ري أن ال� �ت� �ب ��اي ��ن
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ال� �ن� �ي ��اب ��ي ب �خ �ص��وص
ش ��رائ ��ح ال �ك �ه��رب��اء ل ��م ي �ح �س��م ف��ي
اجتماع أمس وسنعقد اجتماعات
اخ � � ��رى ل �ت �ق��ري��ب وج � �ه� ��ات ال �ن �ظ��ر
وت �ح��دي��د آل �ي��ة ل�ل�ت��رش�ي��د ال ت��ؤث��ر

 400ألف
مريض بالسكر
في الكويت
ق � ��ال اس � �ت � �ش ��اري ام � ��راض
ال � �ب � ��اط � �ن � �ي� ��ة وال � � �س � � �ك� � ��ر ف��ي
م � � �س � � �ت � � �ش � � �ف� � ��ى االم � � � � � �ي � � � � ��ري
د.ع�ب��دال�ن�ب��ي ال�ع�ط��ار ان عدد
م�ص��اب��ي ال�س�ك��ر ف��ي الكويت
ب � �ل � ��غ ن � �ح � ��و  400ال � � � ��ف م��ن
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين يكلف
ع�ل�اج ك ��ل م�ن�ه��م ن �ح��و 2000
دوالر سنويا.
وذك � � ��ر ان م� � ��رض ال �س �ك��ر
م �س��ؤول ع��ن ثل��اث��ة اخ �م��اس
م �ص��اب��ي ام� � ��راض ال �ش��راي�ين
التاجية القلبية وعن  50في
امل�ئ��ة م��ن املصابني بالجلطة
ال� ��دم� ��اغ � �ي� ��ة وع � � ��ن اك � �ث� ��ر م��ن
ن �ص��ف ع ��دد م��ن ي�ت�ع��رض��ون
للفشل الكلوي.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا اجتماع اللجنة املالية أمس

ع� �ل ��ى اص � �ح� ��اب ال� ��دخ� ��ل امل � �ح ��دود
وامل � � �ت � ��وس � � �ط � ��ة م� � �ش� � �ي � ��را إل� � � � ��ى ان
الحكومة قدمت أمس أرقاما معينة
ب �خ �ص��وص ال� �ش ��رائ ��ح وب� ��دوره� ��م

ط� � � ��رح ال� � � �ن � � ��واب وج� � �ه � ��ة ن� �ظ ��ره ��م
خصوصا حني استشعروا ان هذه
األرق��ام تؤثر على اصحاب الدخل
املحدود واملتوسط.

وق� � ��ال ال� �ج� �ب ��ري  :ه� �ن ��اك دع� ��وم
ك�ب�ي��رة ت�ق��در ب��امل�ل�ي��ارات ت�ق��دم إل��ى
املواطن ووفقا للسياسة الحكومية
املقبلة سيتم تخفيض هذه الدعوم

ب �ن �س��ب م �ع �ي �ن��ة وال أود أن ن��ذك��ر
أرقاما معينة حتى ال نكون ملزمني
ب �ه��ا وخ�ل��ال االج �ت �م��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة
ستكون هناك أرقام تفصيلية.

الصحية تناقش الالئحة الجديدة مع العبيدي اليوم

العمير :لـ «الدستور» :قانون المعاقين مقدم
على قرار تخفيض العالج بالخارج
أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال��وزراء وزي��ر االشغال العامة د.علي
العمير سعي الحكومة ال��دائ��م لفتح
ق �ن��وات ل�ل�ت�ع��اون م��ع ال �ن��واب مشيرا
ال � ��ى ان ال �ت �ل��وي��ح ب ��االس� �ت� �ج ��واب ال
يفسد للود قضية اذا كانت في اطار
ال�ل�ائ� �ح ��ة وال� ��دس � �ت� ��ور وال ي�ت�ض�م��ن
ت�ج��ري�ح��ا وي�س�ت�ن��د ع �ل��ى م�ع�ل��وم��ات
صحيحة.
وع � ��ن ت � �ع� ��ارض ال � �ق � ��رار ال� � � ��وزاري
بخفض مخصصات العالج بالخارج
وقانون املعاقني ال��ذي يتيح للمعاق
ان يرعاه احد الوالدين وحتى العالج
ب��ال�خ��ارج أك��د العمير ل �ـ «ال��دس�ت��ور»
ان القانون اسمى من أي قرار وزاري
يتخذ أو أي الئ�ح��ة ف��إذا ك��ان قانون

ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ينظم
ح�ق��وق�ه��م ف �ه��و م �ق��دم ع �ن��د ت�ع��ارض��ه
على قرار تخفيض املخصصات.
وأردف :اننا سندرس التوصيات
التى ص��درت من مجلس االم��ة خالل
مناقشة ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج وذل ��ك في
مجلس ال��وزراء عبر لجانه املختصة
م �س �ت �ط��ردا :اش �ي��ر إل ��ى أن ال�ت��زام�ن��ا
ب��وق��ف ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ق ��رار ح �ت��ى ص ��دور
تقرير من اللجنة الصحية البرملانية
ليس ممارسة صحيحة وال نقبل بها
وعدم قبولها ال يعني الرفض وانما
كما اوض�ح��ت أن�ن��ا س�ن��درس��ه مؤكدا
ان اللجنة الصحية ان توصلت الى
تصور وقرار ورفعوه للمجلس فلهم
الحق في التصويت على التوصيات.

إل � � ��ى ذل � � ��ك ك � �ش ��ف رئ � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
ال � �ش � ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
النائب طالل الجالل انه وجه الدعوة
ال��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي العبيدي
ل� �ح� �ض ��ور اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة ال� �ي ��وم
ملناقشة الالئحة الجديدة للعالج في
الخارج حسب تكليف مجلس األمة.
وقال الجالل ان اللجنة عازمة على
ان �ج��از ت �ق��ري��ره��ا ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد
قبل جلسة  ١٥م��ارس مشيرا الى انه
بعد االستماع الى رأي وزير الصحة
سنحيل تقريرنا الى املجلس.
وأض � � � � � � ��اف ان ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة
سيتضمن توصيات تعالج املثالب
املوجودة بالئحة العالج في الخارج
الجديدة التي اقرتها الحكومة بشكل

د .علي العمير

م �ن �ف��رد ب �م��ا ي �ع��ال��ج ال� �ه ��در ف ��ي ه��ذا
الباب بدون املساس بحقوق املرضى
املستحقني للعالج في الخارج.

وم� � � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ك � � �ش� � ��ف وزي � � � ��ر
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م .اح�م��د الجسار
ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت � �ه� ��دف م� ��ن خ�ل�ال
االص �ل��اح � ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ت��ي
تدرسها حاليا الى تطبيق سياسة
ال �ت��رش �ي��د ف ��ي اس �ت �ه�ل�اك امل ��واط ��ن
وال � � ��دع � � ��وم ول � �ي� ��س ال� �ج� �ب ��اي ��ة م��ن
املواطنني وامل�س��اس بدخولهم في
اي حال من االحوال .
وق��ال الجسار :الحكومة تسعى
ال��ى ال�ت��واف��ق م��ع ن��واب االم��ة حول
التسعيرة الجديدة للكهرباء واملاء
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ال �ح �ك ��وم ��ة س �ت �ق��دم
االرق � � � ��ام ال �ن �ه��ائ �ي��ة ح � ��ول ش��رائ ��ح
ال �ك �ه ��رب��اء ال� ��ى م �ج �ل��س االم � ��ة ف��ي
الجلسة املقبلة بعد اسبوعني.
تفاصيل (ص)02

ملف «الدستور»
اجتماعات اللجان
في يناير 2016
  9لجان مؤقتةعقدت  3اجتماعات
في يناير استغرقت
 3ساعات

 لجنة الموارد تدرساقتراحات شغل
الوظائف القيادية
وزيادة رواتب
موظفي الدولة
تفاصيل (ص)14-12
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الغانم ترأس اجتماع اللجنة المالية الستكمال البحث عن سبل معالجة عجز الميزانية

الجسار :اإلصالحات االقتصادية لترشيد
االستهالك وليس الجباية من المواطنين

الشايع :المالية لن توافق على الضرر بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط
ت��رأس رئيس مجلس األم��ة مرزوق
الغانم أمس اجتماعا للجنة الشؤون
امل ��ال � �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ب �ح �ض��ور رئ� �ي ��س وأع � �ض� ��اء ال�ل�ج�ن��ة
ووزي � � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء م .أح �م��د
الجسار.
واستكمل االجتماع مناقشة عدد
م ��ن امل ��وض ��وع ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��وض��ع
االقتصادي في البالد وسبل معالجة
ال�ع�ج��ز ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
واس �ت �ي �ض ��اح رؤي� � ��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
الحكومة بشأن هذا امللف.
وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع وك� �ي ��ل وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء م .م�ح�م��د ب��وش�ه��ري
وال��وك�ي��ل املساعد ل�ش��ؤون التخطيط
وال� �ت ��دري ��ب ف ��ي ال � � � ��وزارة د .م�ش�ع��ان
العتيبي واألمني العام املساعد لقطاع
اإلع�ل��ام وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة بمجلس
األمة عبدالحكيم السبتي
وم � � � � � � ��ن ج � � �ه � � �ت � � ��ه ك � � � �ش� � � ��ف وزي� � � � � ��ر
ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء م .اح� �م ��د ال �ج �س��ار
ان ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ت� � �ه � ��دف م � � ��ن خ�ل��ال
االص� �ل� ��اح� � � ��ات االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ال� �ت ��ي
ت��درس�ه��ا ح��ال�ي��ا ال��ى تطبيق سياسة
ال� �ت ��رش� �ي ��د ف � ��ي اس � �ت � �ه�ل��اك امل� ��واط� ��ن
والدعوم وليس الجباية من املواطنني
وامل �س��اس ب��دخ��ول�ه��م ف��ي اي ح��ال من
االحوال .
وق � � � � � ��ال ال � � �ج � � �س� � ��ار ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص � �ح � �ف ��ي ع � �ق� ��ب اج� � �ت� � �م � ��اع ال �ل �ج �ن ��ة
املالية ام��س ان وزارة الكهرباء امل��اء
ق��دم��ت ت �ص��وره��ا ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ون �س �ع��ى
كحكومة ال��ى التوافق مع ن��واب االمة
ح ��ول ال�ت�س�ع�ي��رة ال �ج��دي��دة للكهرباء
وامل ��اء الف�ت��ا ال��ى ان الحكومة ستقدم
االرقام النهائية حول شرائح الكهرباء
ال��ى مجلس االم��ة في الجلسة املقبلة
بعد اسبوعني.
واوضح ان اجتماع وزارة الكهرباء
وامل��ال �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم هدف الى
تقريب وج�ه��ات النظر ح��ول التعرفة
الجديدة للكهرباء واملاء فيما يتعلق
بجميع الشرائح التي تتمثل بالسكن
ال� �خ ��اص وال� �ت� �ج ��اري واالس �ت �ث �م��اري
والصناعي منوها ال��ى اننا النهدف
كحكومة ال��ى ج�م��ع امل��ال م��ن امل��واط��ن
انما لترشيد االستهالك .
واض� � � � � � ��اف ق� � ��ائ� �ل��ا  :ن � �س � �ع � ��ى ال � ��ى
ت �ق��دي��م م� �ش ��روع م �ت �ك��ام��ل ب �ع �ي��دا عن
ال �ض��رر ب��امل��واط��ن ون�ت�ط�ل��ع ال��ى خطة
ت�ت�ع�ل��ق ب�ت��رش�ي��د االستهالك بحيث
إن امل ��واط ��ن ال� ��ذي ي��رش��د اس�ت�ه�لاك��ه
س �ي �ك��ون ض �م��ن ال �ت �س �ع �ي��رة ال�ق��دي�م��ة

لدينا خطة إصالح
اقتصادي شاملة
وجميع خططنا لن
تمس ذوي الدخل
المحدود

جانب من اجتماع لجنة الشؤون املالية واالقتصادية

وسيكون مرشدا ومن يزيد عن الحد
الطبيعي الس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
تكون له تسعيرة اخرى
واك ��د ال �ج �س��ار ان ال�ح�ك��وم��ة تملك
خ � �ط ��ة اص � �ل� ��اح اق � �ت � �ص � ��ادي ش��ام �ل��ة
إح � ��داه � ��ا ش� ��رائ� ��ح ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
الجديدة وان جميع خططنا لن تمس
ذوي الدخل امل�ح��دود الذين يرشدون
استهالكاتهم .
وبدوره أوضح مقرر اللجنة املالية
البرملانية محمد الجبري أن التباين
الحكومي النيابي بخصوص شرائح
الكهرباء لم يحسم في اجتماع أمس
وسنعقد اج�ت�م��اع��ات اخ ��رى لتقريب
وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد
ال تؤثر على اصحاب الدخل املحدود
واملتوسطة.
وق� � � � � ��ال ال � � �ج � � �ب� � ��ري ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحفيني ان الحكومة قدمت أمس
أرق ��ام ��ا م�ع�ي�ن��ة ب �خ �ص��وص ال �ش��رائ��ح
وبدورهم طرح النواب وجهة نظرهم
خ�ص��وص��ا ح�ي�ن اس �ت �ش �ع��روا ان ه��ذه
األرق� � ��ام ت��ؤث��ر ع �ل��ى اص �ح ��اب ال��دخ��ل
املحدود واملتوسط مؤكدا ان وجهات
ال �ن �ظ��ر امل �ت �ب��اي �ن��ة م� ��ع ال �ح �ك��وم��ة م��ا
زال � ��ت ق��ائ �م��ة م�ت�م�ن�ي��ا ح �س �م��ه خ�ل�ال
االجتماعات املقبلة لتحقيق الترشيد
امل�ن�ش��ود ال ��ذي ال ي��ؤث��ر ع�ل��ى امل��واط��ن
وفي الوقت نفسه يوجد ثقافة جديدة
للترشيد.
وذك��ر الجبري ان الحكومة لديها
بن َسب
تصور لزيادة شرائح الكهرباء ِ
م�ع�ي�ن��ة ون �ح��ن ن�س�ع��ى ل�خ�ف��ض ه��ذه
النسبة إل��ى ال�ح��د ال��ذي ال ي��ؤث��ر على
املواطن البسيط.
وق��ال الجبري  :هناك دع��وم كبيرة
ت �ق��در ب��امل �ل �ي��ارات ت �ق��دم إل ��ى امل��واط��ن
ووف �ق��ا ل�ل�س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة املقبلة
سيتم تخفيض ه��ذه ال��دع��وم بنسب
معينة وال أود أن نذكر أرقاما معينة

حتى ال ن�ك��ون ملزمني بها م��ؤك��دا أن
ال �ع �ن��وان األب ��رز ف��ي عملية تخفيض
ال� ��دع� ��وم� ��ات سيكون عدم امل� �س ��اس
ب� ��امل� ��واط � �ن �ي�ن م � ��ن أص� � �ح � ��اب ال ��دخ ��ل
امل� � �ح � ��دود وال � �ت ��أك ��د م� ��ن ع � ��دم وق� ��وع
ال �ض��رر ع�ل�ي�ه��م وخ�ل�ال االج�ت�م��اع��ات
املقبلة ستكون هناك أرقام تفصيلية.
وح��ول التصورات التي ستقدمها
اللجنة  املالية خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا مع
س �م��و االم �ي��ر ال �ي��وم ق ��ال ال �ج �ب��ري :ال
نعلم م��ا ال�ت�ص��ورات ال�ت��ي س��وف يتم
طرحها خالل االجتماع ون�ح��ن على
اس� �ت� �ع ��داد ل �س �م��اع ال �ت��وج �ي �ه��ات م��ن
سموه.
وأوضح أن اللجنة لديها تصورات
ل�ت�ع��دي��ل ال �ش��رائ��ح ال �ت��ي ت�ق��دم��ت بها
الحكومة بهذه املبالغ ولكن قبل ذلك
ي �ج��ب أن ن� �ع ��رف ن �س��ب االس� �ت� �خ ��دام
ف ��ي االس� �ت� �ه�ل�اك ب �ي��ن  أن � ��واع ال �س �ك��ن
واالس� �ت� �خ ��دام م �ش��ددا ع �ل��ى ض ��رورة
دع��م املنتجني وأص �ح��اب الصناعات
املعينة.
وب�ي�ن أن ل��دى اللجنة امل��ال�ي��ة أكثر
من اجتماع قبل موعد الجلسة املقبلة
ب � �ت � ��اري � ��خ  15م � ��ارس ال � � �ج � ��اري ال �ت��ي
سيكون فيها تصور واض��ح م��ن قبل
اللجنة.
وك � � ��ان رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � � ��ة ق��د

ت � ��رأس ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي اج�ت�م��اع��ا
للجنة ال�ش��ؤون املالية واالقتصادية
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة وذل� � ��ك ب �ح �ض ��ور رئ �ي��س
واعضاء اللجنة وعدد من املسؤولني
في وزارة الكهرباء واملاء.
واس� �ت� �ك� �م ��ل االج � �ت � �م� ��اع م �ن��اق �ش��ة
ع��دد م��ن املواضيع املتعلقة بالوضع
االقتصادي وسبل معالجة العجز في
امليزانية العامة للدولة واستيضاح
رؤي��ة واستراتيجية الحكومة بشأن
هذا امللف.
وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع وك� �ي ��ل وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء م .م�ح�م��د ب��وش�ه��ري
وال��وك�ي��ل املساعد ل�ش��ؤون التخطيط
وال�ت��دري��ب ف��ي وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
د.مشعان العتيبي.
ون��اق �ش��ت ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
خ�لال اجتماعها م��ع وزارة الكهرباء
وامل � ��اء امل �ق �ت��رح��ات وال� �ب ��دائ ��ل امل�م�ك��ن
اعتمادها لشرائح استهالك الكهرباء
الجديدة.
واوض � � ��ح رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل ال�ش��اي��ع ان ال�ن�ق��اش دار ح��ول
امكانية تخفيض استهالك الكهرباء
م ��ن خ �ل�ال ال �ش��رائ��ح ال �ج��دي��دة ك ��ي ال
ت� �ك ��ون ال �ت �س �ع �ي��رة ال� �ج ��دي ��دة ب �ه��دف
ج �ن��اي��ة االم� � � ��وال ب ��ل ب� �ه ��دف ت��رش �ي��د
االستهالك.

الغانم هنأ نظيرته في بلغاريا
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب��رق �ي��ة تهنئة
إلى رئيسة مجلس الشعب في
جمهورية بلغاريا تسيتسكا

ت�س��اش�ي�ي�ف��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني لبلدها.

وأكد الشايع ان اللجنة لم تتوصل
ح� �ت ��ى اآلن ال� � ��ى ق� � � ��رار ح� �ي ��ث ق � ��ررت
استكمال النقاش في اجتماع آخر.
وأوض� � � � � � ��ح ان ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ط ��رح ��ت
ب� ��دائ� ��ل م �ع �ي �ن��ة ل� �ش ��رائ ��ح ال �ك �ه ��رب ��اء
وم ��دى ان�ع�ك��اس آث��اره��ا ع�ل��ى ترشيد
االس� �ت� �ه�ل�اك م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
ابلغت الحكومة بانها لن توافق على
اي تصور حكومي يمكن ان يتضرر
منه ذوو الدخل املحدود واملتوسط.
واض��اف ان املجتمعني طرحوا كل
ال �خ �ي ��ارات امل��ال �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
بكيفية تعديل اسعار الكهرباء مبينا
ان من حق الحكومة تقديم تصوراتها
اال ان القرار في النهاية للجنة املالية
ومن ثم ملجلس االمة اثناء التصويت
على التصور النهائي.
أكد وكيل وزارة الكهرباء م .محمد
ب��وش �ه��ري ان ف�ل�س�ف��ة ال �ح �ك��وم��ة هي
تعديل نمط االستهالك وهذا لن يكون
اال وفق شرائح.
وك� � �ش � ��ف ب � ��وش� � �ه � ��ري ان ال� �س� �ك ��ن
ال �خ��اص س�ت�ك��ون ل��ه م�ع��ام�ل��ة خاصة
بحيث ال ت��ؤث��ر على اص�ح��اب الدخل
امل � �ح� ��دود وامل� �ت ��وس ��ط ب �ق ��در اإلم �ك ��ان
وهذا بناء على رغبة نيابية.
واضاف بوشهري ان آلية التطبيق
اذا ما أق��ر القانون تحتاج على األقل
س �ن ��ة ل �ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا وس �ن �س �ت �غ��ل ه ��ذه
ال�ف�ت��رة ف��ي ال�ق�ي��ام ب�ح�م�لات إع�لام�ي��ة
م �ك �ث �ف��ة ل �ت��وع �ي��ة امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ت �ج��اه
افضل الطرق بشأن استهالك الكهرباء
واملاء وترشيدها.
وق � � � � ��ال ب � ��وش � � �ه � ��ري :م � ��ازل� � �ن � ��ا ف��ي
ط ��ور امل �ن��اق �ش��ات وب �ح��ث امل�ق�ت��رح��ات
النيابية وجار دراستها والعمل على
استكمال ك��ل تلك األم��ور وسنواصل
االج�ت�م��اع��ات م��ع ال �ن��واب ف��ي اللجنة
املالية واالقتصادية البرملانية.

الجبري :التباين
الحكومي النيابي
بخصوص شرائح
الكهرباء لم يحسم
في اجتماع أمس
الحكومة
قدمت أرقاما
تؤثر على أصحاب
الدخل المحدود
والمتوسط
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الميزانيات :العجز االكتواري الثاني عشر للتأمينات
بلغ  8.9مليارات دينار
ق � � ��ال رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات
وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان ع�ب��د
الصمد إن اللجنة اجتمعت ملناقشة
ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية للسنة املالية 2016/2017
وتبني لها ما يلي:
أوال :ت �ع��اون م��ع دي ��وان املحاسبة
لتسوية املالحظات
أوض � � � � ��ح دي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة أن
امل��ؤس �س��ة أب� ��دت ت �ع��اون��ا وج��دي��ة في
تسوية العديد من مالحظاتها خالفا
ل �ل �س �ن��وات ال �س��اب �ق��ة إال امل�ل�اح �ظ��ات
االس �ت �ث �م��اري��ة م ��ا زال� ��ت ب �ح��اج��ة إل��ى
م ��زي ��د م� ��ن اإلج� � � � � ��راءات ل �ل �ع �م��ل ع�ل��ى
تسويتها ن�ظ��را لطبيعتها الخاصة
املرتبطة باملعطيات االقتصادية.
وب � �ي � �ن� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن� � � ��ه الب� � � ��د م��ن
رف ��ع ك �ف��اءة إدارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ�ل��ي
ب��امل ��ؤس �س ��ة ل �ت �س��اه��م ف� ��ي ال� �ح ��د م��ن
األخطاء املالية واإلداري��ة خاصة وأن
دي��وان املحاسبة ال ي��رى تناسبا بني
عدد املوظفني فيها وحجم العمل وال
ي�ت��م ت�غ�ط�ي��ة ال �ج��وان��ب االس�ت�ث�م��اري��ة
ف��ي تقاريرها رغ��م أن املؤسسة تدير
استثمارات بمليارات الدنانير.

