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الغانم يترأس
اجتماع مكتب
المجلس

الصبيح :وقف
المساعدات االجتماعية
المخالفة للقانون

دسمان للسكري
يحصل على شهادة
اعتماد دولية

ما يتداول بشأن الوثيقة االقتصادية تلفيق وافتراء وغير صحيح

المالية :المجلس لم يوافق على إطالق
يد الحكومة نحو التخصيص

تعديل شرائح المياه 3 :آالف غالون بدينارين و الـ  3آالف الثانية بـ  3دنانير وما فوق  6آالف بـ  ٤دنانير
ن � �ف � ��ى رئ � � �ي� � ��س ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
واالقتصادية فيصل الشايع ما يثار
من لغط ح��ول أن مجلس األم��ة وافق
على الوثيقة االقتصادية قائال :هذا
غير صحيح و كالم فاض فيه تلفيق
واف � �ت� ��راء م ��ؤك ��دا أن ال��وث �ي �ق��ة ليست
ق ��ان ��ون ��ا ب ��ل رؤي� � ��ة ح �ك��وم �ي��ة ل �ع�لاج
وضع مالي واقتصادي في املستقبل
مشددا على أن املجلس غير مسؤول
عن الوثيقة االقتصادية فهو ال يملك
أن يوافق عليها أو يرفضها.
وأضاف الشايع أن ما يثار من لغط
ب��أن اع �ض��اء امل�ج�ل��س ق��د واف �ق��وا على
إط�ل�اق ي��د الحكومة ف��ي التخصيص
ه��و ع ��ار ع��ن ال�ص�ح��ة م�ت�س��ائ�لا كيف
ن�ط�ل��ق ي��د ال �ح �ك��وم��ة وال��وث �ي �ق��ة ال�ت��ي
ج� ��اءت ب �ه��ا ت �ن��ص ع �ل��ى ان �ه��ا إذا ما
ارادت أن ت �ج��ري اي ت �ع��ديل��ات على
ق� ��ان� ��ون م� ��ا ف �ي �ج��ب ع� �ل ��ى ال �ح �ك��وم��ة

ال� ��رج� ��وع مل �ج �ل��س األم� � ��ة إلق � � ��رار ه��ذا
التعديل.
وب�ين ان��ه ف��ي نهاية امل�ط��اف تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ع� �ب ��ارة ع ��ن ت��وص �ي��ات ل�ي��س
من اج��ل التصويت عليه بالرفض أو
املوافقة بل هو مجرد توصيات تحال
للحكومة م��ردف��ا :وبالتالي ال يوجد
أم��ر يحتمل ك��ل ه��ذا اللغط فلم تعط
ال �ح �ك��وم��ة ش�ي�ئ��ا ت �ت �ص��رف ف �ي��ه دون
الرجوع ملجلس األمة.
وب� �س ��ؤال ��ه ع ��ن اس� �ت� �م ��رار ال�ل�غ��ط
ف��ي ال�ش��ارع ح��ول صحة املعلومات
بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء
ل �ل �س �ك��ن ال � �خ� ��اص ب� �ع ��د ع ��ام�ي�ن رد
ال � �ش ��اي ��ع ق � ��ائ �ل��ا :امل� � ��داول� � ��ة األول� � ��ى
ل� �ه ��ذا ال � �ق ��ان ��ون واض � �ح� ��ة ال َل � ْ�ب ��س
فيها فالتعديل النيابي ال��ذي أق��ره
املجلس تم بموجبه استبعاد زيادة
ت�ع��رف��ة اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء نهائيا

جانب من اجتماع اللجنة املالية واالقتصادية أمس

بعد أن ألغى املجلس امل��ادة الثالثة
وك��ذل��ك البند  ٦م��ن امل��ادة الخامسة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م��دة ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�خ��اص��ة
بالسكن الخاص.

الشباب والرياضة :التحقيق مع االتحادات
في إيقاف النشاط األسبوع المقبل
تعكف لجنة الشباب والرياضة
ع � �ل� ��ى إع� � � � � ��داد ط � �ل � �ب� ��ات اس � �ت� ��دع� ��اء
االت � � �ح� � ��ادات واالن � ��دي � ��ة وال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية ب��دءا من االسبوع املقبل
ت �م �ه �ي��دا ل �ت �ج �ه �ي��ز ت �ق��ري��ره��ا ح��ول
كشف املتسببني في إيقاف النشاط
ال��ري��اض��ي ال �ك��وي �ت��ي دول �ي ��ا بشكل
رسمي.

وك �ش��ف رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
عبدالله املعيوف عن انه تم االتفاق
م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة على
آلية الستدعاء االندية واالت�ح��ادات
والهيئات الرياضية للتحقيق في
ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ب�ع��د اس�ت�ك�م��ال ك��اف��ة
املستندات والوثائق بشأنها.
ودع� � � ��ا امل � �ع � �ي� ��وف ك � ��ل م � ��ن ات �ه ��م

ب ��ال� �ت� �س� �ب ��ب ف � ��ي اي� � �ق � ��اف ال� �ن� �ش ��اط
الرياضي والتحريض عليه بإرسال
كتب للمنظمات الدولية إلى التحلي
ب��ال �ش �ج��اع��ة وال ��وط� �ن� �ي ��ة وح �ض��ور
اجتماعات اللجنة وتبرئة ساحته
امامها باالدلة .
تفاصيل (ص)04

 100وظيفة جديدة في هيئة التغذية
ك �ش �ف��ت ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ع��ن
أن ه �ن��اك ت �ع��ارض��ا ح�ك��وم�ي��ا فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ح��دي��د ن � ��وع امل �ي��زان �ي��ة
األن � �س� ��ب ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �غ��ذاء
والتغذية حيث ت��رى وزارة املالية
أن امليزانية امللحقة تتناسب تماما

م��ع ال ��دور اإلش��راف��ي ال ��ذي أنشئت
م� ��ن أج� �ل ��ه ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ح�ي��ن ت ��رى
وزارة الصحة أن تكون ميزانيتها
مستقلة.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
عدنان عبدالصمد إن وزارة املالية

أدرجت  100درجة وظيفية جديدة
للهيئة وسيكون ترشيح شغل هذه
ال��وظ��ائ��ف بواسطة دي��وان الخدمة
املدنية.
تفاصيل (ص)04

وب �س��ؤال��ه ع��ن اع �ت��راض ع ��دد من
ال� � �ن � ��واب ب� ��وج� ��وب م �ن��اق �ش��ة ب �ن��ود
ال��وث�ي�ق��ة ف��ي ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م
اج��اب ال�ش��اي��ع رغ��م أن ق��رار مجلس

ملف «الدستور»
اجتماعات اللجان
في مارس 2016
  11لجنة دائمةعقدت  39اجتماعا
وأنجزت 41
موضوعا
في  81ساعة
 الميزانياتوالحساب الختامي
أكثر اللجان انعقادا
بـ 15اجتماعا
والمالية الثانية
تفاصيل (ص)14-09

األم��ة بإحالة التقرير للجنة املالية
إلض��اف��ة مالحظات ال�ن��واب وم��ن ثم
إحالتها للحكومة إال ان��ه ال يوجد
اي مانع ان تعرض مرة اخرى على

امل�ج�ل��س ليتم مناقشتها بحضور
الحكومة للرد على النواب.
وق � ��ال ال �ش ��اي ��ع إن ال �ل �ج �ن��ة رف �ع��ت
تقريرها بشأن تعديالت قانون زيادة
ت �ع��رف��ة ال �ك �ه��رب��اء إلق� � ��راره ب �م��داول �ت��ه
ال�ث��ان�ي��ة ف��ي جلسة ال�غ��د وم��ن أهمها
م� �س ��اواة ش �ق��ق ال �س �ك��ن االس �ت �ث �م��اري
بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنني
شريطة أن يكون قاطنوها أس��رة الى
جانب منح املستهلك املواطن حوافز
ت�ش�ج�ي��ع ل �ل �ت��رش �ي��د اض ��اف ��ة ل�ت�ع��دي��ل
ش � ��رائ � ��ح اس � �ت � �ه �ل�اك امل� � � ��اء ب��ال �ن �س �ب��ة
ل� �ل� �ق� �ط ��اع االس � �ت � �ث � �م� ��اري ل� �ل ��واف ��دي ��ن
واملواطنني لتصبح اول  ٣٠٠٠غالون
ب�س�ع��ر دي �ن��اري��ن و ال� �ـ  ٣٠٠٠ال�ث��ان�ي��ة
بسعر  ٣دنانير وما فوق  ٦٠٠٠بسعر
 ٤دنانير.
تفاصيل (ص)05

الكويت تستضيف اجتماعا
لمجموعة التحالف ضد داعش
أع �ل �ن��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة أن �ه��ا
س �ت �س �ت �ض �ي ��ف ال � � �ي� � ��وم اج� �ت� �م ��اع ��ا
ل �ل �م �ج �م��وع��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��االت �ص��االت
التابعة لدول التحالف الدولي ضد
ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية
داع��ش برئاسة االم��ارات والواليات
املتحدة وبريطانيا.

وقال نائب وزير الخارجية خالد
ال �ج��ارال �ل��ه ف ��ي ب �ي��ان إن االج �ت �م��اع
سيسعى إلى متابعة آخر اإلنجازات
التي تقوم بها املجموعة ومتابعة
ال �ت �ح��دي��ات ال� �ق ��ادم ��ة ووض � ��ع آل �ي��ة
ممنهجة ملواجهة النشاط اإلعالمي
اإلرهابي.

العيسى :صرف رواتب المعلمين
الصيفية في يونيو المقبل
ق��ال وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى إن ق��وان�ين
التعليم الخاص وإن�ش��اء الجامعات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وإع � � � � ��داد االخ � �ت � �ب� ��ارات
اإللكترونية في الوظائف اإلشرافية
س � �ت � �ن� ��اق� ��ش ق � ��ري� � �ب � ��ا ف � � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة

التعليمية البرملانية مشيرا ال��ى أن
روات��ب املعلمني الصيفية ستصرف
ف ��ي ش �ه��ر ي��ون �ي��و امل �ق �ب��ل ول �ي��س في
مايو كما كان في السنوات السابقة.
تفاصيل (ص)15
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األمير استقبل ولي العهد والغانم
ومجلس إدارة اتحاد المصارف

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه

 ..ومستقبال مجلس إدارة اتحاد املصارف

بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س س�م��و ول��ي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د الجابر
الصباح.كما استقبل رئيس مجلس

االمة مرزوق الغانم .واستقبل رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ب� ��االن� ��اب� ��ة ووزي� � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد .كما

استقبل حضرة صاحب السمو أمير
ال�ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د رئيس
مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت

رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد
ع �ي �س��ى ال �ع �ج �ي��ل وأع � �ض� ��اء االت� �ح ��اد
وذلك بمناسبة تشكيل مجلس اإلدارة

ولي العهد استقبل رئيس مجلس األمة
ورئيس الوزراء باإلنابة

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح ام��س رئيس

الجديد كما قدموا لسموه تقريرا عن
مساهمات البنوك الكويتية في مجال
املسؤولية االجتماعية (.)2015-1992

 ..ومستقبال الشيخ محمد الخالد

مجلس األمة مرزوق الغانم .واستقبل
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
محمد الخالد .واستقبل نائب رئيس

مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ
خالد الجراح .واستقبل نائب رئيس
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر

ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال �ص��ال��ح .كما
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� ��واف األح �م��د وزي� ��ر االع �ل��ام ووزي ��ر

الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
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مكتب المجلس عقد
اجتماعه برئاسة الغانم

عاشور ناقش حقوق
المرأة مع وفد أممي
اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
امل � � � ��رأة واألس� � � � ��رة ال� �ن ��ائ ��ب ص��ال��ح
ع ��اش ��ور ف ��ي م�ك�ت��ب ال �ل �ج �ن��ة أم��س
االح��د نائب املمثل املقيم لبرنامج
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة اإلن� �م ��ائ ��ي ب��دول��ة
ال �ك��وي��ت دي �م ��ا ال �خ �ط �ي��ب وال ��وف ��د
املرافق لها.
وجرى خالل اللقاء مناقشة عدد
من املوضوعات والقضايا املتعلقة
باملرأة والخطط التي تتبعها دولة
الكويت في تمكني امل��رأة بمختلف جانب من اللقاء
امل � �ج ��االت وت �ط��وي��ر م �ك��ان �ت �ه��ا ف��ي
املجتمع.
امل � � � � � � ��رأة واألس � � � � � � � ��رة وامل � �ن � �ظ � �م� ��ات
ك� �م ��ا ت � �ط ��رق ال� �ل� �ق ��اء ال� � ��ى م�ل��ف وامل��ؤس �س��ات ال�ع��امل�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة من
ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واألج� �ن ��دة خ�ل�ال ح �ض��ور امل��ؤت �م��رات وورش
ال �ع��امل �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ال � �ص� ��ادرة م��ن العمل.
م �ن �ظ �م��ة االم � ��م امل �ت �ح��دة ال �خ��اص��ة
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة
ب��امل��رأة ال ��ى ج��ان��ب اس �ت �ع��راض ما ش ��ؤون امل� ��رأة واألس � ��رة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
تتمتع به املرأة الكويتية من حقوق النائب عبدالله املعيوف وضم وفد
مقارنة بدول الخليج االخرى.
االمم املتحدة اضافة الى الخطيب
وب�ح��ث ال�ل�ق��اء ع ��ددا م��ن االف�ك��ار خ � �ب � �ي� ��رة ال � � �ب� � ��رام� � ��ج ف � � ��ي امل� �ك� �ت ��ب
ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ت�ح�ق�ي��ق ت �ع��اون االق �ل �ي �م��ي ل�لأم��م امل �ت �ح��دة لتمكني
وت ��واص ��ل اك �ب��ر ب�ي�ن ل�ج�ن��ة ش��ؤون امل ��رأة ب��ال��دول العربية س��ارة ب��ران

الغانم مترئسا االجتماع

عقد مكتب املجلس اجتماعه
ام � � ��س األح � � � ��د ب� ��رئ� ��اس� ��ة رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
وحضور أعضاء املكتب.
وقال أمني سر املجلس النائب
م .ع� � ��ادل ال � �ج� ��ار ال� �ل ��ه ال �خ��راف��ي
ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن مكتب

امل� �ج� �ل ��س اط� �ل ��ع ع� �ل ��ى ال ��رس ��ائ ��ل
ال � � � � � � � ��واردة م � � ��ن ب � �ع� ��ض رؤس � � � ��اء
ال�ب��رمل��ان��ات الشقيقة وال�ص��دي�ق��ة
بشأن ترتيب ال��زي��ارات فيما بني
مجلس األمة وهذه البرملانات.
وأض � ��اف ال �خ��راف��ي أن امل�ك�ت��ب
اطلع أيضا على ع��دد من األم��ور

اإلدارية واملالية املتعلقة باألمانة
العامة واتخذ القرارات املناسبة
بشأنها.

لتحقيق أفضل النتائج في مجال عالج المدمنين

أبل يقترح مركزا لعالج اإلدمان
منفصال عن الطب النفسي
تقدم النائب د .خليل عبدالله
أبل باقتراح برغبة إلنشاء مركز
ملعالجة اإلدم� ��ان وف�ص�ل��ه تماما
ع� ��ن م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ط ��ب ال �ن �ف �س��ي
إداري��ا وماليا وعالجيا لتحقيق
أف�ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج ف��ي ن�ش��اط ع�لاج
امل� ��دم � �ن�ي��ن وم � �ك ��اف � �ح ��ة اإلدم � � � ��ان
وتطوير الكوادر الطبية وتحليل
وت � ��وص� � �ي � ��ف امل� � � � � � ��واد امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة
ب ��امل� �خ ��درات وامل� ��ؤث� ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ة
وت�ق��دي��م ال ��دراس ��ات ف��ي التوعية
املجتمعية للحد من هذه الظاهرة
في املجتمع الكويتي وصوال إلى
نتائج مرضية وناجعة.
وقال في مقترحه :إن مستشفى
األم ��راض النفسية بكل أنواعها
وتشخيصاتها تتضمن وج��ود
ق � �س� ��م خ � � ��اص ل�ل��أط � �ف� ��ال ج� �ن ��اح
امل�ن��ارة وال��ذي يشمل أي�ض��ا على
ح� ��االت األط� �ف ��ال ال ��ذي ��ن ي�ع��ان��ون
م ��ن ف � ��رط ال� �ح ��رك ��ة وك ��ذل ��ك ق�س��م
آخ � ��ر ل �ك �ب��ار ال� �س ��ن وق� �س ��م ث��ال��ث
ل�ل�أم ��راض ال�ن�ف�س�ي��ة االع �ت �ي��ادي��ة

ووحدة أمراض املزاج إضافة إلى
مركز منفصل لعالج اإلدمان.
وت��اب��ع أن م��رك��ز ع�لاج اإلدم��ان
أث� �ب ��ت ع �ب ��ر ال� �س� �ن ��وات امل��اض �ي��ة
أن ت�ب�ع�ي�ت��ه مل�س�ت�ش�ف��ى األم ��راض
ال �ن �ف �س �ي��ة ي �ش �ك��ل ب� �ع ��ض اآلث � ��ار
ال �ج��ان �ب �ي��ة ال �س �ل �ب �ي��ة ف� ��ي ن �ظ��ام
م�ع��ال�ج��ة امل��رض��ى امل��دم �ن�ين وف��ي
م �ت��اب �ع��ة ع�لاج �ه��م وم� ��دة ال �ع�لاج
وح � �ي� ��ث ت � �ب �ي�ن أن ف � �ص ��ل م ��رك ��ز
ع �ل ��اج اإلدم � � � � ��ان ع � ��ن م �س �ت �ش �ف��ى
ال � �ط� ��ب ال� �ن� �ف� �س ��ي س� � ��وف ي �ح �ق��ق
ن � �ت� ��ائ� ��ج إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة م� �ن� �ه ��ا ع �ل��ى
سبيل امل �ث��ال التقليل م��ن ال�ع��بء
ف ��ي ع � ��دد األس � � ��رة وح � ��ل م�ش�ك�ل��ة
ت � � �ك� � ��دس امل � � ��رض � � ��ى وت� �ص� �ح� �ي ��ح
امل � �ن� ��اخ ال� �ع�ل�اج ��ي داخ � � ��ل امل ��رك ��ز
واخ �ت �ف��اء ال �س �ل��وك �ي��ات ال�س�ل�ب�ي��ة
السائدة وزي��ادة دافعية املريض
ل�ل�ان �خ ��راط ف ��ي ع�م�ل�ي��ة م�ك��اف�ح��ة
اإلدم� � � ��ان ف ��ي امل��رح �ل �ت�ي�ن األول � ��ى
وال�ث��ان�ي��ة داخ ��ل امل��رك��ز وتحقيق
املتطلبات ال�ع�لاج�ي��ة سعيا إل��ى

د .خليل أبل

ال��وص��ول إل��ى حافز االنتقال إلى
ب ��رن ��ام ��ج ال ��رع ��اي ��ة ال �ن �ه ��اري ��ة أو
ال�ت�م�ت��ع ب�ح��اف��ز ال��زي��ارة األس��ري��ة
وخ �ف��ض م ��دة ال��رع��اي��ة الصحية
ل �ل �م ��رض ��ى وال � �ت� ��ي ال ت �ت �م��اش��ى
م ��ع م �ف �ه��وم ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ع�لاج �ي��ة
ل �ت �ص �ب��ح س� �ت ��ة أش � �ه ��ر ب� � ��دال م��ن
سنتني وتأهيل املرضى وهو ما
سوف يخفض هذه الفترة إلى 60

برلمان

يوما فقط داخ��ل املركز والقضاء
على ظاهرة الخروج ضد النصح
ال �ط �ب��ي ف ��ي امل ��راح ��ل امل �ب �ك��رة من
ال� � �ع �ل��اج وإع� � �ط � ��اء ف� ��رص� ��ة أك �ب��ر
لتحفيز املريض وزيادة دافعيته
الستكمال البرنامج املعد فضال
ع� ��ن إي � �ج� ��اد ض� ��واب� ��ط ف� ��ي إط� ��ار
ال� �ق ��ان ��ون ل �ح �س��ن س �ي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة
العالجية وجديتها وعدم إتاحة
ال� �ف ��رص ��ة ل �ب �ع��ض امل� ��رض� ��ى غ�ي��ر
ال� �ج ��ادي ��ن م ��ن ت �خ��ري��ب ال�ع�م�ل�ي��ة
ال �ع�لاج �ي��ة واس �ت �ق �ط��اب األع � ��داد
ال� �ج ��ادة ل �ل �ع�لاج ن �ظ��را لتحسني
املناخ العالجي.

03

وخبيرة التخطيط االستراتيجي
وال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي امل �ك �ت��ب االق�ل�ي�م��ي
لألمم املتحدة لتمكني املرأة بالدول
ال�ع��رب�ي��ة أل�ي�ث�ي��ا جيمينز ومحلل
البرامج في برنامج االم��م املتحدة
االن � �م� ��ائ� ��ي ب� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ي
املنتصر.

