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األمير يهنئ
كرواتيا وسلوفينيا
وموزمبيق

العوضي :الوزير
العيسى ال يملك أي
رؤية لتطوير التعليم

الهالل األحمر توزع
وجبات إفطار على
الالجئين السوريين

المعيوف :إيقاف النشاط الرياضي لن يمر والمخطئ سينال عقابه

العمير لـ «الدستور» :سنحصد ثمار
تعديل القوانين الرياضية قريبا
أع� � ��رب وزي� � ��ر األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م�ج�ل��س
األم� � ��ة د .ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ع� ��ن أم �ل��ه
ف��ي أن ي�ن�ع�ك��س ت �ع��دي��ل ال �ق��وان�ين
ال��ري��اض�ي��ة إيجابيا على النشاط
ال��ري��اض��ي ل �ل �ب�لاد خ��اص��ة أن ه��ذا
امللف شهد توافقا بني النواب في
مجلس األمة والعاملني في امليدان
الرياضي والحكومة.
وق� � � ��ال ال� �ع� �م� �ي ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
خاص لـ «الدستور» :الحمد لله تم
إنجاز هذا القانون في النهاية وإن
ش��اء ال�ل��ه ينعكس ذل��ك ب��اإلي�ج��اب
ف��ي ال�ش��أن الرياضي ون��رى ثماره
ق��ري�ب��ا م �س �ت �ط��ردا :ل�ك�ن�ن��ا بالطبع
ن �ح �ت��رم ك��ل م��ن ع� ��ارض أو ص��وت
بالرفض.

وب� �خ� �ص ��وص ال � � ��رأي امل� �ع ��ارض
ح� ��ول ع� ��دم ت �ع �ه��د ال �ح �ك��وم��ة ب��أن
ه��ذا ال�ق��ان��ون سيرفع اإلي �ق��اف عن
الكويت أوضح العمير أن الحكومة
ت �ع �م��ل ب �ش �ف��اف �ي��ة م ��ع ال � �ن ��واب وال
ي �م �ك��ن أن ت �ب �ي �ع �ه��م وه� �م ��ا أو أن
تعطيهم أم�لا ف��ي أم��ر ال تستطيع
أن تتخذ فيه قرارا منفردا بنفسها
وإنما يتعلق بالفيفا املسؤول عن
قرار اإليقاف وهو املسؤول بالطبع
ع ��ن رف �ع��ه م�ت�م�ن�ي��ا أن ي �ص��ب ه��ذا
القانون بمشيئة الله تعالى على
األق � ��ل ف ��ي ت�ه�ي�ئ��ة األوض� � ��اع ل��رف��ع
الحظر وع��ودة الرياضة الكويتية
إلى مكانتها الحقيقية.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اع � �ت � �ب� ��ر ال� �ن ��ائ ��ب
ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ي ��وف إق � � ��رار ق��ان��ون

د .علي العمير

عبد الله املعيوف

ال ��ري ��اض ��ة ال �ج��دي��د م ��ؤخ ��را يمثل
انطالقة ج��دي��دة للعمل الرياضي
ورك � �ي� ��زة مل �ح��اس �ب��ة وم �ع��اق �ب��ة ك��ل

م� ��ن ت �س �ب��ب ف� ��ي اي � �ق� ��اف ال �ن �ش��اط
الرياضي الكويتي.
وأض��اف املعيوف لـ «الدستور»

الحويلة :الميزانيات حصلت على نصيب
األسد في اجتماعات اللجان
اعتبر النائب د.محمد الحويلة
ان ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي خالل دور االنعقاد الرابع
ل�ه��ا نصيب األس ��د ف��ي اجتماعات
اللجان مشيرا إلى أن اجتماعاتها
وصلت إلى  82اجتماعا استغرقت
م ��ن وق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة م ��ا ي� �ق ��ارب 225
ساعة تقريبا مشيدا بجهود جميع
العاملني في اللجنة على اخالصهم
ف ��ي ال �ع �م��ل ودوره� � ��م وم�ع��اون�ت�ه��م

أعضاء لجنة امليزانيات.
وأك � � ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة أن  % 50م��ن
م�ل�اح� �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ت��م
تسويتها ونحن في اللجنة تلمسنا
التفاعل والجدية في التعامل معها
من قبل معظم الجهات الحكومية
م��وض �ح��ا أن أك� �ب ��ر ان� �خ� �ف ��اض ف��ي
مالحظات دي��وان املحاسبة تم من
خالل هذا املجلس.
وت��اب��ع :ون�س�ب��ة االس�ت�ج��اب��ة في

م �ع��ال �ج��ة امل�ل�اح �ظ ��ات ال� � � ��واردة في
ت �ق��اري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ارت�ف�ع��ت
من ٪٤٤ في دور االنعقاد املاضي
لتصل إل��ى ٪٥٥ ف��ي دور االنعقاد
الحالي.

تفاصيل (ص)03

الصبيح :جميع القوانين التي نحتاجها أقرت
أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت وزي � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
ال �ص �ب �ي��ح ع ��ن ت �ج��دي��د وإق� � � ��رار ك��ل
ال �ق��وان�ي�ن ال�ل�ازم ��ة ال �ت��ي تحتاجها
الوزارة ألداء عملها على أكمل وجه
ل�خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط �ن�ي�ن معربة
ع��ن ش �ك��ره��ا وإش��ادت �ه��ا ب��ال�ت�ع��اون

امل �ث �م��ر ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
والتشريعية.
وم� � ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
يعقوب الصانع إن ال��وزارة ستقدم
بمشيئة الله تعالى خالل األسابيع
امل� �ق� �ب� �ل ��ة خ� ��دم� ��ة ال � �ب � �ي ��ان� ��ات ل �ق �س��م
االن � �ت � �ق ��االت ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف ��ي إدارة

التسجيل ال�ع�ق��اري وذل ��ك لتسهيل
ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات ل �ل �م��واط �ن�ين م��ع
حرصنا على ت�لاف��ي أي مالحظات
أو سلبيات قد تظهر في التطبيق.

حصاد دور االنعقاد
 االنعقاد الرابعمتميز ومتنوع
في إنجازاته

 الوحدة الوطنيةوتطوير االقتصاد
ومحاربة الفساد
أهم األولويات

 المجلس الحاليحقق االستقرار
السياسي

 النواب استثنواالسكن الخاص
واالستثماري من
تعرفة الكهرباء
تفاصيل (ص)13-07

أن ي��دي الحكومة كانتا مكبلتني
ل � �ع� ��دم وج � � � ��ود ق � ��ان � ��ون ي �خ��ول �ه��ا
م �ح��اس �ب��ة االن � ��دي � ��ة واالت� � �ح � ��ادات
ال�ت��ي تسببت ف��ي اي �ق��اف النشاط
ال ��ري ��اض ��ي إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ال� �ت ��ي ل��م
ت � �س � �ه ��م ف � � ��ي رف � � � ��ع االي � � � �ق � � ��اف ع��ن
ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ول � ��و ب �ك �ت��اب
واحد مشيرا إلى ان اق��رار القانون
ال�ج��دي��د سيعطي م�س��اح��ة كبيرة
م��ن ال �ص�لاح �ي��ات ل��وزي��ر ال�ش�ب��اب
وال��ري��اض��ة ل�ي�ت��اب��ع وي �ح��اس��ب كل
مقصر ف��ي ح��ق ال�ك��وي��ت وف��ي حق
الشباب الكويتي.
وأكد انه بعد اقرار القانون جاء
اآلن دور وزارة الشباب والرياضة
ل �ت �ف �ع �ي��ل م� � ��واد ال� �ق ��ان ��ون ال أك �ث��ر
م �ع �ت �ب��را ال� �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د م�ظ�ل��ة

ألي إج��راء تتخذه الحكومة بحق
ك��ل م��ن أس ��اء ل�ل��ري��اض��ة الكويتية
وللشباب الرياضي مشيرا إلى ان
عملية االيقاف لن تمر مرور الكرام
وب ��ال �ت ��أك �ي ��د س �ي �ن ��ال ك� ��ل م�خ�ط��ئ
جزاءه.
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا :ن �ح��ن ال� �ي ��وم ال
ن�ت�ك�ل��م ع��ن م��وض��وع االي� �ق ��اف من
ع��دم��ه ب �ق��در اه�ت�م��ام�ن��ا ب ��أن يأخذ
ال�ق��ان��ون م �ج��راه ألن��ه ب�ع��د تطبيق
ال� �ق ��ان ��ون س �ت �ك��ون االم� � ��ور أف �ض��ل
وسيتم اص�لاح الوضع الرياضي
ال��داخ �ل��ي ل�ي�ك��ون رك �ي��زة اس��اس�ي��ة
النطالقة رياضية كويتية عاملية
قوية مبنية على أساس صلب.

الصالح :ال عالقة لالستثمار
بشركة كي أي سي للوساطة
أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزير املالية وزير النفط بالوكالة أنس
الصالح ان الهيئة العامة لالستثمار
ل��م تكن ط��رف��ا ف��ي تأسيس ش��رك��ة كي
أي سي للوساطة املالية كما أنها لم
تكن طرفا في أي من تعامالتها.
وأوض� ��ح ال�ص��ال��ح ردا ع�ل��ى س��ؤال
برملاني للنائب د .عبدالله الطريجي
ان ��ه ل��م ي �ت��م ب �ي��ع أي ح �ص��ص تخص

ه ��ذه ال �ش��رك��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا شخصية
اعتبارية مستقلة ولها مجلس اإلدارة
ه ��و امل� �ن ��وط ب ��ه إدارت � �ه � ��ا وت �ص��ري��ف
أم� ��وره� ��ا ب �ي �ن �ه��ا ب �ي��ع ال �ح �ص��ص م��ن
عدمه.
وش��دد على ان��ه ال يجوز االفصاح
ع��ن أي ��ة م �ع �ل��وم��ات ت �خ��ص ع�م�لاء ه��ا
إع�م��اال الح�ك��ام امل ��ادة  119م��ن قانون
هيئة أسواق املال.

