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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يكرم الفائزين بجائزة الكويت
للمحتوى اإللكتروني اليوم

يتفضل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وحضوره حفل تكريم
الفائزين بجائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني ال��ذي تقيمه مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي وذل��ك في تمام الساعة العاشرة والنصف من
صباح اليوم بقصر بيان.

ناقشت القانون وأحالته للمجلس إلدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة

المرافق :ال يحق للبلدية دخول المساكن
المخالفة إال بإذن النيابة العامة

استنكار نيابي لقطع التيار عن منازل بالجهراء
أح� ��ال� ��ت ل �ج �ن��ة امل � ��راف � ��ق ال �ع��ام��ة
أم ��س ت �ق��ري��ر ال �ت �ع��دي�لات ال�ن�ي��اب�ي��ة
وال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
البلدية إل��ى مجلس االم��ة إلدراج��ه
على الجلسة املقبلة.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة م �ح �م��د
الهدية إن ال�ل �ج�ن��ة اق� ��رت ال�ت�ع��دي��ل
املقدم من بعض النواب بشأن قطع
التيار على السكن املخالف ودخول
امل � �ن� ��ازل م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ل��دي��ة م �ش��ددة
على ضرورة وجود اذن من النيابة
العامة قبل دخول املسكن.
وبني ان اللجنة رفضت التعديالت
امل �ق��دم��ة ع�ل��ى امل ��داول ��ة االول� ��ى فيما
ي� �خ ��ص ب� �ع ��ض امل � � � ��واد وم� �ن� �ه ��ا م��ا
يتعلق بالدوائر االنتخابية وفرض

ع� �ق ��وب ��ات ع� �ل ��ى م� �خ ��ال� �ف ��ات ال �ب �ن��اء
بالنسبة للسكن الخاص والتجاري
واالس �ت �ث �م��اري واش � �ت ��راط ح�ص��ول
املرشح النتخابات املجلس البلدي
على شهادة جامعية.
وح � � ��ذر ال� �ه ��دي ��ة وزي � � ��ر ال �ب �ل��دي��ة
ع �ي �س��ى ال � �ك � �ن ��دري م� ��ن امل� �ض ��ي ف��ي
اج� ��راءات مرتبطة ب�ق��ان��ون البلدية
ق �ب��ل ان ي �ن �ت �ه��ي م �ج �ل��س االم � ��ة م��ن
ت�ع��دي�ل��ه ف��ي ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة داع�ي��ا
ال��وزي��ر ال�ك�ن��دري إل��ى ان�ت�ظ��ار إق��رار
القانون قبل اتخاذ أي اجراءات.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق رف��ض النائب
م��اض��ي ال �ه��اج��ري خ �ط��وة ال�ب�ل��دي��ة
ق�ط��ع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن م�ن��ازل
املواطنني بالجهراء مؤكدا ضرورة

اعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم
وإزال � � � ��ة امل� �خ ��ال� �ف ��ات وق� �ط ��ع ال �ت �ي��ار
الكهربائي عن األدوار املخالفة فقط.
ومن جهته استنكر النائب عسكر
العنزي قيام البلدية بقطع الكهرباء
عن عدد من البيوت املخالفة للبناء
ب��إض��اف��ة بعض األدوار مشيرا إلى
أن البلدية لم ت��راع األج��واء شديدة
الحرارة التي تمر بها البالد حاليا
ودون م �ن��ح اص �ح��اب ت �ل��ك ال�ب�ي��وت
وامل� ��ؤج� ��ري� ��ن ب� �ه ��ا م �ه �ل��ة م �ن��اس �ب��ة
لتوفيق أوضاعهم.

تفاصيل (ص 03و )05

الصحية تبحث تعديل قانون المساعدات
ت� � �ب� � �ح � ��ث ل� � �ج� � �ن � ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات
والحساب الختامي اليوم ميزانية
ال� � � � � ��وزارات واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة  2017-2016ف�ي�م��ا
يخص الباب الثاني املتعلق بالسلع
والخدمات وال�ب��اب الثامن الخاص

بمصروفات وتحويالت أخرى .كما
ت�ن��اق��ش ال�ل�ج�ن��ة ال�ص�ح�ي��ة االق �ت��راح
بقانون بإضافة م��ادة جديدة برقم
 14مكررا إلى القانون رقم  28لسنة
 1969ف ��ي ش � ��أن ال �ع �م��ل ق ��ي ق �ط��اع
األع �م��ال النفطية وك��ذل��ك مجموعة

الصبيح :ال تهاون في مواجهة
ظاهرة االتجار بالبشر
شددت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د الصبيح
على عدم تهاون الكويت في مواجهة
ظاهرة االتجار بالبشر التي تتنافى
م ��ع أب �س��ط ال �ق �ي��م وامل � �ب� ��ادئ م�ش�ي��رة
إل ��ى أن ال �ك��وي��ت ق��ام��ت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل ��اض� �ي ��ة ب �ج �ه��ود ك �ب �ي��رة مل �ك��اف �ح��ة
استغالل العمال الوافدين وأنصفت
الضحايا وأعادتهم الى بالدهم.
وقالت الصبيح أمس إن مشاركة
الكويت في أعمال الجمعية العامة

ملنظمة العمل ال��دول�ي��ة ف��ي دورت�ه��ا
الـ 105تأتي ترسيخا لدور الكويت في
الحفاظ على العمال ومكتسباتهم.
وأضافت الصبيح أنها ستعرض
أم � � ��ام ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ان � �ج� ��ازات
ال �ك��وي��ت وم ��ا ق��ام��ت ب��ه ف��ي مختلف
املجاالت بما يصب في صالح العمال
وض �م ��ان ح�ق��وق�ه��م وال �ت �ق��دم امل �ح��رز
ف��ي ال�ت��واف��ق ب�ين ال�ق��وان�ين الكويتية
واملعايير العاملية ذات الصلة.
تفاصيل (ص)15

م��ن االق�ت��راح��ات برغبة والتصويت
ع �ل��ى االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب �ش��أن
تعديل قانون املساعدات العامة.

الغانم يترأس اجتماع لجنة فلسطين
المنبثقة عن االتحاد البرلماني العربي
ي �ت��وج��ه رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ي� ��راف � �ق� ��ه وف� ��د
ب ��رمل ��ان ��ي ال � �ي� ��وم إل � ��ى ال �ع��اص �م��ة
امل �ص��ري��ة ال� �ق ��اه ��رة وذل � ��ك ت�ل�ب�ي��ة
ل � ��دع � ��وة م ��وج� �ه ��ة م � ��ن ال� �ب ��رمل ��ان
ال�ع��رب��ي وج��ام�ع��ة ال ��دول العربية
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي أع � �م� ��ال امل��ؤت �م��ر
ال�ث��ال��ث للبرملانيني ال �ع��رب ح��ول
قضايا الطفولة.
ك � � �م � ��ا س � � �ي � � �ت � � ��رأس ال � ��رئ� � �ي � ��س
الغانم االجتماع ال� ��ذي سيعقد
م��ع رؤس � ��اء ال �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة
األع � �ض� ��اء ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��اص��ة
املعنية بقضية فلسطني واملنبثقة
م ��ن االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي
لدعم صمود الشعب الفلسطيني
وال� ��ذي س�ي�ع�ق��د ف��ي م�ق��ر جامعة
الدول العربية خالل الفترة من 31
مايو إلى  1يونيو .2016
ويضم ال��وف��د امل��راف��ق للرئيس

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ال� �غ ��ان ��م ك �ل�ا م� ��ن وك� �ي ��ل ال �ش �ع �ب��ة
البرملانية النائب فيصل الشايع
وأمني صندوق الشعبة البرملانية

ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان ورئيس
ل � �ج � �ن� ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
البرملانية النائب كامل العوضي.

البترول 34.5 :مليار دينار للمشاريع
النفطية الفترة المقبلة

ملف «الدستور»
مالحظات ديوان المحاسبة
 عدم وجود نظام متكامل للصندوق الكويتيللتنمية لتنظيم إدارة المنح الحكومية
تفاصيل (ص)13-12

اجتماعات اللجان في ابريل 2016

  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعاوأنجزت  93موضوعا
تفاصيل (ص)11-06

ق��ال��ت م�م�ث��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
وزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
وفاء الزعابي إنه من املتوقع أن يقوم
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ب �ص��رف ن �ح��و 34.5
مليار دي�ن��ار خ�لال السنوات الخمس
امل �ق �ب �ل ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��اري ��ع ت �ن �م��وي��ة
عمالقة.
واوضحت الزعابي أنه سيتم صرف
نحو  30مليار داخ��ل الكويت سيكون
نصيب ق�ط��اع االس�ت�ك�ش��اف واإلن �ت��اج
ح� ��وال� ��ي  63ف� ��ي امل� �ئ ��ة وأم � � ��ا ن�ص�ي��ب
قطاع التكرير والبتروكيماويات فهو

ح ��وال ��ي  37ف ��ي امل� �ئ ��ة .وأوض� �ح ��ت ان
استراتيجية املؤسسة تسعى الى رفع
الطاقة اإلنتاجية للنفط الخام محليا
ال��ى  4ماليني برميل يوميا ف��ي العام
 2020وامل�ح��اف�ظ��ة عليها ح�ت��ى ال�ع��ام
 2030مضيفة :وأيضا رفع معدل انتاج
ال�غ��از الحر ال��ى  2.5مليار ق��دم مكعب
يوميا وك��ذل��ك رف��ع ال�ط��اق��ة التكريرية
والتحويلية في دولة الكويت الى 1.4
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا وال �ت��وس��ع في
نشاط البتروكيماويات بالتكامل مع
األنشطة النفطية االخرى.
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استقبل ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء

األمير يشمل برعايته وحضوره تكريم الفائزين
بجائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه

 ..ومستقبال مرزوق الغانم

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

مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

وم � � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة اخ � � � ��رى ي �ت �ف �ض��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ف�ي�ش�م��ل ب��رع��اي �ت��ه وح� �ض ��وره حفل

ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت
للمحتوى اإللكتروني ال��ذي تقيمه
م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي

وذلك في الساعة العاشرة والنصف
م ��ن ص� �ب ��اح ال� �ي ��وم االث� �ن�ي�ن ب�ق�ص��ر
بيان.

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك والخالد والجراح والحمود

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان

ص� � �ب � ��اح ام � � � ��س رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م واس �ت �ق �ب��ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس

 ..ومستقبال الشيخ محمد الخالد

مجلس الوزراء كما استقبل نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة 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
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح.

واستقبل وزي��ر االع�ل�ام ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان الحمود كما استقبل وزير

ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله.
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برلمان
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الحويلة يدعو طرفي المفاوضات اليمنية إلى استغالل شهر رمضان في التوصل لحل يرضي جميع األطراف

الجبري :الكويت حريصة على لم الشمل
العربي ووضع حلول لألزمات بالمنطقة
أك � � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
ال� �ع ��رب ��ي وع� �ض ��و م �ج �ل��س االم� ��ة
محمد ال�ج�ب��ري أن دول��ة الكويت
حريصة على ل��م الشمل العربي
ووض� ��ع ح �ل��ول س�ل�م�ي��ة ل�لأزم��ات
التي تواجهها دول املنطقة.
ج��اء ذل��ك في تصريح للجبري
ل��وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا)
عقب مشاركته في اجتماع لجنة
ال � �ش� ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وامل��ال �ي��ة
بالبرملان العربي.
وأش��اد الجبري بالدور الفعال
ال � � ��ذي ت � �ق� ��وم ب � ��ه دول � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
الن � �ج� ��اح ال� � �ح � ��وار ب�ي��ن األط � � ��راف
ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة م �ض �ي �ف��ا أن ال� �ف ��رق ��اء
أص�ب�ح��وا متفقني على أن حكمة
سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح جمعتهم
مرة ثانية.
ودان ال� � �ج� � �ب � ��ري ال � �ت� ��دخ�ل��ات
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ودع� � � ��م ال� �ج� �م ��اع ��ات
امل �ت �ط��رف��ة االره ��اب� �ي ��ة ف ��ي ال�ي�م��ن

محمد الجبري

د .محمد الحويلة

م��ؤك��دا أه�م�ي��ة ال� ��دور ال ��ذي تقوم
به دولة الكويت واململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة وال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي
لدعم القنوات الشرعية املمثلة في
الرئيس عبد رب��ه منصور هادي
والقرارات األممية في هذا الصدد.
وأش��ار إل��ى أن البرملان العربي

طرح مبادرة لحل األزمة السورية
م� ��ن خ �ل��ال ت �ب �ن��ي اح � � ��دى ال � ��دول
العربية ح��وارا سوريا يجمع كل
الفرقاء على مائدة املفاوضات.
ودع� � ��ا ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ب��رمل��ان
ال� �ع ��رب ��ي امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي ال ��ى
س��رع��ة ال�ت�ح��رك لحماية املدنيني

ال �س��وري�ين م��ن ال �ج��رائ��م البشعة
ال� � �ت � ��ي ت� ��رت � �ك� ��ب ب� �ح� �ق� �ه ��م س� � ��واء
م� ��ن ال� �ن� �ظ ��ام أو م� ��ن ال �ج �م��اع��ات
االره��اب �ي��ة ال�ت��ي اس�ت�ب��اح��ت دم��اء
السوريني.
وع ��ن اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
االقتصادية واملالية قال الجبري
ان اللجنة بحثت ف��ي اجتماعها
ال �ي��وم ع ��دة م��وض��وع��ات أب��رزه��ا
االت �ف��اق �ي��ة امل ��وح ��دة ل�لاس�ت�ث�م��ار
ف ��ي رؤوس األم � � ��وال ب�ي�ن ال� ��دول
العربية وسبل تفعيل االتفاقيات
ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
اضافة الى التنسيق بني البرملان
العربي والجامعة العربية بشأن
األمن الغذائي واملائي.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أش � ��اد ع�ض��و
ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ال�ن��ائ��ب وعضو
م�ج�ل��س األم ��ة ال�ك��وي�ت��ي د.م�ح�م��د
ال �ح��وي �ل��ة ب��ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل
في سبيل التوصل إلى اتفاق من
ش��أن��ه ح�ل�ح�ل��ة ال�ق�ض�ي��ة اليمنية

انتهت من مناقشة التعديالت النيابية على القانون       

المرافق العامة :ال لدخول البلدية
المنازل إال بإذن النيابة
انتهت لجنة املرافق العامة امس
م��ن م�ن��اق�ش��ة ال�ت�ع��دي�لات النيابية
وال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
ال�ب�ل��دي��ة وق ��ررت اح��ال��ة ت�ق��ري��ر بما
ان� �ت� �ه ��ت ال � �ي� ��ه ال� � ��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
الدراجه في الجلسة املقبلة.
وذك � � ��ر رئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن ��ة م�ح�م��د
ال �ه��دي��ة ان ال�ل�ج�ن��ة اق ��رت ال�ت�ع��دي��ل
املقدم من بعض النواب بشأن قطع
التيار على السكن املخالف ودخول
امل� �ن ��ازل م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ل��دي��ة م �ش��ددة
على ضرورة وجود اذن من النيابة
العامة قبل دخول املسكن.
وب� � �ي � ��ن ان ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة رف � �ض� ��ت
ال �ت �ع��دي�لات امل �ق��دم��ة ع �ل��ى امل��داول��ة
االول� ��ى ف�ي�م��ا ي�خ��ص ب�ع��ض امل ��واد
وم� �ن� �ه ��ا م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ف� ��ي ال� ��دوائ� ��ر
االنتخابية وف��رض ع�ق��وب��ات على
مخالفات ال�ب�ن��اء بالنسبة للسكن

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة امس

ال�خ��اص وال�ت�ج��اري واالستثماري
واش � � � � � �ت� � � � � ��راط ح� � � �ص � � ��ول امل� � ��رش� � ��ح
الن�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي على
شهادة جامعية.
وح � ��ذر الهدية وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة
ع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري م ��ن امل� �ض ��ي ف��ي
اج ��راءات مرتبطة بقانون البلدية

ق �ب��ل ان ي�ن�ت�ه��ي م�ج�ل��س االم� ��ة من
تعديله في الجلسة املقبلة مشيرا
ال� � ��ى ان ال� � �ن � ��واب ي ��رف� �ض ��ون ن�ه��ج
البلدية في قطع التيار الكهربائي
على املواطنني من دون وجود حكم
نهائي من املحكمة.
واض � ��اف مل� ��اذا ات ��ى ه ��ذا ال�ق�ط��ع

بعد اقرار املداولة االولى مرجحا ان
يكون هذا امرا مقصودا خصوصا
ونحن مازلنا ندرس قانون البلدية
ال �ج��دي��د وع �ل ��ى ال ��وزي ��ر ال �ك �ن��دري
انتظار اقرار القانون قبل اتخاذ اي
اجراءات.

ووق��ف نزيف الدماء بني االشقاء
ه �ن��اك م�ث�م�ن��ا دور س �م��و األم �ي��ر
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح في العودة باملفاوضات
التي يجريها االشقاء على أرض
الكويت إلى بر االمان.
وأك��د الحويلة أن ال��دور الكبير
ال� � � ��ذي ت � �ق� ��وم ب � ��ه ال � �ك� ��وي� ��ت ال �ت��ي
تستضيف امل �ف��اوض��ات اليمنية
ل �ي��س ب �غ��ري��ب ع�ل�ي�ه��ا خ��اص��ة ان
العالم اجمع يثق بحكمة صاحب
السمو امير االمير الشيخ صباح
األح �م ��د وي �ث��ق أن س �م��وه االق ��در
ع�ل��ى وق��ف ن��زي��ف ال ��دم وال �خ��روج
بحل يرضي جميع االطراف.
كما ثمن الحويلة الدور الكبير
ال � � � ��ذي ي� � �ق � ��وم ب� � ��ه س � �م� ��و رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
امل� �ب ��ارك وال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ون��ائ��ب
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى م��ا ق��دم��وه

من دعم وتسهيالت النجاح هذه
امل �ف��اوض��ات م��ؤك��دا أن اص��راره��م
ع �ل��ى ان �ج��اح �ه��ا أك �ب��ر دل �ي��ل على
دور ال � �ك ��وي ��ت وح ��رص � �ه ��ا ع �ل��ى
وض��ع الحلول املناسبة لالزمات
ال�ت��ى ت��واج�ه�ه��ا االم �ت�ين العربية
واالسالمية.
ودع � � � � � � ��ا ال � � �ح� � ��وي � � �ل� � ��ة ط � ��رف � ��ي
امل� �ف ��اوض ��ات إل� ��ى اس �ت �غ�ل�ال ه��ذه
االي� � � ��ام امل� �ب ��ارك ��ة خ ��اص ��ة ون �ح��ن
م� �ق� �ب� �ل ��ون ع � �ل� ��ى ش � �ه� ��ر رم � �ض� ��ان
الكريم للتوصل الى اتفاق يحظى
ب��اج �م��اع شعبي ي�م�ن��ي وي��وق��ف
ن��زي��ف ال ��دم ��اء ب�ي�ن أب �ن��اء ال��وط��ن
ال ��واح ��د م�ت�م�ن�ي��ا م ��ن امل ��ول ��ى ع��ز
وج��ل ان يمن على األم��ة العربية
واالس �ل��ام � �ي � ��ة ب ��ال� �خ� �ي ��ر وال �ي �م ��ن
والبركات.