العازمي :هيئة مستقلة
للجمارك أسوة بدول التعاون
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
ب�ت�ح��وي��ل االدارة ال�ع��ام��ة للجمارك
ال � ��ى ه �ي �ئ��ة م �س �ت �ق �ل��ة اس� � ��وة ب� ��دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي م��ؤك��دا
ان ه��ذه االدارة متهيئة ت�م��ام��ا ال��ى
تحويلها ال��ى كيان مستقل خاصة
وان �ه��ا ت �ض��م  4800م��وظ��ف ف��ي 11
م �ن �ف��ذا ح ��دودي ��ا وع �م �ل �ه��ا م�س�ت�ق��ل
تماما عن اي وزارة او ادارة اخرى.
ودع� � � ��ا ال � �ع� ��ازم� ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ال��ى تحريك بعض الكوادر
ال � � �ت � ��ي ه � � ��ي ح � � ��ق اص � � �ي � ��ل ل � ��رج � ��ال
ال� �ج� �م ��ارك ول� ��م ت �ص ��رف ل �ه��م ح�ت��ى
اآلن الف�ت��ا ال��ى ان تحويل الجمارك
ال ��ى ه�ي �ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة س �ي �س��اه��م في
تطوير وترقية األداء الجمركي بعد
تزويدها ببرامج تقنية وتطبيقية
ح��دي �ث��ة ت�س�ه��ل م ��ن وص � ��ول ال�ع�م��ل
فيها الى املعيار العاملي.
وش � ��دد ال �ع ��ازم ��ي ع �ل��ى ض� ��رورة
التطوير التقني داخ��ل كل االدارات
الجمركية وتطوير وتدريب الكوادر
البشرية لتسهيل العمل الجمركي
للعمالء كذلك تطبيق نظام النافذة
الواحدة في جميع املراكز الحدودية
اضافة الى تزويد الجمارك بوسائل
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة واألج �ه��زة
امل �ت �ق ��دم ��ة اس � � ��وة ب ��ال �ت ��ي ت�س�ت�ع�ين

حمدان العازمي

ب �ه��ا ال � � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ف ��ي ال �ك �ش��ف
ع��ن ال�ب�ض��ائ��ع امل�ه��رب��ة م�ث��ل ال�س�لاح
وامل � � �ع � ��ادن وامل � � �خ� � ��درات وال �خ �م ��ور
وامل� � � � � ��واد ال� �ك � �ي� �م ��اوي ��ة وال� �ع� �م �ل�ات
الورقية املزيفة التي تدخل البالد.
واشاد العازمي بجهود العاملني
ف��ي االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك وف��ق
املتاح لهم في تسهيل حركة التبادل
ال� �ت� �ج ��اري ف ��ي امل �ن ��اف ��ذ ال �ج �م��رك �ي��ة
وض �ب��ط ال �ع��دي��د م��ن امل� ��واد امل�ه��رب��ة
ال �ت��ي ت �ح ��اول ال ��دخ ��ول ال ��ى ال �ب�لاد
الف �ت ��ا ال� ��ى ان ه � ��ؤالء ال� ��رج� ��ال ل�ه��م
دور ه��ام ف��ي حفظ االم��ن بالكويت
خاصة وانهم خط الدفاع االول الذي
يحافظ على الكويت واهلها.
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برلمان

االثنين  18رجب  25 . 1437أبريل 2016

الميزانيات أشارت إلى تضارب حكومي حول استقاللية ميزانيتها

عبدالصمد 100 :درجة وظيفية جديدة
لهيئة الغذاء يرشحها ديوان الخدمة
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
عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت
مل � �ن � ��اق � �ش � ��ة م� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة للسنة
املالية 2017/2016وتبني لها أنه
برغم صدور قانون ربط ميزانية
الهيئة في السنة املالية السابقة
إال أنه لم يكتمل إلى اآلن صدور
ك� ��اف� ��ة ال � �ل� ��وائ� ��ح ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ن �ق��ل
االختصاصات الوظيفية لها من
الجهات الحكومية ولم تنته من
اع�ت�م��اد هيكلها التنظيمي بعد
ويتم تسيير أمور ميزانيتها من
خالل الصرف على حساب العهد
بميزانية وزارة الصحة.
واس �ت �غ��رب��ت ال �ل �ج �ن��ة م��ن ع��دم
امل� �ت ��اب� �ع ��ة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ
ع ��دد م��ن ال �ق��وان�ين ال� �ص ��ادرة في
تفعيل دور ال�ج�ه��ات الحكومية
امل � �ن � �ش� ��أة ح ��دي� �ث ��ا وغ� � �ي � ��اب دور

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ج �ه��از م�ت��اب�ع��ة األداء ال�ح�ك��وم��ي
ومنها على سبيل املثال الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة حيث
إنها أنشئت ف��ي سنة  2013ولم
يعني مجلس إدارتها إال في سنة
.2015
وفيما يتعلق ببند التعارض
ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي وج � �ه ��ات ال �ن �ظ��ر

ارت��أت اللجنة أن هناك تعارضا
ح�ك��وم�ي��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتحديد
نوع امليزانية األنسب للهيئة بما
ي��واف��ق ق��ان��ون إنشائها وطبيعة
عملها حيث ترى وزارة املالية أن
امليزانية امللحقة تناسب تماما
الدور اإلشرافي الذي أنشئت من
أجله الهيئة في حني ترى وزارة

ال� �ص� �ح ��ة أن ت� �ك ��ون م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
مستقلة.
وش� ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ال �ت �ق �ي��د ب��ال �ض��واب��ط امل �ب �ي �ن��ة في
امل��رس��وم بالقانون رق��م  31لسنة
 1978ب�ق��واع��د إع ��داد امل�ي��زان�ي��ات
ال�ع��ام��ة وال��رق��اب��ة ع�ل��ى تنفيذها
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل �ت �ح��دي��د

ال�ن��وع األن�س��ب مليزانية أي جهة
ح�ك��وم�ي��ة وأال ت�ت�ك��رر م�م��ارس��ات
خ��اط �ئ��ة س��اب �ق��ة ب��إن �ش��اء ج�ه��ات
سواء كانت ملحقة أو مستقلة ال
ينطبق عليها الوصف الصحيح.
وب �خ �ص��وص م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة أوض��ح
ع �ب��د ال �ص �م��د أن دي� ��وان ال�خ��دم��ة
املدنية أكد أنه في حال استكمال
ال� �ه� �ي� �ك ��ل ال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ف� �س� �ي� �ك ��ون ب� �م� �ق ��دوره ��ا ح �ي �ن �ئ��ذ
م �ب��اش��رة ن �ق��ل وت �س �ك�ين م��وظ�ف��ي
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل � ��راد ن�ق��ل
االخ� �ت� �ص ��اص ��ات م �ن �ه��ا ك �ب �ل��دي��ة
الكويت ووزارة الصحة والهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة وغ � �ي ��ره ��ا
بمميزاتهم الوظيفية كاملة كما
ك ��ان ��وا ي �ت �ق��اض��ون �ه��ا ف ��ي ج �ه��ات
ع �م �ل �ه��م األص� �ل� �ي ��ة ك� �م ��ا أدرج � ��ت
وزارة املالية  100درج��ة وظيفية
جديدة للهيئة وسيكون ترشيح

ش �غ��ل ه� ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف ب��واس �ط��ة
ديوان الخدمة املدنية.
وع ��ن ال� ��دور ال �ت��وع��وي للهيئة
بينت اللجنة أهمية قيام الهيئة
ب� � ��دوره� � ��ا ال� � �ت � ��وع � ��وي م � ��ن خ �ل�ال
اس� �ت� �ق� �ط ��اب ال � � �ك � � ��وادر ال ��وط �ن �ي ��ة
امل��ؤه �ل��ة ل�ن�ش��ر ال �ث �ق��اف��ة ال�غ��ذائ�ي��ة
ال�س�ل�ي�م��ة ع�ب��ر ب��رام��ج ون�ش��اط��ات
تنفيذية وتربوية وبشكل مشوق
خ ��اص ��ة ل�ل�أع� �م ��ار ال� �ص� �غ� �ي ��رة م��ا
س �ي �س��اع��ده��م ع �ل��ى ت �ب �ن��ي وح�م��ل
العادات الغذائية الصحية خاصة
مع انتشار سلوكيات غير سليمة
في التغذية.

الشباب والرياضة تطلب تكليف ديوان المحاسبة بحث مخالفات األندية الرياضية

المعيوف :بدء التحقيقات لكشف المتسببين
في إيقاف الرياضة األسبوع المقبل
ب ��دأت ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة بصفتها لجنة تحقيق
في قضية إيقاف النشاط الرياضي
ال �ك ��وي �ت ��ي دول � �ي� ��ا ب� ��إع� ��داد ط �ل �ب��ات
اس � �ت� ��دع� ��اء االت� � � �ح � � ��ادات واالن � ��دي � ��ة
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة ب � � ��دءا م��ن
االس � �ب� ��وع امل �ق �ب ��ل ت �م �ه �ي��دا إلع � ��داد
ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا ل� �ك� �ش ��ف امل� �ت� �س� �ب ��ب ف��ي
إي�ق��اف النشاط الرياضي وإيضاح
ال�ح�ق��ائ��ق امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ذا امل��وض��وع
بشكل رسمي امام الشعب الكويتي.
وق � ��ال رئ �ي��س اللجنة ال �ن��ائ��ب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه م� �ع� �ي ��وف ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي يوم امس ان اللجنة عقدت
اجتماعها بحضور نائب رئيس
م �ج �ل��س ادارة ه �ي �ئ��ة ال ��ري ��اض ��ة
ومديرهـــا العـــــــــام ونـــــوابــــــه ملنـــــــاقشة
آخ ��ر ال �ت �ص��ورات آلل �ي��ة اس �ت��دع��اء
االت � �ح� ��ادات واالن� ��دي� ��ة وال �ه �ي �ئ��ات
ال��ري��اض �ي��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع �ه��ا ف��ي

جانب من اجتماع لجنة الشباب والرياضة

قضية إي �ق��اف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي
الكويتي دوليا واملتسببني به.
واوض ��ح معيوف ان��ه ت��م االت�ف��اق
م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للرياضة خالل
االج � �ت � �م� ��اع ع� �ل ��ى آل � �ي� ��ة الس� �ت ��دع ��اء
االن � ��دي � ��ة واالت� � � �ح � � ��ادات وال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية ب��دءا من االسبوع املقبل

ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ب�ع��د
استكمال كافة املستندات والوثائق
املتصلة بالتحقيق وال �ت��ي تضمن
الشروع به بشفافية وجودة عالية.
وأك� ��د م �ع �ي��وف ان اع �ض��اء لجنة
الشباب والرياضة يمثلون مجلس
االم��ة من خ�لال موقعهم بالتحقيق

ول � �ي � ��س ش� �خ ��وص� �ه ��م ك � �م ��ا ي ��دع ��ي
ال �ب �ع��ض م � �ش ��ددا ع �ل��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
س� �ت� �ت� �ع ��ام ��ل ب� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ت � ��ام � ��ة م��ع
القضية موضع التحقيق.
ودع � � � ��ا م � �ع � �ي� ��وف ك� � ��ل م� � ��ن ات� �ه ��م
ب ��ال� �ت� �س� �ب ��ب ف � ��ي اي� � �ق � ��اف ال� �ن� �ش ��اط
الرياضي والتحريض عليه بإرسال

ك � �ت� ��ب ل� �ل� �م� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة إل� ��ى
ال �ت �ح �ل ��ي ب ��ال �ش �ج ��اع ��ة وال ��وط �ن �ي ��ة
ب �ح �ض��ور اج �ت �م��اع��ات ال�ل�ج�ن��ة عند
دع� ��وت� ��ه وت� �ب ��رئ ��ة س��اح �ت��ه ام��ام �ه��ا
باألدلة مبينا ان اللجنة مكونة من
م�م�ث�ل��ي ال�ش�ع��ب وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن من
سيأتي لتبرئة نفسه فهو يبرئها
اوال واخيرا امام الشعب الكويتي.
ون � ��وه امل �ع �ي��وف ال� ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
ستعمل ف��ي ن�ه��اي��ة تحقيقها على
إعداد تقرير واضح ومفصل يكشف
ام� � ��ام م �ج �ل��س االم� � ��ة ع� ��ن االط� � ��راف
املتسببة بإيقاف النشاط الرياضي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي دول� � �ي � ��ا س � � � ��واء ن �ت �ي �ج��ة
تقصير حكومي او إلجراءات بعض
ال �ه �ي �ئ��ات واالت� � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
الكويتية واللجنة االوملبية الدولية.
وت � ��وق � ��ع م� �ع� �ي ��وف ان م � ��ن ي �ث��ق
بنفسه بأنه غير متسبب في ايقاف
النشاط سيحضر اجتماع اللجنة

ع�ن��د دع��وت��ه ام��ا م��ن ال ي�ث��ق بنفسه
ف �س �ي �ع �ت��ذر ع ��ن ح� �ض ��ور ال�ت�ح�ق�ي��ق
ألس�ب��اب واه�ي��ة الف�ت��ا ال��ى ان االي��ام
القليلة املقبلة ستنكشف االط��راف
املتسبب باإليقاف.
وم��ن جهة أخ��رى كشف معيوف
ع ��ن ان ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
رف � �ع� ��ت مل �ج �ل��س االم � � ��ة ض� �م ��ن ب�ن��د
ال��رس��ائ��ل ال ��واردة رس��ال��ة تطلب من
امل �ج �ل��س ت�ك�ل�ي��ف دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب�ح��ث امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة واالداري � ��ة
في االندية الرياضية ومن ثم احالة
ت�ق��ري��ره للجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
إلعداد تقريرها بشأن هذه القضية
ورفعه ملجلس االمة.
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قال إن كل ما يشاع عن تخصيص قطاعات الدولة محض افتراء

الشايع :وثيقة اإلصالح رؤية حكومية
ال يمكن تطبيقها من دون قانون
وض � ��ع رئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ف� �ي� �ص ��ل ال� �ش ��اي ��ع
ح � ��دا ل �ل �غ��ط امل� �ث ��ار ح � ��ول ال��وث �ي �ق��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ب�ت��أك�ي��ده أن الوثيقة
ل�ي �س��ت ق��ان��ون��ا وه ��ي م �ج��رد رؤى
ح �ك��وم �ي��ة ل� �ع�ل�اج ال� ��وض� ��ع امل ��ال ��ي
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل وأن
ال��وث�ي�ق��ة ج ��اءت ن�ت�ي�ج��ة م�ط��ال�ب��ات
نيابية للحكومة ح��ول اج��راءات�ه��ا
ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل وخطتها
ل � ��وق � ��ف ال � � �ه � ��در ف � ��ي امل � �ص� ��روف� ��ات
ف�ت�ق��دم��ت ال�ح�ك��وم��ة ب �ه��ذه الوثيقة
ل�ت��وض�ي��ح رؤي �ت �ه��ا ح ��ول م�ع��ال�ج��ة
الهدر في املصروفات وكذلك خلق
ايرادات غير نفطية.
وق� � � � ��ال ال� � �ش � ��اي � ��ع ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي إن ما يثار من أن الحكومة
استغفلت مجلس األمة وأن املجلس
م��رر الوثيقة وم�ن��ح الحكومة حق
التعديالت واملضي بالخصخصة
دون ال � � ��رج � � ��وع ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س غ �ي��ر
ص� �ح� �ي ��ح وف � �ي� ��ه ت �ل �ف �ي��ق واف� � �ت � ��راء
م �ب �ي �ن��ا أن م� ��ن أط� �ل ��ع ع� �ل ��ى ب �ن��ود
ال��وث �ي �ق��ة وم� �ح ��اوره ��ا وال� �ت ��ي ج��اء
فيها وبالنص تعديل التشريعات
وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن ال�ح�ك��وم��ة ال تملك
ال� �ت� �ص ��رف او ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رار دون
ال � ��رج � ��وع ل �ل �م �ج �ل��س مل �ن��اق �ش��ة أي
تعديل وأخ��ذ امل��واف�ق��ة على قانون
جديد او تعديل.
وت� � ��اب� � ��ع ان ال� �ص� �ف� �ح ��ة  ١٣م��ن
ال ��وث� �ي� �ق ��ة ج� � ��اء ف �ي �ه ��ا ت �خ �ص �ي��ص
املشروعات العامة وإط�لاق ق��درات
امل�ج�ل��س االع �ل��ى للتخصيص عبر
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال�ت�خ�ص�ي��ص ورف��ع
الحظر ع��ن تخصيص الصناعات
النفطية ومرفقي التعليم والصحة
م��ؤك��دا أن ه��ذا ي�ع�ن��ي أن مضامني

المجلس
غير مسؤول
عن الوثيقة
االقتصادية
وال يملك قبولها
أو رفضها
جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

الوثيقة تحتاج إلى تعديل إلطالق
ي��د ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ت�خ�ص�ي��ص ه��ذه
القطاعات وهو امر في النهاية لن
يتم إال بالرجوع للمجلس من خالل
ت �ق��دي��م م � �ش ��روع ق ��ان ��ون وع �ن��ده��ا
األع �ض��اء ي�م�ل�ك��ون أن ي��رف �ض��وا او
ي ��واف� �ق ��وا ع �ل��ى ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ب�ع��د
اج ��راء اي ت�ع��دي��ل عليه وه��و االم��ر
ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ي ف � �م ��ن ح � ��ق ال� �ح �ك ��وم ��ة
ت �ق��دي��م ال �ق��وان�ي�ن ك �م��ا ه��و م��ن حق
مجلس األمة رفض او املوافقة على
القوانني املقدمة من الحكومة.
وذكر الشايع أن برامج االصالح
التشريعي واملؤسسي واإلجراءات
امل �س��ان��دة مبينا ان ذل��ك يعني أن
ال �ح �ك��وم��ة إذا أرادت ت�خ�ص�ي��ص
ب �ع��ض ال �ق �ط��اع��ات ه ��ي م ��ن ت�ح��دد
ح��اج �ت �ه��ا ل�ل�ت�ش��ري�ع��ات او ت�ع��دي��ل
بعض القوانني وهذا ما تم تبيانه
ف��ي ال��وث�ي�ق��ة ع��ن ال �ح��اج��ة لتعديل
قانون التخصيص وتعديل قانون
ضريبة ال�ش��رك��ات وإص ��دار قانون
الضريبة املضافة وتعديل قانون
ن� �ش ��اط ال� �ت ��أم�ي�ن وإص � � � ��دار ق��ان��ون

ال� �س� �ي ��اح ��ة وإص � � � ��دار ق� ��ان� ��ون م�ن��ع
ال �ت �ض��ارب وت�ع��دي��ل ق��ان��ون حماية
امللكية.
مضامين الوثيقة
وأك � ��د الشايع أن امل �ج �ل��س غير
م �س��ؤول ع��ن ال��وث �ي �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ف �ه��و ال ي�م�ل��ك أن ي ��واف ��ق ع�ل�ي�ه��ا أو
ي��رف�ض�ه��ا م��ذك��را ب ��أن م�ج�ل��س األم��ة
هو من طالب الحكومة حني تحدثت
ع��ن الوثيقة االق�ت�ص��ادي��ة ب��أن تأتي
ب �ه��ا ل �ل �م �ج �ل��س ل �ل �ت �ب��اح��ث ح��ول �ه��ا
وب �ع��د أن اح��ال �ه��ا ل�ل�م�ج�ل��س ق��ام��ت
اللجنة املالية بدعوة جميع الجهات
املعنية واستمعنا ل��وج�ه��ة نظرهم
حول مضامني هذه الوثيقة وأخذنا
م�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��م وق � ��دم � ��ت ك �ت��وص �ي��ة
للحكومة .
وأش� � ��ار ال �ش��اي��ع إل� ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة
رف �ع��ت ت�ق��ري��ره��ا امل�ت�ع�ل��ق بالوثيقة
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة مل �ج �ل��س األم � � ��ة وم ��ن
بعدها أح��ال املجلس التقرير إلى
ال �ل �ج �ن ��ة م� � ��ره أخ � � ��رى ل�ت �ض �م �ي �ن�ه��ا
امل�لاح�ظ��ات النيابية واآلن اللجنة

ب�ص��دد رف��ع ت�ق��ري��ره��ا إلى املجلس
بعد أن أخ��ذت امل�لاح�ظ��ات النيابية
ط �ب �ق��ا ل�ل�م�ض�ب�ط��ة ل�ي�ت�س�ن��ى للجنة
رف��ع ت�ق��ري��ره��ا للمجلس م��رة اخ��رى
موضحا أن حقيقة االمر أن الوثيقة
ت �ن��ص ع �ل��ى رؤي� � ��ة ال �ح �ك��وم��ة أن �ه��ا
ت�ح�ت��اج ل�ت�ع��دي�لات وت�ش��ري�ع��ات في
املستقبل وغير هذا الكالم ال صحة
له.
وب �س��ؤال��ه ع��ن اع �ت��راض ع ��دد من
ال� � �ن � ��واب ب� ��وج� ��وب م �ن ��اق �ش ��ة ب �ن��ود
ال��وث�ي�ق��ة ف��ي ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م
اج��اب ال�ش��اي��ع رغ��م أن ق ��رار مجلس
األم ��ة ات �خ��ذ ق� ��راره ب��إح��ال��ة ال�ت�ق��ري��ر
ل�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة إلض ��اف ��ة م�لاح �ظ��ات
ال �ن��واب وم��ن ث��م إحالتها للحكومة
وم� � ��ع ذل� � ��ك ال ي� ��وج� ��د اي م� ��ان� ��ع ان
تعرض مرة اخرى على مجلس األمة
عبر إدراجه على جدول اعمال إحدى
ال�ج�ل�س��ات املقبلة ليتم مناقشتها
بحضور الحكومة للرد على النواب.
وب�ي�ن ال �ش��اي��ع أن ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
ع�ب��ارة ع��ن ت��وص�ي��ات ليس م��ن أجل
التصويت عليه بالرفض أو املوافقة

ب � ��ل ه � ��و م � �ج� ��رد ت� ��وص � �ي� ��ات ت �ح ��ال
للحكومة وب��ال�ت��ال��ي ال ي��وج��د شيء
ي�ح�ت�م��ل ك ��ل ه ��ذا ال �ل �غ��ط ف �ل��م نمنح
ال �ح �ك ��وم ��ة أح �ق �ي ��ة ال� �ت� �ص ��رف دون
الرجوع ملجلس األمة .
وأشار الى ان القانون رقم  ٣٠لسنة
 ٢٠١٠ب �ش��أن ع�م�ل�ي��ات التخصيص
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ب��رام��ج التخصيص
من ضمن املادة الثالثة بند  ٣يقضي
ب��أن ك��ل ال�ت��زام باستثمار م��ورد من
موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من
املرافق العامة البد ان يكون بقانون
ول ��زم ��ن م� �ح ��دود م��وض �ح��ا أن ه��ذا
النص يؤكد أن الحكومة ال يمكنها
أن ت��ذه��ب ل�خ�ص�خ�ص��ة ال�ت�ع�ل�ي��م او
ال�ص�ح��ة أو ال �ق �ط��اع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة إال
بقانون إضافة إلى ما هو منصوص
عليه في قانون الخصخصة.
وف��ي رده على س��ؤال بخصوص
اس �ت �م��رار ال�ل�غ��ط ف��ي ال �ش��ارع بشأن
صحة املعلومات بشأن تطبيق زيادة
تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد
عامني رد الشايع ان املداولة االولى
لهذا القانون واضحة وال لبس فيها

فالتعديل النيابي الذي أقره املجلس
ت��م بموجبه استبعاد زي��ادة تعرفة
اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء نهائيا ب�ع��د أن
أل�غ��ى املجلس امل��ادة الثالثة وكذلك
البند  ٦من امل��ادة الخامسة املتعلقة
ب �م��دة ال�ت�ط�ب�ي��ق ال �خ��اص��ة ب��ال�س�ك��ن
الخاص.
وق� ��ال ال �ش��اي��ع إن ال �ل �ج �ن��ة رف�ع��ت
ت �ق��ري��ره��ا ب� �ش ��أن ت �ع ��دي�ل�ات ق��ان��ون
زي � � � ��ادة ت� �ع ��رف ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء إلق � � ��راره
ب �م��داول �ت��ه ال �ث��ان�ي��ة ف��ي ج�ل�س��ة ال�غ��د
وم ��ن أه �م �ه��ا م� �س ��اواة ش �ق��ق ال�س�ك��ن
االس � �ت � �ث � �م� ��اري ب ��ال� �س� �ك ��ن ال � �خ ��اص
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ش��ري �ط��ة أن
يكون قاطنوها أسرة الى جانب منح
املستهلك املواطن ح��واف��ز تشجيع
ل �ل �ت��رش �ي��د اض ��اف ��ة ل �ت �ع��دي��ل ش��رائ��ح
اس� �ت� �ه�ل�اك امل� � ��اء ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ق �ط��اع
االس�ت�ث�م��اري ل�ل��واف��دي��ن وامل��واط�ن�ين
ل �ت �ص �ب��ح اول  ٣٠٠٠غ ��ال ��ون ب�س�ع��ر
دي �ن��اري��ن و ال � � �ـ ٣٠٠٠ال�ث��ان�ي��ة بسعر
 ٣دن��ان �ي��ر وم ��ا ف ��وق  ٦٠٠٠ب�س�ع��ر ٤
دنانير.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د اخ � ��ر ق � ��ال رئ �ي��س
اللجنة املالية واالقتصادية فيصل
ال �ش��اي��ع :اج �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة امس كلجنة فرعية
ملناقشة ق��ان��ون املناقصات الجديد
ب� �ح� �ض ��ور م �م �ث �ل��ي وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ولجنة املناقصات امل��رك��زي��ة مشيرا
ال��ى أن��ه تم بحث التعديالت املقدمة
اضافة الى انه تم الطلب من الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ت �ق��دي��م آرائ� �ه ��م مكتوبة
ح ��ول ال �ت �ع��دي�ل�ات ون �ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار
وروده � � ��ا إل �ي �ن��ا ف ��ي اج �ت �م��اع الح��ق
للتصويت على التعديالت.