ث� � � ��ان � � � �ي� � � ��ا :ت � � � � �ج � � � � ��اوز امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة
مصروفاتها املعتمدة
وأفاد ديوان املحاسبة أن املؤسسة
تجاوزت مصروفاتها املعتمدة للسنة
امل��ال�ي��ة  2015/2014ب�ن�ح��و  7ماليني
دي� �ن ��ار ن �ت �ي �ج��ة الرت � �ف ��اع م �ص��روف��ات
االس �ت �ث �م��ار م��ا ت�ط�ل��ب ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا من
إي��رادات املؤسسة بعدما تم استنفاد
كل الوفورات في بنود امليزانية  ،وتلك
امل�ع��ال�ج��ة امل�ح��اس�ب�ي��ة ال ت��واف��ق م��واد
الدستور.
وب� �ي� �ن ��ت ال �ل �ج �ن ��ة أن � �ه� ��ا س� �ب ��ق أن
ت �ح �ف �ظ ��ت ون � �ب � �ه ��ت ع � �ل ��ى االرت� � �ف � ��اع
املتنامي في املصروفات االستثمارية
سنويا وأن�ه��ا غير مناسبة للعوائد
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة امل� �ح� �ق� �ق ��ة ووص � �ل ��ت
تقديراتها ف��ي ميزانية السنة املالية
ال �ج��دي��دة إل ��ى م ��ا ي �ق ��ارب  40م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار ب �ع��دم��ا ك��ان��ت ال ت �ت �ج��اوز 16
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ق�ب��ل  4س �ن��وات ودع��ت
م � � ��رارا إل � ��ى ت �غ �ي �ي��ر األس� � ��س امل�ت�ب�ع��ة
ف��ي ت�ق��دي��ر امل �ص��روف��ات االستثمارية
ل �ت �ك��ون ع �ل��ى أس ��س م�ه�ن�ي��ة ب ��دال من
الطرق التقليدية الحالية القائمة على
متوسطات الصرف الفعلي للسنوات

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

السابقة.
ثالثا :العجز االكتواري
وأش� � � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة أن� �ه ��ا س �ب��ق أن
ن�ب�ه��ت أن امل �ي��زان �ي��ة امل�ق�ت��رح��ة للسنة
ال�ج��دي��دة ل��م ت�ح��ط ب�ك��اف��ة االل�ت��زام��ات
امل��ال�ي��ة املحتملة وم��ن أب��رزه��ا نتائج
ف �ح ��ص ال �ع �ج ��ز االك � � �ت� � ��واري ال �ث��ان��ي
ع�ش��ر ل�ل�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة وامل �ق��در ب �ـ  8.9م�ل�ي��ارات
دي �ن��ار ث�م��ان�ي��ة م �ل �ي��ارات وت�س�ع�م��ائ��ة

م�ل�ي��ون دي �ن��ار ح�ي��ث ت��م ت��أج�ي��ل دفعه
ل�ل�س�ن��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ن�ظ��را
ل �ل ��وض ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي امل �ق �ل ��ق ال� ��ذي
ت�ش�ه��ده امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة في
ظ��ل ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �ب �ت��رول على
أمل تحسن الظروف االقتصادية علما
أن ت��أج �ي��ل س � ��داده ق��د ي��زي��د ال �ف��وائ��د
املترتبة عليه.
وش ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ض ��رورة أن
ي�ك��ون ل ��وزارة امل��ال�ي��ة دور ف��ي تحديد

اآلل �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة وال��دق �ي �ق��ة لتقييم
ال�ع�ج��ز االك� �ت ��واري وأال ي�ت��م التعامل
م��ع ال�ت�ق��دي��رات ال�ت��ي ت�ق��رره��ا املكاتب
االس�ت�ش��اري��ة م��ن قبل امل��ؤس�س��ة كأمر
م �س �ل��م ب� ��ه ك� ��ي ال ت � �ك ��ون غ � �ط ��اء ألي
خ�س��ائ��ر اس�ت�ث�م��اري��ة ق��د ت ��درج ضمن
ه ��ذا ال �ع �ج��ز ع�ل�م��ا ب ��أن وزارة امل��ال�ي��ة
ق��د أف ��ادت ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة السابقة
أن لديها توجه بالتعاقد م��ع (خبير
اكتواري) ُلي َق ّيم النتائج التي تخلص

إليها مؤسسة التأمينات االجتماعية
إال أن ��ه ال ج��دي��د ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن مما
يتطلب اإلس��راع في تنفيذ توصيات
ال�ل�ج�ن��ة خ��اص��ة وأن ال�ع�ج��ز املحتمل
في امليزانية الدولة سيبلغ  12مليار
دينار.
راب�ع��ا :الشواغر الوظيفية وضبط
شؤون التوظف
وشددت اللجنة على ضرورة شغل
الشواغر الوظيفية والتي وصلت إلى
 300وظيفة شاغرة مع أهمية تغيير
ل��وائ��ح ق�ب��ول املتقدمني للعمل لديها
خ��اص��ة وأن �ه��ا م��ن ال�ج�ه��ات امل��رغ��وب��ة
وظيفيا وت�ش�ه��د ت��وس�ع��ا ف��ي افتتاح
الفروع في مختلف املحافظات.
ك�م��ا الح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة أن امل��ؤس�س��ة
ب�ح��اج��ة إل ��ى ض�ب��ط ش ��ؤون ال�ت��وظ��ف
ف�ي�ه��ا وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�س��وي�ت�ه��ا ضمن
امل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال ��رق ��اب � �ي� ��ة الس� �ي� �م ��ا أن
ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن امل�لاح �ظ��ات تشير
إلى ع ��دم ال�ت�ق�ي�ي��د ب �ض��واب��ط دي ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ف��ي ص ��رف امل�ك��اف��آت
وتعيني موظف غير كويتي بوظيفية
إشرافية.

خاطبت الحمود لتزﻭﻳﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ باﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ بشأن اإليقاف

الشباب والرياضة :اإلسراع في وضع آلية
لخصخصة األندية
ك � �ش� ��ف رئ� � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة ال � �ش � �ب ��اب
وال��ري��اض��ة ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه املعيوف
أن ال �ل �ج �ن��ة خ ��اط �ب ��ت وزي� � ��ر االع �ل��ام
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود بشأن تزويد اللجنة
ب��امل �ع �ل��وم��ات وامل �س �ت �ن��دات امل�ط�ل��وب��ة
ل �ت �س �ت �ك �م��ل ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ف �ي �م��ا ي�خ��ص
االتحادات املتسببة باإليقاف.
واضاف في تصريح صحافي عقب
اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ان ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت
املسؤولني في الهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة أس � �ب ��اب ت��أخ �ي��ر ت��زوي��د
اللجنة باملستندات التي تطلبها بهذا
ال�ش��أن الن�ه��اء تكليفها التحقيق في
التجاوزات التي حدثت من قبل بعض
االت�ح��ادات والهيئات الرياضية التي
س��اه�م��ت ب��إي�ق��اف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي
الدولي.
وق� ��ال ت �ح��دث �ن��ا ف ��ي االج �ت �م��اع عن

وضع آلية ملناقشة قانون الخصخصة
واالن �ت �ه ��اء م �ن��ه ب ��أس ��رع وق ��ت ممكن
م��ؤك��دا ان م��ن ش ��أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ان
يثري الحركة الرياضية ويعطي بعدا
وأفقا اكبر ملفهوم الرياضة الحديثة
التي تعتمد على الصناعة وال تعتمد
على ال�ه��واي��ة مضيفا ان��ه ال يمكن ان
ت �ط��ور ري��اض �ت �ن��ا م ��ن دون ان ي�ك��ون
هناك دع��م مالي وفني ومعنوي ولن
يتحقق ذلك في ظل وجود ميزانيات
وصرف محدود على الرياضة.
وتابع :ال يمكن ان ندفع بالرياضة
الكويتية ونجعلها رياضة تنافسية
إق �ل �ي �م �ي��ة وع ��امل� �ي ��ة إال ب�خ�ص�خ�ص��ة
االن� � ��دي� � ��ة وت � � � ��رك امل� � �ج � ��ال ل �ل �ش ��رك ��ات
والقطاعات التجارية بإدارة الرياضة
كما هو حاصل في معظم دول العالم.
واوض� ��ح ان ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت ع��ددا
م ��ن امل ��واض �ي ��ع م �ن �ه��ا ت �ح��رك ال�ل�ج�ن��ة

د.عبدالله الطريجي وعبدالله املعيوف

البرملانية الشعبية خالل االسبوعني
امل ��اض� �ي�ي�ن ل ��رف ��ع االي� � �ق � ��اف واه �م �ي��ة
ال��دور التي قامت ب��ه وتقدير القيادة
السياسية لهذا التحرك لدفاع الشباب

عن وطنهم وقضاياه الرياضية.
وف� � ��ي س � �ي� ��اق م �خ �ت �ل��ف اس �ت �غ��رب
ال�ن��ائ��ب عبدالله امل�ع�ي��وف ال��دف��اع عن
م ��دي ��ر امل �ك �ت ��ب ال �ص �ح ��ي ف� ��ي أمل��ان �ي��ا

وك ��أن ال�ه�ج��وم عليه شخصيا وق��ال:
اق��در الذين دافعوا عنه بسبب وجود
ان�ت�م��اء خ��اص م�ع��ه ول�ك�ن��ي أستغرب
م ��ن االخ ال �ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�ل�ال ف��أن��ا

ت� �ح ��دث ��ت ان ه � �ن ��اك س� �ك ��رت ��اري ��ة م��ن
الجنسية امل�غ��رب�ي��ة ت��دي��ر ه��ذا العمل
وتشرف عليه وال اعتقد أن هذا االمر
ف �ي ��ه اس � � ��اءة ح �ت ��ى ي �س �ت �ن �ك��ره ط�ل�ال
ال �ج�ل�ال واق� ��ول ل�ل��زم�ي��ل ط�ل�ال ليست
لدي مصالح هناك في أملانيا لكن ما
يمدح السوق اال من ربح فيه.
واض��اف ان مداخلتي ف��ي الجلسة
امل��اض �ي��ة ب �ش��أن م�خ�ص�ص��ات ال �ع�لاج
ب ��ال� �خ ��ارج وم � � ��دى م� �ع ��ان ��اة امل ��رض ��ى
م� � ��ن ج� � � � ��راء ت� �خ� �ف� �ي ��ض م � �ص� ��روف� ��ات
مخصصات ال�ع�لاج كانت ع��ن وج��ود
م �ع �ق ��وق ��ات م �ن �ه��ا ان ه� �ن ��اك م �ك��ات��ب
خارجية ال تتعامل معاملة انسانية
ت�ل�ي��ق ب��امل��واط��ن ال �ك��وي �ت��ي رغ ��م ان�ه��ا
مكاتب حكومية وذك ��رت ان م��ن هذه
امل� �ك ��ات ��ب م �ك �ت��ب امل ��ان� �ي ��ا وان ه �ن��اك
سكرتيرة مغربية تدير العمل هناك.

04

برلمان
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أكد ان صمت الوزيرة يعني صعودها منصة االستجواب

الطريجي يدعو إلى مقاضاة صاحب
التغريدات الطائفية
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب دع � � �ب� � ��د ال� �ل ��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي ض� � � � ��رورة ت �ح��ري��ك
الدعوى الجزائية بحق القيادي
في وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية
وال� � �ع� � �م � ��ل وال� � � � � ��ذي ن � �ش� ��ر ع �ل��ى
ح �س��اب��ه ف ��ي ت��وي �ت��ر ت �غ��ري��دات
طائفية من شأنها إحداث فتنة
وش��رخ داخ��ل املجتمع الكويتي
مشيرا إلى أن عدم محاسبته قد
ت��دف��ع آخ��ري��ن إل��ى ت �ك��رار العمل
غير امل �س��ؤول ال��ذي ق��ام ب��ه هذا
القيادي
وأض � � � � � � ��اف ال� � �ط � ��ري� � �ج � ��ي ف ��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أن��ه وبعدما
أثار في جلسة املجلس املاضية
قضية التغريدات الطائفية لهذا
القيادي فإنه حاول التهرب من
امل �س��اء ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة م��ن خ�لال
تقديم تفسير لهذه التغريدات
م� �غ ��اي ��ر ل �ل �ح �ق �ي �ق��ة م� ��ؤك� ��دا أن
القيادي اعترف بما نسب إليه
من تغريدات وهذا هو املهم وإن
ح ��اول عبثا ال�ت�لاع��ب ب��األل�ف��اظ
وتصوير التغريدات على غير
حقيقتها وه��و م��ا ستبت فيه

د .عبد الله الطريجي

النيابة والقضاء العادل
وك �ش��ف ال �ط��ري �ج��ي أن سمو
رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل� � � �ب � � ��ارك س � �ل� ��م خ� �ل� ��ال ج �ل �س��ة
امل �ج �ل��س ال �ث�ل�اث��اء امل��اض��ي إل��ى
وزي� ��رة ال �ش��ؤون ه�ن��د الصبيح
نسخة م��ن ال�ت�غ��ري��دات املشينة
لهذا القيادي وطلب منها اتخاذ
اإلجراءات الالزمة بعد التحري

إال أن��ه وب�ع��د اع �ت��راف ال�ق�ي��ادي
ال�ص��ري��ح ب�ت�غ��ري��دات��ه ف��إن على
ال��وزي��رة الصبيح اآلن امل�ب��ادرة
ف � � ��ورا إل � ��ى ات � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات
القانونية امل�ت�ع��ارف عليها مع
هذا القيادي من خالل التحقيق
ال��داخ �ل��ي أو غ �ي��ره وص ��وال إل��ى
رفع الدعوى الجزائية استنادا
إل ��ى ق��وان�ي�ن ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
واإلعالم اإللكتروني والجزاء.
وأك��د أن��ه سيتابع ما ستقوم
ب � ��ه ال� �ص� �ب� �ي ��ح وي� �ق� �ي� �م ��ه وإذا
م ��ا ث �ب��ت ل��دي��ه وج � ��ود ت � ��راخ أو
ت�س��وي��ف ف��إن��ه سيتخذ امل��وق��ف
امل�ن��اس��ب لحجم الجريمة التي
ارتكبها ه��ذا امل �س��ؤول وصمت
ال ��وزي ��رة ع ��ن م�ح��اس�ب�ت��ه طبقا
ل �ل �ق��ان��ون م ��ا ي �ع �ن��ي ص �ع��وده��ا
منصة االستجواب
وق� � � ��ال إن ق� �ض� �ي ��ة ال� �ق� �ي ��ادي
ال ت �ح �ت��اج إل� ��ى ت �ح ��ري ��ات ب�ع��د
اع �ت��راف��ه ال �ص��ري��ح ب �ت �غ��ري��دات��ه
وادع��ائ��ه بأنها ل��م تكن موجهة
إل � ��ى أي ط��ائ �ف��ة أو ف �ئ��ة داخ ��ل
املجتمع الكويتي مشددا على

اض � �ط �ل��اع ال� � ��وزي� � ��رة ال �ص �ب �ي��ح
ب� �م� �س ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��ا وات � �خ� ��اذه� ��ا
اإلج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ك ��ي ي�ك��ون
هذا القيادي عبرة لغيره وللحد
من محاوالت أقلية إثارة الفتنة
داخل املجتمع والتي لن يردعها
سوى تطبيق القانون
وأش � � � ��ار ال� �ط ��ري� �ج ��ي إل� � ��ى أن
ال �ح �ك��وم��ة أك� ��دت ك �ث �ي��را ح�م��اي��ة
ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة وال �ت �ص��دي
ل�ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه اإلض ��رار بها
ل �ي ��أت ��ي أح � ��د م �س��ؤول �ي �ه��ا اآلن
وي� �ض ��رب ب �ع��رض ال �ح��ائ��ط كل
ه� � ��ذه االل� � �ت � ��زام � ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ويقوم بمحاولة تهييج الشارع
وإث ��ارة الفتنة التي سيتصدى
لها العقالء ف��ي بلدنا لكن هذا
ي �ت �ط �ل��ب ف � ��ي امل � �ق ��اب� ��ل ت �ط �ب �ي��ق
ال � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون ع � � �ل� � ��ى امل � �س � �ي � �ئ �ي�ن
واملتجاوزين على القانون

المالية تناقش تمويل
اإلرهاب والوضع
االقتصادي اليوم
تعقد  4لجان اجتماعاتها
ال� � �ي � ��وم ح� �ي ��ث ت � �ش� ��رع ل �ج �ن��ة
ال � � � � � �ش� � � � � ��ؤون ال� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع� � �ي � ��ة
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ف � ��ي م �ن��اق �ش��ة
م �ج �م��وع��ة م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ف� ��ي ش � ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية وم�ن��اق�ش��ة االق �ت��راح
ب� � �ق � ��ان � ��ون ب � �ت � �ع� ��دي� ��ل امل � � � ��ادة
السادسة من القانون رقم 10
لسنة  1995في شأن مكافآت
الطلبة بالجامعات والكليات
ال�ج��ام�ع�ي��ة وم�ع��اه��د التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي وم � � ��ا ي� �س� �ت� �ج ��د م��ن
اعمال.
كما قيمت لجنة امليزانيات
والحساب الختامي ميزانية
امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2017/2016بحضور ممثلني
ع � ��ن ك � ��ل م � ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ودي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ودي � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وامل��ؤس �س��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وج � �ه � ��از امل� ��راق � �ب�ي��ن امل ��ال �ي�ي�ن
باالضافة الى ما يستجد من
اعمال.
وم � � ��ن ج� �ه ��ة اخ� � � ��رى ت �ع �ق��د
ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات اجتماعها
ال �ي��وم مل�ن��اق�ش��ة امل��وض��وع��ات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ع �م��ل
الحكومة للفصل التشريعي

ال ��راب ��ع ع�ش��ر ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء ووزير
املالية ووزير النفط بالوكالة
ووزي � � � � � � ��ر ال � � � ��دول � � � ��ة ل� � �ش � ��ؤون
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وم �م �ث �ل��ي
االم � ��ان � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �م �ج �ل��س
االع �ل��ى للتخطيط والتنمية
وممثلي جهاز متابعة االداء
الحكومي.
كما تناقش لجنة الشؤون
املالية واالقتصادية مشروع
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة 16
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  106لسنة
 2013في شأن مكافحة غسل
االم � � � ��وال وت� �م ��وي ��ل االره � � ��اب
وك � ��ذل � ��ك اس � �ت � �ك � �م ��ال دراس � � ��ة
الوضع االقتصادي بحضور
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
ووزي� ��ر امل��ال�ي��ة ووزي� ��ر النفط
ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة وزي � � � ��ر ال � �ش � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ووزي ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ورئ � � �ي � ��س غ ��رف ��ة
التجارة والصناعة باالضافة
الى ما يستجد من اعمال.
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برلمان

 5نواب يقترحون إضافة المرأة المتزوجة
إلى قانون المساعدات العامة
ق��دم  5ن ��واب ه��م :فيصل ال�ك�ن��دري
ود .ع � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ود .ع �ب��دال �ل��ه
امل � �ع � �ي ��وف وط� �ل� ��ال ال� � �ج �ل��ال وم ��اج ��د
م��وس��ى اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بند
ج��دي��د ب��رق��م ج ال��ى امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة من
ق��ان��ون رق��م  12لسنة  2011ف��ي ش��أن
املساعدات العامة؟
وج ��اء ف��ي ن��ص االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون:
مادة اولى :يضاف بند جديد برقم ج
الى امل��ادة الثالثة من القانون رقم 12
لسنة  2011املشار اليه نصها التالي:
امل��رأة الكويتية املتزوجة التي بلغت
 45سنة ميالدية م��ا ل��م يثبت وج��ود
دخل ثابت خاص بها.
مادة ثانية :يلغى كل حكم يعارض
مع احكام هذا القانون.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وال� � � ��وزراء ك ��ل ف �ي �م��ا يخصه
ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل ب ��ه من

فيصل الكندري

د .عودة الرويعي

طالل الجالل

ماجد موسى

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ل �ل��اق � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� ��إض� ��اف� ��ة ب �ن��د
ج��دي��د ب��رق��م ج ال��ى امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة من
القانون رق��م  12لسنة  2011في شأن

امل� �س ��اع ��دات ال �ع ��ام ��ة :ص� ��در امل��رس��وم
رق��م  23لسنة  2013بشأن استحقاق
وت �ق ��دي ��ر ورب � ��ط امل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة
ليشمل ف�ئ��ات ع��دي��دة م��ن الكويتيني
ولكن الفقرة االخيرة من املادة االولى

ال�خ��اص��ة ب��امل��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ت��زوج��ة
اشترطت املساعدة ان تكون قد بلغت
م ��ن ال� �س ��ن  55س �ن��ة م �ي�ل�ادي ��ة وب �ع��د
م��راج �ع��ة م ��ن ي�ش�م�ل�ه��ن ال � �ق ��رار ت�ب�ين
ك��ذل��ك ان ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن الكويتيات

امل �ت��زوج��ات ال�لات��ي ال يملكن مصدر
دخ��ل ث��اب��ت ق��د ح��رم��ن م��ن امل�س��اع��دات
لعدم بلوغهن سن  55سنة لذا نصت
املادة االولى من االقتراح بقانون بأن
يضاف بند جديد برقم ج ال��ى امل��ادة

الخميس :سنتصدى ألي محاولة
لزيادة األعباء على المواطنين
أك ��د ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س أن
أه��م أولوياته خ�لال الفترة املقبلة
ت� �ت� �م� �ث ��ل ف� � ��ي ال� � �ت� � �ص � ��دي ل �ب �ع��ض
ال � �ق� ��رارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي تمس
امل��واط��ن م�ب��اش��رة م�ث��ل قضية رف��ع
ال��دع��وم م��ؤك��دا ض� ��رورة أن تعمل
ال�س�ل�ط�ت��ان ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ف األع �ب��اء
ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن ول �ي ��س زي��ادت �ه��ا
وط��ال��ب الحكومة ف��ي ه��ذا الصدد
بالعمل على وقف الهدر الكبير في
مختلف املرافق العامة واملشاريع
الحكومية.
وم��ن جهة أخ��رى ق��ال الخميس
ف��ي ل �ق��اء ل �ب��رن��ام��ج ن �ب��ض ال�ل�ج��ان
ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون امل �ج �ل��س إن ال��رق��م
الكبير الذي حققه في االنتخابات
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ال �ث��ة ج��اء
نتيجة اقتناع الناخبني بمشروعه
االن� �ت� �خ ��اب ��ي امل� �ع� �ت ��دل ال � � ��ذي ن�ب��ذ
ال �خ �ط��اب��ات ال �س �ي��اس �ي��ة امل�ت�ط��رف��ة
موجها الشكر لجميع أبناء الدائرة
الثالثة من صوت له منهم ومن لم
يصوت وق��دم وع��وده للجميع بأن
يجتهد خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املتبقية من
ع�م��ر امل�ج�ل��س لتحقيق م��ا يطمح
إليه املواطنني.
وأض� ��اف ال�خ�م�ي��س أن أول ي��وم
له تحت قبة عبدالله السالم ناقش
أه��م النقاط التي ك��ان يركز عليها
ف ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ي وه��و
أم��ن الكويت والخليج وأوض��ح أن

علي الخميس

ط��رح��ه خ�لال الجلسة اعتمد على
أولوية امللف األمني باعتباره ملفا
أس��اس �ي��ا م �ش��ددا ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد
ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت�ص��دي للخطابات
السياسية املتطرفة.
وفيما يتعلق بتزكيته في ثالث
ل �ج��ان ب��رمل��ان �ي��ة ت ��وج��ه ال�خ�م�ي��س
ب ��ال� �ش� �ك ��ر إل � � ��ى أع� � �ض � ��اء امل �ج �ل��س
ل �ت��زك �ي �ت��ه وق� � ��ال إن ت ��رك� �ي ��زه ك ��ان
ينصب على امل�ش��ارك��ة ف��ي اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ب�ح�ك��م
ت �خ �ص �ص��ه غ �ي��ر أن أح� ��د ال ��زم�ل�اء
ق � � ��دم م� �ق� �ت ��رح ��ا ب ��ال� �ت ��زك� �ي ��ة ف � ��ي 3
ل�ج��ان وت��م ق�ب��ول املقترح م��ن بقية
ال � �ن ��واب م �ش �ي��را إل� ��ى أن ام �ت �ن��اع��ه
عن التصويت على مشروع إلغاء
ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع �ل��ى امل �ش��اري��ع

السكنية ج��اء م��ن ب��اب األم��ان��ة مع
ن��اخ�ب�ي��ه م��ن خ�ل�ال ال�ت�ص��وي��ت عن
قناعة ت��ام��ة ف��ي ح�ين أن��ه ل��م يطلع
ع� �ل ��ى امل� � �ش � ��روع ال � � ��ذي ك� � ��ان م�ح��ل
التصويت ج�ي��دا أث�ن��اء التصويت
ول � ��ذل � ��ك ام � �ت � �ن� ��ع ع � ��ن ال� �ت� �ص ��وي ��ت
بالقبول أو الرفض.
ومن جهة اخرى وجه الخميس
س��ؤاال الى الشيخ سلمان الحمود
ج � ��اء ف� ��ي ن� �ص ��ه :ن �م��ى ل �ع �ل �م��ي ان
مجموعة من املوظفني من الجالية
االي��ران �ي��ة ت��م ان �ه��اء خ��دم��ات�ه��م من
الشركة الوطنية املتحدة لالعالم
قناة العدالة منذ  7شهور اال انهم
مازالوا على كفالة الشركة.
ي � � ��رج � � ��ى ت � � � ��زوي � � � ��دي ب� ��أس � �م� ��اء
ال �ع��ام �ل�ين م ��ن ال �ج��ال �ي��ة االي��ران �ي��ة
بقناة ال�ع��دال��ة م��ع ص��ور م��ن عقود
العمل؟
ت � � ��زوي � � ��دي ب� � �ص � ��ور م� � ��ن ان � �ه� ��اء
خ� ��دم� ��ات ال �ع ��ام �ل�ي�ن م� ��ن ال �ج��ال �ي��ة
االيرانية بالقناة؟
ت��زوي��دي بصور م��ن الترخيص
التجاري لقناة العدالة؟
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من القانون رقم  12لسنة  2011املشار
اليه نصها التالي:
امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة امل� �ت ��زوج ��ة ال �ت��ي
بلغت  45س�ن��ة م�ي�لادي��ة م��ا ل��م يثبت
وجود مصدر دخل ثابت خاص.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان امل � ��ادة ال�ث��ال�ث��ة
تتكون من بندين أ و ب وتنص على
ص��رف م�س��اع��دات اجتماعية لالسرة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وال� �ت ��ي ت �ت �ع��رض ل �ظ��روف
قهرية البند أ وكذلك امل��رأة الكويتية
املتزوجة من غير كويتي اذا تعرضت
لظروف مماثلة البند ب .
كما نصت املادتان الثانية والثالثة
م ��ن االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى اح �ك��ام
تنفيذية بأن قضت املادة الثانية بأن
على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء
ك��ل فيما يخصة تنفيذ ه��ذا القانون
وان ي�ع�م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره في
الجريدة الرسمية.

