aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االثنين
 26جمادى اآلخر 1437
 04أبريل 2016
العدد 817

الغانم يعقد مباحثات مع نظيره التشيكي

ع�ق��د رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم��س مباحثات
رسمية مع رئيس مجلس ال�ن��واب في جمهورية التشيك ج��ان هماشيك
والوفد املرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وج ��رى خ�ل�ال امل�ب��اح�ث��ات اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
ال �ص��دي �ق�ين وس �ب��ل ت �ع��زي��زه��ا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ال س�ي�م��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالجانب البرملاني.
تفاصيل (ص)03

استقبل رئيس مجلس األمة وأعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري

األمير للنواب :اعملوا على تحقيق آمال
المواطنين بما يدعم مسيرة التنمية
الغانم :سنكون عند حسن الظن لتحقيق التوجيهات السامية لما فيه الخير للوطن والمواطن
وج��ه سمو االم�ي��ر الشيخ صباح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح رئ �ي��س
واعضاء مجلس األمة الى بذل املزيد
من الجهود والعمل الجاد لتحقيق
آم� ��ال امل��واط �ن�ي�ن وط �م��وح��ات �ه��م بما
يساهم في دعم مسيرة التنمية من
خ�لال السعي للتعاون املشترك بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية ملا
فيه مصلحة الوطن العزيز.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال سموه
ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع
ال � �ج� ��واب ع �ل��ى ال� �خ� �ط ��اب األم� �ي ��ري
النائب د .ع��ودة الرويعي وأعضاء
ال�ل�ج�ن��ة ال� �ن ��واب ع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
وح� � �م � ��ود ال � �ح � �م� ��دان ود.ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال�ط��ري�ج��ي ح�ي��ث رف �ع��وا إل��ى سموه
تقرير لجنة م�ش��روع ال �ج��واب على

الميزانيات :هيئة
القرآن ال تتعاون مع
الجهات الرقابية
اك � � ��دت ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي أن ع��دم
تعاون الهيئة العامة للعناية
بطباعة ونشر ال�ق��رآن الكريم
والسنة النبوية وعلومهما مع
الجهات الرقابية أدى إلى عدم
انضباط ميزانيتها وتعثرها
أث �ن ��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذ الف �ت��ة ال ��ى أن
اإلدارة الحالية ال تعمل على
استخدام اعتمادات امليزانية
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق أه� � � � � ��داف ال �ه �ي �ئ ��ة
ال � ��واردة ف��ي ق��ان��ون إن�ش��ائ�ه��ا
وال�ب��ال�غ��ة  14اخ�ت�ص��اص��ا مع
وج ��ود ان �ح��راف��ات ك�ب�ي��رة في
امل�ص��روف��ات الفعلية عما هو
مقدر لها.
تفاصيل (ص)04

اقتراح نيابي بمنح حق
االنتخاب للمتجنس
قبل  5سنوات

ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري ل � ��دور االن �ع �ق��اد
ال �ع��ادي ال��راب��ع للفصل التشريعي
الرابع عشر .
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة م��رزوق الغانم بأنهم وبعون
من الله تعالى سيكونون عند حسن
ظ ��ن س �م��وه ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت��وج�ي�ه��ات
ال �س��ام �ي��ة مل��ا ف �ي��ه ال �خ �ي��ر وال �ص��ال��ح
للوطن واملواطن.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى يتفضل حضرة
صاحب السمو أمير البالد فيشمل
ب ��رع ��اي� �ت ��ه وح � � �ض� � ��وره األوب � ��ري � ��ت
ال��وط �ن��ي ك�ل�ن��ا ك��وي�ت�ي��ون وذل ��ك في
ال� �س ��اع ��ة ال � �ع ��اش ��رة وال� �ن� �ص ��ف م��ن
ص �ب��اح ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ع�ل��ى م�س��رح
قصر بيان.
تفاصيل (ص)02

سمو األمير يتسلم تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري لدور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

تفاصيل (ص)5

المواطن لن يدفع أكثر من  45دينارا حتى بدون ترشيد

المالية قدمت تعرفة جديدة للكهرباء:
فلسان لكل كيلو واط من الـ  ٦آالف األولى
أبلغت اللجنة املالية الحكومة
خ �ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا ام � ��س رف �ض �ه��ا
املشروع الخاص بشرائح الكهرباء
ال�ج��دي��دة وام�ه�ل��ت وزي ��ر الكهرباء
وامل��اء أحمد الجسار حتى بعد غد
االرب �ع��اء ل�ت�ق��دي��م ال ��رأي الحكومي
ف��ي ال �ش��رائ��ح امل�ق�ت��رح��ة م��ن قبلها
بشأن تغيير سعر تعرفة استهالك
الكهرباء واملاء.
وق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل الشايع ان اعضاء اللجنة

قدموا تصورا بشأن تعديل تعرفة
اس� �ع ��ار ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء م �غ��اي��را
تماما ملا قدم من الحكومة بشأن
ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص وب �م��ا الي �ت��رت��ب
ع� �ل� �ي ��ه اي ض � � ��رر ب� � � ��ذوي ال ��دخ ��ل
امل �ح��دود وامل�ت��وس��ط الف�ت��ا ال��ى ان
اإلح �ص��ائ �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة تشير
ال ��ى ان م �ع��دل م�ت��وس��ط اس�ت�ه�لاك
ال�ب�ي��ت ال�ح�ك��وم��ي ت �ق��در ب �ـ  ٦آالف
كيلو واط ف��ي ح�ين ي��رت�ف��ع معدل
م �ت��وس��ط االس� �ت� �ه�ل�اك ب��ال��وح��دة

السكنية القسيمة الى ما دون ١٠
آالف كيلو واط.
وأوض � � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة اق �ت��رح��ت
تحديد تعرفة اول  ٦آالف كيلو واط
ب ��واق ��ع ف�ل�س�ين وب �م��ا الي ��ؤث ��ر على
ذوي الدخل املتوسط واملحدود في
حال ارتفاع استهالك الكهرباء عن
الستة آالف ف��إن ال��زائ��د عنها يقدر
وف ��ق ال �ش��ري �ح��ة ال �ث��ان �ي��ة ب ��واق ��ع ٥
اف�لاس لكل كيلوواط ف��وق  ٦آالف.
وب �ي�ن ال �ش��اي��ع ان ت�ك�ل�ف��ة م ��ا ي��زي��د

ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب محمد طنا باقتراح
بقانون بتعديل بعض احكام القانون
م��ن ال �ب��اب األول الن�ت�خ��اب��ات أع�ض��اء
مجلس األم��ة ط��ال��ب م��ن خ�لال��ه بمنح
املتجنس ال��ذي مضى على تجنيسه
خمس سنوات ميالدية حق االنتخاب.
وق��ال طنا ف��ي امل��ذك��رة اإليضاحية
ل�لاق�ت��راح ب�ق��ان��ون :أع��د ه��ذا ال�ق��ان��ون
إلل � � �غ� � ��اء ال � � � �ف� � � ��وارق وال � �ت � �م � ��اي � ��ز ب�ي�ن
املواطنني الكويتيني الذين يحق لهم
االن �ت �خ��اب وألن م ��ن غ ��اي ��ات امل �ش��رع
توسيع امل�ش��ارك��ة الشعبية الختيار
ممثليهم.

ع��ن  ١٢ال��ف كيلو واط ستقدر بما
ي � �ق� ��ارب  ٤٥دي � �ن� ��ارا دون ت��رش �ي��د
االستهالك الزائد واملقدر حكوميا
بـ ٪ ٣٠ وفي حال الترشيد سيكون
اج �م��ال��ي ف ��ات ��ورة م��ن ي�س�ت�ه�ل��ك ما
يقترب  ١٢الف كيلو واط ال تتجاوز
 ٣٥دينارا.

ملف «الدستور» 43 :طلب مناقشة منذ بداية الفصل الحالي صدر عنها  144توصية

تفاصيل (ص)04
تفاصيل (ص)13-07

تلفزيون المجلس

مبارك الحريص:

 تفعيل األدواتالدستورية
لحث الحكومة
على تنفيذ القوانين
تفاصيل (ص)14
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استقبل ولي العهد ورئيسي مجلس األمة والوزراء ويرعى أوبريت «كلنا كويتيون»

األمير يوجه بمزيد من التعاون
بين السلطتين لتحقيق آمال المواطنين

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األحمد
ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ورع����اه ب��ق��ص��ر السيف
ص����ب����اح ام������س س���م���و ول������ي ال��ع��ه��د
الشيخ ن��واف األحمد.كما استقبل
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس����ت����ق����ب����ل س����م����و ال����ش����ي����خ ج���اب���ر
امل�����ب�����ارك رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���������وزراء.
كما استقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال����وزراء ووزي���ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل حضرة صاحب السمو

ومستقبال رئيس مجلس نواب برملان جمهورية التشيك

أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األحمد
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ورئ����ي����س ل��ج��ن��ة م����ش����روع ال���ج���واب
ع���ل���ى ال����خ����ط����اب األم�����ي�����ري ال���ن���ائ���ب
د.ع���ودة الرويعي وأع��ض��اء اللجنة
النائب عبدالله املعيوف والنائب
حمود الحمدان والنائب د .عبدالله
الطريجي حيث رف��ع��وا إل��ى سموه
تقرير لجنة مشروع ال��ج��واب على
ال��خ��ط��اب األم���ي���ري ل����دور االن��ع��ق��اد
ال��ع��ادي ال��راب��ع للفصل التشريعي
الرابع عشر.

وق��د زوده���م سموه بتوجيهاته
ال��س��ام��ي��ة ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن الجهود
وال����ع����م����ل ال������ج������اد ل���ت���ح���ق���ي���ق آم������ال
املواطنني وطموحاتهم بما يساهم
ف��ي دع��م مسيرة التنمية م��ن خالل
ال���س���ع���ي ل���ل���ت���ع���اون امل����ش����ت����رك ب�ين
السلطتني التشريعية والتنفيذية
ملا فيه مصلحة الوطن العزيز.
وأكد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم أنهم وبعون من الله تعالى
س��ي��ك��ون��ون ع��ن��د ح��س��ن ظ��ن سموه
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وج���ي���ه���ات ال��س��ام��ي��ة

مل���ا ف��ي��ه ال��خ��ي��ر وال���ص���ال���ح ل��ل��وط��ن
واملواطن.
واس�����ت�����ق�����ب�����ل ح������ض������رة ص����اح����ب
السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ صباح
األحمد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ورئيس مجلس نواب برملان
جمهورية التشيك يان هاماتشيك
وال����وف����د امل����راف����ق وذل������ك ب��م��ن��اس��ب��ة
زيارته الرسمية للبالد.
ك����م����ا اس����ت����ق����ب����ل ال�����ن�����ائ�����ب األول
ل���رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����������وزراء ووزي�����ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د

ووزير خارجية جمهورية السودان
إب����راه����ي����م أح����م����د غ�����ن�����دور وال����وف����د
امل����راف����ق وذل������ك ب��م��ن��اس��ب��ة زي���ارت���ه
للبالد.
وم�������ن ن����اح����ي����ة اخ���������رى ي��ت��ف��ض��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال���ش���ي���خ ص����ب����اح األح�����م�����د ف��ي��ش��م��ل
ب����رع����اي����ت����ه وح������ض������وره األوب�����ري�����ت
الوطني (كلنا كويتيون) وذلك في
تمام الساعة العاشرة والنصف من
ص��ب��اح ال��ي��وم االث��ن�ين ع��ل��ى مسرح
قصر بيان.

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك
ويرعى مؤتمر جمعية المعلمين
اس����ت����ق����ب����ل س����م����و ول��������ي ال���ع���ه���د
ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د حفظه الله
بقصر السيف امس رئيس مجلس
األم������ة م�������رزوق ال���غ���ان���م.واس���ت���ق���ب���ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال��وزراء.واس��ت��ق��ب��ل النائب
األول ل���رئ���ي���س م���ج���ل���س ال��������وزراء
ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ صباح
الخالد كما استقبل نائب رئيس
مجلس ال�����وزراء ووزي����ر الداخلية
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ال��خ��ال��د واس��ت��ق��ب��ل
ن����ائ����ب رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����������وزراء
ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
واس���ت���ق���ب���ل ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س
ال�����������وزراء ووزي��������ر امل����ال����ي����ة ووزي������ر

ال��ن��ف��ط ب���ال���وك���ال���ة أن����س ال��ص��ال��ح.
كما استقبل وزي��ر اإلعل��ام ووزي��ر
ال����دول����ة ل���ش���ؤون ال���ش���ب���اب ال��ش��ي��خ
سلمان ال��ح��م��ود .واستقبل سمو
ول��ي العهد الشيخ ن���واف األحمد
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وأع���ض���اء ل��ج��ن��ة م���ش���روع ال��ج��واب
ع���ل���ى ال���خ���ط���اب األم����ي����ري ك��ل�ا م��ن
رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���ائ���ب د .ع���ودة
ال��روي��ع��ي وم���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب
عبدالله املعيوف وعضوي اللجنة
ال��ن��ائ��ب ح��م��ود ال��ح��م��دان والنائب
د .عبدالله الطريجي حيث رفعوا
ل����س����م����وه ت����ق����ري����ر ل���ج���ن���ة م����ش����روع
ال����ج����واب ع��ل��ى ال���خ���ط���اب األم���ي���ري

ل�������دور االن����ع����ق����اد ال�����ع�����ادي ال����راب����ع
للفصل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���راب���ع عشر.
وم����ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى ي��ش��م��ل سمو
ول��ي العهد الشيخ ن���واف األحمد
برعايته املؤتمر التربوي الثاني
واألرب����ع��ي�ن ال�����ذي ت��ق��ي��م��ه جمعية
املعلمني ت��ح��ت ش��ع��ار (مناهجنا
ال��ت��رب��وي��ة ..وم��ت��ط��ل��ب��ات النهضة)
وق����د أن�����اب س���م���وه وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة
ووزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي د .ب���در
العيسى ل��ح��ض��ور ح��ف��ل االف��ت��ت��اح
اليوم االثنني.
سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

ك����م����ا أه����������دى رئ�����ي�����س االت�����ح�����اد
الكشفي للبرملانيني العرب النائب
الدكتور عبدالله الطريجي حضرة
ص������اح������ب ال�����س�����م�����و أم������ي������ر ال�����ب��ل��اد
(ال��س��ج��ل ال��ذه��ب��ي) وال���ذي يتضمن
كلمات شكر وتقدير م��ن القيادات
الكشفية لسموه وذلك عرفانا بدعم
س��م��وه ل��ل��ح��رك��ة ال��ك��ش��ف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة
والعربية والخليجية.
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استعرضا العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

الغانم ونظيره التشيكي بحثا تنسيق
المواقف في المحافل البرلمانية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل مباحثاته ورئيس مجلس النواب في جمهورية التشيك

ب� �ح ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ف � � ��ي م �ك �ت �ب��ه
أم� ��س ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
ف � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ت� �ش� �ي ��ك ج ��ان
هماشيك سبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين الصديقني
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ال سيما

املتعلقة بالجانب البرملاني.
ك� �م ��ا اس � �ت � �ع� ��رض ال� �ج ��ان� �ب ��ان
خ�ل�ال امل�ب��اح�ث��ات ال�ت��ي حضرها
ال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��رئ �ي��س مجلس
النواب التشيكي تنسيق املواقف
ب�ي�ن�ه�م��ا ف��ي امل �ح��اف��ل ال�ب��رمل��ان�ي��ة
القارية والدولية.

 ..وخالل استقباله جان هماشيك في مجلس األمة أمس

وب� �ح ��ث ال� �ج ��ان� �ب ��ان ع� � ��ددا م��ن
امل� ��وض� ��وع� ��ات وال� �ق� �ض ��اي ��ا ذات
االهتمام املشترك وآخر تطورات
األوض � � � � � � � ��اع ع� � �ل � ��ى ال � �س� ��اح � �ت �ي�ن
االقليمية والدولية.
وح� � �ض � ��ر امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات ن ��ائ ��ب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة رئ� �ي ��س

ب �ع �ث��ة ال � �ش� ��رف امل ��راف� �ق ��ة م �ب��ارك
ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج وال � �ن� ��واب ع �ب ��دال �ل ��ه
امل � �ع � �ي� ��وف وم � � �ب� � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص
وس� �ع ��دون ح �م��اد وس �ف �ي��ر دول ��ة
الكويت ل��دى جمهورية التشيك
أي � � �م � � ��ن ال � � �ع� � ��دس� � ��ان� � ��ي وس � �ف � �ي ��ر
ج �م �ه��وري��ة ال �ت �ش �ي��ك ل� ��دى دول ��ة

الكويت مارتن فيتك.
وعقب املباحثات أقام الرئيس
ال �غ��ان��م م��أدب��ة غ� ��داء ع �ل��ى ش��رف
هماشيك وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه في
قاعة االحتفاالت بمبنى مجلس
األمة حضرها عدد من النواب .
يذكر أن رئيس مجلس النواب

ال� �ت� �ش� �ي� �ك ��ي ق � ��د وص � � ��ل وال� ��وف� ��د
املرافق له إلى البالد مساء أمس
األول ف��ي زي ��ارة رسمية تستمر
عدة أيام.

المال العام تبحث القرض الروسي وبيع شركة المنتجات الزراعية
ت � �ع � �ق� ��د ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي اج�ت�م��اع��ا
ال� � � � �ي � � � ��وم مل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة م � �ي� ��زان � �ي� ��ة
ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2017/2016ب �ح �ض��ور ممثلني
عن كل من وزارة املالية ودي��وان
املحاسبة وديوان الخدمة املدنية

وجهاز املراقبني املاليني وبلدية
الكويت وما يستجد من أعمال.
ك � �م� ��ا ت� �ب� �ح ��ث ل� �ج� �ن ��ة ح �م��اي��ة
االم� � ��وال ال �ع��ام��ة م �س ��ودة ت�ق��ري��ر
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع� � ��ن ت� �ك� �ل� �ي ��ف دي� � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف �ح��ص وت��دق �ي��ق ك��ل
املستندات واالج� ��راءات املتعلقة

ب �ع �م �ل �ي��ة ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات
ال � ��زراع � �ي � ��ة وال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة وك ��ذل ��ك
مسودة تقرير اللجنة عن تكليف
ديوان املحاسبة فحص وتدقيق
ك ��اف ��ة امل� �س� �ت� �ن ��دات واالج� � � � ��راءات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ع�م�ل�ي��ة ب �ي��ع ال �ش��رك��ة
الكويتية لتعليم قيادة السيارات

وت � �ق� ��ري� ��ر ق � �ض ��اي ��ا امل � � � ��ال ال � �ع ��ام
ل �ل �ف �ت��رات م� ��ن  2013ال � ��ى 2015
ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى م �ن��اق �ش��ة ت�ق��ري��ر
اللجنة ح��ول م��ا ش��اب اج ��راءات
م�ن��ح وت�س��وي��ة ال �ق��رض ال��روس��ي
م��ن اوج��ه قصور وسلبيات وما
يستجد من أعمال.

وم� � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ� � � � ��رى ت �ن ��اق ��ش
لجنة ش ��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة
واالرش � ��اد امل �ش��روع ب �ق��ان��ون في
ش� ��أن ح �ق��وق امل ��ؤل ��ف وال �ح �ق��وق
امل �ج��اورة واالق �ت��راح ب�ق��ان��ون في
ش � ��أن ح� �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة
امل� � � � �ج � � � ��اورة وادارة ال � �ح � �ق� ��وق

الجماعية بحضور وزير االعالم
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
وما يستجد من اعمال.
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تحديد تعرفة أول  6آالف كيلو واط بواقع فلسين والزائد عنها  5فلوس

المالية :الرد الحكومي على مقترح اللجنة
بشأن تعرفة الكهرباء والماء األربعاء المقبل
أم �ه �ل��ت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون املالية
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وزي� ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء م .أح �م��د ال�ج�س��ار
حتى ي��وم بعد غد االرب�ع��اء لتقديم
ال � � � ��رأي ال� �ح� �ك ��وم ��ي ف� ��ي الشرائح
امل �ق �ت��رح��ة م��ن ق�ب�ل�ه��ا ب �ش��أن تغيير
س �ع��ر تعرفة اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء
واملاء.
وقال رئيس لجنة الشؤون املالية
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل الشايع في تصريح صحفي
يوم امس :تقدمنا في اللجنة املالية
بتصور بشأن تعديل تعرفة اسعار
الكهرباء واملاء مغايرا تماما ملا قدم
من الحكومة بشأن السكن الخاص
وبما اليترتب عليه اي ضرر بذوي
الدخل املحدود واملتوسط.
وذك ��ر ال�ش��اي��ع ان اإلحصائيات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ت �ش �ي��ر ال � ��ى ان م �ع��دل
متوسط استهالك البيت الحكومي
ت �ق ��در  ٦آالف ك �ي �ل��و واط ف ��ي ح�ين
ي��رت�ف��ع م �ع��دل م�ت��وس��ط االس�ت�ه�لاك
ب��ال��وح��دة ال�س�ك�ن�ي��ة ال�ق�س�ي�م��ة ال��ى
م��ا دون  ١٠آالف كيلو واط مشيرا
ال��ى ان��ه وف��ي جميع االح ��وال س��واء

ب��ال �ب �ي��ت او ال�ق�س�ي�م��ة ه �ن��اك نسبة
استهالك زائدة عن الحاجة الفعلية
وف � � ��ق االح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
 ٪م��ن اجمالي
ت�ق��در بما ي�ق��ارب  ٣٠
االستهالك للكهرباء واملاء.
وأوض� � � � ��ح ال � �ش� ��اي� ��ع ان ال �ل �ج �ن��ة
اقترحت تحديد تعرفة اول  ٦آالف
كيلو واط بواقع فلسني وبما اليؤثر
على ذوي الدخل املتوسط واملحدود
في ح��ال ارت�ف��اع استهالك الكهرباء
ع ��ن ال �س �ت��ة آالف ف ��إن ال ��زائ ��د عنها
يقدر وف��ق الشريحة الثانية بواقع
 ٥فلوس لكل كيلوواط فوق  ٦آالف.
وب�ي�ن ال�ش��اي��ع ان تكلفة م��ا يزيد
ع��ن  ١٢ال��ف كيلو واط س�ت�ق��در بما
ي � �ق� ��ارب  ٤٥دي � �ن� ��ارا دون ت��رش �ي��د
االس�ت�ه�لاك ال��زائ��د وامل�ق��در حكوميا
ب�ـ٪ ٣٠ وفي حال الترشيد سيكون
اج� �م ��ال ��ي ف� ��ات� ��ورة م� ��ن ي �س �ت �ه��ل م��ا
يقترب  ١٢الف كيلو واط ال تتجاوز
 ٣٥دينارا.
ون � � � ��وه ال � �ش� ��اي� ��ع ال � � ��ى ان وزي � ��ر
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء أح� �م ��د ال �ج �س��ار
اب�ل��غ اللجنة ان��ه ال يستطيع اب��داء
ال � ��رأي ال �ح �ك��وم��ي ب��امل �ق �ت��رح امل �ق��دم

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

م ��ن ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة ق �ب��ل ع��رض��ه على
ل �ج �ن��ة ال� ��دع� ��وم ال �ح �ك��وم �ي��ةم �ش �ي��را
ال � ��ى ان � ��ه وع � ��د ال �ل �ج �ن��ة ب �ت��زوي��ده��ا
بالرد الحكومي على املقترح خالل
اجتماع يوم االربعاء املقبل.
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل ��ف دم �ي �ث �ي��ر ان
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة اب �ل �غ��ت ال �ح �ك��وم��ة
خالل اجتماع عقدته أمس بحضور
وزير الكهرباء واملاء احمد الجسار
رف�ض�ه��ا م �ش��روع ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء
ال �ج ��دي ��د وال � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن رس��وم��ا
مبالغا بها.
واض � � ��اف دم �ي �ث �ي��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح

ال��ى الصحافيني ان اع�ض��اء اللجنة
وال �ع��دي��د م��ن اع �ض��اء مجلس االم��ة
م � �ت � �ف � �ق ��ون ع � �ل� ��ى رف� � � ��ض ال �ص �ي �غ ��ة
الحكومية السعار الكهرباء مشيرا
ال��ى ان ال��وزي��ر ال�ج�س��ار وع��د ب��ال��رد
ع �ل��ى م�ل�اح �ظ��ات �ن��ا خ �ل��ال اج �ت �م��اع
تعقده اللجنة املالية االربعاء.
وق��ال دميثير نحن م��ع الترشيد
ف� � ��ي االس � � �ت � � �ه �ل��اك وت � �ن � �ظ � �ي� ��م آل� �ي ��ة
احتساب التعرفة الجديدة اال ان ما
تقدمت به الحكومة يتعارض تماما
وال�ت�ط�م�ي�ن��ات ال �س��اب �ق��ة ب �ع��دم مس
املواطنني ذوي الدخل املحدود.