األولويات ناقشت برنامج الحكومة لوزارتي العدل واألوقاف
اس �ت �ك �م �ل ��ت ل �ج �ن ��ة األول � ��وي � ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم � ��س األح � ��د م�ن��اق�ش��ة
امل ��وض ��وع ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ب��رن��ام��ج
عمل الحكومة لوزارة العدل ووزارة
األوق � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
إضافة إلى إج��راءات تنفيذ شروط
األم��م امل�ت�ح��دة ف��ي تنفيذ املشاريع
البيئية للتعويضات.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد
الري ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين
عقب انتهاء االجتماع ان اللجنة

ن ��اق� �ش ��ت ف � ��ي ال� � �ج � ��زء األول م��ن
االجتماع م��وض��وع برنامج عمل
وزارة ال � �ع� ��دل ووزارة األوق� � ��اف
وال� �ش ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة وال �ج �ه��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل� �ل ��وزارة ب�ح�ض��ور وزي��ر
ال�ع��دل ووزي ��ر األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع فيما
ناقشت في الجزء الثاني موضوع
امل�ش��اري��ع البيئية م��ع املختصني
م� ��ن ن �ق �ط��ة االرت� � �ب � ��اط ال �ك��وي �ت �ي��ة
مل �ش��اري��ع ال �ب �ي �ئ��ة .واوض� � ��ح الري

ان االم�ي�ن ال �ع��ام ب��ال��وك��ال��ة لنقطة
االرت � �ب� ��اط ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�م�ش��اري��ع
ال �ب �ي �ئ��ة زود ال �ل �ج �ن��ة ب�ت�ق��ري��ره��م
الربع السنوي الذي يرفع ملجلس
ال ��وزراء عن كافة أعمالهم مشيرا
إل � � ��ى ان األم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة أك � ��دت
ض��رورة إعطاء الجانب اإلعالمي
ل �ل �م� �ش ��اري ��ع ال �ب �ي �ئ ��ة دورا أك �ب��ر
ح �ت��ى ي �س��اه��م ف��ي إن �ج��از واب� ��راز
ت� �ل ��ك امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة .وق� ��ال
الري ان ه �ن��اك ج �ه��ات ع��دة تقوم

بعدد م��ن املشاريع البيئية منها
وزارة ال�ن�ف��ط ح�ي��ث ت�ق��وم ب��إع��ادة
تأهيل التربة نتيجة لحرق اآلبار
النفطية فيما تقوم الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية بزراعة
بعض أنواع النباتات بينما تقوم
وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ب�م�ش��روع
معالجة املياه الجوفية.
وبني ان وزارة الدفاع أوضحت
للجنة انها تقوم بحماية املشاريع
البيئية من خالل تنظيف املناطق

املطلوب حمايتها مثل املحميات
م ��ن األل � �غ� ��ام م��وض �ح��ا أن وزارة
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب أب ��دت
رغبتها باملساهمة ف��ي املشاريع
البيئية نظرا ألهمية تلك املشاريع
ولرفع اس��م دول��ة الكويت في هذا
املجال.

احمد الري

06

جدول األعمال

aldostoor

االثنين  18رجب  25 . 1437أبريل 2016

 22سؤاال جديدا من  10نواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة

الجامعات الخاصة والجمعيات التعاونية
وحماية المستهلك محاور أسئلة النواب
ادرج على ج��دول اعمال جلسة
 26إبريل الجاري  22سؤاال جديدا
م��ن  10ن��واب ال��ى  12وزي ��را حيث
ق��دم ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
 5أسئلة الي  4وزراء يليه النائب
د.خ �ل �ي��ل أب ��ل ح �ي��ث ق ��دم  4أس�ئ�ل��ة
ال� ��ى  4وزراء ث ��م ال � �ن� ��واب ص��ال��ح
عاشور وحمود الحمدان وسعود
الحريجي وفارس العتيبي وعلي
خ�م�ي��س وك ��ل م�ن�ه��م ق ��دم س��ؤال�ين
وق � ��دم ال� �ن ��واب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
وراك��ان النصف وفيصل الكندري
سؤاال واحدا لكل منهم.
تقارير ديوان المحاسبة
وج � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي  5اسئلة منها س��ؤاالن
ال� � ��ى وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وال� �ن� �ف ��ط ع��ن
ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال�خ��اص
ب� ��ال � �ح � �س� ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� �ل� �ع ��ام
 2013/2012ل �ل �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار وت ��اري ��خ ن �ق��ل تبعية
ش��رك�ت��ي س��ان��ت م��ارت��ن ال�ع�ق��اري��ة
وس ��ان ��ت م ��ارت ��ن ل ��ي ج ��ران ��د ال��ى
الهيئة العامة لالستثمار .ووجه
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر االس� � �ك � ��ان ع��ن
وجود مخالفات انشائية بمدينة
ج��اب��ر االح �م ��د ال�س�ك�ن�ي��ة م ��ن قبل
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ون� �س� �خ ��ة م � ��ن ال� �ع� �ق ��د امل� � �ب � ��رم م��ع
املكتب الهندسي ال��ذي ق��ام بعمل
امل� �خ� �ط� �ط ��ات ال �ه �ن ��دس �ي ��ة ل �ل �ب �ن��اء
بمدينة جابر االحمد.
ك� �م ��ا وج � � ��ه س� � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي � ��ر
االعالم والشباب عن االعمال التي
ت ��م ش� ��راؤه� ��ا م ��ن ل �ج �ن �ت��ي امل�ن�ت��ج
امل �ن �ف��ذ وش� � ��راء االع� �م ��ال امل �م �ت��ازة
وع ��دد اج�ت�م��اع��ات لجنتي املنتج
املنفذ وشراء االعمال املمتازة منذ
ص� ��دور ت�ش�ك�ي�ل�ه�م��ا ح �ت��ى ت��اري��خ
الرد على السؤال.
ووج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر ال��دول��ة
ل � � �ش� � ��ؤون م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع��ن
رص��د دي ��وان املحاسبة مخالفات
ع�ل��ى ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت ولجنة
املناقصات املركزية.
مدينة جابر االحمد
وج� ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب� ��ل 4
اس �ئ �ل��ة ال ��ى  4وزراء م�ن�ه��ا س��ؤال
الى وزير الصحة عن كشف بعدد
م ��رض ��ى م ��رك ��ز ال �ك ��وي ��ت ل�ل�ص�ح��ة
النفسية الذكور واإلن��اث مع بيان
جنسياتهم والوصف املرضي لكل
منهم وآل �ي��ة م�ن��ح امل��ري��ض بطاقة
ال � �ط ��ب ال �ن �ف �س��ي واه �م �ي �ت �ه ��ا ف��ي
متابعة العالج.
ووجه سؤاال الى وزير االسكان

م� �ب ��اش ��ر .واج� �م ��ال ��ي امل �ب �ل��غ ال ��ذي
ستوفره ال��دول��ة م��ن رف��ع تسعيرة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء وف � ��ق امل� �ش ��روع
الحكومي املحال الى املجلس.

د .عبدالله الطريجي

حمود الحمدان

ع � � ��ن س � � � ��وء ال � � �خ� � ��دم� � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة
والتصميم النهائي بمدينة جابر
االحمد السكنية .كما وجه سؤاال
الى وزير املواصالت عن الوظائف
ال �ش��اغ��رة ب� ��إدارة س�لام��ة ال�ط�ي��ران
ال�ت��اب�ع��ة ل �ل�إدارة ال�ع��ام��ة للطيران
امل ��دن ��ي وامل� ��ؤه �ل�ات امل �ط �ل��وب��ة في
املتقدمني للعمل كمفتشني جويني
طيارين في ادارة سالمة الطيران.
ووجه سؤاال الى وزير التجارة
وال�ص�ن��اع��ة ع��ن وج ��ود مخالفات
تتعلق ب�ش��رك��ات وم�ك��ات��ب تأجير
ال� � �س� � �ي � ��ارات ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ت �ح��اي��ل
ب�ع��ض م�ك��ات��ب ت��أج�ي��ر ال �س �ي��ارات
ع�ل��ى ع�م�لائ�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال��زام�ه��م
ب�ت�ص�ل�ي��ح اع� �ط ��ال س �ي��ارات �ه��ا من
دون وج � ��ه ح� ��ق م �س �ت �غ �ل��ة ب��ذل��ك
وسيلة ضغط تتمثل في حصول
ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى ت��وق �ي��ع امل �س �ت��أج��ر
لكمبيالة ع�ل��ى ب�ي��اض او إي�ص��ال
ام� ��ان� ��ة وه � ��ل ي ��وج ��د ع �ق ��د اي �ج ��ار
س �ي��ارة م��وح��د ومعتمد لشركات
ومكاتب تأجير السيارات.

وزارة او هيئة مؤسسة حكومية
ذات م�ي��زان�ي��ة مستقلة او ملحقة
ك� ��ل ع� �ل ��ى ح� � ��دة خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��وات
الثالث االخيرة وكشف بعدد غير
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م
ف ��ي ج �م �ي��ع ال � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
واملؤسات الحكومية ذات امليزانية
امل �س �ت �ق �ل��ة او امل� �ل� �ح� �ق ��ة .وك �ش��ف
تفصيلي يبني فيه جميع ايرادات
ام� �ل� ��اك ال � ��دول � ��ة م � ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة واج �م��ال��ي اي� �ج ��ار كل
جمعية من الجمعيات التعاونية
وم � �ج � �م� ��وع ال� �ق� �ي� �م ��ة االي � �ج� ��اري� ��ة
لقسائم منطقة الشرق الصناعية.

الجمعيات التعاونية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع��اش��ور
س��ؤال�ين ال��ى وزي��ر املالية والنفط
ب��ال��وك��ال��ة ع ��ن م �ب��ال��غ وامل �ك��اف��آت
واالعمال املمتازة في ميزانية كل

حفل اليوم العالمي للثقافات
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
س � � ��ؤال� �ي ��ن ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع ��ن ال �ك �ل �ي��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ال �ت��ي
ال ت� ��زال ت�ت�ض�م��ن م� ��واد مختلطة
ب�ي�ن ال� �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات وس�ب��ب
استمرارية االختالط بني الطالب
والطالبات في بعض الكليات.
والجهة املنظمة لحفل الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة ت �ح��ت ع �ن��وان
«اليوم العاملي للثقافات» وقدمت
فيه بعض ال�ف�ق��رات التي تحتوي
على الرقص وحضور مختلط.

 27جوابا جديدا لـ  10وزراء
ادرج ف� � ��ي ك � �ش� ��ف االج � ��وب � ��ة
ال� � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت على
ج��دول اعمال جلسة الثالثاء 26
إب ��ري ��ل  27ج ��واب ��ا ج ��دي ��دا ل� �ـ 10
وزراء م �ن �ه��ا  6أج ��وب ��ة ل �ك��ل من
وزيري املالية والنفط والشؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ت �خ �ط �ي ��ط و4
أج��وب��ة ل��وزي��ر ال �ع��دل واالوق� ��اف
يعقوب الصانع و 3أجوبة لوزير

االش �غ��ال وش ��ؤون االم ��ة د .علي
العمير وجوابان لكل من وزيري
التربية والتعليم العالي والدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء وج��واب
واح��د لكل م��ن وزراء امل��واص�لات
وال �ب �ل��دي��ة واالس� �ك ��ان وال �ت �ج��ارة
والصناعة والخارجية.

فارس العتيبي

البيوت الحكومية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
س � � ��ؤال� �ي ��ن م � �ن � �ه � �م� ��ا س� � � � � ��ؤال ال � ��ى
وزي� � � � ��ر اإلس� � � �ك � � ��ان ع� � ��ن امل� �ع ��اي� �ي ��ر
واالش �ت��راط��ات ال �ت��ي ي�ت��م االت �ف��اق
ع �ل �ي �ه��ا م ��ع امل� �ق ��اول�ي�ن ع �ن��د إب� ��رام
ال� �ع� �ق ��ود م �ع �ه��م ل� �ب� �ن ��اء وت �ش �ي �ي��د
وتشطيب البيوت الحكومية وهل
يشترط ف��ي العقد تحديد نوعية
وخ��ام��ات امل��واد اإلنشائية وم��واد
البناء املستخدمة لضمان الجودة
واملتانة.
ووج��ه س��ؤاال الى وزي��ر التربية
والتعليم ال�ع��ال��ي ع��ن اآلل �ي��ة التي
ي � �ت� ��م ع � �ل� ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا اس � �ت � �ق� ��دام
امل�ع�ل�م�ين وامل �ع �ل �م��ات م��ن ال �خ��ارج
واللجان التي تجري مقابالت مع
امل �ع �ل �م�ين ق �ب��ل ت��وظ�ي�ف�ه��م م��ؤه�ل��ة
لتقييمهم وم�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
 واالج ��راءات العقابية املطبقةعلى لجنة التقييم ملا سببته من
ض ��رر م� ��ادي ع �ل��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة
م��ن جهة وض��رر على ال�ط��ال��ب في
ضعف تحصيله العلمي من جهة
اخرى أو ربما الضرر النفسي في
ح��ال ح ��دوث ح ��االت اع �ت��داء عليه
سواء بالفعل أو القول.
حماية المستهلك
وج��ه النائب س�ع��ود الحريجي
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
ال�ت�ج��ارة والصناعة ع��ن اج��راءات
ال � ��وزارة ل�ض�ب��ط األس �ع��ار ف��ي ظل
ت��وج�ه��ات الحكومة ل��رف��ع ال��دع��وم
ع��ن ب�ع��ض ال�س�ل��ع وخ�ط��ة ال ��وزارة
ل� �ل� �ت� �ص ��دي ل� �ل� �ت�ل�اع ��ب ب ��األس� �ع ��ار
فحماية املستهلك وضمان جودة
املنتجات.
ووجه سؤاال الى وزير الكهرباء
واملاء عن اجراءات الحكومة للحد
من التأثيرات السلبية على ذوي
ال ��دخ ��ل امل � �ح� ��دود وامل� �ت ��وس ��ط م��ن
رف� ��ع ت �س �ع �ي��رة ش ��رائ ��ح ال �ك �ه��رب��اء
وامل��اء سواء بشكل مباشر أو غير

الجامعات الخاصة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ل ��ي ال �خ �م �ي��س
س ��ؤال�ي�ن م �ن �ه��ا س � ��ؤال ال� ��ى وزي ��ر
ال �ت ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع��ن
األس�ب��اب وراء تأخر وع��دم صرف
اإلعانة لطلبة الجامعات الخاصة
أس � � ��وة ب �ط �ل �ب��ة ج ��ام� �ع ��ة ال �ك��وي��ت
وتقليل عدد املقررات التي يسمح
ب��إع��ادت �ه��ا م��ن ( )10م� �ق ��ررات ال��ى
( )4م �ق��ررات م��ع ب �ي��ان ال��دراس��ات
ال � � �ت � ��ي اس � �ت � �ن� ��د ع� �ل� �ي� �ه ��ا ال � � �ق � ��رار
أكاديميا وعلميا وأث��ر هذا القرار
ع�ل��ى م�س�ي��رة ال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات
التعليمية.
ووجه سؤاال الى وزير الداخلية
ع� ��ن االس� � �ب � ��اب ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال �ت��ي
م�ن�ع��ت ال� � ��وزارة م��ن ع ��رض ون�ش��ر
ص��ور املتهمني في قضية الخلية
االره��اب �ي��ة (ال �ع �ب��دل��ي) اس ��وة بما
ق ��ام ��ت ب ��ه ب �ن �ش��ر ص� ��ور امل�ت�ه�م�ين
ف��ي ق�ض�ي��ة تفجير م�س�ج��د اإلم��ام
الصادق.
األعمال الفنية
وج��ه ال�ن��واب د .يوسف الزلزلة
وراك��ان النصف وفيصل الكندري
س� ��ؤاال ل �ك��ل م�ن�ه��م ف �س��أل ال��زل��زل��ة
وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ع��ن
االن �ت �ه��اء م ��ن ال �ت �ق��اي �ي��م ال�س�ن��وي��ة
للموظفني ونسخة من مخرجات
ن �ظ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�م��ا يثبت
إدخال تلك التقاييم.
وس � ��أل ال �ن �ص��ف وزي � ��ر اإلع�ل��ام
وال �ش �ب��اب ع��ن االع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة او
االدبية التي وافقت عليها الوزارة
ع��ن طريق منتج منفذ م��ن تاريخ
 1يناير  2012حتى تاريخه وبيان
ال�ق�ي�م��ة امل��دف��وع��ة ل�ك��ل ع�م��ل واس��م
ال� �ش ��رك ��ة او ال� �ش� �خ ��ص ال � � ��ذي ت��م
التعاقد معه.
وس � ��أل ال �ك �ن ��دري وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
والنفط عن تشكيل مجالس ادارات
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ص��اح �ب��ت تعيني
ال ��رؤس ��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين واالع �ض��اء
امل �ن �ت��دب�ين ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية والشركات التابعة لها.