القضيبي يستفسر عن عقد
االستشارات التسويقية
مع المنطقة الحرة
تقدم النائب احمد القضيبي
ب� � �س � ��ؤال ال� � ��ى وزي� � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي
ط��ال��ب ف �ي��ه ب �ت ��زوي ��ده ب �ص��ورة
م � � � ��ن ع � � �ق� � ��د ش � � ��رك � � ��ة ت � �س� ��وي� ��ق
ل �ل��اس� � �ت� � �ش � ��ارات ال �ت �س ��وي �ق �ي ��ة
امل� �ب ��رم م ��ع امل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج��اري��ة
الحرة  -ميناء الشويخ مع كافة
التعديالت ان وجدت.
واس� �ت� �ف� �س ��ر ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ان
ك��ان��ت ه �ن��اك م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة في
ذم ��ة ال �ش��رك��ة ل �ص��ال��ح امل�ن�ط�ق��ة
ول��م ت �س��دد؟ ف��ي ح��ال االي�ج��اب
ي � ��رج � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب ��ال �ق �ي �م ��ة؟
وه � ��ل ق ��ام ��ت ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة
ب�م�خ��اط�ب��ة ال �ش��رك��ة ل �س ��داد ما
ف ��ي ذم �ت �ه��ا امل ��ال� �ي ��ة؟ ف ��ي ح��ال
االي �ج ��اب ي��رج��ى ت ��زوي ��دي بما
يثبت ذلك وردود الشركة وهل
قامت هيئة الصناعة بمخاطبة
وزارة ال �ت �ج��ارة ب �ش��أن تخلف
شركة تسويق عن سداد ما في
ذم�ت�ه��ا امل��ال�ي��ة م��ن م�ب��ال��غ؟ وم��ا

احمد القضيبي

االج��راءات التي اتخذتها هيئة
الصناعة ووزارة التجارة تجاه
تخلف الشركة عن سداد ما في
ذمتها املالية؟
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الدويسان للعلي :ما سياسات لجنة
حماية المستهلك لتفعيل دورها؟
توجه النائب فيصل الدويسان
ب � � �س� � ��ؤال ال� � � ��ى وزي� � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
د.ي� ��وس� ��ف ال �ع �ل��ي ب� �ش ��أن ت�ف�ع�ي��ل
ق��ان��ون ح�م��اي��ة املستهلك خاصة
خالل شهر رمضان املبارك.
واس � �ت � �ف � �س� ��ر ال � ��دوي � � �س � ��ان ع��ن
السياسات التي وضعتها وزارة
التجارة لتفعيل دوره��ا الرقابي
وع��ن ع��دد الشكاوى التي تلقتها
خالل الثالثة أشهر االخيرة وعدد
القضايا واإلج� ��راءات التي تقوم
بها للتصدي لزيادة االسعار.
وج� ��اء ف ��ي ن ��ص ال � �س ��ؤال :قبل
عامني اق��ر القانون رق��م  39لسنة
 2014بشأن حماية املستهلك بعد
ان وافق مجلس االمة عليه حيث
جاء في الفصل الثاني ان اللجنة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك

ت� �ن� �ش ��أ ألغ � � � � ��راض ت� �ط� �ب� �ي ��ق ه� ��ذا
القانون بقرار من وزي��ر التجارة
والصناعة لجنة دائمة بالوزارة
تسمى اللجنة الوطنية لحماية
املستهلك وال �ت��ي تعنى بحماية
امل� �س� �ت� �ه� �ل ��ك وص � � � ��ون م �ص��ال �ح��ه
وي��رأس �ه��ا ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ول��ه
ان ي �ف ��وض أح� ��د وك �ل��اء ال� � ��وزارة
امل �س��اع��دي��ن وت �ض ��م ال �ل �ج �ن��ة ف��ي
عضويتها ممثلني ع��ن ع��دد من
الجهات الحكومية بحيث ال يقل
م�م�ث��ل ك��ل ج�ه��ة ع��ن درج ��ة وك�ي��ل
مساعد أو ما يعادله.
وم� � ��ن اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ل �ج �ن��ة
امل � �ش� ��ار ال �ي �ه ��ا وض � ��ع ال �س �ي��اس��ة
العامة لحماية املستهلك ووضع
ال�خ�ط��ط وب��رام��ج ال�ع�م��ل لحماية
ح � �ق� ��وق امل �س �ت �ه �ل ��ك وت� �ع ��زي ��زه ��ا

فيصل الدويسان

املستهلك وفحصها والتحقيق
ف�ي�ه��ا وإب �ل�اغ ال�ج�ه��ات املختصة
ورفع الدعاوى املتعلقة بمصالح
امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن وال� � �ت � ��دخ � ��ل ف �ي �ه��ا
ل� ��ذا ن ��رج ��و اف ��ادت� �ن ��ا ب� ��االت� ��ي :م��ا
السياسات التي وضعتها اللجنة
لتفعيل دورها الرقابي؟ وكم عدد
ال �ش �ك��اوى ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
خالل الثالثة أشهر االخيرة؟ وكم
ع��دد ال��دع��اوى املتعلقة بمصالح
املستهلكني التي قامت برفعها؟
وم ��ا االج � � ��راءات ال �ت��ي ت �ق��وم بها
اللجنة للتصدي لزيادة االسعار
غير املبررة؟

وتنميتها ووس��ائ��ل تحقيق ذلك
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ل �ق��ي ال� �ش� �ك ��اوى م��ن
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين وج �م �ع �ي��ات ح�م��اي��ة

الكندري :جهود قياديي اإلعاقة تصب
في صالح المعاقين
أش ��اد ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
ب��ال �ج �ه��ود ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه��ا ن��ائ��ب
م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ذوي اإلع��اق��ة ع�ص��ام ب��ن ح�ي��در في
ت �س �ه �ي��ل إج � � � ��راءات ت �س �ج �ي��ل ذوي
اإلعاقة وتسهيل أمورهم عبر تذليل
عقبات الدورة املستندية مشيرا إلى
أن الجهود التي يقوم بها قياديي
اإلع� ��اق� ��ة ت �ص��ب ف ��ي ص ��ال ��ح ص�ح��ة
امل�ع��اق�ين وأس��ره��م ومعيلهم .وق��ال
ال�ك�ن��دري ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن
ف �ئ��ة ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص ال
سيما أن طلبات الجهات الحكومية
ب �ض��رورة ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ش�ه��ادات

لإلعاقة او إثباتات موثقة باإلعاقة
ال� �ج� �س ��دي ��ة ت �ت �ط �ل��ب م �ع �ه��ا زي � ��ادة
امل��راج �ع��ات ف��ي ال��دوائ��ر الحكومية
من قبل املعاق أو من يعيله.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن ال � �ج � �ه� ��ود ال �ت��ي
ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ب � ��ن ح � �ي� ��در وم ��وظ� �ف ��و
الهيئة تستوجب اإلش��ادة والشكر
موضحا أن اطالعنا على ملف ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وال�ت��واص��ل
م �ع �ه��م ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر س ��اه ��م ف��ي
االت � �ص ��ال امل �ب��اش��ر م ��ع امل �س��ؤول�ي�ن
لتذليل الصعوبات والعقبات التي
تواجههم.
وأوضح الكندري أن من العقبات
ال �ت ��ي ت ��واج ��ه امل �ع��اق�ي�ن ت �ت�م �ث��ل ف��ي

اللجان الطبية ومواعيدها والتي
تعتبر عائقا آخر يبطئ من عملية
اس �ت �ف��ادة امل �ع��اق م��ن ح �ق��وق��ه ال�ت��ي
ن �ص ��ت ع �ل �ي �ه��ا ال � �ق ��وان�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة
م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ت� ��واج� ��د األخ ب��ن
حيدر بني املعاقني وأولياء أمورهم
ف��ي ك��اون �ت��رات االس�ت�ق�ب��ال وس�م��اع
شكواهم وحلها مباشرة أمر يدعو
للتفاؤل بأن هناك قياديني يعملون
من أجل املواطن.
وت � �م� � ّ�ن� ��ى ال� � �ك� � �ن � ��دري أن ي �ح ��ذو
ال �ق �ي ��ادي ��ون ح� ��ذو األخ ع �ص ��ام ب��ن
حيدر في التعامل مع املراجعني من
ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم.

فيصل الكندري

أبل يسأل عن المعينين
على بند المكافآت في الصحة
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب��ل
س � � � � ��ؤاال ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة
د.ع � �ل� ��ي ال� �ع� �ب� �ي ��دي ط ��ال ��ب ف�ي��ه
ب � � �ت � ��زوي � ��ده ب� �ك� �ش ��ف ب ��أس� �م ��اء
وج�ن�س�ي��ات امل��وظ�ف�ين املعينني
ع �ل��ى ب �ن��د امل �ك��اف��آت ف ��ي جميع
إدارات وم��راك��ز وزارة الصحة
خ� � �ل� ��ال ال � �س � �ن � �ت�ي��ن امل� ��ال � �ي � �ت �ي�ن
( )2016 -2015 /2015 -2014
متضمنا مسمياتهم الوظيفية
ومؤهالتهم العلمية وسنوات
ال � �خ � �ب� ��رة ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة وال � ��رات � ��ب
الشهري املقطوع؟
واض��اف متسائال :ه��ل تقوم
وزارت �ك��م امل��وق��رة ب��ال�ع�م��ل على
خطة اإلحالل الوظيفي وخاصة
في الوظائف التي يوجد فيها
فائض م��ن امل��واط�ن�ين مسجلني
بديوان الخدمة املدنية للتعيني
واس� � �ت� � �ب � ��دال� � �ه � ��م ب� ��ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال �ت��ي ي�ش�غ�ل�ه��ا واف� � ��دون س ��واء

د .خليل ابل

العاملون بنظام العقود أو بند
املكافآت أو بند االستعانة؟ إذا
ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ف�ي��رج��ى
ت��زوي��دي بما يفيد العمل على
نظام اإلحالل.

الخميس يسأل عن قناة
األنوار الفضائية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر اإلع �ل��ام وزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ
سلمان الحمود عن قناة األنوار
الفضائية.
وق � ��ال ال �خ �م �ي��س ف ��ي س ��ؤال ��ه:
هل يوجد ترخيص ص��ادرة من
وزارة اإلع �ل��ام ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ق�ن��اة
األن� � ��وار ال �ف �ض��ائ �ي��ة؟ وه ��ل فعال
مركزها دولة الكويت؟ وهل يتم
بث برامجها الفضائية من خالل
دولة الكويت؟
وت � � ��اب � � ��ع  :ارج � � � � ��و ت � ��زوي � ��دي
ب � � �ص � ��ورة م � ��ن ت� ��رخ � �ي� ��ص ق� �ن ��اة
األن� � � ��وار ال �ف �ض��ائ �ي��ة وتزويدي
ب�ب�ي��ان��ات امل��دي��ر ال �ع��ام وب�ي��ان��ات
األسماء الصادر لهم الترخيص
ل�ل�ق�ن��اة وص� ��ورة ع �ق��د ال �ع �م��ل ان

علي الخميس

وجود وعدد العاملني في القناة
مع صور من عقود العمل.
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هنأ الالعب أحمد نقا بحصوله على ذهبية الكراسي المتحركة

دعا إلى منحهم مهلة لتعديل أوضاعهم

الهاجري يستنكر قطع التيار
الكهربائي عن منازل المواطنين
رف��ض النائب ماضي الهاجري
خ� � �ط � ��وة ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ق � �ط� ��ع ال� �ت� �ي ��ار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن م �ن��ازل امل��واط�ن�ين
بالجهراء مؤكدا ضرورة اعطائهم
مهلة لتصحيح أوضاعهم وإزال��ة
املخالفات وقطع التيار الكهربائي
عن األدوار املخالفة فقط.
وق� � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن � ��ه ل �ي��س م ��ن امل �ع �ق��ول
أن ت �غ��ض ال �ح �ك��وم��ة ال� �ط ��رف ع��ن
امل �خ��ال �ف��ات ال �خ �ط �ي��رة وال�ج�س�ي�م��ة
ال �ت ��ي ت �ه ��در امل� �ل� �ي ��ارات م ��ن أم� ��وال
ال� � � ��دول� � � ��ة وال ت � �ع � �ط� ��ي ال � �ف� ��رص� ��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين وت �ت �ع �ن��ت م �ع �ه��م وال
ت� �س� �ت� �خ ��دم م � ��ع م ��واط� �ن� �ي� �ن ��ا روح
ال �ق��ان��ون وت �ق �ط��ع ع�ن�ه��م ال�ك�ه��رب��اء
خاصة في وقت الصيف مع وجود
الحرارة العالية.
ودع� � � � ��ا ال� � �ه � ��اج � ��ري ال� �ح� �ك ��وم ��ة
إل� � ��ى إع � � � ��ادة ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي
ع��ن امل��واط �ن�ي�ن وإع �ط��ائ �ه��م ف��رص��ة
لتصحيح أوضاعهم.
م��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ه �ن��أ ال �ه��اج��ري
الع ��ب امل �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي �ت��ي ألل �ع��اب
القوى لذوي االحتياجات الخاصة
أحمد نقا املطيري بحصوله على
امليدالية الذهبية ملسابقة الكراسي
املتحركة ضمن منافسات بطولة
س��وي �س��را ال��دول �ي��ة ألل �ع��اب ال �ق��وى
معربا ع��ن فخره بهذا ال�ف��وز ال��ذي

عسكر يطالب بسرعة إعادة التيار
الكهربائي إلى بيوت الجهراء

نطالب بمنحهم
فرصة لتصحيح
أوضاعهم

استنكر النائب عسكر العنزي
قيام البلدية بقطع الكهرباء عن
عدد من البيوت املخالفة للبناء
ب��إض��اف��ة ب �ع��ض األدوار وال �ت��ي
ي �ع �ي��ش ب �ه��ا م ��واط� �ن ��ون ل��دي�ه��م
ع� ��وائ� ��ل م� ��ن األط � �ف� ��ال وال �ن �س ��اء
وك � �ب� ��ار ال� �س ��ن دون ان ت ��راع ��ي
البلدية األج��واء شديدة الحرارة
ال� �ت ��ي ت� �م ��ر ب� �ه ��ا ال � �ب�ل��اد ح��ال �ي��ا
ودون منح اصحاب تلك البيوت
وامل��ؤج��ري��ن ب�ه��ا م�ه�ل��ة مناسبة
ل �ت��وف �ي��ق أوض��اع �ه��م م�س�ت�غ��رب��ا
م��ن ق�ي��ام البلدية بتلك الخطوة
غير االن�س��ان�ي��ة بقطع الكهرباء
عن مواطنني وأسر وعوائل دون
ان تنتظر البلدية صدور قانون
البلدية الجديد من مجلس االمة
وال � ��ذي أق� ��ره امل �ج �ل��س ب��امل��داول��ة
االول� � ��ى وس �ي �ت��م اق� � ��رار امل ��داول ��ة
الثانية بعد اقل من أسبوعني.
وق � � � ��ال ع� �س� �ك ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي :ان� �ن ��ا ن� �ط ��ال ��ب وزي� ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة ووزي��ر
امل� � ��واص� �ل��ات ع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري
بسرعة إع��ادة التيار الكهربائي
ال � � ��ذي ت � ��م ق �ط �ع ��ه ع � ��ن ع� � ��دد م��ن
ال� �ب� �ي ��وت ف� ��ي ال� �س� �ك ��ن ال� �خ ��اص
ف��ي ال �ج �ه��راء مل�خ��ال�ف�ت�ه��م ال�ب�ن��اء
بإضافة أدوار للمباني وانتظار
ص ��دور ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة ال�ج��دي��د

ماضي الهاجري

ي �ع��د ان� �ج ��ازا ك �ب �ي��را ل ��ه ول��ري��اض��ة
املعاقني الكويتية ويضاف للسجل
الرائع ملنتسبي هذه الفئة العزيزة
على قلوبنا ف��ي حصد االن�ج��ازات
الرياضية التي ترفع اس��م الكويت
عاليا في املحافل الدولية.
وأضاف الهاجري أن هذا االنجاز
يثبت وي�ع��زز م��ا نؤكد عليه دائما
من أن هذه الفئة تستحق كل الدعم
وااله� �ت� �م ��ام وال ��رع ��اي ��ة م ��ن ال��دول��ة
م�ش�ي��را إل��ى ال��دع��م ال�لام �ح��دود من
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
وتوجيه الحكومة وال ��وزراء دائما
باالهتمام بهذه الفئة وتذليل كافة
العقبات التي تواجهها.

وزاد :بأن لجنة ذوي االحتياجات
ال � �خ� ��اص� ��ة ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ت � �ب � ��ذل ك��ل
الجهود من أجل اقرار القوانني التي
تكفل ال��دع��م الكامل وامل��زاي��ا املادية
وامل �ع �ن��وي��ة ل �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن خ�ل�ال
التعديالت املتكررة على القانون 8
لسنة  2010ال�ت��ي ت�ج��ري�ه��ا اللجنة
م ��ن أج ��ل اس �ت �ك �م��ال ك��اف��ة ال �ح�ق��وق
لذوي االحتياجات الخاصة مجددا
تهنئته لالعب املطيري متمنيا له
ولكل الالعبني من ذوي االحتياجات
الخاصة دوام النجاح واالن�ج��ازات
في جميع املجاالت

على البلدية انتظار
صدور القانون
الجديد في
المداولة الثانية

عسكر العنزي

ال � � � ��ذي س � �ي � �ق� ��ره م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ب��امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ج�ل�س��ة 7
ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل وس�ي�ن�ظ��م عملية
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م �خ��ال �ف��ات ال �ب �ن��اء
وس � �ي � �ن� ��ص ع � �ل� ��ى ع � � � ��دم ج � � ��واز
ق� �ط ��ع ال � �ت� �ي ��ار ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ع��ن
املساكن بمجرد اإلدع��اء بوجود
م �خ ��ال �ف��ات و أن ي� �ك ��ون ال �ق �ط��ع
ب �ق��رار م��ن امل�ح�ك�م��ة ف�ق��ط وليس
بقرار من البلدية منفردة.
وش � ��دد ع �س �ك��ر ع �ل��ى ض� ��رورة
ق �ي��ام ال �ب �ل��دي��ة ب�م�ن��ح امل��واط �ن�ين
اص � � � � � �ح� � � � � ��اب ت � � � �ل� � � ��ك ال� � � �ب� � � �ي � � ��وت
وامل � �س � �ت� ��أج� ��ري� ��ن ب � �ه� ��ا واالس � � ��ر
وال� � �ع � ��وائ � ��ل ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ي ��ش ب �ه��ا
مهلة من  4الى  6أشهر لترتيب

أوض ��اع� �ه ��م وم � ��راع � ��اة ل�ل�أج ��واء
شديدة الحرارة حاليا .
واس �ت �غ��رب عسكر م��ن اس��راع
البلدية ف��ي قطع الكهرباء دون
رحمة عن السكن الخاص بحجة
مخالفته للبناء بإضافة بعض
األدوار ودون إع �ط��اء املواطنني
مهلة لتوفيق اوض��اع�ه��م بينما
ت�ت�ع��ام��ل ال�ب�ل��دي��ة ب�ط��ري�ق��ة كلها
ود ورحمة وانسانية مع السكن
االس�ت�ث�م��اري امل�خ��ال��ف والقطاع
ال�ع�ق��اري ال�ت�ج��اري امل�خ��ال��ف في
البناء.

تعديل مدة الصلح للمخالف لتصبح  60يوما بدال من 30

الرويعي واللغيصم يقترحان تعديالت على قانون البلدية
تقدم النائبان د.عودة الرويعي
وس� �ل� �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م ب ��اق� �ت ��راح
ال��ى رئ�ي��س لجنة امل��راف��ق العامة
ي�ت�ض�م��ن ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
البلدية وجاء في نص االقتراح:
 - 1ت� �ض ��اف ع � �ب ��ارة (ع� �ل ��ى أن
ي �ك��ون م ��ن ي �ت��م ت�ع�ي�ي�ن��ه ح��اص�لا
على مؤهل جامعي) إلى املادة (4
فقرة ب) ليصبح نصها كالتالي:
ب -س � �ت� ��ة أع � � �ض � ��اء ي �ع �ي �ن��ون
ب � �م� ��رس� ��وم خ �ل ��ال خ� �م� �س ��ة ع �ش��ر
ي ��وم ��ا م ��ن ت ��اري ��خ إع �ل��ان ن�ت��ائ��ج
االن �ت �خ��اب��ات ع �ل��ى أن ي �ك��ون من
يتم تعيينه حاصال على مؤهل
جامعي.
 - 2ت�ع��دي��ل ق�ي�م��ة ال �غ��رام��ة في
املادة ( 38الفقرة األولى) بالغرامة
التي ال تقل عن (خمسني دينارا

ب � ��دال م� ��ن م ��ائ ��ة دي� � �ن � ��ار) ل �ي �ك��ون
نصها كالتي:
(م��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أي عقوبة
أشد منصوص عليها في قانون
آخ ��ر ت �ح��دد امل��راس �ي��م وال �ل��وائ��ح
امل� �ش ��ار إل �ي �ه��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ت��وق��ع ع �ل��ى من
يخالف أحكامها بالغرامة التي
ال تقل عن خمسني دينارا كويتيا
وال تزيد على خمسة آالف دينار
كويتي.
 - 3ت� � �ع � ��دي � ��ل م� � � � ��دة ال� �ص� �ل ��ح
للمخالف ف��ي امل��ادة ( )43ستون
يوما بدال من ثالثني يوما ألنها
ال ت �ك �ف��ي ف ��ي ك �ث �ي��ر م ��ن األح �ي��ان
ليكون نصها كالتالي:
ي�ج��وز ق�ب��ول ط�ل��ب ال�ص�ل��ح من
امل �خ��ال��ف ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��األف�ع��ال

د.عودة الرويعي

سلطان اللغيصم

املخالفة للوائح البلدية التي تقل
الغرامة املقررة لها عن خمسمائة
دي� � �ن � ��ار ك� ��وي � �ت� ��ي وع � �ل � ��ى م� �ح ��رر
امل�ح�ض��ر ب�ع��د م��واج �ه��ة امل�خ��ال��ف

باملخالفة أن يعرض عليه الصلح
ف�ي�ه��ا وي �ث �ب��ت ذل ��ك ف��ي م�ح�ض��ره
وع �ل��ى امل �خ��ال��ف ال ��ذي ي��رغ��ب في
ال� �ص� �ل ��ح أن ي ��دف ��ع خ �ل��ال س�ت�ين

ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ع ��رض ال�ص�ل��ح
ع� �ل� �ي ��ه ال � �ح� ��د األدن� � � � ��ى ل �ل �غ ��رام ��ة
امل � � �ق� � ��ررة ل �ل �م �خ��ال �ف��ة امل �ن �س��وب��ة
إل �ي��ه م ��ع ال ��رس ��وم وامل �ص��روف��ات
املستحقة للبلدية ويترتب على
الصلح حفظ محضر املخالفة أو
انقضاء الدعوى الجزائية صلحا
وت� �س ��وي ��ة ك ��اف ��ة آث � ��اره � ��ا ح�س��ب
األح��وال عدا مخالفات البناء فال
يجوز الصلح فيها.
 - 4ت �س �ت �ب��دل ع� �ب ��ارة (اإلدارة
ال �ع��ام��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب��ال�ن�ي��اب��ة
العامة) بالفقرة الثانية في املادة
( )44ليكون نصها كالتالي:
ولهم  -إذا توفرت دالئ��ل قوية
ع�ل��ى ارت �ك��اب م�خ��ال�ف��ات بالسكن
الخاص أو ما في حكمه  -تحرير
تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم

تخطر به النيابة العامة بواسطة
مدير عام البلدية أو من يفوضه
لطلب اإلذن بدخول تلك املساكن
ف� � ��إذا ت ��أك ��د ل �ج �ه��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق أن
ال � �ض� ��رورة ت �ق �ت �ض��ي م �ن��ح اإلذن
ب� ��ال� ��دخ� ��ول ت� � � ��أذن ك� �ت ��اب ��ة ب��ذل��ك
ول � �ل � �م ��وظ ��ف امل � �خ � �ت ��ص ت �ح��ري��ر
م�ح�ض��ر ب��امل �خ��ال �ف��ات وإح��ال�ت�ه��ا
إل ��ى ال �ج �ه��ة امل�خ�ت�ص��ة ول �ه��م في
ج �م �ي��ع األح � � ��وال أن ي�س�ت�ع�ي�ن��وا
بأفراد القوة العامة.
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اجتماعات اللجان
في ابريل 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا استغرقت 70
ساعة أنجزت خاللها  93موضوعا وأعدت بها  17تقريرا

خالل تقرير أعده قسم التقارير والمتابعة باألمانة العامة عن شهر أبريل

 11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا
وأنجزت  93موضوعا

أعد قسم التقارير
والمتابعة التابع إلدارة
الدعم االستشاري في
قطاع اللجان باألمانة
العامة تقريرا حول عمل
لجان المجلس الدائمة
والمؤقتة عن دور
االنعقاد العادي الرابع
خالل الفصل التشريعي
الرابع عشر عن شهر
أبريل.2016
ولوحظ من خالل التقرير
ان  11لجنة دائمة عقدت
 30اجتماعا في أبريل
استغرقت  70ساعة
وأنجزت خاللها  17تقريرا
شملت  93موضوعا.
وكانت لجنة الميزانيات
والحسابات الختامية
اكثر اللجان انعقادا
في أبريل بـ 12اجتماعا
استغرقت  34ساعة
و 25دقيقة تلتها لجنة
األولويات بـ 4اجتماعات
ثم لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية.
ونتناول في هذه
الحلقة اجتماعات اللجان
الدائمة وتقاريرها
والموضوعات المنجزة
والمتبقية على جدول
أعمالها.