مطيع يطالب باإلسراع في إنجاز
النواقص بالخامسة
اوض ��ح ال�ن��ائ��ب د .أح�م��د مطيع
ب ��أن ��ه اس �ت �ق �ب��ل ف ��ي دي� ��وان� ��ه وف ��دا
ح� �ك ��وم� �ي ��ا ش � �م� ��ل ك� �ل��ا م� � ��ن وزي� � ��ر
األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر
وب�ع��ض وك�ل�اء وزارت ��ه املساعدين
وال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ف� ��ي ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة
والثروة السمكية والوكيل املساعد
ل�ل�م��رور ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وق��ام
ال� �ن ��ائ ��ب ب �م��راف �ق��ة ال� ��وف� ��د ب �ج��ول��ة
تفقدية ف��ي ارج��اء مناطق ال��دائ��رة
الخامسة ل�لاط�لاع ع�ل��ى ح��اج��ات
أهالي الدائرة والنواقص املوجودة
في مناطقها.
وذك � ��ر م �ط �ي��ع أن ��ه ط��ال��ب ال��وف��د
ب�ض��رورة اإلس ��راع ف��ي إن�ج��از هذه
ال �ن��واق��ص وال �ح��اج��ات ال�ض��روري��ة
ف ��ي م �ن��اط��ق ال� ��دائ� ��رة ح �ي��ث ط�ل��ب
تحويل اإلش��ارة الضوئية الواقعة
ب �ج��ان��ب امل �س �ت��وص��ف ف ��ي منطقة
الظهر إلى دوار إضافة إلى إصالح
جسر ال��دائ��ري السابع وامتداداته
امل �ت �ق��اط �ع��ة م ��ع ط ��ري ��ق امل� �ل ��ك ف�ه��د
وت� �ح ��وي� �ل ��ه إل� � ��ى اس � � �ت� � ��دارة م�ن�ع��ا
ل� �ل ��زح ��ام وح �ل��ا مل �ش��اك��ل ال �ت �ك��دس
املروري
ك �م ��ا دع � ��ا م �ط �ي��ع إل � ��ى ت �ح��وي��ل
اإلش � � � � � ��ارة ب� �ي��ن ال� �ق� �ط� �ع ��ة األول� � � ��ى
والقطعة السابعة بمنطقة جابر
العلي وكذلك اإلش��ارة بني القطعة
ال �س��ادس��ة وال �ق �ط �ع��ة ال �ث��ام �ن��ة إل��ى
دوار إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة

د .أحمد مطيع

ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ب � ��اإلس � ��راع ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
الصيانة املتكاملة وإع��ادة تأهيل
ال�ح��دي�ق��ة ال �ع��ام��ة ب�ض��اح�ي��ة ج��اب��ر
العلي وات�خ��اذ اإلج ��راءات ال�لازم��ة
لتجهيزها ب��ال��زراع��ات التجميلية
على أن تشمل ممشى دائريا حول
الحديقة
وعن منطقة ضاحية علي صباح
السالم طالب مطيع بضرورة قيام
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ب ��اإلس ��راع في
إن � �ش � ��اء و ت �ن �ف �ي��ذ ح ��دي� �ق ��ة ع��ام��ة
متكاملة ومجهزة وتضم خدمات
م �ت �ك��ام �ل��ة خ �ص��وص��ا أن امل�ن�ط�ق��ة
قريبة من الحقول واآلبار النفطية
وال �ع��دي��د م��ن امل �ص��ان��ع وب��ال�ت��ال��ي

ت ��رت� �ف ��ع ن� �س� �ب ��ة ال � �ت � �ل� ��وث وك ��ذل ��ك
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب بستبدال الحواجز
ال� �ح ��دي ��دي ��ة ب� �ح ��واج ��ز اس �م �ن �ت �ي��ة
تفصل بني االتجاهني بطريق امللك
عبدالعزيز السريع خ�لال املسافة
ب�ين جسر ميناء عبدالله و جسر
ضاحية علي صباح السالم وكذلك
اس�ت�ح��داث دوار ف��ي ضاحية علي
ص �ب��اح ال �س��ال��م ب�ي�ن ال�ق�ط��ع 7-3-1
بجانب ثانوية البنات
وب � � � � �ش � � � ��أن م� � �ن� � �ط� � �ق � ��ة ال� � � ��وف� � � ��رة
والنويصيب ناشد مطيع بفصل
ك��ل ط��ري��ق م��ن ال �ط��رق أرق� ��ام -500
 800-700-600إل� � ��ى ط ��ري� �ق�ي�ن و
ت��وس �ع��ة ت �ل��ك ال �ط��رق و تقسيمها
إلى حارات و تركيب أعمدة إنارة
وطالب باالستعجال في تنفيذ
و عمل طريق للشاحنات من جسر
م �ي �ن��اء ع �ب��دال �ل��ه م ��ع ط ��ري ��ق امل �ل��ك
ف �ه��د ب��ات �ج��اه م�ن�ط�ق��ة ال��دراك �ي��ل و
النفايات بديال لحركة الشاحنات
ع� �ل ��ى ط ��ري ��ق ال � ��وف � ��رة  306وذل� ��ك
ح ��رص ��ا ع� �ل ��ى س�ل�ام ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
وتجنبا لالزدحامات املرورية
ك �م��ا ط ��ال ��ب ب ��إن� �ش ��اء اس � �ت� ��دارة
ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ص �ب��اح �ي��ة أم� ��ام ص��ال��ة
الصباحية وكذلك صيانة وإصالح
وفتح االستدارات املغلقة املنحدرة
م��ن ج�س��ر ال�ص�ب��اح�ي��ة واالح �م��دي
ب ��ات� �ج ��اه ط ��ري ��ق خ� � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
الشريفني (امللك فهد)

06

برلمان

aldostoor

األحد  27جمادى األولى  06 . 1437مارس 2016

المعيوف يسأل الصانع عن أوجه صرف
الميزانية من بند الوقف
ق��دم النائب عبدالله املعيوف
س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر
األوق � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلسالمية
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع ق��ال ف�ي��ه :ت�ق��وم
وزارة األوق� � � � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ف� ��ي ك� ��ل ع � ��ام م��ال��ي
ب ��اع �ت �م ��اد م �ي��زان �ي��ات �ه��ا وع �ل �ي��ه
يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي :
 ص��ورة ضوئية عن امليزانيةامل � ��ال� � �ي � ��ة ل� �ب� �ن ��د ال� � ��وق� � ��ف ل� �ل� �ع ��ام
2015/2014
 كشف مفصل ب��أوج��ه صرفامل �ي��زان �ي��ة م ��ن ب �ن��د ال ��وق ��ف م�ن��ذ
ت �س �ل �م �ك��م ال �ح �ق �ي �ب ��ة ال � ��وزاري � ��ة
وحتى تاريخ السؤال؟
 ك� �ش ��ف م �ف �ص ��ل ل �ل �م �ك��اف��آتال � �ش � �ه� ��ري� ��ة ال� � �ت � ��ي ت� � ��م ص ��رف� �ه ��ا
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ح � �س� ��ب ال ��وظ� �ي� �ف ��ة
وطبيعة العمل كل على حدة؟
ٌ
 ك �ت��اب م��ن ال�ل�ج�ن��ة الشرعيةفي األمانة العامة لألوقاف لكل
ح��ال� ٍ�ة على ح��دى يبني رأي�ه��ا في
املصروفات
كما وج��ه املعيوف س��ؤاال إلى
وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي� � � ��ر األوق � � ��اف

عبدالله املعيوف

وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع ج��اء فيه:نما إل��ى علمي
ترشيح ثالثة أشخاص من قبل
ال��وزي��ر ال �ص��ان��ع ل�ش�غ��ل منصب
األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�أم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
لألوقاف وك��ان أحدهم من أبناء
ال � � ��وزارة وآخ� � ��ران م ��ن خ��ارج�ه��ا
وعليه يرجى إف��ادت��ي وتزويدي
باآلتي:
أوال :ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل��رش��ح

األول وه��و م��ن م��وظ�ف��ي األم��ان��ة
العامة لألوقاف
 ص��ورة ضوئية م��ن السيرةالذاتية
 ك� �ش ��ف ب� �ك ��اف ��ة امل�ل�اح� �ظ ��اتواملخالفات التي سجلها ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى امل ��رش ��ح األول
ل �ل �ع��ام�ي�ن ٢٠١٤- ٢٠١٣/٢٠١٤
٢٠١٥/
 م� �ل� ��اح � � � �ظ� � � ��ات وت� � � �ق � � ��اري � � ��روم� ��راس�ل��ات ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
األخ � � ��رى( ج �ه��از م �ت��اب �ع��ة األداء
ال �ح �ك��وم��ي م ��راق� �ب ��وا ال �ت��وظ �ي��ف
امل� ��راق � �ب� ��ون امل� ��ال � �ي� ��ون) ل �ل �ع��ام�ين
2015/2014 2014/2013
 ص � � � � ��ورة ض � ��وئ� � �ي � ��ة ب� �ك ��اف ��ةال �ش �ك��اوى وال �ت �ظ �ل �م��ات امل�ق��دم��ة
م��ن العاملني ف��ي األم��ان��ة العامة
لألوقاف على شخص املرشح
 ق� � � � ��ام دي � � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ةبتسجيل مالحظات ومخالفات
ع� �ل ��ى ش� �خ ��ص امل � ��رش � ��ح ي��رج��ى
ت� � � ��زوي� � � ��دي ب � �ن � �س � �خ� ��ة ض ��وئ� �ي ��ة
م �ن �ه��ا وب� � ��اإلج� � ��راء ال � � ��ذي ات �خ��ذ
م ��ن م �ع��ال �ي �ك��م ف ��ي ه � ��ذا ال �ص��دد

أبل  :ما إجراءات تعيين أعضاء
هيئة التدريس في التطبيقي؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب دخ�ل�ي��ل أب��ل س��ؤاال
إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم
ال�ع��ال��ي د ب��در ال�ع�ي�س��ى ط��ال��ب فيه
إفادته وتزويده بما يلي :
 م � ��ا اإلج � � � � � � ��راءات امل� �ت� �ب� �ع ��ة ف��يتعيني أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س في
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��ب ب�ك�ل�ي��ات وم�ع��اه��د
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب؟ مع تزويدي باملستندات
ال� ��دال� ��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ ��ام امل �ت �ب��ع ب �ه��ذا
الشأن
هل قامت الهيئة العامة للتعليمال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب ب�ت�ع�ي�ين أو
ن� ��دب ك �ل��ي ألي م ��ن أع� �ض ��اء ه�ي�ئ��ة
ال�ت��دري��ب بكليات وم�ع��اه��د الهيئة
إل��ى ك��ادر أع�ض��اء هيئة التدريس؟
إذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب�ن�ع��م – ي��رج��ى
تزويدي بمحاضر لجنة التعيينات
باألقسام العلمية وموافقات لجنة
التعيينات بكليات ومعاهد الهيئة
مع كشف يتضمن أسماء املعينني

دخليل أبل

وامل �س �م �ي��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال �ش �ه��ادة
ال�ع�ل�م�ي��ة وس �ن��ة ال �ت �خ��رج وال��درج��ة
العلمية وم �ك��ان ال�ت�خ��رج م��ع بيان
إذا ك��ان��وا ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ال �ش �ه��ادة
األكاديمية عن طريق تفرغ دراسي
ك ��ام ��ل أو ب �ع �ث��ة دراس � �ي� ��ة أو وه��م
يؤدون وظائفهم وعلى رأس عملهم

 هل قامت الهيئة العامة للتعليمالتطبيقي وال�ت��دري��ب خ�لال السنة
املالية (  )2014-2013وحتى تاريخ
ط ��رح ه ��ذا ال �س��ؤال ب�ت�ع�ي�ين أي من
املتقدمني في األقسام العلمية ممن
تم رفضهم من قبل لجان التعيينات
ف� � ��ي األق� � � �س � � ��ام ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ول � �ج� ��ان
التعيينات ف��ي الكليات؟ إذا كانت
اإلج ��اب ��ة ب �ن �ع��م – ي��رج��ى ت��زوي��دي
بكشف بأسمائهم وتخصصاتهم
العلمية وس�ن��وات الخبرة العملية
وشهاداتهم العلمية وسنة التخرج
وال��درج��ة العلمية وم �ك��ان التخرج
م��ع ب �ي��ان إذا ك��ان��وا ح �ص �ل��وا على
ال� �ش� �ه ��ادة األك ��ادي� �م� �ي ��ة ع ��ن ط��ري��ق
تفرغ دراسي كامل أو بعثة دراسية
أو وه� ��م ي � ��ؤدون وظ��ائ �ف �ه��م وع�ل��ى
رأس عملهم.

 إن وج� ��د وه ��ل ق ��ام معاليكمبتطبيق أي م��ن العقوبات على
امل ��رش ��ح ب �ع��د ورود م�لاح �ظ��ات
وم � �خ� ��ال � �ف� ��ات س� �ج� �ل� �ه ��ا دي � � ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ع �ل ��ى امل� ��رش� ��ح ف�ي�م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �ق �ي��ام امل ��رش ��ح ب��ال��دع��م
إلح � � ��دى ال� �ج �م� �ع� �ي ��ات ال �خ �ي��ري��ة
خالفا لقرار اللجنة الشرعية في
رحلة حفاظ املدينة الثامنة
 ما السند القانوني الذي تماالرتكاز عليه من قبلكم ودفعكم
لتقديم املوظف املذكور كمرشح
أول لشغل وظ�ي�ف��ة األم�ي�ن ال�ع��ام
لألمانة العامة لألوقاف؟
ثانيا  :املرشح الثاني ملنصب
األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام وه � ��و م� ��ن خ� ��ارج
األم��ان��ة العامة لألوقاف وال��ذي
ي�ع�م��ل ح��ال �ي��ا م �س �ت �ش��ارا ل��وزي��ر
األوق � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلسالمية
وه��و عضو مجلس إدارة هيئة
ط�ب��اع��ة ال �ق��رآن وال�س�ن��ة النبوية
والعناية بعلومها :
 ص ��ورة ض��وئ�ي��ة م��ن السيرةالذاتية
 -ص� ��ورة ض��وئ �ي��ة ل �ك �ت��اب من

ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ت�ب�ين
م��وق��ف امل��رش��ح إن ك��ان متقاعدا
أم م ��ازال ع�ل��ى رأس عمله س��واء
ف ��ي إح � ��دى ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام أو
الخاص
 ه��ل ك��ان ه��ذا امل��رش��ح م��دي��رال �ح �م�ل�ات��ك االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة وال� �ت ��ي
خضتموها للمجلس الحالي
 ص ��ورة ض��وئ�ي��ة ع��ن الكتابال � � �ص� � ��ادر م � ��ن ق� �ب� �ل� �ك ��م ب �ت �ع �ي�ين
املذكور مستشارا لكم
 ت �ق��ري��ر م �ف �ص��ل ع ��ن ال �ل �ج��انوال� �ف ��رق ال �ت��ي ت��رأس �ه��ا امل��رش��ح
ل �ه��ذا امل�ن�ص��ب وامل �ه��ام الرسمية
ال �ت��ي أوك �ل��ت ل��ه وت �م��ت امل��واف �ق��ة
عليه من قبلكم ووجهات السفر
واملخصصات املالية وطبيعة كل
مهمه على حدة
 ك �ش��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي ع� ��ن ك��اف��ةامل � � �ك � ��اف� � ��آت ال� � �ت � ��ي ي� �ت� �ق ��اض ��اه ��ا
م� �س� �ت� �ش ��ارك ��م س� � � ��واء ع� �ل ��ى ب �ن��د
التكليف أو أي بنود أخرى
 هل هناك صلة نسب أو قرابةمن الدرجة األولى أو الثانية بني
املرشح ومعاليكم

ثالثا :امل��رش��ح الثالث ملنصب
األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام وه � ��و م� ��ن خ� ��ارج
األم��ان��ة العامة لألوقاف وال��ذي
ك � ��ان ي �ع �م��ل م ��راق� �ب ��ا ف� ��ي وزارة
املالية :
 ص ��ورة ض��وئ�ي��ة م��ن السيرةالذاتية
 ص� ��ورة ض��وئ �ي��ة ل �ك �ت��اب منال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ي�ب�ين
موقف املرشح إن كان متقاعدا أم
م��ازال على رأس عمله س��واء في
أحد القطاعني العام أو الخاص
 هل سبق ترشيح املذكور منقبلكم سابقا لنفس املنصب وتم
رف �ض��ه م ��ن ق �ب��ل دي � ��وان مجلس
الخدمة املدنية إن كانت اإلجابة
ب � ��اإلي � � �ج � ��اب ي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دي
بنسخة من كتاب الديوان.

الجيران يثمن موقف الخالد
في اجتماع وزراء الداخلية العرب
ث �م��ن ال �ن��ائ��ب دع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران عاليا م��وق��ف ن��ائ��ب
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي ��ر
ال� � ��داخ � � �ل � � �ي� � ��ة ال� � �ش� � �ي � ��خ م �ح �م ��د
ال� �خ ��ال ��د ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ت��ون��س
ل� � � � � � � ��وزراء ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ال� � �ع � ��رب
وت��أك �ي��ده أن امل��واج �ه��ة الفكرية
ل�لاره��اب أم�ض��ى س�لاح لدحره
ومحاصرته وتوضيح الخالد
ملوقف الكويت املبدئي برفضه
إل �غ��اء ع �ق��وب��ة االع � ��دام مل��روج��ي
امل �خ ��درات واالص � ��رار ع�ل��ى ع��دم
السماح بتعاطي ان��واع معينة
م��ن امل �خ��درات باعتبارها نوعا
من الحرية الشخصية!
ك� �م ��ا ث� �م ��ن ال � �ج � �ي ��ران ج �ه��ود
ال�خ��ال��د امل�س�ت�م��رة ب��دع��م اع�م��ال
لجنة املناصحة ل�ن��زالء جرائم
أمن الدولة بالكويت
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى اس �ت �غ��رب
ال�ن��ائ��ب دع�ب��دال��رح�م��ن الجيران

دعبدالرحمن الجيران

م �م��ن وص ��ف ب��امل��ان �ع�ين ل�ت��ول��ي
امل� � � � � � � ��رأة ال � � �ق � � �ض� � ��اء ب� ��ال � �ع � �ق� ��ول
املتحجرة !
وأض� � � � � � ��اف :ف � �ل� ��و رج� � � ��ع ه� ��ذا
ال ��واص ��ف ال ��ى ال �ك �ت��اب وال�س�ن��ة
واالج� � � �م � � ��اع وال � �ق � �ي� ��اس وه � ��ذه
م � �ص� ��ادر ال �ت �ش��ري��ع االس�ل�ام ��ي

وما سار عليه سلف االمة وهم
خ �ي��ر ال � �ق� ��رون ف ��ي ع � ��دم ت��ول �ي��ة
امل � � ��رأة س �ل��ك ال� �ق� �ض ��اء ل �ع �ل��م ان
ه��ذا الوصف المكان له عندهم
حيث اقاموا حضارة شهد لها
ال �ع��ال��م واس �ت �م ��رت مل� ��دة ارب �ع��ة
عشر ق��رن��ا م��ن الزمان وحكمت
العالم بأسره
وت� � � ��اب� � � ��ع :ول � � �ع � ��ل ال� �ت� �ع ��وي ��ل
ع�ل��ى اج �ت �ه��ادات ق�ل�ي�ل��ة واق ��وال
مهجورة ومسايرة آلفة التقليد
وال� � �ج� � �م � ��ود ه � ��و ال � � � ��ذي أوق � ��ع
م ��ن وص� ��ف امل��ان �ع�ي�ن ب��ال�ع�ق��ول
املتحجرة واالول ��ى ب��ه ال��رج��وع
الى قوله صلى الله عليه وسلم:
( ل� ��ن ي �ف �ل��ح ق � ��وم ول� � ��وا أم��ره��م
امرأة).
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أصدر بيانا استنكر فيه التصريحات المستفزة والمتكررة من دشتي

مجلس األمة :اتخاذ اإلجراءات القانونية
تجاه من يسيء إلى دول مجلس التعاون
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية والتكميلية
المنعقدة في  1و 2مارس
 2016إلى نتائج وقرارات
عدة أهمها تأدية م .أحمد
الجسار اليمين الدستورية
وزيرا للكهرباء والماء
وتزكية النائب علي الخميس
عضوا في لجان التشريعية
والمرافق والرياضة محل
الراحل نبيل الفضل وذلك
بعد تأديته اليمين الدستورية
أمام مجلس األمة.
وقد وافق مجلس االمة
في الجلسة على المداولة
الثانية لقانونين بشأن
تعديل بعض أحكام القانون
رقم  47لسنة  1993بشأن
الرعاية السكنية الذي ينص
على اعفاء المؤسسة
العامة للرعاية السكنية من
الرقابة المسبقة لديوان
المحاسبة ولجنة المناقصات
العامة لمدة خمس سنوات
والقانون بشأن بتعديل
بعض أحكام القانون رقم
( )53لسنة  2001بشأن
اإلدارة العامة للتحقيقات
وأحالهما المجلس القانون
إلى الحكومة.
وناقش المجلس  3طلبات
مناقشة بشأن التصريحات
المسيئة من النائب
د .عبد الحميد دشتي وقرار
الحكومة وقف مخصصات
العالج بالخارج والبدون وإلى
التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة الجلسة
ال� �ع ��ادي ��ة ال �ع �ل �ن �ي��ة ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة
ص�ب��اح ال�ث�لاث��اء  1م��ارس والتكميلية
ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ال �ع��اش��رة ص�ب��اح��ا
وتمت تالوة أسماء األعضاء املعتذرين
ع � ��ن ج� �ل� �س ��ة  1و 2م � � � ��ارس وأس � �م� ��اء
الغائبني والذين لم يكونوا موجودين
الساعة التاسعة صباحا واملنصرفني
ع��ن ال�ج�ل�س��ة امل��اض �ي��ة امل�ن�ع�ق��دة ف��ي 9
و 10ف�ب��راي��ر امل��اض��ي م��ن دون إذن أو
إخطار
وت�لا األم�ي�ن ال�ع��ام م��رس��وم بتعيني
م .أح� �م ��د ال �ج �س ��ار وزي � � ��را ل �ل �ك �ه��رب��اء
وامل ��اء وق��د ق��ام ال��وزي��ر ب�ت��أدي��ة اليمني
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ح� �س ��ب امل� � � � ��ادة  91م��ن
الدستور.
كما أدى عضو مجلس األمة الفائز
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات التكميلية ب��ال��دائ��رة
الثالثة النائب علي الخميس اليمني
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ح� �س ��ب امل� � � � ��ادة  91م��ن
الدستور.
ونظر املجلس ف��ي انتخاب اعضاء
ج ��دد ف��ي ال �ل �ج��ان ال �ت��ي ك ��ان يشغلها
ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل ال��راح��ل ن�ب�ي��ل الفضل
وق� � � ��د زك� � � ��ى امل � �ج � �ل� ��س ال � �ن � ��ائ � ��ب ع �ل��ي
ال �خ �م �ي��س ل �ع �ض��وي��ة ل �ج ��ان ال �ش ��ؤون
التشريعية والقانونية واملرافق العامة
والشباب والرياضة.
الرسائل الواردة
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ( )4رس��ائ��ل م��درج��ة
ع �ل ��ى ج � � ��دول األع� � �م � ��ال وان� �ت� �ه ��ى إل ��ى
القرارات التالية:

الجسار يؤدي
اليمين الدستورية
أمام المجلس وزيرا
للكهرباء والماء

تصويت نيابي في الجلسة السابقة

 اطلع املجلس على رسالة حضرةصاحب السمو امير البالد التي يشكر
فيها رئيس وأعضاء مجلس االمة على
تهنئتهم بمناسبة ال��ذك��رى الخامسة
وال�خ�م�س�ين للعيد ال��وط�ن��ي وال��ذك��رى
الخامسة والعشرين للتحرير .
 اط�ل��ع امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة سموول� ��ي ال �ع �ه��د ردا ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة رئ�ي��س
وأع� � �ض � ��اء م �ج �ل ��س األم � � ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
ال��ذك��رى ال�خ��ام�س��ة وال�خ�م�س�ين للعيد
الوطني والذكرى الخامسة والعشرين
للتحرير.
 اطلع املجلس على رس��ال��ة رئيسمجلس الشورى السعودي التي يشكر
فيها رئيس املجلس واملجلس املوقر
على امل��وق��ف امل�ش��رف لرئيس املجلس
خ�ل�ال م��ؤت �م��ر ات �ح��اد م �ج��ال��س ال ��دول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اع �ت ��راض ��ا ع �ل��ى ال �ك �ل �م��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا
رئيس مجلس الشورى اإليراني فيما
تعلق باململكة العربية السعودية.
 وافق املجلس على تكليف اللجانبسرعة انجاز تقارير عن االقتراحات
ومشروعات القوانني املتعلقة بالخطة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة للمجلس ل ��دور االن�ع�ق��اد
ال �ح��ال��ي وذل� ��ك ح �س��ب ال �ك �ش��ف امل��رف��ق
وامل�ت�ض�م��ن ( )17م �ش��روع��ا واق �ت��راح��ا
بقانون.
األسئلة البرلمانية
نظر املجلس بند األس�ئ�ل��ة املتوقع
أن يأتيها ال ��دور ف��ي الجلسة وك��ان��ت
كالتالي:
س��ؤال للنائب ع��دن��ان ع�ب��د الصمد
لوزير العدل وزي��ر االوق��اف والشؤون
االسالمية يعقوب الصانع عن إفادته

ع��ن م��دى صحة ع��ن شبهة ت��زوي��ر في
امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة ق��ائ�لا إن ال �س��ؤال مر
ع�ل�ي��ه أك �ث��ر م��ن س�ن��ة ول ��م ن �ع��رف م��اذا
ح ��دث ف��ي ت�ل��ك ال�ق�ض�ي��ة وق ��ال ال��وزي��ر
ل�ق��د ت�م��ت إح��ال��ة القضية إل��ى محكمة
الجنايات وأصبحت في عهدة السلطة
القضائية.
س � ��ؤال ل �ل �ن��ائ��ب د ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
ل �ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ع��ن س �ب��ب ع��دم
قيام البنوك بشمول م��ن أع��اد جدولة
دينه بصندوق االسرة وتمنى النائب
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون وت �ع �ل �ي �م��ات ال�ب�ن��ك
املركزي في هذا الشأن
س��ؤال للنائب سعد الخنفور وقال
إن � ��ه ل ��م ي �ت �س �ل��م إج ��اب ��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل ��ال �ي ��ة ع��ن
س ��ؤال ��ه ب �ش��أن ن �ي��ة ال� � � ��وزارة ب��رف��ع او

 17مشروعا طالب المجلس
باستعجالها من اللجان البرلمانية
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ة
ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات ب� �ش ��أن ط�ل��ب
امل�ج�ل��س م��ن ال �ل �ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة
اس� � �ت� � �ع� � �ج � ��ال ت � � �ق � ��اري � ��ره � ��ا ع ��ن
امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات واالق� � � �ت � � ��راح � � ��ات
بقوانني التالية:
م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ل � ��دى ل�ج�ن��ة
امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة ب� �ش ��أن ت�ع��دي��ل
ال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2005في
بلدية الكويت.
مشروعان واقتراحان بقانون
ل � � ��دى ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واإلرش � � � � � � ��اد ب �ش �ـ��أن
حقوق امللكية الفكرية والبحث

العلمي (حقوق املؤلف) وتنظيم
اتحادات الطلبة.
م � � �ش� � ��روع� � ��ات واق � � �ت� � ��راح� � ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ل � ��دى ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ب �ش��أن
املشتريات واملناقصات العامة
وت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق��م ( )79لسنة  1995ف��ي ش��أن
ال � ��رس � ��وم وال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف امل ��ال �ي ��ة
وم � �ق� ��اب� ��ل االن� � �ت� � �ف � ��اع ب ��امل ��راف ��ق
وال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ع ��ام ��ة وت �ع��دي��ل
ق � � ��ان � � ��ون م � ��ؤس � �س � ��ة ال � �خ � �ط� ��وط
الجوية الكويتية رقم ( )6لسنة
. 2008

م � � �ش� � ��روع� � ��ات واق � � �ت� � ��راح� � ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ل � ��دى ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الداخلية وال��دف��اع بشأن تنظيم
االج �ت �م��اع��ات وامل ��واك ��ب ال�ع��ام��ة
وتعديل القانون رق��م 1962/11
ف � � ��ي ش� � � � ��أن ج� � � � � � � � ��وازات ال� �س� �ف ��ر
وت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق� ��م  1968/23ف ��ي ش� ��أن ن�ظ��ام
ق ��وة ال�ش��رط��ة وت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون
رق��م  1962/65ف��ي ش��أن تنظيم
السجون.
م � � �ش� � ��روع� � ��ات واق � � �ت� � ��راح� � ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ل � ��دى ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ش��أن

ت �ع ��دي ��ل م� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق ��م
 1959/5بشأن قانون التسجيل
ال�ع�ق��اري وإن �ش��اء هيئة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع وت �ن �ظ �ي��م ال �ق �ض��اء
والعالج في الخارج وتنظيم حق
اإلضراب عن العمل للعاملني في
ال�ق�ط��اع�ين ال�ح�ك��وم��ي وال �خ��اص
وت�ج��ري��م ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب�ي��ة
وال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف �ي �م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �س �ح��ب ال �ج �ن �س �ي��ة إذا
استدعت املصلحة العامة.