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  26إبريل
م

النائب

عدد
االسئلة

1

عبدالله الطريجي

5

2

خليل أبل

4

3

صالح عاشور

2

4

حمود الحمدان

2

5

سعود الحريجي

2

6

فارس العتيبي

2

7

علي خميس

2

8

راكان النصف

1

9

يوسف الزلزلة

1

10

فيصل الكندري

1

االجمالي

22

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  26إبريل
م

الوزارة

اجمالي
االجوبة

1

املالية والنفط

6

الشؤون االجتماعية
2
والتخطيط

6

3

العدل واالوقاف

4

4

االشغال
وشؤون االمة

3

5

الدولة لشؤون
مجلس الوزراء

2

6

التربية
والتعليم العالي

2

7

االسكان

1

8

الخارجية

1

9

املواصالت والبلدية

1

 10التجارة والصناعة

1

االجمالي

27
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أدرجت على جدول أعمال جلسة الغد

 10اقتراحات برغبة قدمها  8نواب

فيصل الشايع

عسكر العنزي

صالح عاشور

د .محمد الحويلة

أحمد الري

 10اق�ت��راح��ات برغبة قدمها 8
نواب وادرجت على جدول أعمال
جلسة الثالثاء  26ابريل الجاري.
وت � �ض � �م � �ن� ��ت ت � �ل� ��ك ال� ��رغ � �ب� ��ات
اقتراحات تخص الشأن الصحي
والتعليمي والبيئي والخدماتي
وغ � � �ي� � ��ره وت� � �ن � ��وع � ��ت ف� �ي� �م ��ا ب�ي�ن
ت�س�م�ي��ة ش � ��وارع وص �ي��ان��ة ط��رق
وإن �ش��اء ح��دائ��ق ع��ام��ة واص�ل�اح
ج �س��ور وع �م��ل ج �س��ور اس �ت��دارة
ومستوصفات ج��دي��دة وتعديل
ب� �ع ��ض ن� �ظ ��م ول � ��وائ � ��ح ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا وف� �ي� �م ��ا ي�ل��ي
التفاصيل:
 قدم النائب د .محمد الحويلة 3اقتراحات في شأن اعادة صيانة
ال�ط��رق الرئيسية واالرص �ف��ة في
م �ح��اف �ظ �ت��ي االح � �م� ��دي وم� �ب ��ارك
ال � �ك � �ب � �ي ��ر وم � �ت� ��اب � �ع� ��ة وص� �ي ��ان ��ة
شبكات الصرف الصحي والعمل
ع �ل��ى ت �ج��دي��ده��ا وع� �م ��ل دراس � ��ة
م �س �ح �ي��ة مل �ع��رف��ة ح ��اج ��ة ال �ط��رق
في محافظتي األحمدي ومبارك
الكبير ألعمال الصيانة وتحديد
ن� ��وع � �ي� ��ة ال � �ص � �ي� ��ان� ��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة
ل �ك��ل ط��ري��ق وف� ��ي ش� ��أن ت�ح��دي��ث
الجسور في محافظتي االحمدي

م� ��ن خ �ل��ال ازال � � ��ة االش� � � � ��ارات م��ن
ف � � � ��وق ال� � �ج� � �س � ��ور وت ��وس� �ع� �ت� �ه ��ا
ب��أح��دث ط� ��راز ه �ن��دس��ي ي�س��اه��م
ف ��ي ت�خ �ف�ي��ف االزدح� � � ��ام وإع � ��ادة
تصميم الجسور بطرق عصرية
م�ت�ط��ورة ب��االض��اف��ة ال��ى اص�لاح
جسر الدائري السابع وامتداداته
امل�ت�ق��اط�ع��ة م��ع ط��ري��ق امل �ل��ك فهد
وازال � � ��ة االش � � ��ارة وع� �م ��ل ج �س��ور
اس �ت��دارة م�ن�ع��ا ل�ل�ازدح��ام وح�لا
مل �ش��اك��ل ال �ت �ك��دس امل� � ��روري وف��ي
شأن استحداث مداخل ومخارج
مل �ن �ط �ق �ت��ي امل �ن �ق��ف وال �ص �ب��اح �ي��ة
دون امل� � � � ��رور ب � � ��ال � � ��دوار ال� ��واق� ��ع
ب �ي �ن �ه �م��ا واس � �ت � �ح � ��داث م ��داخ ��ل
وم �خ��ارج ف��رع�ي��ة ل �ل��دوار ال��واق��ع
بني منطقتي املنقف والصباحية
ل�ت�س�ه�ي��ل ح��رك��ة امل � ��رور ف ��ي ه��ذا
الدوار.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د الرياق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش� ��أن ف�ت��ح
امل �ج��ال ل�ل�ط�ل�ب��ة م��ن ف�ئ��ة ال �ب��دون
ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى ن �س �ب ��ة ٪90
ق�س��م علمي ف�م��ا ف��وق لاللتحاق
ب � �ج� ��ام � �ع� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ودراس � � � � ��ة
ت � �خ � �ص� ��ص ال � � �ف � � �ي� � ��زي� � ��اء وذل� � � ��ك
ل � �س� ��د ال � �ن � �ق� ��ص ف� � ��ي امل � ��درس �ي��ن

املتخصصني في هذا املجال.
 قدم النائب د .خليل عبداللهاق �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب��إض��اف��ة م ��ادة
ج � ��دي � ��دة ب� ��رق� ��م  41م� � �ك � ��ررا ال ��ى
امل� ��رس� ��وم ال � �ص� ��ادر ف ��ي  4اب��ري��ل
سنة  1979في شأن نظام الخدمة
امل��دن�ي��ة ت�ن��ص ع�ل��ى أن يستثنى
رج� � � � � ��ال االط � � � �ف � � � ��اء م � � ��ن ض � �ب� ��اط
وض �ب��اط ص��ف وأف � ��راد م��ن حكم
امل��ادة  41م��ن ه��ذا النظام بحيث
ي �ح �ت �ف��ظ رج � ��ل االط � �ف � ��اء ب �ك��ام��ل
رص �ي��د إج ��ازت ��ه ال ��دوري ��ة وال �ت��ي
ي� �ح� �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا ول � � ��م ي �ت �ق��اض
بدلها نقدا اثناء خدمته الفعلية
وي�ج��وز ل��ه االن�ت�ف��اع بما ال يزيد
على  90يوما في السنة الواحدة
اذا سمحت ظ��روف العمل بذلك
وت �ح �ت �س��ب ك ��ال �ت ��ال ��ي ب��ال �ن �س �ب��ة
ل � �ض� ��اب� ��ط االط� � � �ف � � ��اء ال� � � � ��ذي ب �ل��غ
خ�م�س�ين ع��ام��ا ي�ح��ق ل��ه تجميع
اجازاته الدورية كحد اقصى 300
ي ��وم وال � ��ذي ل ��م ي�ب�ل��غ ال�خ�م�س�ين
ع��ام��ا ي�س�ت�ح��ق  225ي��وم��ا كحد
اق �ص��ى ع�ن��د ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة أم��ا
ض ��اب ��ط ال� �ص ��ف أو ال� �ف ��رد ال ��ذي
بلغ خمسني عاما يستحق كحد
أقصى  225يوما وال��ذي لم يبلغ

الخمسني  200ي��وم كحد أقصى
عند نهاية ال�خ��دم��ة واذا انتهت
ال� �خ ��دم ��ة ب� ��ال� ��وف� ��اة ص� � ��رف ب ��دل
رص�ي��د االج ��ازات ل��ورث��ة املتوفى
الشرعيني.
 قدم النائب سلطان اللغيصماق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ان�ش��اء
مستوصف في محافظة الجهراء
ملنتسبي وزارة الداخلية.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��وراق� � �ت � ��راح � ��ا ف � ��ي ش � � ��أن اس� �ت� �غ�ل�ال
م �س �ت��وص��ف ال��رم �ي �ث �ي��ة ال �ق��دي��م
للعيادات التخصصية ألم��راض
ال�ع�ي��ون والجلدية والحساسية
واع � ��ادة ت��رم�ي�م��ه خ��دم��ة أله��ال��ي
املنطقة.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زياق� � �ت � ��راح � ��ا ب� ��رغ � �ب ��ة ي � �ن� ��ص ع �ل��ى
ص ��دور ق ��رار م��ن وزارة التعليم
ال � �ع ��ال ��ي وم� �ج� �ل ��س ال� �ج ��ام� �ع ��ات
ال�خ��اص��ة ب��إرج��اع م ��واد اإلع ��ادة
في الجامعات الخاصة الى ()10
مواد دراسية وإلغاء القرار الذي
نص على خفضها الى ( )4مواد
دراسية فقط.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��عاقتراحا برغبة باستحداث دوار

ب� �ع ��د ال� � � � ��دوار ال �ك �ب �ي��ر امل ��وج ��ود
ح ��ال �ي ��ا م� ��ا ب �ي�ن ال �ق �ط �ع �ت�ي�ن  4و
 5ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ض��اح �ي��ة ال ��زه ��راء
ع� �ل ��ى ان ي � �ك� ��ون م� ��وق� ��ع ال� � � ��دوار
الجديد ما بني شارعي  501و 47
بمحاذاة مواقف جمعية الزهراء
ال�ت�ع��اون�ي��ة ودون أن ي�ت��م ال��رب��ط
ب�ي�ن ال� � ��دوار وم ��واق ��ف ال�ج�م�ع�ي��ة
وذل� � ��ك أس� � ��وة ب �م ��ا ه� ��و م��وج��ود
حاليا من دواري��ن كبير وصغير
في نهاية الشارع ذاته رقم .47
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ن �ص��ورال �ظ �ف �ي��ري اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ف��ي
شأن تعديل نظم ولوائح الخدمة
املدنية بحيث تستحق املوظفة
الكويتية راتبا كامال طيلة اجازة
االم� ��وم� ��ة ب� ��دال م ��ن ن �ص��ف ش�ه��ر
اضافة الى اجازة وضع تمتد الى
ستة اشهر بدال من شهرين.

 6شكاوى
ت � �ض � �م� ��ن ك� � �ش � ��ف ال� � �ع � ��رائ � ��ض
والشكاوى ال��واردة ملجلس األمة
ب�ج�ل�س�ت��ه ال �ت��ي س�ت�ع�ق��د ص�ب��اح
ي��وم غ��د ال�ث�لاث��اء  6ش�ك��اوى جاء
كالتالي:
 مقدمة من مواطن يتضرر منتعسف مدير ع��ام الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ع� ��ن ص� � ��رف م �ك��اف��أة
األعمال املمتازة له.
 م� �ق ��دم ��ة م � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة م��ناملدعني العامني في االدارة العامة
ل� �ل� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ي� � �ت� � �ض � ��ررون م��ن

احالتهم للتقاعد.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط �ن ��ة ت�ع�م��لب � ��وزارة ال�ن�ف��ط ت�ت�ض��رر م��ن ق��رار
إي �ق��اف رات �ب �ه��ا ع��ن ش �ه��ر م��ارس
وابريل من دون وجه حق.
 مقدمة من مجموعة مواطننيس��اب �ق�ين ف��ي م��ؤس �س��ة ال�خ�ط��وط
الجوية الكويتية يتضررون من
ع��دم حصولهم على امل��زاي��ا التي
ن��ص عليها ق��ان��ون الخصخصة
ب �ع��د ان�ت�ق��ال�ه��م ل�ل�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع
الحكومي.

 مقدمة من مواطن يتضرر منق ��رار وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
بوقف نشاط الشركة الخاصة به
ب�ع��د اس �ت �خ��راج ال�ت��رخ�ي��ص وم��ن
دون اسباب.
 مقدمة من املفتشني الصحينيب � �م � �ن � �ط � �ق� ��ة ح � � ��ول � � ��ي ال� �ص� �ح� �ي ��ة
ي �ت �ض��ررون م��ن ع ��دم ص ��رف ب��دل
العدوى لهم أس��وة بزمالئهم في
باقي املناطق الصحية.
جانب من اجتماع سابق للجنة العرائض والشكاوى

سلطان اللغيصم

 ..واقتراح
واحد بقانون
أدرج على جدول أعمال
ج �ل �س��ة غ� ��د ال � �ث �ل�اث� ��اء 26
اب � ��ري � ��ل ال� � �ج � ��اري اق � �ت� ��راح
بقانون للنائب د .منصور
الظفيري في ش��أن إضافة
فقرة جديدة إلى املادة 28
م �ك��ررا أ م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش��أن
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ف�ي�م��ا
يخص بدل اإليجار.

االقتراحات برغبة
المدرجة على جدول
أعمال جلسة الثالثاء
النائب

عدد
االقتراحات

د .محمد الحويلة

3

أحمد الري

1

د .خليل عبدالله

1

سلطان اللغيصم

1

صالح عاشور

1

عسكر العنزي

1

فيصل الشايع

1

د .منصور الظفيري

1

االجمالي

10
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التشريعية :تخصيص  ٪50من أسهم الشركات
المدرجة في خطة التنمية للمواطنين
أح� ��ال� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ع�ل��ى م�ج�ل��س األم ��ة ت�ق��ري��ره��ا عن
االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ب �ت �ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()11
ل� �س� �ن ��ة  2015ب� � ��إص� � ��دار ال �خ �ط��ة
اإلنمائية للسنوات (2016/2015
 .)2020/2019واس� � � � �ت� � � � �ع � � � ��رض � � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة
االق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب � �ق� ��وان�ي��ن امل � �ش ��ار
ال �ي �ه��ا وت� �ب�ي�ن ل �ه��ا ت �ط��اب �ق �ه��ا م��ن
حيث الفكرة وال�ه��دف والصياغة
وت �ه��دف ج�م�ي�ع��ا ال ��ى تخصيص
 ٪50م��ن أس�ه��م ال �ش��رك��ات امل�ش��ار
ال� �ي� �ه ��ا ف � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م ()11
ل� �س� �ن ��ة  2015ب� � ��إص� � ��دار ال �خ �ط��ة
اإلنمائية للسنوات (2016/2015
  )2020/2019لجميع املواطننيالذين يحملون الجنسية الكويتية
ف� ��ي وق � ��ت ص� � ��دور ه � ��ذا ال �ق ��ان ��ون
وس� � � � � ��داد ق� �ي� �م� �ت� �ه ��ا خ� �ص� �م ��ا م��ن
االحتياطي العام للدولة مع شرط
ح �ظ��ر ال �ت �ص��رف ف��ي ت �ل��ك األس �ه��م
امل��وزع��ة منحة مل��دة عشر سنوات
من تاريخ التملك مع جواز صرف
عوائد االسهم وارباحها.
وب� � � �ع � � ��د االط � � � �ل� � � ��اع وال� � �ب� � �ح � ��ث
وال � � � � ��دراس � � � � ��ة رأت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ان
االقتراحات بقوانني جيدة الفكرة
وج � � ��اءت م ��ن اج� ��ل رف� ��ع م�س�ت��وى
املعيشة وتحقيق الرخاء املعيشي
للمواطنني حيث ان هذه الشركات
ه��ي ش��رك��ات ت�ن�م��وي��ة ل �ه��ا ع�لاق��ة
بالثروات وجميعها ملك األمة.
كما رأت تصحيح الخطأ النحوي

أح � ��ال � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
على مجلس األم��ة تقريرها بشأن
االقتراح بقانون بتعديل امل��ادة 17
من القانون رقم  28لسنة  1996في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول
األدوية.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض
اج� �ت� �م ��اع ��ا ب� �ت ��اري ��خ 2016/4/17
حيث تبني لها أن االقتراح بقانون
املشار اليه يهدف  -وحسبما ورد
بمذكرته االيضاحية  -الى معالجة
االشكالية وال�ق�ص��ور ال��ذي يشوب
النص الحالي للمادة ( )17والتي
تختص بتشكيل لجنة للنظر في
املخالفات وتوقيع ال�ج��زاءات التي

بصدر املادة األولى ليكون:
ُ
«ي �س �ت �ب��دل ب�ن�ص��ي امل��ادت�ي�ن (3
بند  )3و ( )4من القانون رقم ()11
لسنة  2015امل �ش��ار ال�ي��ه النصان
اآلتيان».
وب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى م� ��ا ت � �ق� ��دم وب �ع��د
امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء ان�ت�ه��ت
اللجنة ب��إج�م��اع آراء الحاضرين
م��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال ��ى امل��واف �ق��ة على
االق�ت��راح��ات بقوانني مع التعديل
سالف الذكر.
ك� �م ��ا ان � �ج� ��زت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
التشريعية تقريرها حول دراسة
االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
تأسيس شركات كويتية مساهمة
ت �ت ��ول ��ى ب� �ن ��اء وت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط��ات
القوى الكهربائية وتحلية املياه
في الكويت.
واس� � � � �ت� � � � �ع � � � ��رض � � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة
االقتراحات بقوانني املشار اليها
حيث تبني لها تطابقها من حيث
ال�ص�ي��اغ��ة وامل �ض �م��ون وان امل ��ادة
االول� � ��ى ف ��ي ال �ب �ن��د ال �ث��ال��ث م�ن�ه��ا
ت� �ح ��دد ن �س �ب��ة خ �م �س�ين ف ��ي امل �ئ��ة
( )٪ 50م� ��ن االس � �ه� ��م ت�خ�ص��ص
بالتساوي لجميع املواطنني ممن
يحملون الجنسية الكويتية وقت
ص��دور ه��ذا ال�ق��ان��ون وق��د اش��ارت
امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ال� ��ى س � ��داد ق�ي�م��ة
تلك االسهم من االحتياطي العام
للدولة كمنحة وان تقيد االسهم
وال يتم التصرف فيها من مالكها
مل��دة عشر سنوات كاملة تبدأ من
تاريخ تملكهم لتلك االسهم دون

امل � �س ��اس ب��أح �ق �ي �ت �ه��م خ �ل��ال ت�ل��ك
امل� � ��دة ف ��ي ت �س �ل��م ع ��وائ ��د االس �ه��م
وارباحها.
وت� �ب�ي�ن ان ال � �ه� ��دف م �ن �ه��ا رف��ع
امل � �س � �ت� ��وى امل� �ع� �ي� �ش ��ي ل �ل �م ��واط ��ن
الكويتي وتحقيق الرخاء له.
وب� � � � �ع � � � ��د دراس� � � � � � � � � � ��ة ال � �ل� � �ج� � �ن � ��ة
ل�لاق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين رأت االخ��ذ
باملالحظات اآلتية:
 أخ� � ��ذ رأي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف �ي �م��ايتعلق بمدى قدرتها على س��داد
ق�ي�م��ة االس �ه��م م �ح��ل االق �ت��راح��ات
ب �ق��وان�ي�ن م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
للدولة كمنحة وص��رف عوائدها
وارب ��اح� �ه ��ا مل ��ن ي�ح�م��ل ال�ج�ن�س�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وق ��ت ص� ��دور ال �ق��ان��ون
خ � � � ��اص � � � ��ة ف� � � � ��ي ظ� � � � ��ل ال � � � �ظ � � � ��روف
االقتصادية الراهنة.
 -اعادة صياغة املادة  2الواردة

ف��ي امل ��ادة االول ��ى م��ن االق�ت��راح��ات
بقوانني لتكون كاآلتي:
م � � � � � � ��ادة  :2ت � � �ت� � ��ول� � ��ى ال � �ج � �ه� ��ة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي يكلفها مجلس
الوزراء بتأسيس الشركة وتحديد
رأسمالها وتوزيع جميع االسهم
املخصصة ملستحقيها بالتساوي
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م وق � ��ت ص� � ��دور ه��ذا
ال�ق��ان��ون دون تخصيص لكسور
ال �س �ه��م ع �ل��ى ان ي �ت��م س� ��داد قيمة
تلك االسهم من االحتياطي العام
للدولة كمنحة وان تقيد االسهم
وال يتم التصرف فيها من مالكها
ملدة عشر سنوات كاملة من تاريخ
تملكهم لتلك االسهم مع احقيتهم
خالل تلك املدة في تسلم عوائدها
وارباحها.
وذلك لحسن الصياغة حيث ان
امل��ادة السابقة عليها حددت على

وج ��ه ق��اط��ع وم �ح ��دد امل�س�ت�ح�ق�ين
ل�ت�ل��ك االس� �ه ��م ب��أن �ه��م امل��واط �ن��ون
الذين يحملون الجنسية الكويتية
وقت صدور القانون.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة وت �ب��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��اج � �م� ��اع آراء
ال �ح ��اض ��ري ��ن م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال��ى
املوافقة على االقتراحات بقوانني
املشار اليها مع االخذ في االعتبار
املالحظات سالفة الذكر.
وفيما يلي ن��ص التعديل كما
انتهت اليه اللجنة:
م � ��ادة أول� � ��ى :ي �س �ت �ب��دل بنصي
البند  3م��ن امل��ادة  1وامل ��ادة  2من
القانون رقم  39لسنة  2010املشار
اليه النصني التاليني:
مادة  1بند :3
 - 3ن �س �ب��ة خ �م �س�ي�ن ف� ��ي امل �ئ��ة
( ٪ 50م� ��ن االس� � �ه � ��م) ت�خ�ص��ص

ت �ق��ع ف��ي غ �ي��ر م��ا ذك ��ر ف��ي امل��ادت�ين
( )14و ( )15م��ن ال�ق��ان��ون رق��م (28
ل �س �ن��ة  1996امل � �ش� ��ار ال� �ي ��ه ووف �ق��ا
ل �ل �ص �ي��اغ��ة ال �ح��ال �ي��ة ل �ل �م��ادة ()17
يشترك ف��ي تشكيل اللجنة (اثنني
م ��ن ال ��وك�ل�اء امل �س��اع��دي��ن امل�ع�ن�ي�ين
ب � �ش� ��ؤون األدوي � � � � ��ة) وب � �ع ��د اع� � ��ادة
النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة
الصحة اصبح من املتعذر على هذا
ال��وج��ه تشكيل ه��ذه ال�ل�ج�ن��ة حيث
لم يعد بالوزارة سوى وكيل واحد
ي �خ �ت��ص ب � �ش� ��ؤون االدوي� � � � ��ة ل��ذل��ك
استبدلت عبارة (اثنني من الوكالء
املساعدين بالوزارة) بعبارة (اثنني
م ��ن ال ��وك�ل�اء امل �س��اع��دي��ن امل�ع�ن�ي�ين

بشؤون األدوية).
وب �ع��د ال �ب �ح��ث وال� ��دراس� ��ة تبني
ل�ل�ج�ن��ة ان االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ي��زي��ل
اإلش� �ك ��ال وال �ق �ص��ور ال� ��ذي ي�ش��وب
ن � ��ص امل � � � � ��ادة ال � �ح� ��ال� ��ي وامل �ت �ع �ل ��ق
ب� �ع� �ض ��وي ��ة ال� � ��وك� �ل��اء امل� �س ��اع ��دي ��ن
املعنيني بشؤون االدوية في تشكيل
اللجنة املختصة بنظر املخالفات
كما انه يحول دون تعريض قرارات
اللجنة للطعن خاصة وانها لجنة
ت �خ �ت��ص ب��ال �ن �ظ��ر ف� ��ي امل �خ��ال �ف��ات
وتوقيع الجزاءات.
كما رأت اللجنة تعديل صياغة
املادة على النحو املبني في الجدول
امل � �ق� ��ارن رف� ��ق ه� ��ذا ال �ت �ق��ري��ر وذل ��ك

ل �ض �ب��ط ال �ص �ي��اغ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة من
ن��اح �ي��ة وإزال� � ��ة ال �ل �ب��س م ��ن ن��اح�ي��ة
اخ��رى بأن يكون وزي��ر الصحة هو
املعني ب��إص��دار ال�ق��رار ال��ذي يحدد
اع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة وف � ��ق ال �ض��واب��ط
امل� �ح ��ددة ل�ت�ح�ق��ق ال�ل�ج�ن��ة مهامها
على أكمل وجه.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب � ��إج � �م � ��اع آراء
ال� �ح ��اض ��ري ��ن م� ��ن اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال ��ى
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
امل� �ش ��ار ال� �ي ��ه م ��ع ال �ت �ع��دي��ل ال � ��وارد
بالجدول املقارن رفق هذا التقرير.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن��ص ال �ت �ع��دي��ل كما
انتهت اليه اللجنة:

مادة أولى :يستبدل بنص املادة
( )17م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ( )28لسنة
 1996املشار اليه النص التالي:
ي�ن�ش��أ ب �ق ��رار م ��ن وزي� ��ر ال�ص�ح��ة
لجنة برئاسة وكيل ال��وزارة او من
ينوب عنه على أال تقل درجته عن
درجة وكيل مساعد وعضوية اثنني
م��ن ال ��وك�ل�اء امل �س��اع��دي��ن ب ��ال ��وزارة
ورئ� �ي ��س ال �ج�م �ع �ي��ة ال �ص �ي��دل �ي��ة او
م��ن ي�ن��وب ع�ن��ه وع�ض��و م��ن االدارة
القانونية بالوزارة تختص بالنظر
في املخالفات التي تقع في غير ما
ذك ��ر ف��ي امل��ادت�ي�ن ( )14و ( )15من
هذا القانون.
ويجوز للجنة توقيع العقوبات

لقطة من اجتماع سابق للجنة التشريعية

بالتساوي لجميع املواطنني ممن
يحملون الجنسية الكويتية وقت
صدور هذا القانون.
م � � � � � � ��ادة  :2ت � � �ت� � ��ول� � ��ى ال � �ج � �ه� ��ة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي يكفلها مجلس
الوزراء بتأسيس الشركة وتحديد
رأسمالها وتوزيع جميع االسهم
املخصصة ملستحقيها بالتساوي
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م وق � ��ت ص� � ��دور ه��ذا
القانون ،دون تخصيص لكسور
ال �س �ه��م ع �ل��ى ان ي �ت��م س� ��داد قيمة
تلك االسهم من االحتياطي العام
للدولة كمنحة وان تقيد االسهم
وال يتم التصرف فيها من مالكها
ملدة عشر سنوات كاملة من تاريخ
تملكهم لتلك االسهم مع احقيتهم
خالل تلك املدة في تسلم عوائدها
وارباحها.
م� � ��ادة ث ��ان� �ي ��ة :ي �ل �غ��ى ك� ��ل ح�ك��م
يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة :على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل بهم ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.