لجنة العرائض والشكاوى

لجنة العرائض والشكاوى
ع �ق��دت اج �ت �م��اع��ا واح� � ��دا ف ��ي اب��ري��ل
اس �ت �غ��رق  4س ��اع ��ات ون �ص��ف ال �س��اع��ة
أن�ج��زت ت�ق��ري��را واح ��دا اش�ت�م��ل ع�ل��ى 19
موضوعا.
لجنة الداخلية والدفاع
ع� �ق ��دت اج �ت �م��اع��ا واح � � ��دا اس �ت �غ��رق
س ��اع ��ة ون �ص ��ف ال �س��اع��ة وأن � �ج ��زت 11
موضوعا أعدت به تقريرا واحدا وتبقى
ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا  162م��وض��وع��ا
منها:
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  26ل �س �ن��ة 1962
بتنظيم السجون.
 مشروع قانون مقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام املرسوم األميري
رق��م  15لسنة  1959ب�ق��ان��ون الجنسية
الكويتية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  11ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش��أن
جوازات السفر.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام
قوة الشرطة.
مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة
ال��ى امل��ادة  12من القانون رق��م  11لسنة
 1962في شأن جوازات السفر.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  35ل�س�ن��ة  1962ف��ي ش��أن
انتخابات أعضاء مجلس األمة.
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش � ��أن ت�ن�ظ�ي��م
االجتماعات واملواكب العامة.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
أح�ك��ام القانون رق��م  32لسنة  1967في
شأن الجيش (التقرير الثمانون للجنة
ال � �ش� ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال � ��دف � ��اع) س�ح��ب
ب�ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س  2013/6/11ال�ف�ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع ع�ش��ر دور االن�ع�ق��اد
العادي االول.
 مشروع قانون بشأن املختارين.م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ال� �ج ��دول
امل ��راف ��ق ل �ل �ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة 2006
ب ��إع ��ادة ت �ح��دي��د ال� ��دوائ� ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة
لعضوية مجلس األمة.
 مشروع قانون بإبدال عبارة (عاملم �ن��زل��ي) ب �ك �ل �م��ة (خ � � ��ادم) ح �ي �ث �م��ا ورد
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اقتراح برغبة

0 0 0

اقتراح بقانون

النص عليها في القوانني ذات الصلة.
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل امل � ��ادة 5من القانون رقم  24لسنة  1963بإنشاء
مجلس الدفاع األعلى.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ش��رك��اتاألمن والحراسة الخاصة.
 االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رةالثانية م��ن امل ��ادة الثامنة م��ن امل��رس��وم
األم �ي ��ري رق ��م  15ل�س�ن��ة  1959ب�ق��ان��ون
الجنسية الكويتية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن توحيدشهادات الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون بتعديل البند (د)م��ن امل ��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  11لسنة
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 1962في شأن جوازات السفر.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39من القانون رقم  32لسنة  1967في شأن
الجيش.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن إن�ش��اءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن إن�ش��اءالهيئة الوطنية ملكافحة املخدرات.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن ت�ح��دي��داقامة الوافدين.
 -االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض

التتمة ص07

الداخلية والدفاع تنجز  11موضوعا عن التجنيس
أنجزت لجنة الداخلية والدفاع
 11موضوعا عن التجنيس وجاءت
كالتالي :االقتراح بقانون مقدم من
اح �م��د ال �ع��ازم��ي ف ��ي ش ��أن ت�ح��دي��د
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالع � �ض� ��اء ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د د.
خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ف ��ي ش� ��أن ت�ح��دي��د
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 -االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ن

ال� �ع� �ض ��و ع� �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن� ��زي ب �ش ��أن
ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز منحه
الجنسية الكويتية لسنة .2014
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالع� � �ض � ��اء ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور خ�ل�ي��ل
ال �ص��ال��ح ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ال �ع��دد
ال � � � ��ذي ي� � �ج � ��وز م� �ن� �ح ��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية لسنة .2014
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال � �ع � �ض� ��و م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا ب �ت �ح��دي��د
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية لسنة .2014

 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو احمد الري في شأن تحديد
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية لسنة .2014
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون م � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و س� �ع ��دون ح �م��اد ف ��ي ش��أن
ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز منحه
الجنسية الكويتية سنة .2015
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون م � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��و م�ح�م��دط�ن��ا ب �ش��أن تحديد
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية لسنة .2015

اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � ��ن ال �ع �ض��و
ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي ف ��ي ش� ��أن ت�ح��دي��د
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة .2015
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون م � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��و د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ب�ش��أن
ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز منحه
الجنسية الكويتية سنة .2015
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون م � �ق� ��دم م��نال� �ع� �ض ��و ع� �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن� ��زي ب �ش ��أن
ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز منحه
الجنسية الكويتية سنة .2016

العرائض
والشكاوى أنجزت
 19موضوعا خالل
الشهر
الداخلية والدفاع
تبحث تنظيم
السجون وإنشاء
مجلس الدفاع
األعلى والوقاية
من المخدرات
تحديد إقامة
الوافدين وصندوق
اإلسكان العسكري
ومكافآت التقاعد
ضمن جدول أعمال
اللجنة
مقترح إلنشاء
الهيئة الوطنية
لمكافحة
المخدرات على
جدول الداخلية
والدفاع
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االثنين  23شعبان  30 . 1437مايو 2016

اجتماعات اللجان
في ابريل 2016
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا استغرقت 70
ساعة أنجزت خاللها  93موضوعا وأعدت بها  17تقريرا

من بينها االستقرار الوظيفي للعاملين في القطاعين األهلي والنفطي

 377موضوعا على جدول أعمال المالية
أهمها تعزيز االستقرار المالي في الدولة
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

تتمة المنشور ص 06
احكام القانون رقم  23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة.
 االق � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن ن�ق��لامل �ن �ش��آت وامل �ب ��ان ��ي ال �ع �س �ك��ري��ة خ ��ارج
حدود املناطق السكنية.
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديلب �ع��ض أح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 70لسنة  1980بشأن العسكريني الذين
اس �ت �ف��ادوا م��ن أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 31
ل �س �ن��ة  1967ف ��ي ش� ��أن س ��ري ��ان أح �ك��ام
ق ��ان ��ون م �ع ��اش ��ات وم� �ك ��اف ��آت ال �ت �ق��اع��د
للعسكريني ع�ل��ى غ�ي��ره��م م��ن العاملني
ب �ت �ك �ل �ي��ف م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي م �ن��اط��ق
العمليات الحربية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن حظراملشاركة في أعمال قتالية في الخارجي.
 االقتراح بقانون في شأن حق إعفاءاللحى للعسكريني.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل امل ��ادة 12من املرسوم بالقانون رقم  65لسنة
 1979ف ��ي ش� ��أن االج �ت �م ��اع ��ات ال �ع��ام��ة
والتجمعات.
 االقتراح بقانون في شأن تجنيسأب� � �ن � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات امل� � �ت � ��زوج � ��ات م��ن
جنسيات غير كويتية.
 االقتراح بقانون في شأن تجنيسأب�ن��اء الكويتيات امل�ت��زوج��ات م��ن أزواج
يحملون جنسية غير كويتية.
 االقتراح بقانون في شأن تجنيسأبناء الكويتيات.
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ع �ق ��دت  3اج �ت �م��اع��ات اس �ت �غ��رق��ت 8
س��اع��ات ورب ��ع ال�س��اع��ة أن�ج��زت خاللها
 8مواضيع اع��دت بها  3تقارير وتبقى
ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا  377م��وض��وع��ا
منها:
 مرسوم بقانون رق��م  2لسنة 2009بشأن تعزيز االستقرار املالي في الدولة.
 مرسوم بقانون رق��م  3لسنة 2009بتمديد مدة القرض املقررة في املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  50ل�س�ن��ة  1978ب ��اإلذن
للحكومة بعقد قرض عام.
 م �ش��روع ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالستعانة بالشركات املؤهلة في مجال
تطوير الحقول النفطية.
 -م �ش��روع ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ص �ن��دوق
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موضوعات أخرى

الكويت للتنمية االجتماعية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون
رقم  68لسنة .1980
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن م��زاول��ةمهنة مراجعة الحسابات.
 مشروع قانون بشأن غرفة تجارةوص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت (امل �ن �ج��ز ب��ال�ت�ق��ري��ر
الثالث والخمسني بالفصل التشريعي
الثالث عشر).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح � �ك� ��ام امل � ��رس � ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م 48
ل �س �ن ��ة  1988ب � � � ��اإلذن ل �ل �ح �ك ��وم ��ة ف��ي
إنشاء محفظة مالية ل��دى بنك الكويت

شكوى وعريضة
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ال � �ص � �ن ��اع ��ي ألغ � � � � ��راض دع � � ��م س �ي��اس��ة
االئتمان في مجال االنتاج الزراعي.
 مشروع قانون بشأن زيادة النسبةالتي تقتطع من االيرادات العامة للسنة
املالية .2012/2011
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام املرسوم بالقانون رق��م  34لسنة
 1980ف��ي ش ��أن أي �ل��ول��ة أس �ه��م ال�ق�ط��اع
الخاص في شركة املواصالت الكويتية
الى الدولة.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح�ك��ام القانون رق��م  74لسنة  1988في
ش��أن أيلولة أسهم القطاع ال�خ��اص في
ش��رك��ة م�ط��اح��ن ال��دق �ي��ق ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��ى
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ال��دول��ة وت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون رق��م  29لسنة
 1961ف��ي ش ��أن ان �ش��اء ش��رك��ة م�ط��اح��ن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �م �س��اه �م��ة دول ��ةال �ك��وي��ت ف ��ي رأس� �م ��ال ب �ن��ك االس�ت�ث�م��ار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح � �ك� ��ام ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة 2012
ف� ��ي ش � ��أن ان � �ش� ��اء وت ��أس� �ي ��س م�ح�ف�ظ��ة
اس �ت �ث �م��اري��ة ل ��دع ��م وت �ش �ج �ي��ع ال�ط�ل�ب��ة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��حمعاشات استثنائية ألصحاب املعاشات
من العسكريني ورجال اإلطفاء.

 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن منح ب��دالتومكافآت للموظفني املدنيني الكويتيني
العاملني في القطاع العسكري.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادةج��دي��دة ل �ل �م��ادة  2م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 25
لسنة  1974ب��إع��ادة تنظيم ال�ص�ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
 االقتراح بقانون في شأن تأسيسش ��رك ��ة م �س��اه �م��ة ك��وي �ت �ي��ة ب ��اس ��م ب�ن��ك
الكويت للتنمية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ه�ي�ئ��ةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش � ��أن غ��رف��ةتجارة وصناعة الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن حظراس�ت�ي��راد اللجوم م��ا ل��م تكن مصحوبة
بشهادة ذبح اسالمي.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 19من القانون رقم  47لسنة 1993في شأن
الرعاية السكنية(بدل ايجار).
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��حعالوة اجتماعية عن األوالد.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديلالفقرة األول��ى من امل��ادة الثالثة القانون
رقم  19لسنة  2000في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكومية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �م �ن��ح ع �ل�اوةاج �ت �م ��اع �ي ��ة ع� ��ن األوالد وامل� �ع ��اش ��ات
التقاعدية واملساعدات العامة.
 -االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديل

المالية أنجزت الرسوم والتكاليف
وتعرفة الكهرباء والماء
أن � � �ج � � ��زت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 8
موضوعات وجاءت كالتالي:
 مشروع قانون بتعديل احكامال �ق��ان��ون رق ��م  79ل�س�ن��ة  1995في
ش ��أن ال ��رس ��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة
مقابل االنتفاع باملرافق والخدمات
العامة.
 م � � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش ��أنت�ح��دي��د ت�ع��رف��ة وح��دت��ي ال�ك�ه��رب��اء
واملاء.

 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي ��سم �ج �ل��س االم� � ��ة وب � �ن� ��اء ع �ل ��ى ق� ��رار
املجلس بجلسته املنعقدة بتاريخ
 2016/1/26ب �ت �ك �ل �ي ��ف م �ك �ت��ب
املجلس دراسة الوضع االقتصادي
وال � �غ� ��اء ال� ��دع� ��وم ف �ق��د ق � ��رر م�ك�ت��ب
املجلس بتكليف اللجنة ب��دراس��ة
الوضع االقتصادي والغاء الدعوم
وان تكون في حالة انعقاد مع كل
من وزارة املالية وديوان املحاسبة

ول� �ج� �ن ��ة ال �ت �ن �م �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
باملجلس االعلى للتخطيط لدراسة
امل��وض��وع��ات ذات الصلة وم��واف��اة
املجلس بالتوصيات املناسبة لكل
ال�ت�ش��ري�ع��ات وال � �ق ��رارات امل�ط�ل��وب��ة
س �ن �ه��ا وان � �ج� ��ازه� ��ا ع� �ل ��ى ان ي�ت��م
تقديم تقرير للمجلس قبل جلسة
.2016/3/1
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي ��سم �ج �ل��س االم � � ��ة ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة

ب �م �ن��اق �ش��ة ال ��رس ��ال ��ة ال � � � ��واردة م��ن
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
امل ��ال �ي ��ة ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ال�ت��ي ج��اء ب�ه��ا ان (وك��ال��ة م��ودي��ز)
ق��ررت وض��ع التصنيف االئتماني
ال� �س� �ي ��ادي ل ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت�ح��ت
املراجعة للنظر في املراجعة للنظر
ف��ي ت�خ�ف�ي�ض��ه وارف� ��ق ب�ه��ا رس��ال��ة
من محافظ البنك املركزي تتضمن
تفصيالت هذا املوضوع.

الفقرة األول��ى من امل��ادة الثالثة القانون
رقم  19لسنة  2000في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكومية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالستعانة بالشركات املؤهلة في مجال
تطوير الحقول النفطية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن �ش��اءاملجلس األعلى لقياس ومتابعة األداء
الحكومي.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن �ش��اءاملجلس األعلى لقياس ومتابعة األداء
الحكومي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم  101لسنة  2013في
شأن التأمني ضد البطالة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��ماس�ت�ع�م��ال أس �ل��وب امل�ق��اب�ل��ة الشخصية
عند التعيني في الوظائف العامة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء محفظةمالية لدى بيت الزكاة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حمايةالرواتب واملعاشات التقاعدية ومكافأة
ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين املقترضني
وم �ن ��ع ال �ح �ج��ز أو ال �خ �ص��م ب��أك �ث��ر م��ن
ن� �ص ��ف ال � ��رات � ��ب ال� �ش� �ه ��ري أو امل� �ع ��اش
التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.
 االقتراح بقانون في شأن االستقرارال ��وظ �ي �ف ��ي ل �ل �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف��ي
القطاعني األهلى والنفطي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  6لسنة  2008في
شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية الى شركة مساهمة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساألم��ة باملوافقة على طلب رئيس لجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
ب� ��إح� ��ال� ��ة م � ��وض � ��وع ت �ق �ي �ي ��م م��ؤس �س��ة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وم��ا بينه
ممثلو دي��وان املحاسبة ف��ي مالحظات
ع �ل��ى ال �ت �ق �ي �ي��م م ��ع ب� �ي ��ان أث � ��ر اع �ت �م��اد
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة للمؤسسة على
عملية التقييم.
 رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ � ��س م�ج�ل��ساألمة بإحالة كتاب وزير املالية في شأن
الكشف التفصيلي بجميع املشروعات
التي أبرمتها وزارة املالية على أم�لاك
ال ��دول ��ة ال �ع �ق��اري��ة وف �ق��ا ل �ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء
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اجتماعات اللجان
في ابريل 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا استغرقت 70
ساعة أنجزت خاللها  93موضوعا وأعدت بها  17تقريرا

 28مشروعا بقانون بشأن القضاء
على جدول أعمال اللجنة التشريعية
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

تتمة المنشور ص07
والتشغيل وتحويل امللكية للدولة قبل
صدور قانون رقم  7لسنة  2008وتقرير
بمشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكنية
م��وض �ح��ا ف �ي��ه م� ��دى ال � �ت ��زام امل�س�ت�ث�م��ر
بتفنيذ جميع بنود العقد وشروطه.
 تقرير االستقرار املالي .2013 تقرير بنك الكويت امل��رك��زي نصفال �س �ن��وي ب�ق�ي�م��ة ال �س �ن��دات وال �ص �ك��وك
ال �ت��ي أص��درت �ه��ا ال ��دول ��ة وك ��اف ��ة ال��دع��م
الحكومي عن الفترة .2013/6/30-1/1
 تقرير الخاص بمتابعة توصياتتقييم ك�ف��اءة أن�ظ�م��ة ال�ك�ش��ف ع��ن ال�غ��از
وال �ح��ري��ق ف��ي م��راك��ز ال�ت�ج�م�ي��ع بشركة
ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت وال � � ��ذي ت ��م ان � �ج� ��ازه ف��ي
يونيو  2015وبالتعاون مع شركة نفط
الكويت.
 التقرير الخاص بتقييم فاعلية أداءتنفيذ م�ش��اري��ع خ�ط��ة التنمية للهيئة
العامة للشباب والرياضة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��اص ب�ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءةوف��اع �ل �ي��ة أداء ال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م��اري
ل � � �ل � � �ص � � �ن � ��دوق ال � � �ك � ��وي � � �ت � ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة
االقتصادية العربية.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �خ ��اص ب�ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءةوف��اع �ل �ي��ة ال �ص �ي��ان��ة ب �م �ص��اف��ي ش��رك��ة
البترول الوطنية الكويتية.
 ت �ق��ري��ر امل �ت��اب �ع��ة ن �ص��ف ال �س �ن��ويللخطة السنوية  2016/2015عن الفترة
.2015/9/30 2015-/4/1
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساألم��ة باملوافقة على اح��ال��ة ك�ت��اب وزي��ر
ال �ن �ف��ط وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س.
مرفق به رد الحكومة بشأن تقرير لجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ت� �ج ��اوزات ه�ي�ئ��ة أس ��واق
املال رقم 1و.2
لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية
ع�ق��دت اللجنة اج�ت�م��اع�ين ف��ي أب��ري��ل
اس� �ت� �غ ��رق ��ت س� ��اع� ��ة ون � �ص� ��ف ال �س ��اع ��ة
أنجزت خاللها  16موضوعا أعدت بها
 7ت�ق��اري��ر وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول اعمالها
 236موضوعا منها:
 املرسوم بقانون رقم  12لسنة 2008ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء
الصادر بالقانون رقم  16لسنة .1960
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون امل ��راف ��ق ب��إص��دارق � � ��ان � � ��ون ال � � � � � �ج � � � � ��زاءات واالج � � � � � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
 مشروع قانون بشأن تنظيم تداولاملعلومات ووثائق الدولة.
 -م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

احكام املرسوم بالقانون رق��م  67لسنة
 1980بإصدار القانون املدني.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال��رس��ومالقضائية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك��ام ق��ان��ون االج � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
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اقتراح برغبة

اقتراح بقانون

ال �ج��زائ �ي��ة ال� �ص ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 17
ل�س�ن��ة ( 1960إج� � ��راء اإلع �ل��ان لتكليف
الحضور).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام القانون الجزاء الصادر بالقانون
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960ب �ش��أن اس�ت�ع�م��ال
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العنف أو التهديد ضد األشخاص).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف � � �ع � ��ات امل ��دن� �ي ��ة
وال�ت�ج��اري��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 38
لسنة ( 1980رد القضاء).
 -م � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون رق� � ��م  15ل �س �ن��ة