واض � � ��اف ل ��م ت �ق �ن �ع �ن��ا ال �ح �ك��وم��ة
ب�ت�ب��ري��رات�ه��ا ف��ي ال�ت�ع��رف��ة ال�ج��دي��دة
م �ش �ي ��را ال � ��ى ان� �ن ��ا اب �ل �غ �ن��ا ال ��وزي ��ر
ال �ج �س��ار ب� ��أن م �ش��روع �ك��م م�ج�ح��ف
ب �ح��ق امل ��واط� �ن�ي�ن وي �ض �ي��ف اع �ب��اء
مالية تزيد من معاناتهم الناجمة
عن ارتفاع االسعار.
واع� ��رب دم�ي�ث�ي��ر ع��ن ام �ل��ه ف��ي أن
تتريث الحكومة في اندفاعها تجاه
ت�ع��دي��ل اس �ع��ار اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء
وان ت�ع��ام��ل م�لاح�ظ��ات ومقترحات
النواب بواقعية اكثر حتى ال تمس
جيب املواطن البسيط تحت ذريعة
ترشيد االستهالك.
م��ن جانبه اك��د ال�ن��ائ��ب م .محمد
ال�ه��دي��ة رف�ض��ه للمقترح الحكومي
ب�خ�ص��وص زي ��ادة ت�ع��رف��ة الكهرباء
وامل� � ��اء وال� �ت ��ي س �ت �ص��ل إل� ��ى أرب �ع��ة
أضعاف سعرها الحالي.
وقال الهدية في تصريح صحفي
ان ه � ��ذا امل� �ق� �ت ��رح ي �ن��اف��ي األه� � ��داف
املعلنة من الحكومة من أن املطلوب
هو الترشيد وليس جباية األم��وال
ك �م��ا ان ه ��ذا امل �ق �ت��رح س �ي ��ؤدي ال��ى
ارتفاع أسعار اإليجارات وزيادة في

اسعار السلع االساسية.
واشار الهدية الى ان هذا املقترح
ال يمكن قبوله فهو سيضر بشكل
م�ب��اش��ر ب�ج�ي��وب امل��واط �ن�ين م�ش��ددا
على ان ال�ن��واب سيكون لهم موقف
م��ن ه��ذا امل�ق�ت��رح وال ��ذي ال ينسجم
مع رؤى اإلصالح االقتصادي حيث
إن اإلص�ل��اح ال ي �ك��ون ع�ل��ى ح�س��اب
امل ��واط� �ن�ي�ن ذوي ال ��دخ� ��ل امل� �ح ��دود
واملتوسط.
واردف :ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع �م��ل
اص�لاح��ات اقتصادية مبتكرة لحل
مشكلة ال�ع�ج��ز امل��ال��ي دون اللجوء
ال� ��ى ال �ح �ل ��ول ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال�ع�ق�ي�م��ة
وغ �ي��ر امل ��دروس ��ة وال �ت��ي تتمثل في
زي� ��ادة األس �ع ��ار ع�ل��ى امل ��واط ��ن ب��أي
شكل وبأية طريقة.
واك ��د ال�ه��دي��ة ان ه��ذا امل�ق�ت��رح لن
يمر ف��ي مجلس االم��ة وسيتصدى
ل��ه ه��و وزم �ل��اؤه ال �ن��واب م��ؤك��دا ان
االع � �ض� ��اء ل ��ن ي �س �م �ح��وا ب��امل �س��اس
بجيوب املواطنني.

الميزانيات :هيئة طباعة القرآن ال تراعي ضوابط
الخدمة المدنية في التوظيف
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ع� ��دن� ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اجتمعت
مل�ن��اق�ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة ون� �ش ��ر ال� �ق ��رآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما
للسنة امل��ال�ي��ة  2016/2017وتبني
لها ما يلي:
أوال :ع��دم ال�ت�ع��اون م��ع الجهات
الرقابية
ب �ي �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة أن ع� ��دم ت �ع��اون
الهيئة م��ع ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة أدى
إل� � ��ى ع� � ��دم ان� �ض� �ب ��اط م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
وتعثرها أثناء التنفيذ وأن اإلدارة
ال �ح��ال �ي��ة ال ت�ع�م��ل ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
اعتمادات امليزانية لتحقيق أهداف
الهيئة ال��واردة في قانون إنشائها
والبالغة  14اختصاصا مع وجود

ان �ح��راف��ات ك�ب�ي��رة ف��ي امل�ص��روف��ات
الفعلية عما هو مقدر لها بقانون
رب ��ط امل�ي��زان�ي��ة م��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى ع��دم
إج� � � � ��راء دراس� � � � � ��ات ف� �ن� �ي ��ة وم ��ال� �ي ��ة
م�لائ �م��ة وك��اف �ي��ة ق �ب��ل ت �ق��دي��ر ه��ذه
املصروفات.
ك � �م� ��ا أن ت � �ع� ��ام� ��ل ال� �ه� �ي� �ئ ��ة م��ع
الجهات الرقابية غير سليم وتعمد
إلى تفسير الضوابط الرقابية وفق
م �ن �ظ��وره��ا ال �خ��اص ب �م��ا ي �ع��ارض
ض ��واب ��ط ت �ل��ك ال �ج �ه��ات وف ��ي ح��ال
تسجيل مالحظة أو مخالفة مالية
على الهيئة فإنها تطلب تزويدها
ب� �ص ��ورة م ��ن امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي تم
االس � �ت � �ن� ��اد ع �ل �ي �ه��ا وه� � ��و م� ��ا ي�ن��م
ع��ن ف �ق��دان ال�ض�ب��ط اإلداري وع��دم
دراي� �ت� �ه ��ا ب �م��ا ي �ت��واف��ر ل��دي �ه��ا م��ن
مستندات.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

ورغ��م م��واف�ق��ة مجلس األم��ة في
دور االنعقاد السابق على امليزانية
ب �ت �ع �ه��د ح� �ك ��وم ��ي ل� �ت� �ص ��وي ��ب م��ا
ي�ع�ت��ري�ه��ا م��ن م�لاح �ظ��ات إال أن�ه��ا
م��ازال��ت غ�ي��ر ج ��ادة ف��ي تسويتها
للسنة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ول��م

تعمل على تنفذ توصيات اللجنة
وه � ��و م ��ا ق ��د ي� �ع ��رض م �ي��زان �ي �ت �ه��ا
للرفض مجددا.
ث � ��ان� � �ي � ��ا :اخ � � � �ت � �ل ��االت ف � � ��ي ب� ��اب
املرتبات وشؤون التوظف
وال تراعي الهيئة ضبط شؤون

ال �ت��وظ��ف وف ��ق ال � �ق� ��رارات امل�ن�ظ�م��ة
م��ن ق��ان��ون الخدمة املدنية خاصة
أن دي��وان الخدمة املدنية ق��د أورد
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ك� �ع ��دم
ض�ب��ط ال�ه�ي�ئ��ة دورت �ه��ا املستندية
وص ��دور ع��دة ق� ��رارات م��ن قياديي
ال �ه �ي �ئ��ة ب� � ��ذات ال ��رق ��م ال�ت�س�ل�س�ل��ي
ب� �م ��وض ��وع ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة وص � ��دور
ق � � ��رارات إداري � � ��ة م ��ن غ �ي��ر امل��وظ��ف
امل�خ�ت��ص واالس�ت�ع��ان��ة بأشخاص
دون موافقة ديوان الخدمة املدنية
وت� �ت� �ج ��اه ��ل م �خ ��اط �ب ��ات ال �ج �ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ب� ��إق� ��ام� ��ة م ��دي ��ون� �ي ��ات
الس� � �ت � ��رداد م� ��ا ص � ��رف م� ��ن ب� ��دالت
وم � ��زاي � ��ا ول � �ج� ��ان دون وج � ��ه ح��ق
ملوظفني ومنتدبني غير مستحقني
وغير مختصني وتقوم باستغالل
م��ا يخصص ل�ل��درج��ات الوظيفية

الشاغرة والتي ال تشغل لسنوات
وال�ب��ال�غ��ة  79وظ�ي�ف��ة ل�ت�ع��زي��ز بند
العالوات والبدالت.
ث ��ال� �ث ��ا :ل� �ج ��ان م ��راج� �ع ��ة ال� �ق ��رآن
الكريم
وب �ي��ن دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
أن � ��ه واف� � ��ق ل �ل �ه �ي �ئ��ة الس �ت �ع��ان �ت �ه��ا
بموظفني م��ؤذن�ين وأئ�م��ة وحفظة
ال�ق��رآن الكريم إلشراكهم في لجان
م��راج�ع��ة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وق��د تبني
ل �ه��ا أن ع � ��ددا م ��ن امل �س �ت �ع��ان ب�ه��م
ال ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي��ه ال� �ش ��روط وم�ن�ه��ا
وج � ��ود ب ��اح ��ث خ ��دم ��ة اج�ت�م��اع�ي��ة
وم��وظ��ف ف��ي ش��رك��ة ت �ج��ارة ع��ام��ة
ومقاوالت ضمن تلك اللجان.
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الجيران :عدم وضوح الرؤية لدى هيئة
الشراكة بين الخاص والعام
اس� � � �ت� � � �غ � � ��رب ع � � �ض� � ��و ل� �ج� �ن ��ة
امليزانيات والحساب الختامي
د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي ��ران ع��دم
وض � � � ��وح ال � � ��رؤي � � ��ة ل � � ��دى ه �ي �ئ��ة
الشراكة بني القطاعني الخاص
وال � �ع� ��ام الف� �ت ��ا إل � ��ى أن أع �ض��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال��ذي��ن ال�ت�ق�ي�ن��ا ب�ه��م في
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات غ�ي��ر م��درك�ين
ملاهية عمل الهيئة وتفاصيله
واملهام املناطة بهم.
وق � ��ال ال �ج �ي��ران ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي إن ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع �ل��ى
الهيئة ال يمتلكون رؤية واضحة

ل �ط �ب �ي �ع��ة ع �م �ل �ه��م ووظ �ي �ف �ت �ه��م
االجتماعية ال�ت��ي م��ن املفترض
أن تقوم على ركيزتني هما منع
اإلض ��رار بالصالح ال�ع��ام ومنع
إس � ��اءة اس �ت �ع �م��ال ال �ح��ق وه�م��ا
الغرض من إقامة املشروع.
وطالب الجيران بإعادة النظر
ف ��ي آل� �ي ��ة ع �م��ل ه �ي �ئ��ة ال �ش��راك��ة
وعدم اعتماد الرتابة والنمطية
ف��ي إدارة امل�ش��اري��ع موضحا أن
تقرير دي��وان املحاسبة املتعلق
ب�ه�ي�ئ��ة ال �ش��راك��ة ي �ح �ت��وي على
الكثير م��ن امل�لاح�ظ��ات وأب��رزه��ا

أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل� � ��م ت� �ن� �ج ��ز س� ��وى
م� � �ش � ��روع واح� � � ��د م � ��ن أص� � ��ل ٢٢
مشروعا داعيا إلى عدم الجنوح
ن �ح��و االش �ت��راك �ي��ة أو ال �ت �ط� ّ�رف
ب��ات�ج��اه ال��رأس�م��ال�ي��ة خصوصا
أن الكويت بلد مسلم ونظامها
ق� ��ائ� ��م ع� �ل ��ى ت� � � � ��وازن ال� �ع�ل�اق ��ات
االقتصادية واالجتماعية.

د .عبدالرحمن الجيران

طنا يقترح منح المتجنس قبل
خمس سنوات حق االنتخاب

محمد طنا

ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
باقتراح بقانون بتعديل بعض
اح�ك��ام ال�ق��ان��ون م��ن ال�ب��اب األول
النتخابات أعضاء مجلس األمة
(  )1962/35جاء فيه:
م�ـ��ادة أول��ى :لكل كويتي بالغ
من العمر اح��دى وعشرين سنة
م �ي�لادي��ة ك��ام �ل��ة ح��ق االن �ت �خ��اب
وي �ح��ق للمتجنس ال ��ذي مضى
ع �ل��ى ت�ج�ن�ي�س��ه خ �م��س س �ن��وات

ميالدية حق االنتخاب.
م� � �ـ � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه
تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ويعمل من
ت� ��اري� ��خ ص � � ��دوره ف� ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية ويصدر وزير الداخلية
القرارات الالزمة لتنفيذه.
وجاء في املذكرة اإليضاحية
لالقتراح بقانون:
أع � � ��د ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون إلل � �غ ��اء

الفوارق والتمايز بني املواطنني
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي� �ح ��ق ل�ه��م
االنتخاب وألن من غايات املشرع
ت ��وس� �ي ��ع امل � �ش� ��ارك� ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة
الخ� �ت� �ي ��ار م �م �ث �ل �ي �ه��م س� � ��واء ف��ي
امل �ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ة أو امل�ج��ال��س
البرملانية ل��ذا ك��ان ه��ذا االقتراح
لتوسيع املشاركة الشعبية في
اختيار ممثلي األمة.

برلمان
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الطريجي يحذر من محاوالت
التنفيع في األنابيب النفطية
اس� �ت� �غ ��رب ال� �ن ��ائ ��ب د .ع� �ب ��د ال �ل��ه
ال �ط ��ري �ج ��ي أس � �ل� ��وب ال �ح �ك ��وم ��ة ف��ي
ال �ت �ع��اط��ي م ��ع امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وال� � �ع� � �ق � ��ود امل � �ب� ��رم� ��ة م��ع
الشركات مشيرا في هذا الصدد إلى
أن ص�ف�ق��ة األن��اب �ي��ب ال�ن�ف�ط�ي��ة تمثل
واح��دة من ص��ور التخبط الحكومي
والرضوخ أمام الضغوط واإلبتزاز .
وأض � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي أن م��ن امل��ؤس��ف رؤي ��ة ه��ذا
ال � �ت � ��ردد ال �ح �ك ��وم ��ي ال � � ��ذي ي�ن�ع�ك��س
سلبا على التوجه الرامي إلى إطالق
املشاريع التنموية وإنعاش الوضع
االقتصادي في البالد.
وتساءل الطريجي :ما السر وراء
ع��دم مضي صفقة األنابيب النفطية
وف ��ق اآلل �ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل�س�ت�ن��دي��ة
املعمول بها ف��ي ال��دول��ة ؟ ومل��اذا تتم
عرقلتها رغم استيفائها كل الشروط
وم� � ��روره� � ��ا ف � ��ي امل � ��راح � ��ل ال ��رق ��اب �ي ��ة
الالزمة؟
وأش� � � � � � ��ار ال � �ط � ��ري� � �ج � ��ي إل � � � ��ى ح��ق
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي االس� �ت� �ئ� �ن ��اس ب� ��رأي
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع إال أن��ه ش��دد في
امل� �ق ��اب ��ل ع� �ل ��ى رف � �ض ��ه أي م �ح��اول��ة
حكومية للبحث عن مخرج من خالل
ه ��ذه اإلح ��ال ��ة ل�س�ل��ب ح ��ق امل�س�ت�ث�م��ر
ال� � ��ذي ح �ص��ل ع �ل��ى ال �ص �ف �ق��ة ب�ش�ك��ل
ق ��ان ��ون ��ي وم� �ح ��اول ��ة ت �ن �ف �ي��ع آخ��ري��ن
بسبب ال�ض�غ��وط ال�ن�ي��اب�ي��ة وغيرها
التي تمارس على الحكومة.
وأك ��د ال�ط��ري�ج��ي أن ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أن��س الصالح أم��ام اختبار
حقيقي لجديته في تطبيق القانون

د .عبد الله الطريجي

م� �ح ��ذرا م ��ن أن رض ��وخ ��ه ل�ل�ض�غ��وط
سيضعه أمام استحقاقات دستورية
وقانونية ل��ن تجد ف��ي مجلس األم��ة
م ��ن ي �ع��ارض �ه��ا م ��ن األع� �ض ��اء ال��ذي��ن
ل��ن ي ��دخ ��روا ج �ه��دا م��ن أج ��ل س �ي��ادة
دولة القانون واملؤسسات ال شريعة
امل�ت�ن�ف��ذي��ن ال��ذي��ن ي ��ري ��دون االن �ق�لاب
على القانون ودولة املؤسسات.
واس� � �ت� � �غ � ��رب ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ص �م��ت
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
الشيخ محمد العبد الله أمام اإلساءة
ال� �ت ��ي ت �ع��رض��ت ل �ه��ا إدارة ال �ف �ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع ال �ت��ي ي��رأس�ه��ا املستشار
الفاضل صالح املسعد باتهامها من
أح��د األع �ض��اء ب�ع��دم ال�ح�ي��ادي��ة وق��ال
ه��ل سكوت ال��وزي��ر العبد الله يعني
إقرارا منه بما جاء في هذا االتهام أم
أننا سنسمع منه ردا وتبيانا يفند
االتهام ويحفظ للناس كراماتهم؟

لماذا يقوم بعضها بإلزام المستأجر بدفع قيمة التصليح أو التلفيات؟

أبل يسأل العلي عن مكاتب تأجير السيارات
وجه النائب د .خليل أبل سؤاال
ال � ��ى وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ج� ��اء ف �ي��ه :نمى
إلى علمي وجود مخالفات تتعلق
بشركات ومكاتب تأجير السيارات
ب��اس�ت�غ�لال ال �ع �م�لاء امل�س�ت��أج��ري��ن
أث�ن��اء التعاقد معهم على تأجير
س �ي��ارات وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق تحايل
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 أع� �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 أو إي�ص��ال
أمانة وذل��ك يعد مخالفا للقانون
ن �ت �ي �ج��ة غ� �ي ��اب ال ��رق ��اب ��ة م ��ن ق�ب��ل
وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة على

ش� ��رك� ��ات وم� �ك ��ات ��ب ال �ت��أج �ي��ر ل��ذا
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
ه��ل ي��وج��د ع�ق��د إي �ج��ار س�ي��ارة
موحد ومعتمد لشركات ومكاتب
ت ��أج� �ي ��ر ال � � �س� � �ي � ��ارات؟ إذا ك��ان��ت
اإلج��اب��ة ب�ن�ع��م – ي��رج��ى ت��زوي��دي
باملستند الدال على ذلك.
ه� ��ل ت� �ش� �ت ��رط وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ى م�ك��ات��ب التأجير
ب� � �ض � ��رورة أن ت � �ك� ��ون ال� �س� �ي ��ارات
امل� � � �ع � � ��دة ل�ل��اس � �ت � �ئ � �ج� ��ار ت �خ �ض��ع
لتأمني ش��ام��ل؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
نعم – فلماذا تقوم بعض مكاتب
ال �ت��أج �ي��ر ب ��ال ��زام امل �س �ت��أج��ر ب��دف��ع
ق �ي �م ��ة ال �ت �ص �ل �ي ��ح أو ال �ت �ل �ف �ي��ات
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى إل� ��زام� ��ه ب�ت�س��دي��د
م �س �ت �ح �ق��ات إي � �ج ��ار ع ��ن ك ��ل ي��وم
لحني تصليح األع�ط��ال بالسيارة

املستأجرة؟ وهل يسمح بأي حال
م��ن األح� ��وال مل�ل�اك م�ك��ات��ب تأجير
السيارات باالكتفاء بالتأمني على
ال �س �ي��ارات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا بالتأمني
ض��د ال�غ�ي��ر ف�ق��ط وإذا ك ��ان يوجد
تشريع قانوني بضرورة التأمني
الشامل على ال�س�ي��ارة املستأجرة
يرجى موافاتي بنسخة منه .
وك �ي��ف ت �ت��م آل �ي��ة ال �ت �ع��اق��د بني
شركة أو مكتب تأجير السيارات
وال �ع �م�ل�اء؟ وه ��ل ت��وج��د تسعيرة
م� � ��وح� � ��دة؟ وه � � ��ل ي � �ت ��م اح� �ت� �س ��اب
م� �س ��اف ��ات م � �ح� ��ددة ع� �ل ��ى ال� �ع ��داد
ي �ح��اس��ب ع�ل�ي�ه��ا ال �ع �م �ي��ل إذا زاد
عنه؟ وإذا كان ذلك صحيحا فهل
يعد ذل��ك إج ��راء ق��ان��ون��ي سليم أم
مخالفة يعاقب عليها القانون؟
وه��ل ي��وج��د ش��رك��ات أو مكاتب

د .خليل أبل

اس �ت �ئ �ج��ار س � �ي� ��ارات ت ��أخ ��ذ ع�ل��ى
العميل وص��ل أمانة أو كمبياالت
لضمان تنفيذ التزامات املستأجر
م ��ن إي� �ف ��اء ق �ي �م��ة إي� �ج ��ار ال �س �ي��ارة

وخ��اص��ة ف��ي ح��ال حصول أض��رار
ل� �ل� �س� �ي ��ارة امل � ��ؤج � ��رة أو ح� � ��وادث
م��روري��ة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم
– ف�م��ا اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
ال ��وزارة ب�ه��ذا ال�ش��أن؟ وه��ل يوجد
م �ك��ات��ب إي �ج��ار س� �ي ��ارات بعينها
ت � ��م رص � ��ده � ��ا م � ��ن ق � �ب ��ل م �ف �ت �ش��ي
ال�ت�ج��ارة ومحاسبتهم؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة ب�ن�ع��م – ي��رج��ى ت��زوي��دي
باملستندات الدالة عليه واإلج��راء
الذي اتخذته ال��وزارة بحق املكتب
املخالف؟
وم� ��ا م� ��دى ص �ح��ة ق� �ي ��ام ب�ع��ض
م � �ك ��ات ��ب اس � �ت � �ئ � �ج ��ار ال � �س � �ي� ��ارات
ف� ��ي ح � ��ال وق � � ��وع أض� � � ��رار ت�ت�ع�ل��ق
بميكانيكية ال�س�ي��ارة امل��ؤج��رة أو
وق��وع ح��ادث م��روري بإبقاء قيمة
االي� �ج ��ار ع �ل��ى ال�ع�م�ي��ل امل�س�ت��أج��ر

ال ��ذي ح��دث��ت م�ع��ه األض� ��رار لحني
إص� �ل� ��اح أع� � �ط � ��ال ال� � �س� � �ي � ��ارة؟ إذا
ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م -ف �م��ا دور
وزارة ال �ت �ج��ارة ومفتشيها بهذا
ال �خ �ص��وص وه� ��ل ت ��وج ��د ح ��االت
ت �ق��دم أص�ح��اب�ه��ا ب��ال�ش�ك��وى بهذا
الخصوص إذا كان يوجد ما يفيد
ذل��ك يرجى م��واف��ات��ي باملستندات
الدالة عليها وباإلجراء املتخذ من
قبل وزارتكم املوقرة بهذا الشأن.
وي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب��امل�خ��ال�ف��ات
ال � �ت� ��ي رص � ��ده � ��ا م �ف �ت �ش ��و وزارة
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ض��د مكاتب
تأجير السيارات خالل الفترة من
عام (  )2013حتى تاريخ طرح هذا
السؤال.
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النصف :كم عدد الحاالت التي رصدتها الداخلية
للرسم على جدران المرافق العامة؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب راك� ��ان النصف
سؤاال الى نائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ج ��اء ف��ي ن�ص��ه:
اص��درت وزارة الداخلية (ادارة
االع � �ل ��ام االم� � �ن � ��ي) ب� �ت ��اري ��خ 31
م� ��ارس  2016ب �ي��ان��ا ع��ن ضبط
أحد املواطنني وذك��ر في البيان
ان ��ه م��ن اص �ح��اب ال �س��واب��ق في
ق �ض��اي ��ا االع� � �ت � ��داء ع �ل ��ى رج� ��ال
األمن ومقاومتهم.
وطالب تزويده بالتالي:

ع ��دد ال �ق �ض��اي��ا امل��رف��وع��ة من
ق�ب��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى أح��د
املواطنني بحاالت االعتداء على
رج��ال األم��ن وبيان االح�ك��ام في
تلك القضايا.
 ما االسس التي على ضوئهاتقوم ادارة االعالم االمني بنشر
صور املقبوض عليهم وتعميم
ص��وره��م ع �ل��ى وس��ائ��ل االع�ل�ام
امل� �ق ��روءة وامل��رئ �ي��ة؟ وم ��ن ي�ق��رر
نشر صور املتهمني من عدمه؟
 -ك � ��م ع � � ��دد ال � � �ح� � ��االت ال� �ت ��ي

رص� ��دت � �ه� ��ا وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
بالكتابة او الرسم على جدران
امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة (ذات ط�ب�ي�ع��ة
سياسية وغ�ي��ر سياسية) منذ
ي� �ن ��اي ��ر  2013ح� �ت ��ى ت ��اري� �خ ��ه؟
م��ع ب�ي��ان فيما اذا ق��ام��ت وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب� �ت� �ح ��ري ��ك دع � � ��اوى
واالح�ك��ام التي ص��درت في هذا
الشأن.
راكان النصف

القضيبي يقترح إسناد إدارة المدارس
الحكومية للخاصة
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
اقتراحا برغبة طالب فيه باالتي:
اس � �ن � ��اد امل � � � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة
ل� �ت� �ك ��ون ف� ��ي ع� �ه ��دة وت� �ح ��ت ادارة
املدارس الخاصة بهدف:
 - 1االرتقاء باملستوى التعليمي
في مؤسسات الدولة التربوية.
 - 2توفير االموال املهدورة.
 - 3تخفيف ال �ع��بء امل��ال��ي على
الدولة.
 - 4وض� � ��ع م� �ع ��اي� �ي ��ر الخ� �ت� �ي ��ار
امل � � � � � ��دارس امل� ��ؤه � �ل� ��ة الدارة ه� ��ذه

املدارس حسب تقييم ادارة التعليم
الخاصة بوزارة التربية.
 ع �ل��ى ان ت�ت�ح�م��ل ال ��دول ��ة دف��عالرسوم لكل طالب يلتحق بأي من
ه ��ذه امل � ��دارس ح�س��ب ت�ق�ي�ي��م ادارة
التعليم الخاص بوزارة التربية.
 ع �ل��ى ان ت�ت�ح�م��ل ال ��دول ��ة دف��عالرسوم لكل طالب يلتحق بأي من
هذه املدارس.
واردف :ودون ال � �ت � �ه� ��اون ف��ي
ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى ه��وي �ت �ن��ا ال �ث �ق��اف �ي��ة
وال ��وط� �ن� �ي ��ة وال ��دي� �ن� �ي ��ة م� ��ن خ�ل�ال

االه �ت �م��ام ب�م�ن��اه��ج ال�ل�غ��ة العربية
وال� �ت ��رب� �ي ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة وال �ت��رب �ي��ة
ال��وط�ن�ي��ة ،مشيرا ال��ى ان��ه ف��ي حال
نجاح التجربة وفكرته بعد مضي
 5اع ��وام دراس �ي��ة ف��ان�ن��ي ادع ��و ال��ى
تعميم امل�ق�ت��رح على ك��اف��ة م��دارس
ال��دول��ة وال�ع�م��ل بها على ان يكون
الزام التوظيف للمعلم الكويتي مع
اعطائه دورات خاصة تؤهل املعلم
لالنخراط في التعليم الخارجي.