..وتنجز تقريرها في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
وتداول األدوية
اآلتية:
 - 1اإلنذار.
 - 2ال ��وق ��ف ع ��ن ال �ع �م��ل م � ��دة ال
تجاوز سنة.
 - 3إل �غ ��اء ال �ت��رخ �ي��ص ب �م��زاول��ة
املهنة.
 - 4شطب االسم من السجل.
 - 5غلق املكان مدة ال تزيد على
ستة أشهر.
وف� ��ي ج �م �ي��ع االح � � ��وال ي �ج��ب ان
تكون القرارات مسببة.
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اجتماعات اللجان
في مارس 2016

ملف
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

خالل تقرير صادر عن قطاع اللجان البرلمانية في شهر مارس

 11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا
وأنجزت  41موضوعا في  81ساعة
أعد قسم التقارير
والمتابعة التابع لقطاع
اللجان البرلمانية في
االمانة العامة لمجلس
االمة تقريره الشهري
عن عمل لجان المجلس
الدائمة والمؤقتة عن
دور االنعقاد الرابع عن
الفصل التشريعي الرابع
عشر في شهر مارس.
ولوحظ من التقرير أن
 11لجنة دائمة عقدت
 39اجتماعا في مارس
استغرقت  81ساعة
انجزت خاللها 41
موضوعا اعدت بها
 51تقريرا وتبقى على
جدول اعمالها 1427
موضوعا.
كما لوحظ ان لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي اكثر اللجان
انعقادا بـ  10اجتماعات
تلتها لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية
بـ  8اجتماعات وإلى
التفاصيل:

العرائض والشكاوى
لجنة العرائض وال�ش�ك��اوى :عقدت
ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح � ��دا ف ��ي م ��ارس
اس �ت �غ��رق  3س��اع��ات و 40دق �ي �ق��ة ول��م
ت �ن �ج��ز ت� �ق ��اري ��ر وت �ب �ق ��ى ع �ل ��ى ج� ��دول
اعمالها  177شكوى وعريضة.
الداخلية والدفاع
لجنة ال��داخ�ل�ي��ة وال ��دف ��اع :ل��م تعقد
اللجنة اي اجتماعات ف��ي م��ارس ولم
ت �ن �ج��ز ت� �ق ��اري ��ر وت �ب �ق ��ى ع �ل ��ى ج� ��دول
اعمالها  167موضوعا منها:
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  26ل�س�ن��ة 1962
بتنظيم السجون.
م�ش��روع ق��ان��ون م�ق��دم م��ن الحكومة
بتعديل بعض احكام املرسوم االميري
رق��م  15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  11لسنة 1962م في
شأن جوازات السفر.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  23ل�س�ن��ة 1968م
بشأن نظام قوة الشرطة.
مشروع قانون باضافة فقرة جديدة
الى املادة  12من القانون رقم  11لسنة
1962م في شأن جوازات السفر.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة.
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م
االجتماعات واملواكب العامة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  32لسنة  1967في
شأن الجيش (التقرير الثمانون للجنة
ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة وال ��دف ��اع) (س�ح��ب
بجلسة املجلس  2013/6/11الفصل
التشريعي ال��راب��ع عشر دور االنعقاد
العادي االول).
مشروع قانون بشأن املختارين.
م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ال �ج��دول
امل��راف��ق ل�ل�ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة 2006
ب ��اع ��ادة ت �ح��دي��د ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة
لعضوية مجلس االمة.
مشروع قانون بابدال عبارة (عامل
م �ن��زل��ي) ب�ك�ل�م��ة (خ� � ��ادم) ح�ي�ث�م��ا ورد
النص عليها في القوانني ذات الصلة.

لجنة الداخلية والدفاع

180
160

 177شكوى
وعريضة على
 140جدول أعمال لجنة
 120الشكاوى و167
 100موضوعا مطروحا
 80على لجنة الدفاع
 60والداخلية

167

167

املدرج
املنجز
املتبقي

90

90

63

63

0
املجموع

0 0 0

0 0 0

موضوعات أخرى شكوى وعريضة

مشروع قانون بتعديل امل��ادة  5من
ال �ق��ان��ون رق��م  24ل�س�ن��ة  1963ب��ان�ش��اء
مجلس الدفاع االعلى.
م �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن ش��رك��ات
االمن والحراسة الخاصة.
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رة
الثانية من امل��ادة الثامنة من املرسوم
االم �ي��ري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
االقتراح بقانون باضافة بند جديد
ب ��رق ��م  4ال � ��ى امل � � ��ادة  14م ��ن امل ��رس ��وم
االم �ي��ري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن توحيد
شهادات الجنسية الكويتية.
االقتراح بقانون بتعديل البند د من
املادة  8من القانون رقم  11لسنة 1962
في شأن جوازات السفر.
االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  32ل�س�ن��ة  1967في
شأن الجيش.
اقتراح بقانون بشأن توحيد مواد
الجنسية الكويتية.
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ان �ش��اء
الهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ان �ش��اء
الهيئة الوطنية ملكافحة املخدرات.
االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن وض��ع
ح ��ل ش��ام��ل ون �ه��ائ��ي ل�ج�م�ي��ع ط�ل�ب��ات
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وتنفيذ احكام البند  1من املادة الثالثة
م ��ن امل ��رس ��وم االم� �ي ��ري رق ��م  15لسنة

0
اقتراح برغبة

0
اقتراح بقانون

 1959بقانون الجنسية الكويتية قبل
تعديله ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 100
لسنة .1980
االقتراح بقانون بشأن تحديد اقامة
الوافدين.
المالية
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية:
عقدت اللجنة  8اجتماعات في مارس
استغرقت  8ساعات انجزت  3تقارير
وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 372
موضوعا منها:
م��رس��وم بقانون رق��م  2لسنة 2009
ب �ش ��أن ت �ع��زي��ز االس� �ت� �ق ��رار امل ��ال ��ي ف��ي
الدولة.
م��رس��وم بقانون رق��م  3لسنة 2009
ب� �ت� �م ��دي ��د م� � ��دة ال� � �ق � ��رض امل � � �ق � ��ررة ف��ي
املرسوم بالقانون رقم  50لسنة 1987
باالذن للحكومة بعقد قرض عام.
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تنظيم
االس �ت �ع ��ان ��ة ب ��ال �ش ��رك ��ات امل ��ؤه �ل ��ة ف��ي
مجال تطوير الحقول النفطية.
م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��ان �ش��اء ص �ن��دوق
الكويت للتنمية االجتماعية.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال� � �ت� � �ج � ��ارة ال � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن م ��زاول ��ة
مهنة مراجعة الحسابات.
م�ش��روع ق��ان��ون بشأن غرفة تجارة
وصناعة الكويت.
مشروع قانون بتعديل بعض احكام

14

0

14

مشروع بقانون

0 0 0
مرسوم بقانون

40
20
0

املرسوم بالقانون رقم  48لسنة 1988
ب� ��االذن ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي ان �ش��اء محفظة
م��ال �ي��ة ل� ��دى ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال�ص�ن��اع��ي
الغ � ��راض دع ��م س �ي��اس��ة االئ �ت �م��ان في
مجال االنتاج الزراعي.
مشروع قانون بشأن زيادة النسبة
ال �ت ��ي ت �ق �ت �ط��ع م ��ن االي� � � � ��رادات ال �ع��ام��ة
للسنة املالية .2012/2011
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام املرسوم بالقانون رقم  34لسنة
 1980ف��ي ش ��أن اي�ل��ول��ة اس �ه��م ال�ق�ط��اع
الخاص في شركة املواصالت الكويتية
الى الدولة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل اح �ك ��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  79ل �س �ن��ة  1995م ف��ي
شأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  74لسنة  1988في
شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في
ش��رك��ة م�ط��اح��ن ال��دق�ي��ق الكويتية ال��ى
الدولة وتعديل القانون رق��م  29لسنة
 1961ف��ي ش��أن ان �ش��اء ش��رك��ة مطاحن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �م �س��اه �م��ة دول ��ة
ال�ك��وي��ت ف��ي رأس �م��ال ب�ن��ك االس�ت�ث�م��ار
اآلسيوي للبنية التحتية.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  1ل �س �ن��ة 2012
ف ��ي ش� ��أن ان� �ش ��اء وت��أس �ي��س م�ح�ف�ظ��ة
اس �ت �ث �م��اري��ة ل��دع��م وت�ش�ج�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.

م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ت�ح��دي��د
تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء.
مشروع قانون في شأن املناقصات
ال �ع��ام��ة (امل �ن �ج��ز ب��ال �ت �ق��ري��ر ال �س��ادس
والعشرين بالفصل التشريعي الثالث
ع �ش��ر دور االن �ع �ق ��اد ال� �ع ��ادي االول).
ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع وال �ع �ش ��رون للجنة
الشؤون املالية واالقتصادية.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االمة باملوافقة على طلب رئيس لجنة
امليزانيات والحساب الختامي باحالة
م ��وض ��وع ت �ق �ي�ي��م م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وم ��ا ب�ي�ن��ه ممثلو
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف��ي م�لاح�ظ��ات على
التقييم مع بيان اثر اعتماد الحسابات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ل �ل �م��ؤس �س��ة ع �ل ��ى ع�م�ل�ي��ة
التقييم.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم ��ة ب��اح��ال��ة ك �ت��اب وزي ��ر امل��ال �ي��ة في
ش� � ��أن ال� �ك� �ش ��ف ال �ت �ف �ص �ي �ل��ي ب�ج�م�ي��ع
املشروعات التي ابرمتها وزارة املالية
على امالك الدولة العقارية وفقا لنظام
ال �ب �ن��اء وال �ت �ش �غ �ي��ل وت �ح��وي��ل امل�ل�ك�ي��ة
للدولة قبل صدور قانون رقم  7لسنة
 2008وتقرير بمشروع مدينة لؤلؤة
ال�خ�ي��ران السكنية موضحا فيه مدى
ال �ت��زام املستثمر بتنفيذ جميع بنود
العقد وشروطه.

التتمة ص10
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االثنين  18رجب  25 . 1437أبريل 2016

اجتماعات اللجان
في مارس 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

اللجنة التعليمية عقدت  3اجتماعات
وأنجزت  6مواضيع و 3تقارير
تتمة المنشور ص 09
تقرير االستقرار المالي 2013
ت � �ق� ��ري� ��ر ب � �ن� ��ك ال� � �ك � ��وي � ��ت امل � ��رك � ��زي
ن� �ص ��ف ال � �س � �ن� ��وي ب �ق �ي �م��ة ال� �س� �ن ��دات
والصكوك التي اصدرتها الدولة وكل
ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي ع ��ن ال �ف �ت��رة (-1/1
.)2013/6/30
تقرير ال�خ��اص بمتابعة توصيات
تقييم كفاءة انظمة الكشف عن الغاز
وال�ح��ري��ق ف��ي م��راك��ز التجميع بشركة
ن �ف��ط ال �ك��وي��ت وال � ��ذي ت ��م ان� �ج ��ازه في
ي��ون �ي��و  2015وب��ال �ت �ع��اون م ��ع ش��رك��ة
نفط الكويت.
التقرير الخاص بتقييم فاعلية اداء
تنفيذ مشاريع خطة التنمية للهيئة
العامة للشباب والرياضة.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك �ف��اءة
وف��اع �ل �ي��ة اداء ال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م��اري
ل� � �ل� � �ص� � �ن � ��دوق ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك �ف��اءة
وف��اع �ل �ي��ة ال �ص �ي��ان��ة ب �م �ص��اف��ي ش��رك��ة
البترول الوطنية الكويتية.
ت �ق��ري��ر امل �ت��اب �ع��ة ن �ص��ف ال �س �ن��وي
ل �ل �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة  2016/2015ع��ن
الفترة .)2015/9/30-2015/4/1
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم� � � � ��ة وب � � �ن� � ��اء ع � �ل� ��ى ق� � � � ��رار امل �ج �ل ��س
بجلسته املنعقدة بتاريخ 2016/1/26
بتكليف مكتب املجلس دراسة الوضع
االق �ت �ص��ادي وال �غ��اء ال��دع��وم ف�ق��د ق��رر
مكتب املجلس تكليف اللجنة دراس��ة
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي وال� �غ ��اء ال��دع��وم
وان تكون في حالة انعقاد مع كل من
وزارة املالية وديوان املحاسبة ولجنة
التنمية االقتصادية باملجلس االعلى
للتخطيط ل��دراس��ة امل��وض��وع��ات ذات
الصلة وم��واف��اة املجلس بالتوصيات
امل�ن��اس�ب��ة ل�ك��ل ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��رارات
املطلوب سنها وانجازها على ان يتم
ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ل�ل�م�ج�ل��س ق �ب��ل جلسة
.2016/3/1
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم��ة باملوافقة على احالة كتاب وزير
ال�ن�ف��ط وزي � ��را ل��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
(مرفق به رد الحكومة بشأن تقريري
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ت� �ج ��اوزات هيئة
اسواق املال رقم ( 1و.)2
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم� � � ��ة ب �ت �ك �ل �ي��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب �م �ن��اق �ش��ة
ال ��رس ��ال ��ة ال� � � � ��واردة م ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي��ر

3

3

لجنة األولويات

3

3
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املدرج
املنجز

1.5

املتبقي

1.0

التشريعية
أنجزت  29تقريرا
خالل  4اجتماعات
وتبقى على جدول
أعمالها 242
موضوعا

0.5
0

املجموع

0 0 0

0

موضوعات أخرى

ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال� �ت ��ي ج � ��اء ب �ه��ا ان
(وكالة موديز) قررت وضع التصنيف
االئ �ت �م��ان��ي ال �س �ي��ادي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
ت �ح��ت امل��راج �ع��ة ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي امل��راج �ع��ة
للنظر في تخفيضه وارفق بها رسالة
م��ن م �ح��اف��ظ ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي تتضمن
تفصيالت هذا املوضوع.
التشريعية
لجنة ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة :عقدت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة  4اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ف � ��ي م � ��ارس
استغرقت  5ساعات و 40دقيقة انجزت
 29تقريرا اع��دت بها  6تقارير وتبقى

شكوى وعريضة

0 0 0

0 0 0

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا  242م��وض��وع��ا
منها:
املرسوم بقانون رقم  12لسنة 2008
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
الصادر بالقانون رق��م  16لسنة 1960
(ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة امل �ن �ج��ز في
الفصل التشريعي الثاني عشر /دور
االن �ع �ق��اد ال �ع ��ادي االول 2008/5/22
احالة سابقة).
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون امل� ��راف� ��ق ب ��اص ��دار
ق � � ��ان � � ��ون ال � � � � �ج� � � � ��زاءات واالج � � � � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
مشروع قانون بشأن تنظيم تداول

0 0 0

مشروع بقانون

0 0 0

مرسوم بقانون

0.0

املعلومات ووثائق الدولة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام املرسوم بالقانون رقم  67لسنة
 1980باصدار القانون املدني.
م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال��رس��وم
القضائية.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش� � ��أن ه�ي�ئ��ة
الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح�ك��ام ق��ان��ون االج ��راءات واملحاكمات
ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 17
ل�س�ن��ة ( 1960إج � ��راء االع�ل��ان لتكليف
الحضور).

مشروع قانون بتعديل بعض احكام
القانون الجزآء الصادر بالقانون رقم
 16لسنة ( 1960بشأن استعمال العنف
او التهديد ضد االشخاص).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف� � �ع � ��ات امل ��دن� �ي ��ة
والتجارية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 38
لسنة ( 1980رد القضاء).
مشروع قانون رق��م  15لسنة 2004
ب ��اح ��ال ��ة م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش ��أن
التسجيل العقاري.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  16ل�س�ن��ة 1960

موضوعات أنجزتها اللجنة المالية
املشاريع بقوانني:
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لامل ��ادة  16م��ن ال �ق��ان��ون رق��م 106
ل�س�ن��ة  2013ف��ي ش ��أن م�ك��اف�ح��ة

غسل االموال وتمويل االرهاب.
 م � � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب � � ��اإلذنل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي أخ � ��ذ م �ب �ل��غ م��ن
املال االحتياطي العام (مؤسسة

الخطوط الجوية الكويتية).
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��لال�ف�ق��رة االول ��ى م��ن امل ��ادة االول��ى
من القانون رق��م  69لسنة 2015

ب �ش ��أن ان� �ش ��اء ش ��رك ��ة م�س��اه�م��ة
م� �ق� �ف� �ل ��ة الس� � �ت� � �ق � ��دام وت �ش �غ �ي��ل
العمالة املنزلية.

..وموضوعات أنجزتها اللجنة الصحية
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 49
ل �س �ن��ة  1996ف� ��ي ش � ��أن رع ��اي ��ة
املعاقني.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اءم�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة

مبارك الكبير
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اءم�س�ت�ش�ف��ى ح �ك��وم��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة
االحمدي.
 اق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءم �س �ت �ش �ف��ى ح� �ك ��وم ��ي ب �م��دي �ن��ة

صباح االحمد.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنان � � �ش � � ��اء م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ح� �ك ��وم ��ي
بمحافظة مبارك الكبير.
 ت �ك �ل �ي ��ف امل� �ج� �ل ��س ل �ل �ج �ن��ةالشؤون الصحية واالجتماعية

وال �ع �م��ل ب ��دراس ��ة ق� ��رار مجلس
ال � � ��وزراء ف ��ي ش� ��أن م�خ�ص�ص��ات
ال � � �ع �ل ��اج ف � � ��ي ال � � � �خ� � � ��ارج ورف � � ��ع
توصياتها للمجلس.