 2004ب��إح��ال��ة م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن
التسجيل العقاري.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  16ل �س �ن��ة 1960
ب��إص��دار قانون ال�ج��زاء (استغالل هوي
الشخص الضعيف).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف � � �ع � ��ات امل ��دن� �ي ��ة
والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون
رق � ��م  38ل �س �ن��ة ( 1980ب� �ش ��أن االع �ل��ان
للشركات).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون ق� ��ان� ��ون االج � � � � ��راءات
واملحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم  17لسنة ( 1960دعوى املرفوعة على
غير املتهمني الى الجهات املختصة).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة ( 1960العقوبة على املرأة
التي تسقط وليدها).
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب� ��إص� ��دار ق��ان��وناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح � � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف � � �ع � ��ات امل ��دن� �ي ��ة
والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون

التشريعية تنجز «التحقيقات»
والصيدلة وتنظيم الخبرة
أن� �ج ��زت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع �ي��ة
والقانونية  16موضوعا وجاءت
كالتالي:
 مرسوم برقم  91لسنة 2016ب ��رد االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون امل �ق��دم من
ب � �ع� ��ض اع � � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق � ��م  53ل �س �ن��ة  2001ف� ��ي ش ��أن
االدارة العامة للتحقيقات بوزارة
الداخلية.
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ت �ع��دي��لب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م
ال�خ�ب��رة ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رقم
 40لسنة .1980
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض ��و د .م �ن �ص ��ور ال �ظ �ف �ي��ري
باضافة فقرة جديدة الى املادة 28
مكررا أ من القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش�ت��ي

بتعديل بعض احكام القانون رقم
 11ل�س�ن��ة  2015ب��اص��دار الخطة
االنمائية للسنوات -2016/2015
.2020/2019
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالعضاء د .عودة الرويعي وماجد
امل �ط �ي��ري وم �ح �م��د ط �ن��ا وف�ي�ص��ل
ال � �ك � �ن� ��دري وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي ��وف
بتعديل بعض احكام القانون رقم
 11ل�س�ن��ة  2015ب��اص��دار الخطة
االنمائية للسنوات -2016/2015
.2020/2019
 اق� � � � �ت � � � ��راح ب � � �ق� � ��ان� � ��ون م � �ق� ��دمم� � ��ن االع� � � �ض � � ��اء ط � �ل ��ال ال �س �ه �ل��ي
وعبدالله التميمي وعبدالحميد
دش � �ت� ��ي وع� � � � ��ادل ال � �خ � ��راف � ��ي ود.
ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال � �ط ��ري � �ج ��ي ب �ت �ع��دي��ل
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 11
ل �س �ن ��ة  2015ب � ��اص � ��دار ال �خ �ط��ة
االنمائية للسنوات 2016-/2015
.2020/2019

 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالع �ض��اء ص��ال��ح ع��اش��ور وط�لال
ال �س �ه �ل ��ي ود .ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة
وع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د وع �ب��دال �ل��ه
ال�ت�م�ي�م��ي ب�ت�ع��دي��ل امل � ��ادة  17من
ال�ق��ان��ون رق��م  28لسنة  1996في
ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م م �ه �ن ��ة ال �ص �ي��دل��ة
وتداول االدوية.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش�ت��ي
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق� ��م  39ل �س �ن��ة  2010ب�ت��أس�ي��س
شركات كويتية مساهمة تتولى
ب� �ن ��اء وت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط ��ات ال �ق ��وى
الكهربائية.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالع � � �ض� � ��اء د .ع � � � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي
وم � ��اج � ��د م� ��وس� ��ى وم� �ح� �م ��د ط �ن��ا
وس� � �ل� � �ط � ��ان ال� � �ش� � �م � ��ري وف� �ي� �ص ��ل
ال �ك �ن��دري ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
القانون رقم  39لسنة  2010بشأن

تأسيس شركات كويتية مساهمة
ت �ت��ول��ى ب� �ن ��اء وت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط��ات
القوى الكهربائية وتحلية املياه
في الكويت.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالع� � �ض � ��اء ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
ود .عبدالله الطريجي وعبدالله
ال � �ت � �م � �ي � �م ��ي وع� � � � � � ��ادل ال � �خ � ��راف � ��ي
وسلطان الشمري بتعديل بعض
احكام القانون رقم  39لسنة 2010
ب �ش��أن ت��أس�ي��س ش��رك��ات كويتية
م �س��اه �م��ة ت �ت��ول��ى ب �ن ��اء وت�ن�ف�ي��ذ
م� �ح� �ط ��ات ال� � �ق � ��وى ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة
وتحلية املياه في الكويت.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال�ع�ض��و ص��ال��ح ع��اش��ور باضافة
م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  1م �ك��ررا ال��ى
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  40لسنة
 1980ب � ��اص � ��دار ق� ��ان� ��ون ت�ن�ظ�ي��م
الخبرة.

رقم  38لسنة  1980القانون رقم  51لسنة
 1984في شأن االحوال الشخصية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق� ��م  16ل �س �ن��ة ( 1960ج ��رائ ��م ال �ج��رب
والسلم).
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش � ��أن ح�ظ��راستحداث وانتاج وتخزين واستعمال
االسلحة الكيميائية.
 م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ة م ��ادةجديدة لقانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة  1960حضر التسول.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  31ل �س �ن��ة 1970
ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء
لسنة  ( 1960إثارة النعرات الطائفية أو
القبلية).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق��م  16لسنة ( 1960م ��ادة ع��ن جريمة
الزنا ومادة اخرى استعمال العنف ضد
املوظف).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام القانون االج ��راءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانو رقم  17لسنة
( 1960اهانة العلم الوطني).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام قانون الجزاء رقم  16لسنة 1960
(التشكيك ف��ي ن��زاه��ة ال�ق�ض��اء) مسترد
 2003/10/1احالة اصلية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح�ك��ام القانون رق��م  67لسنة  1983في
شأن الهيئة العامة لشؤون القصر.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك��ام ق��ان��ون االج � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات
ال �ج��زائ �ي��ة ال� �ص ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 17
لسنة .1960
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح�ك��ام القانون رق��م  51لسنة  1984في
شأن االحوال الشخصية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام املرسوم بالقانون رق��م  23لسنة
 1990بشأن قانون تنظيم القضاء.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة 11م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  40لسنة  1972بشأن
حاالت الطعن بالتمييز واجراءاته.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق��م  16لسنة ( 1961التجمهر داخ��ل او
حول دور العدالة).
 -مشروع قانون بتعديل امل��ادة 200
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا استغرقت 70
ساعة أنجزت خاللها  93موضوعا وأعدت بها  17تقريرا

اللجنة التعليمية تبحث تنظيم التعليم
وإنشاء جامعات حكومية
لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد

تتمة المنشور ص08
مكررا من قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رقم  17لسنة
( 1960الطعن في االحكام الصادرة من
محكمة الجنح املستأنفة).
 اق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��إن� �ش ��اء ه�ي�ئ��ةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 اقتراح بقانون في شأن ضم االدارةالعامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادت�ينجديدتني برقم  111مكررا و 111مكررا أ
الى القانون رقم  16لسنة  1960بإصدار
قانون الجزاء ( 3مواد).
 ط� �ل ��ب ال � ��رئ � ��ي ب ��إح ��ال ��ة ال �ف �ق��رت�ي�نال��واردت�ين ف��ي ج��دول اع�م��ال رقمي - 17
 18واملتعلقتني بالتقرير الحادي عشر
التكميلي للتقرير ال�ث��ام��ن وال�ع�ش��ري��ن
للجنة ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن مشروع
القانون باملوافقة على اتفاقية الرياض
ل �ل �ت �ع��اون ال �ق �ض��ائ��ي وال �ت �ق��ري��ر ال�ث��ان��ي
ع�ش��ر التكميلي للتقرير ال�ت��اس��ع عشر
للجنة ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن مشروع
القانون باملوافقة على معاهدة منظمة
امل��ؤت �م��ر االس �ل�ام ��ي مل �ك��اف �ح��ة االره � ��اب
ال��دول��ي ال��ى لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة الح �ت �م��ال ان ت �ك��ون بعض
املواد فيها شبهة دستورية واالستعانة
بهيئة الخبراء الدستوريني إلبداء الرأي
فيهم.
 تكليف لجنة ال�ش��ؤون التشريعيةوال�ق��ان��ون�ي��ة التحقيق ف��ي ك��ل م��ا كشفه
االع � � �ض � ��اء امل �س �ت �ق �ي �ل ��ون ف � ��ي ج �م �ع �ي��ة
ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورف� ��ع ت �ق��ري��ر ال��ى
املجلس في بداية دور االنعقاد القادم.
 تكليف لجنة ال�ش��ؤون التشريعيةوال�ق��ان��ون�ي��ة دراس� ��ة ال�ت�ق��ري��ر العشرين
للجنة ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن مشروع
قانون باملوافقة على االتفاقية االمنية
ب �ي ��ن دول م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ل� � ��دول
الخليج العربية لدراستها من الناحية
الدستورية.
 تكليف لجنة ال�ش��ؤون التشريعيةوال �ق��ان��ون �ي��ة دراس� ��ة ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س
للجنة ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن مشروع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ات �ف ��اق �ي ��ة ب�ين
ح � �ك� ��وم� ��ة دول � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت وح� �ك ��وم ��ة
ج�م�ه��وري��ة ق �ب��رص ب �ش��أن ال �ت �ع��اون في
م� �ج ��ال م �ك��اف �ح��ة االره� � � ��اب وال �ج��ري �م��ة
امل� �ن� �ظ� �م ��ة واالت � � � �ج� � � ��ار غ � �ي� ��ر امل� � �ش � ��روع
ب ��امل �خ ��درات وم � ��واد امل ��ؤث ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ة
وس�ل�ائ �ف �ه��ا وال� �ه� �ج ��رة غ �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة
والجرائم الجنائية االخرى.
 -تكليف لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

والقانون دراس��ة التقرير الثامن للجنة
ال�ش��ؤون الخارجية ع��ن م�ش��روع قانون
باملوافقة على ات�ف��اق ت�ع��اون أم�ن��ي بني
حكومة دول��ة الكويت وحكومة اململكة
االردنية الهاشمية.
 تكليف لجنة ال�ش��ؤون التشريعيةوال �ق��ان��ون �ي��ة دراس � � ��ة ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن
وال�ع�ش��ري��ن للجنة ال �ش��ؤون الخارجية
عن مشروع قانون على اتفاقية مقر بني
ح�ك��وم��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت وم��رك��ز مجلس
التعاون الخليج العربية إلدارة حاالت
الطوارئ.
 رس��ال��ة م��ن العضو د .عبدالحميدع � �ب� ��اس دش � �ت� ��ي ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا اح ��ال ��ة
موضوع تفسير املادة  111من الدستور
ال��ى امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة ل�ب�ي��ان م��ا اذا
كان النائب يتمتع بالحصانة البرملانية
فيما ب�ين ادوار االن�ع�ق��اد ح��ال مزاولته
اع�م��ال��ه باللجان البرملانية كرئيس او
مقرر او كعضو باللجنة.
 رسالة من رئيس لجنة امليزانياتوال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا من
امل �ج �ل��س ت�ك�ل�ي��ف وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ت��زوي��د
ال�ل�ج�ن��ة ب��ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ط�ل�ب�ت�ه��ا عن
القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد
ال��رس��وم امل�ق��رر بالقانون ق��رم 1994/50
وقد وافق املجلس على احالة الطلب الى
لجنة ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية
لبيان مدى دستورية الطلب من عدمه.
لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد
ع�ق��دت اللجنة اج�ت�م��اع�ين ف��ي اب��ري��ل
استغرقا ساعة وخمسني دقيقة انجزت
خاللها موضوعني اع��دت بهما تقريرا
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اقتراح بقانون

واح��دا وهما امل�ش��روع بقانون في شأن
ح� �ق ��وق امل� ��ؤل� ��ف وال � �ح � �ق ��وق امل � �ج� ��اورة
واالق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون امل �ق ��دم م ��ن ال�ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال� ��دي� ��وس� ��ان ف� ��ي ش � ��أن ح �ق��وق
امللكية الفكرية املجاورة وادارة الحقوق
الجماعية وتبقى على ج��دول اعمالها
 148موضوعا منها:
 االق�ت��راح بقانون قفي ش��أن حمايةالنشء في االعالم املرئي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيموظيفة املذيع بوزارة االعالم.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال��دع��اي��ةاالنتخابية في االعالم املرئي واملسموع
واملطبوعات والنشر.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اءج ��ام �ع ��ة ح �ك��وم �ي��ة ب �م �ح��اف �ظ��ة م �ب ��ارك
الكبير او االحمدي.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن تنظيمالتعليم العالي.
 االقتراح بقانون في شأن االستعانةبالكويتيني املتقاعدين للعمل كحراس
امن باملدارس الحكومية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيمالتعليم العالي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيمال � �ج� ��ام � �ع� ��ات وال � �ك � �ل � �ي� ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
واملعاهد الحكومية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء الهيئةالعليا لالعتماد وضمان جودة التعليم.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ج��ام�ع��ةحكومية بمحافظة الجهراء.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل اوض��اعامل ��درس �ي�ن امل �س��اع��دي��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين م��ن
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
 -االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م
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اوض� � � � ��اع ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ح �م �ل ��ة ش� �ه ��ادة
ال ��دك � �ت ��وراه وال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ع�ل��ى
نفقتهم الخاصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة دراسة مشكلة تأخر وزارة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ب��اع �ت �م��اد ال �ش �ه��ادات
ال � ��دراس � �ي � ��ة ل� �ل� �ط�ل�اب ال� � ��دارس �ي ��ن ع �ل��ى
نفقتهم الخاصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة اج��راءات ال��وزارة لتطوير
املنظومة التعليمية وتشجيع البحث
العلمي وت�ط��وي��ر ال�ف�ك��ر ل��دى ال��دارس�ين
باملراحل التعليمية املختلفة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة االجراءات التي تمت حتى
االن في تنفيذ مشروعي جامعة الكويت
ب �م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��دادي� ��ة وج ��ام� �ع ��ة ج��اب��ر
على ض��وء االح �ك��ام ال�ق��وان�ين ال�ص��ادرة
بشأنها.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة اجراءات وزارة االعالم في
ت��وج�ي��ه ال�س�ي��اس��ة االع�لام �ي��ة وال�ف�ك��ري
وال �ث �ق��اف �ي��ة وم � ��دى اس �ه��ام �ه��ا ف ��ي رق��ي
الفكر والشعور باملواطنة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على طلب رئيس اللجنة
على مناقشة م��وض��وع مشكلة الشعب
ال ��دراس� �ي ��ة امل �غ �ل �ق��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب.
 -رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلس

االم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل �ق��دم من
بعض االع �ض��اء بتكليف لجنة ش��ؤون
التعليم والثقافة دراسة موضوع الوزن
ال �ن �س �ب��ي ال �خ ��اص ب��امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة
(ع �ل��ى ان ت �ق��دم ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا خ�لال
شهر من تاريخ .)2014/12/3
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على الرسالة املقدمة من
بعض االعضاء بتكليف اللجنة مناقشة
م��وض��وع ت�ع��دي��ل منهج ال�ل�غ��ة العربية
والتربية االسالمية بوزارة التربية.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم��ة باملوافقة على االق�ت��راح املقدم من
بعض االع�ض��اء بشأن تفويض اللجنة
التحقيق في ملفات االبتعاث والتعيني
م ��ن ع� ��ام  2010ال� ��ى  2015ف ��ي ك ��ل م��ن
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى ان ت �ق��دم
تقريرها في دور االنعقاد املقبل.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل �ق��دم من
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ب ��إح ��ال ��ة م�ل�اح �ظ ��ات دي � ��وان
املحاسبة املسجلة على الديوان الخدمة
امل ��دن �ي ��ة ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�س�ن��ة
 2015/2014وامل�ت�ع�ل�ق��ة بتطبيق نظام
البعثات واالجازات الدراسية.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ال �ط �ل ��ب امل �ق ��دم
م ��ن ب �ع��ض االع� �ض ��اء ب�ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض �ي��ة ال� �ش� �ه ��ادات غ�ي��ر
امل�ع�ت�م��دة ف��ي جميع م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
لتقديم تقرير بشأنها (في موعد اقصاه
ثالثة أشهر).
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل
ع�ق��دت اللجنة اج�ت�م��اع�ين ف��ي اب��ري��ل
اس �ت �غ��رق��ا  3س ��اع ��ات و 20دق �ي �ق��ة ول��م
ت �ن �ج ��ز ت � �ق ��اري ��ر وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج � ��دول
اعمالها  120موضوعا منها:
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن ت�ع��دي��لامل��ادة  57من القانون رقم  6لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع األهلي.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن الصحةالنفسية ورعاية املريض النفسي.
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن ت�ع��دي��لبعض احكام القانون رقم  6لسنة 2010
في شأن العمل في القطاع األهلي.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��ان �ش��اء م��دي�ن��ةطبية.
 -االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��ان �ش��اء م��دي�ن��ة

طبية متكاملة.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقوقاملريض.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رق��م  24لسنة
 1979في شأن الجمعيات التعاونية.
 االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رةال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن امل � � � ��ادة  11م� ��ن امل ��رس ��وم
بالقانون رق��م  24لسنة  1979ف��ي شأن
الجمعيات التعاونية.
 االقتراح بقانون في شأن املسؤوليةالطبية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اءالهيئة العامة للتعاونيات.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اءاللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادت�ينج��دي��دت�ين ب��رق��م  2م�ك��رر و 2م�ك��رر أ الى
ال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة  1999ف ��ي ش��أن
التأمني الصحي على االج��ان��ب وفرض
رسوم مقابل الخدمات الصحية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اس�ت�ب��دال نصاملادة  10من القانون رقم  24لسنة 1962
في شأن االندية وجمعيات النفع العام.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��ان �ش��اء م��راك��زالطوارئ والصدمات.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ال �ت��أم�ي�نالصحي على املواطنني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتأسيس شركةم� �س ��اه� �م ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��اس� ��م (ال� �ش ��رك ��ة
الكويتية للتأمني الصحي).
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي للمتقاعدين الكويتيني.
 اق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة ف �ق��رةج��دي��دة ل�ل�م��ادة  10م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 24
لسنة  1962في شأن االندية وجمعيات
النفع العام.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ط��وي��رالرعاية الصحية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة ف�ق��رةج��دي��دة ال��ى امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  12لسنة  2011في شأن املساعدات
العامة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن م��زاول��ةمهنة االرشاد النفسي 17( .مادة).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن اض��اف��ةم��ادة جديدة برقم  3مكرر ال��ى القانون
رق� ��م  6ل �س �ن��ة  2010ب �ش ��أن ال �ع �م��ل ف��ي
القطاع األهلي.
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اجتماعات اللجان
في ابريل 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا استغرقت 70
ساعة أنجزت خاللها  93موضوعا وأعدت بها  17تقريرا

120موضوعا على جدول أعمال اللجنة
الصحية أهمها التأمين والمدن الطبية
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل

تتمة المنشور ص09
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن الصحةالنفسية.
 تقييم كفاءة عمليات التخلص منالنفايات الطبية.
 ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م��نال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  1996ف��ي ش��أن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية.
 ال �ت��وص �ي��ات ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة مناقشةاستجواب النائب محمد طنا العنزي.
 م �ت��اب �ع��ة ت��وص �ي��ات ال �ت �ق �ي �ي��م أداءم �س �ت �ش �ف��ى ال � � � ��والدة م �ن �ط �ق��ة ال �ص �ب��اح
الصحية الجزء الثاني.
 ت �ق �ي �ي ��م ك� � �ف � ��اءة وف ��اع� �ل� �ي ��ة ادارةال�ت�ف�ت�ي��ش ال �ت �ع��اون��ي ب � ��وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
 م �ت ��اب �ع ��ة ت ��وص� �ي ��ات ت �ق �ي �ي��م اداءم �س �ت �ش �ف ��ى اب � � ��ن س� �ي� �ن ��ا ل� �ل� �ج ��راح ��ات
التخصصية (بمنطقة صباح الصحية)
الجزء الثاني.
 ت �ك �ل �ي��ف دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أنتزويد املجلس بتقرير دوري عن رقابة
وزارة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ع �ل��ى ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وات �ح��اد
الجمعيات.
لجنة الشؤون الخارجية
لم تعقد اجتماعات في ابريل وتبقى
على جدول اعمالها  4مواضيع هي:
 م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىات �ف��اق �ي��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل ��دول
الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ىات�ف��اق�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون ال�ت�ق�ن��ي ب�ين حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وح� �ك ��وم ��ة ج �م �ه��وري��ة
البرازيل االتحادية.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ىات �ف ��اق �ي ��ة ب �ي�ن ح �ك ��وم ��ة دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
وح � � �ك � ��وم � ��ة ال � �ج � �م � �ه � ��وري � ��ة ال � �ع ��رب � �ي ��ة
السورية للتشجيع والحماية املتبادلة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ارات (م� �س� �ت ��رد م� ��ن ج�ل�س��ة
.2013/1/9
 اق�ت��راح بقانون بشأن انشاء قالدةقائد االنسانية.
لجنة المرافق العامة
ع � �ق� ��دت ال �ل �ج �ن ��ة اج� �ت� �م ��اع ��ا واح� � ��دا
اس � �ت � �غ � ��رق س� ��اع � �ت �ي�ن ورب � � � ��ع ال� �س ��اع ��ة
وان� �ج ��زت ت �ق��ري��را واح � ��دا وت �ب �ق��ى على
جدول اعمالها  39موضوعا منها:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اءالهيئة ال�ع��ام��ة ملدينة ال�ح��ري��ر وج��زي��رة
بوبيان.
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موضوعات أخرى