احمد القضيبي

عاشور يسأل عن إيرادات
الجمعيات التعاونية
والقسائم الصناعية
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
س��ؤاال إل��ى نائب رئيس ال��وزراء
وزي � � � � ��ر امل � ��ال� � �ي � ��ة وزي � � � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط
بالوكالةأنس الصالح وجاء في
نص السؤال:
أوال :فيما يخص الجمعيات
التعاونية:
 ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب �ك �ش��فت� �ف� �ص� �ي� �ل ��ي ي � �ب�ي��ن ف � �ي� ��ه ج �م �ي��ع
اي � � � � � ��رادات أم� �ل� ��اك ال� � ��دول� � ��ة ع �ل��ى
الجمعيات التعاونية وإجمالي
ايجار كل جمعية من الجمعيات
التعاونية مبينا فيه قيمة املتر
املربع الواحد (لكل جمعية على
حدة).
 يرجى تزويدي بقيمة مبلغال � �ـ  % 5ال �ت��ي ت ��م ف��رض �ه��ا على
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة وح�ص��ة
كل محافظة من محافظات دولة
الكويت.
 ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ق �ي �م��ةاإلي� � � � � ��رادات ألم �ل ��اك ال � ��دول � ��ة م��ن
القيمة االي�ج��اري��ة لكل محل من
م �ح�لات ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
ال � �ت� ��ي ن �س �ب �ت �ه��ا  % 30وال� �ت ��ي
ت �س �ت �ق �ط��ع ألم� �ل ��اك ال � ��دول � ��ة م��ن
القيمة االيجارية لهذه املحالت
(كل جمعية على حدة).
ث��ان�ي��ا :ف�ي�م��ا ي�خ��ص القسائم
الصناعية:
 ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب �ك �ش��فت �ف �ص �ي �ل��ي ي� �ب�ي�ن ف� �ي ��ه م �ج �م��وع
القيمة االيجارية ملنطقة الشرق
ال �ص �ن��اع �ي��ة م�ب�ي�ن��ا ف �ي��ه ال�ق�ي�م��ة

صالح عاشور

االي� � �ج � ��اري � ��ة ل � �ك� ��ل ق� �س� �ي� �م ��ة م��ن
ال�ق�س��ائ��م وك��م س�ع��ر امل�ت��ر امل��رب��ع
الواحد في هذه املنطقة لصالح
أم�لاك ال��دول��ة وك��م ع��دد القسائم
في تلك املنطقة.
 ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب �ك �ش��فت �ف �ص �ي �ل��ي ي� �ب�ي�ن ف� �ي ��ه م �ج �م��وع
ال � �ق � �ي � �م� ��ة االي � � �ج � � ��اري � � ��ة مل �ن �ط �ق��ة
ال�ش��وي��خ ال�ص�ن��اع�ي��ة مبينا فيه
القيمة االيجارية لكل قسيمة من
ال�ق�س��ائ��م وك��م س�ع��ر امل�ت��ر امل��رب��ع
الواحد في هذه املنطقة لصالح
أم�لاك ال��دول��ة وك��م ع��دد القسائم
في تلك املنطقة.

الكندري يسأل عن تعاقدات النفط مع المقاولين والموردين
قدم النائب فيصل الكندري سؤاال
الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة ان��س
الصالح وجاء في نص السؤال:
 يرجى تزويدي بالئحة السلطاتاملالية الخاصة بشركة نفط الكويت
وهل هناك الئحة او اج��راءات خاصة
باملطالبات؟ يرجى ت��زوي��دي بنسخة
منها ان وجدت.
 ال �ت �ع��اق��دات ال �ت��ي ت�ب��رم�ه��ا ش��رك��ةن�ف��ط ال �ك��وي��ت م��ع م�خ�ت�ل��ف امل�ق��اول�ين
واملوردين حسب اللوائح واالجراءات
امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ل � ��ذل � ��ك م � � ��ن خ � �ل� ��ال ل �ج �ن��ة
مناقصات الشركة او مؤسسة البترول
الكويتية او لجنة املناقصات املركزية
واس� �ت ��دع ��ى ال �ت �ع��اق��د ام � ��را ت�غ�ي�ي��ري��ا
ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ال �ع �ق��د ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب��ال �ل��وائ��ح واالج� � � � ��راءات ال �ت ��ي ت�ن�ظ��م
ذل� ��ك وه� ��ل ه �ن ��اك الئ �ح ��ة ص�لاح �ي��ات
موجودة في انظمة الشركة ولوائحها

تمنح الصالحية لتجاوز تلك اللجان
والتي تختص بصالحيات:
 رئيس الفريق املعني. رئيس فريق العقود املعني.وص �ل��اح � �ي � ��ات ك � ��ل م � � ��ن :ال ��رئ� �ي ��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
لتلك الحاالت.
علما بأنه قد تم طلبها م��رات عدة
ولم يتم تزويدي بها.
 ملاذا استبعد العقد رقم ()42766و( )40524م� ��ن ال� �ل� �ج ��وء ال � ��ى ل�ج�ن��ة
م�ط��ال�ب��ات ال �ش��رك��ة ح�ي��ث ان ��ه لجميع
مقاولي الشركة الحق في اللجوء الى
ت�ل��ك ال�ل�ج�ن��ة ع��ن ط��ري��ق آل �ي��ة معينة.
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ك ��اف ��ة م �ط��ال �ب��ات
املقاولني والتي تم تحويلها الى لجنة
مطالبات الشركة وقرار القسم املعني
والقرار النهائي لكل مطالبة مشفوعا
باملستندات املطلوبة وذلك منذ .2007
 -وه� � � ��ل ت� � ��م اس� � �ت� � �ش � ��ارة االدارة

القانونية في ج��واز ع��دم االح��ال��ة الى
لجنة امل�ط��ال�ب��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ش��رك��ة ام
ال .م ��ع ت ��زوي ��دي ب��اس �ت �ش��ارة االدارة
القانونية ان وجدت.
 يرجى تزويدنا بكافة املراسالتال �ت��ي ت �م��ت ب�ي�ن ش��رك��ة ن �ف��ط ال�ك��وي��ت
وشركة برقان بشأن خصم الغرامات
املالية املستحقة على العقدين 40524
و 42766والتي بدأت منذ عهد االدارة
السابقة حتى تاريخه.
 يرجى تزويدنا بكافة املراسالتال�ت��ي ت�م��ت م��ع ش��رك��ة ب��رق��ان م��ن قبل
م��دي��ري ال��دائ��رت�ي�ن امل�ع�ن�ي�ت�ين ال�ح�ف��ر
ال�ت�ط��وي��ري وال�ح�ف��ر العميق ف��ي عهد
االدارة السابقة (رئيس مجلس االدارة
والعضو املنتدب لشركة نفط الكويت
السابق).
 وك ��ذل ��ك رأي م �ج �م��وع��ة ال �ع �ق��ودوم � �ج � �م ��وع ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
ومراسالتهما الداخلية مع الدائرتني

فيصل الكندري

املعنيتني في عهد االدارة السابقة.
 ي ��رج ��ى ذك� ��ر ع� ��دد االج �ت �م��اع��اتاملنعقدة في هذا الشأن مع ذكر تاريخ
ك��ل اج�ت�م��اع واس�م��اء م��ن ح�ض��روا كل
اجتماع.
 منذ متى تقوم الشركة بتشكيلل�ج��ان خ��اص��ة لكل م�ق��اول على ح��دة؟

وه� � ��ل س� �ب ��ق ان ق� ��ام� ��ت ش� ��رك� ��ة ن �ف��ط
ال �ك��وي��ت ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ل �ك��ل ح��ال��ة
مطالبة بالغاء الغرامات املستحقة او
تخفيضها على ال�ش��رك��ات املتعاقدة
م �ع �ه��ا ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت؟ ي��رج��ى
تزويدنا بقرارات تشكيل تلك اللجان
م ��ن ت ��اري ��خ ي �ن��اي��ر  2003وم �ح��اض��ر
اجتماعاتها وال �ق��رارات التي ص��درت
ع�ن�ه��ا وال �ج �ه��ات ال �ت��ي اع �ت �م��دت تلك
ال� � �ق � ��رارات م ��ع ب� �ي ��ان ت �ل��ك ال� �غ ��رام ��ات
وتاريخ تحصيلها.
 ت� ��م ذك � ��ر ان ادارة ش ��رك ��ة ن�ف��طال �ك��وي��ت ق ��د واف� �ق ��ت ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ة
النهائية للجنة ي��رج��ى ت��وض�ي��ح من
هو املقصود باالدارة ،هل هو الرئيس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وج �م �ي��ع ن� � ��واب ال��رئ �ي��س
التنفيذي ام املقصود باالدارة مجلس
ادارة ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت؟ وع�ل�ي��ه
يرجى توضيح املقصود ب��االدارة مع
ت��زوي��دي بموافقة الرئيس التنفيذي

او نوابه ان وجدت وتزويدي بموافقة
م �ج �ل��س االدارة ان وج � ��دت وه� ��ل ت��م
ع ��رض ق� ��رار ت�خ�ف�ي��ض ال �غ��رام��ة على
مجلس ادارة الشركة؟ يرجى تزويدي
بالطلب املوجه ملجلس االدارة وق��رار
مجلس االدارة ان وجد.
 يرجى تزويدي بجميع مخاطباتشركة برقان بطلب تخفيض الغرامات
املستحقة م�ن��ذ ب��دء وق ��وع ال�غ��رام��ات
وك��ذل��ك ت��زوي��دي ب ��ردود ال�ش��رك��ة على
تلك املطالبات.
 متى ق��ام امل �ق��اول (ش��رك��ة ب��رق��ان)ب ��دف ��ع ال �ض �م ��ان امل ��ال ��ي ب �ع��د ح ��دوث
االوام� ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي
بتاريخ دف��ع الضمان امل��ال��ي ونسخة
عنه.
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طلبات المناقشة
في الرابع عشر

ملف
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اعدت جريدة «الدستور» بالتعاون مع قطاع المعلومات احصائية شاملة عن طلبات المناقشة في الفصل التشريعي الرابع عشر
حتى اآلن وتبين ان المجلس نظر في  43طلبا ناقش منها  32طلبا فيما تم سحب  3طلبات ورفع  5من الجدول.

منها  8في دور االنعقاد الثاني و 22في الثالث و 13في الرابع

 43طلب مناقشة منذ بداية الفصل
التشريعي الحالي صدر عنها  144توصية
إعداد :سامح محمد
وأيمن عبد اهلل وعبده
إبراهيم:
تشكل طلبات المناقشة
إحدى أدوات الرقابة
البرلمانية الفاعلة
والمهمة التي يمارسها
النواب على الحكومة
كونها تمس قضايا
عاجلة وآنية تهم
المواطن وقد لوحظ تميز
واهتمام مجلس األمة
بطلبات المناقشة في
دليل دامغ على اهتمامه
الفوري بكل ما يثار في
الساحة المحلية وتفاعله
مع المطالب والقضايا
العامة األمر الذي أشاد به
العديد من النواب وأشاروا
إلى أن طلبات المناقشة
بمنزلة استجوابات
للحكومة بوزرائها وكل
وزير فيما يخص وزارته إال
أنها بعيدة عن التصعيد
المصاحب لالستجوابات.

وتكشف اإلحصائيات التي أعدتها
ج��ري��دة ال��دس�ت��ور بالتعاون م��ع قطاع
امل �ع �ل��وم��ات ال ��ذي ي��دي��ره األم�ي�ن ال�ع��ام
املساعد لقطاع املعلومات خالد سعد
املطيري عن تقديم  43طلبا للمناقشة
منذ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر
ف��ي  6أغ�س�ط��س  2013ح�ت��ى اآلن وق��د
ناقش املجلس منها  32طلبا فيما رفع
املجلس  5طلبات م��ن ج��دول االع�م��ال
وت � ��م س �ح ��ب  3ط �ل �ب ��ات م �ن��اق �ش��ة م��ن
جدول االعمال وطلب واحد تم تكليف
مكتب املجلس بشأن مناقشة الحكومة
م��ن خ�ل�ال ال� � ��وزراء امل�خ�ت�ص�ين ك��ل في
اخ �ت �ص��اص��ه ح� ��ول ال� �ق ��وان�ي�ن امل�ب�ي�ن��ة
وتبقى طلب واح��د ب�ش��أن التعيينات
ف��ي وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة م��درج
ع�ل��ى ج ��دول األع �م��ال بينما ل��م يحدد
امل�ج�ل��س م��وع��دا مل�ن��اق�ش��ة ط�ل��ب واح��د
ت �ق��دم ب��ه ال �ن��واب خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد
ال� � �ع � ��ادي ال � ��راب � ��ع ال� �ح ��ال ��ي وي �خ �ت��ص
بشأن إخ�لال ال��وزراء باملواد الالئحية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ب�ن��د األس �ئ �ل��ة ف�ي�م��ا يتعلق
بتأخير ال��رد على ال�س��ؤال أو التوسع
ف��ي ال �ج��واب ب�ع��دم دس �ت��وري��ة ال�س��ؤال
أو ع��دم وج��ود ال ��وزراء أث�ن��اء نظر بند
األسئلة.
وت �ت��وزع ال �ـ  43طلبا ب�ين  8طلبات
ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��ان ��ي وق � ��د ب��ت
املجلس في  7طلبات وطلب واح��د تم
رفعه من جدول االعمال و 22طلبا في
دور االنعقاد الثالث وقد نظر املجلس
ف��ي  15منها و 4طلبات ت��م رفعها من
جدول االعمال وسحب طلبني في دور
االنعقاد الرابع وقد نظر املجلس في 10
طلبات وتم سحب طلب واحد متعلق
ب�م�ش�ك�ل��ة  180م��وظ �ف��ا ف ��ي ال �خ �ط��وط
ال�ج��وي��ة الكويتية امل ��درج ع�ل��ى أع�م��ال
الجلسة حتى االنتهاء من التعديالت
على قانون الخطوط الجوية الكويتية
ال��ذي ي��درس حاليا في لجنة الشؤون
املالية واالقتصادية
وأص � � � ��در امل� �ج� �ل ��س خ �ل ��ال ال �ف �ص��ل
التشريعي الرابع عشر اثر نظر طلبات
املناقشة  144توصية منها  43توصية
في دور االنعقاد الثاني و 59في الثالث
و 42توصية في دور االنعقاد الرابع.
طلبات المناقشة
في دور االنعقاد الثاني
ق� ��دم خ �ل�ال دور االن �ع �ق ��اد ال �ع��ادي
ال�ث��ان��ي  8طلبات مناقشة وق��د ناقش

المجلس يلزم
الحكومة بالجدول
الزمني للتوزيعات
السكنية وتحرير
األراضي وتوفير
الطاقة
لقطة من احدى الجلسات في الفصل التشريعي الـ 14

املجلس منها  7طلبات وتم رفع طلب
مناقشة واحد من جدول االعمال بشأن
االوض � � ��اع ال� �ج ��اري ��ة ف ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة
ال �ع ��راق �ي ��ة وم � ��ن أه � ��م ال �ط �ل �ب��ات ال �ت��ي
ت� �م ��ت م �ن ��اق �ش �ت �ه ��ا ت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
ال��دخ��ل والقضية اإلسكانية واألم��اك��ن
ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ت��راث�ي��ة واالس�ت�ث�م��ارات
الخارجية وهيئة س��وق امل��ال وانتهت
بعض طلبات املناقشة إلى  43توصية
التي رفعت للحكومة.
القضية اإلسكانية
في جلسة  12ديسمبر  2013ناقش
امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن ��اق �ش ��ة م � �ق ��دم م��ن
مجموعة م��ن األع�ض��اء للوقوف على
م ��دى اس �ت �ع��دادات ال�ح�ك��وم��ة إلي�ج��اد
لحل القضية اإلسكانية واملدة الزمنية
ل�ل�إن� �ج ��از وم � ��ا ق ��د ي � ��رى امل �ج �ل��س أو
الحكومة اتخاذه من ق��رارات للتعامل
مع هذه القضية التي المست املصالح
ال � �ع� ��ام� ��ة وال� � �خ � ��اص � ��ة واس � �ت � �ع� ��راض
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال �ت ��ي
اتخذتها أو تزمع الحكومة اتخاذها
ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن وم �ق��دم��و ال�ط�ل��ب ه��م:
د.علي العميـر (قبل توزيره) وعبدالله
التميمي ود .محمد الحويلة وراك��ان
ال �ن �ص �ـ��ف وف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري وع� ��ادل
الجاراللـه وسعود الحريجي وحمود
ال�ح�م�ـ��دان ود.ع �ب��د ال��رح �م��ن ال�ج�ي��ران
وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح وح �م ��دان ال �ع��ازم��ي
وأح�م��د مطيع ود.م�ن�ص��ور الظفيـري
وعبد الله العدواني وفيصل الشايع
وعبد الله الطريجـي ومحمد الجبـري
وم�ح�م��د ال�ه��دي��ة وس�ل�ط��ان اللغيصم
وص��ال��ح عاشـور ود .يوسف الزلزلـة

ود .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي وط �ل�ال ال�ج�ـ�لال
وكامل العوضـي وعدنان عبدالصمـد
وس� � �ع � ��دون ح� �م ��اد وج � �م� ��ال ال �ع �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ر
ود.خ �ل �ي��ل أب ��ل وس �ي��ف ال �ع��ازم��ي وق��د
أص � ��در امل �ج �ل��س ع�ق�ب�ه��ا  16ت��وص�ي��ة
منها:
- 1ال �ت��زام ال��وزي��ر التقيد ب��ال�ج��دول
ال ��زم � �ن ��ي إلع � � � ��داد وت � ��وزي � ��ع ال� �ب ��دائ ��ل
السكنية التي عرضها
 - 2تفعيل قرار توزيع القسائم على
الخرائط بمجرد إتمام إعدادها.
 - 3تأكيد التقيد بتنفيذ القوانني
ال �ح��ال �ي��ة إلن� �ش ��اء ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة
لتنفيذ امل��دن اإلسكانية وف��ق القانون
الجاري إدراجه على جدول األعمال.
 - 4ق� �ي ��ام وزارة ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
ب �ت �ن �ف �ي��ذ م � �ش ��اري ��ع ال � �ك � �ه ��رب ��اء وف �ق��ا
للقانون رقم 2010/39م .
 - 5قيام وزارة الدفاع ووزارة النفط
بتحرير أراضي املشاريع اإلسكانية.
 - 6تعاون الوزارات ذات السلطة في
إزال��ة م��ا ي��وج��د ب��األراض��ي املخصصة
لإلسكان من عوائق في أوقات متزامنة
م��ع ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ت�ق�ي�ي��دا ب�ق��وان�ين
الرعاية السكنية في ذلك.
 - 7دراس��ة االق�ت��راح��ات ذات الصلة
باستخدام الطاقة امل�ت�ج��ددة والطاقة
ال �ش �م �س �ي��ة ف ��ي ت��ول �ي��د ال� �ط ��اق ��ة ال �ت��ي
تحتاج املشاريع إليها.
 - 8إج� � � � ��راء ال � � ��دراس � � ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة
لصالحية األراض��ي ملشاريع املؤسسة
في وقتها وقبل الطرح.
 - 9ت �ق �ل �ي��ص ال� � � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة
للمشاريع بالتعاون مع الجهات ذات
الصلة.

- 10االل� � �ت � ��زام ب��ال �ع �م��ل ب��ال �ق��وان�ي�ن
القائمة واملتعلقة بالقضية االسكانية
وتفعليها.
- 11االلتزام بالرقابة املسبقة.
 - 12ت �ع �ه��د ال �ح �ك ��وم ��ة ب�ت�ق�ل�ي��ص
ال��دورة املستندية وتسهيل اإلج��راءات
املتعلقة باملشاريع الخاصة بالرعاية
السكنية بما ال يتجاوز شهرا.
 - 13ت �ك��ات��ف األج� �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة
املختلفة ملعالجة القضية اإلسكانية
وتوفير مستلزماتها.
 - 14ع ��دم ال�ت�م�ي�ي��ز ض ��د امل � ��رأة في
حقها بالرعاية السكنية عمال بنص
املادة  29من الدستور.
 - 15ت �ح��ري��ر األراض � ��ي وت��وف�ي��ره��ا
ألصحاب الطلبات.
صفقة الداو
ف��ي ج�ل�س��ة  14ي�ن��اي��ر  2014ن��اق��ش
املجلس طلب مناقشة بتحديد جلسة
خ��اص��ة ملناقشة واستيضاح سياسة
الحكومة في شأن صفقة داو كيميكال.
مقدمو الطلب هم يعقوب الصانع (قبل
ت ��وزي ��ره) وم �ب��ارك ال �ح��ري��ص وص��ال��ح
ع � ��اش � ��ور وخ� �ل� �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح وك ��ام ��ل
العوضي وس�ع��دون حمــاد و د .أحمد
مطيع وماضي الهاجري ود .خليـل أبل
ود .يوسف الزلزلـة ونبيل الفضل (قبل
وف��ات��ه) ود .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي وق��د
أصدر عقبها توصية واحدة:
اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف�ي�م��ن ت�م��ت إحالتهم
للتقاعد بسبب رفضهم صفقة ال��داو

التتمة ص08

حث وزارة
الكهرباء على
تنفيذ مشاريع
توليد الطاقة
إلزام وزارات
الدولة بالتعاون
إلزالة عوائق تحرير
األراضي
مناقشة أوضاع
سوق المال انتهت
إلى تعديل جذري
على القانون
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في الرابع عشر
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االثنين  26جمادى اآلخر  04 . 1437أبريل 2016

اعدت جريدة «الدستور» بالتعاون مع قطاع المعلومات احصائية شاملة عن طلبات المناقشة في الفصل التشريعي الرابع عشر
حتى اآلن وتبين ان المجلس نظر في  43طلبا ناقش منها  32طلبا فيما تم سحب  3طلبات ورفع  5من الجدول.