ب��اص��دار ق��ان��ون ال�ج��زاء (اس�ت�غ�لال هو
الشخص الضعيف).
مشروع قانون بتعديل بعض احكام
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن �ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
ال �ص��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 38
لسنة ( 1980بشأن االعالن للشركات).
مشروع قانون بتعديل بعض احكام
القانون قانون االجراءات واملحاكمات
ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 17
ل�س�ن��ة ( 1960ال ��دع ��وى امل��رف��وع��ة على
غير املتهمني الى الجهات املختصة).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق��م  16ل�س�ن��ة  1960ت�ش��دي��د العقوبة
على املرأة التي تسقط وليدها.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب� ��اص� ��دار ق ��ان ��ون
املحاكمات والعقوبات العسكرية.
مشروع قانون بتعديل بعض احكام
ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن �ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
ال �ص��ادر ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 38
لسنة  1980القانون رقم  51لسنة 1984
في شأن االحوال الشخصية.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960ج ��رائ ��م ال �ح��رب
والسلم).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش � ��أن ح�ض��ر
استحداث وانتاج وتخزين واستعمال
االسلحة الكيميائية ( 22مادة).
مشروع قانون باضافة مادة جديدة
لقانون ال�ج��زاء ال�ص��ادر بالقانون رقم
 16لسنة  1960حضر التسول (التقرير
السابع وال�ع�ش��رون للجنة املنجز في
الفصل التشريعي ال�ح��ادي عشر دور
االنعقاد العادي الثاني).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1970
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
لسنة ( 1960اث ��ارة ال�ن�ع��رات الطائفية
او القبلية).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم (( 1960 )16مادة عن جريمة الزنا
ومادة اخرى عن استعمال العنف ضد
املوظف).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
احكام القانون االج��راءات واملحاكمات
ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 17
ل �س �ن��ة ( 1960ت �ف �ت �ي��ش امل �ت �ه��م اث �ن��اء
ارتكاب الجريمة).
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

تكليف التشريعية دراسة دستورية قانون
االتفاقية األمنية الخليجية
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

تتمة المنشور ص10
 33م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون الجزاء
رق� ��م  16ل �س �ن��ة ( 1960اه ��ان ��ة ال�ع�ل��م
الوطني).
م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء رق ��م  16لسنة
( 1960التشكيك ف��ي ن��زاه��ة القضاء)
مسترد  2003/10/1احالة اصلية.
م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
احكام القانون رقم  67لسنة  1983في
شأن الهيئة العامة لشؤون القصر.
م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
احكام املرسوم بالقانون رقم  35لسنة
 1978في شأن ايجارات العقارات.
تكليف لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية التحقيق في كل ما كشفه
االع � �ض� ��اء امل �س �ت �ق �ي �ل��ون ف ��ي ج�م�ع�ي��ة
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ورف� � ��ع ت �ق��ري��ر
ال��ى املجلس ف��ي ب��داي��ة دور االنعقاد
القادم.
تكليف لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية دراس��ة التقرير العشرين
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى االت �ف��اق �ي��ة
االم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية لدراستها من
الناحية الدستورية.
تكليف لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية دراس��ة التقرير الخامس
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى االت �ف��اق �ي��ة
االم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية لدراستها من
الناحية الدستورية.
تكليف لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية دراس��ة التقرير الخامس
ل �ل �ج �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ع��ن
مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية
ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت وحكومة
جمهورية قبرص بشأن التعاون في
م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب وال�ج��ري�م��ة
امل �ن �ظ �م ��ة واالت � � �ج� � ��ار غ� �ي ��ر امل � �ش ��روع
ب��امل�خ��درات وم ��واد امل��ؤث��رات العقلية
وس�لائ�ف�ه��ا وال �ه �ج��رة غ�ي��ر ال�ش��رع�ي��ة
والجرائم الجنائية األخرى.
تكليف لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ب��دراس��ة التقرير الثامن
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات �ف��اق ت�ع��اون
ام � �ن ��ي ب�ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
وحكومة اململكة األردنية الهاشمية.
تكليف لجنة الشؤون التشريعية
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اللجنة الصحية
عقدت  3اجتماعات
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

والقانونية ب��دراس��ة التقرير الثامن
والعشرين للجنة الشؤون الخارجية
ع��ن م�ش��روع ق��ان��ون على اتفاقية فقر
ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وم ��رك ��ز م�ج�ل��س
التعاون لدول الخليج العربية الدارة
حاالت الطوارئ.
رس��ال��ة م��ن العضو د .عبدالحميد
ع� �ب ��اس دش� �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اح��ال��ة
م � ��وض � ��وع ت �ف �س �ي��ر امل � � � ��ادة  111م��ن
ال��دس �ت��ور ال ��ى امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ل �ب �ي��ان م ��ا اذا ك � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب ي�ت�م�ت��ع
ب��ال �ح �ص��ان��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف �ي �م��ا ب�ين
ادوار االن�ع�ق��اد ح��ال م��زاول�ت��ه اعماله
باللجان البرملانية كرئيس او مقرر
او كعضو باللجنة.
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اقتراح برغبة
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اقتراح بقانون

التعليمية
ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واالرش��اد :عقدت اللجنة  3اجتماعات
ف��ي م��ارس استغرقت  5س��اع��ات و 35
دقيقة انجزت  6مواضيع وأعدت بها 3
تقارير وتبقى على جدول اعمالها 143
موضوعا منها:
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان ف ��ي ش� ��أن ح�م��اي��ة
النشء في اإلعالم املرئي.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
فيصل الدويسان بشأن إنشاء الهيئة
العامة لإلعالم املرئي واملسموع.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م
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32
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مشروع بقانون

1 0 1
مرسوم بقانون

وظيفة املذيع بوزارة االعالم.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان ب� �ش ��أن ال ��دع ��اي ��ة
االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ف � � ��ي االع � � �ل� � ��ام امل� ��رئ� ��ي
واملسموع واملطبوعات والنشر.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
سعدون العتيبي بشأن انشاء جامعة
حكومية بمحافظة م�ب��ارك الكبير أو
األحمدي.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان ف ��ي ش � ��أن ح �ق��وق
امل �ل �ك �ي��ة ال� �ف� �ك ��ري ��ة امل � � �ج� � ��اورة وادارة
الحقوق الجماعية.
اقتراح بقانون مقدم من العضو
ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي ف� ��ي ش � ��أن ت�ن�ظ�ي��م

الموضوعات التي أنجزتها لجنة
حماية األموال العامة
 رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ�ي��سل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال � � �خ � � �ت� � ��ام� � ��ي ب� � �ط� � �ل � ��ب اح� � ��ال� � ��ة
مالحظات ديوان املحاسبة في
شأن الحساب الختامي لديوان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة للسنة املالية
.2010/2009
 رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ�ي��سل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي وال �ت��ي ي�ط�ل��ب فيها
اح � � ��ال � � ��ة م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات دي� � � � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة وت� � �ق � ��ري � ��ره ح� ��ول

ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال � �خ ��اص ��ة ب �ع �ق��ود
االن� �ظ� �م ��ة اآلل � �ي� ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
وال �ت��ي ي�ت��م تنفيذها بواسطة
الشركة املتعهدة (املوافقة على
ط�ل��ب رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة بتكليف
اللجنة بالتحقيق في املوضوع
بصفتها ل�ج�ن��ة تحقيق وذل��ك
ب� �ج� �ل� �س ��ة امل � �ج � �ل� ��س ب � �ت� ��اري� ��خ
2015/4/21م).
 رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ�ي��سل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ال �ح �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي وال �ت��ي ي�ط�ل��ب فيها
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اح � � ��ال � � ��ة م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات دي� � � � ��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة وت � � �ق� � ��ري� � ��ر ح � ��ول
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال � �خ ��اص ��ة ب �ع �ق��ود
االن� �ظ� �م ��ة اآلل � �ي� ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
وال �ت��ي ي�ت��م تنفيذها بواسطة
الشركة املتعهدة.
ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
ع� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي ش��اب��ت
بيع بعض ال�ع�ق��ارات اململوكة
للهيئة العامة لالستثمار.

التعليم العالي.
اقتراح بقانون مقدم من العضو
د .م � �ح � �م� ��د ال � �ح � ��وي � �ل � ��ة ف � � ��ي ش � ��أن
االستعانة بالكويتيني املتقاعدين
ل �ل �ع �م��ل ك� � �ح � ��راس أم� � ��ن ب � ��امل � ��دارس
الحكومية.
اق �ت��راح ب�ق��ان��ون م�ق��دم م��ن االع�ض��اء
ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران وم�ح�م��د ناصر
الجبري وح�م��ود محمد ال�ح�م��دان ود.
ع�ب��دال�ح�م�ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي ف��ي ش��أن
تنظيم التعليم العالي.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
د .عبدالرحمن الجيران ومحمد ناصر
الجبري وح�م��ود محمد ال�ح�م��دان ود.
ع�ب��دال�ح�م�ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي ف��ي ش��أن
تنظيم الجامعات والكليات املجتمعية
واملعاهد الحكومية.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
ع� �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن� ��زي ف � ��ي ش � � ��أن ت �ن �ظ �ي��م
ال� �ج ��ام� �ع ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
واملعاهد الحكومية (محال برسالة من
التشريعية لالرتباط).
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
د .عبدالله الجيران وح�م��ود الحمدان
ومحمد الجبري بانشاء الهيئة العليا
لالتعماد وضمان جودة التعليم.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
د .محمد الحويلة ود .خليل عبدالله
أبل وعسكر العنزي ود .عودة الرويعي
ب ��ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع �ل �ي ��ا ل�ل�اع �ت �م��اد
وضمان جودة التعليم.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
س �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي ود .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران وح� �م ��ود ال� �ح� �م ��دان وع� ��ادل

ال �خ��راف��ي وم �ب ��ارك ال �ح��ري��ص ب��ان�ش��اء
جامعة حكومية بمحافظة الجهراء.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة ب�ت�ع��دي��ل اوض ��اع
امل ��درس�ي�ن امل �س��اع��دي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين من
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
عسكر ال�ع�ن��زي ب�ش��أن تنظيم اوض��اع
ال�ك��وي�ت�ي�ين ح�م�ل��ة ش �ه��ادة ال��دك �ت��وراه
وال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ع� �ل ��ى ن�ف�ق�ت�ه��م
الخاصة.
االق�ت��راح بقانون املقدم من العضو
د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ب��ان �ش��اء ص�ن��دوق
طالب العلم.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
عادل الخرافي ود .خليل ابل وعبدالله
ال �ت �م �ي �م��ي ف� ��ي ش � ��أن م� �ك ��اف ��أة امل��ؤه��ل
العلمي مل��زاول��ي مهنة ال�ط��ب البشري
وطب األسنان الكويتيني.
االق� � � � �ت � � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون امل� � � �ق � � ��دم م��ن
ال �ع �ض ��وي ��ن ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور وخ �ل �ي��ل
ال �ص��ال��ح ف��ي ش ��أن االح� �ك ��ام ال�خ��اص��ة
بالبعثات الدراسية.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى م�ن��اق�ش��ة دراس� ��ة مشكلة
تأخر وزارة التعليم العالي باعتماد
الشهادات الدراسية للطالب الدارسني
على نفقتهم الخاصة.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة اجراءات الوزارة لتطوير
املنظومة التعليمية وتشجيع البحث
العلمي وتطوير الفكر ل��دى الدارسني
باملراحل التعليمية املختلفة.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة االج ��راءات التي
ت�م��ت ح�ت��ى اآلن ف��ي تنفيذ م�ش��روع��ي
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��دادي��ة
وج��ام �ع��ة ج��اب��ر ع �ل��ى ض� ��وء االح �ك��ام
القوانني الصادرة بشأنها.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة اج� ��راءات وزارة
االعالم في توجيه السياسة االعالمية
وال�ف�ك��ري��ة والثقافية وم��دى اسهامها
في رقي الفكر والشعور باملواطنة.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة موضوع مشكلة الشعب
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اجتماعات اللجان
في مارس 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

الميزانيات والحساب الختامي أكثر اللجان
انعقادا بـ 15اجتماعا والمالية الثانية
تتمة المنشور ص11
ال ��دراس� �ي ��ة امل �غ �ل �ق��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم��ة باملوافقة على الطلب امل�ق��دم من
بعض االعضاء بتكليف لجنة شؤون
ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة دراس� � ��ة م��وض��وع
ال� � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي ال � �خ� ��اص ب��امل��رح �ل��ة
الثانوية على ان تقدم اللجنة تقريرها
خالل شهر من تاريخ .2014/12/3
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال��رس��ال��ة املقدمة
م��ن ب�ع��ض االع �ض��اء بتكليف اللجنة
مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة
ال�ع��رب�ي��ة وال�ت��رب�ي��ة االس�لام�ي��ة ب ��وزارة
التربية.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االق� �ت ��راح امل�ق��دم
م ��ن ب �ع��ض االع� �ض ��اء ب �ش��أن ت�ف��وي��ض
اللجنة التحقيق في ملفات االبتعاث
والتعيني من ع��ام  2010ال��ى  2015في
كل من جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب على ان
تقدم تقريرها في دور االنعقاد املقبل.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اط�ل��ب امل �ق��دم من
رئ �ي��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ب��إح��ال��ة م�ل�اح �ظ��ات دي ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة امل �س �ج �ل ��ة ع� �ل ��ى ال� ��دي� ��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��ال�ح�س��اب الختامي
للسنة  2015/2014واملتعلقة بتطبيق
نظام البعثات واالجازت الدراسية.
رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س
االم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
م��ن ب�ع��ض االع �ض��اء بتكليف اللجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ق�ض�ي��ة ال �ش �ه��ادات غير
املعتمدة في جميع مؤسسات الدولة
ل�ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ره��ا ب�ش��أن�ه��ا ف��ي م��وع��د
اقصاه ثالثة أشهر.
الصحية
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�ص�ح�ي��ة وال�ع�م��ل:
عقدت اللجنة  3اجتماعات استغرقت
 7ساعات و 50دقيقة انجزت خاللها 6
مواضيع اع��دت بها  3تقارير وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  116م��وض��وع��ا
منها:
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ت�ع��دي��ل
املادة  57من القانون رقم  6لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع االهلي.
م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال�ص�ح��ة
النفسية ورعاية املريض النفسي.

االقتراح بقانون املقدم من العضو
د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ب�ش��أن التأمني
الصحي.
االقتراح بقانون املقدم من العضو
د .احمد مطيع العازمي بانشاء مدينة
طبية.
اق�ت��راح بقانون م�ق��دم م��ن االع�ض��اء
سعدون العتيبي وعادل الخرافي ود.
ع�ل��ي العمير ال ��ذي ع�ين وزي ��را للنفط
ووزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم��ة
وطالل سعد السهلي ود .يوسف سيد
حسن الزلزلة بشأن التأمني الصحي.
اق�ت��راح بقانون م�ق��دم م��ن االع�ض��اء
ط� �ل ��ال ال� �س� �ه� �ل ��ي وم � �ح� �م ��د ال� �ج� �ب ��ري
وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا وس � �ل � �ط� ��ان ال� �ش� �م ��ري
بانشاء مدينة طبية متكاملة.
اق �ت��راح ب �ق��ان��ون م �ق��دم م��ن العضو
فيصل الكندري بانشاء مدينة طبية.
اق �ت��راح ب �ق��ان��ون م �ق��دم م��ن العضو
س �ع��دون ح�م��اد ب��ان�ش��اء م��دي�ن��ة طبية
متكاملة.
اقتراح بقانون مقدم من العضوين
صالح عاشور وخليل الصالح بشأن
التأمني الصحي.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
د .ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال � �ج � �ي ��ران وس �ع ��ود
الحريجي وحمود الحمدان وسعدون
حماد في شأن حقوق املريض.
االقتراح بقانون املقدم من العضو
محمد الجبري بتعديل بعض احكام
املرسوم بالقانون رقم  24لسنة 1979
في شأن الجمعيات التعاونية.
اق�ت��راح بقانون م�ق��دم م��ن االع�ض��اء
صالح عاشور د .عبدالحميد دشتي
وكامل العوضي وس�ع��دون حماد في
شأن حقوق املريض.
اق�ت��راح بقانون م�ق��دم م��ن االع�ض��اء
صالح عاشور ود .عبدالحميد دشتي
وك��ام��ل العوضي ف��ي ش��أن املسؤولية
الطبية.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
د .ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال � �ج � �ي ��ران وس �ع ��ود
الحريجي وحمود الحمدان ويعقوب
ال �ص��ان��ع ال� ��ذي ع�ي�ن وزي � ��را وس �ع��دون
ح �م��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي ف��ي ش ��أن امل�س��ؤول�ي��ة
الطبية.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
كامل العوضي د .عبدالله الطريجي
ومحمد طنا ومبارك الحريص بشأن
انشاء الهيئة العامة للتعاونيات.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
ح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان ب ��اع� �ت� �م ��اد م ��رض
ال��زه��اي �م��ر خ ��رف ال �ش �ي �خ��وخ��ة امل�ب�ك��ر
 Alzheimersمرض إعاقة ذهنية شديد

لجنة المرافق العامة
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ط �ب��ي م �ع �ت �م��د م��ن
ال�ج�ه��ات املعنية وامل�خ�ت�ص��ة ب��ال��دول��ة
لجميع فئة االعمار.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
د .محمد الحويلة باعضاء االول��وي��ة
الن�ج��از امل�ع��ام�لات لكبار السن وذوي
االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة واص � �ح ��اب
الظروف الخاصة من املرضى وإنشاء
م �ك �ت��ب او اك� �ث ��ر ف� ��ي اج � �ه� ��زة ال ��دول ��ة
املختلفة لخدمة الفئات املذكورة.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي بتقسيم مستشفى
ج � � ��اب � � ��ر ال� � � � � ��ى اق� � � � �س � � � ��ام ف � � � ��ي ج� �م� �ي ��ع
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اقتراح برغبة

اقتراح بقانون

مشروع بقانون

مرسوم بقانون

ال � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ات وي � �ع � �ه � ��د ك � � ��ل ق �س��م
ملستشفى ع��امل��ي م�ت�خ�ص��ص الدارت ��ه
وإنشاء مجلس استشاري فيه يتألف
من ممثلي املستشفيات العاملية التي
ت�ش��رف ع�ل��ى االق �س��ام ل��وض��ع الخطط
واالستراتيجيات الدارتها.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
م�ح�م��د ال �ج �ب��ري ب��إن �ش��اء ف� ��روع لبنك
ال��دم تابعة للمستشفيات الحكومية
م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى االم� � � �ي � � ��ري وم �س �ت �ش �ف��ى
ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة وم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال � �ج � �ه ��راء
وم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال � � �ع � � ��دان وم �س �ت �ش �ف��ى
مبارك الكبير مع تجهيز هذه الفروع

الموضوعات التي انجزتها
لجنة الشباب والرياضة
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل� �ق ��دمم ��ن االع� �ض ��اء ع �ب��دال �ل��ه ي��وس��ف
امل �ع �ي ��وف ود .ع �ب��دال �ل��ه م�ح�م��د
الطريجي ونبيل ن��وري الفضل
ود .ي��وس��ف سيد حسن الزلزلة
ف��ي ش ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �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 والقانون رقم  5لسنة
 2007ف ��ي ش� ��أن ت �ن �ظ �ي��م ب�ع��ض
اوج��ه العمل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة
االوملبية الكويتية واالت�ح��ادات

واالن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة .ت��م ان�ج��از
مواد االقتراح بقانون باستثناء
املادة الثالثة تم اعادتها للجنة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون م �ق��دم منالعضو سعدون حماد العتيبي
ب �ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة  3م ��ن ال �ق��ان��ون
رقم  5لسنة  2007بشأن تنظيم
ب � �ع ��ض اوج � � � ��ه ال � �ع � �م ��ل ف � ��ي ك��ل
م��ن ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية.
رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
التشريعية والقانونية.

20
15
10
5
0

باملعدات والكوادر البشرية الالزمة.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
م �ح �م ��د ال � �ج � �ب� ��ري ب� � ��ارس� � ��ال م��رض��ى
ال �س��رط��ان ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج مباشرة
ع �ن��د اص��اب �ت �ه��م ب ��امل ��رض وب��ال �س��رع��ة
املطلوبة من دون اي تأخير قد تتسبب
به االجراءات االعتيادية.
اق�ت��راح برغبة مقدم م��ن العضو د.
اح �م��د م�ط�ي��ع ت �ق��وم ال �ح �ك��وم��ة ممثلة
ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة ب��االي�ع��از مل��ن يلزم
ب��زي��ادة ع��دد اج�ه��زة االش�ع��ة املقطعية
الى اربعة اجهزة بشركة ياكو الطبية
التابعة ملستشفى العدان.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
سلطان الشمري بإنشاء مستوصف
ل � �ط� ��ب االس� � � �ن � � ��ان ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ي ف��ي
محافظة الجهراء.
اق�ت��راح برغبة مقدم م��ن العضو د.
عبدالرحمن الجيران بإنشاء وح��دات
اسعاف ودوريات داخل املناطق وعلى
الطرق السريعة وعلى ش��ارع الخليج
العربي.
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة م �ق��دم م ��ن ال�ع�ض��و
د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة ب ��ارس ��ال م��رض��ى
ال �س��رط��ان ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج مباشرة
ع �ن��د اص��اب �ت �ه��م ب ��امل ��رض وب��ال �س��رع��ة
املطلوبة ودون اي تأخير قد تتسبب
به االجراءات االعتيادية.
تقييم كفاءة عمليات التخلص من
النفايات الطبية.
ت �ع��دي��ل م �ق��دم م ��ن االع� �ض ��اء ك��ام��ل
ال �ع ��وض ��ي وف �ي �ص��ل ال �ش ��اي ��ع وع � ��ادل
ال� �خ ��راف ��ي وراك � � � ��ان ال �ن �ص ��ف واح �م ��د
ال �ق �ض �ي �ب��ي ع �ل��ى امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
القانون رق��م  28لسنة  1996ف��ي شأن

تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية
ت��م تبني ال�ع�ض��و االق �ت��راح ب�ن��اء على
طلبه وموافقة رئيس مجلس االمة.
ال �ت��وص �ي��ات ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة مناقشة
استجواب النائب محمد طنا.
م �ت��اب �ع��ة ت ��وص �ي ��ات ال �ت �ق �ي �ي��م أداء
م�س�ت�ش�ف��ى ال� � ��والدة م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ب��اح
الصحية الجزء الثاني.
ت� �ق� �ي� �ي ��م ك � � �ف � ��اءة وف ��اع � �ل � �ي ��ة ادارة
التفتيش ال�ت�ع��اون��ي ب ��وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
م� �ت ��اب� �ع ��ة ت ��وص � �ي ��ات ت �ق �ي �ي��م أداء
م �س �ت �ش �ف��ى اب� � ��ن س �ي �ن ��ا ل �ل �ج ��راح ��ات
التخصصة بمنطقة الصباح الصحية
الجزء الثاني.
ت �ك �ل �ي��ف دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن
ت ��زوي ��د امل �ج �ل��س ب �ت �ق��ري��ر دوري ع��ن
رق ��اب ��ة وزارة ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
واتحاد الجمعيات.
الخارجية
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة :ع�ق��دت
اللجنة اجتماعا واح��دا استغرق ربع
ال�س��اع��ة ان�ج��زت ت�ق��ري��را واح��د وتبقى
على جدول اعمالها  4مواضيع هي:
م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة على
ات�ف��اق�ي��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
اتفاقية للتعاون التقني ب�ين حكومة
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج �م �ه��وري��ة
البرازيل االتحادية.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وح � �ك � ��وم � ��ة ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال� � �س � ��وري � ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي ��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة
امل �ت �ب��ادل��ة ل�لاس �ت �ث �م��ارات م �س�ت��رد من
جلسة .2013/1/9
اق �ت��راح ب �ق��ان��ون م �ق��دم م��ن العضو
د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي ب�ش��أن
انشاء قالدة قائد االنسانية ( 9مواد)
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس وال�ت�س�ع��ون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية.
المرافق
لجنة املرافق العامة :عقدت اللجنة
اجتماعا واح ��دا ول��م تنجز مواضيع
وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 47
موضوعا منها:
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