 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 23م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  115ب��ان �ش��اء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري.
 االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة 2م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  79لسنة  1995في
ش��أن ال��رس��وم والتكاليف املالية مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م ��ادةجديدة برقم  152مكرر أ الى القانون رقم
 42لسنة  2014ف��ي ش��أن اص��دار قانون
حماية البيئة.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 138من القانون رقم  42لسنة  2014باصدار
قانون حماية البيئة.
 اقتراح برغبة انشاء مجلس مدنيي �خ �ت��ص ب ��اآلت ��ي اص � � ��دار ال �ت��راخ �ي��ص
االن�ش��ائ�ي��ة اص ��دار ت��راخ�ي��ص للمكاتب
وال� � � � � ��دور االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة وت �ص �ن �ي �ف �ه��ا
واع � �ت � �م� ��اد ت �خ �ط �ي��ط امل� � � ��دن واع� �ت� �م ��اد
ال ��دراس ��ات ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة واع �ت �م��اد
مواد البناء والتشديد.
 اق � � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ان� � �ش � ��اء م �ج �ل��سي�خ�ت��ص ب��االن �ش��اء وال�ت�ع�م�ي��ر واالم ��ور
املتعلقة ب��ال�ه�ن��دس��ة امل��دن�ي��ة وتخطيط
امل � ��دن واالن �ظ �م ��ة ال �ه �ن��دس �ي��ة ال �خ��اص��ة
ب�ل��وائ��ح ال�ب�ن��اء ون�ظ�م�ه��ا وم ��واد ال�ب�ن��اء
ويتبع مجلس الوزراء.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ق � �ي� ��ام ال� �ج� �ه ��اتاملسؤولية عن الوضع البيئي بالكويت
وه ��ي :الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة والبلدية
وم �ع �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
ووزارة الكهرباء واملاء باالسراع بتنفيذ
ال�ب��رام��ج ال�ح��دي�ث��ة واس�ت�خ��دام االج�ه��زة
ف � ��ي م � �ج� ��ال ال �ت �خ �ل ��ص م � ��ن ال �ن �ف ��اي ��ات
واستغالل هذه النفايات لتوليد الطاقة
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة اس � ��وة ب ��ال ��دول ال �ح��دي �ث��ة
تخصيص منطقة بعيدة عن الوحدات
السكنية يتم وضع القمامة املجمعة من
الصناديق واالماكن املخصصة بها.
 اق�ت��راح برغبة اع��ادة تشكيل لجنةوطنية تكون ملحقة بالديوان االميري
مكونة من رجاالت الكويت وممثلني عن
ال��وزارات املعنية الع��ادة النظر في كافة
تسميات الشوارع واملناطق واملرافق في
الدولة من ثم االختصاص بتسميتها.
 اقتراح برغبة تغيير مسمى شارعحسن البنا الفاصل ب�ين قطعتي  7و8
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال��رم �ي �ث �ي��ة ب ��اس ��م ال�ش�ه�ي��د
احمد قبازرد.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة اع� � � � ��ادة ت �س �م �ي��ةدوار ال � �ج ��وازات ال ��ى دوار االم � ��ام زي��ن
العابدين باعتباره علما من اعالم الدين
االسالمي.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان ت �ت��ول��ى وزارةاالشغال العامة القيام بتبليط وزراع��ة
وت �ج �م �ي��ل ج �م �ي��ع ال� �س ��اح ��ات امل �ح �ت��اج
ف��ي امل�ن��اط��ق التالية :ال�ش��وي��خ السكنية
والشامية والفيحاء والقادسية.
 اق �ت��راح برغبة تسمية ش��ارع عدنالواقع بالدعية قطعة  5حي السفارات
ب��اس��م خ��ال��دم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه
الله ورعاه.
 اق �ت ��راح ب��رغ�ب��ة اس �ت �غ�لال ال�س��اح��ةال� �خ ��ال� �ي ��ة ب �ض ��اح �ي ��ة ص � �ب� ��اح ال �س ��ال ��م
بقطعة  7انشاء حدائق عامة وتشجير
ج��وان��ب ال�ط��رق��ات وامل �س��اح��ات الفضاء
ان� � �ش � ��اء ح � ��دائ � ��ق ع� ��ام� ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ي
املنقف والعقيلة كذلك مناطق املسيلة
وابوفطيرة واملسايل العمل على انشاء
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ث�لاث حدائق في مدينة صباح االحمد
وذلك لكبر مساحة هذه املدينة.
 اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ب �ت �ط��وي��ر ال �ج ��زرال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا ال� � ��ى واج� �ه ��ة
حضارية واقتصادية وسياحية حديثة
وان �ش��اء ف �ن��ادق ت�ت�ن��اس��ب م��ع االق��ام��ات
ال� �ط ��وي� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ق � ��د ت �م �ت ��د الس ��اب �ي ��ع
باالضافة ال��ى اقامة مناطق اقتصادية
ح� � ��رة م �ت �ك��ام �ل��ة وم � �ت � �ع� ��ددة امل � �ج� ��االت
واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �س �ي��اح��ي
وال �ت��وس��ع ف��ي امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة
وت ��وف� �ي ��ر االراض� � � � ��ي وت� �ط ��وي ��ر ال �ب �ن �ي��ة
التحتية للمشاريع وتفعيل وتحديث
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ل �ل �س �ي��اح��ة
وانشاء كيان مستقبل للسياحة.
 اق�ت��راح برغبة ب��أن تخصص ارضلصفاة االبل ومرابطها في منطقة رحية
وان ت �ك��ون ه ��ذه االرض ب��أج��ور رم��زي��ة
تحددها وزارة املالية.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ت �خ �ص �ي��ص ارضل �ح��راج ال �س �ي��ارات ب��ال�ق��رب م��ن ال��دائ��ري
السابع مع مراعاة اآلتي (تكون مجهزة
ب � �خ� ��دم� ��ات ال� �ف� �ح ��ص ال� �ف� �ن ��ي وامل � � � ��رور
واف��رع للبنوك املحلية يكون استئجار
امل �س��اح��ات ف��ي ال �ح��راج ب��أس�ع��ار تحدد
ب �ق��رار م��ن وزي ��ر امل��ال�ي��ة ت�ك��ون األول��وي��ة
في تخصيص املساحات للفئات االتية
امل �ت �ق��اع��دي��ن واب �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات وغ�ي��ر
محددي الجنسية.
 اق �ت ��راح ب��رغ�ب��ة ب��اط�ل�اق اس ��م بطلاملقاونة الكويتية محمد مبارك الفجي
ع �ل��ى اح ��د ال� �ش ��وارع او اح� ��دى م ��دارس
محافظة الفروانية.
 تعديالت مقدمة م��ن وزارة ال��دول��ةل �ش��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون

ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 5
لسنة  2005في شأن بلدية الكويت.
 ك� �ت ��اب م� ��ن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ةباملوافقة على االقتراح املقدم من بعض
االعضاء بتكليف اللجنة متابعة تنفيذ
ال�ت��وص�ي��ات ال�ت��ي واف��ق عليها املجلس
بعد االن�ت�ه��اء م��ن مناقشة االس�ت�ج��واب
امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و ع ��ادل ال �خ��راف��ي ال��ى
وزي��ر االش�غ��ال العامة ووزي��ر الكهرباء
وامل � ��اء ع�ل��ى ان ت �ق��دم ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا
خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة اش� �ه ��ر م ��واف� �ق ��ة امل �ج �ل��س
ع�ل��ى ت�م��دي��د متابعة ال�ت��وص�ي��ات لحني
ان�ت�ه��اء دور االن �ع �ق��اد بجلسة املجلس
2016/1/13م.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم��ة بتكليف اللجنة ب�ن��اء على كتاب
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول
تكرار حاالت وفيات في مشروع مدينة
صباح السالم الجامعية (الشدادية).
لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
عقدت اللجنة  12اجتماعا استغرق
 69س��اع��ة و 40دق�ي�ق��ة ان �ج��زت خاللها
موضوعا واحدا اعدت بها تقريرا واحدا
وم��ن ضمن م��ا انجزته اللجنة مشروع
ال�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة  16م��ن القانون
رق��م  106لسنة  2013ف��ي ش��أن مكافحة
غسيل االموال وتمويل االرهاب.
وت �ب �ق ��ى ع �ل ��ى ج � � ��دول اع �م ��ال �ه ��ا 96
موضوعا منها:
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن فوائضامليزانيات في نهاية السنة املالية.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��أن ي �ق��رر مجلسال � � � � � � � � ��وزراء ب� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص ج� � ��ان� � ��ب م��ن
االع� � �ت� � �م � ��ادات امل ��ال� �ي ��ة امل� �م� �ن ��وح ��ة ل�ك��ل
م �ح ��اف �ظ ��ة ل �ص ��رف �ه ��ا وب� �ش� �ك ��ل واض � ��ح
على النظافة ال�ع��ام��ة وال�ج�م��ال البيئي
ال �ع��ام مل�ن��اط��ق امل�ح��اف�ظ��ة ت�ح��ت اش ��راف
ادارة لجنة معينة من سكان املحافظة
ي � �خ � �ت ��اره ��ا امل � �ح� ��اف� ��ظ وان ت �خ �ص��ص
اعتمادات مالية كمكافأة مالية سنوية
ع �ن ��د ف � ��وز امل �ح ��اف �ظ ��ة ب� �ج ��ائ ��زة اف �ض��ل
م �ح��اف �ظ��ة ل �ل �ن �ظ��اف��ة ال �ع ��ام ��ة وال �ج �م��ال
البيئي ملناطق املحافظة وف��ق منافسة
ت �ج��ري ب�ي�ن ك��اف��ة امل�ح��اف�ظ��ات ف��ي دول��ة
ال�ك��وي��ت وي �ك��ون تقييم امل�ن��اف�س��ة تحت
اشراف لجنة يحددها مجلس الوزراء.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب� � ��زي� � ��ادة ال �ب �ن��دامل�خ�ص��ص ف��ي م�ي��زان�ي��ة وزارة الصحة
م��ن ق�ب��ل وزارة امل��ال�ي��ة لتطوير املباني
القائمة للمستشفيات واملستوصفات
وت��زوي��ده��ا ب��االج�ه��زة وامل �ع��دات الطبية

والعالجية وفق احدث التقنيات بما في
ذل��ك مواقف السيارات فضال عن زي��ادة
عدد سيارات االسعاف.
 اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ال � �ت � ��زام ال �ج �ه��اتالحكومية ب��أآح�ك��ام ال �ق��رارات ال�ص��ادرة
م��ن م�ج�ل��س ال� � ��وزراء امل�ت�ع�ل�ق��ة بتنظيم
اصدار االوامر التغييرية على تعاقدات
ال ��وزارات واملؤسسات العامة وعلى اال
ت�ج��اوز قيمة االوام��ر التغييرية ف��ي اي
تعاقد واي��ا ك��ان نوعه او طبيعته ٪ 2
من القيمة االجمالية لالعمال وان يكون
ذلك السباب فنية ينص عليها في طلب
اصدار االمر التغييري.
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2012/2011
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2013/2012
 ت � �ق� ��ري� ��ر دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع��ننتائج الفحص وامل��راج�ع��ة على تنفيذ
ميزانيات الوزارات واالدارات الحكومية
وحساباتها الختامية وكذلك الجهات
املستقلة والجهات امللحقة للسنة املالية
.2014/2013
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2014/2013
 كتاب رئيس مجلس االمة باملوافقةع �ل��ى ط �ل��ب رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي باحالة تقرير ديوان
املحاسبة بشأن تولي دي��وان املحاسبة
ت �ك �ل �ي��ف م��ؤس �س��ة دول� �ي ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
ف��ي امل�ج��ال االستثماري للقيام بتقييم
شامل الدارة اموال االحتياطي بالهيئة
العامة لالستثمار وتقدم تقرير بشأنه.
 كتاب رئيس مجلس االمة باملوافقةع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل� �ق ��دم م ��ن رئ �ي ��س ل�ج�ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي اح��ال��ة
ال �ح��ال �ي��ة امل ��ال �ي ��ة ل �ل ��دول ��ة وم�ل�اح �ظ��ات
السادة االعضاء الى لجنة.
 ت � �ق� ��ري� ��ر دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع��ننتائج الفحص وامل��راج�ع��ة على تنفيذ
ميزانيات الوزارات واالدارات الحكومية
وحساباتها الختامية وكذلك الجهات
املستقلة والجهات امللحقة للسنة املالية
.2015/2014
 ال�ت�ق��ري��ر ال ��دوري ع�م��ا اس�ف��رت عنهال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ة
ك��ل م��ن ال � ��وزارات واالدارات الحكومية
ع ��ن ال �ن �ص��ف االول م ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2016/2015
 ال�ت�ق��ري��ر ال ��دوري ع�م��ا اس�ف��رت عنهال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ة
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اجتماعات اللجان
في ابريل 2016

11

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ابريل وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  30اجتماعا استغرقت 70
ساعة أنجزت خاللها  93موضوعا وأعدت بها  17تقريرا

تكليف لجنة المرافق التحقيق في تكرار
حاالت الوفيات في جامعة الشدادية
تتمة المنشور ص 10

لجنة المرافق العامة

49

ك ��ل م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات امل �ل �ح �ق��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
ع ��ن ال �ن �ص��ف االول م ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
.2016/2015
 ال�ت�ق��ري��ر ال ��دوري ع�م��ا اس�ف��رت عنهال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ي��زان�ي��ة
كل من املؤسسات املستقلة عن النصف
االول من السنة املالية .2016/2015
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2016/2015
 رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤونال �خ��ارج �ي��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اح ��ال ��ة ت�ق��ري��ر
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع��ن ن �ت��ائ��ج ال�ف�ح��ص
وال� �ت ��دق� �ي ��ق ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة وامل �ك ��ات ��ب
التابعة لها ع��ن الفترة م��ن 2005-2004
حتى  2014-2013لالختصاص.
لجنة حماية األموال العامة
ع�ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع�ين استغرقا
ساعتني ورب��ع الساعة ان�ج��زت خاللها
 26موضوعا اعدت بها تقريرين وتبقى
على جدول اعمالها  39موضوعا منها:
 م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س بجلسته بتاريخ 2011/6/14ع�ل��ى اح��ال��ة ك �ت��اب رئ�ي��س
دي��وان املحاسبة بشأن تعذر الحصول
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موضوعات أخرى

ع � �ل ��ى امل � �س � �ت � �ن� ��دات امل � �ط � �ل ��وب ��ة ل �ب �ح��ث
التعديات على امل��ال العام فيما يسمى
بأزمة املناخ واحالتها للجنة (بصفها
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق) ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع مع
االستعانة بديوان املحاسبة.
 تكليف مجلس االمة (لجنة حمايةاالم��وال العامة بصفتها لجنة تحقيق)

5
0 0 0

7
2 2 0

0

اقتراح برغبة اقتراح بقانون

شكوى وعريضة

ببحث ك��ل م��ا يتصل بعمليات تهريب
وقود الديزل.
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة دي� � � ��واناملحاسبة ب�ش��أن اح��ال��ة ت�ق��اري��ر اللجان
ع ��ن ط �ل �ب��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت ��ي ت�ت�ض�م��ن
االح��ال��ة للنيابة ال��ى دي ��وان املحاسبة:
كتاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون

مشروع بقانون

0 0 0

مرسوم بقانون

م �ج �ل��س االم � ��ة (م ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر ع�ق��د
محطة الزور الشمالية  -املرحلة االولى)
جلسة .2016/3/1
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة دي� � � ��واناملحاسبة ب�ش��أن اح��ال��ة ت�ق��اري��ر اللجان
ع ��ن ط �ل �ب��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت ��ي ت�ت�ض�م��ن
االح��ال��ة للنيابة ال��ى دي ��وان املحاسبة:

تقرير دي��وان املحاسبة بشأن مناقصة
ت�ص�م�ي��م وت�ن�ف�ي��ذ ج�س��ر ج��اب��ر االح �م��د.
جلسة .2016/3/1
 تقرير دي��وان املحاسبة عن االموالاملستثمرة عن الفترة من  2015/7/1الى
.2015/12/31
 تكليف مجلس االمة بشأن عملياتبيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  ٪ 50م��ن
رأسمالها.
 تكليف مجلس االمة بشأن عملياتب �ي ��ع ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت �م �ت �ل��ك ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لالستثمار م��ا ال يقل ع��ن ٪ 50
م��ن رأس�م��ال�ه��ا( .ب�ي��ع ال�ش��رك��ة الكويتية
لتعليم قيادة السيارات).
 تكليف مجلس االمة بشأن عملياتب �ي ��ع ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت �م �ت �ل��ك ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لالستثمار م��ا ال يقل ع��ن ٪ 50
من رأسمالها( .بيع املنتجات الزراعية
الغذائية).
 ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ل� ��دي� ��واناملحاسبة ب�ش��أن اح��ال��ة ت�ق��اري��ر اللجان
ع ��ن ط �ل �ب��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت ��ي ت�ت�ض�م��ن
االح��ال��ة للنيابة ال��ى دي ��وان املحاسبة:
طائرات النقل االستراتيجي.

لجنة األولويات
ع �ق ��دت  4اج �ت �م��اع��ات اس �ت �غ��رق��ت 9
ساعات و 50دقيقة وتبقى على جدول
اعمالها اآلتي:
 ت � �ح� ��دي� ��د وت � ��رت � �ي � ��ب األول � � ��وي � � ��اتلجلسات املجلس.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم� ��ة ب��اح��ال��ة ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة
للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات
(.)2017/2016-2014/2013
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة العامة على قرار املجلس
ب��اس �ت �م��رار ال�ل�ج�ن��ة ف��ي م�ت��اب�ع��ة تنفيذ
ال �ق��وان�ين ال�ت��ي اق��ره��ا امل�ج�ل��س م��ن قبل
الحكومة وم��ن ثم ع��رض تقريرها على
مكتب املجلس لتحديد الوقت املناسب
في املجلس.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل �ق��دم من
بعض السادة االعضاء بتكليف اللجنة
متابعة تنفيذ شروط االمم املتحدة في
تنفيذ املشاريع البيئية للتعويضات او
املنح املمنوحة لها.