خفض نسبة الدعم الحكومي لبعض
السلع الضرورية.
س � � � ��ؤال ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
لوزير ال��دول��ة لشؤون مجلس ال��وزراء
ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��د ال�ل��ه ع��ن العقود
واملناقصات الخاصة بالقريه التراثيه
ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق ق ��ائ�ل�ا :ل �ق��د م ��ر على
التاريخ املحدد الفتتاح ه��ذا املشروع
 ١٢ع ��ام ��ا ول � ��م ت �ح �ق��ق ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
أس� �ب ��اب ه� ��ذا ال �ت��أخ �ي��ر ك �م��ا أن وزي ��ر
امل��ال�ي��ة ي��رف��ض ت��زوي��دن��ا ب�ع�ق��د إن�ش��اء
ال �ق��ري��ة ال �ت��راث �ي��ة وع �ق��ب ع �ل �ي��ه ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر املالية
ب ��أن ال �س��ؤال م��وج��ه إل ��ى وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء وف ��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ي�ح�م�ل�ن��ي م�س��ؤول�ي��ه ع ��دم ال��رد
وع �ل��ى ال �ن��ائ��ب أن ي��وج��ه س � ��ؤاال إل��ى
ومستعد للرد عليه.
س ��ؤال ل�ل�ن��ائ��ب د خ�ل�ي��ل أب ��ل ل��وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي د ب��در
العيسى إلفادته عن التكلفة السنوية
للطالب في مرحلة التعليم الجامعي
وفي مراحل الدراسات العليا قائال إن
الرد لم يتضمن كلفة الطالب وسأعيد
توجيه السؤال مع سؤال آخر عن مدى
رب��ط التخصصات التعليمية بسوق
العمل وتوجيه سؤال أيضا إلى وزيرة
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط والتنمية
وع �ق��ب ع�ل�ي��ه وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
العالي بقوله :نحن مستعدون إلعادة
ال�ج��واب ع��ن أي س��ؤال إذا كانت كانت
اإلجابة فيها نقص.
سؤال للنائب د محمد الهدية لوزير
التربية وزي��ر التعليم العالي الفادته
ب � �ق ��رارات وم �ح��اض��ر ل �ج��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب م �ن ��ذ ع � ��ام  2009ووج� ��ه
النائب الشكر إلى الوزير على تعاونه
وإزال� � ��ة ج�م�ي��ع األس� �ب ��اب ال �ت��ي ق��دم��ت
السؤال من أجلها.
س � ��ؤال ل �ل �ن��ائ��ب د ع � ��ودة ال��روي �ع��ي
لوزير ال��دول��ة لشؤون مجلس ال��وزراء
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال �ل��ه ع��ن جميع
أن ��واع ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي امل �ق��دم للسلع
واملنتجات والوقود كافة وقال النائب
دائ �م��ا ت�ق��دم ال�ح�ك��وم��ة م�ع�ل��وم��ات غير
دقيقة وهناك الكثير من مواطن الهدر
يمكن القضاء عليها قبل اللجوء إلى
الدعوم.
س� � ��ؤال ل �ل �ن��ائ��ب د ع �ب ��د ال��رح �م��ن
ال � �ج � �ي � ��ران ل� �ن ��ائ ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد عن الجرائم األكثر انتشارا في
املجتمع الكويتي وق��د ح��ذر النائب
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الغانم :المجلس يرفض أي ممارسات
تهدد أمن دول الخليج
تتمة المنشور ص07
م��ن ان �ت �ش��ار ال �ف �ك��ر امل �ت �ط��رف وي�ج��ب
مواجهته وعقب عليه وزي��ر اإلع�لام
بقوله إن مجلس ال��وزراء أطلق خطة
مل��واج�ه��ة العنف الشبابي بمشاركة
عدة وزارات ومؤسسات في منتصف
 2013وفي اجتماعه األخير أكد وزير
ال��داخ �ل �ي��ة أن ال �ج��ري �م��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
انخفضت بنسبة ٪ ٩ .
س� ��ؤال ل�ل�ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل��ه امل�ع�ي��وف
ل��وزي��ر ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ع��ن أوض ��اع
أب �ن��اء ادارة ال�ح�ض��ان��ة العائلية وق��ال
ال �ن��ائ��ب ل ��م ي ��أت ال� �ج ��واب ب��ال��رغ��م من
م��رور سنة ولقد قدمت  ١١س��ؤاال الى
وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر االوق ��اف منذ شهر
ول � ��م ي � ��رد ع �ل ��ى اي م �ن �ه��ا ح �ت ��ى اآلن
وطالب النواب بجواب عن حقيقة منح
جمعية اإلصالح االجتماعي امتيازات
إلق ��ام ��ة م �ب��ان وم � � ��دارس وع �ق��ب عليه
وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي� ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة د ع�ل��ي العمير
بقوله  :يجب أن ت��وج��ه أسئلة بشكل
الئحي حتى تتم اإلجابة عنها.
إلغاء الرقابة المسبقة
واف��ق املجلس على امل��داول��ة الثانية
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
 47لسنة  1993الذي ينص على اعفاء
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
من الرقابة املسبقة ل��دي��وان املحاسبة
ولجنة املناقصات العامة مل��دة خمس
س �ن��وات وأح ��ال امل�ج�ل��س ال�ق��ان��ون إل��ى
الحكومة.
التحقيقات
واف��ق املجلس على امل��داول��ة الثانية

صباح الخالد:
الحكومة جادة
وحازمة في
معاقبة المسيئين
لعالقات الكويت
بالدول الخارجية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
( )53لسنة  2001بشأن اإلدارة العامة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات وي �ق �ض��ي االق � �ت� ��راح ب��أن
يسري عليهم ما يسري على نظرائهم
بالنيابة العامة من مكافآت ومميزات
م��ال�ي��ة او عينية اخ ��رى اث �ن��اء الخدمة
او عند انتهائها س��واء ك��ان مصدرها
القانون او اللوائح او القرارات وأحال
املجلس القانون إلى الحكومة.
الحماية النووية
واف��ق املجلس على امل��داول��ة الثانية
ب �ش��أن ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ت�ع��دي��ل
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ح� �م ��اي ��ة امل � ��ادي � ��ة ل �ل �م��واد
ال�ن��ووي��ة وأح ��ال املجلس ال�ق��ان��ون إلى
الحكومة وتهدف االتفاقية إلى إعطاء
الحق لجميع الدول في تطوير الطاقة
ال �ن��ووي��ة واس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي األغ ��راض
ال�س�ل�ي�م��ة م�ث��ل تحلية امل �ي��اه و توليد
ال�ط��اق��ة وم�ع��ال�ج��ة األم ��راض وق��د ق��ال
النائب األول لرئيس مجلس ال�ـ��وزراء
وزير الخارجيـة الشيخ صباح الخالد
إن توقيت املوافقة على هذه االتفاقية
مهم للغاية قبل القمة القادمة للطاقة
ف ��ي  28م� � ��ارس ال � �ج� ��اري امل � �ق� ��ررة ف��ي
واشنطن ألنه يبرز للعالم اهتمام دولة
ال �ك��وي��ت ب��اس �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة
السلمية.
ميزانية التسليح
وافق املجلس على مشروع القانون
بشأن اإلذن للحكومة في أخذ مبلغ من
امل��ال االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام وف�ت��ح اعتماد
إض��اف��ي بميزانية ال ��وزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية 2016/2015
وأح��ال املجلس القانون إل��ى الحكومة
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �ش ��أن أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع الشيخ
خ��ال��د ال �ج��راح أن ج�م�ي��ع ع �ق��ود وزارة

جانب من الجلسة السابقة

ال ��دف ��اع خ��اض �ع��ة ل �ل �ق �ن��وات ال��رق��اب �ي��ة
م ��ن ق �ب��ل دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال �ف �ت��وى
والتشريع وتدقق من املراقبني املاليني
وبالنسبة ملبلغ الثالثة مليارات دينار
سيصرف على عشر سنوات.
تصريحات دشتي المسيئة للمملكة
العربية السعودية
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ط�ل�ب��ا م��وق�ع��ا م��ن 27
ن��ائ�ب��ا مل�ن��اق�ش��ة ت�ص��ري�ح��ات ال �ن��ائ��ب د
عبدالحميد دشتي ومواقفه املعادية
ل � � ��دول م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
وت � �ك� ��رار ت �ص��ري �ح��ات��ه امل �س �ت �ف��زة وق��د
أج� �م ��ع ن � � ��واب م �ج �ل��س األم � � ��ة وم �ن �ه��م
رئ�ي��س املجلس على ادان ��ة واستنكار
ت � � �ص� � ��ري � � �ح� � ��ات دش � � � �ت � � ��ي وط� � ��ال � � �ب� � ��وا
بمحاسبته على تصريحاته املتكررة
وال�ع��دائ�ي��ة ض��د دول مجلس التعاون
الخليجي فيما طالب النواب بتطبيق
قانون ال��وح��دة الوطنية على الجميع
وبأن تكون هناك مسطرة واحدة وعدم
ت�م�ي�ي��ز ف��ي ك��ل م��ن ي �س��يء إل ��ى ال ��دول
الشقيقة والصديقة.
وق� � ��د أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س

م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ج��دي��ة وح ��زم
الحكومة الكويتية باتخاذ االج��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ت �ج��اه ك ��ل م ��ن ي �س��يء ال��ى
عالقات دولة الكويت باململكة العربية
السعودية وال ��دول الشقيقة موضحا
أن كل ما تتخذه الحكومة من اجراءات
ي�ن�ط�ل��ق م��ن ال ��دف ��اع ع��ن ال �ك��وي��ت أوال
ق�ب��ل أن ي �ك��ون دف��اع��ا ع��ن األش �ق��اء في
السعودية أو اي دولة من دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي وع �ق��ب امل�ن��اق�ش��ة
أص� ��در م�ج�ل��س األم� ��ة ب �ي��ان��ا يستنكر
ف�ي��ه اس� ��اءات ال�ن��ائ��ب دش�ت��ي للمملكة
العربية السعودية.
مخصصات العالج في الخارج
ن��اق��ش امل�ج�ل��س طلبني قدمهما 19
ن��ائ�ب��ا ب �ش��أن م�خ�ص�ص��ات ال �ع�ل�اج في
الخارج وقد أكد النواب خالل النقاش
وقف العمل بالالئحة الجديدة للعالج
بالخارج وال�ع��دول ع��ن ق��رار الحكومة
ب �ش��أن امل�خ�ص�ص��ات امل��ال �ي��ة للمرضى
ومرافقيهم وإيقاف تنفيذه حتى تتم
دراسته في اللجنة الصحية البرملانية

وأن تتحمل ال�ح�ك��وم��ة ن�ف�ق��ات السكن
للمرضى السيما في الدول االوروبية
وال� �ه ��در امل ��ال ��ي ف ��ي ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
ي��رج��ع إل ��ى ال �ع�ل�اج ال�س�ي��اح��ي ب��إي�ف��اد
غ �ي ��ر امل �س �ت �ح �ق�ي�ن م� ��ن امل� ��رض� ��ى ع�ل��ى
حساب املستحقني منهم.
وشدد النواب على ض��رورة تطوير
العمل في املكاتب الصحية الخارجية
وت �ق �ل �ي��ص ط � ��ول ال � � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة
واملراسالت مابني املستشفيات وادارة
العالج بالخارج في الكويت والجهات
املعنية وكذلك تطوير املرافق والرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ط�ب�ي��ة
النادرة في البالد.
وق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال��وزراء وزي��ر الصحة باإلنابة الشيخ
م �ح �م��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه إن أح� � ��د األس � �ب ��اب
الرئيسية إلصدار قرار جديد لتحديد
مخصصات مرضى العالج في الخارج
ه� ��و ال �ت �م ��اش ��ي م� ��ع س �ي ��اس ��ة ال ��دول ��ة
الحالية في إع��ادة النظر باالمتيازات
امل��ال �ي��ة وم �ح��اول��ة ت��رش�ي��ده��ا بالشكل
املناسب وكشف أن ح��االت العالج في
ال �خ��ارج ح�س��ب اإلح �ص��اءات ت�ع��دت ال�ـ

 7آالف ح��ال��ة ال �ع��ام امل��اض��ي مبينا أن
القرار حدد آلية إيفاد املرضى للعالج
في الخارج من خالل لجنة تخصصية.
من جانبه قال وزير األشغال العامة
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس األم ��ة د
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر إن ال �ح �ك��وم��ة س �ت��درس
ال� �ت ��وص� �ي ��ات امل� �ق ��دم ��ة وف � ��ق ال�ل�ائ �ح��ة
الداخلية ملجلس األم��ة وتتخذ القرار
امل�ن��اس��ب ب�ش��أن�ه��ا ف�ي�م��ا ي�ح�ق��ق ف��ائ��دة
املواطن وبالنسبة لالئحة العالج في
ال� �خ ��ارج ف �ه��ذا م ��ن اخ �ت �ص��اص وزارة
الصحة واليحق ألي نائب التدخل في
أعمال وزارة الصحة.
وع � �ق� ��ب ان � �ت � �ه� ��اء ال � �ن � �ق� ��اش ان �ت �ه��ى
املجلس إل��ى املوافقة على التوصيات
التالية:
إحالة موضوع العالج في الخارج
وم��ا دار من نقاش إل��ى لجنة الشؤون
ال� �ص� �ح� �ي ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ع� �م ��ل
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة إلع� � � ��داد ت �ق ��ري ��ر ب �ش��أن �ه��ا
وإحالته للمجلس خالل اسبوعني قبل
الجلسة املقررة في  15مارس الجاري.
أن توقف الحكومة العمل بالالئحة
الجديدة وكل ما يتعلق بمخصصات
العالج بالخارج والعودة إلى الوضع
ال �س��اب��ق وذل � ��ك ل �ح�ين ت �ق��دي��م ال�ل�ج�ن��ة
الصحية البرملانية تقريرها.
ترجع مخصصات املريض واملرافق
ك�م��ا ك��ان��ت ( )75دي �ن��ارا و( )50دي�ن��ارا
للمرافق.
إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي ط��ري �ق��ة ت�ح��دي��د
املواعيد مع األطباء بالخارج بحيث
تكون سريعة على أن يتحمل جميع
ال � �ف � �ح ��وص ��ات س� � � ��واء امل� �خ� �ب ��ري ��ة أو
األش �ع��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وت�ج�ه��ز جميع
التقارير التي تساعد على اإلس��راع

التتمة ص09

مجلس األمة يصدر بيانا يستنكر فيه إساءات دشتي للسعودية
أص ��در م�ج�ل��س األم ��ة ب�ي��ان��ا ضد
ت �ص��ري �ح��ات ال �ن ��ائ ��ب ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش �ت ��ي وإس� ��اء ت� ��ه إل� ��ى ال �س �ع��ودي��ة
نصه كالتالي:
إي�م��ان��ا منا بواجباتنا الوطنية
ومسؤولياتنا الدستورية نؤكد أن
مجلس األم��ة يرفض ويدين بشكل
ت� � ��ام وش � ��دي � ��د أي ت� �ص ��ري� �ح ��ات أو
ممارسات أو سياسات سواء كانت
م�ب��اش��رة أو غ�ي��ر م�ب��اش��رة ت�م��س أو
ت �س��يء أو ت �ه��دد س �ي��ادة واس �ت �ق��رار
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
وخ� ��اص� ��ة ت �ل ��ك امل ��وج� �ه ��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة
العربية السعودية الشقيقة.

وي � � � � ��ؤك� � � � � ��د امل � � � �ج � � � �ل� � � ��س رف � � �ض� � ��ه
ل � �ل � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ال � � �ت� � ��ي أط� �ل� �ق� �ه ��ا
ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ف��ي
أك� �ث ��ر م� ��ن م ��وق ��ف وال � �ت� ��ي ت �ت �ق��اط��ع
م � � ��ع م� �ص� �ل� �ح ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال� �ع� �ل� �ي ��ا
وت��وج �ه��ات �ه��ا ال��رس �م �ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة
ف��امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة هي
الشقيقة ال�ك�ب��رى للكويت وعمقنا
االس�ت��رات�ي�ج��ي وال�ح�ص��ن الحصني
للكويت من بعد الله ضد األخطار
التي تتربص بالكويت من أعدائها
كما يشترك البلدان ف��ي أواص��ر من
امل � ��ودة وامل �ح �ب��ة وامل �ص �ي��ر امل�ش�ت��رك
وال� �ع�ل�اق ��ات امل� �ت� �ج ��ذرة م �ن��ذ ال �ق��دم

حيث نرتبط معهم بأكثر من رابط
م� �ت�ي�ن أخ � � ��وى وق � � ��وي ك� �م ��ا ت��رت �ب��ط
ال �ق �ي��ادت��ان ب ��رواب ��ط وث �ي �ق��ة اخ��وي��ة
ل � ��ذل � ��ك ن � ��ؤك � ��د رف � �ض � �ن� ��ا ل �ل �ت �ع��رض
للمملكة السعودية الشقيقة وامنها
وسيادتها خاصة في ظل التحديات
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا السعودية
ف ��ي ال ��داخ ��ل وال � �خ� ��ارج وت�ع��رض�ه��ا
مل ��وج ��ة م� ��ن ال� �ه� �ج� �م ��ات االره ��اب� �ي ��ة
وج �م��اع��ات ال �ف �ك��ر ال �ض��ال امل �ت �ك��ررة
ح�ي��ث إن��ه ح�ت��ى ب�ل��ده ال�ك��وي��ت التي
ينتمي لها ويفترض أن ي��دي��ن لها
بالوالء لم تسلم منه ومن إساءاته.
وي� �ش ��دد م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي ه��ذا

ال � � �س� � �ي � ��اق ع� � �ل � ��ى ض� � � � � � ��رورة ص � ��ون
ال� ��وح� ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة ك �ص �م ��ام أم� ��ان
لوطننا ال�ك��وي��ت ف��ي ظ��ل املتغيرات
والتحوالت الجارية كما يشدد على
أن حفظ النسيج االجتماعي ورص
ال� �ص� �ف ��وف ه ��و اس �ت �ح �ق��اق م �ق��دس
وواج ��ب وط�ن��ي وأن ال�ع�ب��ث ب��االم��ن
ال��وط �ن��ي ه��و خ��ط أح �م��ر ل��ن يسمح
الي كان بتجاوزه وتخطيه.
وب ��اع� �ت ��زاز ن �س �ت��ذك��ر م ��ا ق� ��ام ب��ه
األخ رئيس مجلس األمة من موقف
ت�ل�ق��ائ��ي وم �ب��دئ��ي ش �ج��اع منسجم
م� ��ع ال� �ت ��وج ��ه ال ��رس� �م ��ي وال �ش �ع �ب��ي
ل �ل ��دول ��ة واع� �ت ��راض ��ه ع �ل��ى م ��ا ج��اء

ف��ي ك�ل�م��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش��ورى
االي � ��ران � ��ي ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة أث �ن��اء م��ؤت�م��ر
م �ن �ظ �م��ة ال � �ت � �ع� ��اون اإلس �ل��ام � ��ي ف��ي
ب �غ��داد م��وض�ح��ا أن��ه إذا ك��ان ال��وف��د
السعودي غير موجود في املؤتمر
وأن � ��ه ش �خ �ص �ي��ا وال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي
يمثلون السعودية.
وعليه يطالب املجلس الحكومة
ب��ات �خ��اذ ك��ل اإلج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
العاجلة ت�ج��اه مثل ه��ذه االس ��اءات
ووض � ��ع ح ��د ن �ه��ائ��ي ل �ض �م��ان ع��دم
ت � �ك� ��راره� ��ا م �س �ت �ق �ب�ل�ا م � ��ع م� ��واف� ��اة
املجلس بكل الخطوات واإلج��راءات

وال �ت �ط��ورات ف��ي ه��ذا ال �ش��أن وال�ت��ي
من شأنها تعزيز العالقات الوثيقة
ب�ين دول امل�ن�ظ��وم��ة الخليجية كما
ستحافظ على هذا الكيان الخليجي
وتعمل على صيانة اهدافه املرجوة
ن �ح��و م ��زي ��د م ��ن ال �ح �م��اي��ة واألم � ��ن
واالس � � �ت � � �ق� � ��رار مل � ��زي � ��د م� � ��ن ال� �ن� �م ��اء
واالزده� � ��ار ل ��دول امل�ن�ظ��وم��ة ورخ ��اء
شعوبها.
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تكليف الصحية دراسة مخصصات العالج بالخارج
وإعفاء السكنية من الرقابة المسبقة
تتمة المنشور ص08
في عالج املرضى.
ت� �ع� �ي�ي�ن م� ��وظ � �ف �ي�ن ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ف �ـ��ي
امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة وت ��دري� �ب� �ه ��م ع�ل��ى
التعامل مع الجمهور وتدريبهم أيضا
على التعامالت الرسمية مع القطاعات
املختلفة في الدول التي يعملون فيها.
ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �س �ف��ارات وامل�ك��ات��ب
ال �ص �ح �ي��ة وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات ب �ح �ي��ث إن
ك��ان��ت س�ت�ط��ول ف �ت��رة االن �ت �ظ��ار يرجع
امل ��ري ��ض إل � ��ى ال �ك ��وي ��ت خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
الطويلة لالنتظار ويرجع قبل موعده
بيومني.
االستعانة باألطباء املختصني في
جميع دول ال�ع��ال��م للحضور للكويت
ومعالجة كل املرضى املعنيني وكذلك
االستعانة بالفرق الطبية التخصصية
العاملية
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ج�ع��ل ال�ك��وي��ت م��رك��زا
ل �ل �ع�لاج ال �س��رط��ان وزراع � � ��ة األع �ض��اء
واالس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب� ��األط � �ب� ��اء م � ��ن ال� � ��دول
امل�ت�ق��دم��ة ب�ع�لاج ه��ذه األم� ��راض وبعد
ذل ��ك ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى أن ت �ك��ون ال�ك��وي��ت
مركزا طبيا متقدما في عالج العظام.
ف �ت��ح م��راك��ز ال �ع�ل�اج بمستشفيات
ع��امل�ي��ة م�ع��روف��ة ل�ت�ك��ون ل�ه��ا ف ��روع في
الكويت كما هي الحال في بعض دول
الخليج.