الداخلية :تواجد أمني مكثف
في جميع المحافظات
قام وكيل وزارة الداخلية املساعد
لشؤون األم��ن العام باإلنابة اللواء
إب ��راه� �ي ��م ال � �ط� ��راح ي��راف �ق��ه ال��وك �ي��ل
امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع امل �س��اج��د ب� ��وزارة
األوق � ��اف د.ول� �ي ��د ال�ش�ع�ي��ب ب�ج��ول��ة
ل �ت �ف �ق ��د ع �م �ل �ي ��ة ت� ��أم�ي��ن امل� �س ��اج ��د
وال � �ج ��اه ��زي ��ة األم� �ن� �ي ��ة الس �ت �ق �ب��ال
امل�ص�ل�ين خ�ل�ال ال�ع�ش��ر األواخ� ��ر من

شهر رمضان املبارك .وذكرت ادارة
االعالم االمني بوزارة الداخلية في
بيان صحافي أمس األول ان الطراح
والشعيب اطلعا على جاهزية رجال
األمن وفرق املتطوعني واملتطوعات
وغيرها من اإلجراءات األمنية.
تفاصيل (ص)15
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األمير يهنئ كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق
ب�ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب ��اح ح �ف �ظ ��ه ال �ل��ه
ورعاه ببرقية تهنئة إلى كوليندا
غ � ��راب � ��ارا ك �ي �ت��اروف �ي �ت��ش رئ �ي��س
جمهورية كرواتيا الصديقة عبر
فيها س�م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالدها
م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل� � ��ه م� � ��وف� � ��ور ال� �ص� �ح ��ة
وال�ع��اف�ي��ة وللبلد ال�ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح � �ف � �ظ ��ه ال� � �ل � ��ه ب � �ب� ��رق � �ي� ��ة ت �ه �ن �ئ��ة
إل � ��ى ف �خ ��ام ��ة ك ��ول �ي �ن ��دا غ� ��راب� ��ارا
كيتاروفيتش رئ�ي��س جمهورية
ك � ��روات� � �ي � ��ا ال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ض �م �ن �ه��ا
سموه خالص تهانيه بمناسبة
ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل�ب�لاده��ا متمنيا

ل� �ف� �خ ��ام� �ت� �ه ��ا م� � ��وف� � ��ور ال� �ص� �ح ��ة
والعافية.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م �ج�ل��س ال � ��وزراء
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.
وم��ن جهة أخ��رى بعث حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر الصباح
حفظه الله ورع��اه ببرقية تهنئة
إلى الرئيس بوروت باهو رئيس
ج�م�ه��وري��ة سلوفينيا الصديقة
ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
وال�ع��اف�ي��ة وللبلد ال�ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى

ال ��رئ� �ي ��س ب � � ��وروت ب ��اه ��و رئ �ي��س
ج�م�ه��وري��ة سلوفينيا الصديقة
ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص تهانيه
بمناسبة العيد ال��وط�ن��ي لبالده
م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل� � ��ه م� � ��وف� � ��ور ال� �ص� �ح ��ة
والعافية.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م �ج�ل��س ال � ��وزراء
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر بعث حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع � � ��اه
ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل � � ��ى ال ��رئ� �ي ��س
فيليب جاسنتو نيوسي رئيس
ج �م �ه��وري��ة م��وزم �ب �ي��ق ال�ص��دي�ق��ة
ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة

وال�ع��اف�ي��ة وللبلد ال�ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
الرئيس فيليب جاسنتو نيوسي
رئ � �ي� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة م ��وزم �ب �ي ��ق
الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
والعافية.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م �ج�ل��س ال � ��وزراء
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

هنأ نظراءه في سلوفينيا وموزمبيق وكرواتيا بالعيد الوطني

الغانم يستقبل
سفير روسيا لدى الكويت
ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقيتي تهنئة
إل � ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��ي
ج �م� �ه ��وري ��ة س �ل��وف �ي �ن �ي��ا م �ي�لان
بريغليز ورئيس املجلس القومي
ميتيا ب�ي��ر ف��ار وذل ��ك بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغانم ببرقية تهنئة
إلى رئيس البرملان في جمهورية

ك� ��روات � �ي� ��ا زل� �ي� �ك ��و ري � �ن� ��ر وذل � ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبالده
وب� �ع ��ث ال� �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل��ى رئ�ي�س��ة مجلس ال �ن��واب في
جمهورية موزمبيق فيرونيكا
ن � ��ات � ��ان� � �ي � ��ال م � ��اك � ��ام � ��و دل � ��وف � ��و
بمناسبة العيد الوطني لبلدها.
وب �ع ��ث رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ب � �ب ��رق � �ي ��ة ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل� � � ��ى رئ� �ي ��س

مجلس النواب في لوكسمبورغ
م� � ��ارس دي ب��ارت �ل��وم �ي��و وذل� ��ك
بمناسبة العيد الوطني لدوقية
لكسمبورغ الكبرى.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة اخ � � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه ال �خ �م �ي��س
املاضي سفير جمهورية روسيا
االت�ح��ادي��ة ل��دى ال�ك��وي��ت ألكسي
سولوماتني.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال سفير روسيا لدى الكويت
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الحويلة ٪50 :من مالحظات ديوان المحاسبة
على الحسابات الختامية تمت تسويتها
أش��اد ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
م �ق��رر ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال�ح�س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ب � ��أداء ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي خ �ل��ال دور
االن � �ع � �ق � ��اد ال� � ��راب� � ��ع ح� �ي ��ث وص �ل ��ت
اجتماعات اللجنة إلى  82اجتماعا
اس� �ت� �غ ��رق ��ت م� ��ن وق� � ��ت ال �ل �ج �ن ��ة م��ا
يقارب  225س��اع��ة تقريبا وه��و ما
ي�ج�ع��ل ال�ل�ج�ن��ة ل �ه��ا ن�ص�ي��ب األس ��د
ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات ال � �ل � �ج ��ان م �ش �ي��دا
ب � �ج � �ه� ��ود ج � �م � �ي� ��ع ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف��ي
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى اخ�لاص�ه��م ف��ي العمل
ودوره � ��م وم � �ع � ��اون � �ت � �ه � ��م الع� �ض ��اء
ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ال � �ت� ��ي ت ��راق ��ب
وت � ��رص � ��د م � ��ا ت � �ق � ��وم ب � ��ه االج � �ه � ��زة
التنفيذية م��ن إج� ��راءات تصويبية
م��ن ج��راء م��ا ي��رد م��ن تقارير دي��وان
املحاسبة من مالحظات ملنع وقوع
تكرارها مستقبال.
قال الحويلة إنه منذ بداية دور
االنعقاد ما السابق واللجنة أخذت
ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��ا دور ت�ف�ع�ي��ل ت �ق��اري��ر
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م ��ن خ �ل��ال رب��ط
امل �ي ��زان �ي ��ات وال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر أرق ��ام ��ا
تقديرية بالحساب الختامي وهو
ال�ص��رف الفعلي وذلك ملعرفة مدى
ال�ت��زام الجهات بصرف االعتمادات
فيما خصصت ل��ه وح�ق�ق��ت ال�ه��دف
امل �ن �ش ��ود أم ال وك ��ذل ��ك ال �ل �ق ��اء ب�ين
املجلس والحكومة بحضور سمو
رئيس محلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك ورئيس مجلس األمة مرزوق

ال �غ��ان��م ورئ� �ي ��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ملناقشة مالحظات ديوان املحاسبة
وع� � �ل � ��ي ض � � � ��وء ذل � � � ��ك ت � � ��م االت� � �ف � ��اق
ب��األخ��ذ ب��إي �ج��اد آل �ي��ة أك �ث��ر فاعلية
مل�ن��اق�ش��ه ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وم�ع��ال�ج��ة امل�لاح�ظ��ات بديناميكية
وه� ��ي خ� �ط ��وات إي �ج��اب �ي��ة س��اه�م��ت
بشكل كبير بتفعيل تقارير دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ه واالل� � � �ت � � ��زام ب ��ال� �ق ��ان ��ون
والدستور.
وأضاف :ومل��زي��د م��ن تفعيل دور
ال��دي��وان وه��ي امل��رة األول ��ى بتاريخ
العمل البرملاني في دولة الكويت تم
عقد جلسة عامة ف��ي دور االنعقاد
ال� �س ��اب ��ق مل �ن��اق �ش��ة ت� �ق ��اري ��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى أن ي �ق ��وم ال� � ��وزراء
بالرد على مالحظات الديوان وهو
م��ا ي�ش�ب��ه ب��االس �ت �ج��واب ال�ج�م��اع��ي
ل �ل �ح �ك��وم��ة م �ش �ي ��را إل � ��ى أن ع ��رض
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة أله ��م م�لاح�ظ��ات��ه
ب �ش��أن ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة في
ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة األخ �ي��رة تعد
ام � �ت ��داد ل �ه ��ذه ال �ج �ل �س��ة التي أت��ت
بثمارها بشكل نسبي.
 وأك � � � ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة أن  %50م��ن
م�ل�اح� �ظ ��ات دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ت��م
تسويتها ونحن في اللجنة تلمسنا
ال� �ت� �ف ��اع ��ل وال � �ج ��دي ��ة ف� ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م� �ع� �ه ��ا م � ��ن ق� �ب ��ل م� �ع� �ظ ��م ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية مؤكدا أن أكبر انخفاض
ف� ��ي م�ل�اح� �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
تمت من خالل هذا املجلس ونسبة

د .محمد الحويلة

مجلس األمة
يقوم بممارسه
أدائه الرقابي
بشكل راق وواضح
وبعض القوانين
تعد إنجازا رقابيا
مثل المراقبين
الماليين

االستجابة إلى معالجة املالحظات
ال��واردة في تقارير ديوان املحاسبة
ارتفعت م��ن ٪٤٤ ف��ي دور االنعقاد
امل��اض��ي ل�ت�ص��ل إل ��ى ٪٥٥ ف � ��ي دور
االن �ع �ق ��اد ال �ح��ال��ي وك ��ذل ��ك ال�ل�ج�ن��ة
دائما ما توصي بتنمية االي��رادات
غير النفطية وخاصة فيما يتعلق
ب�ح �ق��وق االن �ت �ف��اع واي �ج ��ار أراض ��ي
ال��دول��ة ح�ي��ث إن االس �ع��ار ال�ح��ال�ي��ة
ل�ي�س��ت م�ت�ن��اس�ب��ة أو ح �ت��ى متسقة
م ��ع ال �س �ع��ر ال �س��وق��ي إلي� �ج ��ار ه��ذه
األراض� � � � � ��ي ف � � ��إن ه� �ي� �ئ ��ة ال �ص �ن ��اع ��ة
اس �ت �ج��اب��ت إلع � � ��ادة ت �ق �ي �ي��م -ال �ق �ي��م
اإلي � �ج � ��اري � ��ة -ب� �ع ��د ض� �غ ��ط ال �ل �ج �ن��ة
عليها من خالل التوصيات وكذلك
رفض ميزانياتها في دور االنعقاد
ال � �س� ��اب� ��ق ح � �ي� ��ث ت � ��م رف � � ��ع أس � �ع� ��ار

االراض��ي التي تخضع لها إال أنها
م��ازال��ت دون الطموح حيث ت��م رفع
امل�ت��ر ل�لأراض��ي الصناعية م��ن 200
إل��ى  400ف�ل��س وال�ق�س��ائ��م الخدمية
م ��ن  2إل � ��ى  7دن ��ان �ي ��ر وف � ��ي أف �ض��ل
الحاالت  9دنانير سنويا.
ولفت ال �ح��وي �ل��ة إل� ��ى أن� ��ه وألول
مرة تقوم لجنة امليزانيات بمناقشة
ال �ب��اب األول امل�خ�ت��ص ف��ي امل��رت�ب��ات
وال �ت��وظ �ي��ف ب��آل �ي��ة رب ��ط م�خ��رج��ات
التعليم ب��اح�ت�ي��اج��ات س��وق العمل
وذل��ك بحضور جميع الجهات ذات
العالقة جامعة الكويت  -التطبيقي-
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة -ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
وت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة أن ه �ن ��اك خ �ل�ل�ا ف��ي
ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال �ج �ه��ات الحكومية
بهذا الشأن.