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

عدد التقارير

اجمالي
املدرج

شكوى
وعريضة
والتماسات
منجز متبق
ًّ

االجتماعات
والتقارير

العرائض والشكاوى

177

7

184

-

-

-

-

-

-

-

-

19

165

-

-

19

165

1

4.30

1

الداخلية والدفاع
املالية واالقتصادية
التشريعية والقانونية
التعليم والثقافة واإلرشاد
الصحية واالجتماعية
والعمل
الخارجية
املرافق العامة
امليزانيات والحساب
الختامي
حماية األموال العامة
األولويات

167
372
242
143

6
13
10
7

173
385
252
150

1
-

2
1
-

2
1
1

14
12
31
-

11
12
1

52
170
192
41

-

96
171
4
95

-

-

6
2
-

22
8
12

11
8
16
2

162
377
236
148

1
3
2
2

1.30
8.15
1.30
1.50

1
3
7
1

116

4

120

-

-

-

3

-

62

-

48

-

-

-

7

-

120

2

3.20

-

4
47

2

4
49

-

-

2

3
-

7

1
5

-

30

-

-

1

4

10

4
39

1

2.15

1

97

-

97

-

-

1

80

-

1

-

3

-

-

-

12

1

96

12

34.25

1

64
3

1
1

65
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26
-

39
4

26
-

39
4

2
4

2.15
9.50

2
-

املجموع

1432

51

1483

1

3

7

143

31

523

-

447

19

165

35

108

93

1390

30

69.40

17

اسم اللجنة

إجمالي املتبقي
من الشهر السابق

املحال خالل
الشهر الحالي

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

مرسوم
بقانون
منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

املجموع

أخرى
منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

12

متابعات
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

مالحظات شابت برنامج تدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج غير العاملين

عدم وجود نظام متكامل للصندوق الكويتي
في الحلقة السابعة والعشرين من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر«الدستور»
بيانات الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية
للسنة المالية .2015/2014

أورد دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ي��ان��ات
ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ص �ن��دوق
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية للسنة املالية 2015/2014
وأه��م املالحظات التي أسفر عنها
ف �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة ال � ��دي � ��وان ه ��ذه
ال�ب�ي��ان��ات ب��االض��اف��ة ال��ى البيانات
امل � ��ال� � �ي � ��ة وح � � �س � ��اب � ��ات وس � �ج�ل��ات
وش ��ؤون ال�ت��وظ��ف ،وك��ذل��ك الرقابة
امل�س�ب�ق��ة ل�ل�ص�ن��دوق للسنة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي:
ح � � �ي � ��ث ب� � �ل� � �غ � ��ت ال � � � � ��زي � � � � ��ادة ف ��ي
االي� � � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ة 144.237.602
دينار كويتي وبنسبة  ٪ 98.2من
االي � � ��رادات ال�ت�ق��دي��ري��ة وب �ل��غ ال��وف��ر
في املصروفات الفعلية 1.773.243
دي�ن��ار كويتي وبنسبة  ٪ 6٫7من
املصروفات التقديرية وبلغ صافي
الربح الفعلي  266٫512٫845دينارا
ك��وي �ت �ي��ا ع ��ن ال �ت �ق ��دي ��ري وب�ن�س�ب��ة
 ٪ 121.2ن �ت �ي �ج ��ة ال � � ��زي � � ��ادة ف��ي
االيرادات والوفر في املصروفات.
ثانيا :فحص ومراجعة
بيانات الحساب الخمتامي
والبيانات المالية للصندوق:
وم � � ��ن اه � � ��م امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� �ت ��ي
اس � �ف� ��ر ع� �ن� �ه ��ا ف � �ح ��ص وم ��راج � �ع ��ة
ديوان املحاسبة لبيانات الحساب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي وال� � �ب� � �ي � ��ان � ��ات امل ��ال� �ي ��ة
ل � �ل � �ص � �ن� ��دوق ع � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014ما يلي:
 ع� ��دم دق� ��ة ت �ق ��دي ��رات امل �ي��زان �ي��ةب �ش��أن ع��وائ��د االس �ت �ث �م��ار وب�ع��ض
ب� � �ن � ��ود امل � � �ص� � ��روف� � ��ات ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة
ال�ص�ن��دوق الكويتي للسنة املالية
 2015/2014ومنها:
 -ع� � ��دم دق� � ��ة ت � �ق� ��دي� ��رات ع ��وائ ��د

االس � � �ت � � �ث � � �م � � ��ار ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2015/2014واس� �ت� �م ��رار ذل� ��ك من
السنة املالية .2009/2008
 ع � � ��دم دق � � ��ة ت� � �ق � ��دي � ��رات ب �ع��ضب �ن��ود امل� �ص ��روف ��ات ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
.2015/2014
 ع��دم م��راع��اة ال �ظ��روف االمنيةوال �س �ي��اس �ي��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي
ت� �م ��ر ب� �ه ��ا ال � � � ��دول ع� �ن ��د اح �ت �س��اب
االح �ت �ي��اط��ي ال �خ��اص م��ا أدى إل��ى
عدم كفايته.
 م �ل�اح � �ظ� ��ات ش� ��اب� ��ت ب ��رن ��ام ��جت � � ��دري � � ��ب وت � ��أه � � �ي� � ��ل امل � �ه � �ن ��دس �ي�ن
ال�ك��وي�ت�ي�ين ح��دي �ث��ي ال �ت �خ��رج غير
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب ��ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
ومن بينها:
 ع��دم تقييم االه ��داف والخططامل �س �ت �ق �ب �ل �ي ��ة ل � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ت� ��دري� ��ب
وت ��أه� �ي ��ل امل �ه �ن ��دس�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
ح� ��دي � �ث� ��ي ال � �ت � �خ � ��رج وال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف
املرتبطة.
 ع � � � ��دم ت� �ح� �ق� �ي ��ق االس� � �ت� � �ف � ��ادةالقصوى م��ن الطاقة االستيعابية
لبرنامج تدريب وتأهيل املهندسني
الكويتيني حديثي ال�ت�خ��رج وع��دم
اس�ت�غ�لال ك��ام��ل امل�ب��ال��غ املخصصة
للبرنامج.
 ع ��دم ت�ح�ق�ي��ق ب��رن��ام��ج ت��دري��بوت ��أه� �ي ��ل امل �ه �ن ��دس�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
حديثي التخرج لكامل أهدافه:
وأفاد الصندوق بما يلي:
 ع��دم تقييم االه ��داف والخططامل �س �ت �ق �ب �ل �ي ��ة ل � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ت� ��دري� ��ب
وت ��أه� �ي ��ل امل �ه �ن ��دس�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
ح� ��دي � �ث� ��ي ال � �ت � �خ � ��رج وال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف
املرتبطة به.
 ع � � � ��دم ت� �ح� �ق� �ي ��ق االس� � �ت� � �ف � ��ادةالقصوى م��ن الطاقة االستيعابية
لبرنامج تدريب وتأهيل املهندسني

مبنى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

الكويتيني حديثي ال�ت�خ��رج وع��دم
اس�ت�غ�لال ك��ام��ل امل�ب��ال��غ املخصصة
للبرنامج.
 تكبد مبالغ ضخمة ب��ال��زي��ادةبلغت  80مليون دينار كويتي عن
ال �س �ن��وات م��ن  2005/2004وحتى
 2011/2010ن �ت �ي �ج��ة ت ��أخ ��ره ف��ي
االستجابة ملالحظة الديوان وعدم
تعديل ما تم استقطاعه من االرباح
الصافية السنوية ملالحظة الديوان
وع � ��دم ت �ع��دي��ل م ��ا ت ��م اس �ت �ق �ط��اع��ه
م� ��ن االرب � � � ��اح ال �ص��اف �ي��ة ال �س �ن��وي��ة
للصندوق لصالح املؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ي �ص �ب��ح ع�ل��ى
أس��اس متدرج وتصاعدي عن تلك
السنوات.
 ع� � � ��دم االف� � � �ص � � ��اح ع� � ��ن اع � �م� ��ارال� � �ق � ��روض واالق � � �س � ��اط امل �س �ت �ح �ق��ة
س �ن��وي��ا ع �ل��ى م� ��دار ع �م��ر ال �ق��روض
وامل� � �خ� � �ص � ��ص امل� � �ق � ��اب � ��ل مل ��واج� �ه ��ة
امل � �خ ��اط ��ر االئ� �ت� �م ��ان� �ي ��ة ل �ل �ق ��روض
وأس� ��س اح �ت �س��اب��ه ،وال ��دي ��ون غير
امل�ن�ت�ظ�م��ة ال �س��داد او ت�ل��ك ال �ت��ي تم
اع ��ادة ج��دول�ت�ه��ا وب �ي��ان��ات ج��دول��ة
القروض غير املنتظمة.
ثالثا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت الصندوق
وم� � � ��ن اه� � � ��م امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ال� �ت ��ي
أس � �ف� ��ر ع� �ن� �ه ��ا ف � �ح ��ص وم ��راج � �ع ��ة
دي � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ح � �س� ��اب� ��ات
وسجالت الصندوق للسنة املالية
 2015/2014مايلي:
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت ت �ع��اق��داتال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي م ��ع م�ك��ات��ب
استشارية وتعديالتها الدارة املنح
الحكومية ومن بينها:
 مالحظات متعلقة بالتزاماتاملكاتب االس�ت�ش��اري��ة وف�ق��ا لبعض
بنود التعاقدات وتعديالتها.

 م �خ��ال �ف��ة امل �ك �ت��ب االس �ت �ش��اريامل �خ �ت��ص ب� ��االش� ��راف ع �ل��ى م�ن�ح��ة
االردن ل�ل�ت�ع��اق��د امل �ب��رم ب�ي�ن��ه وب�ين
ال � �ص � �ن� ��دوق مل� �ح ��اول� �ت ��ه امل� �ت� �ك ��ررة
الدخول في معامالت مع الحكومة
االردنية.
 ت� � �ع � ��رض ام � � � � ��وال ال � �ص � �ن� ��دوقالكويتي للتنمية لدى احد البنوك
ف � ��ي ج � � ��زر ال� �ك ��اي� �م ��ن ال� �ب ��ال� �غ ��ة م��ا
ي �ع��ادل  8.680.112دي �ن��ارا كويتيا
ف � ��ي  2015/3/31مل� �خ ��اط ��ر ع ��دم
التحصيل نتيجة لدعوى االفالس
املرفوعة ضده.
 مالحظات شابت تنفيذ جانبم ��ن م� �ش ��روع ��ات م �ن �ح��ة ال �ح �ك��وم��ة
للمملكة االردنية الهاشمية ومنها:
 عدم دعوة املقاولني الكويتينيل �ت �ن �ف �ي��ذ ج ��ان ��ب م� ��ن امل� �ش ��روع ��ات
ال �خ��اص��ة ب �ب��رن��ام��ج ت �ط��وي��ر ق�ط��اع
النقل باملخالفة لالتفاقية االطارية
امل��وق �ع��ة ب�ي�ن ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
وحكومة مملكة االردنية الهاشمية
وب �ل��غ م��ا ام �ك��ن ح �ص��ره م�ش��روع�ين
بقيمة ت �ع��ادل  25.412.460دوالرا
أم �ي ��رك �ي ��ا واورد ال � ��دي � ��وان ب �ي��ان��ا
يوضح ذلك.
 استخدام جزء من اموال املنحةف ��ي امل �م �ل �ك��ة األردن � �ي � ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
ف ��ي غ �ي��ر ال� �غ ��رض امل �خ �ص��ص ل�ه��ا
باملخالفة لقرار مجلس الوزراء.
 ع��دم ال�ت��زام الحكومة االردن�ي��ةبتقديم اق ��رار يتضمن م��ا تقضي
ب ��ه ال �ف �ق��رة  2م ��ن امل � ��ادة رق ��م  4من
اتفاقيات املشاريع.
 م� �ل��اح � � �ظ� � ��ات ش� � ��اب� � ��ت ادارةال� � �ص� � �ن � ��دوق ال � �ك ��وي � �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
للمنح الحكومية املكلف بادارتها
واالش��راف على تنفيذها وم��ن اهم
تلك املالحظات ما يلي:
 -ع � ��دم وج� � ��ود ن� �ظ ��ام م �ت �ك��ام��ل

م��وث��ق وم�ع�ت�م��د م��ن م�ج�ل��س ادارة
الصندوق الكويتي للتنمية ينظم
ادارة امل � �ن� ��ح ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل �ك �ل��ف
بإدارتها:
 ع��دم تعيني م��راق�ب��ي حساباتمل ��راج� �ع ��ة امل� �ن ��ح ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي
كلف ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية
بإدارتها واالشراف على تنفيذها.
 م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش� � ��اب� � ��ت ب �ع��ضاس �ت �ث �م��ارات ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي
واملدارة بمعرفة شركة vANTAGE
POINT CAPITAL PARTNERS
حيث استثمر الصندوق الكويتي
للتنمية مبلغ  70٫000٫000دوالر
ام �ي��رك��ي خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن ي��ول�ي��و
 1998إل ��ى ي �ن��اي��ر  2013ف��ي ث�لاث��ة
صناديق استثمارية ب��ادارة احدى
الشركات املختصة.
 مالحظات شابت اعمال مكتبامل� �م� �ث ��ل امل� �ق� �ي ��م ف � ��ي ال� �ج� �م �ه ��وري ��ة
اللبنانية وامل �ش��روع��ات التنموية
امل �ك �ل��ف ب ��االش ��راف ع �ل��ى تنفيذها
ومن تلك املالحظات ما يلي:
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت اج � � ��راءاتت��أه�ي��ل وت��رس �ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ م�ش��روع
ان � �ش� ��اء ش �ب �ك��ة م � �ي� ��اه ال � �ش� ��رب ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ق��اع ال �غ��رب��ي وامل �م��ول��ة
م��ن املنحة الحكومية للجمهورية
اللبنانية رقم .32
 ع ��دم ت�ط�ب�ي��ق غ��رام��ات تأخيرع�ل��ى امل �ق��اول�ين امل�ت��أخ��ري��ن بانجاز
بعض امل�ش��اري��ع التنموية لفترات
طويلة.
 م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش � ��اب � ��ت امل� �ن� �ح ��ةال �ح �ك��وم �ي��ة رق� ��م  36ل�ل�ج�م�ه��وري��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ب �ن��اء م �ت �ح��ف ب �ي��روت
ال �ت ��اري �خ ��ي وال �ب ��ال �غ ��ة  30م �ل �ي��ون
دوالر أميركي.
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت اس �ت �ث �م��ارال� � �ص� � �ن � ��دوق ال � �ك ��وي � �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
ب� ��ال � �ص � �ن� ��دوق ال� � �ع� � �ق � ��اري (GJER
.)EUROPE FUND III
 ت � �ح � �ق � �ي� ��ق خ � � �س� � ��ائ� � ��ر ب� �ل� �غ ��ت 1٫178٫122دوالرا أميركيا وبنسبة
 78٫8م��ن االس�ت�ث�م��ار ف��ي ص�ن��دوق
(.)alinda global core infrastructure
 ال � �ت ��أخ ��ر ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ق � ��روضب �م �ب �ل��غ ي� �ع ��ادل ن �ح��و  121م�ل�ي��ون
دينار كويتي عقدت خالل السنتني
املاليتني  2013/2012و2014/2013
ولم يتم السحب منها.
 -م�لاح�ظ��ات ش��اب��ت استثمارات

التتمة ص13

عدم دقة تقديرات
الميزانية بشأن
عوائد االستثمار
وبعض بنود
المصروفات
بميزانية الصندوق
تكبد الصندوق
مبالغ ضخمة
لتأخره في
االستجابة
لمالحظة ديوان
المحاسبة
عدم إفصاح
الصندوق عن
القروض واألقساط
المستحقة سنويا
على مدى إعمارها
مالحظات شابت
تعاقدات الصندوق
مع مكاتب
استشارية لمتابعة
مشاريع التنمية

aldostoor

االثنين  23شعبان  30 . 1437مايو 2016

مالحظات
ديوان المحاسبة

متابعات
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تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

للتنمية لتنظيم إدارة المنح الحكومية
تتمة المنشور ص12
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي ارب� �ع ��ة
سندات مع شركات محلية والبالغ
قيمتها  10.800.000دينار كويتي
ومن بينها:
 تحفيض تكلفة سندات احدىالشركات بالقيمة املتبقية والبالغة
 4٫500٫000دينار كويتي.
 تحقيق خسائر بلغت 360.000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي نتيجة ال�ت�ن��ازل عن
س�ن��دات اح��دى ش��رك��ات االستثمار
والبالغ قيمتها  1٫800٫000دينار
كويتي.
وأفاد الصندوق بمايلي:
 تخفيض تكلفة سندات احدىشركات االستثمار بالقيمة املتبقية
 4٫500٫000دينار كويتي.
 تحقيق خسائر بلغت 360٫000دي�ن��ار كويتي نتيجة للتنازل عن
س�ن��دات اح��دى ش��رك��ات االستثمار
ال�ب��ال��غ قيمتها  1٫800٫000دي�ن��ار
كويتي.
رابعا :فحص ومراجعة
شؤون التوظف بالصندوق
م��ن اه ��م امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي اس�ف��ر
ع �ن �ه��ا ف� �ح ��ص وم� ��راج � �ع� ��ة دي� � ��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون ال � �ت� ��وظ� ��ف
ب��ال�ص �ن��دوق ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة -2014
 2015ما يلي:
 مخالفة البندين  4-3من القراررق ��م  84ل�س�ن��ة  1997ب �ش��أن ن�ظ��ام
االق� ��راض للعاملني ف��ي ال�ص�ن��دوق
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية.
 عدم قيام املدير العام باصدارالقرارات التنفيذية الالزمة لتنظيم
آلية التعيني على الدرجة .12
 تعديل مكافأة امل��ؤه��ل العلميب �ق��رار م��ن غ�ي��ر ال�س�ل�ط��ة املختصة
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ح �م �ل��ة
املؤهالت العليا.
 مخالفة ال�ص�ن��دوق ل�ل�م��ادة 21م��ن امل��رس��وم بقانون رق��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 مخالفة املادة رقم  49من نظامال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�ش��أن منح اج��ازة
خاصة ملرافقة الزوج.
 امل�لاح�ظ��ات التي شابت القراررق��م  1لسنة  2012بتعديل ال�ق��رار
رق��م  131لسنة  1999بشأن السفر
في مهمات رسمية.
 اح�ت�س��اب ي��وم م�ب��اش��رة العملب �ت��اري��خ س��اب��ق ع��ن ي ��وم امل �ب��اش��رة

الفعلي ما ترتب عليه صرف مبالغ
دون وجه حق.
خامسا :مالحظات
مستمرة الكثر من سنة مالية
ولم يقم الصندوق بتالفيها
 ع��دم ق�ي��ام ال�ص�ن��دوق الكويتيباخطار ديوان املحاسبة كتابة بما
ي �ج��ري��ه م��ن ع�م�ل�ي��ات او ت�ص��رف��ات
ت �ت �ع �ل��ق ب��اس �ت �ث �م��ار أم� � � ��وال امل �ن��ح
الحكومية داخل البالد او خارجها
وم� ��ا ي �ت �خ��ذه م ��ن ق � � ��رارات ف ��ي ه��ذا
الشأن وما يطرأ عليها من تعديالت
ب��االض��اف��ة ال��ى ع��دم تقديمه بيانا
كامال عن اوضاع تلك االموال وفقا
ل�ل�م��واع �ي��د ال �ت��ي ح��دده ��ا ال �ق��ان��ون
وك��ذل��ك ل��م ي ��واف ال��وزي��ر املختص
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ت �ق��ري��ر ش��ام��ل
ف ��ي امل ��وع ��د امل� �ح ��دد ب��ال �ق��ان��ون عن
ت�ل��ك االم ��وال املستثمرة باملخالفة
الح � �ك ��ام امل� ��ادت�ي��ن رق� �م ��ي 6و 7م��ن
ال �ق��ان��ون رق��م  1لسنة  1993بشأن
حماية االموال العامة.
مالحظات شابت منحة
الحكومة رقم  66للمملكة املغربية
البالغة  1.25مليار دوالر امريكي.
 م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش � ��اب � ��ت ت �ن �ف �ي��ذع�ق��د ات �ف��اق س ��داد م��دي��ون�ي��ة اح��دى
ش � � ��رك � � ��ات االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار امل� �ح� �ل� �ي ��ة
امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ل �ص �ن��دوق امل ��وث ��ق في
.2008/8/31
 م �ل�اح � �ظ ��ات ش� ��اب� ��ت ال�ل�ائ �ح ��ةاملالية للصندوق الكويتي.
 ع � ��دم االل � �ت � ��زام ب� �ق ��رار م�ج�ل��سال � ��وزراء رق ��م  1020ب �ش��أن تحديث
لوائح وسياسات واستراتيجيات
االستثمار.
 ع��دم وج��ود وح��دة متخصصةالدارة امل � �خ ��اط ��ر ال � �ت� ��ي ت �ت �ع��رض
ل �ه��ا ان �ش �ط��ة وع �م �ل �ي��ات ال �ص �ن��دوق
الكويتي.
 م �س �ت �ج��دات ش��اب��ت اس�ت�ث�م��ارال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي اح� ��دى
شركات االستثمار املحلية ومنها
ع� � ��دم ع� �ق ��د ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
العادية وعدم االنتهاء من تصفية
الشركة.
 ع � ��دم االل � �ت � ��زام ب� �ق ��رار م�ج�ل��سال��وزراء رق��م  1067اوال لسنة 2009
ب � �ش� ��أن ت � �ط ��وي ��ر االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
االعالمية للصندوق الكويتي.
 امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �خ��اص��ة ب � ��ادارةالتدقيق الداخلي ومنها:
 عدم وجود برامج تدقيق موثقةوم�ع�ت�م��دة لتنفيذ خ�ط��ط التدقيق

مبنى ديوان املحاسبة

الداخلي للسنة املالية 2016/2015
حسب ما ورد في محضر اجتماع
الجلسة االول��ى لسنة  2015للجنة
التدقيق الداخلي املنعقدة بتاريخ
.2015/1/26
 م �خ ��ال �ف ��ة امل � � � ��ادة رق� � ��م  76م��نالالئحة املالية للصندوق الكويتي
للتنمية بعدم شمول خطة التدقيق
الداخلي للسنة املالية 2015/2014
لجميع اوجه نشاطه.
 ع��دم كفاية االج ��راءات املتخذةلتفعيل ان�ظ�م��ة ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة
تنفيذا ل �ق��رار مجلس ال� ��وزراء رق��م
 910ل�س�ن��ة  2006وت ��زاي ��د مخاطر
ال��رق��اب��ة وال �ق �ص��ور وال �ض �ع��ف في
ادارة التدقيق الداخلي.
 ع��دم وج ��ود ض��واب��ط وش��روطم �ح��ددة وواض �ح��ة للنقل م��ن سلم
ال� � ��روات� � ��ب ال� � ��ى ال� �ع� �ق ��ود ال �خ��اص��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ب �ن��د  8م� ��ن ال �ف �ص��ل
ال�س��ادس لقواعد تنفيذ ميزانيات
املؤسسات املستقلة.
 ع � ��دم االل � �ت � ��زام ب� �ق ��رار م�ج�ل��سالخدمة املدنية رقم  13لسنة 2007
ب �ش��أن ق ��واع ��د واج � � � ��راءات ت�ك��وي��ت
الوظائف الحكومية.
 عدم وجود قواعد ونظم لشغلالوظائف االشرافية.
 م�ن��ح ب��دل س�ك��ن وب ��دل اغ�ت��رابباملخالفة للمادة رقم  38من مرسوم
بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ول �ق��واع��د تنفيذ
م �ي ��زان �ي ��ات امل ��ؤس� �س ��ات امل�س�ت�ق�ل��ة
وعدم وجود لوائح تنظم ذلك.
 اب ��رام ب�ع��ض ع�ق��ود ال�ص�ن��دوقدون االلتزام بقرار مجلس ال��وزراء
رق��م  10لسنة  1988ب�ش��أن تحرير
العقود باللغة العربية.
 عدم اعتماد الوصف الوظيفيمن السلطة املختصة.