 62موضوعا مطروحا على لجنة حماية المال
العام أهمها مشروعات B.O.T
تتمة المنشور ص12
احكام القانون رق��م  5لسنة  2005في
ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت م�س�ت��رد بجلسة
.2015/6/30
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  5ل �س �ن��ة 2005
بشأن بلدية الكويت.
االقتراح بقانون املقدم من العضو
سعدون حماد بتعديل نص البند أ
من امل��ادة الثالثة من القانون رق��م 5
ل�س�ن��ة  2005ب �ش��أن ب �ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ام ��ن ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة م �س �ت��رد
بجلسة .2015/ 6/30
االقتراح بقانون املقدم من العضو
ع� � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ب ��اض ��اف ��ة امل � � ��ادة 35
مكررا ال��ى القانون رق��م  5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت التقرير الخامس
والستني للجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال � � �ق� � ��ان� � ��ون � � �ي� � ��ة م � � �س � � �ت � ��رد ب �ج �ل �س ��ة
 2015/6/30ت�ب�ن��ى ال�ع�ض��و االق �ت��راح
ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى ط �ل �ب��ه وم� ��واف � �ق� ��ة رئ �ي��س
مجلس االمة.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي وع � ��ادل ال �خ��راف��ي
وفيصل الكندري ود .يوسف الزلزلة
ب �ش��أن ان �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل��دي�ن��ة
ال � �ح ��ري ��ر وج � ��زي � ��رة ب ��وب� �ي ��ان (ت �ب �ن��ى
العضو ع��ادل الخرافي االق�ت��راح بناء
ع �ل��ى ط�ل�ب��ه وم��واف �ق��ة رئ �ي��س مجلس
االمة.
االقتراح بقانون املقدم من العضو
د .اح�م��د مطيع ب ��إدراج بعض اسماء
الناخبني الى كشوف ناخبي املجلس
ال �ب �ل��دي ض��م ل�ل�ت�ق��ري��ر ال �ث��ام��ن للجنة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
مسترد بجلسة .2015/6/30
االقتراح بقانون املقدم من العضو
ع� � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة 23
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  115ب��ان�ش��اء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري.
االقتراح بقانون املقدم من العضو
ع� � � ��ادل ال � �خ � ��راف � ��ي ف � ��ي ش � � ��أن اض ��اف ��ة
م��ادت�ين ج��دي��دت�ين ب��االرق��ام  26مكررا
 26م�ك��ررا أ ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة
 2005في شأن بلدية الكويت التقرير
ال �ت��اس��ع وال �ت �س �ع��ون ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة م �س �ت��رد
ب�ج�ل�س��ة  2015/6/30ت�ب�ن��ى ال�ع�ض��و
االق � �ت� ��راح ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل �ب��ه وم��واف �ق��ة
رئيس مجلس االمة.
االقتراح بقانون املقدم من االعضاء
عبدالله املعيوف ود .عبدالله الطريجي

وع � ��ادل ال �خ��راف��ي وف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري
ب�ن�ق��ل وال� �غ ��اء ب �ع��ض االخ �ت �ص��اص��ات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ال �ق��ان��ون رق��م
 5ل�س�ن��ة  2005ب �ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
(ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع وال�ت�س�ع��ون للجنة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة)
مسترد بجلسة .2015/6/30
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة م�ق��دم م��ن العضوحمود الحمدان بإنشاء مراكز لتوزيع
األع�ل��اف ف��ي م�ن��اط��ق ت��رب�ي��ة امل��واش��ي
ت� �س� �ه� �ي�ل�ا ع � �ل� ��ى امل � ��واط� � �ن �ي��ن امل� ��رب �ي�ن
وتشمل (منطقة كبد ومنطقة العبدلي
ومنطقة الوفرة).
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة م�ق��دم م��ن العضومبارك الخرينج بإطالق اسم الرئيس
ع � �ب� ��دال � �ف � �ت� ��اح ال� �س� �ي� �س ��ي ع � �ل� ��ى أح� ��د
الشوارع الرئيسية في دولة الكويت.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة م�ق��دم م��ن العضومحمد الجبري بتسمية أح��د ش��وارع
ال �ك ��وي ��ت ال��رئ �ي �س �ي��ة ب ��اس ��م امل ��رح ��وم
ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ن��اي��ف ع�ب��دال�ل��ه أب��و
رمية تخليدا لذكراه وتقديرا لجهوده
وت�ك��ري�م��ا ل�لأع�م��ال الجليلة ال�ت��ي ق��ام
بها.
 ك �ت��اب م ��ن رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق � �ت� ��راح امل� �ق ��دم م��ن
ب� �ع ��ض االع� � �ض � ��اء ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
م �ت ��اب �ع ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال �ت��ي
واف� ��ق ع�ل�ي�ه��ا امل �ج �ل��س ب �ع��د االن �ت �ه��اء
م��ن مناقشة االس �ت �ج��واب امل�ق��دم��ة من
ال�ع�ض��و ع ��ادل م�س��اع��د ال �خ��راف��ي ال��ى
وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء
وامل��اء (على ان تقدم اللجنة تقريرها
خ�لال ث�لاث��ة اش�ه��ر) «م��واف�ق��ة املجلس
على تمديد متابعة التوصيات لحني
انتهاد دور االنعقاد بجلسة املجلس
.»2016/1/13
 شكوى رقم ( )207املتعلقة بشأنامل�ن��اط��ق غ�ي��ر امل��درج��ة ف��ي ان�ت�خ��اب��ات
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي( .رس ��ال ��ة م ��ن لجنة
العرائض والشكاوى)
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالمة بتكليف اللجنة بناء على كتاب
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ب� �ش ��أن ط �ل��ب ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
حول تكرار حاالت وفيات في مشروع
م ��دي� �ن ��ة ص � �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ال �ج��ام �ع �ي��ة
(الشدادية)( .إحالة برسالة من لجنة
شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد).
الميزانيات
ل � �ج � �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
الختامي :عقدت اللجنة  10اجتماعات
استغرقت  32ساعة ولم تنجز تقارير

لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل
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موضوعات أخرى

وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج� � � ��دول اع� �م ��ال� �ه ��ا 94
موضوعا منها:
 مشروع قانون بتعديل امل��ادة 16م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  106لسنة  2013في
ش��أن مكافحة غسل األم ��وال وتمويل
اإلرهاب.
 االقتراح بقانون املقدم من العضود ،ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران ف ��ي ش��أن
ف��وائ��ض امل�ي��زان�ي��ات ف��ي نهاية السنة
املالية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة م�ق��دم م��ن العضوع � � ��ادل ال � �خ ��راف ��ي ب � ��أن ي� �ق ��رر م�ج�ل��س
ال � � � � � � � � ��وزراء ت � �خ � �ص � �ي ��ص ج� � ��ان� � ��ب م��ن
االع � �ت � �م� ��ادات امل ��ال �ي ��ة امل �م �ن��وح��ة ل�ك��ل
م �ح��اف �ظ��ة ل �ص��رف �ه��ا وب �ش �ك��ل واض ��ح
على النظافة العامة والجمال البيئي
ال�ع��ام ملناطق املحافظة تحت إش��راف
ادارة لجنة معينة من سكان املحافظة
ي� �خ� �ت ��اره ��ا امل� �ح ��اف ��ظ وان ت�خ�ص��ص
اعتمادات مالية كمكافأة مالية سنوية
ع �ن��د ف� ��وز امل �ح��اف �ظ��ة ب �ج��ائ��زة اف�ض��ل
م�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة وال �ج �م��ال
البيئي ملناطق املحافظة وفق منافسة
تجري ب�ين كافة املحافظات ف��ي دول��ة
الكويت ويكون تقييم املنافسة تحت
إشراف لجنة يحددها مجلس الوزراء.
(ت��م تبني العضو لالقتراح بناء على
طلبه وموافقة رئيس مجلس األمة).
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة م�ق��دم م��ن العضوع � �س � �ك� ��ر ال � � �ع � � �ن � ��زي ب� � � ��زي� � � ��ادة ال� �ب� �ن ��د
املخصص في ميزانية وزارة الصحة
من قبل وزارة املالية لتطوير املباني
القائمة للمستشفيات واملستوصفات
وتزويدها باالجهزة واملعدات الطبية
والعالجية وف��ق اح��دث التقنيات بما

0 0 0
شكوى وعريضة

0 0 0

0 0 0

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

ف��ي ذل��ك م��واق��ف ال�س�ي��ارات ف�ض�لا عن
زيادة عدد سيارات االسعاف.
 اق �ت��راح م�ق��دم م��ن ال�ع�ض��و عسكرال �ع �ن��زي ال� �ت ��زام ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
بأحكام القرارات الصادرة من مجلس
ال � � � � ��وزراء امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ن �ظ �ي��م اص � ��دار
االوام� � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ع �ل��ي ت �ع��اق��دات
الوزارات واملؤسسات العامة وعلى أال
تتجاوز قيمة االوامر التغييرية في أي
تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته ()٪2
اث�ن�ين ف��ي امل�ئ��ة م��ن القيمة االجمالية
لالعمال وان يكون ذلك ألسباب فنية
ي�ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ط�ل��ب إص� ��دار األم��ر
التغييري.
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2012/2011
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2013/2012
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال� ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة وال�ج�ه��ات
امللحقة للسنة املالية .2014/2013
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2014/2013
 ك� � �ت � ��اب رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ةب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي
ب� ��إح� ��ال� ��ة ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تولي دي��وان املحاسبة تكليف
مؤسسة دولية متخصصة في املجال

0 0 0

0 0 0

مشروع بقانون

مرسوم بقانون

0

االس �ت �ث �م��اري ل �ل �ق �ي��ام ب�ت�ق�ي�ي��م ش��ام��ل
إلدارة أم� � ��وال االح �ت �ي��اط��ي ب��ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار وت� �ق ��دم ت �ق��ري��را
بشأنه.
 ك� � �ت � ��اب رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ةب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ال� �ط� �ل ��ب امل � �ق� ��دم م��ن
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
الختامي احالة الحالة املالية للدولة
ومالحظات االعضاء الى اللجنة.
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج� � �ع � ��ة ع �ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال� ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة وال�ج�ه��ات
امللحقة للسنة املالية .2015/2014
 ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
 رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤونال�خ��ارج�ي��ة يطلب فيها اح��ال��ة تقرير
دي ��وان املحاسبة ع��ن نتائج الفحص
وال �ت��دق �ي��ق ل �ل �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
وامل� �ك ��ات ��ب ال �ت ��اب �ع��ة ل �ه ��ا ع� ��ن ال �ف �ت��رة
م ��ن  2005/2004ح �ت��ى 2014/2013
لالختصاص.
المال العام
ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام :ع�ق��دت
ال �ل �ج �ن��ة  5اج �ت �م��اع��ات اس �ت �غ��رق��ت 6
س��اع��ات و 30دق�ي�ق��ة ان �ج��زت خاللها
تقريرين وتبقى على ج��دول اعمالها
 62موضوعا منها:
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم��رف��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر ال ��دي ��وان ع ��ن ال�ع�ق��د
امل�ب��رم ب�ين وزارة املالية وش��رك��ة ادارة

سوق الجمعة التجارية بشأن تطوير
سوق الجمعة  -منطقة الري.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةمرفق به تقرير ديوان املحاسبة بشأن
ال �ت �ع ��اق��دات ال �ت ��ي س �ب��ق ان اب��رم�ت�ه��ا
الحكومة الن�ج��از م�ش��روع��ات بطريق
البناء والتشغيل والتحويل ()B.O.T
(تم تقدير التقرير الرابع للجنة وبقي
جزء من املوضوع غير منتهي).
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةمرفق به تقرير ديوان املحاسبة بشأن
ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم� � ��ة ح � ��ول ب�ع��ض
ج ��وان ��ب ال �ت �ص��رف ف ��ي ام�ل��اك ال��دول��ة
العقارية.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب� ��ه ت �ق ��ري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن امالك الدولة العقارية واالوامر
ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ري ��ة وال � �ت � �س� ��وي� ��ات ال� ��ودي� ��ة
بالجهات الحكومية.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب ��ه دراس � � ��ة ح � ��ول ع �ق��د اي �ج��ار
ق� �س� �ي� �م ��ة الن � � �ش� � ��اء م� �ج� �م ��ع ل� �ل� �ح ��رف
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ب �م �ن �ط �ق��ة
العارضية.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر ال � ��دي � ��وان ع ��ن ع�ق��د
اس �ت �ث �م��ار م� �ش ��روع ت �ط��وي��ر امل�ن�ط�ق��ة
الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة.
 ك �ت��اب رئ �ي��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ةم��رف��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر ال ��دي ��وان ع ��ن ال�ع�ق��د
امل�ب��رم ب�ين وزارة املالية وش��رك��ة ادارة
امل��راف��ق العمومية وال�ع�ق��د امل �ب��رم بني
شركة ادارة املرافق العمومية وشركة
م�ج�م��وع��ة ع��دن��ان ال �ص��ال��ح ال�ت�ج��اري��ة
بشأن منتزه حولي الترفيهي.
  - 1كتاب رئيس املجلس بتكليفال �ل �ج �ن��ة ب� ��دراس� ��ة م�ل�اح �ظ ��ات دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ش��رك��ة ن��اقل��ات
ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت �ي��ة ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2005/2004والتي تكرر تسجيلها في
السنة املالية .2006/2005
 - 2كتاب رئيس املجلس بمناقشة
مالحظات ديوان املحاسبة عن شركة
ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ت��ي
سجلها ال��دي��وان بتقرير السنوي عن
السنة املالية 2005/2004م.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم � � � � � ��ة ب � �ط � �ل� ��ب م � � ��ن رئ � � �ي� � ��س ل �ج �ن ��ة
امليزانيات والحساب الختامي بطلب
احالة مالحظة دي��وان املحاسبة فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة

التتمة ص14

14

ملف
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اجتماعات اللجان
في مارس 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

تكليف ديوان المحاسبة إحالة تقارير اللجان
عن طلبات التحقيق المتضمنة اإلحالة للنيابة
تتمة المنشور ص 13
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
عن عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل
ال � �غ � ��رام � ��ات امل �س �ت �ح �ق ��ة ع� �ل ��ى ب �ع��ض
معاهد التدريب األهلية.
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن اح��ال��ة تقرير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
تقرير ديوان املحاسبة بشأن انشاء
وتنفيذ وانجاز وصيانة استاد جابر
االحمد الدولي .جلسة .2016/6/31
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن احالة تقارير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب �ش��أن
مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر
االحمد جلسة .2016/3/1
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن احالة تقارير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن

االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن ما
ش � ��اب م� ��ن اج � � � � ��راءات م �ن ��ح وت �س��وي��ة
ال� �ق ��رض ال� ��روس� ��ي م ��ن اوج � ��ه ق �ص��ور
وسلبيات جلسة .2016/3/1
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن احالة تقارير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
تقرير ديوان املحاسبة بشأن العقد
املبرم بني شركة الكويت وشركة شل
العاملية .جلسة .2016/3/1
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن احالة تقارير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
ط�ل�ب��ات ال �ت �ن��ازل ع��ن االس �ت��راح��ات.
جلسة .2016/3/1
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن اح��ال��ة تقرير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
ط�ل�ب��ات ال �ت �ن��ازل ع��ن االس �ت��راح��ات.
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موضوعات أخرى

جلسة .2016/3/1
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل��س االم � � ��ة ل ��دي ��واناملحاسبة بشأن احالة تقارير اللجان
ع��ن ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن

0 0 0
شكوى وعريضة

3 0 3

1 0 1

0

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

0 0 0

مشروع بقانون

االحالة للنيابة الى ديوان املحاسبة:
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس االمة (مرفق به تقرير
عقد محطة ال��زور الشمالية  -املرحلة

مرسوم بقانون

االولى) .جلسة .2016/3/1
 تقرير ديوان املحاسبة عن االموالاملستثمرة ع��ن الفترة م��ن 2015/7/1
الى .2015/12/31

 ت �ك �ل �ي ��ف م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ب �ش ��أنع�م�ل�ي��ات ب�ي��ع ال �ش��رك��ات ال �ت��ي تمتلك
الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار م��ا ال يقل
عن  ٪ 50من رأسمالها.
األولويات
 ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات :ع �ق��دت لجنةاألول��وي��ات  3اجتماعات استغرقت 4
س��اع��ات وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول أعمالها
اآلتي:
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم��ة ب��اح��ال��ة ب��رن��ام��ج عمل الحكومة
ل �ل �ف �ص��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � ��راب� � ��ع ع �ش��ر
للسنوات (.)2017/2016-2014/2013
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساالم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ال� �ع ��ام ��ة ع �ل ��ى ق� ��رار
املجلس باستمرار اللجنة في متابعة
تنفيذ القوانني التي اقرها املجلس من
قبل الحكومة ومن ثم عرض تقريرها
ع�ل��ى م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ل�ت�ح��دي��د ال��وق��ت
املناسب ملناقشة في املجلس.

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق
ًّ
177

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

عدد التقارير

اجمالي
املدرج

شكوى
وعريضة
والتماسات
منجز متبق
ًّ
177
-

االجتماعات
والتقارير

1

3.40

-

الداخلية والدفاع

159

8

167

-

-

-

14

-

63

-

90

-

-

-

-

-

167

-

-

-

املالية واالقتصادية

355

20

375

-

2

2

14

1

164

-

168

-

-

-

24

3

372

8

8

3

التشريعية والقانونية

252

19

271

-

1

-

32

23

197

-

4

-

-

6

8

29

242

4

5.40

6

التعليم والثقافة واإلرشاد

135

8

143

-

-

-

1

-

41

-

89

-

-

-

12

-

143

3

5.35

-

الصحية واالجتماعية
والعمل

111

11

122

-

-

1

2

4

61

-

46

-

-

1

7

6

116

3

7.50

3

الخارجية

4

1

5

-

-

1

3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4

1

0.15

1

املرافق العامة

34

13

47

-

-

-

2

-

12

-

29

-

-

-

4

-

47

1

7.20

-

امليزانيات والحساب
الختامي

88

6

94

-

-

-

81

-

1

-

3

-

-

-

9

-

94

10

32.10

-

حماية األموال العامة

55

9

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

62

2

62

5

6.30

2

األولويات

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

3

4

-

املجموع

1367

101

1468

-

3

4

149

28

540

-

429

-

177

9

129

41

1427

39

81.10

15

اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

مرسوم
بقانون

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

منجز

متبق
ًّ
-

منجز
-

متبق
ًّ
-

منجز
-

متبق
ًّ
-

منجز

العرائض والشكاوى

171

6

177

-

متبق
ًّ
-

-

املجموع

أخرى
منجز

متبق
ًّ
-

-

-

منجز
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العيسى :قوانين التعليم الخاص
والجامعات أمام البرلمان قريبا
ق � � ��ال وزي� � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � � ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى إن
ق��وان�ين التعليم ال�خ��اص وإنشاء
ال �ج��ام �ع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وإع � ��داد
االخ� � �ت� � �ب � ��ارات اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ف��ي
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف �ي ��ة س�ت�ن��اق��ش
ق��ري�ب��ا ف��ي لجنة ش ��ؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرملانية.
وأوض��ح العيسى في تصريح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ق��ب ح �ف��ل ت�ك��ري��م
امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن ال� � �ت � ��رب � ��وي �ي��ن ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ام� ��س ان ال � � � ��وزارة ش �ك �ل��ت ل�ج�ن��ة
دائ �م��ة ل �ل��رد ع�ل��ى أس�ئ�ل��ة ال �ن��واب
واس� �ت� �ف� �س ��ارات� �ه ��م ع� ��ن م�خ�ت�ل��ف
املواضيع التربوية.
وع � ��ن روات � � ��ب امل �ع �ل �م�ي�ن خ�ل�ال
ف� �ت ��رة ال� �ص� �ي ��ف ذك � ��ر أن روات � ��ب

وزير التربية يكرم أحد املتقاعدين

ال�ص�ي��ف س�ت�ت��أخ��ر ه ��ذا ال �ع��ام إذ
س�ي�ت��م ص��رف�ه��ا ف��ي ش�ه��ر يونيو
ول� �ي ��س ف� ��ي م ��اي ��و ك �م ��ا ك � ��ان ف��ي
السنوات السابقة.

م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال م��دي��ر منطقة
ال� �ف ��روان� �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ج��اس��م
ب��وح �م��د ف ��ي ك �ل �م��ة خ �ل�ال ال�ح�ف��ل
إن ال �ت �ك��ري��م ش �م��ل  130ت��رب��وي��ا

ي�ع�م�ل��ون ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال��وظ��ائ��ف
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واإلداري � � � ��ة .ب��دوره��ا
قالت حصة السهيل ف��ي كلمتها
نيابة عن املتقاعدين ان التقاعد
ال يعني التخلي ع��ن املسؤولية
وع � � ��ن االس� � �ت� � �م � ��رار وامل� �س ��اه� �م ��ة
ف� ��ي ب� �ن ��اء ال� ��وط� ��ن الف� �ت ��ة إل � ��ى أن
امل �س��ؤول �ي��ة ت �ك��ون ف ��ي أي م��وق��ع
يكون في األشخاص.
وبينت السهيل أن املتقاعدين
سيكونون يدا بيد وعونا للجميع
لالرتقاء بالكويت وذلك من خالل
خ �ب��رات �ه��م ال �ت��ي اك �ت �س �ب��وه��ا من
مسيرتهم التعليمية مضيفة أن
امل�ت�ق��اع��دي��ن ع�ل��ى أع �ت��اب مرحلة
ج��دي��دة ب�ع��د أن أم �ض��وا س�ن��وات
عديدة في العمل التربوي.