 16توصية سكنية شرعت الباب لرفع
معدالت التوزيع إلى  12ألف وحدة سنويا
تتمة المنشور ص07
وت � �ص� ��دوا ل� �ه ��ذه ال �ص �ف �ق��ة امل �ش �ب��وه��ة
ب ��أن ي�ع�ي��ده��م ل�ع�م�ل�ه��م إح �ق��اق��ا للحق
وإنصافا للكفاءات الوطنية.
شريط الفتنة
ف ��ي ج �ل �س��ة  15أب ��ري ��ل  2014ط�ل��ب
رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة سرية
ملناقشة موضوع الشريط كما قدم 14
نائبا طلبا مماثال وق��د واف��ق املجلس
على سرية الجلسة وبعد استئنافها
علنية قدم رئيس مجلس األمة إيجازا
عما دار ف��ي الجلسة ال�س��ري��ة ق��ائ�لا إن
ال�ت�س�ج�ي��ل ع �ب��ارة ع��ن ت�س�ج�ي��ل م��رئ��ي
ال� �ص ��ورة ف �ي��ه غ �ي��ر واض �ح ��ة وم�ب�ه�م��ة
وع ��رض ��ت ن �ت��ائ��ج ت �ق��اري��ر م ��ن ج �ه��ات
خ��ارج �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ت�ف�ي��د ب ��أن ه��ذا
الشريط األص�ل��ي ال يمكن استخالص
أي ص��وت م�ف�ه��وم أو واض ��ح م�ن��ه وق��د
أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء أن ك��ل ما
تم عرضه خالل الجلسة السرية سيتم
تسليمه إلى النيابة وقد ناقش املجلس
الطلب بتاريخ  15أبريل  .2014مقدمو
ال �ط �ل��ب د .ع �ب��دال �ل��ه م�ح�م��د ال�ط��ري�ج��ي
ود .يوسف الزلزلة وفيصل الدويسان
وف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري وك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
وم� �ح� �م ��د ال � �ج � �ب ��ري ود.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د
دشتي ويعقوب الصانع(قبل توزيره)
وس �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي وس� �ع ��دون ح�م��اد
وس �ي��ف ال �ع ��ازم ��ي وم� �ب ��ارك ال�خ��ري�ن��ج
وماجد موسى وفيصل الشايع ورفض
املجلس تشكيل لجنة تحقيق في األمر.
هيئة سوق المال
ف ��ي ج �ل �س��ة  30أب ��ري ��ل  2014ن�ظ��ر
املجلس طلب املناقشة املقدم من بعض
األعضاء في شأن وضع هيئة أسواق
امل� ��ال الس �ت �ي �ض��اح س �ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة
ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل ال ��رأي وان�ت�ه��ى إل��ى
التوصيتني بتكليف لجنتي الشؤون
التشريعية وال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة االل�ت��زام
ب��امل�ه�ل��ة ال�ت��ي منحها امل�ج�ل��س الع��داد
تقريرهما ع��ن ال�ت�ع��دي�لات على سوق
امل � ��ال وك � ��ان امل �ج �ل��س م �ن��ح ال�ل�ج�ن�ت�ين
ش�ه��را ون�ص��ف ال�ش�ه��ر ع�ل��ى أن تشمل
ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق ��ان ��ون س� ��وق امل ��ال
السماح للمتهم في جريمة سوق املال
ب ��أن ي�ط�ع��ن ع �ل��ى ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر من
محكمة االستئناف ليكون التقاضي
على ثالث درج��ات بدال من درجتني و
مقدمو الطلب هم :د.يوسف الزلزلة ود.
خليل أب��ل ود.ع � ��ودة ال��روي �ع��ي وخ��رج
املجلس بتوصيتني.

طلبات المناقشة موزعة على أدوار االنعقاد
تكليف لجنتي الشؤون التشريعية
والشؤون املالية االلتزام باملهلة التي
م �ن �ح �ه��ا امل �ج �ل��س الع � � ��داد ت �ق��ري��ره �م��ا
ع��ن ال�ت�ع��دي�لات على س��وق امل��ال وك��ان
املجلس منح اللجنتني شهرا ونصف
الشهر.
أن ت�ش�م��ل ال �ت �ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون
سوق املال السماح للمتهم في جريمة
س� ��وق امل � ��ال ب� ��أن ي �ط �ع��ن ع �ل��ى ال�ح�ك��م
الصادر من محكمة االستئناف ليكون
التقاضي على ث�لاث درج��ات ب��دال من
درجتني.
تنويع مصادر الدخل
ف��ي جلسة ب�ت��اري��خ  21م��اي��و 2014
ن ��اق ��ش امل �ج �ل ��س س �ي ��اس ��ة ال �ح �ك��وم��ة
ف��ي ش��أن االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي وتنويع
م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ال �ق��وم��ي وق� ��د ق��دم��ت
ال �ح �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ة ف� ��ي وزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
وفريق فني عرضا عن خطط الحكومة
ف�ي�م��ا أب ��دى ( )18ن��ائ�ب��ا م�ج�م��وع��ة من
املالحظات على أداء الحكومة ونهجها
ف��ي تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل وحملوها
مسؤولية الفجوة الهائلة بني العوائد
ال�ن�ف�ط�ي��ة وال� �ع ��وائ ��د غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة و
مقدمو الطلب من النواب ه��م :يعقوب
الصانع (قبل توزيره) وصالح عاشور
وح �م��دان ال�ع��ازم��ي وم �ب��ارك الحريص
ود .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة و محمد الجبري
ود .عبدالحميد دشتي و طالل الجالل
وحمود الحمدان وكامل العوضي وقد
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ان�ت�ه��ت ال�ج�ل�س��ة إل��ى م��واف�ق��ة املجلس
على  11توصية منها:
 ت�ك�ل�ي��ف ال �ح �ك��وم��ة إع � ��داد دراس ��ةخ �ل��ال س �ت��ة أش� �ه ��ر م �ت �ض �م �ن��ة ج�م�ي��ع
التحليالت االقتصادية واالق�ت��راح��ات
وال �ح �ل ��ول وخ �ط ��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا ل�ض�م��ان
إنجاح تنويع مصادر الدخل القومي
ون �ج��اح االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وم��راع��اة

ع��دم إره��اق كاهل املواطنني وعرضها
على املجلس بداية دور االنعقاد املقبل
ليتسنى للمجلس اتخاذ ما يلزم من
ق ��رارات وس��ن ت�ش��ري�ع��ات إن ل��زم األم��ر
لتكون مبينة على أسس مهنية علمية.
 تشكيل جهاز تنفيذي مشكل منجهات ذات صلة بهدف تنفيذ املنظور
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن وي �ك��ون له

طلبات المناقشة في الالئحة الداخلية
ن �ظ �م��ت ال�ل�ائ �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
مل �ج �ل��س األم � ��ة ت �ق��دي��م وع ��رض
وم� �ن ��اق� �ش ��ة ط� �ل� �ب ��ات امل �ن��اق �ش��ة
وذلك في املواد  146و 148و149
و 150و 151وذل��ك على النحو
التالي:
 مادة  :146يجوز بناء علىط �ل��ب م��وق��ع م ��ن ع� ��دد ال ي��زي��د
ع �ل��ى خ �م �س��ة اع� �ض ��اء وال يقل
ع��ن ه��ذا ال �ع��دد ط��رح م��وض��وع
ع ��ام ع �ل��ى امل �ج �ل��س ل�ل�م�ن��اق�ش��ة
الستيضاح سياسة الحكومة
في شأنه وتبادل الرأي بصدده
ولسائر االعضاء حق االشتراك
في املناقشة.
 م� � ��ادة  :148ي �ب �ل��غ رئ �ي��سامل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب امل� �ن ��اق� �ش ��ة او

ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ور ت �ق��دي �م��ه ال ��ى
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء او
الوزير املختص حسب االحوال
وي� ��درج ف��ي ج ��دول اع �م��ال اول
ج �ل �س��ة ت��ال �ي��ة ل �ت �ح��دي��د م��وع��د
لنظره ولرئيس مجلس الوزراء
او ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص ان يطلب
ت��أج �ي��ل ن �ظ ��ره مل� ��دة اس �ب��وع�ين
ع�ل��ى االك �ث��ر ف�ي�ج��اب ال��ى طلبه
وال ي �ك��ون ال �ت��أج �ي��ل الك �ث��ر من
هذه املدة اال بقرار من املجلس.
ك� �م ��ا ي � �ج� ��وز ل �ل �م �ج �ل��س اذا
رأى ان امل ��وض ��وع غ�ي��ر ص��ال��ح
ل �ل �م �ن��اق �ش��ة ب �ح��ال �ت��ه ان ي �ق��رر
ارجاء النظر فيه او استبعاده.
 م��ادة  :149في حالة تقديمالطلبات املنوه عنها في املادة

ال �س��اب �ق��ة ب �ع��د ت ��وزي ��ع ج ��دول
االع� �م ��ال او اث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة ال
ي � �ج� ��وز ن� �ظ ��ره ��ا اال ب � � ��إذن م��ن
املجلس وفي هذه الحالة يحق
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء او
الوزير املختص طلب التأجيل
وفقا للمادة السابقة.
 مادة  :150يجوز للمجلسف ��ي ج �م �ي��ع االح� � � ��وال ان ي �ق��رر
احالة الطلب الى احدى اللجان
لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل
البت فيه.
 مادة  :151اذا تنازل مقدموالطلب او تغيبوا ع��ن الجلسة
امل� �ح ��ددة ل �ن �ظ��ره ج ��از لخمسة
من اعضاء املجلس ان يتبنوه
فيتابع املجلس النظر فيه.

س�ل�ط��ة ات �خ��اذ ال �ق��رار وت��اب �ع��ا ملجلس
ال � � ��وزراء ل �ئ�لا ي �ص �ط��دم ب �ب��طء ال� ��دورة
املستندية التي تعطل سير املشاريع.
 ضرورة تعظيم العائد االقتصاديواالج �ت �م��اع��ي وال �غ��ذائ��ي وال�ت��رف�ي�ه��ي
م��ن ق�ط��اع ال �ث��روة السمكية حيث يتم
التركيز على امل�ح��اور الرئيسية وهي
ال �ص �ي��د ال��رش �ي��د م ��ن خ �ل�ال ال��وص��ول
إل��ى الصيانة املثلى واالدارة الجيدة
ل � �ل � �م� ��وارد امل ��ائ� �ي ��ة ال� �ح� �ي ��ة وم �ص��ائ��د
االسماك.
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز دور ال�ق�ط��اعال � �خ� ��اص ف� ��ي ت �ن �م �ي��ة ق � �ط ��اع ال � �ث ��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ب ��إي� �ج ��اد ف � ��رص اس �ت �ث �م��ار
ل �ل �ق �ط��اع ال � �خ� ��اص وت ��وس� �ي ��ع ق ��اع ��دة
امل � �س � �ت � �ث � �م� ��ري� ��ن وت� � ��وس � � �ي� � ��ع ق � ��اع � ��دة
ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى ت ��راخ �ي ��ص ال �ص �ي��د
ال �ب �ح��ري وت �ش �ج �ي��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال ال�ب�ن��ى االس��اس �ي��ة من
م�خ��ازن تبريد وم�ص��ان��ع ثلج وان�ش��اء
موانئ الصيد وأسواق جديدة.
 وج � � � � � ��وب م � � � ��راع � � � ��اة س � �ي� ��اس� ��اتاالس �ت �ث �م ��ار مل �ت �ط �ل �ب��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن
األج ��ان ��ب م��ن ح �ي��ث إم �ك��ان �ي��ة تحقيق
ع ��وائ ��د م �ن��اس �ب��ة ع �ل��ى اس �ت �ث�م��ارات �ه��م
م� ��ع وج� � ��ود االس � �ت � �ق� ��رار ف ��ي األن �ظ �م��ة
وال � �ق� ��وان�ي��ن واالس � �ت � �ق� ��رار ال �س �ي��اس��ي
وت��وف��ر مناخ استثماري جيد ف��ي ظل
بيئة اجتماعية مالئمة وثقة من جانب
املستثمر في ديناميكية االقتصاد.
 وج � � ��وب امل � ��وازن � ��ة ب�ي��ن ال� �ش ��روطواملزايا لدى صياغة القوانني ألن كثرة
الشروط من دون موازنتها بالحوافز
وامل ��زاي ��ا ال ت�ح�ف��ز امل�س�ت�ث�م��ر األج�ن�ب��ي
بدرجة كبيرة.
 ض��رورة تغيير دور الحكومة منالعب رئيسي في النشاط االقتصادي
إل � ��ى ح �ك ��م ف� ��ي إدارة ه � ��ذه األن �ش �ط��ة
االق �ت �ص��ادي��ة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر البيئة
امل� ��ؤس � �س � �ي� ��ة امل� � �ت� � �ط � ��ورة وال � �ق � ��وان �ي��ن
التشريعية الواضحة والصريحة.
األماكن التراثية
ف��ي جلسة ب�ت��اري��خ  21م��اي��و 2014
ن��اق��ش املجلس طلب مناقشة متعلقا
ب��اس �ت �ي �ض��اح س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
ش��أن املحافظة على األم��اك��ن التراثية
وال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة وم� �ق ��دم ��و ال �ط �ل ��ب ه ��م:
ص ��ال ��ح ع��اش �ـ �ـ��ور وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح و
سلطان اللغيصم ود .يوسف الزلزلة
ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي وق � ��د أص ��در
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المجلس تصدى
لشريط الفتنة
ومخطط التآمر على
الحكم وأحداث
ساحة اإلرادة
..ويرفض اإلساءة
للقضاء الكويتي
الشامخ ورموزه
إحالة ما أثير
في ساحة اإلرادة
إلى ديوان
المحاسبة والنيابة
وضعت حدا
لشائعات تحويالت
وقضايا فساد
 11توصية حول
األماكن التراثية
نجحت في وقف
هدمها وإعادة
بناء سوق السالح
 3توصيات واجهت
من استهدفوا
أمن الوطن من
سياسيين ونواب
سابقين وإعالميين

ملف

aldostoor

االثنين  26جمادى اآلخر  04 . 1437أبريل 2016

طلبات المناقشة
في الرابع عشر
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اعدت جريدة «الدستور» بالتعاون مع قطاع المعلومات احصائية شاملة عن طلبات المناقشة في الفصل التشريعي الرابع عشر
حتى اآلن وتبين ان المجلس نظر في  43طلبا ناقش منها  32طلبا فيما تم سحب  3طلبات ورفع  5من الجدول.

أعضاء مجلس األمة أشادوا بنجاحات
األمير في لم شمل البيت الخليجي
املجلس عقبها  11توصية منها:
 تكليف املجلس ال��وط�ن��ي للثقافةوال �ف �ن��ون واآلداب ع �م��ل م �س��ح ش��ام��ل
ل �ج �م �ي��ع م� �ن ��اط ��ق ال� �ك ��وي ��ت ل �ت �ح��دي��د
املناطق واملواقع األثرية لتوثيقها ثم
املحافظة عليها.
 إع��ادة بناء ما تم هدمه من سوقالسالح وعلى نفس النمط التراثي مع
تسليمها لشاغليها قبل الهدم.
املحافظة على حديقة البلدية.
املحافظة على آث��ار ال�غ��زو الغاشم
وتوثيقها.
إع� � � � � ��ادة ب� � �ن � ��اء امل � �ت � �ح� ��ف ال ��وط� �ن ��ي
واملتحف العلمي.
املحافظة على القصور التاريخية.
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى أس� � �م � ��اء امل� ��واق� ��ع
واملناطق التاريخية.
ساحة اإلرادة
في جلسة  11يونيو  2014ناقش
املجلس طلب مناقشة بشأن ما أثير
ف��ي س��اح��ة اإلرادة وم �ق��دم��و الطلب
م ��ن ال � �ن ��واب وه � ��م :ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
ود.عبدالله الطريجي وجمال العمر
ود.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل
وق ��د واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ق��ب امل�ن��اق�ش��ة
على توصيتني هما:
إح � ��ال � ��ة امل� �س � �ت � �ن ��دات ك� ��اف� ��ة ال �ت��ي
وق �ع��ت ت�ح��ت ي��د ال�ح�ك��وم��ة ومجمل
م � ��ا ت � ��م رص � � � ��ده وت� �س� �ج� �ي� �ل ��ه أث � �ن ��اء
تجمع امل��واط�ن�ين ف��ي س��اح��ة اإلرادة
وخ �ط��اب��ات امل �ت �ح��دث�ين إل ��ى ال�ن��ائ��ب
العام في غضون أسبوع
تكليف دي��وان املحاسبة والهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ف �ت��ح ب��اب
اس �ت �ق �ب��ال أي ب�ل�اغ ��ات ل �ل �م��واط �ن�ين
لتقديم أي وث��ائ��ق وم�س�ت�ن��دات ذات
ص�ل��ة ب�م��ا ت��م ت��داول��ه ع��ن ت�ح��وي�لات
وق � �ض� ��اي� ��ا ف � �س� ��اد خ� �ل ��ال ش� �ه ��ر م��ن
ت� ��اري � �خ� ��ه ع� �ل ��ى أن ي � �ك� ��ون ل� ��دي� ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب � � ��أي م��ن
امل ��ؤس� �س ��ات ال �ع��امل �ي��ة ل �ب �ح��ث األم ��ر
وإع� � ��داد ت �ق��ري��ر م��دع��م ب��امل�س�ت�ن��دات
ل � �ل � �ع ��رض ع � �ل ��ى م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة أو
تقديمه إلى النيابة العامة مباشرة
إذا كان املجلس في عطلته البرملانية
وإذا ما ثبت أن هناك شبهة فساد تم
التوصل إليها.
طلبات المناقشة
في دور االنعقاد الثالث
ق��دم خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد ال�ع��ادي

%2.3
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توصيات طلبات المناقشة موزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف طلبات المناقشة في أدوار االنعقاد

%29.1

%29.9

%4.7
%11.6

%74.4

%40
دور
االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد
املعدل

43
% 29.9

59
% 41

42
% 29.1

144
% 100

ال� �ث ��ال ��ث  22ط �ل �ب��ا ل �ل �م �ن��اق �ش��ة وق��د
ن��اق��ش امل �ج �ل��س م�ن�ه��ا  15ط�ل�ب��ا و7
طلبات لم يناقشها املجلس منها 4
طلبات تم رفعها من جدول االعمال
بجلسة  3ديسمبر  2015وهي حالة
االن �ه �ي��ار ف��ي س ��وق االوراق امل��ال�ي��ة
وظ��اه��رة إل�غ��اء املناقصات الحيوية
م�ث��ل م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ض �م��ان وم�ط��ار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي واالج� � � ��راءات ال�ت��ي
اتخذتها الحكومة عبر ادارة الفتوى
والتشريع في شأن متابعة حسابات
م ��دي ��ر االدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االجتماعية السابق والتقرير االول
ل�ل�ج�ن��ة ح �ق��وق االن� �س ��ان ع ��ن زي� ��ارة
ال �ل �ج �ن��ة ل �ل �م��ؤس �س��ات االص�ل�اح �ي��ة
وس � �ح� ��ب امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة
ب �ش ��أن وت ��وص� �ي ��ات م �ج �ل��س ح �ق��وق
االن� �س ��ان وط �ل��ب واح � ��د م � ��درج على
ج � ��دول االع� �م ��ال ب �ش��أن ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
والترقيات وتناولت طلبات املناقشة
ال �ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا وامل�س�ت�ج��دات
على الساحة السياسية ومن أهمها
ن�ج��اح��ات س�م��و األم �ي��ر ف��ي ل��م شمل
البيت الخليجي ووض��ع س��وق املال
وتراجع أسعار النفط وإلغاء الدعم
عن الديزل والكيروسني وتأبني امللك
ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز وان �ق �ط��اع
ال� �ت� �ي ��ار ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي وال� �ح� �س ��اب ��ات
ال�خ�ت��ام�ي��ة ول �ج��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق وع��دم
ص� ��دق ال �ل ��وائ ��ح وال� �ق ��وان�ي�ن وردود
الوزراء على تقارير ديوان املحاسبة

%7

تأبين الملك
عبد اهلل والخرافي
والفضل لم يغيب
عن اهتمامات
النواب

واإلساءات املتكررة للقضاء الكويتي
ال � �ش ��ام ��خ وت � ��أب �ي��ن رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم� ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م ع�ب��دامل�ح�س��ن
الخرافي وخرجت عن تلك الطلبات
 59ت��وص�ي��ة ن�ي��اب�ي��ة وال ��ى تفاصيل
الطلبات:
إشادة بنجاحات األمير
في جلسة  18نوفمبر  2014وافق
امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ط �ل ��ب م� �ق ��دم م� ��ن 10
ن ��واب بتخصيص س��اع��ة م��ن ب��داي��ة
ال�ج�ل�س��ة إلت��اح��ة ال�ف��رص��ة ل�لأع�ض��اء
باإلشادة بنجاحات صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح ف��ي ل��م شمل البيت
الخليجي ورأب الصدع الذي أصاب
جداره ومقدمو الطلب هم د .يوسف
ال� ��زل� ��زل� ��ة وج � �م� ��ال ال� �ع� �م ��ر وف �ي �ص��ل
ال�ك�ن��دري ود .أح�م��د مطيع وفيصل
ال��دوي �س��ان وع � ��ادل ال �خ��راف��ي وع�ب��د
ال �ل��ه ال �ع��دوان��ي وع �ب��د ال �ل��ه امل�ع�ي��وف
ومبارك الحريص وسعد الخنفور.
سوق الكويت لألوراق المالية
في جلسة  3ديسمبر  2014ناقش
امل�ج�ل��س ط�ل��ب مناقشة بتخصيص
ساعتني ملناقشة وضع سوق الكويت
لألوراق املالية ووضع جميع السبل
ل�ت�ص�ح�ي��ح م �س��ار ال� �س ��وق ل�ي�ت��وج��ه
ناحية الصعود في مؤشراته ليعود
سوق الكويت لألوراق املالية مناخا

لم تنظر

سحب
الطلب

تكليف مكتب
املجلس

االجمالي

تصينف
الطلبات

رفع من جدول
تمت
األعمال
مناقشتها

العدد

32

5

2

3

1

43

املعدل

% 74.4

% 11.6

% 4.7

%7

% 2.3

% 100

جيدا لالستثمار ومقدمو الطلب من
النواب هم د .يوسف الزلزلة ونبيل
الفضل وس�ل�ط��ان اللغيصم ود.ع�ب��د
ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
وخرج املجلس بـ  11توصية منها:
السرعة في إنجاز منظومة قوانني
االعسار االقتصادي بما فيها إنشاء
املحكمة التجارية االقتصادية.
س ��رع ��ة ط � ��رح وت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع
ال��رأس �م��ال �ي��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة وذل ��ك
ل� ��زي� ��ادة االن � �ف� ��اق ل �ت �ح��ري��ك ال�ع�ج�ل��ة
االقتصادية.
ض ��رورة اس�ت�م��رار الهيئة العامة
لالستثمار ف��ي االستثمار بالسوق
امل �ح �ل ��ي م� ��ع ض � � ��رورة ت �ح��ول �ه��ا م��ن
مستثمر مباشر إل��ى مستثمر غير
مباشر وذلك لتفعيل دور االستثمار
املؤسسي مع تعديل القوانني املعنية
لهذا االستثمار.
اإلسراع في تعديل وتنقيح قانون
هيئة اسواق املال بما يسمح بتعزيز
تنافسية ال�ب��ورص��ة م��ع ال�ب��ورص��ات
اإلقليمية.
رف � ��ع درج� � ��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة وت �ف �ع �ي��ل
ادوات ال �ح��وك �م��ة ت��درج �ي��ا ل�ح�م��اي��ة
صغار املستثمرين.
تشكيل لجنة م��ن املختصني من
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وم�م�ث�ل��ي ال�ج�ه��ات
ال��رس �م �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة مل �ت��اب �ع��ة أوض ��اع
البورصة.
ت �ع��دي��ل امل � ��ادة ( )122م ��ن ق��ان��ون

ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل� ��ال أو إل �غ��اؤه��ا أو
استبدالها بحيث يستبعد التحويل
للنيابة مباشرة.
االوضاع الرياضية
في جلسة  3ديسمبر  2014ناقش
امل� �ج� �ل ��س ط �ل �ب��ا م� �ق ��دم ��ا م� ��ن ب�ع��ض
االع�ض��اء بشأن االوض��اع الرياضية
الس�ت�ي�ض��اح س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة في
شأنها وواف ��ق املجلس بعد انتهاء
املناقشة على تشكيل لجنة برملانية
للشباب والرياضة.
أسباب انخفاض أسعار النفط
ف� ��ي ج �ل �س��ة  18دي �س �م �ب��ر 2014
ن��اق��ش امل�ج�ل��س طلبا ب�ش��أن اس�ب��اب
ان �خ �ف��اض اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط وم �ق��دم��و
الطلب من ال�ن��واب ه��م :جمال العمــر
وح� � �م � ��دان ال � �ع ��ازم ��ي وم� �ح� �م ��د ط�ن��ا
ود.أح � �م� ��د م �ط �ي��ع وس � �ع ��دون ح �م��اد
وص � ��ال � ��ح ع � ��اش � ��ور ود.خ � �ل � �ي � ��ل أب ��ل
وف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري وخ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح
وط� �ل ��ال ال � �ج�ل��ال وع� �س� �ك ��ر ال �ع �ن��زي
وس�ي��ف ال �ع��ازم��ي وخ ��رج امل�ج�ل��س بـ
 14توصية منها:
االس � �ت � �م ��رار ف ��ي ت �س��وي��ق ال �ن �ف��ط
ال �ك��وي �ت��ي ل �ض �م��ان وج� � ��ود أس � ��واق
عاملية لشرائه.
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المجلس تصدى لصفقة
الداو وانقطاع التيار الكهربائي
االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع
النفطي بالصناعات النفطية التي
تزيد من إيرادات الدولة.
العمل على تنفيذ كل ما من شأنه
ت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت إل��ى م��رك��ز لتطوير
الصناعات النفطية كما ك��ان مقررا
في خطط حكومية سابقة.
تنفيذ ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع النفطية
التي تطور صناعتنا النفطية وتقلل
من تكلفة االنتاج.
االب �ق ��اء ع�ل��ى ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ش�ه��د ل�ه��ا ال�ق��اص��ي
وال � ��دان � ��ي أن� �ه ��ا ع� �ق ��ول ف �ن �ي��ة ل��دي�ه��ا
القدرة على التطوير واالبتكار.
ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى االس � � �ت � � �ف � � ��ادة م��ن
ال� � �ش � ��راك � ��ات م � ��ع ال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
ف ��ي م � �ج ��االت ال �ت �ط��وي��ر ف ��ي ج�م�ي��ع
القطاعات النفطية بما يتماشى مع
ق��وان�ين (ال�ب��ي أو ت��ي) والتخصيص
واملبادرات وغيرها.
ه � �ن� ��اك م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال� �ح� �ق ��ول
النفطية وح�ق��ول ال�غ��از ال�ت��ي عليها
خ �ل��اف س �ي��اس��ي م ��ع ب �ع��ض ال � ��دول
املجاورة ينبغي حل هذه الخالفات
وال ��وص ��ول إل ��ى ح �ل��ول ف�ي�ه��ا منفعة
ل�ل�ك��وي��ت وال�ع�م��ل ع�ل��ى االن �ت �ه��اء من
إي � �ج� ��اد ال� �ح� �ل ��ول امل ��رض� �ي ��ة ل�ج�م�ي��ع
األطراف.
التأكيد على توظيف الكويتيني
وت � ��دري� � �ب� � �ه � ��م ل� �ل� �ع� �م ��ل ف � � ��ي ج �م �ي��ع
القطاعات النفطية من دون استثناء
وم� �ح ��اول ��ة ت �ب ��دي ��ل ال �ع �ن ��اص ��ر غ�ي��ر
الكويتية بالكويتيني خ�لال فترة ال
تزيد على سنتني.
ات � �خ� ��اذ ال � ��دول � ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
إلي � �ج� ��اد ب� ��دائ� ��ل ل �ل��إي � ��رادات امل��ال �ي��ة
للدولة وتقليل االعتماد على النفط
س � � ��واء ع� ��ن ط ��ري ��ق إش� � � ��راك ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ف��ي م �ش��اري��ع ال ��دول ��ة ال�ت��ي
يكون فيها نماء لالقتصاد الكويتي
وتفعيل قانون التخصيص الصادر
في عام  2010أو غيرها.
االس �ت �ف��ادة م��ن ال�خ�ب��رات العاملية
ف � � ��ي ج � �م � �ي� ��ع امل � � � �ج� � � ��االت ال �ن �ف �ط �ي ��ة
لتطويرها وتنفيذ ك��ل م��ا ه��و وارد
في خطة التنمية للتأكد من تنفيذها
كما هو مخطط لها.
إلغاء قرار رفع الدعم
عن الديزل والكيروسين
ف��ي جلسة  15يناير  2015ناقش
امل�ج�ل��س إل �غ��اء ق ��رار رف ��ع ال��دع��م عن