 ع ��دم وج� ��ود ض ��واب ��ط م �ح��ددةمل� �ن ��ح م ��وظ� �ف ��ي ال � �ص � �ن ��دوق س�ك�ن��ا
مؤثثا ومجهزا بالكامل على نفقة
الصندوق.
 ع � ��دم اع� �ت� �م ��اد الئ� �ح ��ة ش� ��ؤونال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
وال � � �ق� � ��رارات امل �ك �م �ل��ة ل �ه��ا م ��ن ق�ب��ل
م �ج �ل ��س ال � �خ ��دم ��ة امل ��دن � �ي ��ة وذل � ��ك
ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �م ��واد ارق � � ��ام  5و19
| 38م ��ن امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 15
لسنة  1979بشأن الخدمة املدنية
وتعميم ديوان الخدمة املدنية رقم
 15لسنة .1998
 م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش� � ��اب� � ��ت ب �ع��ضانشطة ادارة العمليات بالصندوق
الكويتي ومنها:
 ع ��دم وض ��ع ض ��واب ��ط ل�ت�م��وي��لشراء أراض القامة مشاريع التنمية
عليها وع��دم وض��ع ض��واب��ط لربط
ام � � ��وال امل� �ن ��ح ال �ح �ك��وم �ي��ة ك ��ودائ ��ع
ب ��ال� �ب� �ن ��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة ف �ق ��ط وع� ��دم
االف � � �ص� � ��اح ع � ��ن اع� � �م � ��ار ال � �ق� ��روض
واالق �س��اط املستحقة س�ن��وي��ا على
مدار عمر القروض وعدم االفصاح
ع� ��ن ن �س �ب��ة م �س��اه �م��ة ال� �ص� �ن ��دوق
ف ��ي ج �م �ي��ع امل ��ؤس �س ��ات اإلن �م��ائ �ي��ة
التي يساهم فيها نيابة ع��ن دول��ة
الكويت.
 مالحظات شابت املكتب الفنيالتابع للصندوق الكويتي بمملكة
البحرين.
 عدم تحقيق الغرض من اقراضالصندوق الكويتي للتنمية مبلغ
 500م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي لبنك
االئتمان الكويتي.
وج� � ��ود ارص� � � ��دة غ �ي ��ر م�س�ت�غ�ل��ة
لبعض ال �ق��روض ف��ي 2015/3/31
لفترات طويلة ما يتطلب املزيد من
امل�ت��اب�ع��ة ح�ت��ى ال تتعطل مشاريع
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �م��ول��ة ب �ت �ل��ك ال �ق ��روض

واورد الديوان بيانا يوضح امثلة
لذلك،
 ت��أخ��ر ب�ع��ض ال� ��دول ف��ي س��دادال �ق��روض ال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي يمولها
الصندوق الكويتي لفترات طويلة
وب �م��ا ي�ت�ط�ل��ب امل��زي��د م��ن امل�ت��اب�ع��ة
لتلك القروض.
 م�ل�اح� �ظ ��ات ش ��اب ��ت م �س��اه �م��ةال �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي ف��ي املحفظة
الوطنية.
 م �ل��اح� � �ظ � ��ات ش � ��اب � ��ت ت �ن �ف �ي��ذبعض املنح الحكومية التي يكلف
الصندوق باإلشراف عليها من قبل
مجلس الوزراء.
 ان � � � �خ � � � �ف� � � ��اض أداء ب � �ع ��ضالصناديق االستثمارية واملصنفة
ضمن ص�ن��ادي��ق ال�ت�ح��وط السائلة
وص � � �ن� � ��ادي� � ��ق ال � �ب � �ن � �ي� ��ة ال �ت �ح �ت �ي ��ة
والصناديق العقارية غير السائلة
وص�ن��ادي��ق ال�ش��رك��ات غير امل��درج��ة
ال� �ت ��ي ي �س �ت �ث �م��ر ف �ي �ه��ا ال �ص �ن ��دوق
الكويتي للسنة املالية .2015/2014
سادسا :الرقابة المسبقة
فيما ي�ل��ي أه��م امل�لاح�ظ��ات التي
أس� � �ف � ��رت ع� �ن� �ه ��ا رق � ��اب � ��ة ال � ��دي � ��وان
املسبقة:
 م�ل�اح �ظ��ات وت��وج �ي �ه��ات ذاتاهمية خاصة ومنها ما يلي:
 امل �ن��اق �ص��ة ال �خ ��اص ��ة ب �ت��وري��دسجاد وقواطع مكتبية للصندوق
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية.
والتعاقد امل�ب��اش��ر ل�ت��وري��د اث��اث
مكاتب.
 ط� � � � � ��ول م� � � � � ��دة ب � � � �ق� � � ��اء ب� �ع ��ضامل � ��وض � ��وع � ��ات ب� ��ال � �ص � �ن� ��دوق ب �ع��د
ص � � ��دور ق � � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن ��اق �ص ��ات
امل��رك��زي��ة بالترسية وق�ب��ل عرضها
ع�ل��ى ال��دي��وان االم ��ر ال ��ذي يستلزم
دراس� � � ��ة االج � � � � ��راءات وال �س �ي��اس �ي��ة
االدارية املتبعة داخل الصندوق.
ح� �ي ��ث اس� �ت� �غ ��رق ��ت ف � �ت� ��رة ب �ق ��اء
امل � ��وض � ��وع � ��ات ب� ��ال � �ص � �ن� ��دوق ب �ع��د
ص � � ��دور ق � � ��رار ل �ج �ن��ة امل �ن ��اق �ص ��ات
ب��ال�ت��رس�ي��ة وق �ب��ل وروده ل�ل��دي��وان
فترات طويلة.

مخالفة الصندوق
الكويتي لبعض
أحكام قانون
الخدمة المدنية
تعرض أموال
الصندوق الكويتي
لدى أحد بنوك جزر
الكايمن لمخاطر
عدم التحصيل
مالحظات شابت
تنفيذ جانب من
مشروعات المنحة
الحكومية لألردن
عدم تطبيق
غرامات تأخير على
مقاولين تأخروا
في إنجاز بعض
المشاريع التنموية
بلبنان
مخالفة بنظام
اإلقراض للعاملين
في الصندوق
الكويتي للتنمية
االقتصادية
العربية
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الحمود :اإلعالم الكويتي أثبت في كل الظروف
أنه على قدر المسؤولية وأهل لتحملها
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
الحمود ان االعالم الكويتي اثبت
ف� ��ي ك� ��ل ال� � �ظ � ��روف وامل� �ن ��اس� �ب ��ات
ان� ��ه ع �ل��ى ق� ��در امل �س��ؤول �ي��ة وأه ��ل
لتحملها
وق ��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا ع�ل��ى هامش
افتتاح استديوهات البث لقنوات
التلفزيون األولى وإثراء والعربي
ان الدولة والحكومة ممثلة بسمو
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ح��ري �ص��ة على
دع��م االع�ل�ام الوطني وتوفير كل
متطلباته وان ذل��ك الدعم يتمثل
ف��ي اط�ل�اق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة تطوير

االعالم الوطني منذ عدة سنوات
وال � �ت � ��ي ب � � ��دأت ت �ح �ق ��ق األه � � ��داف
املرجوة بالتحديث الكامل للبنية
التحتية لوزارة االعالم.
وه� �ن ��أ ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال � � ��وزارة
على نجاح استراتيجية تطوير
االع �ل�ام ال��وط�ن��ي وال�ب�ن�ي��ة الفنية
والهندسية مشددا على ضرورة
ان ي��واك��ب ه ��ذا ال�ت�ط��وي��ر ت��دري��ب
وتنمية وتأهيل الكادر البشري.
كما أعرب عن أمله بان تستمر
ال � �ج � �ه� ��ود ف � ��ي ت � �ط� ��وي� ��ر االع� �ل ��ام
ال � ��وط� � �ن � ��ي وت � �ح � �ق � �ي ��ق األه� � � � ��داف
امل��رج��وة ش��اك��را ق �ط��اع ال�ه�ن��دس��ة
ف��ي ال� ��وزارة الستيفائه وال�ت��زام��ه
خ �ط��ط ال �ت �ح��دي��ث ال �ه �ن��دس��ي في

ال �ت��وق �ي��ت امل ��رس ��وم وع �ل��ى اع�ل��ى
امل �س �ت��وي��ات ال�ه�ن��دس�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة
ول�ق�ط��اع التلفزيون ال��ذي اصبح
يملك امكانيات فنية وهندسية
م �ت �م �ي ��زة وم � �ت � �ط� ��ورة ج� � ��دا ع�ل��ى
املستوى العاملي.
وطالب الشيخ سلمان الحمود
ال �ج �م �ي��ع ب �ب��ذل ك ��ل م ��ا ي�م�ل�ك��ون��ه
م� ��ن ام� �ك ��ان� �ي ��ات وق � � � ��درات س�ع�ي��ا
الس� �ت� �م ��رار ه � ��ذا ال� �ن� �ج ��اح ب�ش�ك��ل
مستمر ودائم.

الوزير الحمود خالل تفقد االستوديوهات الجديدة

ديوان المحاسبة :ال نهدف إلى تصيد األخطاء
والمخالفات بل تحقيق المصلحة العامة
أك � ��د وك� �ي ��ل دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
اسماعيل ال�غ��ان��م ح��رص ال��دي��وان
ع � �ل� ��ى ال � � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
املشمولة بالرقابة بشكل متواصل
ل� �ل� �ت� �ص ��دي ل �ل �م �خ ��ال �ف ��ات امل ��ال �ي ��ة
صونا للمال العام.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ف��ي ك�ل�م�ت��ه خ�لال
ن��دوة متخصصة نظمها الديوان
امس لشرح أحكام التعميم رقم 12
لسنة  2015بشأن تنظيم التعامل
ب �ي �ن��ه وب �ي��ن ال� �ج� �ه ��ات امل �ش �م��ول��ة
ب��ال��رق��اب��ة إن ال ��دي ��وان وال �ج �ه��ات
املشمولة برقابته شركاء من واقع
االلتزام القانوني ورقباء من واقع
املصلحة العامة.
وذك��ر أن ال��دي��وان رك��ز من خالل جانب من الندوة
ع�م�ل��ه ال��رق��اب��ي ع �ل��ى خ �ل��ق ق�ن��اع��ة
ك��ام �ل��ة ل� ��دى ال �ج �ه��ات ال �خ��اض �ع��ة امل��ال�ي��ة ف�ق��د اس�ت�ق��ر ال�ف�ق��ه وأح�ك��ام
لرقابته ب��أن��ه ال ي�ه��دف إل��ى رصد ال� �ق� �ض ��اء ع �ل ��ى ان� �ه ��ا ك� ��ل ت �ص��رف
وتصيد األخ �ط��اء وامل�خ��ال�ف��ات بل ي�ت�ع�ل��ق ب ��اإلخ�ل�ال ب �ق��اع��دة م��ال�ي��ة
تحقيق امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة مشيرا مقررة في الدستور أو في القوانني
ال��ى ان ال��دي��وان استطاع بتعاونه واألنظمة.
مع تلك الجهات ومن خالل تبادل
وأض � ��اف أن امل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
األف� � �ك � ��ار م �ع �ه��ا ت �ن �ظ �ي��م األع� �م ��ال تشمل ك��ل التصرفات املالية غير
امل��ال �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وامل�ح��اس�ب�ي��ة السليمة التي يترتب عليها ضياع
ووضع الحلول املناسبة لتحقيق حق من الحقوق املالية للدولة أو
هذا الهدف.
للجهات الخاضعة لرقابة الديوان
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة أو التي من شأنها أن تؤدي لذلك
ال� �ش ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل �خ��ال �ف��ات مباشرة أو املساس بمصلحة من
املالية بالديوان عدنان العسكر إنه مصالحها املالية.
على ال��رغ��م م��ن تعدد التشريعات
واف ��اد ب��أن التعميم ي�ه��دف إلى
امل��ال �ي��ة ب �ب �ي��ان م�ف �ه��وم امل�خ��ال�ف��ات خ �ل��ق روح ال� �ت� �ع ��اون وال�ت�ن�س�ي��ق

ب�ين ال��دي��وان وال�ج�ه��ات املشمولة
ب��رق��اب �ت��ه ل �ل �ت �ص��دي ل�ل�م�خ��ال�ف��ات
املالية صونا للمال العام ويسعى
إل��ى بيان أه��م السلبيات الناتجة
ع ��ن ع� ��دم ال � �ت� ��زام ب �ع��ض ال �ج �ه��ات
ب�ص�ح�ي��ح ال �ق��ان��ون ف ��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا
م ��ع امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة ال �ت��ي تقع
ومعالجة تلك السلبيات من خالل
وض � ��ع ت �ع �م �ي��م ودل � �ي� ��ل ت�ن�ظ�ي�م��ي
ي �ش �م��ل أه � ��م األم� � � ��ور ال� �ت ��ي ي�ج��ب
االل� � �ت � ��زام ب �ه��ا ع �ن��د ال �ت �ع��ام��ل م��ع
املخالفات املالية.
ومن ناحية اخرى ينظم ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة غ� � ��دا ال � �ث �ل�اث� ��اء ح�ل�ق��ة
ن �ق��اش �ي��ة ت �ح��ت ع � �ن� ��وان (ال � �ث� ��روة

ال �س �م �ك �ي��ة ..م �س��ؤول �ي��ة م�ش�ت��رك��ة)
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م� � ��ع خ � �م� ��س ج� �ه ��ات
حكومية معنية بالثروة السمكية
وحمايتها.
وق��ال��ت م��راق��ب إدارة املنظمات
ال � ��دول� � �ي � ��ة س� �ل� �م ��ى ال� �ع� �ي� �س ��ى إن
ال ��دي ��وان س�ي�ع��رض خ�ل�ال الحلقة
تقريره البيئي بشأن تقييم كفاءة
ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة لحماية ال�ث��روة
ال�س�م�ك�ي��ة م��ن ال�ص�ي��د ال �ج��ائ��ر في
البالد.
وأض��اف��ت أن الحلقة النقاشية
تهدف إلى توعية الجهات بأهمية
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال� �ث ��روة السمكية
وت �ع��زي��ز ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال �ج �ه��ات

ذات العالقة بحمايتها والتأكيد
ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون
املشترك بني مختلف الجهات.
وذكرت أن الهيئة العامة للبيئة
ستسلط ال �ض��وء ع�ل��ى دوره ��ا في
ح �م��اي��ة ال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وم ��دى
التكامل ف��ي التعامل م��ع الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات ال �ع�ل�اق��ة ب � ��إدارة
م� �ص ��ائ ��د األس � � �م � ��اك أم� � ��ا ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة
السمكية فستبني مسؤوليتها في
حماية الثروة السمكية.
وب � �ي � �ن� ��ت أن م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية سيعرض دوره
ف��ي ح�م��اي��ة ال �ث��روة السمكية كما
س�ت�ق��دم ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت رؤي�ت�ه��ا
أله� ��م األس � �ب� ��اب امل� ��ؤدي� ��ة الن �ه �ي��ار
امل� � � �خ � � ��زون ال� �س� �م� �ك ��ي وال � �ح � �ل� ��ول
واملقترحات الخاصة بهذا الشأن.
ولفتت إلى أن املبرة التطوعية
ال �ب �ي �ئ �ي��ة م�م�ث�ل��ة ب �ف��ري��ق ال �غ��وص
الكويتي ستعرض دور الفريق في
حماية الثروة السمكية واملشاكل
والصعوبات التي يواجهها أثناء
تأدية دوره.

النادي العلمي
يلتقط صورا
واضحة لكوكب
المريخ
اعلن النادي العلمي نجاحه
ف � ��ي ال � �ت � �ق� ��اط ص � � ��ور واض� �ح ��ة
لكوكب املريخ من سماء الكويت
بمعدات تصوير فلكية.
وقال مدير إدارة علوم الفلك
والفضاء بالنادي بدر العميرة
ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي ان� ��ه
تمكن م��ن التقاط ص��ور كوكب
املريخ في ه��ذه األي��ام الن��ه يقع
ف��ي أق ��رب ن�ق�ط��ة ل��ه م��ن األرض
ح �ي��ث ي �ب �ل��غ مل �ع��ان��ه ال �ظ��اه��ري
ح��وال��ي (س��ال��ب  )2ف��ي ظ��اه��رة
تسمى (امل�ق��اب�ل��ة) موضحا أنه
يظهر كنجمه حمراء المعة في
مجموعة العقرب حيث يشرق
ب � �ع� ��د غ� � � � ��روب ال � �ش � �م� ��س ج �ه��ة
ال�ش��رق ويبقى بالسماء ط��وال
الليل حتى الفجر.
واف��اد بأن القمرين (فوبس)
و(دي � �م� ��وس) ي� � ��دوران ف ��ي فلك
املريخ الذي يبلغ حجمه نصف
حجم األرض تقريبا وهو ثاني
أص� �غ ��ر ك ��وك ��ب ف ��ي امل �ج �م��وع��ة
ال�ش�م�س�ي��ة ب�ع��د ك��وك��ب ع�ط��ارد
وترتيبه ال��راب��ع ف��ي املجموعة
م ��ن ح �ي��ث ال �ب �ع��د ع ��ن ال�ش�م��س
ويكمل دورته حول الشمس كل
سنتني.
واض � � ��اف ال �ع �م �ي��رة ان آخ��ر
اق� �ت ��راب (س ��وب ��ر) ل �ل �م��ري��خ من
األرض ف��ي م�ث��ل ه��ذه ال�ظ��اه��رة
كان في عام .2003
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أخبار

العيسى :األولوية في العمل
والمكافآت للطلبة المتفوقين

الصبيح :الكويت لن تتهاون
في مواجهة االتجار بالبشر

ت �ح ��ت رع� ��اي� ��ة وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ووزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب��در
ال �ع �ي �س��ى اق � ��ام امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي
ل � �س � �ف � ��ارة ال � �ك � ��وي � ��ت ب ��ال� �ق ��اه ��رة
اح �ت �ف��اال ب� �م ��رور  70ع ��ام ��ا ع�ل��ى
انشائه وحفل تكريم الخريجني
للعام (.)2016-2015
وقال الوزير العيسى في كلمة
أمام الحفل الذي اقيم مساء امس
االول ان الطلبة الكويتيني بذلوا
ج� �ه ��دا ع �ل �م �ي��ا ط� � ��وال دراس �ت �ه��م
ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ال � � ��زاخ � � ��رة ب��ال �ع �ل��م
واالبداع ووضعوا نصب اعينهم
اهدافا جاهدوا لتحقيقها فدانت
لهم املعرفة ولم يستعص عليهم
ق �ط��ف ث �م��اره��ا م �ض �ي �ف��ا :ت��رك�ت��م
اهلكم وذوي�ك��م وتحملتم مشاق
ال �غ��رب��ة وال �ب �ع��د ع ��ن ال ��وط ��ن في
س �ب �ي��ل ان ت �ح �ق �ق��وا ه��دف��ا نبيال
ناضلتم ف��ي سبيله فتحقق لكم
املراد.
وقال ان وزارة التعليم العالي
ب� �ص ��دد اص � � ��دار ق� ��ان� ��ون ي�ض�م��ن
االول ��وي ��ة ف ��ي ال �ع �م��ل وامل �ك��اف��آت
امل��ال �ي��ة ل�ل�م�ت�ف��وق�ين وخ�ص��وص��ا
في التخصصات العلمية النادرة
ال�ت��ي يتطلبها س��وق ال�ع�م��ل في
الكويت.
وب � � ��دوره اك� ��د ال �ق��ائ��م ب��اع �م��ال
س � �ف ��ارة ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ال �ق��اه��رة

أك� � � � � � � � ��دت وزي� � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة
ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية هند
الصبيح ان الكويت ستعرض أمام
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة مل�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل
ال��دول�ي��ة ان�ج��ازات�ه��ا وم��ا ق��ام��ت به
في مختلف املجاالت بما يصب في
ص��ال��ح ال�ع�م��ال وض �م��ان حقوقهم
وال �ت �ق��دم امل �ح��رز ف��ي ال �ت��واف��ق بني
ال � �ق� ��وان �ي�ن ال �ك ��وي �ت �ي ��ة وامل �ع ��اي �ي ��ر
العاملية ذات الصلة.
وقالت في تصريح لكونا امس
ان م� �ش ��ارك ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي أع �م��ال
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة مل�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل
ال��دول �ي��ة ف��ي دورت �ه ��ا ال� � �ـ 105ال�ت��ي
ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم االث �ن�ي�ن وت�ت��واص��ل
ح �ت��ى ال �ع��اش��ر م ��ن ي��ون �ي��و امل�ق�ب��ل
ب �ح �ض��ور م�م�ث�ل�ين ع ��ن  187دول ��ة
ومندوبني ع��ن النقابات العمالية
وأص � �ح ��اب ال� �ش ��رك ��ات وم �ن �ظ �م��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ت ��أت ��ي ت��رس�ي�خ��ا
ل � ��دور ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
العمال ومكتسباتهم.
وذك��رت أن الكويت قامت خالل
ال �ف �ت ��رة امل ��اض �ي ��ة ب �ج �ه��ود ك�ب�ي��رة
ملكافحة استغالل العمال الوافدين
ف�ي�م��ا ي �ع��رف ب �ـ(االت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر)
وأنصفت الضحايا وأعادتهم الى
بالدهم مؤكدة عدم تهاون الكويت
ف��ي م��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ال�ت��ي

جانب من االحتفال ويبدو في الصورة النائب د.محمد الحويلة

ب��االن��اب��ة امل �س �ت �ش��ار ع�ب��دال�ع��زي��ز
البشر ال��دور امل�ن��اط بالخريجني
للعمل على رفعة وتقدم وازدهار
البالد.
من جانبه اشار رئيس املكتب
ال �ث �ق��اف��ي ب �س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ل��دى
ال � �ق� ��اه� ��رة د .امل� �س� �ت� �ش ��ار ف��ري ��ح
العنزي ال��ى املستخلصات التي
اع ��ده ��ا امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي ل�ط�ل�ب��ة
ال� ��دراس� ��ات ال �ع �ل �ي��ا (امل��اج �س �ت �ي��ر
وال� ��دك � �ت� ��وراه) ب �م��ا ي�م�ك�ن�ه��م م��ن
االس�ت�ع��ان��ة ب�ه��ذه املستخلصات
ف� � ��ي ع � �م� ��ل االب � � �ح � � ��اث ال� �خ ��اص ��ة
بدراساتهم.
واك ��د ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه اهتمام

األوقاف :انتهاء أعمال لجنة
فحص مساكن الحجاج
أعلنت وزارة األوق��اف وال�ش��ؤون
اإلس�لام�ي��ة ع��ن ان�ت�ه��اء أع�م��ال لجنة
ف� �ح ��ص م� �س ��اك ��ن ال� �ح� �ج ��اج مل��وس��م
ح��ج ه ��ذا ال �ع��ام ب�ع��د أن ت��أك��دت من
س�ل�ام �ت �ه��ا وت � ��واف � ��ر أن� �ظ� �م ��ة األم� ��ن
وال �س�لام��ة واالش �ت��رط��ات الصحية
فيها وموقعها املتميز.
وق � � ��ال وك� �ي ��ل ال � � � � ��وزارة امل �س��اع��د
للعالقات الخارجية والحج ورئيس
ب �ع �ث��ة ال � �ح ��ج خ �ل �ي��ف األذي� � �ن � ��ة ف��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ام��س ان اللجنة
ت ��أك ��دت م ��ن االش� �ت ��راط ��ات امل �ع �م��ول
بها ل�ه��ذه السنة وف��ق ق��ان��ون الحج
ال� �ج ��دي ��د رق� � ��م  2015/1والئ �ح �ت��ه
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وه � � ��ي أك � �ث � ��ر ح ��رص ��ا
وتشددا من االشتراطات السابقة.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن ال � �ل � �ج ��ان ال �ت��ي
شكلت للتأكد م��ن س�لام��ة املساكن
وم �ط��اب �ق �ت �ه��ا ل�ل�اش� �ت ��راط ��ات ت�ض��م
ف��ي عضويتها ممثلني م��ن وزارت��ي
األوق ��اف وال�ص�ح��ة واإلدارة العامة
ل�ل�اط� �ف ��اء م� ��ؤك� ��دا ان � �ه� ��ا ول �ج��ان �ه��ا
الفرعية قامت بواجبها على أكمل
وجه أثناء وجودها في مكة املكرمة.