الصبيح :نحقق في صرف المساعدات
من دون حق وسنحاسب المخالفين
أك� � � � � � � ��دت وزي� � � � � � � � � ��رة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
ل � �ش� ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ح � ��رص ال � � ��وزارة
ع � �ل� ��ى م � �ع� ��رف� ��ة اس � � �ب� � ��اب ص� ��رف
املساعدات االجتماعية دون وجه
ح��ق وم�ح��اس�ب��ة ك��ل امل�ت�ج��اوزي��ن
ون��اش��دت ك��ل م��ن لديه معلومات
عن فساد او مخالفات ان يقدم ما
لديه من اثباتات.
ونفت الصبيح صحة ما يثار
عن تدوير في ال��وزارة مبينة انه
ال ي��وج��د ت��وج��ه ل��ذل��ك ف��ي ال��وق��ت
ال�ح��ال��ي وان اي ت��دوي��ر سيصب
ف� ��ي امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة وي �ح �ق��ق
االهداف التي نسعى اليها.
وع� ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
التي يوجد بها بعض املشكالت
اف � � � � ��ادت ب � ��ان � ��ه ت � ��م ح � ��ل ج �م �ع �ي��ة
ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات ف�ي�م��ا س�ي�ت��م ع��زل
رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة
ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة ك ��ون ��ه ق� ��دم اس �ت �ق��ال��ة
مسببة ولم يقدم املستندات التي
تثبت صحة ادعاءاته.
وق��ال��ت ال�ص�ب�ي��ح ف��ي تصريح
للصحافيني على ه��ام��ش ورش��ة
ع�م��ل ب �ع �ن��وان (ت�ص�م�ي��م وتنفيذ
ش �ب �ك��ات ام � ��ان اج �ت �م��اع��ي ف�ع��ال��ة
ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ش� � ��رق االوس� � � ��ط
وش�م��ال افريقيا) ينظمها البنك
ال � ��دول � ��ي ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع وزارة
الشؤون وصندوق النقد الدولي
ان ال � � ��ورش � � ��ة ال� � �ت � ��ي ي �ح �ض��ره��ا

د .هند الصبيح

م��دي��ر م �ك �ت��ب ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي في
ال �ك ��وي ��ت د .ف � ��راس رع� ��د وح �ش��د
م��ن امل�ت��درب�ين تساهم ف��ي تعزيز
قدرات املشاركني وخبراتهم على
ت�ص�م�ي��م وت �ن �ف �ي��ذ ش �ب �ك��ات ام ��ان
اجتماعي فعالة.
واك� � � � � � � � ��دت ح� � � � � ��رص ال� � �ك � ��وي � ��ت
ع� �ل ��ى االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن امل �ع��اي �ي��ر
ال ��دول� �ي ��ة وال � �ت � �ج� ��ارب ال �ن��اج �ح��ة
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال م � �ن� ��ح امل� � �س � ��اع � ��دات
االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ف�ئ��ات املستحقة
وم �ن �ه��ا امل� �س ��اع ��دات امل�خ�ص�ص��ة
ل�ل�اش �خ��اص الس �ت �ك �م��ال م��راح��ل
ت �ع �ل �ي �م �ه��م أو امل � �س� ��اع� ��دات ع�ل��ى
ان � �ش� ��اء امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة أو
امل �س��اع��دة ع�ل��ى ال�ع�م��ل واالع �م��ال
ال�ي��دوي��ة خصوصا للنساء كبار
السن.
واش� � � � � � ��ارت ال� � � ��ى وج� � � � ��ود ع� ��دة

اجتهادات من قبل وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل بالتعاون مع
البنك ال��دول��ي ل��وض��ع خطة عمل
ووض� � ��ع االط� � � ��ار االس �ت��رات �ي �ج��ي
لجعل متلقي املساعدات مكتفيا
ذات � �ي� ��ا م� ��ن خ� �ل��ال ت �ح��وي �ل��ه ال ��ى
شخص منتج.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى وف��ي كلمتها
خ�لال ال��ورش��ة اك��دت الصبيح ان
الكويت تحرص كل الحرص على
ت�ن�ف�ي��ذ س�ي��اس��ات�ه��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
والتنموية على اكمل وجه مبينة
انه من هذا املنطلق حرصت على
ان تمتد خدماتها لتشمل اطيافا
م �ت �ع ��ددة م ��ن امل �ج �ت �م��ع م ��ن اج��ل
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �س �ت��وى ال�ع�ي��ش
الكريم لالفراد.
وذك ��رت ان��ه تحقيقا ل�لأه��داف
ال �ت �ن �م��وي��ة ف� �ق ��د ت �ب �ن��ت ال� � � ��وزارة

ب��رن��ام�ج��ا ط�م��وح��ا الدخ ��ال نظام
تكنولوجيا املعلومات وامليكنة
ل�ت��دع��م أع�م��ال�ه��ا م��ع رب��ط ت��وزي��ع
امل� �س ��اع ��دات ب� �ع ��دد م ��ن امل �ع��اي �ي��ر
التي تعكس االمان األسري وذلك
ض �م��ن ال� �خ ��دم ��ات االخ� � ��رى ال �ت��ي
تقدمها الوزارة للمواطنني.
وش ��ددت ع�ل��ى ض ��رورة وج��ود
اط��ار استراتيجي لشبكة االم��ان
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ب � �م� ��ا ي� � � � ��ؤدي ال� ��ى
ت �ح �س�ي�ن االس� �ت� �ث� �م ��ار ف � ��ي رأس
امل��ال البشري وتشجيع وضمان
ال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م ل �ف �ئ��ات االط �ف��ال
وال �ش �ب ��اب وال �ن �س ��اء وال �ع��ائ�ل�ات
وامل � � �ع � � ��اق� �ي ��ن وذل� � � � � ��ك م � � ��ن خ �ل��ال
م� �ش ��روع االط� � ��ار االس �ت��رات �ي �ج��ي
ال��ذي سيعمل على اج ��راء تقييم
للسياسات والبرامج االجتماعية
الحالية بدولة الكويت.
واوض � � �ح� � ��ت ان ه � � ��ذا االط � � ��ار
يتركز على ال�س�ي��اق االجتماعي
واالق� �ت� �ص ��ادي م ��ن اج� ��ل تحقيق
م��زي��د م��ن ال�ع��دال��ة ف��ي مستويات
املعيشة لدى املواطنني.
واشارت الى الدور الكبير الذي
تلعبه شبكات االمان االجتماعي
م ��ن ح �ي��ث ت��وف �ي��ر ال ��دع ��م ل�لاس��ر
وت � ��وف � �ي � ��ر ال� � �خ � ��دم � ��ات ل �ل �س �ك��ان
املحتاجني وفق منظومة نحرص
ع�ل��ى ان ت �ك��ون م�ت�ك��ام�ل��ة وتتسم
ب ��ال �ت �ن �س �ي ��ق ب �ي��ن ك � ��ل االط� � � ��راف
القائمة عليها.
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الكويت تترأس اجتماعا
للقمة العربية األفريقية
ق� ��ال م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ل � �ش� ��ؤون اف ��ري �ق �ي ��ا ال �س �ف �ي��ر ح�م��د
امل� �ش� �ع ��ان ان ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ت��رأس
ب ��االش� �ت ��راك م ��ع ت �ش��اد االج �ت �م��اع
االس � �ت � �ث � �ن� ��ائ� ��ي ل� �ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �س �ي��ق
ال�ش��راك��ة العربية االفريقية املقرر
ع �ق��ده ي ��وم  29اب��ري��ل ال �ح��ال��ي في
غينيا االستوائية.
واضاف ان االجتماع سيتضمن
ع ��رض ��ا م� ��ن غ �ي �ن �ي��ا االس� �ت ��وائ� �ي ��ة
ح� ��ول ال �ت �ح �ض �ي��رات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة
الس� � �ت� � �ض � ��اف � ��ة ال� � �ق� � �م � ��ة ال � �ع ��رب � �ي ��ة
االف ��ري� �ق� �ي ��ة ال ��راب� �ع ��ة اض� ��اف� ��ة ال ��ى
بحث توصيات االجتماع الثاني
للجنة التحضيرية للقمة العربية
االف��ري �ق �ي��ة ال��راب �ع��ة ال� ��ذي سيعقد
يوم  27ابريل الحالي.
واوض� � � ��ح ان االج � �ت � �م ��اع ال� ��ذي
س� �ي� �ك ��ون ب ��رئ ��اس ��ة م �ش �ت ��رك ��ة ب��ن
ال �ك ��وي ��ت وت� �ش ��اد س �ي �ح �ض��ره م��ن
ال �ج��ان��ب ال �ع��رب��ي اض��اف��ة للكويت
ك� � � ��ل م� � � ��ن م� � �ص � ��ر وم � ��وري � �ت � ��ان � �ي � ��ا
وم � ��ن ال� �ج ��ان ��ب االف ��ري� �ق ��ي غ�ي�ن�ي��ا
االستوائية واثيوبيا وزيمبابوي
عالوة على تشاد.
وذك � ��ر امل �ش �ع ��ان ان� ��ه س �ي �ت��رأس
ال � ��وف � ��د ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي امل � � �ش � � ��ارك ف��ي
االج � �ت � �م� ��اع وال � � � ��ذي ي� �ض ��م س�ف�ي��ر
الكويت لدى الغابون واملحال الى
غ�ي�ن�ي��ا االس �ت��وائ �ي��ة اس �ع��د البحر

حمد املشعان

وس �ف �ي ��ر ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى اث �ي��وب �ي��ا
وامل� � �ن � ��دوب ال� ��دائ� ��م ل � ��دى االت� �ح ��اد
االفريقي راشد الهاجري ومندوب
ال� �ك ��وي ��ت ال � ��دائ � ��م ل � ��دى ال �ج��ام �ع��ة
العربية السفير احمد البكر.
وافاد بأن اجتماع لجنة تنسيق
الشراكة العربية االفريقية في 27
ابريل الحالي بغينيا االستوائية
ي�ت�ض�م��ن اي �ض��ا ع��رض��ا م��ن ال ��دول
امل� �ض� �ي� �ف ��ة ح � � ��ول اس � �ت� �ع ��دادات� �ه ��ا
وال� � �ت� � �ح� � �ض� � �ي � ��رات ال� �ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة
ال � �ت � ��ي ق � ��ام � ��ت ب � �ه ��ا ل� �ع� �ق ��د ال �ق �م��ة
ف� ��ي ع��اص �م �ت �ه��ا م� ��االب� ��و وك ��ذل ��ك
ال��دع��وات ال�ت��ي س�ت��وج��ه ال��ى ق��ادة
ال��دول العربية واالفريقية وآليات
الترويج للقمة.

انطالق جلسة مباحثات رابعة
بين األطراف اليمنية
اس �ت��أن �ف��ت االط � � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة
امل �ش��ارك��ة ف��ي م� �ش ��اورات ال�س�لام
ب��ال�ك��وي��ت ج�ل�س��ة م�ب��اح�ث��ات هي
ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ن��وع �ه��ا أم� ��س ب�ع��د
اع� �ل��ان وف � ��د ال �ح �ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
ال �ت��وص��ل إل ��ى خ �ط��وة «م �ن �ج��زة»
في الجلسة السابقة ح��ول لجنة
التهدئة.
ومن املقرر أن تستكمل القوى
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة امل �م �ث �ل��ة
ب ��ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة وح ��رك ��ة
أن �ص ��ار ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر ال�ش�ع�ب��ي
ال �ع��ام خ�ل�ال ج�ل�س��ات امل �ش��اورات
التي تعقد تحت اش��راف مبعوث
االم ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ي�م��ن اس�م��اع�ي��ل
ولد الشيخ أحمد بحث القضايا
امل �ط��روح��ة ع �ل��ى ج� ��دول االع �م��ال
ل�لات �ف��اق ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف ض��واب��ط
إنهاء األزمة في اليمن بعد صراع
دام سنوات عديدة.
واك ��د وف ��د ال�ح�ك��وم��ة اليمنية
ف��ي بيان صحفي ص��ادر بنهاية
ال �ي��وم ال�ث��ال��ث ل�ل�م�ش��اورات ام��س
االول السبت التوصل الى خطوة
منجزة تتمثل باختيار ممثل عن
ك��ل ط��رف ملتابعة لجنة التهدئة
وال� �ت ��واص ��ل وال �ت �ح �ق��ق م ��ن سير
عملها
وك � ��ان � ��ت م� � � �ش � � ��اورات ال� �س�ل�ام

ال �ي �م �ن �ي��ة ق ��د ان �ط �ل �ق��ت ب��ال�ك��وي��ت
ي� � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س امل � ��اض � ��ي ت �ح��ت
اش��راف األمم املتحدة وبمشاركة
ج �م �ي ��ع أط � � � ��راف ال� � �ن � ��زاع ل �ب �ح��ث
تنفيذ ق ��رارات الشرعية الدولية
ذات الصلة بالشأن اليمني بما
يضمن التوصل الى وقف شامل
ل�ل�أع �م��ال ال �ق �ت��ال �ي��ة واس �ت �ئ �ن��اف
ح� � � � ��وار وط� � �ن � ��ي وف� � � ��ق امل � � �ب� � ��ادرة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وم �خ ��رج ��ات م��ؤت�م��ر
ال � � �ح� � ��وار ال� ��وط � �ن� ��ي وال� � � �ق � � ��رارات
الدولية ذات الصلة السيما قرار
مجلس األمن رقم .2216
وي � �ت � �ض � �م� ��ن ج� � � � � ��دول اع� � �م � ��ال
امل �ش��اورات خ�ط��ة عملية تمهيدا
ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن م�خ�ت�ل��ف
األط ��راف اليمنية تتضمن ع��ددا
م ��ن ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ق��اع��دة
ص�ل�ب��ة ت�ن�ط�ل��ق م�ن�ه��ا امل �ش��اورات
وه� � ��ي االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى اج � � � ��راءات
أم � �ن � �ي� ��ة ان� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة وان � �س � �ح� ��اب
امل �ج �م��وع��ات امل �س �ل �ح��ة وت�س�ل�ي��م
األس �ل� �ح ��ة ال �ث �ق �ي �ل��ة وامل �ت��وس �ط��ة
للدولة وإع��ادة مؤسسات الدولة
واستئناف حوار سياسي جامع
وإن �ش��اء لجنة خ��اص��ة للسجناء
واملعتقلني.
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الصحة والتقدم العلمي توقعان اتفاقية
لدعم مشاريع البحوث الطبية
أك � � � ��د وزي � � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة د .ع �ل��ي
العبيدي أن مذكرة التفاهم املوقعة
م� � ��ع م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل �ت �ق ��دم
ال�ع�ل�م��ي س�ت�ح��دث ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة في
دع��م مشاريع البحوث ف��ي مختلف
مجاالت العلوم الطبية في الكويت.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �ع �ب �ي��دي
خالل توقيع وزارة الصحة والتقدم
العلمي مذكرة تفاهم امس لتعزيز
ال�ت�ع��اون بينهما ف��ي دع��م مشاريع
ال�ب�ح��وث الطبية وال�ص�ح�ي��ة ورس��م
السياسات العامة للتعاون واقتراح
ال �ب��رام��ج واالول ��وي ��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة في
البالد.
وق � � ��ال ال� �ع� �ب� �ي ��دي إن االت �ف ��اق �ي ��ة
ت �ه��دف ال� ��ى ت�ش�ج�ي��ع ودع � ��م اج� ��راء
ال �ب �ح��وث ال�ط�ب�ي��ة ل�ت�ح��دي��ث ق��اع��دة
املؤشرات الصحية وتزويد واضعي

ال� �س� �ي ��اس ��ات وم� �ت� �خ ��ذي ال� � �ق � ��رارات
ب��ال�ب�ي��ان��ات ال�ع�ل�م�ي��ة امل�س�ت�ن��دة ال��ى
البحوث الطبية والصحية.
وأضاف أن الوزارة أعادت تشكيل
ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة لتنسيق ال�ب�ح��وث
وت�ن�ظ�ي��م آل �ي��ة اج��رائ �ه��ا ب��ال�ت�ع��اون
والتنسيق مع كلية الطب وجامعة
الكويت والجهات البحثية املختلفة
وفي مقدمتها التقدم العلمي.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي
د .ع��دن��ان ش�ه��اب ال��دي��ن إن امل��ذك��رة
ت� �ج� �س ��د ال� � �ت� � �ع � ��اون امل� �س� �ت� �م ��ر ب�ين
امل ��ؤس� �س ��ة وال � � � � � ��وزارة م� �ش� �ي ��را ال ��ى
تخصيص املؤسسة أكثر من  60في
امل�ئ��ة م��ن ميزانية البحوث لتمويل
األبحاث الطبية والصحية.
وذك ��ر ش�ه��اب ال��دي��ن أن ال�ت�ع��اون

جائزة راشد بن حميد
تكرم أمل الرندي
كرمت ج��ائ��زة الشيخ راش��د بن
ح�م�ي��د ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم الكاتبة
الكويتية أم��ل ال��رن��دي وذل��ك عقب
ف��وزه��ا ب��امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي مجال
ادب ال �ط �ف ��ل ع� ��ن ق �ص �ت �ه��ا (ن �ج��م
املستطيل األخضر) .وقامت راعية
ال� �ج ��ائ ��زة ق��ري �ن��ة ح ��اك ��م ع �ج �م��ان
الشيخة فاطمة آل نهيان بتسليم
درع املركز الثاني للكاتبة الرندي
خ �ل��ال ح �ف ��ل أق� �ي ��م ام � ��س ل �ت �ك��ري��م
ال �ف��ائ��زي��ن ب��ال �ج��ائ��زة ف ��ي ف�ئ��ات�ه��ا
املختلفة.
واه� ��دت ال ��رن ��دي إن �ج��ازه��ا ال��ى
ال �ك��وي��ت واط �ف��ال �ه��ا م��وض �ح��ة أن
قصتها ال�ف��ائ��زة (ن�ج��م املستطيل
األخ�ض��ر) تعزز قيم التسامح في
نفوس األطفال من خالل تصوير
العالم بملعب املدرسة.
واكدت ان فوزها باملركز الثاني
في الجائزة يشكل إضافة جديدة
لها في مجال ادب الطفل ويساهم
ف��ي م�س�ي��رت�ه��ا امل�ه�ن�ي��ة واالرت �ق ��اء

مع الوزارة قائم ومستمر ويتجاوز
بنود االتفاقية الحالية الفتا إلى أن
امل��ذك��رة ج ��اءت ان �ط�لاق��ا م��ن أهمية
التنسيق والتواصل وتوحيد الرؤى
واألولويات بني املؤسسات العلمية
والوطنية العامة والخاصة.
ب� � � � ��دوره ق� � ��ال ال� ��وك � �ي� ��ل امل� �س ��اع ��د
ل�ش��ؤون الخدمات الطبية املساندة
رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � �ب � �ح� ��وث ال �ط �ب �ي��ة
وال � �ص � �ح � �ي� ��ة ف� � ��ي وزارة ال �ص �ح ��ة
د .ج� �م ��ال ال� �ح ��رب ��ي إن االت �ف��اق �ي��ة
ت �م �ث��ل ان� �ط�ل�اق ��ة مل �س �ي ��رة ال �ب �ح��وث
ال�ص�ح�ي��ة وال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي أص�ب�ح��ت
ضرورة لتزويد واضعي السياسات
وم� �ت� �خ ��ذي ال � � �ق� � ��رارات وال �ب��اح �ث�ي�ن
ع ��ن امل ��ؤش ��رات ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�ام��راض
وعوامل الخطورة وأه��م التحديات
التي تواجه النظام الصحي.

دسمان للسكري يحصل على شهادة
اعتماد دولية
حصل معهد دسمان للسكري
ع �ل ��ى ش � �ه� ��ادة االع� �ت� �م ��اد ال ��دول ��ي
الكندي فئة البالتيني من املجلس
ال�ك�ن��دي الع�ت�م��اد ج��ودة الخدمات
الصحية وذل ��ك ع��ن ال�ف�ت��رة -2015
.2018
وق� � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �م �ع �ه��د
د.ق � �ي � ��س ال� � ��دوي� � ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح

أمل الرندي

بالعمل األدبي والثقافي الكويتي
واظهاره باملستوى الالئق.
وأش ��ارت إل��ى ان ج��ائ��زة الشيخ
راش��د ب��ن حميد للثقافة والعلوم
واح� ��دة م��ن أه ��م ال �ج��وائ��ز االدب �ي��ة
وال�ع�ل�م�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى الخليج
وت �ش �م��ل ف��روع��ا ع ��دة ف��ي االب� ��داع
االدبي والبحث العلمي متمنية ان
تثري الجائزة املجال الثقافي في
منطقة الخليج العربي.

تبادل وثائق االتفاقية

ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه��ام��ش ح �ف��ل اق�ي��م
بهذه املناسبة إن شهادة تصنيف
امل��ؤس �س��ة ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى م�ن�ظ��وم��ة
تقييم متكاملة بشقيها الداخلي
ال ��ذات ��ي ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى وض��ع
امل ��ؤس� �س ��ة م � ��ؤش � ��رات وم �ق��اي �ي��س
ج � � � ��ودة ال� � �خ � ��دم � ��ات وال � �خ� ��ارج� ��ي
املعتمد من هيئة الضمان الكندي.

أكاديمية األدب نظمت موسمها
التدريبي األول
اختتمت أكاديمية األدب التابعة
لرابطة األدب ��اء الكويتيني فعاليات
امل� � ��وس� � ��م األول ل �ل�أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ف��ي
ال�ت�ع��ري��ف ب�ف��ن ال�ك�ت��اب��ة بلغة عربية
سليمة وف��ن كتابة القصة القصيرة
ومهارات الحوار واإللقاء.
وق��ال��ت رئ �ي��س االك��ادي �م �ي��ة حياة

aldostoor

ال� �ي ��اق ��وت ل �ك��ون��ا إن امل ��وس ��م ال ��ذي
استمر خمسة أيام تضمن  10دورات
تدريبية مكثفة تنوعت بني الجانبني
ال �ن �ظ��ري وال�ت�ط�ب�ي�ق��ي م��ا أس �ه��م في
تزويد املشاركني بمعلومات متعلقة
ب �م��وض��وع��ات ال �ت��دري �ب��ات وف��رص��ة
تطبيقها عمليا.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

م��ن جانبها ق��ال��ت س�ف�ي��رة كندا
ل � ��دى ال� �ك ��وي ��ت م� ��ارت �ي�ن م� � ��ورو إن
حصول املعهد على ه��ذا االعتماد
ال� � � ��دول� � � ��ى ي � �ع � �ك� ��س م � � � ��دى ت� �ط ��ور
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال� �ع�ل�اج� �ي ��ة
والبحثية التي حققها على صعيد
الخدمات املقدمة.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وأعربت الياقوت عن األمل في أن
يشهد املوسم الثاني من األكاديمية
اقباال متزايدا من الشباب الكويتيني
ل �ل �ت �ع ��رف ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف األش � �ك ��ال
األدب�ي��ة السيما في ض��وء ماتشهده
الساحة املحلية من غزارة في االنتاج
األدبي الشبابي.
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