وأش� ��اد ال�ح��وي�ل��ة ب��ال �ت �ع��اون بني
ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة والتنفيية
وب�ي�ن س�م��و رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � � �ب � ��ارك ورئ� �ي ��س
مجلس األمة م��رزوق الغانم بهدف
إي �ج��اد اآلل �ي��ات وال �ح �ل��ول للتعامل
م��ع امل�لاح�ظ��ات امل�ت�ك��ررة ف��ي تقارير
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى ال�ح�س��اب��ات
الختامية لوزارات الدولة والوصول
إل � � ��ى ح � �ل� ��ول وت� ��وص � �ي� ��ات ورؤي � � ��ة
م �ش �ت��رك��ة إلص �ل��اح ال �خ �ل��ل اإلداري
وامل � ��ال � ��ي ب� �م ��ا ي �س �ه ��م ف � ��ي ت��وج �ي��ه
االعتمادات املالية لتحقيق األهداف
املرجوة منها.
وكذلك ت��وج �ي��ه ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ف� ��ي ال �ن �ط��ق
السامي نحو ترشيد االنفاق ومنع
ال �ه��در ف��ي امل� ��وارد وت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل يعد نبراسا وخارطة طريق
ن�ه�ت��دي ب�ه��ا وك��ذل��ك ت��وج�ي��ه سموه
بتخفيض ميزانية الديوان األميري
وترشيدها وأن مثل ه��ذه الخطوة
ع �ن��دم��ا ت��أت��ي م��ن أع �ل��ى س�ل�ط��ة في
ال �ب �ل��د ت �ج �ع �ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ا م�ط��ال�ب�ين
بخطوات مماثلة لها.
م ��ؤك ��دا أن م �ج �ل��س األم� � ��ة ي �ق��وم
ب �م �م��ارس��ه أدائ � � ��ه ال ��رق ��اب ��ي ب�ش�ك��ل
راق وواض��ح وبعض القوانني تعد
إن� �ج ��ازا رق��اب �ي��ا م �ث��ل ق��ان��ون ج�ه��از
امل� ��راق � �ب �ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن وت �ف �ع �ي��ل دور
امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين وت �ع��دي��ل ق��ان��ون

ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�م��ا ي�ف��ك التشابك
مع قانون دي��وان املحاسبة ليتمكن
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة م��ن تفعيل ال�ب��اب
ال��راب��ع ال�خ��اص بالهيئة التأديبية
ملحاسبة امل�س��ؤول املتجاوز ليكون
رادع� � � ��ا مل� ��ن ي �ف �ك��ر ف� ��ي اإلض � � � ��رار أو
استباحة املال العام وكل ذلك يهدف
إلى حماية املال العام وضبط الهدر
به والتجاوزات عليه.
واختتم ال �ح��وي �ل��ة م �ش �ي��را إل��ى
أن ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات ف � ��ي دور
االن � � �ع � � �ق � ��اد ال� � �س � ��اب � ��ق رف� � �ض � ��ت 15
م�ي��زان�ي��ة وإقرارها ب��امل��واف�ق��ة بعد
تعهد الوزير املختص وهذا اإلجراء
غير املسبوق نتج عنه التزام الكثير
م��ن ال�ج�ه��ات امل��رف��وض��ة بتعهداتها
أم� � � � ��ام امل � �ج � �ل� ��س وت� � �س � ��وي � ��ة اغ� �ل ��ب
مالحظاتها م�م��ا أدى إل��ى امل��واف�ق��ة
على ميزانياتها ف��ي دور االنعقاد
الحالي دون أي تعهد وهذا يعد من
االيجابيات للجنة امليزانيات كذلك
ارس �ل��ت ال�ل�ج�ن��ة ب�ع��ض ال�ت�ع��دي�لات
على قانون املناقصات وذل��ك خالل
م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ل �ل �م �ي��زان �ي��ات وال ��واق ��ع
ال�ع�م�ل��ي لتنفيذها وت ��م األخ ��ذ بها
ف� ��ي ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال � � ��ذي ت��م
ً
مؤخرا وأحالت اللجنة عدة
إق��راره
مواضيع إل��ى لجنة حماية األم��وال
العامة.

العوضي :الوزير العيسى ال يملك أي رؤية لتطوير التعليم
استغرب ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
النتائج التي اعلن عنها مؤخرا وفق
تصنيف كيو اس لعام 2016/2015
ال � � ��ذي وض � ��ع ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
امل ��رت� �ب ��ة ال ��راب� �ع ��ة وال� �ع� �ش ��ري ��ن ع�ل��ى
م�س�ت��وى ال �ج��ام �ع��ات ال�ع��رب�ي��ة الف�ت��ا
الى ان هذا الترتيب يفشل اذا ما صح
رغم االمكانات الهائلة التي تصرفها
ال� � ��دول� � ��ة ع� �ل ��ى ال� � �ص � ��رح ال �ج ��ام �ع ��ي
الوحيد في دولة الكويت.
واض � ��اف ال �ع��وض��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي ان ه��ذا مؤشر خطير على
ان � �ح ��دار م �س �ت��وى ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
في دول��ة الكويت كما ان الترتيب ال
يتناسب م��ع وض��ع جامعة الكويت
وه��ي التي اسست منذ نحو نصف
قرن وكانت رائدة في منطقة الخليج
العربي.
واوض � � � � � ��ح ال� � �ع � ��وض � ��ي ان ث�ل��اث

ج� ��ام � �ع� ��ات ف� � ��ي امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة اح�ت�ل��ت امل��راك��ز
االول � ��ى ف��ي ال�ت�ص�ن�ي��ف م �م��ا يعكس
اه�ت�م��ام الشقيقة ال�س�ع��ودي��ة بقطاع
ال�ت�ع�ل�ي��م ف �ه��و االس � ��اس ال� ��ذي ي�ق��وم
ع �ل �ي��ه اي م �ج �ت �م��ع ف��ال �ت �ع �ل �ي��م ه��و
اللبنة االساسية للتنمية ولذا فإننا
نستغرب الوضع التعليمي في دولة
الكويت ككل.
وتساءل ال �ع��وض��ي ه��ل ي�ع�ق��ل ان
ت �ك��ون ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي امل��رت�ب��ة
ال��راب �ع��ة وال �ع �ش��ري��ن ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �ب ��ال ��غ ع��دده �م��ا
اث�ن�ت�ين وع�ش��ري��ن دول ��ة؟ وه��ل يعقل
ان ت�س�ب�ق�ن��ا ج��ام �ع��ات ل� ��دول ع��رب�ي��ة
ت � �ع� ��ان� ��ي م� � ��ن وي � �ل � ��ات ال � �ص � ��راع � ��ات
والنزاعات منذ سنوات عديدة دون
ان تتأثر ج��ام�ع��ات تلك ال ��دول بذلك
ونحن ولله الحمد ننعم باالستقرار

كامل العوضي

وطيب العيش ومتوافر لدينا كافة
االمكانات اال اننا في اقل املستويات
التعليمية.
وق� ��ال ال �ع��وض��ي إن ��ه رغ ��م وج ��ود

اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ودراس � ��ات
ول � �ج� ��ان ع� ��دي� ��دة اال ان� �ن ��ا ول�ل�اس��ف
ال� �ش ��دي ��د ن�ل�اح ��ظ اس � �ت � �م� ��رار ت��دن��ي
التعليم بكافة قطاعاته االم��ر ال��ذي
ي� �ح� �ت ��اج م� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ال� � ��ى ت��دخ��ل
فوري الصالح هذا الخلل وان تكون
ال �ق �ض �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب��رم �ت �ه��ا ه��ي
ال �ق �ض �ي��ة االول � ��ى ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
امل� �ق� �ب ��ل الن � �ن ��ا ل� ��ن ن �ق �ب��ل ب� � ��أي ح ��ال
م��ن االح � ��وال ه ��ذا امل �س �ت��وى امل�ت��دن��ي
للتعليم.
وطالب ال �ع��وض��ي وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى
ب��إي �ض��اح ك��ل م��ا ي �ط��رح ح ��ول ت��دن��ي
ال �ت �ع �ل �ي��م ف ��ي دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ـ رغ��م
الدعم املادي الالمحدود الذي تقدمه
ال �ك��وي��ت ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع الس �ي �م��ا ان��ه
اك��ادي �م��ي واب� ��ن ه ��ذا امل �ج ��ال وع�ل�ي��ه
ف��إن��ه م�ط��ال��ب ام ��ام ال�ش�ع��ب الكويتي

ب ��إي �ض ��اح ال �ح �ق��ائ��ق وم �ع��ال �ج��ة ك��ل
ال �ق �ص��ور ال ��ذي ي�ع��ان��ي م�ن��ه ال�ق�ط��اع
التعليمي فباالمس قضية الشهادات
املزورة واليوم تدني ترتيب الكويت
ف��ي ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ل ��ذا ف��إن�ن��ي اق��ول
ل �ل��وزي��ر ال�ع�ي�س��ى ال �ش��ق ع ��ود ف�م��اذا
تفعل انت؟
وش � � ��دد ال� �ع ��وض ��ي ع� �ل ��ى ان � ��ه م��ن
ال��واض��ح ان ال��وزي��ر ب��در العيسى ال
يملك اي رؤية لتطوير التعليم سواء
االس ��اس ��ي او ال �ج��ام �ع��ي وال ي��وج��د
ل��دي��ه اي خ �ط��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ك �م��ا ان��ه
ال ي��وج��د ل��ه اي بصمة ت��ذك��ر ل��ه منذ
توليه الحقيبة ال��وزاري��ة ع��ام 2014
ح �ت��ى ي��وم �ن��ا ه ��ذا ب ��ل ع �ل��ى ال�ع�ك��س
م ��ن ذل � ��ك ش �ه��د ان � �ح � ��دارا م��أس��اوي��ا
وت �خ �ب �ط��ا واض� �ح ��ا م ��ازل �ن ��ا ن�ع��ان��ي
منه فتصريحاته وقراراته عشوائية
وت �ن��م ع ��ن ع ��دم ال� �ق ��درة ع �ل��ى تحمل

املسؤولية في هذا القطاع.
واخ � �ت � �ت� ��م ال � �ع� ��وض� ��ي ت �ص��ري �ح��ه
ق��ائ�لا ان ��ه ي��أم��ل خ �ي��را ف��ي د .حسني
االن � �ص� ��اري م ��دي ��ر ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
مؤكدا ان د .االنصاري منذ ان تولى
املنصب وهو يعمل بكل جد واجتهاد
وط ��ال ��ب ال �ع��وض��ي االن � �ص� ��اري ب��أن
يتخير ف��ري��ق ع�م��ل ك �ف��ؤا ب�ع�ي��دا عن
املحسوبيات والواسطات او التدخل
ف��ي التعيني او ال�ت��رق�ي��ة م��ن ق�ب��ل أي
ش�خ��ص أي ��ا ك ��ان منصبه الن االم��ل
م�ع�ق��ود عليهم ف��ي تحسني أوض��اع
ال �ت �ع �ل �ي ��م وال � � ��دراس � � ��ة ف � ��ي ج��ام �ع��ة
ال�ك��وي��ت وان ت �ع��ود ك�س��اب��ق عهدها
صرحا ومنارة للعلم بني اقرانها في
دول الخليج.
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األحد  21رمضان  26 . 1437يونيو 2016