خليف األذينة

واوضح أنه خالل وجوده في مكة
امل�ك��رم��ة ق��ام ب�ع��دة زي ��ارات للجهات
امل�خ�ت�ص��ة ب �ش��ؤون ال �ح��ج ل�ل��وق��وف
ع� �ل ��ى آخ� � ��ر امل � �س� �ت� �ج ��دات وت ��وق �ي ��ع
االت �ف ��اق �ي ��ات وال �ت��رت �ي �ب��ات ال�ل�ازم ��ة
اض��اف��ة ال��ى اب��رام��ه ع�ق��ود الخدمات
امل � �ق� ��دم� ��ة ل� �ح� �ج ��اج دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
وال �ت��أك��د م��ن ج ��ودة ه ��ذه ال�خ��دم��ات
ل�ي�ت�ن�س��ى ل�ح�ج��اج�ن��ا ال �ت �ف��رغ ألداء
املناسك على الوجه األكمل.

املكتب بالجانب الثقافي فضال
ع� � ��ن ال� � �ج � ��ان � ��ب ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ي م��ن
خ�لال تدشني ال�ص��ال��ون الثقافي
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل� � �س� � �ف � ��ارة ال � �ك� ��وي� ��ت
بالقاهرة.
وحضر الحفل عدد من اعضاء
مجلس االم ��ة واع �ض��اء ال�س�ف��ارة
وامل�ك��ات��ب امللحقة بها فضال عن
الخريجني واولياء امورهم.
ك �م��ا ش �ه��د ت �ك��ري��م ع� ��دد كبير
م��ن رؤس � ��اء وع� �م ��داء ال�ج��ام�ع��ات
والكليات.

محافظ الفروانية:
المدن العربية تحمل
تراثا تاريخيا عريقا
ق � � ��ال م� �ح ��اف ��ظ ال� �ف ��روان� �ي ��ة
ال �ش �ي ��خ ف �ي �ص��ل ال� �ح� �م ��ود إن
امل � ��دن ال �ع��رب �ي��ة ت �ح �م��ل ت��راث��ا
ت��اري �خ �ي��ا ع��ري �ق��ا ن�س�ع��ى إل��ى
املحافظة عليه من التغييرات
امل �ت �س��ارع��ة ال �ت��ي ت �م��ر عليها
س ��واء م��ن ع�م�ل�ي��ات التحضر
السريع أو غيرها من العوامل.
وأض��اف الشيخ فيصل في
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ع �ل��ى ه��ام��ش
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي أع �م��ال املؤتمر
ال� � �ع � ��ام ال � � � � �ـ 17مل �ن �ظ �م ��ة امل � ��دن
ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ان �ن��ا
ن �ه ��دف ج �م �ي �ع��ا إل� ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
وت� � �ح � ��دي � ��ث امل � � � � ��دن م� � ��ن أج� ��ل
تحقيق الرفاه للمواطنني.
وأك � � ��د م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر أن
ال� �ك ��وي ��ت وال� �ب� �ح ��ري ��ن ب� �ل ��دان

الشيخ فيصل الحمود

ت� ��وأم� ��ان ي �ج �م �ع �ه �م��ا ال �ك �ث �ي��ر
م ��ن ال �ق��واس��م امل �ش �ت��رك��ة على
املستويني الرسمي والشعبي
في مختلف املجاالت.
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الوزيرة الصبيح والسفير الغنيم

تتنافى مع أبسط القيم واملبادئ.
وأكدت الصبيح حرص الكويت
ع� �ل ��ى دع � ��م ك ��اف ��ة ج� �ه ��ود م�ن�ظ�م��ة
ال �ع �م��ل ال ��دول� �ي ��ة مل� �س ��اع ��دة ع �م��ال
فلسطني والتغلب على املشكالت
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ال �ح �ص��ار امل �ف��روض
ع �ل��ى ق �ط��اع غ ��زة أو ف ��ي االراض� ��ي
العربية املحتلة من قبل السلطات
االسرائيلية.
م��ن جهته ق��ال م�ن��دوب الكويت
ال � � � ��دائ � � � ��م ل� � � � ��دى االم � � � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة
واملنظمات الدولية االخرى السفير
ج �م��ال ال�غ�ن�ي��م ان ال �ك��وي��ت تتمتع
بمكانة متميزة لدى املنظمة نظرا
لدورها الداعم لبرامج املنظمة في

االراضي العربية املحتلة بما فيها
القدس الشرقية باالضافة الى انها
سباقة في االستفادة من املعايير
ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا امل �ن �ظ �م��ة ل�ت�ح�س�ين
أوضاع العمال وضمان حقوقهم.
وذك� � � ��ر ان ال� � ��وزي� � ��رة ال �ص �ب �ي��ح
ستعقد اجتماعا م��ع امل��دي��ر العام
للمنظمة غي رايدر لبحث القضايا
العمالية املختلفة في املنطقة بما
ف��ي ذل��ك أوض��اع العمل ال�ع��رب في
االراضي املحتلة من قبل اسرائيل.

المبعوث األممي:
نقترب من مبادئ محددة
التفاق شامل باليمن
ك� �ش ��ف م� �ب� �ع ��وث االم � � ��م امل �ت �ح��دة
لليمن اسماعيل ول��د الشيخ احمد
عن اقتراب مشاورات السالم اليمنية
امل �ن �ع �ق��دة ح��ال �ي��ا ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت م��ن
االتفاق على مبادئ محددة التفاق
شامل يرتكز على حل سياسي.
واك ��د امل �ب �ع��وث األم �م��ي ف��ي بيان
ص � �ح � �ف ��ي ان امل � � � � �ش � � � ��اورات ت� �ح ��رز
تقدما على صعيد قضية األس��رى
واملعتقلني داع�ي��ا األط��راف اليمنية
ال� ��ى االل � �ت� ��زام ب ��وع ��وده ��م واالف� � ��راج
ع ��ن م �ج �م��وع��ة ك �ب �ي��رة م ��ن األس� ��رى
واملعتقلني في األيام القليلة املقبلة.
وق ��ال ان��ه ع�ق��د جلستني م��ع وف��د
أنصار الله واملؤتمر الشعبي العام
ج��رى خاللهما البحث بتوسع في
قضايا رئيسية من أبرزها تفاصيل
وآليات االنسحاب وتسليم السالح
واس � �ت � �ئ � �ن ��اف ال � � �ح � ��وار ال �س �ي��اس��ي
واستعادة مؤسسات الدولة.
وأض � � � � ��اف ان ل� �ج� �ن ��ة ال �س �ج �ن ��اء
وامل� �ع� �ت� �ق� �ل�ي�ن وامل� ��وض� ��وع�ي��ن ت�ح��ت
اإلق � ��ام � ��ة ال� �ج� �ب ��ري ��ة وامل �ح �ت �ج��زي��ن
ت �ع �س �ف �ي��ا اج �ت �م �ع��ت ك ��ذل ��ك وس �ل��م

خ�لال�ه��ا وف��د أن �ص��ار ال�ل��ه وامل��ؤت�م��ر
ال �ش �ع �ب ��ي ال � �ع� ��ام ب� �ي ��ان ��ات خ��اص��ة
ع ��ن األس � ��رى ع �ل��ى أن ي�س�ل��م ال��وف��د
الحكومي بياناته.
وذكر انه سيدرس هذه البيانات
البداء توصياته حول أفضل الطرق
للمضي قدما في هذا امللف.
على صعيد متصل تقدم املبعوث
االم �م��ي بالشكر ال��ى رؤس ��اء ال��دول
السبع العظمى على بيانهم الداعم
لجهود االمم املتحدة في اليمن.
واض � � ��اف ان ن� � � ��داءات ال�ي�م�ن�ي�ين
امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �س�ل�ام ودع� ��م امل�ج�ت�م��ع
الدولي ورؤساء الدول السبعة التي
أث �ن��ت ع�ل��ى ك��ل م��ا ن �ق��وم ب��ه الح�لال
ال �س�لام ف��ي ال�ي�م��ن ت��زي��دن��ي اص ��رارا
على تخطي ك��ل العقبات للتوصل
الى حل سلمي شامل.
وأوض � � ��ح ان ع � ��ودة ال� �س�ل�ام ال��ى
ال �ي �م��ن أول ��وي� �ت ��ي وأن � ��ا واث � ��ق ان �ه��ا
أولوية املشاركني في املشاورات.

16

األخيرة
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اعتماد دولي إلنشاء الهيئة الكويتية
لمكافحة المنشطات
أعلن نائب املدير العام لشؤون
الشباب بالهيئة العامة للرياضة
احمد الخزعل عن اعتماد الوكالة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة امل �ن �ش �ط��ات
وامل� � � �خ � � ��درات (وادا) وال �ل �ج �ن ��ة
االوملبية الدولية ملسودة مشروع
ق��ان��ون ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة الكويتية
ملكافحة املنشطات.
وق � � ��ال ال� �خ ��زع ��ل ل� �ك ��ون ��ا ع�ق��ب
اج � �ت � �م� ��اع م� �ش� �ت ��رك ب �ي��ن (وادا)
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة
وال� �ل� �ج� �ن ��ة االومل � �ب � �ي� ��ة وال �ل �ج �ن��ة
الكويتية ملكافحة املنشطات ان
م�ش��روع القانون سيكون حسب
املعايير التي وضعتها الوكالة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة امل �ن �ش �ط��ات
واملخدرات.
واوض� � � ��ح ان ال � �ق� ��ان� ��ون ي��ؤك��د
استقاللية عمل اللجنة بمجلس

ادارة مكون م��ن ع��دد م��ن وزارات
ال��دول��ة ومؤسساتها وممثل من
اللجنة االوملبية الكويتية وممثل
من الهيئة العامة للرياضة.
واش� ��ار ال ��ى ان االج �ت �م��اع رك��ز
ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون املنشطات
وامل� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات ال � � �ت� � ��ي اب� ��دت � �ه� ��ا
ال ��وك ��ال ��ة ال �ع��امل �ي��ة ع �ل��ى م �س��ودة
امل� � �ش � ��روع م �ب �ي �ن��ا ان ال �ح �ك��وم��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ت� �ع ��اون ��ت وال ��وك ��ال ��ة
العاملية ملكافحة املنشطات بهذا
الخصوص.
م��ن ج�ه�ت��ه اك ��د م�م�ث��ل اللجنة
االومل � �ب � �ي� ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة وامل� �ج� �ل ��س
االوملبي االسيوي حسني املسلم
ان ذلك يعد خطوة مهمة لألمام
م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن ث �ق �ت��ه ب � ��اإلج � ��راء ات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة بهذا
الخصوص.

الزراعة :تنفيذ مشاريع
بالتعاون مع مركز صباح
األحمد لإلبداع
ق��ال نائب امل��دي��ر ال�ع��ام لشؤون
ال �ث��روة النباتية بالهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
فيصل الصديقي إن الهيئة تدرس
إمكانية تنفيذ ع��دد من املشاريع
الرائدة بالتعاون مع مركز صباح
االحمد للموهبة واالبداع.
وأضاف الصديقي في تصريح
صحافي لكونا أنه عقد اجتماعا
ثل��اث �ي��ا م ��ع م ��دي ��ر امل ��رك ��ز د .ع�م��ر
ال �ب �ن��اي ووف ��د م��ن خ �ب��راء منظمة
األغ��ذي��ة وال ��زراع ��ة ال�ع��امل�ي��ة (ف��او)
بهدف دراسة هذه املشاريع.
وأوض� � � � ��ح أن ه � � ��ذا االج� �ت� �م ��اع
ي � ��أت � ��ي ض � �م ��ن م � �س ��اع ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ال ��دائ � �م ��ة إل � ��ى االرت� � �ق � ��اء ب��ال �ع �م��ل
ال��زراع��ي واس�ت�ك�م��اال لسلسلة من
االج�ت�م��اع��ات ال�ت��ي ت��م عقدها بني
الهيئة واملنظمة األممية لالطالع
وال� �ت ��دارس ح ��ول ت�ن�ف�ي��ذ ع ��دد من
املشاريع التي تقدمت بها الهيئة

وت �م��ت امل �ص��ادق��ة ع�ل�ي�ه��ا م��ن قبل
(فاو).
وذك� � ��ر أن االج� �ت� �م ��اع ال �ث�ل�اث��ي
يهدف إل��ى مناقشة إمكانية عقد
ش��راك��ة م��ع م��رك��ز ص �ب��اح األح�م��د
للموهبة واإلب��داع بصفته الجهة
ال ��راع� �ي ��ة ل �ل�اب� ��داع وذل � ��ك ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ب � �ع� ��ض امل � � �ش� � ��اري� � ��ع ال � � �ت � ��ي ت �م��ت
إج��ازت �ه��ا م �ث��ل م �ش��روع ال�ح��دي�ق��ة
ال �ن �ب��ات �ي��ة ك ��واح ��د م ��ن امل �ش��اري��ع
ال ��رائ ��دة ال �ت��ي ي�م�ك��ن م ��ن خ�لال�ه��ا
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع��دي��د م ��ن األف� �ك ��ار نحو
انشاء حديقة علمية.
واش��ار إل��ى أن امل�ش��اري��ع تشمل
أيضا ان�ش��اء مركز ت��دري��ب متقدم
للكوادر الوطنية والذي يعتبر من
أه��م امل�ش��اري��ع ال��رائ��دة ال�ت��ي تعود
بالنفع على الجميع.

لقطة جماعية ملسؤولي هيئة الرياضة واللجنة األوملبية الدولية

وم� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق� � � ��ال ام �ي ��ن س��ر
ال �ل �ج �ن��ة االومل � �ب � �ي� ��ة ع �ب �ي��د زاي� ��د
ال � �ع � �ن� ��زي ان ل� �ج� �ن ��ة امل �ن �ش �ط��ات
ال �ك��وي �ت �ي��ة ان �ب �ث �ق��ت م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
االوملبية منذ  1999والتي كان لها

دور م�ه��م ف��ي ف�ح��ص املنشطات
ل�لات�ح��ادات الرياضية الكويتية
قبل املشاركات الخارجية.
واكدت رئيس اللجنة الكويتية
مل� �ك ��اف� �ح ��ة امل� �ن� �ش� �ط ��ات د .ه �ن��اء

المطيري يحرز ميداليتين ذهبيتين في
بطولة سويسرا أللعاب القوى للمعاقين
ف � � ��از الع � � ��ب م �ن �ت �خ ��ب ال� �ك ��وي ��ت
ألل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ل �ل �م �ع��اق�ين أح �م��د
املطيري بميداليتني ذهبيتني في
سباقي  100و 400متر ع��دوا على
الكراسي املتحركة ضمن منافسات
فئة (تي  )33وذلك في اليوم األول
لبطولة سويسرا الدولية املفتوحة
أللعاب القوى.
وق� ��ال رئ �ي��س ال� �ن ��ادي ال�ك��وي�ت��ي
ال� � ��ري� � ��اض� � ��ي ل � �ل � �م � �ع� ��اق �ي�ن ش ��اف ��ي
الهاجري لكونا إن هذا الفوز الكبير
ل�ل�اع ��ب امل �ط �ي��ري ض �م��ن ال �ب �ط��ول��ة
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ف��ي س��وي�س��را أم��س
االول يعد بمنزلة استكمال لتميز
ال�ل�اع ��ب ال � ��ذي ح �ق��ق أخ� �ي ��را ث�ل�اث
م�ي��دال�ي��ات ذه�ب�ي��ة ورق �م��ا قياسيا
عامليا جديدا في منافسات بطولة
(الجائزة الكبرى) التي أقيمت في
س ��وي �س ��را أي� �ض ��ا واخ �ت �ت �م��ت ق�ب��ل
يومني علما أن نقا هو حامل لقب
بطولة كأس العالم التي أقيمت في
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• ل� � �ط� � �ي� � �ف � ��ة ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه
ال �ل �ه �ي��ب س ��ال ��م ال� �ع ��دوان ��ي،
زوج � � � � ��ة :ج � ��ري � ��ش ع� �ب ��دال� �ل ��ه
محمد ال �ع��دوان��ي 68 ،ع��ام��ا،
(ش � � �ي � � �ع� � ��ت) ،رج � � � � � ��ال :دي � � � ��وان
ال�ع��داوي��ن ،العمرية ،مقابل ن��ادي
ال�ت�ض��ام��ن ،ت�ل�ف��ون،99047235 :
ن�س��اء :ال �ف��ردوس ،ق ،6ش ،1ج،3
م17
• خ� � ��ال� � ��د ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز
سليمان الطخيم 68 ،عاما،
(ش � �ي� ��ع) ،رج� � ��ال :ال� �ن ��زه ��ة ،ق،3
ش ،34م ،25ع � �ل ��ى ال � ��دائ � ��ري
ال�ث��ال��ث م�ق��اب��ل ال��روض��ة ،ت�ل�ف��ون:
 ،50805252ن �س ��اء :ال �ي��رم��وك،
ق ،3ش ،2ج ،8م ،12ت �ل �ف��ون:
67688822
• أح� � �م � ��د ن� � � � ��ادر ص ��ال ��ح
امل� �س ��ري 22 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي��ع)،
رج��ال :دي��وان ال�ك�ن��ادرة ،الشعب،
ت� �ل� �ف ��ون ،99946660 :ن� �س ��اء:
ال��دع�ي��ة ،ق ،4ش ،47م ،4تلفون:
22515707
• فهد سهيل عبدالرحمن
ال�س�ه�ي��ل 23 ،ع��ام��ا ( ،يشيع
التاسعة م��ن صباح ال�ي��وم)،
رج � ��ال :ال ��زه� ��راء ،ق ،3ش ،306
م ،25تلفون ،99606369 :نساء:
ال�ق��ري��ن ،ق ،5ش ،14م ،2تلفون:
90070050

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

قطر ديسمبر املاضي.
وأشاد الهاجري باألداء املتميز
ال � ��ذي ق ��دم ��ه ال �ب �ط��ل امل �ط �ي ��ري ف��ي
ه��ات�ين البطولتني وال�ت��ي ستكون
خ�ي��ر إع ��داد ل��ه ل�خ��وض منافسات
دورة األلعاب البارملبية للمعاقني
املقررة إقامتها في مدينة ريو دي
جانيرو البرازيلية سبتمبر املقبل.
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مواقيت الصالة

املتسابق الكويتي أحمد املطيري

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

البطي ان انشاء الهيئة سيساهم
ب � �ض � �م� ��ان اس � �ت � �ق �ل�ال � �ي� ��ة ال� �ع� �م ��ل
وشفافيته م��ا سيجعل الكويت
ف��ي م �ص��اف ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة في
هذا الجانب.

الوفيات

يذكر أن الوفد الكويتي املشارك
ف � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة ي� �ض ��م أم �ي ��ن ال �س��ر
املساعد للنادي منصور السرهيد
رئ �ي �س��ا وال �ك��اب�ت�ن م�ح�م��د ف��رح��ات
م� ��درب� ��ا وط� �ل ��ال امل� �ط� �ي ��ري إداري � � ��ا
إضافة لالعبني أحمد نقا املطيري
وحمد العدواني.
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28 - 42

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