الخميس يؤدي
اليمين الدستورية
والمجلس يزكيه
عضوا للجان
التشريعية
والمرافق
والرياضة

حضور نيابي في جلسة  1مارس

إح ��ال ��ة دراس� � ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب� �خ� �ص ��وص ال � �ع �ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج إل ��ى
اللجنة الصحية لالستفادة منها.
معالجة أوضاع
غير محددى الجنسية
ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س ط� �ل � �ب ��ا ن �ي ��اب �ي ��ا
ب�م�ع��ال�ج��ة اوض � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة واس �ت �ي �ض��اح س�ي��اس��ة
الحكومة بهذا الشأن وطالب النواب
الحكومة بتجنيس املستحقني من فئة
املقيمني بصورة غير قانونية خاصة
أبناء الشهداء وابناء اقارب الكويتيني
واب� �ن ��اء ال �ع �س �ك��ري�ين وح �م �ل��ة اح �ص��اء
 1965ومنحهم االول��وي��ة ف��ي التعيني

في املؤسسات العسكرية والحكومية
وف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بعد الكويتيني
ف �ض�ل�ا ع ��ن ص � ��رف ال �ب �ط��اق��ة األم �ن �ي��ة
مل��ن ل��م يشملهم التجنيس واعطائهم
ح �ق��وق �ه��م االن �س ��ان �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
االس��اس �ي��ة وح ��ق ال�ت�ع�ل�ي��م وال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي ��ة وإل� � �غ � ��اء ال� �ق� �ي ��ود األم �ن �ي��ة
واق �ت �ص��اره��ا ع�ل��ى ال �ف��رد ن�ف�س��ه وع��دم
تحميله اي قيود امنية م��وج��ود على
احد افراد اسرته او اقاربه.
وقد أعلن وزير األشغال وزير الدولة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة د ع�ل��ي العمير
خ�ل�ال رده ع �ل��ى م�ل�اح �ظ��ات األع �ض��اء
ع ��ن رف� ��ع ك �ش��ف ب �ع��دد م ��ن مستحقي
التجنيس إلى مجلس الوزراء لدراسة

األسماء مشيدا ب��دور الجهاز املركزي
للمقيمني بصورة غير قانونية مشيرا
الى استمرار دور الجهاز في رعاية من
عدلوا أوضاعهم واظهروا جنسياتهم
األصلية.
وان� �ت� �ه ��ى ال� �ن� �ق ��اش إل� � ��ى ت� �ق ��دي ��م 8
ت��وص �ي��ات مل�ع��ال�ج��ة أوض � ��اع امل�ق�ي�م�ين
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة ل�ك��ن ح��ال ع��دم
توافر النصاب دون التصويت عليها
وأجلت تالوتها للجلسة املقبلة.

 12تقريرا يرفعها المجلس من جدول األعمال
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رح ب��رف��ع
التقارير التالية من جدول األعمال:
 ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ةاألم� � � � � � ��وال ال � �ع � ��ام � ��ة وامل� � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )1لسنة 1993م بشأن حماية األموال
العامة
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث للجنة اإلس�ك��ان�ي��ة
وامل � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
االقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة
صباح األحمد املتطورة.
 التقرير ال��راب��ع للجنة اإلسكانيةواملدرج بصفة االستعجال عن االقتراح
بقانون في شأن توفير وحدات وشقق
سكنية في املناطق الحضرية.
 التقرير الرابع عشر للجنة املرافقال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي شأن
إن � �ش � ��اء م � �ط� ��ار دول � � ��ى خ � � ��ارج ح � ��دود
املناطق السكنية.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤونال �ت �ع �ل �ي ��م وال � �ث � �ق ��اف ��ة واإلرش � � � � � ��اد ع��ن
بشأن
االقتــــراحات بقوانني
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.

 ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ع�ش��ر التكميليل �ل �ت �ق��ري��ر ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون
الخارجية وامل��درج بصفة االستعجال
ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح�ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
 ال �ت �ق��ري��ر ال � �س ��ادس ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ةالشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
في شأن إلتزام األشخاص االعتبارية
ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة ف��ي
دول��ة الكويت بأحكام القانون الدولي
لحقوق اإلنسان.
التقرير الحادي والثمانون للجنةال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اء هيئة
ع� ��ام� ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ل � ��رؤي � ��ة ه �ل ��ال ش �ه��ر
رمضان وهالل شهر شوال.
 التقرير التاسع واألربعون للجنةاملرافق العامة عن االقتراح بقانون في
ش��أن إن�ش��اء وإدارة وتشغيل املنشآت
النووية لألغراض السلمية.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�س��اب��ع وال�ع�ش��رون بعدامل � �ئ ��ة 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 في
ش��أن ت�ج��ري��م م�م��ارس��ة أع �م��ال السحر

والشعوذة.
 التقرير ال�ث��ام��ن وال�س�ت��ون للجنةاملرافق العامة عن االقتراحات بقوانني
في شــأن عدم جواز قطع املياه والتيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ع ��ن امل �ش �ت��رك�ي�ن إال ب�ع��د
ص ��دور ح�ك��م ق�ض��ائ��ي وب��إض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق�ـ��م ( 3م �ك��ررا) إل��ى ال�ق��ان��ون
رق��م (  )48لسنة 2005م بشأن تسوية
امل� �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ح �ق��ة ع� �ل ��ى امل ��واط� �ن�ي�ن
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى اس�ت�ه�لاك�ه��م ل�ل�ك�ه��رب��اء
واملاء.
 ال �ت �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة امل ��راف ��قالعامة عن االقتراحات بقوانني بشأن
إن �ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة إلدارة األزم ��ات
والكوارث.
ك� �م ��ا واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادة
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية واملدرج بصفة
االس �ت �ع �ج��ال ع ��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق��م( )12لسنة  2008م بتعديل بعض
أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم( )16لسنة 1960م إلى اللجنة ملزيد
من الدراسة
وواف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى إح ��ال ��ة كتب

الحكومة املدرجة على ج��دول األعمال
إلى اللجان التالية:
 إح��ال��ة ك�ت��اب وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��رال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ب �ش��أن ط�ل��ب تشكيل
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ح � ��ول ت � �ك� ��رار ح� ��االت
وف� �ي ��ات ال �ع �م ��ال ف ��ي م� �ش ��روع م��دي�ن��ة
ص�ب��اح ال�س��ال��م الجامعية (ال�ش��دادي��ة)
إل ��ى ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واإلرشاد.
 إح��ال��ة ك�ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي��رال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س األم� ��ة م��رف��ق
ب��ه تقرير عقد محطة ال��زور الشمالية
امل ��رح� �ل ��ة األول� � � ��ى إل � ��ى ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األموال العامة
 إح ��ال ��ة ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��رال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س األم� ��ة م��رف��ق
ب��ه رد ال�ح�ك��وم��ة ب�ش��أن ت�ق��ري��ري لجنة
التحقيق ف��ي ت �ج��اوزات هيئة أس��واق
امل��ال رق�م��ي (1و )2إل��ى لجنة ال�ش��ؤون
املالية واالقتصادية.
تكليف الصحية دراسة مخصصات
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وت��وص �ي��ة ب��إي�ق��اف
العمل بالقرار

 10توصيات للجنة الميزانيات
بشأن ميزانية
التسليح االستثنائية
واف� � � � � � � � � � ��ق امل� � � � �ج� � � � �ل � � � ��س ع � �ل� ��ى
ال �ت��وص �ي��ات ال � ��واردة ف��ي تقرير
ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ع ��ن م� �ش ��روع ق��ان��ون
ب�ش��أن اإلذن للحكومة ف��ي أخ��ذ
م �ب �ل��غ م� ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال� �ع ��ام
وفتح اعتماد إضافي بميزانية
ال � ��وزارات واإلدارات الحكومية
للسنة املالية  2016/2015وهي
كالتالي:
 - 1ض� � � ��رورة ت ��وف� �ي ��ر الئ �ح��ة
تنظيمية ذات ض��واب��ط مهنية
م�ق�ب��ول��ة ب �ه��دف إح �ك��ام ال��رق��اب��ة
امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة ع�ل��ى ميزانية
ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ح االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة م��ع
إع � �ط� ��ائ � �ه� ��ا امل� � � ��رون� � � ��ة ال �ل��ازم � ��ة
ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ ض �م��ن اإلط� � ��ار امل�ن�ظ��م
لقواعد تنفيذ ميزانية التسلح
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة م � ��ع إع� �ط ��ائ� �ه ��ا
امل��رون��ة ال�ل�ازم��ة للتنفيذ ضمن
اإلط � � ��ار امل �ن �ظ��م ل �ق ��واع ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امل�ي��زان�ي��ة للحيلولة دون ت�ك��رار
شبهات ومآخذ صفقات التسلح
ال �س��اب �ق��ة ك� �ـ (امل� ��دف� ��ع األم��ري �ك��ي
ب�ل�ادي��ن وص ��واري ��خ س��ي س�ك��وا
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ل �ل �ق ��وة ال �ب �ح��ري��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وامل � ��دف � ��ع ال �ص �ي �ن��ي
وال � ��زوارق الفرنسية وم��درع��ات
واري��ر البرية وطائرتي الشحن
وصفقة الرفال).
 - 2قيام كل من وزارة الدفاع
ومجلس ال��دف��اع األع�ل��ى بإجراء
ال ��دراس ��ات ال�ك��اف�ي��ة والتخطيط
امل�س�ب��ق وال�ت�ن�س�ي��ق ال�ك��ام��ل بني
اإلدارات املختلفة ب��ال��وزارة قبل
إبرام العقود الخاصة بالتسليح
وال �ت �ع ��زي ��ز ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ت�لاف��ي
أوج� � � ��ه ال � �ق � �ص ��ور ال � �ت� ��ي ش��اب��ت
العديد من التعاقدات السابقة
 - 3إخ � � �ض� � ��اع االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات
والعقود املبرمة بشأن التسليح
وامل� � �ع � ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة ل��رق��اب��ة
االجهزة الرقابية بالدولة.
 - 4ض � � ��رورة ت �ض �م�ي�ن ن�ف��س
العقود املوقعة لتوريد األسلحة
وامل � � �ع� � ��دات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ب��ال �ح��د
األدن� � � ��ى مل � �خ� ��زون ق� �ط ��ع ال �غ �ي��ار
ال ��ذي يكفي لعمليات الصيانة
ال��دوري��ة مل��دة خمس س�ن��وات أو
ملدة ربع العمر االفتراضي لتلك
املعدات أيهما كما هو متبع في

مثل هذه العقود.
 - 5ت � �ض � �م �ي�ن ك � ��اف � ��ة ع� �ق ��ود
ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ح ب � � �ش� � ��روط ج ��زائ� �ي ��ة
وض � �م ��ان ��ات ك ��اف �ي ��ة ت �ك �ف��ل ح��ق
الدولة في استيفاء كافة الحقوق
م��ن ق �ب��ل ال �غ �ي��ر وت �ض �م��ن حسن
تنفيذ ال�ت�ع��اق��دات ب��امل��واص�ف��ات
ال�ف�ن�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة وف ��ي امل��واع�ي��د
املحددة.
 - 6االل �ت ��زام بتطبيق أح�ك��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  25ل �س �ن��ة 1996
ب� �ش ��أن ال �ك �ش��ف ع ��ن ال �ع �م��والت
ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ف� ��ي ال� �ع� �ق ��ود ال �ت��ي
تبرمها الدولة.
 - 7ض � ��رورة ال �ف �ح��ص ال�ف�ن��ي
وبذل العناية املهنية الفائقة من
قبل املختصني في وزارة الدفاع
لكشف وتجربة كفاءة وفعالية
األس �ل �ح��ة وامل � �ع� ��دات واألن �ظ �م��ة
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة امل � �ش� � �ت � ��راة وم � ��دى
مطابقتها ل�ل�م��واص�ف��ات الفنية
امل�ط�ل��وب��ة م��ن ق�ب��ل ال� � ��وزارة قبل
تسلمها تسلما نهائيا.
 - 8ضرورة العمل على تهيئة
األم � ��اك � ��ن ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال�ل��ازم� ��ة
ل �ت �خ��زي��ن االس� �ل� �ح ��ة وامل � �ع� ��دات
واألن �ظ �م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل �ش �ت��راة
حفاظا على كفاءتها وفعاليتها
وج ��اه ��زي� �ت� �ه ��ا وض� �م ��ان ��ا ل �ع��دم
ت �ل �ف �ه��ا ل �ل �ح �ي �ل��ول��ة دون ت �ك��رار
امل� ��آخ� ��ذ ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت ع �م �ل �ي��ات
التخزين العسكرية سابقا.
 - 9ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ق�ي��ام جهاز
امل ��راق � �ب �ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن ب��ال �ت��دق �ي��ق
امل �س �ب��ق ع �ل��ى ك� �ش ��وف ال �ص��رف
لعقود التسلح وف��ق املتطلبات
ال��رق��اب�ي��ة والتنظيمية للتحقق
من سالمة الصرف وفق القواعد
امل � �ن � �ظ � �م ��ة ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل � �ي ��زان � �ي ��ة
ومتطلبات الجهات الرقابية.
 - 10إرف � � � � � ��اق ب� � �ي � ��ان م ��ال ��ي
تفصيلي م��وض�ح��ا ف�ي��ه ت��وزي��ع
املبالغ امل�ق��درة ميزانية التسلح
محل التنفيذ للسنوات العشر
القادمة وبيان املنصرف الفعلي
م� �ن� �ه ��ا وذل� � � � ��ك ض � �م� ��ن امل � ��ذك � ��رة
اإلي� �ض ��اح� �ي ��ة مل� �ي ��زان� �ي ��ة وزارة
ال��دف��اع اب�ت��داء م��ن السنة املالية
.2017/2016
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أكدوا أنهم ناقشوا هموم وشجون المواطنين في جلستي الثالثاء واألربعاء

نواب :العالج بالخارج للمستحقين فقط
أوضح نواب ان مجلس
االمة ناقش في جلستي
الثالثاء واالربعاء
الماضيين هموم
وشجون المواطنين
وتم االستفاضة في
توضيح الحقائق التي
كان هدفها االساسي
هو الدفاع عن
مكتسبات المواطن
وعدم المساس بها
واشاروا الى ان الجلسة
تصدت لقضيتين
شعبيتين مهمتين
تمس شريحة كبيرة
من المواطنين أوالهما
قضية العالج بالخارج
وطلب النواب من
الحكومة تدارس األمر
مع اللجنة الصحية في
المجلس لبيان الحقائق
وتصحيح األوضاع
المقلوبة أو المغلوطة
والثانية تتعلق بقضية
فئة البدون .والكل
كان يدعو إلى إنصاف
هذه الفئة ومواجهة
الجميع بالحقائق
الدامغة التي توضح
المستحق من غير
المستحق.

ق��ال النائب ع��ادل الخرافي أمني
سر املجلس إن الجلسة دارت حول
شؤون وشجون املواطنني فضفض
ف�ي�ه��ا ال �ن��واب ع�م��ا ب��داخ�ل�ه��م بشأن
أم� ��ري� ��ن م �ه �م�ي�ن األول ه� ��و ق�ض�ي��ة
ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج وقضية الضمان
الصحي وكفاءته في الكويت وهي
م � ��ادة م ��ن م � ��واد ال ��دس� �ت ��ور ت�ت�ع�ل��ق
بمستوى ال��رع��اي��ة الطبية والعالج
بالخارج وقد وصلنا إلى توصيات
نرجو أن يكون فيها نوع من الحكمة
والترشيد وفيها أيضا حرص على
كرامة املواطنني وصحتهم.
أم��ا املوضوع الثاني فهو قضية
ال �ب��دون وأي �ض��ا ط��رح ال �ن��واب فيها
أم � ��ورا ك �ث �ي��رة وف ��ي ال �ن �ه��اي��ة رف�ع��ت
ال �ج �ل �س��ة ل� �ع ��دم اك� �ت� �م ��ال ال �ن �ص��اب
وستستكمل في الجلسة املقبلة.
واعرب النائب عدنان عبدالصمد
ع ��ن رض� � ��اه ع ��ن ال �ج �ل �س��ة وق� � ��ال إن
ال� �ج� �ل� �س ��ة ك� ��ان� ��ت ج � �ي� ��دة ت� �ن ��اول ��ت
قضيتني مهمتني تشغالن املجتمع
ال �ك��وي �ت��ي أواله� �م ��ا ق �ض �ي��ة ال �ع�لاج
ب ��ال � �خ ��ارج وق � ��د أخ � � ��ذت ح �ق �ه��ا م��ن
املناقشة املستفيضة وكان االهتمام
بها خاصة فيما يتعلق بالقرارات
املتخبطة من جهة الحكومة بدليل
أن �ه��م ك��ل ي��وم�ين ي �غ �ي��رون ف��ي ق��رار
امل �خ �ص �ص��ات م� ��رة  150دي� �ن ��ارا ثم
ي�ن��زل��ون إل��ى  75ث��م إل��ى  45وك��ذل��ك
الحال بالنسبة للمرافق اليوم فيه
م��راف��ق غ ��دا م��ا ف��ي م��راف��ق ف��واض��ح
م��ن ال� �ق ��رارات ال�ح�ك��وم�ي��ة أن �ه��ا غير
م� ��دروس� ��ة دراس � � ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ج� ��ادة
ب��دل�ي��ل أن ال�ح�ك��وم��ة ل��دي�ه��ا ن�ي��ة في
إع��ادة النظر في مثل ه��ذه ال�ق��رارات
ن �ت �ي �ج��ة ل � � � ��ردود ال� �ف� �ع ��ل ال �ش �ع �ب �ي��ة
املتمثلة ف��ي اع �ت��راض ال �ن��واب على
مثل هذه القرارات.
ن� �ع ��م ه � �ن� ��اك ت� �ض� �خ ��م وم �ب��ال �غ��ة
ف ��ي امل �ب��ال��غ ال� �ت ��ي ت �ص ��رف ل�ل�ع�لاج
بالخارج وه�ن��اك تطور رهيب جدا
في املبالغ والجهات املرسلة ولذلك
ال� �ت ��رش� �ي ��د ي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ض�م��ن
ض � ��واب � ��ط ح �ق �ي �ق �ي��ة وم ��وض ��وع� �ي ��ة
بحيث نمنع تماما م��ا يطلق عليه
العالج السياحي والكل يعترف بأن
ه �ن��اك أن ��اس ال ي�س�ت�ح�ق��ون ال�ع�لاج
بالخارج ولكنهم يذهبون بطريقة
أو بأخرى ويتم تمديد فترة العالج
خاصة خالل الصيف مما يعني أن
ال�ق�ض�ي��ة ل�ي�س��ت ق�ض�ي��ة ع�ل�اج إن�م��ا
قضية سياحة.
ه ��ذا ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ف�ي��ه أن��اس
م�س�ت�ح�ق��ون وي �ف �ت��رض أن ي��رس�ل��وا
ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ل�ك��ن ال يتمكنون
م��ن ذل ��ك ل �ع��دم وج� ��ود واس �ط��ة لهم
ف � �ه� ��ؤالء ي� �ج ��ب أن ي ��ذه� �ب ��وا ول �ه��م
األولوية.
أيضا هناك مبالغة ف��ي تكاليف
ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ف��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات

د.محمد الحويلة

عادل الخرافي

عدنان عبد الصمد

الخرافي :ناقشنا
شؤون وشجون
المواطنين

الحويلة :إيقاف
عبد الصمد :هناك
تضخيم ومبالغة في تخفيض المخصصات
المبالغ التي تصرف والالئحة التنفيذية
للعالج بالخارج
للعالج بالخارج

الخاصة في لندن وحتى في أمريكا
وفي الدول الغربية عموما يسألون
امل��ري��ض ه��ل ال �ع�لاج ع�ل��ى حسابكم
ام على حساب الحكومة؟ ف��إذا كان
العالج على حساب الحكومة تكون
ال�ت�ك��ال�ي��ف أك�ث��ر م�م��ا ل��و ك��ان��ت على
الحساب الشخصي للمريض.
أيضا قضية الرقابة املالية على
املصروفات في املكاتب الصحية مع
األس��ف ضعيفة ج��دا ونحن سنركز
ون ��ؤك ��د ض � � ��رورة إرس � � ��ال م��راق �ب�ين
دائ� �م�ي�ن ف ��ي امل �ك��ات��ب ال �ص �ح �ي��ة في
الخارج.
ص �ح �ي��ح ق� ��د ت �ت �ك �ل��ف ال �ح �ك��وم��ة
بعض املبالغ بسبب هؤالء املراقبني
ول� �ك ��ن ه� ��ذا س �ي��وف��ر م �ب��ال��غ ك�ب�ي��رة

جدا نتيجة إلحكام الرقابة وأيضا
سنطالب بتمكني دي��وان املحاسبة
من الرقابة وهذا الكالم ليس مجرد
ت � �ص ��ور م� ��ن ع � �ن ��دي وإن � �م� ��ا ح�س��ب
دراس� � ��ات ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة ه�ن��اك
دراس � � ��ة م ��ن  300ص �ف �ح��ة ودراس � ��ة
اخ� � ��رى م� ��ن  185ص �ف �ح��ة ودراس� � ��ة
ث� ��ال � �ث� ��ة وه� � � � ��ذه ال � � � ��دراس � � � ��ات ك �ل �ه��ا
تختص بالعالج بالخارج وأول ما
الحظته ف��ي ه��ذه ال��دراس��ات قضية
م�ه�م��ة ي�س�ط��ره��ا دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ف��ي ت �ق��اري��ره وه ��ي أن ال �ح �ك��وم��ة ال
ت��أخ��ذ بتوصيات دي ��وان املحاسبة
امل� ��درج� ��ة ف ��ي ت� �ق ��اري ��ره ب�خ�ص��وص
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ف ��إذا ال�ح�ك��وم��ة ال
تأخذ بهذه التوصيات؛ فمن ال��ذي

ي��أخ��ذ ب�ه��ا؟ ل��ذل��ك ي�ج��ب إح��ال��ة ه��ذه
الدراسات التفصيلية واملوضوعية
واملعمقة م��ن قبل دي ��وان املحاسبة
إل ��ى ال �ل �ج�ن��ة ال �ص �ح�ي��ة ل�لاس�ت�ف��ادة
منها عند إع��داد تقريرها وإرساله
مل� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة م � � ��رة ث ��ان� �ي ��ة ح �ت��ى
ي� �ك ��ون ق� ��رارن� ��ا م��وض��وع �ي��ا م�ب�ن�ي��ا
ع�ل��ى ب�ي��ان��ات وأس ��س وأي أح��د من
اإلخ��وان يريد االط�لاع على بيانات
أو أرق � ��ام ت �خ��ص ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
لعدة سنوات موجودة لدينا.
قضية أخ��رى مهمة ج��دا يثيرها
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وه � ��ي ض � ��رورة
التنسيق بني الجهات املختلفة التي
ترسل للعالج بالخارج فلدينا عدة
ج �ه��ات م �ث��ل وزارة ال �ص �ح��ة بشكل

العمير :نحترم توجهات النواب ولكن
ال نستطيع التعهد بشيء إال بعد الدراسة
ص� ��رح وزي � ��ر األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر ق��ائ�لا إن الجلسة
اشتملت على ملفني مهمني وهما
ملف العالج بالخارج وملف غير
م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة وال �ح �ك��وم��ة
بينت موقفها في كال امللفني.
وت��اب��ع :فحول امللف األول قلنا
إن ه ��ذه امل �خ �ص �ص��ات ت �م��ت ب�ن��اء
ع �ل��ى دراس� � ��ة م ��ن ل �ج �ن��ة م�خ�ت�ص��ة
م ��ن ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع وال �ن �ف��ط
وال�ص�ح��ة وع�ن��دم��ا أص ��در ال �ن��واب
ب�ع��ض ال�ت��وص�ي��ات ق�ل�ن��ا ب��أن ه��ذه

ال�ت��وص�ي��ات س �ت��درس ف��ي مجلس
ال � � � � � ��وزراء وأي � �ض � ��ا اخ� � ��ذ امل �ج �ل��س
توصية بأن تدرس لجنة الشؤون
الصحية الئ�ح��ة ال�ع�لاج بالخارج
ال � � �ج� � ��دي� � ��دة وأي� � � �ض � � ��ا ي� � ��درس� � ��ون
امل�خ�ص�ص��ات وي �ك��ون ل�ه��م ت�ص��ور
م� �ع�ي�ن .م� ��ردف� ��ا :ل �ل �ج �ن��ة ال� �ح ��ق أن
ت� � ��درس م ��ا ت� �ش ��اء وأن ت ��رف ��ع م��ن
التوصيات ما تريد ونحن نحترم
توجهات النواب ولكن فيما يتعلق
ب��إص��رار بعض ال �ن��واب أن نتعهد
ل�ه��م ب�ش��يء فنحن ال نملك إع�ط��اء
هذا التعهد إال بعد الدراسة.