مجلس األمة يقر  21ميزانية وحسابا ختاميا للجهات الحكومية

المجلس يقر تعديال على القوانين الرياضية وإطالق
يد الحكومة لحل األندية الرياضية المخالفة
خلصت جلسات
مجلس األمة العادية
والتكميلية المنعقدة
األحد واالثنين والثالثاء
واألربعاء الموافقة
 19و 20و 21و 22من
دور االنعقاد العادي
الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر
عدة نتائج وقرارات
أهمها اقرار قوانين
حرمان المحكومين
بجرائم المساس بالذات
األميرية واألنبياء
والذات اإللهية من
االنتخابات واستثناء
أعضاء هيئة التدريس
من قانون الخدمة
المدنية وإحالتهم إلى
التقاعد عند سن 75
عاما بدال من  65عاما
ومنح المعلم المعاق
والمعلم المكلف
برعاية معاق مكافأت
نهاية الخدمة دون
شرط المدة وأقر
المجلس  21ميزانية و18
حسابا ختاميا وأحالها
المجلس إلى الحكومة
بالتوصيات الواردة في
تقارير اللجنة وفيما يلي
التفاصيل :

أسماء الغائبين عن الجلسة
ت �م ��ت ت �ل ��اوة أس � �م� ��اء ال� �س ��ادة
األع�ض��اء الحاضرين والغائبني
ب �ع��ذر وم��ن دون ع��ذر أو اخ�ط��ار
ع��ن الجلسات وأس�م��اء الغائبني
وال ��ذي ��ن ل��م ي �ك��ون��وا م�ت��واج��دي��ن
ال� � �س � ��اع � ��ة ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة ص� �ب ��اح ��ا
واملنصرفني عن الجلسة املاضية
املنعقدة في  13و 14و 15يونيو
 2016دون إذن أو إخطار وأسماء
ال �س��ادة األع �ض��اء ال��ذي��ن تغيبوا
ب� � �ع � ��ذر أو م� � ��ن دون ع� � � ��ذر ع��ن
اجتماعات لجان املجلس الدائمة
وامل��ؤق �ت��ة م��ن  13ي��ون�ي��و 2016م
حتى  18يونيو 2016م.
األوراق والرسائل الواردة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ب� �ن ��د األوراق
والرسائل وانتهى إل��ى القرارات
التالية:
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ع �ض ��و م�ج�ل��ساألم ��ة ال�ن��ائ��ب ع�ب��د ال�ل��ه املعيوف
ف��ي ش��أن ع��دم تلقيه اإلج��اب��ة عن
األسئلة ال�ت��ي وجهها إل��ى وزي��ر
العدل ووزي��ر األوق��اف والشؤون
اإلسالمية.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ع �ض ��و م�ج�ل��ساألم � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي
يطلب فيها العرض على املجلس
الت� �خ ��اذ م ��ا ي � ��راه ح �ي ��ال اق �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ت�ق��دم ب��ه وت�م��ت إحالته
إل ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
والقانونية منذ  24يناير 2016
ول� � ��م ت �ت �خ ��ذ أي اج � � � ��راء ب �ش��أن��ه
حتى اآلن ون�ظ��ر املجلس هاتني
الرسالتني دون اتخاذ أي اجراء.
طلبات رفع الحصانة
واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى رف��ع
ال�ح�ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب
د .ع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وذل ��ك
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م 2016 / 533
ح �ص��ر ن �ي��اب��ة االع �ل ��ام وامل �ق �ي��دة
برقم  2016 / 449جنح املباحث
االلكترونية.
وج��اءت نتيجة تصويت رفع
ال �ح �ص ��ان ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �م��واف �ق��ة
 37ع�ض��وا م��ن أص��ل ح�ض��ور 42
عضوا.
األسئلة البرلمانية
واف��ق املجلس على إل�غ��اء بند
األس�ئ�ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة وف��ق مقترح
تقدم به النائب د .يوسف الزلزلة.
مالحظة ديوان المحاسبة
ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س��ة

جانب من جلسة األربعاء املاضي

وص� �ف ��ت ب��ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة
مالحظات دي��وان املحاسبة على
ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ال�ج�ه��ات
الحكومية وق ��ال ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع � �ب� ��د ال� � �ص� � �م � ��د :رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف� ��ي ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
االم � � ��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة االرب� � �ع � ��اء ان
م�ج�ل��س االم� ��ة ف �ع��ل اداة رق��اب�ي��ة
غير مسبوقة تمثلت في مناقشة
ت �ق��اري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة بشأن
ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة للجهات
الحكومية في جلسة عامة.
واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ص�م��د
في كلمة له في مستهل مناقشة
ع � ��رض دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة اله��م
م�ل�اح �ظ ��ات ��ه ب� �ش ��أن ال �ح �س��اب��ات
ال �خ �ت��ام �ي��ة أن ال �ج �ل �س��ة ام� �ت ��داد
للجلسة ال�ت��اري�خ�ي��ة االول� ��ى في
دور االن�ع�ق��اد امل��اض��ي ال�ت��ي اتت
اك �ل �ه��ا ب �ش �ك��ل ن �س �ب��ي م ��ن خ�ل�ال
ارت� � �ف � ��اع م� �ل� �ح ��وظ ف� ��ي م �س �ت��وى
ت� � �ص � ��وي � ��ب امل� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات وف � ��ق
املتطلبات الرقابية.
واك� � � � � � ��د ان ال� � � � �ه � � � ��دف ع� � ��رض
م �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
مل� �ك ��ام ��ن ال� �خ� �ل ��ل ف � ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة
الس �ت �ك �ش ��اف او ت �ف �ع �ي��ل آل �ي ��ات
رق��اب�ي��ة ج��دي��دة تتمتع ب��امل��رون��ة
التي ال تعطل االع�م��ال وبالذكاء
ال ��ذي يسعى ل�ل��وق��اي��ة م��ن وق��وع
امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات ق� � �ب � ��ل ان ي �س �ع��ى
ملعالجتها.
واش��ار ال��ى ان��ه وفقا للبيانات
امل �ت��واف��رة للجنة ف�ق��د ت��م ات�خ��اذ
اج � � ��راءات ل �ت �س��وي��ة  52ف ��ي امل�ئ��ة
م � � ��ن اص � � � ��ل  1309م �ل�اح � �ظ� ��ات

مسجلة على الجهات الحكومية
ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
وبارتفاع نسبي عما تم تسويته
ف��ي ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�س��اب��ق
والذي بلغ  44في املئة.
واوض � � � � � � � ��ح ان ال � � � �ه� � � ��دف م ��ن
ه� � ��ذه ال �ج �ل �س ��ة ل� �ي ��س اق �ت �ن��اص
االخ�ط��اء ب��ل ال��وص��ول ال��ى حلول
وت� ��وص � �ي� ��ات م � ��دروس � ��ة ورؤي� � ��ة
مشتركة الص�لاح الخلل االداري
وامل ��ال ��ي ب �م��ا ي�س�ه��م ف ��ي ت��وج�ي��ه
االع� � �ت� � �م � ��ادات امل ��ال� �ي ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
االهداف املرجوة منها وال يعني
ذلك التقليل من الجهود املبذولة
من الجهات الحكومية.
وذك��ر ان ما ستعرضه اللجنة
ال � � �ي� � ��وم م� � ��ا ه� � ��و اال م � ��دخ � ��ل مل��ا
س�ي�ط��رح��ه دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة من
م�ل�اح� �ظ ��ات وم� �خ ��ال� �ف ��ات م��ال �ي��ة
ومواطن الخلل معربا عن االمل
ف ��ي اس� �ت� �م ��رار ت� �ع ��اون ال �ج �ه��ات
الحكومية مع ديوان املحاسبة.
وفيما يتعلق بشأن االي��رادات
ق� � � ��ال ع� �ب ��دال � �ص � �م ��د ان� � � ��ه ي ��وج ��د
ع � � � ��دم ت � � � � � ��وازن ب �ي ��ن االي � � � � � � ��رادات
وامل �ص��روف��ات ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان
القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ت�ن��ص على
اي � �ج� ��اد ن� � ��وع م� ��ن ال � � �ت� � ��وازن ب�ين
اي ��رادات ال�خ��دم��ات وامل�ص��روف��ات
ال�ت��ي تنفق لتأديتها اال ان هذه
القاعدة غير مطبقة بشكل سليم
وب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل � � �ق� � ��رارات م�ج�ل��س
الوزراء.
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى وج� � � � ��ود ض �ع��ف
ف ��ي ت�ن�م�ي��ة اي � � ��رادات ال ��دول ��ة غير
النفطية وان هناك ضعفا مستمرا

ل� �س� �ن ��وات ف� ��ي ت �ن �م �ي��ة االي � � � ��رادات
املحصلة من اراضي امالك الدولة
رغم انها تستغل ألنشطة مربحة
اقتصاديا.
ودع ��ا ال ��ى اي �ج��اد ت�ن��اس��ب بني
ما يحققه املستثمر من ارباح وما
يدفعه للدولة نظير استغالل تلك
االراض � ��ي وال � ��ذي ل��م ي �ت �ج��اوز 40
مليون دينار تخص جميع امالك
الدولة مطالبا بإيجاد آلية افضل
م ��ن امل �ع �م��ول ب �ه��ا ح��ال �ي��ا ل��زي��ادة
ايرادات الدولة منها.
واش � � ��ار ال� ��ى ض �ع��ف اس �ت �غ�لال
امل��واق��ع االس �ت �ث �م��اري��ة ف��ي ال��وق��ت
ال� � � � ��ذي ت � � �ن� � ��ادي ف � �ي� ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب� �ض ��رورة زي � ��ادة االي� � � ��رادات غير
النفطية ف��ان ك�ث�ي��را م��ن ال�ج�ه��ات
الحكومية ال تلتزم بذلك.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال رئ �ي��س دي ��وان
امل � � �ح � ��اس � � �ب � ��ة ب � � ��اإلن � � ��اب � � ��ة ع� � � ��ادل
ال� � � �ص � � ��رع � � ��اوي خ � �ل� ��ال ال� �ج� �ل� �س ��ة
ان ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ق��ام��ت
ب�ت�س��وي��ة م��ا ي �ق��ارب  50ف��ي امل�ئ��ة
من مالحظات الديوان في مؤشر
ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��ا م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان
الحفاظ على املال العام مسؤولية
مشتركة.
وقال الصرعاوي اثناء مناقشة
املجلس لعرض دي��وان املحاسبة
ألهم مالحظاته بشأن الحسابات
الختامية ان كثيرا من املالحظات
ت �م��ت ت�س��وي�ت�ه��ا وه� �ن ��اك ال �ع��دي��د
م ��ن ال �ج �ه��ات اب � ��دت ج��دي �ت �ه��ا في
ال �ت �ع��اون م��ع م�لاح�ظ��ات�ن��ا مشيرا
ال��ى ان ال��دي��وان ق��ادر على تجاوز
ك �ث �ي��ر م� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي م��ن
شأنها تفعيل تقاريره.