طلبات المناقشة في دور االنعقاد الثاني

%12.5

تأبين شهداء
مسجد الصادق
قدم درسا في
التالحم الشعبي

%9.1
.5
%4
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طلبات المناقشة في دور االنعقاد الثالث

%18.2

%67.2

%87.5

طلبات املناقشة

تمت
مناقشتها

تكليف مكتب
املجلس

االجمالي

طلبات
املناقشة

تمت
مناقشتها

رفع من جدول
األعمال

لم تنظر

سحب الطلب

االجمالي

العدد

7

1

8

العدد

15

4

1

2

22

املعدل

% 87.5

% 12.5

% 100

املعدل

٪ 68٫2

٪ 18٫2

٪ 4٫5

٪ 9٫1

% 100

الديزل والكيروسني وخ��رج املجلس
بـ  9توصيات:
 وق ��ف ق� ��رار رف ��ع أس �ع��ار ال��دي��زلوال�ك�ي��روس�ين إل��ى ح�ين ع�م��ل دراس��ة
متكاملة ح��ول ه��ذا األم��ر يبني فيها
سلبيات وايجابيات مثل هذا القرار
وعدم تأثيره على املواطنني بصورة
س�ل�ب�ي��ة وك��ذل��ك ت �ب�ين ه ��ذه ال��دراس��ة
طريقة التعامل مع السلع الضرورية
للمواطن بحيث ال تؤثر سلبا على
حياته املعيشية اليومية.
 م��راق�ب��ة أس �ع��ار ال�س�ل��ع وتفعيلدور إدارة ح �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ف��ي
وزارة التجارة إليقاع العقوبات بكل
الجهات املخالفة.
 ت �ط �ب �ي ��ق ال� � �ق � ��وان �ي��ن ب � �ح ��ق ك��لالشركات املخالفة للقرارات الخاصة
بعدم زي��ادة األسعار وكذلك تطبيق
ال � � � �ج� � � ��زاءات ال � �ت � ��ي ت � �ح� ��دده� ��ا ه ��ذه
القوانني في حق تلك الشركات.
 ت�ف�ع�ي��ل دور ات �ح��اد الجمعياتال �ت �ع��اون �ي��ة مل��راق �ب��ة أس� �ع ��ار ال�س�ل��ع
وم �ح��اس �ب��ة ال �ج �م �ع �ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
ال � �ت� ��ي ال ت� �ل� �ت ��زم ب� � � �ق � � ��رارات ات� �ح ��اد
الجمعيات بعدم رف��ع أسعار السلع
ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �خ��اط �ئ��ة ال �ت��ي حصلت
خالل األيام السابقة.
 ت� �ق ��دم ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ت �ش��ري �ع��اتامل �ن��اس �ب��ة إلي� �ق ��اف ج �ش��ع ال �ش��رك��ات
ال�ت��ي ت�ق��وم ب��رف��ع أس �ع��ار ال�س�ل��ع من

دون أي مبرر لذلك.
 وق ��ف أي ق � ��رارات ق �ي��د ال��دراس��ةل � ��دى ال �ح �ك ��وم ��ة ب �خ �ص ��وص إل �غ ��اء
الدعوم للسلع والخدمات الضرورية
ل �ل �م ��واط ��ن إل � ��ى ح�ي��ن االن � �ت � �ه ��اء م��ن
ال��دراس��ات ال�ض��روري��ة للتأكد م��ن أن
أي قرار ال يؤثر على جيب املواطن أو
الحياة اليومية االعتيادية.
 ت� � �ق � ��وم ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وب� � �ص � ��ورةم � �س � �ت � �ع � �ج � �ل� ��ة ب � � ��اس� � � �ت� � � �م � � ��رار دع� � ��م
ال�ك�ي��روس�ين لجميع امل�خ��اب��ز وكذلك
تسهيل إعادة فتحها بعد أن أغلقت
نتيجة زيادة سعر الكيروسني.
 ت �ق��دي��م ال �ت �ش��ري �ع��ات وت�ط�ب�ي��قالقوانني الخاصة بالجهات املهربة
ل�ل��دي��زل وإن ��زال أش��د ال�ع�ق��وب��ات لكل
من يثبت في حقه جريمة التهريب.
 إع� �ط ��اء س� �ك ��ان م �ن �ط �ق��ة ص �ب��احاألح� �م ��د دي� � ��زال م ��دع ��وم ��ل إل � ��ى ح�ين
وص��ول الكهرباء بعد الكشف حيث
وصول الكهرباء بشهر مارس.
تأبين خادم الحرمين الشريفين
ف��ي جلسة  28يناير  2015ناقش
امل � �ج � �ل ��س ت � ��أب �ي��ن خ � � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن
ال �ش��ري �ف�ي�ن ال� ��راح� ��ل امل �ل ��ك ع �ب��د ال �ل��ه
ب� ��ن ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز وم� �ق ��دم ��و ال �ط �ل��ب
م ��ن ال� �ن ��واب ه ��م :ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
ومحمد الجبـري وفيصل الكندري
وسلطان اللغيصم وفارس العتيبي

ومحمد البراك ومحمد طنا وحمدان
العازمي وسعدون حماد ود .محمد
الحويلة ود .احمد مطيع ود .عبدالله
الطريجي.
انقطاع التيار الكهربائي
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة  12ف � �ب� ��راي� ��ر 2015
ن��اق��ش امل �ج �ل��س  3ط �ل �ب��ات م�ن��اق�ش��ة
ح �ي��ث خ �ص��ص امل �ج �ل��س س��اع��ة من
ال �ج �ل �س��ة مل �ن��اق �ش��ة ح ��ادث ��ة ان �ق �ط��اع
التيار الكهربائي عن معظم مناطق
ال �ك��وي��ت وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن ��ص ال �ط �ل��ب:
ن � �ظ� ��را ل � �ت � �ع ��رض ال� � �ب �ل��اد الن� �ق� �ط ��اع
مفاجئ للكهرباء مما أثار الفزع لدى
امل��واط�ن�ين وأرب ��ك امل��راف��ق وال �ش��وارع
وأشاع الفوضى بشكل غير مسبوق
وم� �ق ��دم ��و ال �ط �ل ��ب م� ��ن ال � �ن� ��واب ه ��م:
ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي وج� �م ��ال ال�ع�م��ر
ود.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وص��ال��ح عاشور
وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا وم� � �ب � ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
وأح� �م ��د الري وف �ي �ص��ل ال ��دوي �س ��ان
وف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري ود.ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش� ��ي وح � �م ��دان ال �ع ��ازم ��ي وس �ع��ود
الحريجي ود.محمد الحويلة وماجد
م��وس��ى وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح ود.ع � ��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال �ط��ري �ج �ـ��ي
وح �م��ود ال �ح �م��دان وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي
وخرج بـ  11توصية:
 تقديم تقرير كامل بأسباب أزمةانقطاع الكهرباء ملجلس األم��ة حال

ان�ت�ه��اء ال ��وزارة منه ول�ف�ت��رة ال تزيد
على شهر واحد.
 إذا ث �ب��ت أن ه �ن��اك ق �ص ��ورا منب�ع��ض امل�س��ؤول�ين تتخذ االج ��راءات
القانونية ملحاسبتهم.
 االس� � �ت� � �م � ��رار ف � ��ي دع � � ��م ال ��رب ��طال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي وال� � �ت � ��واص � ��ل م � ��ع دول
مجلس التعاون الخليجي في تقوية
الربط الخليجي.
 العمل على دعم كل ما من شأنهت�ق��وي��ة امل �ح �ط��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ل�ع��دم
ت�ك��رار أزم ��ات ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء مرة
أخرى وتقليل احتماالت حدوثها.
 دراس� � ��ة وض� ��ع ال � �ط� ��وارئ ال ��ذيح � ��دث خ �ل��ال األزم � � ��ة وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
التأكد أن جميع أجهزة الدولة قادرة
على مواجهة الطوارئ.
 ت��وف �ي��ر م �ح �ط��ات م�ت�ن�ق�ل��ة ب�ع��ددأك � �ب� ��ر مل� ��واج � �ه� ��ة ح� � � ��االت ال� � �ط � ��وارئ
القادمة ال سمح الله.
 دراس � � ��ة ان� �ش ��اء م �ح �ط��ة خ��اص��ةب��ال �ن �ف��ط وج �م �ي��ع ال �ق �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
ألنها تستهلك  900ميجاوات.
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى إي � �ج ��اد ال �ط��اق��اتالبديلة كالطاقة الشمسية والطاقة
ال�ه��وائ�ي��ة وغ�ي��ره��ا وم�ح��اول��ة تنفيذ
جزء منها لبعض املناطق وتعميمها
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لم يتم تحديد
موعد لمناقشة
القوانين الصادرة
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ثالث توصيات في جلسة تاريخية صعد
فيها  12وزيرا إلى المنصة
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مهلة  3أشهر
للجنة الشباب
والرياضة لتقديم
تقريرها وتحديد
المسؤول عن
إيقاف النشاط
الرياضي

في حال ثبات نجاحها.
 م�ك��اف��أة امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن أثبتواق��درات�ه��م ال��رائ�ع��ة خ�لال ف�ت��رة األزم��ة
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت �ك �ث �ي��ف ت��دري �ب �ه��م
ملواجهة األزمات.
 إن �ش��اء م��رك��ز متخصص إلدارةالكوارث واألزم��ات وتدريب موظفيه
على ذلك.
 وج� � � ��ود ن� ��اط� ��ق رس � �م� ��ي ب��اس��مالحكومة في حالة حدوث أي طارئ.
تأخير صدور اللوائح
التنفيذية للقوانين
في جلسة  11م��ارس  2015ناقش
امل� �ج� �ل ��س أس� � �ب � ��اب ت ��أخ� �ي ��ر ص � ��دور
اللوائح التنفيذية للقوانني الصادرة
عن مجلس األمة وبعد النقاش وافق
املجلس على التوصية التالية:
أن ت �ق ��دم ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى امل�ج�ل��س
ج��دوال زمنيا بالفترة الزمنية التي
ت �ح �ت��اج �ه��ا ل�ل�ان �ت �ه ��اء م� ��ن ال �ل ��وائ ��ح
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة وت� � ��اري� � ��خ ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذه
القوانني وأن تفوض لجنة األولويات
البرملانية بمتابعة املوضوع للتأكد
م��ن االل �ت��زام بما ستقدمه م��ن ج��دول
زمني لالنتهاء من اللوائح التنفيذية
وبداية تطبيق ه��ذه القوانني إضافة
إل��ى أن تقدم لجنة األول��وي��ات تقريرا
ك� ��ل ث �ل�اث ��ة أش � �ه ��ر ع� ��ن م� � ��دى ال � �ت ��زام
الحكومة بتنفيذ القوانني واللوائح
التنفيذية.
مالحظات ديوان المحاسبة
ف��ي جلسة  11م��ارس  2015ناقش
املجلس مالحظات دي��وان املحاسبة
على اإلدارات والجهات واملؤسسات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وخ � � � ��رج امل� �ج� �ل ��س ب� � �ـ 5
توصيات:
أن ت� � �ق � ��وم ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ( ب� �ك ��اف ��ة
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة) ب�ت�ق��دي��م تقرير
خ�ل�ال ش�ه��ري��ن ال��ى دي ��وان املحاسبة
م�ح��ددا فيه ك��اف��ة اإلج ��راءات املتخذة
باملخالفات املالية وفق طلبات ديوان
امل �ح��اس �ب��ة وع �ل��ى دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
تقديم تقرير ملجلس األمة خالل شهر
متضمنا رأي��ه ب�ش��أن تلك اإلج ��راءات
وم� � � � � ��دى ج� ��دي � �ت � �ه� ��ا م � ��وض � �ح � ��ا ف �ي��ه
توصياته بهذا الشأن.
أن ت�ق��وم ال�ح�ك��وم��ة بتقديم تقرير
ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن ال��دراس��ات
ال�ت��ي أع��ده��ا دي ��وان املحاسبة والتي
أرسلت للحكومة وذلك خالل شهرين

لقطة من احدى الجلسات

م�ح��ددا فيها اإلج� ��راءات امل�ت�خ��ذة من
قبلها بشأن ما ورد بها من توصيات
ونتائج وعلى ديوان املحاسبة تقديم
تقرير خالل شهر ملجلس األمة محددا
فيه مدى جدية اإلج��راءات الحكومية
وأي توصيات بهذا الشأن.
ت�ك�ل�ي��ف دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��إع��داد
دراسة حول تقييم آلية تنفيذ الديوان
األميري للمشاريع اإلنشائية آخذين
في االعتبار القدرات الفنية للعاملني
ب��ال��دي��وان لتقييم امل�ش��اري��ع ودراس ��ة
ال�ع��روض املقدمة وعقود املناقصات
أو التكليف باألعمال س��واء ك��ان ذلك
من واقع ميزانية الديوان األميري أو
ميزانيات الجهات األخرى.
وهل لدى الديوان األميري القدرات
الفنية ملتابعة ان �ج��از ت�ل��ك امل�ش��اري��ع
واجراءات تأهيل املناقصني؟
وهل تلك املشاريع تمت بناء على
دراس� � � ��ات ت�ق�ي�ي�م�ي��ة ت� �ح ��دد ال�ت�ك�ل�ف��ة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل�ل�أع �م��ال امل �ط �ل��وب��ة وأي
أع �م��ال أخ� ��رى ي ��راه ��ا ال ��دي ��وان أث �ن��اء
الدراسة.
تقارير اللجان
ف��ي جلسة  11م��ارس  2015ناقش
امل�ج�ل��س ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان ع��ن طلبات
التحقيق وانتهى إلى توصيتني:
 ح��ث ال��دي��وان على التحقق فيماإذا ك��ان��ت امل��وض��وع��ات ت�ت�ض�م��ن اي
م�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��واع��د واألح� �ك ��ام امل��ال�ي��ة
املعمول بها وفيما إذا ك��ان قد صدر
ع ��ن امل �س��ؤول�ي�ن ع�ن�ه��ا أو امل �ش��ارك�ين
فيها أي تصرف خاطئ أو إهمال أو
تقصير ت��رت��ب عليه ض�ي��اع الحقوق
املالية للدولة أو املساس بمصالحها
املالية.

 إح � ��ال � ��ة ب� ��اق� ��ي ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر إل ��ىالحكومة التخاذ اإلجراءات املناسبة
بشأنها على أن تقدم تقريرا في هذا
ال�ش��أن خ�لال ثالثة أشهر م��ن تاريخ
هذا القرار إلى املجلس.
ردود الوزراء
على مالحظات ديوان المحاسبةف��ي جلسة  12م��ارس  2015واف��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة ردود
ال � � � � � ��وزراء ع� �ل ��ى م �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وخ � ��رج امل �ج �ل��س ب �ث�لاث
توصيات جاءت على النحو التالي:
 إح��ال��ة ردود ال � ��وزراء وال�ج�ه��اتال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة ع � � �ل � ��ى امل �ل��اح � � �ظ � ��ات
واملخالفات الواردة في تقارير ديوان
املحاسبة للسنة املالية ٢٠١٤/٢٠١٣
إل ��ى ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ل��درس �ه��ا مع
ال � ��دي � ��وان وإع � � � ��داد ت �ق ��ري ��ر ب �ش��أن �ه��ا
وتقديمه إلى املجلس.
 إل� � � � � ��زام ال � �ج � �ه � ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ةاعتبارا من اليوم ( 12م��ارس )2015
بتزويد املحاسبة بما تم تالفيه من
مالحظات ومخالفات ُس ِّجلت عليها
م��ن ال ��دي ��وان ف��ي ت �ق��ري��ره ع��ن السنة
املالية املذكورة وما قبلها في موعد
أقصاه األول من أبريل املقبل.
تكليف امل�ح��اس�ب��ة ب�ت��زوي��د لجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
البرملانية خ�لال مناقشتها مليزانية
 ٢٠١٦/٢٠١٥ل �ل �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ك��ل ع�ل��ى ح��دة ب�م��ا ان�ت�ه��ت إل�ي��ه ه��ذه
ال�ج�ه��ات م��ن ت�س��وي��ات للمالحظات
على أن ّ
يقيم الديوان مدى جدية هذه
ال �ج �ه��ات م��ن ع��دم�ه��ا ع�ل��ى أن تتجه
لجنة امليزانيات هذا العام إلى ربط
املوافقة على ه��ذه امليزانيات بمدى

جدية تعامل الجهات مع مالحظات
الديوان بحسب إفادته.
القضاء الكويتي
في جلسة  25م��ارس  2015ناقش
امل �ج �ل��س إج� � ��راءات ال �ح�ك��وم��ة ب�ش��أن
اإلس��اءات املتكررة للقضاء الكويتي
الشامخ ومقدمو الطلب من النواب
ه� ��م ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان وس� �ع ��دون
ح � �م ��اد وأح � �م� ��د الري ود .ي��وس��ف
الزلزلة ود .ع��ودة الرويعي وفيصل
ال �ش��اي��ع وف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي وم�ح�م��د
ط� �ن ��ا وأح� � �م � ��د ال �ق �ض �ي �ب ��ي وم ��اج ��د
م ��وس ��ى وم� �ح� �م ��د ال� � �ب � ��راك وم� �ب ��ارك
الحريص وفيصل الكندري وماضي
الهاجري وعادل الجارالله وعبد الله
التميمي وعبد الله املعيوف.
تداعيات األحداث
والتصعيد السياسي
ف ��ي ج �ل �س��ة  6م ��اي ��و  2015واف ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م�ق��دم
من ال�ن��واب بشأن تداعيات األح��داث
وال� �ت� �ص� �ع� �ي ��د ال� �س� �ي ��اس ��ي امل �ف �ت �ع��ل
املخطط ل��ه م��ن أط ��راف ك��ان��ت تتآمر
الس �ت �ه��داف أم��ن ال��وط��ن واس �ت �ق��راره
ال� �س� �ي ��اس ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي وس �ع��ت
إل ��ى ت�ق��وي��ض ال �ن �ظ��ام وض ��رب ك��اف��ة
م� ��ؤس � �س� ��ات ال� � ��دول� � ��ة ال ��دس � �ت ��وري ��ة
ال�ع��ري�ق��ة واإلس� ��اءة ل�ش�ي��وخ القضاء
وقد تضمن  3توصيات:
( )1إح��ال��ة ك��ل م��ن ش��أن��ه تشكيل
تهمة أمن دولة وكل من يثبت تورطه
تخطيطا أو تمويال أو تحريضا أو
تنفيذا إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة الت�خ��اذ
ك��اف��ة اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.

( )2كشف أسماء كافة املتورطني
م � ��ن س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ون � � � � ��واب س��اب �ق�ي�ن
وإع�لام �ي�ين ودوره� ��م ف��ي التخطيط
والتنفيذ لهذه املؤامرة ووضع الرأي
العام الكويتي أمام حقائق األمور.
( )3ك � �ش� ��ف أس � � �م� � ��اء ودور ك��ل
ال �ن��اش �طي��ن امل �ت ��ورط�ي�ن ف ��ي وس��ائ��ل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ال �ت��ي ك��ان��ت
ت��ؤدي أدوارا مشبوهة ف��ي الترويج
للمؤامرة.
تأبين الخرافي
ف��ي جلسة  2يونيو  2015ناقش
امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م �ق��دم��ا من
ب � �ع ��ض األع � � �ض � � ��اء ل � �ت� ��أب �ي�ن رئ� �ي ��س
مجلس األمة السابق املغفور له بإذن
الله جاسم الخرافي ومقدمو الطلب
من النواب هم د.عبد الحميد دشتي
وسلطان الشمري وفيصل الكندري
وم��اج��د م��وس��ى ود.ع � ��ودة ال��روي�ع��ي
وط �ل�ال ال �ج�ل�ال وع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
وم� � �ب � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص وم� �ح� �م ��د ط�ن��ا
وسعدون حماد
تأبين شهداء مسجد الصادق
في جلسة  30يونيو  2015ناقش
امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م �ق��دم��ا من
ال� � �ن � ��واب ل� �ت ��أب�ي�ن ش � �ه � ��داء ال �ك ��وي ��ت
وتداعيات حادث التفجير االجرامي
الذي وقع في مسجد الصادق.
طلبات المناقشة
في دور االنعقاد الرابع
ق��دم خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد ال�ع��ادي
ال � ��راب � ��ع  13ط �ل �ب��ا ل �ل �م �ن��اق �ش��ة وق ��د
ن ��اق ��ش امل �ج �ل ��س م �ن �ه��ا  10ط �ل �ب��ات
و 3ط �ل �ب��ات ل ��م ي�ن��اق�ش�ه��ا وت �ن��اول��ت

طلبات املناقشة العديد من القضايا
واملستجدات على الساحة السياسية
ومن أهمها ايقاف النشاط الرياضي
وتأبني النائب الراحل نبيل الفضل
وزيادة الرسوم في املدارس الخاصة
وم� �خ� �ص� �ص ��ات ال� � �ع �ل��اج ب ��ال� �خ ��ارج
وتصريحات النائب د.عبد الحميد
دش �ت��ي وال� �ب ��دون وخ��رج��ت ع��ن تلك
ال�ط�ل�ب��ات  42ت��وص�ي��ة ن�ي��اب�ي��ة وال��ى
تفاصيل الطلبات:
الوضع الرياضي
في جلسة  4نوفمبر  2015ناقش
املجلس طلب مناقشة بشأن الوضع
ال��ري��اض��ي واي �ق��اف ال�ن�ش��اط ال�ك��روي
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت م� �ق ��دم ��ا م � ��ن ال � �ن� ��واب
عبدالله امل�ع�ي��وف وع ��ادل الجارالله
وف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع وص ��ال ��ح ع��اش��ور
ود.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله
وف ��ي خ �ت��ام ال �ن �ق��اش وق ��د ت�ض�م��ن 5
توصيات:
( )1ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
وال��ري��اض��ة التحقيق ف��ي ك��ل م��ا أثير
ويتصل بصدور قرار إيقاف النشاط
الرياضي وتحديد كل من ساهم او
ش� ��ارك ب��ال�ج�ل�س��ة أو س �ع��ى داخ�ل�ي��ا
أو خ��ارج�ي��ا ب�ط��ري��ق م�ب��اش��ر أو غير
مباشر وأدى ما قام به من أعمال الى
صدور قرار اإليقاف ايا كانت صفته
أو م��وق �ع��ه وع �ل��ى أن ت �ق��دم ال�ل�ج�ن��ة
ت �ق��ري��ره��ا ال ��ى امل �ج �ل��س خ�ل�ال ث�لاث��ة
اشهر متضمنا:
م� � ��ا ان � �ت � �ه� ��ت ال� � �ي � ��ه ال �ت �ح �ق �ي �ق ��ات
مشفوعا برأيها وتوصياتها.
اق� �ت ��راح م��اه �ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
وال� �س� �ي ��اس ��ات ووض� � ��ع امل �ق �ت��رح��ات
ال �ل ��ازم� � ��ة إلع � � � � ��ادة ب � �ن� ��اء ال ��ري ��اض ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وان �ت �ش��ال �ه��ا م ��ن ال �ح��ال��ة
امل �ت��ردي��ة ال �ت��ي وص �ل��ت ال �ي �ه��ا خ�لال
اآلون � � � ��ة االخ� � �ي � ��رة وت � ��راه � ��ا ال �ل �ج �ن��ة
معالجة للوضع مع معالجة األعمال
التي أدت الى حدوث املشكلة تأكيدا
لعدم تكرارها مستقبال وللجنة في
ذلك كافة الصالحيات التي تمكنها
م��ن إن �ج��از أع�م��ال�ه��ا ف��ي ه ��ذا ال�ش��أن
وذل� ��ك وف �ق��ا ألح �ك��ام امل � ��ادة  114من
ال��دس �ت��ور وامل � ��ادة  147م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية للمجلس.
( )2قيام وزارة الخارجية من خالل
مسؤوليتها ف��ي تنسيق السياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل��دول��ة وع�ل�اق��ات �ه��ا مع
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طلبات المناقشة
في الرابع عشر
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اعدت جريدة «الدستور» بالتعاون مع قطاع المعلومات احصائية شاملة عن طلبات المناقشة في الفصل التشريعي الرابع عشر
حتى اآلن وتبين ان المجلس نظر في  43طلبا ناقش منها  32طلبا فيما تم سحب  3طلبات ورفع  5من الجدول.