د.علي العمير

ك �ب �ي��ر وال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري ووزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ووزارة ال��دف��اع وب�ص��ورة
ج��زئ�ي��ة وزارة ال�خ��ارج�ي��ة وال�ح��رس
الوطني أم��ا الجهات األرب��ع األول��ى
م��رص��ود ل�ه��ا م�ب��ال��غ وت �ت �ط��ور ه��ذه
املبالغ باستمرار وبالتالي ال بد من
دراس ��ة م��وض��وع�ي��ة لقضية ال�ع�لاج
ب��ال�خ��ارج على ضوئها يتم إعطاء
كل ذي حق حقه.
أما قضية ترشيد امليزانية فهناك
م��واط��ن كثيرة للهدر وامل�ب��ال�غ��ة في
الصرف واالستهالك يمكن ترشيد
امل�ي��زان�ي��ة م��ن خ�لال �ه��ا.وق��ال النائب
د.محمد الحويلة ان الجلسة كانت
م�ث�م��رة ب ��دأت ب��ال�ح��دي��ث ح ��ول ق��رار
ت �خ �ف �ي��ض امل �خ �ص �ص��ات ال �خ��اص��ة
باملرضى الذاهبني للعالج بالخارج.
وق� � ��د ت� �م ��ت م �ن ��اق �ش ��ة امل ��وض ��وع
ب �ع �ن��اي��ة ألن ك �ث �ي��را م ��ن امل��واط �ن�ي�ن
ت � �ض� ��رروا م ��ن دخ� � ��ول ال � �ق� ��رار ح�ي��ز
التنفيذ فجأة حيث حدث لبس في
ب ��داي ��ة ال�ت�ط�ب�ي��ق وب��ال �ت��ال��ي أص ��در
املجلس عددا من التوصيات أهمها
إي �ق ��اف ال� �ق ��رار ال �خ ��اص بتخفيض
املخصصات وكذلك إيقاف الالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج حتى
ت� �ت ��م دراس � � � ��ة امل � ��وض � ��وع ب ��دق ��ة ف��ي
ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة وم� ��ن ثم
وض� ��ع ه� ��ذه ال �ت��وص �ي��ات امل �ط �ل��وب��ة
في االعتبار عند متخذي القرار من
السلطة التنفيذية.
أيضا كان هناك نقاش جيد حول
قضية البدون ولكن لم تتم الجلسة
لعدم اكتمال النصاب وبالتالي لم
نصل إلى قرار نصوت عليه وأرجئ
امل��وض��وع الس�ت�ك�م��ال��ه ف��ي الجلسة
املقبلة.
أم��ا ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي فقال
إن الجلسة كانت جيدة وتسير في
ال�ط��ري��ق الصحيح ل��وال أن�ه��ا فقدت
ال� �ن� �ص ��اب ال� � ��ذي ك � ��ان م� �ت ��واف ��را ف��ي
مناقشة القضية األولى وهي قضية
ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج وم��ن ث��م االن�ت�ه��اء
إل � � ��ى ق � � � ��رار إل � � ��ى ت ��وص � �ي ��ة ب ��دع ��وة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي امل��وض��وع م��رة أخ��رى
بعد أن تشارك اللجنة الصحية في
دراسة األمر داخل اللجنة.
أم � ��ا ع� �ن ��د م �ن��اق �ش��ة ق �ض �ي��ة ف�ئ��ة
ال� �ب ��دون ه� ��ذا امل ��وض ��وع اإلن �س��ان��ي
املهم وال��ذي يخص شريحة ليست
بالقليلة وعلى الرغم من أن النواب
ت �ح��دث��وا ف �ي �ه��ا م��ؤي��دي ��ن ل�ل�ح�ق��وق
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ل� �ه ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة وم � ��ن ث��م
ي��رف �ض��ون م �م��اط �ل��ة ال �ح �ك��وم��ة لهم
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن ه � �ن ��اك دالئ� ��ل
واض�ح��ة بناء على دراس ��ات عميقة
م��ن ال�ج�ه��از امل��رك��زي امل�ن��وط ب��ه حل
املشكلة ت��ؤك��د أن ه�ن��اك ح��وال��ي 32
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والبدون قضية ال تحتمل المماطلة
تتمة المنشور ص10
أل� �ف ��ا ي �س �ت �ح �ق��ون ال �ت �ج �ن �ي��س ف ��ورا
وك � � ��ان ي �ن �ب �غ��ي أن ي� �ت ��م ذل � ��ك ف� ��ورا
أم � ��ا ال� �ب ��اق ��ون ف� ��األم� ��ر ف �ي ��ه ق � ��والن:
إم ��ا أن ي �ق��دم اآلخ� � ��رون امل �س �ت �ن��دات
الثبوتية الصحيحة إلثبات حقهم
أو ي �ص��ارح��وا ب��أن��ه ل�ي��س ل�ه��م حق
ف ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ل �ك��ن ذل � ��ك ال ي�ع�ن��ي
ح��رم��ان�ه��م م��ن ال �ح �ق��وق اإلن�س��ان�ي��ة
ال �ض��روري��ة ك�ح��ق ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ع�م��ل
واألوراق الثبوتية للميالد والزواج
والطالق وامليراث وما إلى ذلك.
وم��ن املؤسف أن نصاب الجلسة
لم يكتمل مما أدى إلى رفع الجلسة
م��ن دون ال��وص��ول إل��ى ق ��رار حاسم
يصوت عليه ومن ثم علق املوضوع
برمته للجلسة املقبلة.
وأك��د ال�ع�ن��زي أن��ه م��ن ال�ض��روري
االن �ت �ه��اء م��ن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ب��أس��رع
وقت ممكن حتى ال نترك كرة الثلج
تكبر شيئا فشيئا وتتفاقم األم��ور
م�م��ا يجعل القضية ت ��زداد تعقيدا
ف��ال �ح��ل ال �ي��وم أف �ض��ل م��ن ال�ت��أج�ي��ل
للغد.
وأض ��اف ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
ان ال� �ج� �ل� �س ��ة ت � �ص � ��دت ل �ق �ض �ي �ت�ين
ش�ع�ب�ي�ت�ين م�ه�م�ت�ين ت�م��س شريحة
كبيرة من املواطنني أوالهما العالج
ب ��ال� �خ ��ارج وال �ث��ان �ي��ة ت �ت �ع �ل��ق ب�ف�ئ��ة
البدون.
بالنسبة للقضية االول ��ى ناقش
امل� �ج� �ل ��س ب ��اس� �ت� �ف ��اض ��ة واه� �ت� �م ��ام
موضوع العالج في الخارج ما له وما
عليه واستحوذ موضوع تخفيض
املخصصات املالية بموجب تلويح
ال�ح�ك��وم��ة وت�ص��ري�ح�ه��ا بتخفيض
ه� ��ذه امل �خ �ص �ص��ات إل� ��ى  75دي �ن��ار
ب ��دال م��ن  150دي �ن ��ارا وم �ع ��روف أن
هذه املخصصات مرت بعدة مراحل
م ��ن ال �ت �خ �ف �ي��ض امل� �ت ��واص ��ل ب�ح�ج��ة
أن امل � ��وض � ��وع أص � �ب� ��ح ع �ب �ئ��ا ع�ل��ى
امليزانية وخاصة في هذه الظروف
االقتصادية للدولة والتي انخفض
فيها سعر البترول بأكثر من  60في
املئة عن ذي قبل.
والحقيقة أن سبب إثقال امليزانية
راجع إلى عدم التدقيق في املبتعثني
ل� �ل� �ع�ل�اج ح� �ت ��ى أن� � ��ه أص � �ب� ��ح ه �ن��اك
م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه ال �ع�ل�اج ال�س�ي��اح��ي
ح �ي��ث ك � ��ان ه� �ن ��اك اب� �ت� �ع ��اث ل �ف �ئ��ات
كثيرة ال يستحق العالج بالخارج
ول� �ك ��ن ل ��دي ��ه واس� �ط ��ة ت �س �ت �ط �ي��ع أن
تدبر له ه��ذا االبتعاث على حساب
آخ��ري��ن مستحقني بالفعل ولكنهم
ال ي�ج��دون م��ن يساعدهم وم��ن هنا
ط��ال��ب ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��واب بترشيد
ه ��ذا االب �ت �ع��اث ل��وق��ف ال �ه��در امل��ال��ي
واإلس��راف في هذا الجانب بدال من
التوجه إل��ى تخفيض املخصصات
خ� ��اص� ��ة وأن أع� � �ب � ��اء امل � ��رض � ��ى ف��ي

حمدان العازمي

عسكر العنزي

كامل العوضي

د.عبدالحميد دشتي

العنزي :دراسات
تؤكد أن 32
ألفا يستحقون
التجنيس فورا

العوضي :العالج
السياحي وابتعاث
من ال يستحق
سبب المشكلة

دشتي :التخبط
العازمي :الحكومة
واالنفراد بالقرارات تريد تحميل
يجعل األمور تبدو المريض أخطاءها
على غير حقيقتها وهذا أمر مرفوض

ال�خ��ارج اصبحت اك�ث��ر م��ن ذي قبل
نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية
وب ��ال � �ت ��ال ��ي ف� � ��إن ه� � ��ذا ال �ت �خ �ف �ي��ض
س� �ي� �ض� �ي ��ف أع � � �ب� � ��اء ج� � ��دي� � ��دة ع �ل��ى
امل��ري��ض ال ��ذي ي��ذه��ب ل�ل�خ��ارج بناء
على استحقاق ضروري لذلك.
وم � ��ن ه� �ن ��ا ك � ��ان ت � �ش ��دد ال � �ن ��واب
وم � � � �ع� � � ��ارض � � � �ت � � � �ه� � � ��م ل � �ت � �خ � �ف � �ي� ��ض
امل �خ �ص �ص��ات ت �ح��ت أي ظ � ��رف م��ن
الظروف ورأوا أن املوضوع بحاجة
إلى دراس��ة موضوعية دقيقة تضع
ال� �ن� �ق ��اط ع �ل ��ى ال � �ح� ��روف وط ��ال �ب ��وا
الحكومة بتدارس األم��ر مع اللجنة
الصحية في املجلس لبيان الحقائق
وت �ص �ح �ي��ح األوض � � ��اع امل �ق �ل��وب��ة أو
املغلوطة.
أما القضية الثانية التي ناقشها
املجلس وصال فيها النواب وجالوا
وأدل��ى كل منهم بدلوه فهي قضية
ال� �ب ��دون وق ��د أع� ��رب ك ��ل ع ��ن وج�ه��ة
نظره والكل كان يدعو إلى إنصاف
ه � � ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة وم� ��واج � �ه� ��ة ال �ج �م �ي��ع
ب��ال �ح �ق��ائ��ق ال ��دام �غ ��ة ال �ت��ي ت��وض��ح
امل �س �ت �ح��ق م ��ن غ �ي��ر امل �س �ت �ح��ق لكن

الجلسة في النهاية لم تنته بقرار أو
توصيات بسبب عدم وجود نصاب
يسمح بالتصويت على املوضوع.
وبدوره قال النائب د.عبدالحميد
دش � � �ت� � ��ي :ب � ��دأن � ��ا ب � �ن � �ش� ��اط ج ��دي ��د
ون��اق�ش�ن��ا م��وض��وع��ا م�ه�م��ا للغاية
ش � ��ارك ف �ي��ه ال �ج �م �ي��ع ت �ق��ري �ب��ا وه��و
موضوع العالج بالخارج كنا نحن
وال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ط � ��رف واح� � ��د ول��م
ن �ك��ن خ�ص�م�ين ألن �ن��ا ن �ح��رص على
ال �ت �ع��اون م��ع ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي كانت
ت� �ط ��رح ب �ع ��ض امل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
تظهرها ك��أن�ه��ا ض��د امل��واط��ن وه��ي
ل �ي �س��ت ك ��ذل ��ك ول� �ك ��ن ج � ��اء ذل � ��ك م��ن
ب��اب ال�ت�خ�ب��ط واالن �ف ��راد ب��ال �ق��رارات
وبالتالي عملنا من التوصيات ما
ينقل األمر برمته إلى لجنة الشؤون
ال �ص �ح �ي��ة وع �ل��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة أن
ي � �ت� ��واص� ��ل وي� �ح� �ض ��ر ف � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
الصحية وخالل أسبوعني يرفعون
ت �ق ��ري ��را ح �ي��ث إن ال � �ق� ��رار ل ��ن ي�ن�ف��ذ
م��ن أول أب��ري��ل وب��ال�ت��ال��ي ق��د تتغير
األم ��ور بعد مناقشة وزي��ر الصحة
ممثال للسلطة التنفيذية واللجنة

ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ك �ل �ف �ه ��ا امل �ج �ل��س
ونأمل أن تأتي التوصيات بتصور
ش��ام��ل ي��راع��ي ال�ح��ال��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ن �م��ر ب �ه��ا وف ��ي نفس
الوقت تعطي املواطن حقه طاملا أن
الخدمات الصحية في البالد فيها
م �ش��اك��ل ك �ث �ي��رة وم �ت��ردي��ة إل� ��ى حد
م��ا ف��ي ب�ع��ض األم� ��ور إل ��ى أن ي��أت��ي
اليوم ال��ذي نستغني فيه عن إيفاد
امل ��رض ��ى ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ول �ك��ن
عندما ن�ق��رر أن ن��وف��د أح��د فإننا ال
بد أن نوفد املستحق فقط ونعطيه
املخصصات التي ال تجعله يحتاج
شيئا من أحد.
ث��م ب�ع��د ذل��ك انتقلنا إل��ى قضية
مستحقة وهي قضية البدون وجدير
بالذكر ان املقترحني في القضيتني
تقدمت بهما أنا شخصيا وزمالئي
ال� � �ن � ��واب :ط �ل��ال ال � �ج �ل�ال وس �ل �ط��ان
اللغيصم ود.عودة الرويعي وماجد
موسى وعبدالله املعيوف وفيصل
ال � �ك � �ن ��دري وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا وم� �ب ��ارك
ال �ح��ري��ص ف�ق�ض�ي��ة ال� �ب ��دون قضية
ش��ائ �ك��ة ت �ن��اق �ش �ن��ا ح��ول �ه��ا ن �ق��اش��ا

المبالغ المنصرفة على العالج بالخارج منذ  2012/2011إلى 2016/2015
2016/2015
الخدمات الصحية بالخارج 195.210.000
10.000.000
الديوان األميري

2015/2014
441.294.863
21.299.034

2014/2013
196.337.924
13.799.881

2013/2012
205.017.536
21.746.560

2012/2011
175.365.272
13.997.257

135.000.000

309.061.359

117.239.599

122.511.976

121.176.838

وزارة الصحة
الحرس الوطني

10.000

19.922

10.000

10.000

10.000

وزارة الخارجية

200.000

688.749

174.813

420.000

52.177

وزارة الداخلية

25.000.000

29.999.359

199.999.631

20.000.000

20.000.000

وزارة الدفاع

25.000.000

80.226.440

45.114.000

40.329.000

20.129.000

م�س�ت�ف�ي�ض��ا واس �ت �م �ع �ن��ا أي �ض��ا من
ال �ح �ك ��وم ��ة وك� ��ان� ��ت ل �ن ��ا م ��داخ�ل�ات
جادة وحاسمة تتعلق بفئة البدون
س��واء لتجنيس املستحقني أو آلية
ال �ت �ع��اط��ي م��ع غ �ي��ر امل�س�ت�ح�ق�ين من
وج�ه��ة ن�ظ��ر ال�ج�ه��از امل��رك��زي ولكن
ال ب��د م��ن إعطائهم ش�ه��ادات ميالد
وتسجيل ع�ق��ود ال ��زواج واح��وال�ه��م
ال�ش�خ�ص�ي��ة ك��امل��واري��ث وال��وص��اي��ا
وك� � ��ذل� � ��ك ال � �ح � �ص � ��ول ع � �ل� ��ى رخ� ��ص
القيادة ثم حق التعليم وحق العمل
وص��رف بطاقات للشريحة الثانية
إلى أن ينظر في وضع الفئتني.
واوض��ح النائب حمدان العازمي
ان الحكومة مع األسف لم تلتزم وال
حسبت ح�س��اب املجلس ف��ي قضية
العالج بالخارج فلو كانت تحسب
ح�س��اب املجلس م��ا ق��ال��ت إن ال�ق��رار
ي �ب��دأ م ��ن اول إب ��ري ��ل وأم � ��س ب ��دأت
ت�ط�ب�ي�ق��ه اع �ت �ب��ارا م��ن  1م� ��ارس وال
شك أن املتاجرة بقضايا مثل قضية
ال �ص �ح��ة أم� ��ر غ �ي��ر م �ق �ب��ول وال �ي ��وم
الحكومة على لسان وزي��ر الصحة
بالوكالة الشيخ محمد العبد الله
إجمالي ما تم صرفه على العالج
بالخارج في وزارة الصحة
2012/2011

 121مليون دينار

2013/2012

 122مليون دينار

2014/2013

 117مليون دينار

 309 2015/2014ماليني دينار
اإلجمالي

 669مليون دينار

ت�ع�ت��رف وت �ق��ول إن ع��دد املسافرين
للعالج بالخارج سبعة آالف سنويا
ه��ذا ال��رق��م م��ا م �ص��دره؟ أل�ي��س بأمر
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة؟ ث ��م ي �ت �ح��دث��ون ع��ن
املستحق وغير املستحق ويقولون
ه ��ذا ق ��رار ل�ج�ن��ة وه ��و ب��ال�ف�ع��ل ق��رار
لجنة لكنه باألصل كان قرار لوزير
ال�ص�ح��ة األس �ب��ق ه�ل�ال ال�س��اي��ر وت��م
إلغاؤه.
ث � � ��م ن � ��أت � ��ي ل� �ق� �ض� �ي ��ة ت �خ �ف �ي��ض
امل � � �ص � � ��اري � � ��ف ال� � �ع� � �ل � ��ة ل � �ي � �س� ��ت ف��ي
امل� �خ� �ص� �ص ��ات وإن� � �م � ��ا ب �ت �خ �ف �ي��ض
امل �ص��اري��ف ح �ي��ث إن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ف��ي ال �خ��ارج ال نستطيع أن نتحكم
ب �ه��ا ك �م��ا أش ��رن ��ا ف ��ي االس �ت �ج ��واب
فشركاتنا إلى اليوم تعطي فواتير
إلكترونية وال تعطي فواتير أصلية
ف �ه��ي ال� �ت ��ي ت �ض��ع امل �ب �ل��غ وت��رس �ل��ه
ل �ل �ك��وي��ت وك ��ان ��ت امل �خ �ص �ص��ات في
السابق تصل الى  300دينار ثم 150
ث��م خ�ف�ض��ت إل��ى  75ل�ل�م��ري��ض و75
للمرافق وكانت امليزانية في السابق
 100م �ل �ي��ون واآلن امل �ي��زان �ي��ة 300
م �ل �ي��ون وامل �خ �ص �ص��ات خ�ف�ض��وه��ا
فهل تريد الحكومة تحميل املريض
أخطاءها؟ وهذا أمر خطير ال يمكن
القبول به ويبدو ان الحكومة تمادت
من كثرة تعاون املجلس معها ولم
تعد تحسب حسابه واليوم املجلس
كأنه «يطر» من الحكومة كي توافق
وإال مل ��ا ق ��ال ��ت ي �ط �ب��ق م ��ن  1اب��ري��ل
ول�ك�ن�ه��ا ب ��دأت ب��ال�ف�ع��ل ف��ي تطبيقه
من  1م��ارس وت��م إب�لاغ املرضى في
ال �خ ��ارج ب��ذل��ك ف �ك��ان ق� ��رارا مباغتا
أرب� ��ك ه� ��ؤالء امل ��رض ��ى ول ��م ي�ع��رف��وا
كيف يتصرفون.
أم � � ��ا ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال �ت ��ي
ت�ن��اول�ت�ه��ا ال�ج�ل�س��ة ف�ك��ان��ت قضية
ال� � �ب � ��دون وه� � ��ي ق �ض �ي ��ة إن �س��ان �ي��ة
وم� ��ع األس � ��ف ال �ج �ل �س��ة ج � ��اءت ب�لا
ن� �ص ��اب وك� � ��أن ال �ق �ض �ي��ة أص �ب �ح��ت
ت�ث��ار للمتاجرة بها فحسب وه��ذا
ال يجوز فهي مسؤولية يتحملها
املجلس وك��ان يفترض على لجنة
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع أن ت �ح��دد ع��دد
ال� � ��ذي� � ��ن س� � � ��وف ي � �ت� ��م ت �ج �ن �ي �س �ه��م
وه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ت�ت�ح�م�ل�ه��ا جميع
امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة وأع �ت �ق��د ان �ه��ا
أعلى من مستوى املجلس وأعتقد
أن� �ه ��ا ت �ح �ت��اج إل � ��ى ق� � ��رار س�ي��اس��ي
واآلن ح �ت ��ى ف� ��ي ال �ت ��وظ �ي ��ف ن ��رى
أن� ��ه ي �ت��م ت��وظ �ي �ف �ه��م ف ��ي ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع والتربية وبعض الوزارات
األخ��رىوي �ج��ب أن ت�ت��م زي ��ادة ه��ذه
األع� ��داد خ��اص��ة أن ف�ي�ه��م أص�ح��اب
الكفاءات والشهادات.
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ملف
اللجان
في يناير 2016
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األحد  27جمادى األولى  06 . 1437مارس 2016

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

 9لجان مؤقتة عقدت اجتماعاتها
في يناير
اللجنة اإلسكانية

عقدت  9لجان مؤقتة
 3اجتماعات في شهر
يناير استغرقت ساعتين
و 50دقيقة ولم تنجز
خاللها مواضيع ولم
تعد تقارير.
ووفق تقرير أعده
قطاع اللجان البرلمانية
تبين أن لجان الجواب
على الخطاب األميري
وذوي االحتياجات
الخاصة والمرأة
واألسرة فقط عقدت
 3اجتماعات في يناير.
وتبقى على جدول
أعمال اللجان المؤقتة
 159موضوعا وفيما
يلي التفاصيل:
نتناول في هذه الحلقة
اجتماعات اللجان
المؤقتة حيث عقدت 10
لجان مؤقتة  11اجتماعا
في شهر ديسمبر
استغرقت  14ساعة
وربع الساعة وانجزت
تقريرين اثنين.

الخطاب األميري
 ل �ج �ن��ة م� �ش ��روع ال � �ج ��واب ع�ل��ىالخطاب األم �ي��ري :عقدت اجتماعا
واح ��دا اس�ت�غ��رق  45دق�ي�ق��ة وم��درج
ع� �ل ��ى ج � � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا م �ن��اق �ش��ة
م � �ش� ��روع ال � �ج � ��واب ع �ل ��ى ال �خ �ط��اب
األم � �ي� ��ري ل � ��دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ع ��ادي
الرابع.
الشباب والرياضة
 ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة :لمتعقد ال�ل�ج��ة اج�ت�م��اع��ات ف��ي يناير
ول � ��م ت �ن �ج��ز ت� �ق ��اري ��ر وت �ب �ق ��ى ع�ل��ى
جدول اعمالها  34موضوعا منها:
 م �ش��روع ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ت��واف��ققوانني الرياضة الكويتية وامليثاق
وال� �ن� �ظ ��م االس� ��اس � �ي� ��ة ل�ل�ات� �ح ��ادات
الدولية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ةمادتني جديدتني برقم  1مكررا و1
مكررا أ ال��ى امل��رس��وم بالقانون رقم
 42ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش��أن الهيئات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة( .رس� ��ال� ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
الصحية) (التقرير العشرون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق ��م 42
ل �س �ن��ة  1978ف� ��ي ش� � ��أن ال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��ان� �ش ��اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2007
بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في
ك��ل م��ن اللجنة األومل�ب�ي��ة الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة 3م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة 2007
بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في
ك��ل م��ن اللجنة االومل�ب�ي��ة الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  7لسنة 2007
بشأن دعم االندية الرياضية.
 اقتراح بقانون بانشاء صندوقتأمني صحي للرياضيني.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلبعض احكام املرسوم بالقانون رقم
 42ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش��أن الهيئات
ال��ري��اض �ي��ة وال �ق��ان��ون رق ��م  5لسنة
 2007في ش��أن تنظيم بعض اوجه
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

العمل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة االوملبية
ال �ك��وي �ت �ي��ة واالت� � �ح � ��ادات واالن ��دي ��ة
الرياضية.
 اقتراح بقانون بانشاء صندوقتأمني صحي للرياضيني.
 اق�ت��راح برغبة ل��زي��ادة امليزانيةاملقررة لالندية الرياضية الشاملة
م��ن  500.000خمسمئة ال��ف دي�ن��ار
كويتي الى  1.000.000مليون دينار
ك ��وي �ت ��ي ح �ت ��ى ت �س �ت �ط �ي��ع االن ��دي ��ة
ال � ��وف � ��اء ب� �م ��رت� �ب ��ات وم �خ �ص �ص��ات
وبدالت الالعبني وتطوير انشطتها
وفرقها الرياضية (م�ح��ال برسالة
م ��ن ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي).
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة لتشكيل لجنةت �ض��م م�م�ث�ل�ين ع ��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وم ��ؤس� �س ��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي امل �ع �ن �ي��ة ب�ق�ض��اي��ا
ال� �ش� �ب ��اب ،ل� ��دراس� ��ة ه � ��ذه ال �ظ��اه��رة
(امل � � �خ� � ��درات وامل� � ��ؤث� � ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة)
واق�ت��راح الوسائل الكفيلة بتوعية
الشباب.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ان ي�ق��وم مكتبوزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب
والهيئة العامة للشباب والرياضة
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة
باستعارة صاالت املدارس او بصفة
االي �ج ��ار ل�لان��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة حتى
ي�ت�س�ن��ى ل �ف��رق االل� �ع ��اب ال�ج�م��اع�ي��ة
اس� �ت� �غ�ل�ال ال� � �ص � ��االت ل �ل �ت �م��ري �ن��ات
ع�ل��ى ان ت�ك��ون ب�ع��د س��اع��ات العمل
املدرسي.
 -اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ � �ب ��ة خ �ص �خ �ص��ة
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