ووص � ��ف اس� �ت� �ع ��راض ال �ت �ق��ري��ر
ال �س �ن��وي ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة في
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ال � � �ع� � ��ام امل� ��اض� ��ي
ب��ال �ت��اري �خ��ي م �ب �ي �ن��ا ان م�ن��اق�ش��ة
املجلس للحسابات الختامية مع
م�ش��اري��ع امل �ي��زان �ي��ات ج�ه��د تشكر
عليه لجنة امليزانيات والحساب
الختامي البرملانية خصوصا ان
مناقشة هذين االم��ري��ن كانت في
املاضي تتأخر لسنوات عدة.
وأع � � � � � ��رب ع� � ��ن ش� � �ك � ��ره ل �ل �ج �ن��ة
حماية االم ��وال العامة البرملانية
على دوره��ا االيجابي في تفعيل
مجموعة من التقارير الفتا إلى ان
ديوان املحاسبة زود هذه اللجنة
بمجموعة من التقارير والبيانات
اذ ان التعاون بني الجانبني كانت
له نتائج ملموسة.
واك � � ��د ال � �ص� ��رع� ��اوي ان ط��ري��ق
االص �ل��اح ل �ي��س ب�س�ه��ل وي�ت�ط�ل��ب
ت � �ع� ��اون� ��ا اك � �ث� ��ر ف� �ه ��و م �س��ؤول �ي��ة
م �ش �ت��رك��ة م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض � ��رورة
التركيز على الجوانب االيجابية
ف � ��ي ال � �ف � �ت ��رة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق
ط� � �م � ��وح � ��ات دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
املستقبلية.
واوض � � ��ح ان ه� �ن ��اك ج ��دي ��ة ف��ي
ط ��ري � �ق ��ة ال � � � ��رد ع � �ل ��ى م�ل�اح� �ظ ��ات
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة م��ن ق�ب��ل بعض
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي سعت
وب� ��ادرت ل�لاج�ت�م��اع م�ع��ه معتبرا
ان امل� �ع� �ل ��وم ��ات ع� ��ن ع� �ق ��د ورش� ��ة
عمل للحديث ع��ن تفعيل ال��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة وب� �ع ��ض االج� � � ��راءات
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مطالبة نيابية بإحالة تجاوزات التطبيقي
والمسؤولين عن الشدادية إلى النيابة
تتمة المنشور ص04
االخرى أمر يبعث على السعادة.
واوض� � � � � � � � � ��ح رئ � � � �ي� � � ��س دي � � � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب ��االن ��اب ��ة ان اج �م��ال��ي
عدد املناقصات التي عرضت على
الديوان ويفوق مبلغها  100الف
دي�ن��ار بلغت  2224عقد مناقصة
وان ما تم رفضه او ع��دم املوافقة
عليه من قبل الديوان هو فقط 49
بنسبة  2.2في املئة.
وب �ي�ن ان ح �ص��ة ال � � � ��وزارات من
ه��ذا ال�ع��دد بلغت  1842مناقصة
او عقدا استشاريا رفض منها 41
فيما كان نصيب الجهات امللحقة
 253م�ش��روع��ا او ع�ق��دا ل��م ي��واف��ق
ع�ل��ى س�ت��ة منها ف�ق��ط مضيفا ان
ال�ج�ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة ك ��ان نصيبها
 129ع �ق��دا ل ��م ت �ت��م امل��واف �ق��ة على
اثنني فقط.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� � ��امل� � ��دد ق� ��ال
ال �ص��رع��اوي ان ��ه س �ب��ق ان زودن ��ا
مجلس االم��ة بتقرير مفصل عن
ف �ت ��رة ب �ق ��اء امل � �ش ��روع س � ��واء ب�ع��د
موافقة لجنة املناقصات املركزية
ل��دى ال�ج�ه��ة وب �ع��د م��ا ي��رس��ل ال��ى
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وب�ع��د موافقته
حتى توقيع هذا العقد.
واضاف ان بعض هذه املشاريع
ام � �ت� ��د ب �ع �ض �ه��ا ال� � ��ى م � ��ا ي� �ق ��ارب
 3ش � �ه ��ور ال � ��ى ان ان� �ت� �ه ��ت ف �ت��رة
ال �ك �ف��االت وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك سيتم
ت��زوي��د امل �ج �ل��س وس �ي �ت��م ت�ج��دي��د
ه ��ذه ال ��دراس ��ة ح �ت��ى ب �ف �ت��رة ب�ق��اء
هذه املشروعات لدى الديوان.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��امل �خ ��ال �ف��ات
امل��ال�ي��ة اك��د ال�ص��رع��اوي ان دي��وان
املحاسبة سيسير وف��ق التشريع
ال � ��ذي ن �س �ج��ل ف �ي��ه ل �ه��ذا امل�ج�ل��س
ه ��ذا االن �ج��از وه ��و ت�ف�ع�ي��ل ال�ب��اب
الرابع مؤكدا ان مجمل ما ورد من
م�لاح�ظ��ات سيكون محل اهتمام
وع �ن��اي��ة وس�ت�ع�ك�س�ه��ا ت �ق��اري��رن��ا
اض ��اف ��ة ال ��ى ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
البرملاني.
وردا على ما اث��اره أحد النواب
ح � ��ول ت� �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن املجلس االوملبي اآلسيوي
اك � � ��د ال� � �ص � ��رع � ��اوي ان ال � ��دي � ��وان
متابع للخطوات ال�ت��ي ت�ق��وم بها
الحكومة وان كانت ل��دى الديوان
اية مالحظات او متابعات فسوف
نسجلها في تقارير مقبلة.
الجلسة سرية
واخ �ل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة

ذل ��ك ائ �م��ة امل �س��اج��د وخ�ط�ب��اؤه��ا
وم� ��ؤذن� ��وه� ��ا وم �غ �س �ل��و امل ��وت ��ى
واالطباء واملهن الطبية واعضاء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال �ت ��دري ��ب في
ال�ج��ام�ع��ات الحكومية واملعاهد
التطبيقية الحكومية والباحثني
ال � �ع � �ل � �م � �ي �ي�ن ب� �م� �ع� �ه ��د ال � �ك� ��وي� ��ت
ل�ل��أب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ف �ت �ن �ت �ه��ي
خ��دم�ت�ه��م ب�ب�ل��وغ س��ن ال�خ��ام�س��ة
وال�س�ب�ع�ين وذل ��ك وف �ق��ا للقواعد
واالح �ك��ام ال�ت��ي يضعها مجلس
الخدمة املدنية.

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة خالل الجلسة املاضية

م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ق ��اع ��ة ع �ب��دال �ل��ه
ال� � �س � ��ال � ��م م � � ��ن ال� � �ح� � �ض � ��ور ب �ع��د
انتقال مجلس االم��ة في جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة األرب � � �ع� � ��اء امل ��اض ��ي
ال��ى ب�ن��د مناقشة ال�ح��ال��ة املالية
للدولة وذلك استنادا للمادة 69
م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ملجلس
االمة.
وتم تحويل الجلسة الى سرية
ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان��س
ال �ص��ال��ح ب �ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة س��ري��ة
ملناقشة الحالة املالية للدولة.
قانون الرياضة
ن� �ظ ��ر م �ج �ل��س األم � � ��ة ت �ق��اري��ر
ال � � � �ل � � � �ج� � � ��ان ع � � � � ��ن م� � � �ش � � ��روع � � ��ات
واق� �ت ��راح ��ات ال� �ق ��وان�ي�ن وج� ��اءت
كالتالي:
واف� � � � � � � � � � � ��ق م � � � �ج � � � �ل� � � ��س األم � � � � � � ��ة
وب��امل��داول �ت�ي�ن األول � ��ى وال �ث��ان �ي��ة
ع�ل��ى االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
بقانون ( )42لسنة  1978في شأن
الهيئات الرياضية والقانون رقم
( )5لسنة  2007في ش��أن تنظيم
أوج ��ه ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة
األومل�ب�ي��ة الكويتية واالت �ح��ادات
واألن��دي��ة الرياضية وأح��ال��ه إلى
الحكومة.
وكانت مجموعة من النواب قد
تقدمت باقتراح بقانون في شأن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
بقانون ( )42لسنة  1978في شأن
الهيئات الرياضية والقانون رقم
( )5لسنة  2007في ش��أن تنظيم

أوج ��ه ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة
األومل�ب�ي��ة الكويتية واالت �ح��ادات
واألن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة م��ع الطلب
بإعطائه صفة االستعجال.
وتنص امل��ادة األول��ى للقانون
وف � �ق� ��ا ل� �ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن ��ة ال �ش �ب ��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع �ل��ى أن
تتولى الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
مباشرة االختصاصات املحددة
للوزارة املختصة الورادة في هذا
ال �ق��ان��ون وال �ق��وان�ين ذات الصلة
وي �ب��اش��ر م �ج �ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة
للرياضة االختصاصات املقررة
للوزير املختص في هذا القانون
والقوانني ذات الصلة.
أم��ا امل��ادة الثانية من القانون
ف�ت�ن��ص ع �ل��ى أن ي�ل�غ��ى ال �ق��ان��ون
رق � ��م  5ل �س �ن��ة  2007وامل� ��رس� ��وم
ب� �ق ��ان ��ون رق� � ��م  26ل �س �ن��ة 2012
وامل � ��رس � ��وم ب� �ق ��ان ��ون  134ل�س�ن��ة
 2013وامل � ��رس � ��وم ب� �ق ��ان ��ون 117
ل �س �ن��ة  2014وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 25
ل �س �ن��ة  2015وي� �ع� �م ��ل ب��أح �ك��ام
امل � ��رس � ��وم ب � ��امل � ��واد ال� �ت ��ال� �ي ��ة م��ن
امل��رس��وم بالقانون رق��م  42لسنة
.1978
وتنص امل��ادة الرابعة على أن
ي� �ص ��در ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص ق� ��رارا
ب� �ش ��روط وإج� � � ��راءات ال�ت��أس�ي��س
وت � �س � �ج � �ي� ��ل وش� � �ه � ��ر ال� �ه� �ي� �ئ ��ات
ال � ��ري � ��اض � ��ة وت � �ت � ��ول � ��ى ال� � � � � ��وزارة
امل � �خ � �ت � �ص ��ة ال� � �ق� � �ي � ��ام امل �خ �ت �ص ��ة
ال � �ق � �ي ��ام ب � � ��إج � � ��راءات ال �ت �س �ج �ي��ل
وال � � � �ش � � � �ه� � � ��ر وي� � � � �ت � � � ��م ت � ��أس � �ي � ��س
ال �ه �ي �ئ ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ب � �ق� ��رار م��ن
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص والت �ث �ب��ت لها
الشخصية االعتبارية إال بشهر