رقابة المجلس قلصت مالحظات ديوان
المحاسبة على الجهات الحكومية
تتمة المنشور ص11
ال� �ح� �ك ��وم ��ات وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة
ورعاية مصالح الكويت بالتواصل
الفوري ومخاطبة كل الدول الشقيقة
وال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ف � ��ي دع � � � ��وة واض � �ح� ��ة
ل �ل��وق��وف أم ��ام ال �ق��رار غ�ي��ر امل �س��ؤول
وامل�خ��ال��ف لكل ال�ق��وان�ين واالت�ف��اق��ات
وامل� �ع ��اه ��دات امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ع�لاق��ة بني
ال� ��دول االع �ض��اء وال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة
الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم
(ال �ف �ي �ف��ا) وغ �ي��ره �م��ا م��ن االت� �ح ��ادات
واملنظمات الرياضية وال�ع�م��ل على
ال �ت �ص��دي وال ��وق ��وف ام ��ام م�ث��ل ه��ذه
اإلجراءات التعسفية.
( )3ت�ك�ل �ي��ف ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ق �ي��ام وف �ق��ا مل�ي�ث��اق�ه��ا مل� �ب ��ادرة ال��ى
تصعيد موقف االتحاد الدولي بما
يمثله من مخالفة لكل املبادئ والقيم
التي تحكم ممارسته الختصاصاته
ودع � � � � ��وة ال � � � � ��دول أع � � �ض � ��اء ال �ش �ع��ب
البرملانية في البرملانات املختلفة الى
ال��وق��وف ال��ى ج��ان��ب ال�ح��ق الكويتي
الثابت ف��ي مواجهة اإلج ��راءات غير
املشروعة لالتحاد الدولي والحد من
تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف
تحقيق بعض امل�ص��ال��ح الشخصية
غير املسؤولة أو املقدر عواقبها.
( )4قيام وزارة الشباب والرياضة
وس ��ائ ��ر ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات
ال� �ص� �ل ��ة ال� �ع� �م ��ل ف � � ��ورا ع� �ل ��ى ات� �خ ��اذ
االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ح�ي��ال ك��ل من
ت��ورط بشكل مباشر أو غير مباشر
عن طريق االتصال أو العمل مستغال
ش� �خ� �ص ��ه او م� �ن� �ص� �ب ��ه واي� � � � ��ا ك� ��ان
م��وق�ع��ه ف��ي ال �ت��واص��ل م��ع املنظمات
ال ��ري ��اض �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة أو االق �ل �ي �م �ي��ة
اض��رارا بمصلحة الشباب الكويتي
عن طريق السعي إلى إيقاف النشاط
ال��ري��اض��ي بالتضليل وب�م�ع�ل��وم��ات
غير صحيحة من خالل تبني إذاعة
أخ �ب ��ار وب �ي��ان��ات وإش ��اع ��ات ك��اذب��ة
وم� �غ ��رض ��ة ح � ��ول أوض � � ��اع ال �ن �ش��اط
الرياضي بالبالد األمر الذي نال من
الدولة وهيبتها وأض��ر بمصالحها
القومية على الرغم من توافق قوانني
ال��ري��اض��ة الكويتية م��ع نظم اللجنة
األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي
ل �ك��رة ال �ق��دم (ال �ف �ي �ف��ا) وغ�ي��ره�م��ا من
االت � �ح� ��ادات وامل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة
مما ينفي أي ادعاء بوجود مثل هذا
ال �ت �ع ��ارض م �م��ا ي �س �ت��وج��ب إخ �ط��ار
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ص��ة
للتحقيق وفقا ألحكام امل��ادة  15من

مناقشات نيابية  -نيابية حول أحد طلبات املناقشة

قانون الجزاء رقم  16لسنة .1960
( )5ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
والرياضة دراس��ة مقترح قدمه عدد
م� ��ن ال � �ن � ��واب ب� �ش ��أن ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
استشارية تسمى اللجنة الوطنية
الرياضية االستشارية ملعاونة لجنة
الشباب والرياضة البرملانية إلنقاذ
ال ��وض ��ع ال��ري��اض��ي ال �ع ��ام ف ��ي دول ��ة
ال�ك��وي��ت وي �ك��ون ع ��دد أع�ض��ائ�ه��ا 30
عضوا من ذوي الخبرة واملختصني
واملشهود لهم ف��ي امل�ج��ال الرياضي
((إداري � � �ي � ��ن وأع � �ض � ��اء م �ج ��ال ��س ف��ي
االندية أو أي من الهيئات الرياضية
ال �س��اب �ق�ين وال �ح��ال �ي�ي�ن وم ��ن بينهم
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ون وق� ��دام� ��ى ال�ل�اع� �ب�ي�ن))
وذل ��ك ل�ت�ق��دي��م امل �ش��ورة وال ��دراس ��ات
وامل �ق�ت��رح��ات ب��امل�ع��ال�ج��ة ك��اف��ة أوج��ه
االخ � � �ت �ل��االت وامل � �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي أدت
الن � �ح ��دار ال ��وض ��ع ال ��ري ��اض ��ي ال �ع��ام
م�ح�ل�ي��ا وإق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا واق �ت��راح
ماهية االستراتيجيات والسياسات
ووض � � � � ��ع ال� � �ت � ��وص� � �ي � ��ات امل� �ن ��اس� �ب ��ة
والالزمة النتشال الرياضة الوطنية
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ح��ال��ة ال� �ت ��ردي ال �ع��ام
وم � ��ا آل � ��ت إل� �ي ��ه ال � �ي ��وم ل �ت �ك��ون م��دة
عمل اللجنة سنتني قابلة للتمديد
مل��دة مماثلة ومل ��رة واح ��دة وع�ل��ى أن
ت�خ�ص��ص امل �ك��اف��أة امل��ال �ي��ة املناسبة
ألعضاء اللجنة وفقا اللوائح املعمول
بها وتقوم لجنة الشباب والرياضة
بعد دراس��ة املقترح باتخاذ بما هو
مناسب بشأنه.
تأبين الفضل
خصص املجلس ساعة في جلسة
 12يناير  2016لتأبني النائب الراحل
ن�ب�ي��ل ن ��وري ال�ف�ض��ل ح�ي��ث اس�ت��ذك��ر

ال �س �ي��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة وع��دد
م��ن األع �ض��اء وال�ح�ك��وم��ة ممثلة في
معالي وزي��ر األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس األم��ة مناقب
ومآثر الفقيد.
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
ف� ��ي ج �ل �س��ة  15دي �س �م �ب��ر 2015
ناقش املجلس طلب مناقشة اقتراح
ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة الفساد واألح �ك��ام الخاصة
ب � ��ه وق � � ��رر امل� �ج� �ل ��س ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة
ال � �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
دراس � � ��ة امل� �ق� �ت ��رح ب� �ق ��ان ��ون وه � ��و م��ا
أنجزته اللجنة وعرض على مجلس
األمة.
تطورات الوضع اإلقليمي
ف��ي ج�ل�س��ة  13ي �ن��اي��ر  2016نظر
امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اف �ش��ة م �ق��دم��ا من
بعض األعضاء بتخصيص جزء من
الجلسة الستيضاح رأي الحكومة
ف � ��ي ت � � �ط� � ��ورات ال � ��وض � ��ع اإلق �ل �ي �م ��ي

وم �ن �ح��ه أس�ب�ق�ي��ة ع �ل��ى م ��ا ع� ��داه من
ب �ن��ود ج� ��دول األع� �م ��ال وق� ��رر ال�س�ي��د
رئ�ي��س امل�ج�ل��س مناقشة ال�ط�ل��ب في
جلسة س��ري��ة ع�م�لا ب�ن��ص امل ��ادة 69
من الالئحة الداخلية ووافق املجلس
ع �ل��ى م �ن��اق �ش��ة ال �ط �ل��ب ح �ي��ث أل �ق��ت
الحكومة ممثلة في وزير الخارجية
ب �ي ��ان ��ا ح � ��ول م� �ج ��ري ��ات وت � �ط� ��ورات
األح� ��داث وم��ا ات�خ��ذت��ه م��ن إج ��راءات
دعما وتضامنا مع اململكة العربية
السعودية وق��د انتهت الجلسة إلى
املوافقة باإلجماع على بيان تضمن
النقاط التالية:
االل �ت �ف ��اف ال �ك��ام��ل ح� ��ول ال �ق �ي��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة واالل� �ت ��زام ال �ت��ام وال�ث�ق��ة
املطلقة باملبادئ السياسية واملواقف
امل� �ب ��دئ� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي �ن �ت �ه �ج �ه��ا س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ع��ام��ل وال�ت�ع��اط��ي
م��ع ال�ت�ط��ورات السياسية االقليمية
االستثنائية.
االل � �ت� ��زام ب �ع �ق �ي��دة دول � ��ة ال �ك��وي��ت

الخطوط الجوية
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع �ل ��ى
م � �ق � �ت� ��رح ن � �ي� ��اب� ��ي ب �س �ح��ب
ط � �ل � �ب� ��ي م � �ن� ��اق � �ش� ��ة ب � �ش ��أن
م �ش �ك �ل��ة  180م ��وظ� �ف ��ا ف��ي
الخطوط الجوية الكويتية
امل � � � � � � � � � ��درج ع� � � �ل � � ��ى أع� � � �م � � ��ال
الجلسة حتى االنتهاء من
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون

الخطوط الجوية الكويتية
ال� � � ��ذي ي� � � ��درس ح ��ال� �ي ��ا ف��ي
ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وت��وص �ي��ات
مجلس حقوق االنسان.

ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة امل �ت �م �ث �ل ��ة ف � ��ي ت �ع��زي��ز
م �ب��ادئ ال �س �ي��ادة واس �ت �ت �ب��اب االم��ن
واالس � � �ت � � �ق � ��رار وع� � � ��دم ال � �ت� ��دخ� ��ل ف��ي
ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل��دول وإش��اع��ة
اجواء التهدئة في االقليم.
ال��رف��ض ال �ت��ام ألي م �م��ارس��ات او
س �ي��اس��ات ت �ه��دد س �ي��ادة واس �ت �ق��رار
وامن دول مجلس التعاون الخليجي.
التضامن ال�ك��ام��ل وغ�ي��ر امل�ح��دود
م� ��ع امل �م �ل �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
الشقيقة ف��ي ك��ل اج��راءات�ه��ا الهادفة
الى حماية استقرارها وأمنها.
ض ��رورة ص��ون ال��وح��دة الوطنية
كصمام أمان لدولة الكويت
حفظ النسيج االجتماعي ورص
ال� �ص� �ف ��وف ه� ��و اس� �ت� �ح� �ق ��اق م �ق��دس
وواجب وطني
العبث باألمن املجتمعي هو خط
اح�م��ر ل��ن يسمح ألي ك��ان ب�ت�ج��اوزه
وتخطيه
زيادة رسوم المدارس الخاصة
ف��ي ج�ل�س��ة  27ي �ن��اي��ر  2016نظر
امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة ق� ��دم� ��ه 6
ن��واب خ�لال الجلسة بتحديد ساعة
مل�ن��اق�ش��ة م��ا أث �ي��ر ح ��ول ق� ��رار وزارة
ال �ت��رب �ي��ة امل �ف��اج��ئ ف��ي زي � ��ادة رس��وم
املدارس الخاصة وافق املجلس على
اق�ت��راح�ين ممثلني ب��إح��ال��ة موضوع
رس � � ��وم امل � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة ل�ل�ج�ن��ة
ش��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة واإلرش ��اد
ل��دراس��ة امل��وض��وع م��ع دع��وة ال�ن��واب
ل �ل �ح �ض��ور ورف � ��ع ت �ق��ري��ر ب ��ذل ��ك إل��ى
امل�ج�ل��س واف ��ق ع�ل��ى ت��وص�ي��ة قدمها
 24ن��ائ�ب��ا ب��أن ت�ل�ت��زم وزارة التربية
برد أي زيادة على الرسوم الدراسية
ال �ت��ي ت�م��ت م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض امل ��دارس
ال �خ ��اص��ة وإي � �ق� ��اف ك ��ل زي� � ��ادة ع�ل��ى
الرسوم الدراسية لحني انتهاء لجنة
ش��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة واإلرش ��اد
من قانون التعليم الخاص.
إلغاء الدعوم
ف ��ي ج�ل�س��ة  9ف �ب��راي��ر  2016نظر
املجلس طلب مناقشة بشأن سياسة
الحكومة تجاه األوضاع االقتصادية
وإل �غ��اء ال��دع��وم واس�ت�ك�م��ل املجلس
ال �ن �ق��اش ب�ج�ل�س��ة  10ف �ب��راي��ر 2016
ب � �ش� ��أن س� �ي ��اس ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ج��اه
األوضاع االقتصادية وإلغاء الدعوم
وانتهت الجلسة إل��ى ت�لاوة توصية
واحدة:
ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة أن ت�س�ت�م��ر ف��ي ح��ال��ة

ان� � �ع� � �ق � ��اد ودراس � � � � � � ��ة امل � ��وض � ��وع � ��ات
ذات ال� �ص� �ل ��ة ب �م �ن��اق �ش��ة األوض � � ��اع
االقتصادية وإلغاء الدعوم مع كافة
االط � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة وم� ��ن ث ��م م ��واف ��اة
املجلس بالتوصيات املناسبة لكل
ال �ت �ش��ري �ع��ات وال � � �ق� � ��رارات امل �ط �ل��وب
س �ن �ه��ا وإن � �ج � ��ازه � ��ا ل� �ل� �ع ��رض ع �ل��ى
املجلس في جلسة 2016/3/1م
تصريحات دشتي
ف��ي جلسة  1م ��ارس  2016ناقش
املجلس طلب مناقشة موقعا من 27
ن��ائ�ب��ا مل�ن��اق�ش��ة ت�ص��ري�ح��ات ال�ن��ائ��ب
د.ع � �ب� ��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وم ��واق �ف ��ه
امل � �ع ��ادي ��ة ل � � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي وت � � �ك� � ��رار ت �ص��ري �ح��ات��ه
امل� �س� �ت� �ف ��زة وان � �ت � �ه ��ى امل� �ج� �ل ��س إل ��ى
امل��واف�ق��ة على إص��دار بيان وقعه 34
نائبا أكد اآلتي:
رف��ض مجلس األم ��ة وادان �ت��ه ألي
ت �ص��ري �ح��ات ت �س��يء ال ��ى ال�س�ع��ودي��ة
ودول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
وتهدد سيادتها واستقرارها.
م�ط��ال�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة ب��ات �خ��اذ ك��اف��ة
االج��راءات القانونية العاجلة تجاه
مثل هذه االساءات ووضع حد نهائي
لضمان ع��دم ت�ك��راره��ا مستقبال مع
موافاة مجلس األمة بكافة الخطوات
واالجراءات والتطورات.
ال��رف��ض ال�ت��ام للتصريحات التي
أطلقها النائب د.عبد الحميد دشتي
في أكثر من موقف والتي تتقاطع مع
مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها.
ض � ��رورة ت��أص �ي��ل امل��واث �ي��ق ال�ت��ي
تربط الكويت بدول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �ش �ق �ي �ق��ة وال �ت ��أك �ي ��د أن
امل �م �ل �ك��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ه��ي
ال�ش�ق�ي�ق��ة ال�ك�ب��رى ل�ل�ك��وي��ت وعمقها
االستراتيجي.
ض ��رورة ص��ون ال��وح��دة الوطنية
كصمام أم��ان للكويت وأهمية حفظ
النسيج االجتماعي ورص الصفوف
مع التأكيد أن العبث باألمن الوطني
ه��و خ��ط أح �م��ر ل��ن ي�س�م��ح ألي ك��ان
بتجاوزه.
 3طلبات مناقشة
ف��ي جلسة  2م ��ارس  2016ناقش
املجلس  3طلبات مناقشة منها طلبا
مناقشة ب�ش��أن مخصصات ال�ع�لاج
ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج وط� �ل ��ب واح � � ��د ب �ش��أن
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طلبات المناقشة
في الرابع عشر

ملف
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اعدت جريدة «الدستور» بالتعاون مع قطاع المعلومات احصائية شاملة عن طلبات المناقشة في الفصل التشريعي الرابع عشر
حتى اآلن وتبين ان المجلس نظر في  43طلبا ناقش منها  32طلبا فيما تم سحب  3طلبات ورفع  5من الجدول.

المجلس نجح في التصدي
لقرار وقف مخصصات العالج بالخارج
طلبات المناقشة في دور االنعقاد الرابع
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م�ع��ال�ج��ة اوض � ��اع امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة
غير قانونية.
مخصصات العالج في الخارج
ح � �ي� ��ث ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س ط �ل �ب��ي
م �ن��اق �ش��ة ق��دم �ه �م��ا  19ن��ائ �ب��ا ب�ش��أن
مخصصات العالج في الخارج وذلك
على النحو التالي وانتهى املجلس
إلى املوافقة على  10توصيات منها:-
إحالة موضوع العالج في الخارج
وما دار من نقاش إلى لجنة الشؤون
ال �ص �ح �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
ال �ب��رمل��ان �ي��ة إلع� � ��داد ت �ق��ري��ر ب�ش��أن�ه��ا
وإح��ال �ت��ه للمجلس خ�ل�ال اسبوعني
ق�ب��ل ال�ج�ل�س��ة امل �ق��ررة ف��ي  15م��ارس
ووقع على تلك التوصية  38نائبا.
أن توقف الحكومة العمل بالالئحة
الجديدة وكل ما يتعلق بمخصصات
العالج بالخارج والعودة إلى الوضع
ال �س��اب��ق وذل ��ك ل�ح�ين ت�ق��دي��م اللجنة
الصحية البرملانية تقريرها.
ت� � ��رج� � ��ع م � �خ � �ص � �ص� ��ات امل � ��ري � ��ض
وامل ��راف ��ق ك�م��ا ك��ان��ت ( )75دي �ن ��ارا و
( )50دينارا للمرافق.
إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي ط��ري �ق��ة ت�ح��دي��د
املواعيد مع األطباء بالخارج بحيث
تكون سريعة على أن يتحمل جميع
ال � �ف � �ح ��وص ��ات س� � � ��واء امل� �خ� �ب ��ري ��ة أو
األش �ع��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وت�ج�ه��ز جميع
التقارير التي تساعد على اإلس��راع
في عالج املرضى .
ت �ع �ي�ي�ن م ��وظ� �ف�ي�ن ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف �ـ��ي
امل �ك��ات��ب ال �ص �ح �ي��ة وت��دري �ب �ه��م على
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ج �م �ه��ور وت��دري �ب �ه��م
أي�ض��ا على ال�ت�ع��ام�لات الرسمية مع
ال�ق�ط��اع��ات املختلفة ف��ي ال ��دول التي
يعملون فيها .
التنسيق م��ع ال�س�ف��ارات واملكاتب
ال�ص�ح�ي��ة وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب�ح�ي��ث إن
كانت ستطول فترة االنتظار يرجع
امل��ري��ض إل��ى ال�ك��وي��ت خ�ل�ال الفنترة
ال� �ط ��وي� �ل ��ة ل�ل�ان� �ت� �ظ ��ار وي� ��رج� ��ع ق�ب��ل
موعده بيومني .
االستعانة باألطباء املختصني في
جميع دول العالم للحضور للكويت
وم� �ع ��ال� �ج ��ة ك � ��ل امل � ��رض � ��ى امل �ع �ن �ي�ي�ن
وك��ذل��ك االس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ف��رق ال�ط�ب�ي��ة
التخصصية العاملية.
واف��ق املجلس على إحالة التقرير
ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ل��دراس��ة ق��رار
مجلس الوزراء في شأن مخصصات
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العالج في الخارج إلى الحكومة مع
ال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر 11
توصية منها:
 - 1وق ��ف ال �ع �م��ل ب��ال �ق��رار األخ �ي��ر
الصادر من مجلس الوزراء املتضمن
ت �ح��دي��د م �خ �ص �ص��ات امل ��ري ��ض ب� �ـ75
دي � � �ن� � ��ارا وت� � ��ذك� � ��رة ل� �ل� �م ��راف ��ق األول
وال� � �ع � ��ودة ال � ��ى م ��ا ك � ��ان م �ع �م��وال ب��ه
ف ��ي ال �س��اب��ق ق �ب��ل ص� ��دور ال� �ق ��رار أي
ان ت� �ك ��ون امل �خ �ص �ص��ات  75دي� �ن ��ارا
للمريض و 50دي�ن��ارا للمرافق االول
وتذكرة للمرافق الثاني.
 - 2ال � �ع ��ودة ل �ل �ن��ص ال �س��اب��ق ف��ي
القرار ال��وزاري رقم  2012/152بشأن
الئ�ح��ة ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج املتضمن
حق املريض بمرافقني اثنني في حالة
ان املريض دون  18عاما او املريض
من النساء او املعاقني او كبار السن
لحاجة كل ه��ذه الفئات ال��ى اكثر من
مرافق.
 - 3إعادة النظر في حاالت العالج
ف� ��ي ال � �خ � ��ارج ط ��وي �ل ��ة االم� � ��د ب�ح�ي��ث
ت �س �م��ح الئ �ح ��ة ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال �خ ��ارج
للمريض الذي يخضع عالجه لفترات
م ��واع �ي ��د م �ت �ب��اع��دة ب � ��أن ي� �ع ��ود ال��ى
ال�ك��وي��ت ب�م��واف�ق��ة خطية م��ن املكتب
ال�ص�ح��ي م��ن دون م�خ��اط�ب��ة اللجنة
العليا وف��ي ه��ذه الحالة يوقف ملف
املريض واملخصصات املالية مؤقتا.
 - 4إع� � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر ب � �ض� ��رورة ان

ت �ك��ون ت��ذاك��ر ال �س �ف��ر م �ح �ص��ورة في
الخطوط الجوية الكويتية اذ انه في
كثير من االحيان تكون هناك اسعار
اك �ث��ر ت�ن��اف�س�ي��ة وب��أس �ع��ار م�ع�ق��ول��ة
م ��ن ش ��رك ��ات ط �ي ��ران ع ��دة وف ��ي ه��ذا
ال �خ �ص��وص ف ��ان ال�ل�ج�ن��ة ت��دع��و ال��ى
تفعيل قرار سابق لوزير املالية بهذا
الخصوص وذل��ك ان ل��م يتم االتفاق
م��ع ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ك��وي�ت�ي��ة على
اع �ط��اء اس �ع��ار اك�ث��ر تنافسية دعما
للناقل الوطني ان امكن ذلك.
 - 5إع � �ط � ��اء ف� ��رص� ��ة مل � ��ن ي��رف��ض
ط�ل�ب��ه ب��ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج او م ��ن ال
ي��رغ��ب ب��ال�س�ف��ر ان ي�ط�ل��ب اخ ��ذ رأي
م ��ن امل �س�ت �ش�ف �ي��ات وامل ��راك ��ز ال�ط�ب�ي��ة
في الخارج اي حقه بطلب استشارة
اجنبية.
 - 6إلزام الوزارة بتحمل تكلفة اي
زي��ادة في فاتورة العالج ناجمة عن
اق��ام��ة م��راف��ق م��ع مريض اث�ن��اء فترة
اقامته في املستشفى.
 - 7ع� ��دم ت �ط �ب �ي��ق اي ق � � ��رارات او
ل��وائ��ح ج��دي��دة ف��ي ش��أن ال �ع�لاج في
الخارج على الحاالت القائمة او التي
ل��دي �ه��ا م��واف �ق��ة م�س�ب�ق��ة م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
العليا بالعالج ف��ي ال�خ��ارج اي عدم
تطبيق اي الئحة جديدة او ق��رارات
متعلقة ب��ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ب��اث��ر
رجعي.
 - 8ال � �ن� ��ص ع� �ل ��ى ح � ��ق امل ��ري ��ض