االن � ��دي � ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة م � ��ع م� ��راع� ��اة
ت� �ح ��وي ��ل ك� ��ل ال � ��دع � ��وم ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال �ح��ال �ي��ة امل ��رص ��ودة ل �ه��ذه االن��دي��ة
ك�م�ي��زان�ي��ات ال��ى ج��وائ��ز مسابقات
االتحادات الرياضية على اختالفها
ع �ل��ى ان ت �ك��ون ه� ��ذه ال �ق �ي �م��ة ال�ح��د
االدنى قابلة للزيادة.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ان� �ش ��اء م��راك��زش � �ب� ��اب مل� �ن ��اط ��ق ال� �ق� �ص ��ر وت �ي �م ��اء
والنعيم والنسيم والعيون والواحة
ومدينة سعد العبدالله.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ت�ف�ع�ي��ل انشطةم� ��راك� ��ز ال� �ش� �ب ��اب م� ��ن خ �ل��ال اق ��ام ��ة
االن� � �ش� � �ط � ��ة وامل � � � �ب � � ��اري � � ��ات ل� �ل� �ف ��رق
الرياضية وخلق املنافسات بينهم
وان ي �ك��ون ه �ن��اك ت �ع��اون وتنسيق
ب �ي��ن وزارة ال � �ت ��رب � �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م
والهيئة العامة للشباب والرياضة
باقامة االنشطة في امل��دارس خالل
ال �ف �ت��رة امل �س��ائ �ي��ة وم �م ��ارس ��ة ك��اف��ة
اوجه النشاط االجتماعي والثقافي
وال� � � ��ري� � � ��اض� � � ��ي خ� � �ل � ��ال ال � �ع � �ط�ل��ات
الصيفية.
 اق�ت��راح برغبة توفير امليزانيةالكافية لترميم ن��ادي الصليبخات
الرياضي مع تعديل ارضية ملعب
كرة القدم الخاص به.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ان ت �ق��وم وزارةال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب م�م�ث�ل��ة
بالهيئة العامة للشباب والرياضة
وب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم ب��اع��ادة ص��االت امل��دارس
ول� � � ��و ب� �ص� �ف ��ة االي� � � �ج � � ��ار ل�ل�ان ��دي ��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ح� �ت ��ى ي �ت �س �ن��ى ل �ف��رق
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االل �ع��اب ال�ج�م��اع�ي��ة اس �ت �غ�لال ه��ذه
الصاالت للتمرينات على ان يكون
من بعد ساعات العمل الدراسي.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان� �ش ��اء مجمعم �ت �ك��ام��ل الح � � ��راض ال �س �ب��اح��ة ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ال� �ج� �ه ��راء ي � ��زود ب �م��درب�ين
م �ت �خ �ص �ص�ي�ن م � ��ن ذوي ال� �ك� �ف ��اءة
ع�ل��ى ان ي�ض��م قسما خ��اص��ا ل��ذوي
االحتياجات الخاصة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ�ي��س
ل �ج �ن��ة ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ع�ل��ى
تكليف ال�ل�ج�ن��ة ب��دراس��ة امل�ش�ك�لات
وال � �ع� ��وائ� ��ق ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه االن ��دي ��ة
الرياضية الشاملة واملتخصصة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل�ق��دم
من بعض االعضاء بتكليف اللجنة
بالتحقيق في قرار ايقاف االعالمي
ن � � � ��ادر ك � � ��رم م� � �ق � ��دم (ال� ��دي� ��وان � �ي� ��ة)
وال� ��وق� ��وف ع �ل��ى اس� �ب ��اب ��ه ،ب �ع��د ان
ابدى رأيه في البرنامج على احداث
اخ � �ف� ��اق امل �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي �ت��ي ل �ك��رة
القدم في بطولة (خليجي  )22التي
اقيمت مؤخرا بالرياض.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالمة باملوافقة على االقتراح املقدم
من بعض االع�ض��اء بتشكيل لجنة
استشارية تسمى «اللجنة الوطنية
ال��ري��اض �ي��ة االس �ت �ش��اري��ة» مل�ع��اون��ة
لجنة الشباب والرياضة في تقديم
امل �ش��ورة وال ��دراس ��ات وامل�ق�ت��رح��ات
مل �ع��ال �ج��ة ك ��اف ��ة اوج� � ��ه االخ� �ت�ل�االت
وامل� �ش ��اك ��ل ال �ت ��ي ادت ال� ��ى ان �ح ��دار

الوضع الرياضي العام.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالمة باملوافقة على االقتراح املقدم
م� � ��ن ب � �ع� ��ض االع� � � �ض � � ��اء امل �ت �ض �م��ن
م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ات م�ن�ه��ا
احالة املوضوع الى اللجنة لتتولى
التحقيق في اسباب ايقاف النشاط
ال��ري��اض��ي ف��ي ض��وء ك��ل م��ا ج��اء او
اث �ي��ر ب��ال �ج �ل �س��ة وي �ت �ص��ل ب �ص��دور
قرار ايقاف النشاط الرياضي.
االسكانية
 ال �ل �ج �ن��ة االس �ك��ان �ي��ة :ل ��م تعقداللجنة اجتماعات في يناير وتبقى
على ج��دول اعمالها  46موضوعا
منها:
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح�ك��ام امل��ادة ( )15م��ن القانون رقم
( )47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أناض ��اف ��ة م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ()28
م�ك��ررا ال��ى القانون رق��م ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتأسيس شركات عقارية لإلسكان.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رق��م  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةج��دي��دة ب��رق��م ( )29م �ك��ررا للقانون
رق � ��م ( )47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��اس �ت �ب��دالن��ص امل� ��ادة ( )30م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.
 االقتراح بقانون بإضافة مادةج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م ( 36م � �ك� ��ررا أ) ال ��ى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنمساواة املرأة الكويتية املتزوجة من
غير كويتي باملرأة الكويتية املطلقة
أو األرملة في القرض السكني.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنمنح امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن ت��م استمالك
ش� �ق� �ق� �ه ��م ف� � ��ي م � �ج � �م ��ع ال � �ص� ��واب� ��ر
األولوية بالرعاية السكنية.
 -االقتراح بقانون في شأن املدن
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لجنة الموارد تدرس اقتراحات شغل الوظائف
القيادية وزيادة رواتب موظفي الدولة
لجنة شؤون ذوي االحتياجات الخاصة
تتمة المنشور ص12
السكنية.
 االقتراح بقانون بتعديل الفقرةاالول ��ى م��ن امل ��ادة ( )32م��ن القانون
رق � ��م ( )47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
 االق � � �ت� � ��رح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إض ��اف ��ةم��ادة ج��دي��دة برقم ( 29م�ك��ررا) الى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن بنكالتسليف واإلدخار.
 االقتراح بقانون بإضافة مادةجديدة برقم ( 4مكررا) الى القانون
رق��م ( )30لسنة  1965ب��إن�ش��اء بنك
التسليف واالدخار.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق املرأة اإلسكاني.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت��وف �ي��ر ال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة بصفة
مؤقتة ملستحقي الرعاية السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتعديل املادة ( 4البند  )4من القانون
رق � ��م ( )47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م ( 29م � �ك� ��ررا أ) ال ��ى
القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية( .رسالة من لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 اقتراح بقانون في شأن توفيرال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة ب�ص�ف��ة مؤقتة
ملستحقي الرعاية السكنية.
 رسالة بإحالة الشكوى رقم 202من لجنة العرائض والشكاوى الى
لجنة الشؤون االسكانية وذلك بعد
فحص الشكوى وإعماال لحكم املادة
 156م��ن ال�لائ�ح��ة الداخلية ملجلس
األمة تم احالة الشكوى الى اللجنة
االسكانية بحكم اختصاصها.
 تعديل على امل��ادة رقم (( )36أ)الى القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية استثناء من
احكام القانون رقم ( )66لسنة 1998
املشار اليه .تعفى املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ووزارة األشغال
ووزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م��ن أحكام
ق ��ان ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة وم��ن
ال��رق��اب��ة املسبقة ل��دي��وان املحاسبة
وذل��ك فيما يتصل ب��امل�ش��اري��ع ذات
الصلة بأعمال قوانني الرعاية.
 -تعديل م�ق��دم بتعديل بصيغة

المعاقون
لجنة ش��ؤون ذوي االحتياجات
الخاصة :عقدت اجتماعا واحدا في
ي�ن��اي��ر اس�ت�غ��رق س��اع��ة و 20دقيقة
ولم تنجز موضوعات وتبقى على
جدول اعمالها  24موضوعا هي:
 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )34م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )8لسنة
 2010بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
 االق�ت��راح بقانون بشأن تعديلاحكام القانون رقم ( )8لسنة 2010
ف��ي ش ��أن ح �ق��وق األش� �خ ��اص ذوي
اإلعاقة.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنحقوق ورعاية املعاقني.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إض ��اف ��ةم��ادت�ين جديدتني ال��ى القانون رقم
( )8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش� ��أن ح�ق��وق
األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ب��األرق��ام
( 12مكررا و  12مكررا أ).
 االقتراح بقانون بإنشاء تعديلبعض احكام القانون رقم ( )8لسنة
 2010بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
 اقتراح بقانون في شأن مجمعق��ائ��د اإلن�س��ان�ي��ة «ص �ب��اح األح �م��د»
لذوي االحتياجات الخاصة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة( )34من القانون رقم ( )8لسنة2010
ب � �ش� ��أن ح � �ق� ��وق األش � � �خ� � ��اص ذوي
اإلعاقة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةجديدة برقم ( 40مكررا) الى القانون
رقم ( )8لسنة 2010في شأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة( )41م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )8لسنة
 2010ف��ي ش��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي اإلعاقة.
 االق�ت��راح بقانون بشأن تعديلالقانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن
ح �ق��وق األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة..
(ال� �ت �ق ��ري ��ر ال � �س� ��ادس ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 اقتراح برغبة ان يتم منح ذوياإلعاقة الشديدة افضلية الحصول
على الرعاية السكنية اثناء وصول
دوره دون الدخول في نظام القرعة

24

24

اح�ك��ام امل��ادة ( )19م��ن القانون رقم
 47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

أن ي�ع�ط��ى ح��ري��ة اخ �ت �ي��ار ال��وح��دة
السكنية ق�ب��ل اآلخ��ري��ن ف��ي الدفعة
ب �ع��د ان ي �ت��م اط�ل�اع��ه ع �ل��ى خ��ري�ط��ة
املنطقة حتى يختار منزله بالقرب
من خدمات املنطقة.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة إن� �ش ��اء م��راك��زت� ��أه � �ي� ��ل ل� �ل� �م� �ع ��اق�ي�ن ذه � �ن � �ي� ��ا ي �ت��م
تدريبهم فيها على مهن او هوايات
تناسب مع قدراتهم واستعداداتهم
وذلك على أيدي خبراء متخصصني
في هذا النوع من التدريب.
 اق�ت��راح برغبة إن�ش��اء إدارة فيكل محافظة من محافظات الكويت
لترعى مصالح ذوي االحتياجات
الخاصة ويسهل انجاز معامالتهم
واإلج��راءات الخاصة بهم وبأولياء
أمورهم.
 اق� � � � � �ت � � � � ��راح ب� � ��رغ � � �ب� � ��ة إن � � �ش� � ��اءإدارة خ ��اص ��ة ت �ع �ن��ى ب �ف �ئ��ة ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وم �ت�لازم��ة
ال��داون األم��ر ال��ذي يؤسس للتعليم
امل �ت ��وس ��ط وال� �ث ��ان ��وي ل� �ه ��ذه ال�ف�ئ��ة
وبما يضمن تطور التنظيم االداري
وال� �ت ��رب ��وي ل�ل�م�ع�ل�م�ين واالداري� �ي ��ن
ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ف �ئ��ة االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة وبرنامج متالزمة الداون.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة إن� � �ش � ��اء ن ��ادري ��اض ��ي خ � ��اص ل � �ح ��االت اإلع ��اق ��ة
ال � ��ذه � �ن � �ي � ��ة ب� �م� �خ� �ت� �ل ��ف أن � ��واع � �ه � ��ا
وتجهيزه باملستلزمات املطلوبة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألموال العامة بإحالة تقرير ديوان
املحاسبة حول املالحظات املتعلقة
ب ��أوج ��ه ال �ع �م��ل ب��امل �ج �ل��س األع �ل��ى

7

5

0

0

0 0 0

اقتراح برغبة

اقتراح بقانون

مشروع بقانون

ل� �ش ��ؤون امل �ع��اق�ي�ن ال� ��ى ل �ج �ن��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
 تعديل مقدم من وزارة الشؤوناالجتماعية والعمل على البند 16
من املادة  48من القانون رقم  8لسنة
 2010ف��ي ش��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي اإلع ��اق ��ة وال �ت��ي ت�ق�ض��ي ب��أن��ه
ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ه �ي �ئ��ة ت �ق��دي��م ت�ق��ري��ر
س �ن��وي ع��ن أع�م��ال�ه��ا مل�ج�ل��س األم��ة
ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه
خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��ة امل� ��اض � �ي� ��ة وم� � ��ا ه��و
مخطط له خالل السنة القادمة.
الموارد البشرية
لجنة امل ��وارد البشرية الوطنية:
ل��م تعقد اجتماعات ف��ي يناير ولم
ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
أعمالها  39موضوعا منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام املرسوم رقم  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام املرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إنشاءمركز إعداد القياديني.
 االقتراح بقانون بشأن التعينيفي الوظائف القيادية.
 االق�ت��راح بقانون بشأن شروطتولي املناصب القيادية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()28
لسنة  2011ف��ي ش��أن م�ن��ح أع�ض��اء
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارة
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التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون اض��اف��ة فقرةجديدة للمادة ( )6من القانون رقم
( )28ل �س �ن��ة  2011ف ��ي ش� ��أن م�ن��ح
ب� ��دالت وم �ك��اف��آت ألع �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ب� � � ��وزارة
التربية ووزارة األوقاف.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()28
لسنة  2011ف��ي ش��أن م�ن��ح أع�ض��اء
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 االقتراح بقانون في شأن بعضاألحكام الخاصة بمرتبات املوظفني
الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةامل ��رت� �ب ��ات وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
وم��راج �ع �ت �ه��ا ب� �ن ��اء ع �ل��ى ال� ��زي� ��ادة
السنوية في معدل التضخم حسب
ال� ��رق� ��م ال� �ق� �ي ��اس ��ي ال � �ع� ��ام ب� � � ��اإلدارة
املركزية لإلحصاء.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةب��واق��ع  ٪ 25م��ن ال��رات��ب األس��اس��ي
ل�ل�م��وظ�ف�ين امل��دن �ي�ين ال �ع��ام �ل�ين في
القطاع الحكومي الذين ال يتمتعون
بكادر خاص.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادةال �خ��ام �س��ة م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ()28
ل �س �ن��ة  2011ب� �ش ��أن م �ن��ح أع �ض��اء
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية بدالت ومكافآت.

 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةج ��دي ��دة ال� ��ى امل � � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م��ن
القانون رقم ( )28لسنة  2011بشأن
م �ن��ح أع� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
الكويتيني ب��وزارة ووزارة األوق��اف
وال� � � � �ش � � � ��ؤون اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ة ب � � ��دالت
ومكافآت.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة فقرةج��دي��دة ال��ى امل ��ادة ( )6م��ن القانون
رقم ( )28لسنة  2011في شأن منح
أع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية ب ��وزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 اق� � � �ت � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنامل �س �ت �ح �ق��ات امل ��ال� �ي ��ة وال �ت��أم �ي �ن �ي��ة
ل�ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة ح��ال
انتهاء الخدمة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب �ص��رف رات ��بال ��درج ��ة ال �ت��ي ت �ت��م ت��رق �ي��ة امل��وظ��ف
دون ان�ت�ظ��ار لتوفير اع�ت�م��اد مالي
للوظيفة االعلى وذلك للقضاء على
مشكلة الرسوب الوظيفي.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ان � �ش� ��اء م��رك��زاك��ادي �م��ي ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن ال�ع�ل�م��اء
وال� � �خ� � �ب � ��راء ال ��وط � �ن � �ي �ي�ن امل� �ح ��ال�ي�ن
للتقاعد في نقل الخبرات الوطنية
ف ��ي ك ��اف ��ة ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
وال �ن �ظ��ري��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل�ل��راغ�ب�ين
ف��ي التوظيف م��ن خريجي املرحلة
الثانوية او الجامعية او املعاهد.
 وض� � � � � � ��ع أس� � � � � � ��س اج � � ��رائ� � � �ي � � ��ةوم ��وض ��وع � �ي ��ة الخ � �ت � �ي� ��ار ش��اغ �ل��ي
الوظيف ال�ق�ي��ادة وال�ع��ام��ة بالدولة
دون استثناءات وكذا النظم الكفيلة
ب �ت �ط��وي��ر أدائ � �ه� ��م وذل � ��ك ف ��ي ض��وء
ال��وض��ع ال �ق��ان��ون��ي ال �ح��ال��ي ب�ه��دف
ال� ��وص� ��ول ال � ��ى اص � � ��دار ت �ش��ري �ع��ات
م�ب�ن�ي��ة وف �ق��ا ل�ل�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
التي نص عليها الدستور.
 م �ت��اب �ع��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ةف��ي اص ��داره ��ا ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
الخاصة ب��امل��وارد البشرية املكملة
للقوانني التي يتعني اص��داره��ا في
حينه وتطويرها.
 ال �ت ��أك ��د م ��ن ال � �ت� ��زام ال �ح �ك��وم��ةب��أع�م��ال ق��واع��د اإلح�ل�ال والتجديد
ل � � �ل � � �م� � ��وارد ال � �ب � �ش � ��ري � ��ة واخ � �ت � �ي � ��ار
الكفاءات لتولي الوظائف القيادية
واإلشرافية داخل كل جهة حكومية
او اهلية.

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 المؤقتة عن شهر يناير

إنشاء المجلس األعلى لألسرة على جدول
أعمال لجنة المرأة
لجنة حقوق اإلنسان
تتمة المنشور ص13
 االستفادة من الطاقات البشريةالوطنية ذات الكفاءة في القطاعني
الخاص والحكومي.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالموال العامة بإحالة تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ال � �ق � ��رارات االداري� � ��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة
ل �ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ذات امل �ي��زان �ي��ات
امل�ل �ح �ق��ة ال ��ى ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
البشرية.
حقوق اإلنسان
لجنة ح�ق��وق اإلن �س��ان :ل��م تعقد
اللجنة اجتماعات في يناير وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  10مواضيع
هي:
 االقتراح بقانون بإنشاء ديواناملظالم.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنال� �ح� �ق ��وق امل ��دن� �ي ��ة ل �غ �ي��ر م� �ح ��ددي
الجنسية.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنالحقوق املدنية واالجتماعية لغير
محددي الجنسية.

10

10

 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنالحقوق املدنية واالجتماعية لغير
محددي الجنسية.
 اق� � � �ت � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنال�ح�ق��وق ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��دن�ي��ة لغير
محددي الجنسية.
 االقتراح بقانون بشأن معالجةأوضاع أبناء الكويتيات املتزوجات
من غير كويتي.
 اق� � � � �ت � � � ��راح ب � ��رغ� � �ب � ��ة ب� �ت� �ق ��دي ��مال � �ت � �س � �ه � �ي�ل��ات اآلت� � � �ي � � ��ة ل �ل�أش � �ق� ��اء
ال� � �س � ��وري �ي��ن ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت وم� �ن ��ح
اذن اق��ام��ة م��ؤق�ت��ة مل ��دة س�ن��ة قابلة
للتجديد ملن ال يملك اقامة صالحة
وال � �س � �م � ��اح ل� �ل� �س ��وري�ي�ن امل �ق �ي �م�ي�ن
ب��ال�ك��وي��ت ب�ت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات ال�ت�ح��اق
ب� �ع ��ائ ��ل واالي� � � �ع � � ��از ل� �ب� �ي ��ت ال� ��زك� ��اة
وص� �ن ��دوق اع��ان��ة امل��رض��ى لتقديم
م �س��اع��دات م��ال�ي��ة وع�ي�ن�ي��ة وإع �ف��اء
السوريني املخالفني لقوانني الكويت
من عقوبة الترحيل والتسفير إلى
بلدهم لظروف الحرب.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة باملوافقة على رس��ال��ة رئيس
لجنة ح�ق��وق االن �س��ان يطلب فيها
ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة دراس� ��ة م��ا ت��وص��ل

10
9
8
7
6

7

7

املدرج

5
4
3
2
1
0

املنجز
املتبقي

2

2

1

0

0

موضوعات أخرى

املجموع

ال � �ي� ��ه ال � �ج � �ه� ��از امل � ��رك � ��زي مل �ع��ال �ج��ة
أوض � � � ��اع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� � �ص � ��ورة غ �ي��ر
قانونية من حلول ملعالجة اوضاع
هذه الفئة.
 زي� � ��ارة ل �ج �ن��ة ح �ق��وق االن �س��اناملفاجئة للمؤسسات اإلصالحية.

0

اقتراح برغبة

1

0

اقتراح بقانون

المرأة
 ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون امل � ��رأة واألس � ��رة:ع�ق��دت اللجنة اجتماعا واح ��دا في
يناير استغرقت  45دقيقة وتبقى
على ج��دول اعمالها موضوع وهو
االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن املجلس

0 0 0

مشروع بقانون

0 0 0

مرسوم بقانون

األعلى لألسرة.
االستثمار في لندن
 ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي اوض � ��اعمكتب االس�ت�ث�م��ار ال�ك��وي�ت��ي بلندن
وامل� �ك ��ات ��ب االخ � � ��رى ح � ��ول ال �ع ��ال ��م:
ل ��م ت �ع �ق��د ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ات ف��ي

يناير وتبقى على ج��دول اعمالها
م��وض��وع واح��د وه��و التحقيق في
اوض��اع مكتب االستثمار الكويتي
ب� �ل� �ن ��دن وامل � �ك� ��ات� ��ب االخ � � � ��رى ح ��ول
العالم وكيفية ادارتها وآلية اتخاذ
قراراتها وكل ما يتعلق بها.
المشتركة
بين التشريعية والمالية
 ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت��رك��ة م� ��ن ل�ج�ن��ةالشؤون التشريعية ولجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة :ل� ��م ت�ع�ق��د
اللجنة اجتماعات في يناير وتبقى
على ج��دول اعمالها  3موضوعات
وهي:
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منعتضارب املصالح.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منعتضارب املصالح.
 اق�ت��راح بقانون بشأن تعارضاملصالح وقواعد السلوك العام.

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
االجتماعات
والتقارير

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

أخرى

عدد التقارير

اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

املجموع

الجواب على الخطاب األميري

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

0.45

-

الشباب والرياضة

30

4

34

-

-

-

1

-

12

-

17

-

-

-

4

-

34

-

-

-

اإلسكانية

43

3

46

-

-

-

-

-

21

-

21

-

-

-

4

-

46

-

-

-

ذوو االحتياجات الخاصة

19

5

24

-

-

-

-

-

14

-

7

-

-

-

3

-

24

1

1.20

-

املوارد البشرية

39

-

39

-

-

-

2

-

30

-

2

-

-

-

5

-

39

-

-

-

حقوق اإلنسان

10

-

10

-

-

-

-

-

7

-

1

-

-

-

2

-

10

-

-

-

املرأة واألسرة

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0.45

-

التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
في لندن وحول العالم

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

املشتركة «التشريعية واملالية»

3

-

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

املجموع

147

12

159

-

-

-

3

-

88

-

48

-

-

-

20

-

159

3

2.50

-

اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر
السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز
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يتضمن تكريما خاصا للدكتورة سعاد الصباح

انطالق فعاليات الملتقى اإلعالمي
العربي أول مايو المقبل
ت �س �ت �ض �ي��ف ال �ك ��وي ��ت ف �ع��ال �ي��ات
ال � ��دورة ال� �ـ  13ل�ل�م�ل�ت�ق��ى اإلع�لام��ي
العربي في  1و 2مايو املقبل تحت
رع��اي��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك
رئيس مجلس الوزراء.
وق � � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ل�ت�ق��ى
م � ��اض � ��ي ال � �خ � �م � �ي ��س إن امل �ل �ت �ق ��ى
س �ي �ن��اق��ش ه� � ��ذا ال � �ع� ��ام ع � � ��ددا م��ن
ال �ق �ض��اي��ا اإلع�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي ت��واك��ب
ما تشهده املجتمعات العربية من
تغيرات يأتي اإلعالم فى مقدمتها
ملا له من تأثير مباشر على مختلف
مناحي الحياة
واض � � � ��اف ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل �ك��ون��ا
ان ف� �ع ��ال� �ي ��ات امل� �ل� �ت� �ق ��ى س �ت �ش �ه��د
م�ش��ارك��ة فاعلة م��ن ع��دد م��ن وزراء
ال�خ��ارج�ي��ة ووزراء االع�ل�ام وم�لاك
امل� ��ؤس � �س� ��ات اإلع �ل�ام � �ي� ��ة ال �ع��رب �ي��ة
وك � �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ف �ي �ه��ا إض��اف��ة
إلى نخبة من اإلعالميني والكتاب
واألك��ادي �م �ي�ين وط�ل�ب��ة اإلع�ل��ام في
جامعات عربية عدة.
وذك ��ر ان امللتقى سيستعرض

ف ��ى أك �ث ��ر م ��ن  16ج �ل �س��ة ح ��واري ��ة
ق�ض��اي��ا اع�لام �ي��ة م�ن�ه��ا ج�ل�س��ة عن
دور االعالم في املتغيرات اإلقليمية
يقدمها ع��دد م��ن وزراء الخارجية
وج�ل�س��ة ع��ن ال �ح��دود وال �ق �ي��ود في
م�ه�ن��ة اإلع �ل��ام ب �م �ش��ارك��ة ع ��دد من
وزراء اإلع�ل��ام وج �ل �س��ات إع�لام�ي��ة
متخصصة يشارك فيها نخبة من
اإلعالميني واملتخصصني.
ول� �ف ��ت ال �خ �م �ي��س إل � ��ى وج� ��ود
ج �ل �س��ات خ ��اص ��ة ب��ال �ش �ب��اب ف��ى
اليوم األول للملتقى تحت مسمى
م �ل �ت �ق��ى ح� � ��وار ال� �ش� �ب ��اب وس �ي �ت��م
ت �خ �ص �ي��ص ج� �ل� �س ��ات ��ه ل �ق �ض��اي��ا
الشباب وكيفية تطوير الذات في
ال�ع�م��ل اإلع�ل�ام��ي وأه �م �ي��ة تنمية
ال� � �ق � ��درات واإلم � �ك � ��ان � ��ات ال ��ذات� �ي ��ة
م�ش��ددا على ح��رص امللتقى على
صقل م��واه��ب الشباب وقدراتهم
ف��ي مختلف م �ج��االت اإلع�ل�ام من
خ �ل��ال ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �ح ��اض ��رات
التدريبية وورش العمل.
واوض� � ��ح ان امل �ل �ت �ق��ى سيشهد

د .سعاد الصباح

ف ��ى دورت � � ��ه ع � ��ددا م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات
الخاصة أبرزها تكريم اإلعالميني
امل �م �ي��زي��ن ال ��ذي ��ن خ ��دم ��وا م�س�ي��رة
اإلعالم العربي عبر سنوات طويلة
وأض� � ��اف� � ��وا إل� � ��ى م� �س� �ي ��رة اإلع �ل ��ام
ب�ص�م��ات واض �ح��ة وذل ��ك م��ن خ�لال
ج��ائ��زة اإلب� ��داع اإلع�ل�ام��ي وج��ائ��زة
ال � �ت � �م � �ي ��ز ال � �ص � �ح � �ف ��ي وال� � �ج � ��ائ � ��زة
اإلعالمية للشباب.