ق ��رار ت��أس�ي�س�ه��ا ون �ش��ر ملخص
نظامها األس��اس��ي ف��ي ال�ج��ري��دة
ال ��رس� �م� �ي ��ة وال ي � �ج� ��وز ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة م � �ب ��اش ��رة أي ن ��وع
م��ن أن� ��واع ال �ن �ش��اط ق�ب��ل كسبها
للشخصية االعتبارية.
أما املادة الخامسة فتنص على
أن ت�ح�ت��ذي ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة
ن� �م ��اذج ال �ن �ظ��م األس��اس �ي��ة ال�ت��ي
ت� �ض� �ع� �ه ��ا ال� � � � � � � ��وزارة امل �خ �ت �ص ��ة
واليجوز الخروج عليها إال عند
الضرورة وبموافقة هذه الوزارة
وك��ل تعديل ف��ي ن�ظ��ام األس��اس��ي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة الي� �ك ��ون ن ��اف ��ذا إال ب�ع��د
موافقة الوزارة املختصة ونشره
ف � ��ي ال� � �ج � ��ري � ��دة ال ��رس � �م � �ي ��ة ك �م��ا
يجب ش�ه��ره وف�ق��ا ألح�ك��ام امل��ادة
السابقة وللهيئة أن تتظلم من
ق��رار رف��ض التعديل أم��ام الوزير
امل �خ �ت��ص خ�ل�ال ع �ش��رة أي� ��ام من
ت ��اري ��خ إب�ل�اغ �ه��ا ب� �ق ��رار ال��رف��ض
وي �ع �ت �ب��ر ق� � ��رار ال� ��وزي� ��ر ف ��ي ه��ذا
الشأن نهائيا.
قانون االنتخابات
واف� � � � � � ��ق م � �ج � �ل � ��س االم� � � � � � ��ة ف ��ي
م ��داول � �ت �ي�ن اول � � ��ى وث ��ان� �ي ��ة ع�ل��ى
ث�لاث��ة اق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بشأن
اضافة فقرات جديدة الى عدد من
املواد من القانون رقم ( )35لسنة
 1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس االمة.
وج� � � ��اءت ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ص��وي��ت
ع �ل��ى امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ب�م��واف�ق��ة
 40ع �ض��وا وع� ��دم م��واف �ق��ة ث�لاث��ة
اعضاء من اجمالي الحضور 43
عضوا.

وك� � � ��ان ع� � ��دد م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ق��د
ت� � �ق � ��دم � ��وا ب � �ث�ل��اث� ��ة اق� � �ت � ��راح � ��ات
باضافة فقرة جديدة على املادة
( )2وامل��ادة ( )31من القانون رقم
( )35لسنة .1962
ونص التعديل على امل��ادة ()2
من القانون باضافة فقرة جديدة
ه� ��ي ك �م��ا ي� �ح ��رم م� ��ن االن �ت �خ��اب
ك ��ل م ��ن ادي� ��ن ب�ح�ك��م ن �ه��ائ��ي عن
جريمة امل �س��اس ب��ال��ذات االلهية
او االنبياء او الذات االميرية.
وي �ن��ص ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل ��ادة
( )31م��ن ال�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرة
ج� ��دي� ��دة ل �ه��ا ه� ��ي ت� � ��دوم ع�م�ل�ي��ة
االن �ت �خ��اب م��ن ال �س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة
ص �ب��اح��ا ال � ��ى ال� �س ��اع ��ة ال �ث��ام �ن��ة
م� �س ��اء وم � ��ن ال� �س ��اع ��ة  12ظ �ه��را
ال ��ى ال �س��اع��ة  12م �س��اء ف��ي ح��ال
اجرائها في شهر رمضان الكريم.
قانون الخدمة المدنية
وافق مجلس االمة في املداولة
الثانية باإلجماع على االق�ت��راح
ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م 15
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية واحالته الى الحكومة.
وت � �ن� ��ص امل � � � � ��ادة ال � �ت� ��ي واف � ��ق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت �ع��دي �ل �ه��ا وف �ق��ا
ل �ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واالرش � � ��اد ال�ب��رمل��ان�ي��ة
يستبدل بنص البند  9من املادة
 32من املرسوم بالقانون رقم 15
لسنة  1979امل�ش��ار ال�ي��ه بالنص
ال � �ت� ��ال� ��ي :ب � �ل ��وغ س� ��ن ال �خ��ام �س��ة
وال �س �ت�ي�ن ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين
ولغير الكويتيني ويستثنى من

قانون المعلم المعاق
وافق مجلس األمة باملداولتني
األول� � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة وب ��اإلج� �م ��اع
على االق�ت��راح��ات بقوانني بشأن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رقم  28لسنة  2011في شأن منح
ب��دالت ومكافآت ألعضاء الهيئة
التعليمية الكويتيني في وزارتي
ال �ت��رب �ي��ة واألوق� � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
اإلسالمية.
وتنص امل��ادة األول��ى للقانون
وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ع �ل��ى أن ت� �ض ��اف ف� �ق ��رة ج��دي ��دة
إل��ى امل��ادة الخامسة من القانون
رق��م  28لسنة  2011امل �ش��ار إليه
ن �ص �ه��ا اآلت � � � ��ي :وي �س �ت �ث �ن��ى م��ن
ش��رط مضي م��دة الخدمة املشار
إل�ي��ه بالفقرة السابقة املعلمون
املعاقون واملكلفون برعاية معاق
وفقا للقانون رق��م  8لسنة 2010
ف��ي ش��أن ح�ق��وق أش �خ��اص ذوي
اإلعاقة.
الرعاية السكنية
وافق مجلس األمة في جلسته
ال� �ت� �ك� �م� �ي� �ل� �ي ��ة ال � � �ي� � ��وم األرب � � �ع� � ��اء
باملداولتني األولى والثانية على
االق�ت��راح بقانون بتعديل بعض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م ( )47لسنة
 1993في ش��أن الرعاية السكنية
وأحاله إلى الحكومة.
ون� � �ص � ��ت امل � � � � ��ادة األول � � � � ��ى ف��ي
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ع � �ل� ��ى أن ي� �س� �ت� �ب ��دل
بنصوص امل��واد ( )6و( )7و(بند
 6م��ن امل ��ادة  )11وب��أح�ك��ام م��واد
ال� �ب ��اب ال ��راب ��ع م� �ك ��ررا  -ال �ب �ي��وت
م �ن �خ �ف �ض��ة ال �ت �ك��ال �ي��ف امل� �ح ��ددة
ب ��امل ��واد  30م� �ك ��ررا م ��ن ال �ق��ان��ون
املشار إليه.
ون � ��ص ال �ت �ع��دي��ل ع �ل��ى امل � ��ادة
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منح المعلم المعاق و المكلف برعاية معاق
مكافأت نهاية الخدمة دون شرط المدة
اسثناء أعضاء
هيئة التدريس
من قانون الخدمة
المدنية وإحالتهم
للتقاعد عن سن
 75عاما

تتمة المنشور ص05
( )6م� � � ��ن ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ع� � �ل � ��ى أن
للمؤسسة أن ت��ؤس��س بمفردها
أو ت �ش��ارك ف��ي ت��أس�ي��س ش��رك��ات
ت �ت �ص��ل ب ��أغ ��راض �ه ��ا أو ت�س��اع��د
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا أو ت �س��اه��م ف��ي
رأسمالها.
وأض ��اف ��ت امل � ��ادة ن�ف�س�ه��ا بعد
التعديل أن��ه وي�ج��وز أن يقتصر
ن�ص�ي��ب امل��ؤس �س��ة ف��ي ال�ش��رك��ات
ال�ت��ي تؤسسها أو ت �ش��ارك فيها
على حصة عينية م��ن األراض��ي
املخصص لها.
ون � �ص ��ت امل � � � ��ادة ( )7ع� �ل ��ى أن
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ق � �ي � ��ام ب �ت �م��وي��ل
الشركات اململوكة لها أو للدولة
أو إلح��دى الهيئات واملؤسسات
ال� �ع ��ام ��ة م �ل �ك �ي��ة ك ��ام� �ل ��ة وك ��ذل ��ك
ال�ش��رك��ات املساهمة ال�ت��ي يدخل
ال�ن�ش��اط ال �ع �ق��اري ف��ي أغ��راض�ه��ا
وذل� ��ك ب�ح�ص��ة ن �ق��دي��ة أو عينية
أو ك �ل �ت �ي �ه �م��ا ووف � �ق� ��ا ل �ل �ش��روط
والضوابط التي يحددها مجلس
اإلدارة في هذا الشأن.
وذك � � ��ر ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ال �ب �ن��د
 6م� � ��ن امل� � � � � ��ادة ( )11أن ي �ض��ع
م � �ج � �ل� ��س اإلدارة ف � � ��ي ش � � ��ؤون
امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ل ��وائ ��ح وال� � �ق � ��رارات
ال�لازم��ة لتنظيم ال�ش��ؤون املالية
واإلداري� � ��ة ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ل��وائ��ح
ال �ل ��ازم � � ��ة ألع � � �م � ��ال االس� �ت� �ث� �م ��ار
وامل �ق ��اوالت وال �ت��وري��د والتعاقد
ع �ل��ى امل �ش��روع��ات وك��اف��ة أع �م��ال
املناقصات واملزايدات واالتفاقية
االستشارية.
وب � �ي � �ن� ��ت امل� � � � � ��ادة ن� �ف� �س� �ه ��ا أن
ل�ل�م�ج�ل��س أن ي �ض��ع ف ��ي ش ��ؤون
امل ��ؤس� �س ��ة ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال �ق ��واع ��د
واألح� � � �ك � � ��ام امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل � �ه� ��ا ول� ��ه
م �م ��ارس ��ة ال �ص�ل�اح �ي��ات امل� �ق ��ررة
ملجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ودي��وان
الخدمة املدنية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون اإلسكان الكويتي ياسر
أب��ل إن املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ت� �ع� �ت ��زم ت ��وق� �ي ��ع ع�ق��د
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة مل��دي�ن��ة امل�ط�لاع
في  30يونيو الجاري.
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة ل �ل��وزي��ر
أب� � ��ل ف� ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� ��ة
التكميلية ال �ي��وم األرب �ع��اء عقب
ان �ت �ه��اء امل �ج �ل��س م ��ن ال�ت�ص��وي��ت
ع�ل��ى االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون بتعديل
بعض أحكام القانون ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
وأض � � � ��اف أن م� ��ا ن � � ��راه ال� �ي ��وم
م��ن م�ش��اري��ع إس�ك��ان�ي��ة ت��ؤك��د أن
التعاون بني السلطتني التنفيذية
وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة أص�ب��ح ع�ل��ى أرض