الذي رفض طلب عالجه في الخارج
ب��ال �ت �ظ �ل��م م� ��رة واح� � ��دة وت �ظ �ل��م آخ��ر
ملقابلة اللجنة:.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت��وص �ي��ات
قدمها النواب أثناء الجلسة لضمها
إل ��ى ال�ت��وص�ي��ات ال � ��واردة ف��ي تقرير
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
وال�ع�م��ل ب �ش��أن م�خ�ص�ص��ات ال�ع�لاج
بالخارج  5توصيات وهي:
 - 1ت �ع��دي��ل ع �ل��ى الئ �ح ��ة ال �ع�ل�اج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج ن � �ق � �ت� ��رح أن ي � �ت� ��م ع �م��ل
ب ��ول� �ي� �ص ��ة ت� ��أم�ي��ن ص� �ح ��ي ل �ج �م �ي��ع
امل� ��راف � �ق�ي��ن ل� �ل� �م ��ري ��ض أث� � �ن � ��اء ف �ت��رة
وجودهم بالخارج.
 - 2ي �ض��اف ل�ل�ت�ق��ري��ر أن امل��ري��ض
ال��ذي ال يحصل على موعد خ�لال 3
ش�ه��ور ال ي�ل��زم ع��رض��ه ع�ل��ى اللجنة
العليا م��رة أخ��رى وذل��ك بسبب عدم
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى امل��وع��د س�ب��ب لتأخر
امل �ك��ات��ب ال�ص�ح�ي��ة ب��ال �ح �ص��ول على
موعد.
 - 3ف � ��ي ح � � ��ال م� ��واف � �ق� ��ة ال �ل �ج �ن��ة
ال �ت �خ �ص �ص �ي ��ة ل� �ل� �م ��ري ��ض ل �ل �ع�ل�اج
ب��ال �خ��ارج ال ي �ل��زم ح �ص��ول م��واف�ق��ة
اللجنة العليا ورفضها.
 - 4املريض املعاق يوفر للمريض
واملرافقني مخصصات مالية.
 - 5ف��ي ح��ال ح��دوث ح��ال��ة طارئة
ل� �ل� �م ��واط ��ن خ� � � ��ارج ال� � �ب �ل��اد ت �ص��رف
ل ��ه ت �ك��ال �ي��ف ال� �ع�ل�اج ب��امل�خ�ص�ص��ات
اليومية له.
معالجة أوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية
ن ��اق ��ش امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة
بمعالجة اوض ��اع املقيمني بصورة
غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة واس�ت�ي�ض��اح سياسة
الحكومة بهذا الشأن .وافق املجلس
ع�ل��ى  9ت��وص�ي��ات م�ق��دم��ة م��ن بعض
األعضاء منها:
 - 1ت �ج �ن �ي��س امل �س �ت �ح �ق�ين م�ن�ه��م
خاصة أبناء الشهداء وأبناء أق��ارب
الكويتيني وأبناء العسكريني وحملة
إحصاء .1965
 - 2ص��رف البطاقة األمنية ملن لم
يشملهم التجنيس حسبما ورد في
البند (  ) 1لغير م�ح��ددي الجنسية
م � �م� ��ا ي � �خ� ��ول � �ه� ��م ل � �ل � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
ح�ق��وق�ه��م اإلن �س��ان �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
األساسية كافة.
امل ��دارس الحكومية ألب�ن��اء حملة
إحصاء .1965

طلب واحد مدرج
على جدول األعمال
م � ��درج ع �ل��ى ج � ��دول االع �م ��ال
ط�ل��ب مناقشة واح ��د ول��م ينظر
م � � �ق� � ��دم م � � ��ن ب � �ع � ��ض االع � � �ض� � ��اء
ب �ش��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال �ت��رق �ي��ات
ال� �ت ��ي اع� �ت� �م ��ده ��ا ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة ال �ت��ي

ع��اص��رت االس�ت�ج��واب امل�ق��دم من
ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي
الس�ت�ي�ض��اح س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة
في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

تكليف مكتب المجلس
في جلسة  17نوفمبر 2015
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ط �ل �ب��ا مل�ن��اق�ش��ة
ال �ح �ك��وم��ة م ��ن خ�ل��ال ال � � ��وزراء
املختصني كل في اختصاصه
حول تطبيق القوانني الصادرة
وم��ا ت��م إن �ج��ازه بشأنها وق��رر
املجلس تكليف مكتب املجلس
التواصل مع اللجان البرملانية
امل�خ�ت�ص��ة ب �ه��ذه ال �ق��وان�ي�ن مع

إض��اف��ة أي ق��وان�ين أخ��رى يرى
ال �ن��واب إضافتها مل��ا ه��و وارد
ف��ي ه ��ذا امل �ق �ت��رح ع�ل��ى أن تعد
ال�ل�ج��ان ت�ق��اري��ر متابعة خ�لال
مهلة يحددها مكتب املجلس
ب �م��ا ان �ت �ه��ت إل� �ي ��ه م ��ن دراس � ��ة
حول عدم تطبيق القوانني مع
الجهات املسئولة عنها.

تحديد جلسات
في جلسة  15ديسمبر 2015
وافق املجلس على مقترح قدمه
 5نواب بتحديد جلسة خاصة
أو ج � ��زء م� ��ن ج �ل �س��ة مل �ن��اق �ش��ة
اإلخ� � �ل� � ��ال ال � �ج � �س � �ي ��م ب � ��امل � ��واد
 121إل ��ى  132امل �ن �ص��وص في
ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة مل �ج �ل��س
األم��ة بعد أن كثرت ف��ي اآلون��ة

األخ� �ي ��رة ش �ك��اوى ال� �ن ��واب من
التأخير في ال��رد على األسئلة
أو ع � ��دم وج � � ��ود ال � � � � ��وزراء ف��ي
ج �ل �س��ة م �ن��اق �ش��ة األس� �ئ� �ل ��ة أو
االع �ت��ذار ع��ن اإلج��اب��ة استنادا
لحكم املحكمة الدستورية.

 5طلبات مناقشة تم رفعها
من جدول األعمال
ف � ��ي ج �ل �س ��ة  3دي �س �م �ب ��ر واف � ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى رف � ��ع  5ط �ل �ب��ات م��ن
ج��دول االعمال وهي حالة االنهيار
ف��ي س ��وق االوراق امل��ال�ي��ة وظ��اه��رة
إل� �غ ��اء امل �ن��اق �ص��ات ال �ح �ي��وي��ة م�ث��ل
م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال � �ض � �م� ��ان وم � �ط� ��ار
ال�ك��وي��ت ال��دول��ي واالج� � ��راءات التي

اتخذتها الحكومة عبر ادارة الفتوى
والتشريع في شأن متابعة حسابات
م��دي ��ر االدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية السابق والتقرير االول
ل�ل�ج�ن��ة ح �ق��وق االن� �س ��ان ع��ن زي ��ارة
اللجنة للمؤسسات االصالحية.
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قال لبرنامج بالكويتي إن بطء الجهاز التنفيذي سبب حرجا للمجلس في الشارع

الحريص :تفعيل األدوات الدستورية
لحث الحكومة على تنفيذ القوانين
اس� �ت� �ض ��اف ب ��رن ��ام ��ج ب��ال �ك��وي �ت��ي
ع � �ل� ��ى ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون امل � �ج � �ل� ��س رئ� �ي ��س
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ن��ائ��ب م�ب��ارك
الحريص وال��ذي تحدث ع��ن قضايا
ع ��دة م ��ن أب ��رزه ��ا اس �ت �ج��واب��ه ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة
والصناعة د .يوسف العلي ورؤيته
ل �ل �ب ��دي ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي وم �ق �ت��رح
ت� �ع ��دي ��ل ال � �ن � �ظ� ��ام االن � �ت � �خ ��اب ��ي إل ��ى
صوتني وخمس دوائر.
وأكد النائب الحريص أن املجلس
ال �ح��ال��ي ح �ق��ق إن � �ج ��ازا ك �ب �ي��را ع�ل��ى
ال�ص�ع�ي��د ال�ت�ش��ري�ع��ي ح�ي��ث وص�ل��ت
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي أق��ره��ا حتى اآلن إلى
 99قانونا أما املفعل من تلك القوانني
ف �ع��دد ب�س�ي��ط ي�ع�ك��س ف �ج��وة ك�ب�ي��رة
بني جهود مجلس األمة في التشريع
والجهود الحكومية للتنفيذ مشيرا
إل� ��ى أن ب� ��طء ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي أق��ره��ا م�ج�ل��س األم��ة
س�ب��ب ح��رج��ا ل �ل �ن��واب أم ��ام امل��واط��ن
وال� ��ذي ال ي�ل�م��س إل��ى اآلن ه��ذا الكم
ال�ه��ائ��ل م��ن التشريعات بسبب عدم
التفعيل.
استجواب العلي
وأوض��ح الحريص أن استجوابه
وزير التجارة يوسف العلي يدور في
ه��ذا اإلط��ار ويختص بعدم تطبيقه
ق��ان��ون امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة برغم
ص � ��دور الئ �ح �ت��ه ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م�ش�ي��را
إل��ى أن ع��دم التطبيق سبب إحباطا
للشباب م��ن جهة م��ا ي�ع��زز الضغط
ع �ل��ى ط �ل �ب��ات ال��وظ �ي �ف��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
ب��دال م��ن تخفيف ال�ع��بء ع��ن الهيكل
الوظيفي للدولة املتشبع بالعمالة
ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال� �ح ��د ال �ط �ب �ي �ع��ي وم��ن
جهة أخ��رى يمثل ه��درا للمال العام
م��ن خ�ل�ال امل �ك��اف��آت وال ��روات ��ب ال�ت��ي
يتقاضاها العاملون ومجلس إدارة
صندوق املشاريع الصغيرة كما أنه
من املعروف في معظم دول العالم أن
االقتصاد تحركه املشاريع الصغيرة.
وتساءل في هذا الصدد عن أسباب
ع��دم تنفيذ وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ال�ق��ان��ون
بعد صدور الالئحة التنفيذية وبناء
عليه فإننا ن��رى أن ال��وزي��ر تقاعس
ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق ��ان ��ون م ��ا ي�س�ت��وج��ب
م �س��اء ل �ت��ه ك��اش �ف��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ص��دد
ع� ��ن وج� � ��ود ت ��وج ��ه ل � ��دى م �ج �م��وع��ة
كبيرة م��ن ال�ن��واب ملحاسبة ال��وزراء
املتقاعسني عن تنفيذ القوانني التي
ص ��درت ل��وائ�ح�ه��ا التنفيذية معربا
ع��ن اع�ت�ق��اده ب��أن اس�ت�خ��دام األدوات
النيابية ال��دس�ت��وري��ة سيساهم في
دفع الحكومة نحو تفعيل القوانني.
وأشار الحريص إلى وجود تأييد
نيابي الستجواب وزير التجارة وأن

اس �ت �خ��دام األدوات ال��دس �ت��وري��ة من
صميم عمل النائب ودوره الذي أقسم
على عدم التقاعس عنه وقال معلقا:
إن النواب يالمون في الدواوين التي
يزورونها على عدم تفعيل القوانني
مع أن ذلك دور الحكومة وليس دور
املجلس الذي يتعاون هو والحكومة
في هذا الجانب ألبعد الحدود حيث
اك��د استعداده في أكثر من مناسبة
ل �س��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ت ��ي ت�ت�ط�ل�ب�ه��ا
الحكومة إلزالة العراقيل التي تعوق
تفعيل القانون مشيرا إل��ى أن��ه على
اس �ت �ع��داد ل�س�ح��ب اس�ت�ج��واب��ه وزي��ر
ال�ت�ج��ارة إذا م��ا ق��ام ال��وزي��ر بتفعيل
ق��ان��ون امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وال�ق�ي��ام
ب � � ��اإلص� �ل ��اح � � ��ات ال � � �ت� � ��ي ت �ض �م �ن �ه��ا
االستجواب.
الوزيرة الصبيح
وأم � ��ا اس �ت �ج��واب ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
عاشور وزيرة الشؤون والذي انتهى
ب��دون ط��رح الثقة فقد ق��ال الحريص
إن ال �ن��ائ��ب ق ��دم اس �ت�ج��واب��ه بحسب
قناعاته وأن حكمه الشخصي على
االستجواب ظل معلقا حتى انتهاء
الطرفني م��ن تقديم م��ا لديهما وأن��ه
رأى أن ردود ال��وزي��رة الصبيح على
محاور االستجواب كان موفقا نافيا
وجود توجه إليه لتأييد طلب طرح
الثقة ث��م ال�ت��راج��ع عنه الف�ت��ا إل��ى أن
ال��وزي��رة نجحت ف��ي إق�ن��اع الغالبية
ال�ع�ظ�م��ى م��ن ال �ن��واب ح�ت��ى أن طلب
طرح الثقة لم يوقع عليه غير ثمانية
نواب فقط.
وأم��ا رؤي�ت��ه ل��وج��ود استجوابات
ّ
ق � � ��ادم � � ��ة ف � �ق� ��د ق � � � ��ال ال� � �ح � ��ري � ��ص إن
ذل � � ��ك ي � �ت ��وق ��ف ع � �ل ��ى اس �ت �ح �ق��اق �ي��ة
القضايا امل�ط��روح��ة الس�ت�خ��دام أداة
االس �ت �ج��واب وت�ص�ع�ي��د ال��وزي��ر إل��ى
امل�ن�ص��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن ت�ح��دي��د تلك
ال �ق �ض��اي��ا م �ت��روك ل�ق�ن��اع��ة ك��ل ن��ائ��ب
في تقديم استجواب لتقويم الخلل
ال �ح �ك��وم��ي م �ش �ي��را إل � ��ى أن ت�ف�ع�ي��ل
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة ذو أه �م �ي��ة
كبيرة عند النائب ال يمكن السكوت
ع �ن �ه��ا وأن � ��ه ق� ��دم االس� �ت� �ج ��واب ب�ع��د
حديثه إلى الوزير وحثه على تفعيل
القانون مشيدا بالسابقة الحميدة
ال � �ت ��ي س �ن �ه��ا م �ج �ل��س األم � � ��ة ب�ع�ق��د
جلسة خاصة بعدم إص��دار اللوائح
التنفيذية للقوانني والذي يدلل على
أن امل �ج �ل��س ي �ق ��وم ب� � ��دوره ال��رق��اب��ي
ولكن بعض ال��وزراء يتقاعسون عن
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��وان�ي�ن ح �ت��ى ب �ع��د ص��دور
لوائحها التنفيذية.
البديل االستراتيجي
وب� �س ��ؤال ��ه ع� ��ن رؤي � �ت� ��ه مل�س�ت�ق�ب��ل

الداخل وال سمح له بالسفر للعالج
م�ش�ي��را ف��ي ه��ذا ال �ص��دد إل��ى مقترح
نيابي للتوفير على ميزانية الدولة
بعودة املريض الذي يحدد له موعد
بعيد ليوفر على الدولة مصروفات
الشهور التي يقضيها هناك انتظارا
ملوعد العالج.

مبارك الحريص

مشروع قانون البديل االستراتيجي
ف��ي ظ��ل االع �ت��راض��ات ال�ت��ي تواجهه
م � ��ن ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي وق� �ط ��اع ��ات
ع �م��ال �ي��ة أخ � ��رى ق� ��ال ال �ح ��ري ��ص إن
م �ط��ال��ب م��وظ �ف��ي ال �ق �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
مستحقة ألن عملهم يصنف ضمن
األعمال الشاقة وأنه ال يجوز للدولة
أن ت �ض �ي��ق ع �ل �ي �ه��م ب� � ��أي ح� � ��ال م��ن
األح � � ��وال أو ت�ن�ت�ق��ص م ��ن ح�ق��وق�ه��م
وم��زاي��اه��م وخ��اص��ة أن لهم طموحا
ن � �ح� ��و ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى م � ��زي � ��د م��ن
امل��زاي��ا ال�ت��ي ت�ع��وض م��ا يتعرضون
إل�ي��ه ف��ي عملهم م��ن أم ��راض وأوب�ئ��ة
وه � � ��م امل� �ع� �ن� �ي ��ون ب� �م� �ص ��در ال ��دخ ��ل
الوحيد للبلد وعليه فأنا أدع��م عدم
االنتقاص من حقوقهم في أي قانون
جديد يسن معربا ع��ن اعتقاده بأن
عدم وضوح املشروع الحكومي منذ
تقديمه لعب دورا كبيرا ف��ي إشاعة
ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �س��اؤالت بخصوصه
معتبرا أن الحكومة ال تملك تصورا
واض �ح��ا ل�ب�ع��ض ال �ق �ض��اي��ا ال�ك�ب�ي��رة
ال � �ت� ��ي ت� �ق ��دم� �ه ��ا ل �ل �م �ج �ل��س وم �ن �ه��ا
م�ش��روع البديل االستراتيجي ال��ذي
ي �ف �ت��رض أن ال �ه ��دف األس ��اس ��ي منه
هو القضاء على الفروق الكبيرة بني
موظفي ال��دول��ة ف��ي ال��روات��ب وليس
االنتقاص من حقوق ومزايا أي فئة
من املوظفني.
وب �خ �ص��وص امل �ل��ف االق �ت �ص��ادي
ط��ال��ب ال �ح��ري��ص ال �ح �ك��وم��ة ال�ت�ق��دم
برؤية واضحة املعالم وجاهزة إلى
امل�ج�ل��س ت�ح�ت��وي ع�ل��ى أرق ��ام دقيقة
ت ��واك ��ب ت �ط �ل �ع��ات امل �ج �ل��س ل�ت�ن��وي��ع
م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وإع � � � ��ادة ال �ه�ي �ك �ل��ة
االقتصادية مؤكدا أن جميع النواب
أخذوا عهدا على أنفسهم بأال تكون

اإلص�لاح��ات االقتصادية الحكومية
على ح�س��اب امل��واط��ن م��ن خ�لال رفع
الدعوم عن الكهرباء واملاء والبنزين
م�س�ت�ش�ه��دا ب�ت�ج��رب��ة ال ��دي ��زل وال �ت��ي
تفردت فيه الحكومة بقرار رفع الدعم
ع �ن��ه وأك � ��دت أن ��ه ل ��ن ي �م��س امل��واط��ن
ال �ع��ادي وب �ع��د ال�ت�ط�ب�ي��ق وج��دن��ا أن
امل��واط��ن ال�ع��ادي هو أول املتضررين
م� ��ن رف � ��ع ال� ��دع� ��م ع� ��ن ال� ��دي� ��زل ف �ك��ان
مل �ج �ل��س االم � ��ة م ��ع ال �ح �ك��وم��ة وق �ف��ة
م�ث�م��رة وت ��م تخفيض األس �ع��ار إل��ى
الحدود الطبيعية مؤكدا ان ملف رفع
الدعم أكبر من أن تتخذ فيه الحكومة
ق��رارا ب��دون دراس��ة متأنية وتساءل
مل� ��اذا ل ��م ي �ت��م اس �ت �غ�لال ف��وائ ��ض 12
س �ن��ة االس �ت �غ�ل�ال ال �ص �ح �ي��ح وال ��ذي
يغنينا ع��ن ال�ح��دي��ث ع��ن رف��ع الدعم
ع ��ن امل� ��واط� ��ن ف ��ي ح �ي�ن أن ك ��ل دول
العالم تقدم دعما ملواطنيها وطالب
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ب��إع��ادة
دراسة االمر بترو وعدم االستعجال
فيه حيث أن ممثلي األمة لن يقبلوا
أن يدفع املواطن ضريبة عدم حسن
إدارة الدخل.
وتابع أنه على هذا النهج املتسرع
ع��ال�ج��ت ال�ح�ك��وم��ة م��وض��وع ال�ع�لاج
ب� ��ال � �خ� ��ارج ب �ت �ق �ل �ي��ص م �خ �ص �ص��ات
امل � � ��رض � � ��ى ع � �ل � �م� ��ا ب � ��أن � �ه � ��ا أق � � � ��ل م��ن
اح� �ت� �ي ��اج ��ات امل� ��ري� ��ض أم � ��ا م��وض��ع
ال�ت�لاع��ب وس�ف��ر غ�ي��ر املستحق فهو
م�س��ؤول�ي��ة وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي وض��ع
اآلل� � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ض� �م ��ن ت�ل��اف� ��ي ت �ل��ك
األخطاء ال أن تعاقب املريض الفعلي
على أخ�ط��اء ال ذن��ب ل��ه فيها وكانت
املحصلة النهائية للقرار الحكومي
أي� �ض ��ا إغ �ل ��اق ج �م �ي��ع امل� �ن ��اف ��ذ ع�ل��ى
املرضى فال قدمت له خدمة طبية في

استقالل القضاء
وك � �ش� ��ف ال � �ح� ��ري� ��ص أن ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية قطعت شوطا كبيرا نحو
االنتهاء من قانون استقالل القضاء
وأن اللجنة تسعى حاليا لتحقيق
أك �ب ��ر ق� ��در م ��ن ال� �ت ��واف ��ق ب�ي�ن وزارة
ال� �ع ��دل وامل �ج �ل ��س األع� �ل ��ى ل�ل�ق�ض��اء
ح��ول القانون مشيرا إل��ى أن اللجنة
تسعى إلق� ��راره خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد
ال �ح ��ال ��ي وأن � ��ه س �ي �ض �م��ن اس �ت �ق�لاال
م��ال �ي��ا وإداري� � � ��ا ل �ل �ج �ه��از ال�ق�ض��ائ��ي
أك� �ب ��ر م ��ن امل� ��وج� ��ود ح��ال �ي��ا ك �م��ا أن
اق ��رار م�خ��اص�م��ة ال�ق�ض��اء سيصنف
ال� �ق� �ض ��اء ال �ك��وي �ت��ي ض �م��ن األف �ض��ل
عامليا وسيكون فخرا للمجلس مثل
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة وال�ت��ي عكست
انطباعا عامليا متميزا ع��ن الكويت
في مجال دعم حقوق مواطنيها.
أم� � ��ا ب� �خ� �ص ��وص إق � � � ��رار ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية ل�ن�ظ��ام ال �ص��وت ال��واح��د
ف �ق��ال ال �ح��ري��ص إن ال�ل�ج�ن��ة أح��ال�ت��ه
إل��ى لجنة الداخلية وال��دف��اع وليس
م��ن اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا إق � ��رار ال �ق��ان��ون
مفندا مقترحات القوانني التي ترد
إل��ى اللجنة بأنها نوعان مقترحات
أصيلة تقرها اللجنة لترفع مباشرة
إل� ��ى امل �ج �ل��س ل �ل �ن �ظ��ر ف �ي �ه��ا وه �ن��اك
مقترحات تحال للمجلس لدراستها
ق��ان��ون�ي��ا وت�ح��دي��د دس�ت��وري�ت�ه��ا من
عدمه ثم تحيلها إل��ى اللجة املعنية
وأن مقترح الصوتني من هذا النوع
من املقترحات.
وك � �ش� ��ف ال � �ح� ��ري� ��ص أن ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية أن �ج��زت أغ�ل��ب ال�ق��وان�ين
املهمة وأن اللجنة منذ بداية عملها
ف��ي امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ك ��ان م��وج��ودا
على طاولتها  474مشروعا بقانون
م� �ت ��راك� �م ��ا م � ��ن امل � �ج ��ال ��س ال �س��اب �ق��ة
تمكنت ال�ج�ن��ة م��ن إن �ج��از معظمهم
ول � ��م ي �ب ��ق ل ��دي �ه ��ا إال  53م �ش��روع��ا
بقانون.
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المالية :تبويب جديد للميزانية
يوافق أحدث المعايير الدولية
أع �ل �ن��ت وزارة امل��ال �ي��ة ام ��س ان�ه��ا
ستعتمد تبويبا ج��دي��دا للميزانية
ي��واف��ق اح ��دث امل�ع��اي�ي��ر ال��دول�ي��ة وان
تطبيق ن�ظ��ام ادارة مالية الحكومة
ال� � � � � ��ذي س� � �ي� � �ح � ��ول ك � � ��ل امل� � �ع � ��ام �ل��ات
امل��ال�ي��ة واملحاسبية ال��ى انظمة آلية
م�ت�ك��ام�ل��ة ب ��دءا م��ن ع�م�ل�ي��ات ال �ش��راء
حتى عمليات التسجيل والقيد في
ال�س�ج�لات امل��ال�ي��ة سيساعد بصورة
كبيرة في هذا االمر
ق��ال نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة
ان ��س ال �ص��ال��ح ان ال �ك��وي��ت م��ن اول��ى
ال ��دول ال�ت��ي تطبق نظم ادارة مالية
الحكومة (جي اف ام اي اس) بحجم
كبير يغطي  47جهة حكومية.
واض� � � � ��اف ال � �ص� ��ال� ��ح ف � ��ي م��ؤت �م��ر
ص �ح��اف��ي ام� ��س اث� ��ر ج ��ول ��ة ت�ف�ق��دي��ة
بمناسبة البدء الفعلي بتطبيق نظم
ادارة مالية الحكومة ل��دى الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ان ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ي�ع�ت�ب��ر
م��ن ال�خ�ط��وات الرئيسية ف��ي تطوير

 32مليونا قيمة
معامالت نزع
الملكية الشهر
الماضي
ق��ال��ت إدارة ن ��زع امللكية
إن ق �ي �م��ة امل� �ع ��ام�ل�ات ال �ت��ي
أنجزتها اإلدارة خالل شهر
م��ارس امل��اض��ي بلغت نحو
 32.74مليون دينار
وق� � � � � ��ال م� � ��دي� � ��ر اإلدارة
ف �ه��د ال �ش �ع �ل��ة ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي إن اإلدارة أصدرت
ال�ت�ق��ري��ر اإلح�ص��ائ��ي لشهر
م��ارس متضمنا املعامالت
ال �ص��ادرة وال� ��واردة إضافة
إل� � � ��ى إص� � � � � ��دار س � �ت� ��ة ك �ت��ب
ل � �ل � �ت � �ث � �م �ي�ن وس� � � �ت � � ��ة ك� �ت ��ب
ل� � �ل� � �ع� � �ق � ��ارات امل� �س� �ت� �م� �ل� �ك ��ة
وم� �ث� �ل� �ه ��ا إلع� � � � � ��ادة ال �ن �ظ ��ر
لألفراد.
وأوض � � � � � ��ح ال � �ش � �ع � �ل� ��ة أن
امل � � � �ع� � � ��ام� �ل� ��ات ال� � � � �ص � � � ��ادرة
ل�لأف��راد واملؤسسات بلغت
خ� � �ل � ��ال م� � � � � � ��ارس امل � ��اض� � ��ي
 1901معاملة و 151كتابا
ص��ادرا للوزارات والجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف� ��ي ح �ي�ن ب�ل��غ
إجمالي املعامالت الصادرة
وال � � ��واردة ف��ي ال �ش �ه��ر ذات��ه
 2175معاملة.