كما سيقام اح�ت�ف��ال خ��اص هذا
ال � �ع� ��ام ب �م �ن��اس �ب��ة إط� �ل ��اق ج ��ائ ��زة
م� � � �ب � � ��ادرات ال � �ش � �ب� ��اب ال �ت �ط��وع �ي ��ة
واإلن�س��ان�ي��ة اض��اف��ة ال��ى احتفالية
خ��اص��ة ب��إح��دى أب��رز الشخصيات
الثقافية في الوطن العربي هي د.
س�ع��اد ال�ص�ب��اح ح�ي��ث ق ��ررت إدارة
امللتقى تكريما لها أن يكون حفل
الختام هو ليلة سعاد الصباح.
وأف� ��اد ب ��أن امل�ل�ت�ق��ى سيصاحبه
م� � � � �ع � � � ��رض ل � � � ��وس � � � ��ائ � � � ��ل االع � � �ل � � ��ام
وتكنولوجيا االتصال تشارك فيه
العديد من املؤسسات التي تحرص
على استعراض تجاربها لجمهور
اإلع �ل��ام واإلع�ل�ام �ي�ي�ن إض ��اف ��ة إل��ى
ال �ع��دي��د م��ن امل��ؤس �س��ات اإلع�لام�ي��ة
مضيفا أن االردن س�ت�ك��ون ضيف
الشرف في امللتقى.

عالج الوافدين بعيادات األميري
الخارجية في الفترة المسائية
اك ��دت م��دي��رة منطقة العاصمة
ال �ص �ح �ي��ة د .أف � ��راح ال� �ص ��راف ب��دء
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ق� � � � ��رار ف � �ص� ��ل ال� � �ع� � �ي � ��ادات
ال �خ��ارج �ي��ة ب�م�س�ت�ش�ف��ى األم� �ي ��ري
ف��ي استقبال امل��رض��ى بتخصيص
ال� �ف� �ت ��رة ال �ص �ب ��اح �ي ��ة ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين
واملسائية للوافدين.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي
أدل ��ت ب��ه د .ال �ص��راف ع�ل��ى هامش
افتتاح أسبوع التغذية الرابع الذي
ي �ق ��ام ب��رع��اي��ة م �ح��اف��ظ ال �ع��اص �م��ة
ال �ف��ري��ق ث��اب��ت امل �ه �ن��ا ت �ح��ت ش�ع��ار
تغذية الرياضيني ويستمر حتى
 12مارس الجاري.
وقالت الصراف إن القرار يشمل
مراكز الرعاية الصحية األولية في
منطقة ال�ع��اص�م��ة ال�ص�ح�ي��ة خ�لال
ال �ف �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة الف� �ت ��ة إل� ��ى ن �ج��اح
تجربته في مركز الروضة الصحي
ح�ي��ث س�ي�ت��م تعميمه ع�ل��ى جميع
املراكز.
وأوض �ح��ت أن ان �ج��از امل�ش��اري��ع
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ي�س�ي��ر وف��ق

محافظ العاطمة ثابت املهنا مع د .أفراح الصباح خالل افتتاح اسبوع التغذية الرابع

الجدول الزمني املوضوع له مبينة
أن ن �س �ب��ة اإلن� � �ج � ��از ف� ��ي م� �ش ��روع
املستشفى األم�ي��ري الجديد بلغت
 13ف� ��ي امل� �ئ ��ة وأن االن � �ت � �ه ��اء م�ن��ه
سيكون خالل العام املقبل.
وذك � � ��رت أن امل �ن �ط �ق��ة س�ت�ت�س�ل��م
م ��رك ��ز م �س��اع��د ال �ص��ال��ح ال�ص�ح��ي
ف��ي منطقة ال�ش�ع��ب ن�ه��اي��ة يونيو
امل � �ق � �ب � ��ل ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة إل � � � ��ى م ��رك ��ز
ال ��دس �م ��ة ال �ص �ح��ي ب �ع��د االن �ت �ه��اء

م ��ن امل �خ �ط �ط��ات ال �ه �ن��دس �ي��ة ال �ت��ي
ستعتمدها الوزارة قريبا.
وع��ن فعاليات أس�ب��وع التغذية
ال��راب��ع أش� ��ارت ال �ص��راف إل ��ى أنها
ج��اءت ب�م�ب��ادرة م��ن قسم التغذية
واإلط �ع��ام بمستشفى األم�ي��ري في
إطار اهتمامه بآخر تطورات علوم
التغذية في مجال الرياضة.
من جهته أكد محافظ العاصمة
ال �ف��ري��ق م �ت �ق��اع��د ث ��اب��ت امل �ه �ن��ا إن

إق � ��ام � ��ة ه � � ��ذه ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ت �ه��دف
إل ��ى ت�ص�ح�ي��ح ال� �ع ��ادات ال �غ��ذائ �ي��ة
ال�خ��اط�ئ��ة الس�ي�م��ا ف��ي ظ��ل انتشار
إع� �ل ��ان � � ��ات األدوي � � � � � � ��ة وامل � �ك � �م�ل��ات
الغذائية غير املرخصة عبر وسائل
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي وغ �ي��ره��ا
م��ن ال��وس��ائ��ل غير املنضبطة التي
تدفع باتجاه خلق ثقافة مجتمعية
خاطئة.
ب � � ��دوره � � ��ا ق � ��ال � ��ت رئ� � �ي � ��س ق �س��م
ال �ت �غ��ذي��ة واالط � �ع� ��ام ب��امل�س�ت�ش�ف��ى
ري��م الرفاعي إن الفعالية تتضمن
مجموعة من املحاضرات العلمية
ي�ق��دم�ه��ا ن�خ�ب��ة م��ن امل�خ�ت�ص�ين في
مجال تغذية الرياضيني.
وأض ��اف ��ت ال ��رف ��اع ��ي أن� ��ه س�ت�ت��م
إق��ام��ة ي ��وم م �ف �ت��وح ل�ل�ج�م�ه��ور في
ختام الفعالية واستضافة العديد
م��ن األن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة وال�ش��رك��ات
امل�ت�خ�ص�ص��ة ب��امل�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة
وش ��رك ��ات ال �غ ��ذاء ال �ص �ح��ي ب�ه��دف
تعريف الجمهور بتلك األغذية.

أخبار
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 10398مراسلة إلنجاز
معامالت مقيمين بصورة
غير قانونية
أع �ل��ن ال �ج �ه��از امل��رك��زي ملعالجة
أوض � � � ��اع امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص � ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة اص� � � � � ��دار 10398م��راس �ل��ة
لعدد من الجهات الحكومية وغير
الحكومية تختص بمعامالت هذه
ال�ف�ئ��ة ف��ي ال �ف �ت��رة م��اب�ين االول من
يناير ونهاية ديسمبر من .2015
وق��ال مدير إدارة املعلومات في
ال�ج�ه��از امل��رك��زي عبدالله الفرحان
ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا إن امل��راس�ل�ات
ت �خ��ص  15175ف� ��ردا م ��ن امل�ق�ي�م�ين
ب�ص��ورة غير قانونية وج��ه العدد
األك� �ب ��ر م �ن �ه��ا ال� ��ى وزارة ال�ص�ح��ة
بنحو  5148مراسلة مبينا ان هذه
امل ��راس�ل�ات م�ن�ه��ا  5008م��راس�ل�ات
تختص باملواليد والوفيات و140
م��راس �ل��ة ب��ال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي خ�لال
الفترة نفسها.
وأض ��اف أن ال�ج�ه��از وج��ه أيضا
 3115م��راس �ل��ة الدارة ال�ت��وث�ي�ق��ات
ال�ش��رع�ي��ة ف��ي وزارة ال �ع��دل تتعلق
ب � � �ش � � �ه� � ��ادات ال � � � � � � � ��زواج وال � � �ط �ل ��اق
وامل��راج �ع��ة و  863م��راس�ل��ة ل ��وزارة

الداخلية اضافة الى  209مراسالت
لبيت الزكاة.
واش��ار ال��ى ان الجهاز وج��ه 461
م ��راس� �ل ��ة ل �ل �ج �ن��ة دع � � ��اوى ال �ن �س��ب
وتصحيح االس�م��اء و 268مراسلة
للهيئة العامة للمعلومات املدنية
إل� ��ى ج ��ان ��ب  125م��راس �ل��ة ل � ��وزارة
ال ��دف ��اع و 209م ��راس �ل�ات ل�ج�ه��ات
أخرى.
وأوض� ��ح أن ع ��دد االف � ��راد ال��ذي��ن
ت�م��ت دراس ��ة ح��االت�ه��م م�م��ن ق��ام��وا
ب� �ت� �ق ��دي ��م م ��ؤه�ل�ات� �ه ��م ل �ل �ت �س �ج �ي��ل
ب� �ن� �ظ ��ام دي � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وت��م اع�ت�م��اده��م ل��دى ق��اع��دة دي��وان
الخدمة املدنية خالل الفترة نفسها
بلغ  613فردا.
ودع � � � � � ��ا ال� � � �ف � � ��رح � � ��ان أص� � �ح � ��اب
ال� � �ش� � �ه � ��ادات وح� ��دي � �ث� ��ي ال� �ت� �خ ��رج
م ��ن ح �م �ل��ة ش� �ه ��ادة ال ��دب� �ل ��وم وم��ا
ف��وق وم��ن تنطبق عليهم ش��روط
التعيني وفقا آللية التوظيف الى
مراجعة الجهاز املركزي لتحديث
بياناتهم.

األعلى للتخطيط:
قبول الرأي العام معيار
نجاح الخطط التنموية
أك� � ��د األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ج�ل��س
األع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة د.
خالد مهدي أن تقبل ال��رأي العام
ال�خ�ط��ط وال �س �ي��اس��ات ال�ع�م��وم�ي��ة
م��ن أه��م ال�ت�ح��دي��ات التنموية في
الكويت ومختلف دول العالم.
وق� � � � � ��ال ف � � ��ي ب � � �ي� � ��ان ص� �ح ��اف ��ي
ام� � ��س ب� �ع ��د ورش � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال �ت��ي
اس� �ت� �ض ��اف� �ت� �ه ��ا األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ب � �م � �ع� ��اون� ��ة اإلدارة
املركزية لالحصاء والبنك الدولي
إن ال�ع�لاق��ة ب�ين اإلع�ل�ام وال�ت�ط��ور
التكنولوجي والتقنيات الحديثة
أث ��ر ع �ل��ى ال �س �ي��اس��ات ال�ع�م��وم�ي��ة
التي يتم طرحها من قبل الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ت��ي ت �ك��ون أح�ي��ان��ا
ب �ع �ي��دة ع��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذ ن�ت�ي�ج��ة ع��دم
تقبل املتلقي لها.
وأوض� � � � ��ح أن ال � �س � �ل� ��وك ال� �ع ��ام
ه ��و ال � ��ذي ي �ح��دد اس �ت �خ��دام ه��ذه
ال�س�ي��اس��ات م��ن ع��دم��ه س ��واء ك��ان
ذل��ك للمتلقي أم ص��ان��ع ال �ق��رار أم
من سيتولى التنفيذ.
وذك� ��ر أن ال �س �ل��وك ال �ع��ام ي��ؤث��ر
أي �ض��ا ت��أث �ي��را ك �ب �ي��را ع �ن��د إع ��داد
ال �خ �ط��ط ال �ت �ن �م��وي��ة وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا
مبينا أن��ه ف��ي ب�ع��ض االح �ي��ان قد
ي �ت��م وض� ��ع خ �ط��ط م �ت �ك��ام �ل��ة لكن
السلوك العام قد يرفضها ألسباب
ع� ��دة م �ن �ه��ا س �ل��وك �ي��ات م �ت��راك �م��ة
وانطباعات مسبقة.
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى أن اق� �ت� �ص ��ادي ��ات

ال � �س � �ل� ��وك ت� ��ؤث� ��ر م � �ب� ��اش� ��رة ع �ل��ى
ال��رس��ائ��ل ال ��واج ��ب أن ت��رس��ل من
أجل تطبيق السياسات العمومية
مبينا أن ورش العمل ع�ب��ارة عن
طرح فكري وعملي يتيح للجميع
م �ع��رف��ة ك�ي�ف�ي��ة إص� � ��دار ال��رس��ائ��ل
املؤثرة في حال تنفيذ السياسات
التنموية.
وكشف مهدي أن األمانة تعتزم
إن�ش��اء م��رك��ز ال�ك��وي��ت للسياسات
ال �ع �م��وم �ي��ة وم� ��ن أه� ��م أه ��داف ��ه أن
ت �ك��ون ه �ن��اك خ �ط��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
م�ت�ك��ام�ل��ة ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال �ت��واص��ل
لهذه السياسات.
م� ��ن ج��ان �ب��ه أك � ��د م ��دي ��ر م�ك�ت��ب
البنك الدولي في الكويت د .فراس
رع��د أن البنك ال��دول��ي يسعده أن
يكون شريكا استراتيجيا داعما
ل � ��دول � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ج� �ه ��وده ��ا
ف� ��ي م� �ج ��ال اإلص� �ل� ��اح وال �ت �ن �م �ي��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م � ��ن أج� � ��ل ت �ط��وي��ر
ال�س�ي��اس��ات امل��ال�ي��ة وأداء ال�ق�ط��اع
ال �ع��ام وت�ح�ف�ي��ز ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وت �ع��زي��ز ن �ت��اج ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة
وتطوير قطاعات البنية التحتية.
وذكر رعد أنه في إطار الحديث
ع��ن ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة ف ��إن س��وق
العمل يمثل اإلصالحات املنشودة
في هذا املجال السيما أن مشاركة
امل��واط �ن�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال�ق��وى
العاملة ف��ي القطاع ال�خ��اص يعد
برنامجا إصالحيا محوريا.
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مركز صباح األحمد للموهبة
شارك في معرض أياد كويتية
ش � � � ��ارك م� ��رك� ��ز ص � �ب� ��اح األح � �م ��د
للموهبة واإلب ��داع في معرض أياد
كويتية الذي اختتم فعالياته امس.
وق � ��ال م��دي��ر إدارة االب �ت �ك ��ار في
املركز م .عبدالله الجدعان إن املركز
كان له النصيب األكبر من املعرض
حيث شارك بـ  20جناحا مستعرضا
اختراعات كويتية.
وأوض � ��ح أن ه ��ذه امل� �ع ��ارض لها
دور كبير في تبني املوهبة واإلبداع
واالبتكار مما ينعكس إيجابا على
امل �ش ��ارك�ي�ن وت �ع��د ف��رص��ة ل�ت�ع��ري��ف
الجمهور بأهداف املركز وإنجازاته
الس� �ي� �م ��ا اح� �ت� �ض ��ان ��ه ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
اإلب ��داع ��ات ال�ش�ب��اب�ي��ة ال �ت��ي سيظل
يكشف عنها باستمرار.
من جانبه قال ضابط اتصال في
قسم العالقات العامة باملركز محمد
البقشي إن املركز شارك بما نسبته
 60ف��ي امل�ئ��ة م��ن األج�ن�ح��ة امل�ش��ارك��ة
تضمنت ع��رض خمسة اخ�ت��راع��ات
كويتية جاهزة للطرح في األسواق
التجارية.

برنامج أكاديمية
األسرة لطب
األطفال يعقد غدا

الكويتيون يحصدون المراكز
األولى في بطولة البحرين
لسباق السرعة
ت�م�ك��ن امل �ت �س��اب �ق��ون ال �ك��وي �ت �ي��ون من
حصد امل��راك��ز األول��ى في بطولة املراكز
امل �ت �ق��دم��ة .ب �ب �ط��ول��ة ال �ب �ح��ري��ن ل�س�ب��اق
ال�س��رع��ة ال� �ـ(دراغ.ري ��س) وس��ط مشاركة
مميزة من املتسابقني وعشاق السرعة
واملهارة جاوزت  50متسابقا.
ف � �ع � �ل ��ى ص � �ع � �ي ��د م � �ن� ��اف � �س� ��ات ف �ئ��ة
السيارات ج��اء املتسابق جابر املغربي
ب�ف�ئ��ة (5ر )4ب��امل��رك��ز االول ام ��ا ف��ي فئة
(سوبر ستريت) فحقق املتسابق طالل
بن عيدان املركز االول وفي فئة (ستريت
 8سلندر) ج��اء محمد سليمان باملركز
ال�ث��ان��ي ف�ي�م��ا ج��اء ع�ب��دال�ل��ه الفيلكاوي
ثالثا.
اما على صعيد منافسات الدراجات

الوفيات
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وأض� � � ��اف ال �ب �ق �ش��ي أن امل �ع ��رض
اس� �ت� �ع ��رض ت �س��ع ورش ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
م�ن�ه��ا ورش� ��ة ال �خ��زف وال��رب��وت �ك��س
وال�ل�ح��ام وال�ل�ي��زر والطابعة ثالثية
األبعاد وورش��ة اإللكترونك وورشة
ال � �ف � ��اب ك � �ي� ��دز ال � �ت� ��ي ج� ��ذب� ��ت رواد
املعرض بمشاركتها املميزة إضافة

إلى العديد من الورش األخرى التي
تهتم بتطوير امل�ه��ارات ل��دى الكبار
والصغار.
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي
للشركة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب��در
ال�س�ب�ي�ع��ي أن امل��رك��ز أك �ث��ر ال�ج�ه��ات
ال � �ت� ��ي س ��اه� �م ��ت ف � ��ي إن� � �ج � ��اح ه ��ذا

امل�ع��رض مل��ا ل��دي��ه م��ن ث ��روات فكرية
وإب � ��داع � �ي � ��ة ب �ي��ن م �ن �ت �س �ب �ي��ه وك � ��ان
امل � �ع ��رض ق ��د ان �ط �ل��ق ت �ح��ت رع��اي��ة
وزي��ر اإلع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود في
الثالث من مارس الجاري.

الوقيت يكرم عددا من أفراد
حرس مجلس األمة

تنظم راب�ط��ة الطب التطوري
غ� � ��دا االث � �ن�ي��ن ال� � � � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة
ل�ل�ب��رن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي أك��ادي�م�ي��ة
األسرة لطب األطفال التي تعقد
مساء كل اثنني وتستمر خمسة
اسابيع .وقالت رئيسة الرابطة
د .هديل ياسني الفرس لكونا ان
هذا البرنامج هو األول من نوعه
في الكويت والعالم العربي من
ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت ع �ض��وة ال��راب �ط��ة
د .ناهد ع�ب��دال��رزاق العتيقي ان
ب��رن��ام��ج أكاديمية األس ��رة لطب
األط � �ف� ��ال ي �ت �ض �م��ن س �ل �س �ل��ة م��ن
املحاضرات الطبية التي تتناول
ص�ح��ة ال�ط�ف��ل وك�ي�ف�ي��ة التعامل
م� ��ع ح � � ��االت األط � �ف � ��ال امل��رض �ي��ة
الشائعة.

ك � � � � ّ�رم األم � �ي� ��ن ال � � �ع� � ��ام امل� �س ��اع ��د
لشؤون ح��رس مجلس األم��ة اللواء
خالد الوقيت عددا من أفراد حرس
امل �ج �ل��س ب �م �ن��اس �ب��ة ت �خ��رج �ه��م من
دورة األم��ن العسكرى املشترك رقم
( )26وال �ت��ي ت��م إق��ام�ت�ه��ا بمديرية
األمن العسكري «معسكر الصمود»
بالحرس الوطني.
وأش � ��ار ال��وق �ي��ت خ�ل�ال ال�ت�ك��ري��م
إل ��ى ح ��رص ق �ي��ادة ح ��رس املجلس
على تطوير ق��درات ومهارات أفراد
ال �ح��رس م��ن خ�ل�ال خ�ط��ة متكاملة
تسعى لتطوير امل�ن�ظ��وم��ة األمنية
الخاصة بحرس مجلس األمة.
وأوض � � ��ح ان إل � �ح ��اق ع�س�ك��ري��ي
ح ��رس امل �ج �ل��س ف��ى ه ��ذه ال � ��دورات
ج� � ��اء ت �ن �ف �ي ��ذا ل� �ت ��وج� �ه ��ات رئ �ي��س

الوقيت متوسطا املكرمني
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وال �ت ��زام �ه ��م ب ��ال ��واج ��ب ال �ع �س �ك��ري
وذلك بحضور الرائد بدر املطوع.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

● صقر مرزوق صقر املطيري 64 ،عاما( ،شيع) ،الفردوس ،ق ،9ش،1
ج ،11م ،34تلفون67642444 :
● محمد عبدالرحمن محمد ال��وه�ي��ب 46 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
العديلية ق ،3ش ،37م ،15تلفون ،99767641 :نساء :بيان ،ق ،11ش ،1ج ،6م18
● مساعد عليج رحيل الرشيدي 20 ،عاما( ،شيع) ،الجهراء ،العيون،
ق ،2ش ،3م ،525ازرق  ،37تلفون94494147 :
● مشاري مشرف املشاري بن المي 83 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الرحاب،
ق ،1ش ،15م ،5تلفون ،99633252 - 55293339 :نساء :سعد العبدالله ،ق،9
ش ،913م ،17تلفون50754434 - 99465551 :
● سرور سليم سرور 53 ،عاما( ،شيع) ،رجال :العزاء في املقبرة فقط،
تلفون ،99831376 :نساء :الروضة ،ق ،2ش ،26م ،23تلفون99831062 :
● بتول جعفر محمد بوخمسني ،ارملة :علي احمد الرمضان70 ،
عاما( ،تشيع التاسعة من صباح ال�ي��وم) ،رج��ال :الحسينية العباسية،
امل�ن�ص��وري��ة ،ت�ل�ف��ون ،99000121 :ن�س��اء :ال��روض��ة ،ق ،3ش��ارع ش�ه��اب احمد
البحر ،م72
● عبدالله أحمد علي القندي 49 ،عاما( ،يشيع التاسعة من صباح
اليوم) ،رجال :الروضة ،ق ،4ش ،45م ،18تلفون،90979898 - 99333249 :
نساء :قرطبة ،ق ،1ش ،2م ،17تلفون25313192 :

مواقيت الصالة

مجلس األمة مرزوق علي الغانم.
وقام الوقيت بتسليم الخريجني
شهادات التقدير بمناسبة تفوقهم

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �ن��اري��ة ف�ف��ي ف�ئ��ة (س �ت��ري��ت.ب��اي��ك) ج��اء
م�س�ف��ر امل�س�ف��ر ب��امل��رك��ز االول وب ��در بن
ع�ي��دان ثالثا ام��ا بفئة (سوبر.ستريت.
بايك) فجاء مسفر املسفر باملركز االول
وفي فئة (برو.بايك) جاء مشعل الصبر
باملركز االول فيما جاء محمد بوراشد
باملركز الثاني ومحمد العواد ثالثا.
واش� � � � ��اد رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ال� � � � � � �ـ(دراغ.
ري � ��س) ب� �ن ��ادي ب ��اس ��ل س ��ال ��م ال �ص �ب��اح
الشيخ دعيج الفهد باملستوى املتميز
ل �ل �م �ت �س��اب �ق�ين ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وح��رص �ه��م
على تحقيق م��راك��ز متقدمة ورف��ع اسم
الكويت عاليا في املحافل الدولية.

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

04.50
06.09
11.59
03.20
05.50
07.07

حالة الطقس
معدل الحرارة
12 - 24
أعلى مد
 10.48صباحا  9.20 -مساء
أدنى جزر
 4.12صباحا  3.38 -مساء

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