لقطة من فعاليات جلسة مجلس األمة السابقة

الواقع وسيجني ثماره أصحاب
الطلبات اإلسكانية.
وت� � ��اب� � ��ع ق � ��ائ �ل��ا أزف ب� �ش ��رى
للشعب الكويتي أن عقد البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة األول مل��دي �ن��ة امل �ط�لاع
ي �ع �ت �ب��ر األك � �ب� ��ر مل ��دي� �ن ��ة س�ك�ن�ي��ة
ستقام في الكويت.
ولفت إل��ى وج��ود تحول كبير
ف � ��ي ال � �خ� ��دم� ��ات ال � �ت� ��ي ت �ق��دم �ه��ا
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ب��إش��راك ال�ق�ط��اع ال �خ��اص بشكل
فعلي ف��ي مشاريع املؤسسة عن
طريق إجراء تعديالت أو إصدار
ق��وان�ين للرعاية السكنية والتي
سيستفيد منها ع�ن��د تطبيقها
بالدرجة األولى املواطن والدولة.
تقارير لجنة الميزانيات
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ت� �ق ��اري ��ر ل�ج�ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
املدرجة على جدول األعمال وقد
انتهى إلى القرارات التالية:
وافق مجلس األمة الكويتي في
جلسته العادية األح��د على عدد
م��ن م�ش��اري��ع ال �ق��وان�ين باعتماد
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
امل��ال�ي��ة ( )2015-2014وم�ش��اري��ع
ق��وان�ين ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ات ثماني
ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
( )2017-2016وأح� ��ال � �ه� ��ا إل ��ى
الحكومة.
وال�ج�ه��ات ال�ت��ي واف ��ق مجلس
االم��ة على حساباتها الختامية
وميزانيتها ه��ي الهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
وجامعة الكويت والهيئة العامة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل ��دن� �ي ��ة واالدارة
العامة لإلطفاء والهيئة العامة
للبيئة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة لتقدير

التعويضات عن خسائر العدوان
العراقي والهيئة العامة لشؤون
ذوي االع� ��اق� ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للقوى العاملة.
ووفقا لتقرير لجنة امليزانيات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ت �ق��در م �ص ��روف ��ات (ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي)
في ميزانية السنة املالية -2016
 2017بنحو  301.206.000دينار
كويتي في حني ق��درت االي��رادات
بـ  7.515.00دينار.
وق � � ��درت م� �ص ��روف ��ات ج��ام �ع��ة
ال �ك��وي��ت ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة (-2016
 )2017بنحو 545.948.000دي�ن��ار
كويتي في حني ق��درت االي��رادات
بـ  9.433.00دينار.
ك � � �م� � ��ا ق� � � � � � � ��درت م � � �ص� � ��روف� � ��ات
(املعلومات املدنية) للسنة املالية
( )2017-2016ب� � � � � � � �ـ38.654.000
دي� �ن ��ار ف ��ي م ��ا ق � ��درت االي � � ��رادات
 15.830.000دينار.
وقدرت إي��رادات الهيئة العامة
ل�لإط �ف��اء ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة (-2016
 )2017بنحو  122.574.000دينار
ف ��ي م ��ا ق � ��درت االي� � � ��رادات لنفس
السنة امل��ال�ي��ة بمبلغ 2.350.000
دينار.
ووف� � � � �ق � � � ��ا ل� � �ل� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ق � � � ��درت
م� � �ص � ��روف � ��ات ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل� �ب� �ي� �ئ ��ة ب� �ن� �ح ��و 18.367.000
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ف ��ي ح�ي�ن ق ��درت
االي � � ��رادات ل�ن�ف��س ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
ب� � �ـ 1.320.000دي� � � � � � �ن � � � � � ��ار وق � � ��درت
مصروفات (التعويضات) بنحو
 2.648.000دي� �ن ��ار واالي � � � ��رادات
بنحو  7.000دينار (سبعة آالف
دينار فقط ال غير).
وق � � ��درت م� �ص ��روف ��ات (ال� �ق ��وى
ال �ع��ام �ل��ة) ل�ل�س�ن��ة ()2017-2016

بنحو  52.097.000دينار في حني
قدرت االيرادات بمبلغ 9.928.000
دينار.
كما ق��درت م�ص��روف��ات الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ذوي االع ��اق ��ة
للسنة املالية  2017-2016بمبلغ
 132.336.000دي� �ن ��ار ف ��ي ح�ين
ق ��درت االي� � ��رادات ب�ن�ح��و 22.000
دينار (اثنني وعشرين ألف دينار
فقط ال غير).
واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ال�ك��وي�ت��ي
ف ��ي ج �ل �س �ت��ه ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ال �ي��وم
االث �ن�ي�ن ع�ل��ى ع ��دد م��ن امل�ش��اري��ع
ب��ال�ق��وان�ين ب��اع�ت�م��اد ال�ح�س��اب��ات
الختامية للسنة املالية (-2014
 )2015وم �ش��اري��ع ق��وان�ين بربط
م� �ي ��زان� �ي ��ات ع� � ��دد م � ��ن ال �ج �ه ��ات
الحكومية للسنة املالية (-2016
 )2017وأحالها إلى الحكومة.
وال�ج�ه��ات التي واف��ق املجلس
ع � �ل� ��ى ح� �س ��اب ��ات� �ه ��ا ال� �خ �ت ��ام� �ي ��ة
وميزانيتها ه��ي الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة
والهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون القصر
وم�ج�ل��س األم ��ة وب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
والهيئة العامة للعناية بطباعة
ون� �ش ��ر ال � �ق� ��رآن ال �ك ��ري ��م وال �س �ن��ة
ال� �ن� �ب ��وي ��ة وع� �ل ��وم� �ه� �م ��ا وه �ي �ئ��ة
ت �ش �ج �ي��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار امل �ب ��اش ��ر
وهيئة م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة بني
القطاعني العام والخاص وهيئة
أسواق املال.
ووفقا لتقرير لجنة امليزانيات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة
تقدر مصروفات (هيئة الزراعة)
في ميزانية ( )2017-2016بنحو
 95.110.000دي � � �ن � ��ار ك��وي �ت��ي
ف � ��ي ح �ي��ن ق � � � ��درت االي � � � � � � ��رادات ب �ـ

6.681.000دينار.
وق � � � ��درت م � �ص� ��روف� ��ات (ه �ي �ئ��ة
ال��ري��اض��ة) ب �ـ  94.555.000دي�ن��ار
ف ��ي م ��ا ق � ��درت االي � � � ��رادات بنحو
 1.550.000دينار.
ك � � �م� � ��ا ق� � � � � � � ��درت م � � �ص� � ��روف� � ��ات
ميزانية هيئة (شؤون القصر) بـ
 17.974.000دينار في حني قدرت
االي� ��رادات ف��ي ميزانية الهيئة بـ
 92.000دي �ن��ار (اث �ن��ان وتسعون
الف دينار).
ووفقا لتقرير اللجنة البرملانية
ف�ق��د ق ��درت م �ص��روف��ات (مجلس
االم� ��ة) ب� � � � �ـ 57.971.000دي �ن��ار في
حني ق��درت االي��رادات بـ 190.000
دينار وقدرت مصروفات (بلدية
ال �ك��وي��ت) ب �ـ 210.581.000دي� � �ن � ��ار
ف��ي ح�ين ق��درت االي� ��رادات بنحو
 30.000.000دينار.
وق � � � ��درت م � �ص� ��روف� ��ات (ه �ي �ئ��ة
ط �ب��اع��ة ال� �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م) للسنة
امل ��ال � �ي ��ة ( )2017-2016ب �ن �ح��و
 3.068.000دينار في حني قدرت
االي � ��رادات ب �ـ  9.00دي �ن��ار (تسعة
االف دي�ن��ار) وق��درت مصروفات
(ه � �ي � �ئ� ��ة ت� �ش� �ج� �ي ��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار
املباشر) بـ  5.418.000دينار في
ح�ين ق ��درت االي � ��رادات ب �ـ 22.000
دي � �ن� ��ار (اث� � �ن � ��ان وع� � �ش � ��رون ال ��ف
دينار).
ك�م��ا ق ��درت م�ص��روف��ات (هيئة
ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
وال � �خ � ��اص) ب �م �ب �ل��غ 3.020.000
دي �ن��ار ف��ي ح�ين ق ��درت االي� ��رادات
ب�ن�ح��و  350.000دي �ن ��ار وق ��درت
اي � � � ��رادات (ه �ي �ئ��ة اس � � ��واق امل � ��ال)
ب � � � � � � �ـ 14.147.336دي� �ن ��ار ف ��ي ح�ين
ق � � � � � ��درت امل � � � �ص� � � ��روف� � � ��ات ب� �ن� �ح ��و
 47.726.608دينار.

واف � � � � ��ق م � �ج � �ل ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى
م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ب� ��اع � �ت � �م� ��اد
ال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل �ل �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وم� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار وم��ؤس �س��ة
البترول الكويتية للسنة املالية
.2017/2016
ك� � �م � ��ا واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع �ل��ى
مشروعي ق��ان��ون بربط ميزانية
الهيئة العامة للشباب والهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2017/2016واح��ال �ه��ا
جميعا الى الحكومة.
وت� � �ق � ��در م � �ص � ��روف � ��ات (ه �ي �ئ��ة
االس�ت�ث�م��ار) وف�ق��ا ل�ت�ق��ري��ر لجنة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
البرملانية مليزانية السنة املالية
 2017/2016بنحو 60.255.000
دي� � �ن � ��ار ( 60م� �ل� �ي ��ون ��ا وم� �ئ� �ت ��ان
وخمسة وخ�م�س��ون ال��ف دي�ن��ار)
ف��ي ح�ين ق��درت االي� ��رادات بنحو
 120الف دينار.
وق � � � � � � � � � � � � � � ��درت م � � � � �ص� � � � ��روف� � � � ��ات
(م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ) ل �ل �س �ن��ة
امل � ��ال� � �ي � ��ة  2017/2016ب �ن �ح��و
 9.501.212.000دي� �ن ��ار (ت�س�ع��ة
مليارات و 501مليون و 212الف
دي � �ن� ��ار) ف �ي �م��ا ق � ��درت االي � � ��رادات
ب �ن �ح��و  9.737.384.000دي �ن��ار
(ت�س�ع��ة م �ل �ي��ارات و 737مليونا
و 384الف دينار).
وت� � �ق � ��در م � �ص � ��روف � ��ات (ه �ي �ئ��ة
ال � � � �ش � � � �ب� � � ��اب) ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
 2017/2016ب�ن�ح��و 5.145.000
دي � �ن� ��ار (خ� �م� �س ��ة م�ل�اي�ي�ن و145
ألف دينار) فيما تقدر االي��رادات
بنحو الف دينار.
وق � � � ��درت م � �ص� ��روف� ��ات (ه �ي �ئ��ة
الغذاء والتغذية ) للسنة املالية
 2017/2016ب�ن�ح��و 2.572.000
دينار ( مليونا دينار و 572الف
دي � �ن� ��ار) ف �ي �م��ا ق � ��درت االي � � ��رادات
لنفس السنة املالية بمبلغ الفي
دينار.