املالية العامة للدولة.
وذكر ان هذا النظام يتيح متابعة
اص� � � � � ��دارات واس � �ت � �خ� ��راج ال �ت �ق ��اري ��ر
امل��ال�ي��ة ال��دق�ي�ق��ة اث �ن��اء ال�ع�م��ل واث�ن��اء
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ب �م��ا ي �م �ك��ن امل�ع�ن�ي�ين
ب��ال�ق��رار امل��ال��ي م��ن تصويب اي ق��رار
في االج��راءات املالية متوقعا وجود
ب� �ع ��ض امل�ل��اح � �ظ� ��ات اث� � �ن � ��اء ع �م �ل �ي��ة
التطبيق االولي لهذا النظام.
واش ��ار ال��ى ان ال�ج�ه��ات امل�ش��ارك��ة
ف��ي ال�ن�ظ��ام خضعت ل�ت��دري��ب مكثف
ف��ي االش �ه��ر االرب �ع ��ة امل��اض �ي��ة حيث
يوجد حوالي خمسة آالف مستخدم
للنظام
من جانبه قال وكيل وزارة املالية
خليفة حمادة ان تطبيق نظم إدارة
م��ال �ي��ة ال �ح �ك��وم��ة ل� ��دى ك ��ل ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة (ال � � � � � ��وزارات واإلدارات
الحكومية والهيئات امللحقة) البالغ
عددها  47جهة يأتي تتويجا لنتائج
م �ش ��روع إع � ��ادة ه �ن��دس��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
املالية.

أنس الصالح

واعلن ان الكويت ستعتمد تبويبا
ج� ��دي� ��دا ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ي� ��واف� ��ق اح� ��دث
املعايير الدولية والعاملية مبينا ان
ه��ذا ال�ن�ظ��ام ي�س��اع��د ب �ص��ورة كبيرة
في التبويب الجديد.
وذك��ر ان ه��ذه النظم س�ت��ؤدي إلى
تحقيق العديد من املزايا من اهمها
ت��وف�ي��ر دورات م�س�ت�ن��دي��ة ك��ام�ل��ة من
الشراء إلى التوريد والسداد اضافة

إل ��ى ت��وح �ي��د ت��وص �ي��ف وت��رم �ي��ز كل
م� ��واد أدل� ��ة ال� �ش ��راء ال �ج �م��اع��ي وف�ق��ا
للتصنيف العاملي وتسهيل عملية
اح �ت �س ��اب ت �ك �ل �ف��ة امل � ��وج � ��ودات ع�ل��ى
مستوى الدولة وامكانية تسجيل كل
العمليات املحاسبية.
وافاد بأن هذه النظم توفر جميع
أنواع التقارير املالية الخاصة بإعداد
امل��وازن��ات وت�ف��اص�ي��ل تنفيذها على
مستوى الجهات الحكومية والدولة
كما تتسم بدرجة عالية من السرية
وأمن املعلومات حيث تحقق عنصر
السرية ف��ي ال��دخ��ول إل��ى النظم وفق
ص�لاح�ي��ات م�ح��ددة وت��وف��ر الحماية
املالئمة لقواعد البيانات وامكانية
استرجاع البيانات واملعلومات حال
فقدانها.

األوقاف :دورات تعزيز الوسطية
لحماية الشباب من التطرف
أك��دت وزارة األوق��اف وال�ش��ؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ح � ��رص م ��رك ��ز ت �ع��زي��ز
ال��وس �ط �ي��ة ال �ت��اب��ع ل �ه��ا ع �ل��ى نشر
امل�ن�ه��ج امل�ع�ت��دل وت�ك��ري��س ق��واع��ده
وض��واب �ط��ه ل �ح �م��اي��ة ال �ش �ب��اب من
مخاطر التطرف وتعميق مفاهيم
الوالء واالنتماء من خالل الدورات
التدريبية التي ينظمها.
وق� � ��ال وك� �ي ��ل ال� � � � ��وزارة واألم �ي��ن
ال� � �ع � ��ام ل �ل �ج �ن ��ة ال� �ع� �ل� �ي ��ا ل �ت �ع��زي��ز
الوسطية بالوزارة م .فريد عمادي
في تصريح صحافي امس إن تلك

ال��دورات تستهدف تعزيز مفاهيم
ال��وس �ط �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة وم �ح��ارب��ة
الفكر الضال في املجتمع الكويتي.
وأضاف عمادي أن املركز يؤدي
دورا مهما ف��ي املجتمع الكويتي
باستهدافه شرائح ع��دة من خالل
ب��رام �ج��ه ال �ت��دري �ب �ي��ة وال �ت��وع��وي��ة
واألنشطة الثقافية مبينا أن فريق
ال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل ال�ت��اب��ع للجنة
ح�ق��ق ال�ع��دي��د م��ن اإلن �ج��ازات على
م� ��دى األش� �ه ��ر ال �خ �م �س��ة امل��اض �ي��ة
حيث أقام  31دورة تدريبية شارك

فيها  851متدربا.
وأوض��ح أن تلك ال��دورات تهدف
أيضا إلى تفعيل وتنفيذ املبادرات
ال � � � � ��واردة ف� ��ي ال ��وث� �ي� �ق ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لتعزيز الوسطية
ول� �ف ��ت ع� �م ��ادي إل � ��ى أن أه �م �ي��ة
ت�ل��ك ال� ��دورات وم�ح�ت��واه��ا العلمي
وال� � �ش � ��رع � ��ي ت� �ك� �م ��ن ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق
ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال �ج �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
ذات ال�ص�ل��ة وف��ي مقدمتها وزارة
التربية ووزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ووزارة اإلعالم.

إعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة
من تأشيرة الدخول بين الكويت والسودان
وقعت حكومتا الكويت والسودان
ام ��س األح ��د ات�ف��اق�ي��ة ب �ش��أن اإلع �ف��اء
من تأشيرة الدخول لحملة جوازات
السفر الدبلوماسية والخاصة.
ك � �م� ��ا وق� � � ��ع ال � �ج � ��ان � �ب � ��ان م� ��ذك� ��رة
ت �ف��اه��م ب�ي�ن م �ع �ه��د س �ع��ود ال �ن��اص��ر
ال ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي وامل � ��رك � ��ز ال �ق ��وم ��ي
ل�ل��دراس��ات الدبلوماسية ف��ي وزارة
خارجية السودان للتعاون املشترك
ف��ي م�ج��ال األن�ش�ط��ة امل�ت�ب��ادل��ة .وق��ام
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د ووزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ال �س��ودان
ال � �ب� ��روف � �ي � �س� ��ور اب � ��راه� � �ي � ��م غ � �ن� ��دور
بتوقيع االت�ف��اق�ي��ة وم��ذك��رة التفاهم
ب �م �ق��ر وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة ف ��ي إط ��ار
ع��زم البلدين على تطوير العالقات
الثنائية وتوطيدها.
حضر مراسم التوقيع نائب وزير
الخارجية السفير خالد ال�ج��ار الله
وم �س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون
مكتب النائب األول لرئيس مجلس

ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة السفير
ال� �ش� �ي ��خ د .أح � �م� ��د ن� ��اص� ��ر امل �ح �م��د
وم �س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون
امل ��راس ��م ال �س �ف �ي��ر ض � ��اري ال �ع �ج��ران
وم �س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون
م� �ك� �ت ��ب ن � ��ائ � ��ب وزي� � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
السفير أي�ه��م العمر ومساعد وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون ال��وط��ن ال�ع��رب��ي
ال �س �ف �ي��ر ع ��زي ��ز ال��دي �ح��ان��ي وس�ف�ي��ر
الكويت لدى السودان السفير طالل
الهاجري.

االثنين  26جمادى اآلخر  04 . 1437أبريل 2016

15

الجهاز المركزي للبدون:
الجنسية حق سيادي للدولة

الفضالة خالل استقباله مسؤوال سياسيا أمريكيا

ج��دد الرئيس التنفيذي للجهاز
امل��رك��زي مل�ع��ال�ج��ة أوض� ��اع املقيمني
ب � � �ص � ��ورة غ � �ي� ��ر ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ص ��ال ��ح
الفضالة التأكيد أن الجنسية حق
سيادي للدولة ال ينازعها فيه أحد
موضحا أن ذلك ال يعني إلغاء خيار
التجنيس بدليل أن هناك أع��دادا ال
ي�س�ت�ه��ان ب�ه��ا ت��م تجنيسها خ�لال
العشرين عاما املاضية
وق ��دم ال�ف�ض��ال��ة خ�ل�ال استقباله
ام� � � ��س امل� � � �س � � ��ؤول ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ف��ي
ال� �س� �ف ��ارة األم ��ري� �ك� �ي ��ة ل � ��دى ال �ب�ل�اد
لويد فريمان عرضا لخطة خريطة
ال� �ط ��ري ��ق ال� �ت ��ي اع �ت �م ��ده ��ا م�ج�ل��س
الوزراء للتعامل مع هذه القضية.

ك � � �م � ��ا ق � � � � ��دم ل � �ل � �ض � �ي� ��ف ش� ��رح� ��ا
م�س�ت�ف�ي�ض��ا ل �ل �ت �س �ه �ي�لات وامل ��زاي ��ا
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� ��دول� ��ة ل�ل�م�ق�ي�م�ين
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة وف �ق��ا ل�ق��رار
م�ج�ل��س ال � ��وزراء رق ��م ()2011/409
م � ��ؤك � ��دا ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ص � ��دد أن ح��ق
التعليم وال�ص�ح��ة مكفول للجميع
دون استثناء.
وأوضح أن الجهود التي يبذلها
ال�ج�ه��از م��ن أج��ل تشجيع املقيمني
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة ع�ل��ى كشف
ج �ن �س �ي��ات �ه��م أث� �م ��رت ق �ي ��ام ن �ح��و 8
آالف ف��رد بتعديل أوضاعهم خالل
 5سنوات.

السكنية :عالجنا ٪ 90.5
من المالحظات في  3مناطق
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية معالجة ن�ح��و  90.5في
املئة من إجمالي املالحظات التي
ت � �ق� ��دم ب� �ه ��ا أص� � �ح � ��اب ال � ��وح � ��دات
ال �س �ك �ن �ي��ة ف� ��ي م� �ن ��اط ��ق (ص� �ب ��اح
األحمد) و(جابر األحمد) وشمال
غ� ��رب ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات ال �ت��ي تبلغ
 14.2في املئة من إجمالي الوحدات
املسلمة من املؤسسة للمواطنني.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام للمؤسسة
م .ب � � ��در ال � ��وق � �ي � ��ان ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ام� � � ��س إن ال �س �ك �ن �ي ��ة
ت� �ع ��ام� �ل ��ت م � ��ع ج� �م� �ي ��ع ال �ط �ل �ب��ات
امل�ق��دم��ة ملكاتب الصيانة التابعة
لها في تلك املناطق موضحا أنه
جار إنجاز باقي الطلبات املقدمة
م � ��ن امل � ��واط � �ن �ي��ن وال� � �ت � ��ي ت��رت �ب��ط
ب ��أع �م��ال ال �ت �ش �ط �ي �ب��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للوحدات السكنية.
وأض� � � � ��اف ال� ��وق � �ي� ��ان أن وزي � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون االس � �ك ��ان ي��اس��ر
أب� � ��ل أص� � � ��در ت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ب �ش �ك��ل
واض � ��ح وم �ب��اش��ر الت� �خ ��اذ جميع
اإلج��راءات والجزاءات والعقوبات
ال��رادع��ة تجاه م��ن يثبت تقصيره
ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ األع� �م ��ال امل��وك �ل��ة إل�ي��ه
س ��واء م��ن داخ ��ل امل��ؤس�س��ة أو من

م .بدر الوقيان

بني املقاولني الذين يتولون تنفيذ
املشاريع التابعة لها.
وأوض � ��ح أن امل��ؤس �س��ة تنتظر
ال �ت �ق��ري��ر ال �ن �ه��ائ��ي ل�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة
امل �ح��اي��دة ل�ي�ت�س�ن��ى ل �ه��ا ال��وق��وف
ع �ل ��ى ج �م �ي��ع ال �ح �ق ��ائ ��ق وات� �خ ��اذ
م� ��ا ي� �ل ��زم م� ��ن اج� � � � ��راءات ح �ي��ال �ه��ا
م��ؤك��دا أن مجلس إدارة املؤسسة
سبق ل��ه ات�خ��اذ أقصى العقوبات
واإلج � � � � ��راءات ال� ��رادع� ��ة ت� �ج ��اه م��ن
ثبت تقصيره ف��ي تنفيذ األعمال
املوكلة إليه.
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مؤتمر «فكر ..اعمل ..عيش بإيجابية»
 23من الشهر الجاري
تقيم مبادرة النوير اإليجابية
م��ؤت �م��ره��ا ال �ث��ال��ث (ف� �ك ��ر ..اع �م��ل..
ع � �ي� ��ش ب� ��إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة) ي � ��وم � ��ي 23
و 24أب� ��ري� ��ل ال� � �ج � ��اري ب �ح �ض��ور
علماء متخصصني بعلم النفس
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة امل �ب��ادرة الشيخة
ان �ت �ص��ار س ��ال ��م ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح
لكونا إن املؤتمر سيقدم وللمرة
األول��ى حلقة نقاشية تضم ثالثة
ك��وي �ت �ي�ين م �ل �ه �م�ين ف ��ي م �ج��االت
مختلفة ي� ��روون ت�ج��ارب�ه��م ح��ول

ق� �ي� �م ��ة (ال � � � �ص� � � ��راع) م � ��ن م �ن �ظ��ور
إيجابي إل��ى جانب متخصصني
ع��امل �ي�ي�ن ف ��ي م� �ج ��ال ع �ل��م ال�ن�ف��س
اإليجابي.
وأضافت أن املؤتمر سيناقش
أي� �ض ��ا ك �ي �ف �ي��ة ت �ح��وي��ل ال� �ص ��راع
السلبي إل��ى إيجابي مشيرة إلى
أن ��ه ي �ع��د ف��رص��ة ج �ي��دة مل��ن ي��ري��د
ال� �ت� �خ� �ل ��ص م � ��ن ال� � �ص � ��راع � ��ات ف��ي
حياته وتحويلها إلى عالم جميل
يمنح اإليجابية وتطوير الذات.

وأوض� � �ح � ��ت أن امل ��ؤت� �م ��ر ت ��رك
بصمات كبيرة في أكثر من 1000
شخص شاركوا في املؤتمر خالل
ال� �ع ��ام�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن م� ��ن م�ن�ط�ق��ة
الخليج العربي ما يؤكد نجاحه
ومدى حاجة املجتمعات إلى نشر
اإليجابية السيما في ظل ظروف
ال�ص��راع��ات ال�ت��ي تجتاح املنطقة
والعالم ككل.
الشيخة انتصار سالم العلي

حملة مساعدات لالجئين السوريين باألردن
اط� �ل� �ق ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �خ �ي ��ري ��ة
االس� �ل��ام � � �ي� � ��ة ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ح �م �ل��ة
لتوزيع مساعدات على الالجئني
السوريني في االردن بقيمة 200
ال��ف دوالر تستفيد منها 1850
اس��رة س��وري��ة م��وزع��ة على ارب��ع
محافظات.
وقال رئيس الفريق التطوعي

 47.8بالمئة
من الكويتيات
يعانين السمنة
قالت مديرة ادارة تعزيز
ال �ص �ح��ة ف ��ي وزارة ال�ص�ح��ة
د.عبير البحوه ان  47.8باملئة
م� ��ن ال �ك��وي �ت �ي ��ات ال �ب��ال �غ��ات
يعانني زي��ادة في ال��وزن وان
13.6في املئة يعانني السمنة
و 9.7في املئة يعانني سمنة
مفرطة.
واضافت البحوه ان االدارة
اج � � ��رت م �س �ح��ا ال �ك �ت��رون �ي��ا
مؤخرا عبر مواقع التواصل
االجتماعي شمل  579سيدة
ك��وي�ت�ي��ة ت��راوح��ت اع�م��اره��ن
م��ا ب�ين  18و 54ع��ام��ا تناول
املعتقدات املتعلقة بالسمنة
ب �ي�ن ال� �س� �ي ��دات ال �ك��وي �ت �ي��ات
البالغات.

م� �ح� �م ��د ال� � �ه � ��ول � ��ي ان ال �ح �م �ل ��ة
ت �س �ت �م��ر ح �ت��ى ال� �ث�ل�اث ��اء امل �ق �ب��ل
وتأتي في اط��ار املرحلة الثانية
م ��ن ح �م �ل��ة (ن� �ح ��ن م �ع �ك��م) ال �ت��ي
تنفذها الهيئة في االردن إلغاثة
الالجئني السوريني هناك.
وع� � � ��ن ط� �ب� �ي� �ع ��ة امل� � �س � ��اع � ��دات
اوضح الهولي انها تشمل مبالغ

ن �ق��دي��ة وط� � � ��رودا ت �ح �ت��وى ع�ل��ى
م � ��واد غ��ذائ �ي��ة س �ي �ت��م ت��وزي�ع�ه��ا
ع �ل��ى ال�ل�اج �ئ�ي�ن ف ��ي م �ح��اف �ظ��ات
ال��زرق��اء وارب��د واالزرق وامل�ف��رق.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال رئ� �ي ��س ف��ري��ق
«ت� � � ��راح� � � ��م» ال � �ت � �ط� ��وع� ��ي ن ��اص ��ر
البسام ان الحملة تأتي بجهود
الفرق العاملة تحت مظلة الهيئة

ال �خ �ي ��ري ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وع��دده��ا  17ف��ري�ق��ا م��ن ضمنها
تراحم ال��ذي يعمل على تحقيق
اه ��داف� �ه ��ا ف� ��ي اغ� ��اث� ��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن
ال� �س ��وري�ي�ن ف ��ي االردن ول �ب �ن��ان
وتركيا.

اختتام بطولة توب هورس باور
وسط منافسات قوية
شهدت منافسات بطولة (ت��وب.
ه � � � ��ورس .ب� � � ��ور) ل� �ل� �س� �ي ��ارات ال �ت��ي
نظمها نادي باسل السالم الصباح
ل� �س� �ب ��اق ال � �س � �ي � ��ارات وال� � ��دراج� � ��ات
واختتمت مساء امس االول السبت
م �ن ��اف �س ��ات ق ��وي ��ة وس � ��ط م �ش��ارك��ة
نخبة من املتسابقني في البالد.
واس � �ف� ��رت ن �ت��ائ��ج ال �ب �ط��ول��ة ع��ن
ف ��وز امل �ت �س��اب��ق م�ح�م��د ال �ج ��دي في
امل��رك��ز االول ف��ي ف �ئ��ة (ف � ��ورد) ت�لاه
ثانيا عبدالرحمن شعبان وابراهيم
ال �ح ��رب ��ي ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث ف�ي�م��ا
اح��رز املتسابق عبدالله العصفور
امل��رك��ز االول ف��ي ف �ئ��ة (ش�ي�ف��رول�ي��ه.
دودج) وحل مشاري الخالدي ثانيا
وع �ل��ي ب��وش �ه��ري ث��ال �ث��ا .وف ��ي فئة
(م��وداف��اي��د) حصد املتسابق ثامر
الرشيدي املركز االول فيما حل علي

أص � ��در ال � �ن� ��ادي ال �ع �ل �م��ي ع��دد
ش� �ه ��ر أب � ��ري � ��ل ال� � �ج � ��اري مل �ج �ل �ت��ه
ال �ش �ه��ري��ة امل � �ج ��رة ورك� � ��ز ال �ع��دد
ال �ج��دي��د ع �ل��ى م �ش��اري��ع محلية
ش �ب��اب �ي��ة إع � � ��ادة ت ��دوي ��ر ن �ش��ارة
الخشب من أجل بيئة خالية من
التلوث للمهندسات أبرار القطان
وآمنة مراد ومنى الرشيد وشوق
حمود.
وت � �ط� ��رق ب� � ��اب دراس� � � � ��ات إل ��ى
ف��وائ��د ال �ت �ف��اح ل�لان �س��ان وأن ��واع
أخ � � � ��رى م � ��ن ال� �ف ��اك� �ه ��ة ف � ��ي ح�ين
تطرق العدد إلى موضوع ارتفاع
منسوب مياه البحر وتأثير ذلك
في نزوح سكان السواحل.
وت�ن��اول ب��اب غ��ذاء ف��وائ��د زيت
القرنفل وب��ذرة الشيا واليقطني

العمران ثانيا وخالد القعود ثالثا.
وفي الفئة املفتوحه فاز املتسابق
احمد الخرينج باملركز االول وحل
عبدالسالم اليوسف ثانيا وبشار
البصيري في املركز الثالث ام��ا في

ف �ئ��ة (ت � ��وب .ه � ��ورس .ب � ��ور) ف��أح��رز
امل �ت �س��اب��ق ي ��وس ��ف االح� �م ��د امل��رك��ز
االول وحصل ف��واز ال�ع��دوان��ي على
امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي وح �س��ن غ �ل��وم على
املركز الثالث.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

غالف املجلة

ف��ي ح�ين ن��اق��ش ب��اب ط��ب أح��دث
االكتشافات العلمية الطبية في
دنيا الجراحة والصحة.

الوفيات
• ح �ي��اة إس�م��اع�ي��ل اب��راه �ي��م ع�ل��ي ال�ب�ل��وش��ي 61 ،ع��ام� ً�ا،
(شيعت) ،الرميثية ،ق ،3ج ،37م ،1تلفون97797754 - 66110898 :
عاما( ،شيعت) ،رجال:
• مريم طارق محمد اشكناني25 ،
ً
ميدان حولي ،الحسينية االشكنانية ،تلفون ،94404700 :نساء:
الرميثية ،ق ،1حسينية الغضبان والنعمة ،تلفون90988878 :
• خ�ي��ري��ة ع�ب��دال�س� ّ�ي��د ب��ري�ج��ي ،أرم �ل��ة :س�ل�ط��ان عبدالله
عاما( ،شيعت) ،رجال :الرابية ،ق ،1ش ،46م ،4تلفون:
رضا74 ،
ً
 ،99597760نساء :الرميثية ،ق ،4ش أنس بن مالك ،م35
• شهربان محمد حسين ،زوجة :شريان غلوم جاوبي،
عاما( ،شيعت) ،رجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،تلفون:
82
ً
 ،99052346ن �س ��اء :ب �ي ��ان ،ق ،11ش األول ،ج ،1م ،51ت�ل�ف��ون:
99613123
• أمينة عبدالواحد صالح المقلد ،زوجة :أحمد عبدالله
المقلد 86 ،ع��ام� ً�ا( ،شيعت) ،رج��ال :الفيحاء ،ق ،9ش ،97م،17
تلفون ،22542562 :نساء :السرة ،ق ،5ش ،2م ،41تلفون25338889 :
• ع�ل��ي ي��وس��ف س�ل�ي�م��ان ال�ه��اش�م��ي 75 ،ع��ام� ً�ا( ،ش�ي��ع)،
رجال :اليرموك ،ق ،1ش ،2ج ،1م ،16تلفون ،99870106 :نساء :فهد
األحمد ،ق ،1ش ،118م48
• ح�س�ي��ن ع �ل��ي م�ح�م��د إس �م��اع �ي��ل 70 ،ع ��ام � ً�ا( ،ش �ي��ع)،
المسايل ،ق ،4ش ،411م ،386تلفون90022444 - 99056111 :

لقطة جماعية للمشاركني في البطولة
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ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
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