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الرابع

األحد  21رمضان  26 . 1437يونيو 2016

دور االنعقاد الرابع متميز
ومتنوع في إنجازاته

أوال :الدور التشريعي
اق � � ��ر م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ف � ��ي دور
االنعقاد الرابع  35قانونا  -قبل
الجلسة الختامية  -منها مرسوم
بقانون وه��و رق��م ل��م يتحقق في
أي م��ن امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة وك�م��ا
ان �ه��ا ت �م �ي��زت م��ن ن��اح �ي��ة ال�ك�ي��ف
والنوع أبرزها قانون املناقصات
ال � �ع� ��ام� ��ة وه� � ��و ق � ��ان � ��ون ع �ص ��ري
ي�ت�ك��ون م��ن  97م ��ادة واس�ت�ح��دث
اح� �ك ��ام ��ا ت �ض �م��ن ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
امل� � ��ال ال � �ع� ��ام وص �ي ��ان �ت ��ه وك ��ذل ��ك
ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة ال��ذي ت��م ان�ج��ازه
بعد مناقشات مستفيضة بدأت
بفكرة الحلقات النقاشية مع اهل
االخ �ت �ص��اص ح�ي��ث خ��رج بشكل
ن ��وع ��ي ل� � ��ردع امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ف�ض�لا
ع��ن ق��وان�ي�ن االع �ل�ام االل�ك�ت��رون��ي
ورعاية املسنني.
وق��د اق��ر مجلس االم��ة قانونا
م �ه �م��ا ج� ��دا وه� ��و زي� � ��ادة ت �ع��رف��ة
وح� ��دت� ��ي ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء وق��د
تصدى النواب للحكومة في هذا
ال �ق��ان��ون ب��اس�ت�ث�ن��اء امل��واط��ن في
ال �س �ك��ن ال �خ ��اص واالس �ت �ث �م��اري
من هذه الزيادة.
وع� � � � �ل � � � ��ى ص � � �ع � � �ي� � ��د ال� � �ف� � �ص � ��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ف �م��ن واق � ��ع االرق � ��ام
واالح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات وال �ت �ح �ل �ي�ل�ات
وامل � � � ��ؤش � � � ��رات ي� �ع� �ت� �ب ��ر ال� �ف� �ص ��ل
ال � � �ت � � �ش � ��ري � � �ع � ��ي ال � � � � ��راب � � � � ��ع ع� �ش ��ر
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ا ت�ش��ري�ع�ي��ا وس ��ط أي
ف �ص��ل ت �ش��ري �ع��ي اخ � ��ر م �ن��ذ ب��دء
ال � �ح � �ي� ��اة ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ف� �ه ��و االول
ب � � �ج� � ��دارة ف � ��ي إق� � � � ��رار ال � �ق� ��وان �ي�ن
ول � �ي� ��س رق� �م� �ي ��ا ف� �ح� �س ��ب وان� �م ��ا
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

«الدستور» توثق أعماله ونتائجه وقراراته
وأنشطة النواب باألرقام واإلحصائيات

حقق مجلس األمة في الفصل
التشريعي ال��راب��ع ع�ش��ر الحالي
انجازات تشريعية ورقابية غير
مسبوقة ليس فقط لجهة عددها
بل ايضا لنوعية هذه االنجازات
ال�ت��ي تحققت على م��دار  4ادوار
انعقاد.
وفي هذا السياق تعد الدستور
ملفا شامال يحتوي على حصاد
دور االن �ع �ق��اد ال ��راب ��ع م ��ن حيث
ال�ت�ش��ري��ع وال��رق��اب��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات
وال �ق��رارات التي اتخذها مجلس
االم��ة في جلساته ومن ثم نعرج
ع�ل��ى االرق ��ام واالح �ص��ائ �ي��ات في
الفصل التشريعي كامال.

ملف

نوعية التشريعات ال�ت��ي تعتبر
اض � ��اف � ��ة م �س �ت �ح ��دث ��ة ال� � ��ى ب �ن �ي��ة
ال�ت�ش��ري�ع��ات الكويتية ف�ف��ي دور
االن �ع �ق ��اد ال� �ع ��ادي ال ��راب ��ع واف ��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ح��زم��ة ت�ش��ري�ع��ات
ن ��وع� �ي ��ة م� �ث ��ل ق� ��وان�ي��ن االح � � ��داث
والشركات وقانون جديد للهيئة
العامة ملكافحة الفساد واالحكام
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال ��ذم ��ة
امل ��ال� �ي ��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت �ن �م��وي
واالع�ل�ام االلكتروني وال��وك��االت
التجارية.
وي �ع �ت �ب��ر ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال � � ��راب � � ��ع ع � �ش� ��ر اك� � �ث � ��ر ال� �ف� �ص ��ول
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ح �ي��اة
النيابية ان �ج��ازا للقوانني حيث
اق��ر  110قوانني منها  3مراسيم
بقوانني وق��د ت��وزع��ت االن�ج��ازات
التشريعية على ادوار االنعقاد
ح� �ي ��ث اق � � ��ر  30ق� ��ان� ��ون� ��ا ب �ي �ن �ه��ا
م� ��رس� ��وم ب� �ق ��ان ��ون و 50ق��ان��ون��ا
ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ث��ال��ث و35
ق��ان��ون��ا ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال��راب��ع
ال �ح��ال��ي ب�ي�ن�ه��ا م��رس��وم ب�ق��ان��ون
ب � �ش� ��أن امل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي وم ��ن
واق ��ع االح �ص��ائ �ي��ات ت��أت��ي ادوار
االن � �ع � �ق� ��اد ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الرابع عشر االولى تشريعيا من
ب�ي�ن  53دور ان �ع �ق��اد ف ��ي ت��اري��خ
الحياة النيابية.
ثانيا :الدور الرقابي
وع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال��رق��اب��ي فقد
تميز ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
ع �ش��ر ب��اس �ت �خ��دام ك ��اف ��ة ادوات � ��ه
الدستورية ب�ج��دارة واستحقاق
وع��دم تعسف حيث ق��دم ف��ي هذا
ال� �ف� �ص ��ل 20اس� �ت� �ج ��واب ��ا م �ن �ه��ا 5
ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي الرابع

ملف الدستور
اعداد:
سامح محمد
أيمن عبداهلل
عبده إبراهيم

وقدم في هذا الفصل  2950سؤاال
موزعة على ادوار االنعقاد فيما
وجه في الدور الرابع  914سؤاال
ب�ن�س�ب��ة  ٪31م��ن اج �م��ال��ي ادوار
االنعقاد.
ك �م��ا ف �ع��ل امل �ج �ل��س ف ��ي فصله
ال � �ح� ��ال� ��ي اداة رق� ��اب � �ي� ��ة اخ � ��رى
ب� �ج ��ان ��ب االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات وه ��ي
ط �ل �ب ��ات امل �ن ��اق �ش ��ة الس �ت �ي �ض��اح
سياسة الحكومة ف��ي أي قضية
تطرأ على الساحة السياسية او
االق �ت �ص��ادي��ة ف�ت�م��ت م�ن��اق�ش��ة 11
طلب مناقشة م��ن اص��ل  19طلبا
وص��درت عنها  61توصية ومن
اهمها النشاط الرياضي وحقوق
البدون وظاهرة تطاير الحصى
وزي��ادة رس��وم امل��دارس الخاصة
والئحة العالج بالخارج وناقش
ال � ��وض � ��ع االق� �ل� �ي� �م ��ي ف � ��ي ج �ل �س��ة
سرية انتهت ببيان سياسي.
واس� �ت� �ك� �م ��اال ل � �ل� ��دور ال ��رق��اب ��ي
امل�ت�م�ي��ز وال �ج��دي��د مل�ج�ل��س االم��ة
ف �ق��د ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة
الثانية في يوم االربعاء املوافق
 22ي � ��ون� � �ي � ��و مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ع � ��رض
مالحظات دي��وان املحاسبة على
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ل �ل��وزارات
وال�ه�ي�ئ��ات وال�ج�ه��ات الحكومية
امللحقة واملستقلة.
وال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر م ��ن ض�م��ن
س ��واب ��ق دور االن� �ع� �ق ��اد ال �ح��ال��ي
م �ن��اق �ش��ة اس� �ت� �ج ��واب ف� ��ي ن�ف��س
الجلسة االفتتاحية للدور الرابع
اذ ن��اق��ش االس�ت�ج��واب امل�ق��دم من
ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا ال ��ى وزي ��رة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ه� �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ك� �م ��ا ان ه �ن ��اك
سابقة اخ��رى تمثلت في تجديد
الثقة في الوزيرة الصبيح مرتني
في دور انعقاد واحد.

األنشطة البرلمانية للنواب في الدور الرابع
النواب

اقتراح بقانون

الرغبات

االسئلة

االستجوابات

االجمالي

12
2
4
6
احمد الري
42
1
26
11
4
احمد القضيبي
14
4
7
3
احمد مطيع
8
2
2
4
جمال العمر
34
1
27
2
4
حمدان العازمي
4
1
3
حمد الهرشاني
59
36
16
7
حمود الحمدان
1
1
خلف دميثير
14
11
1
2
خليل الصالح
100
86
8
6
خليل عبدالله
82
1
68
5
8
راكان النصف
1
1
روضان الروضان
11
7
3
1
سعد الخنفور
14
1
9
4
سعدون حماد
27
17
4
6
سعود الحريجي
15
5
3
7
سلطان اللغيصم
2
2
سيف العازمي
69
1
51
8
9
صالح عاشور
14
1
2
11
طالل الجالل
40
12
4
24
عادل الجارالله
44
21
5
18
عبدالحميد دشتي
128
104
18
6
عبدالرحمن الجيران
21
13
8
عبدالله التميمي
138
127
2
9
عبدالله الطريجي
14
8
6
عبدالله العدواني
44
27
6
11
عبدالله املعيوف
10
7
2
1
عدنان عبدالصمد
9
4
22
عسكر العنزي
علي الخميس*
9
4
5
28
14
2
12
عودة الرويعي
12
5
7
فارس العتيبي
22
18
1
3
فيصل الدويسان
9
3
3
3
فيصل الشايع
40
25
2
13
فيصل الكندري
13
3
4
6
كامل العوضي
13
3
1
9
ماجد موسى
16
6
3
7
ماضي الهاجري
21
5
13
3
مبارك الخرينج
9
1
5
1
2
مبارك الحريص
83
1
54
13
15
محمد طنا
7
7
محمد الهدية
15
9
1
5
محمد الجبري
12
4
6
2
محمد البراك
91
10
69
12
محمد الحويلة
8
4
2
2
منصور الظفيري
نبيل الفضل *
26
10
3
13
51
43
1
7
يوسف الزلزلة
1542
7
914
308
313
االجمالي
* ملحوظة :في  22ديسمبر  2015توفي النائب نيبل الفضل خ�لال حضوره جلسة املجلس وت��اري��خ  20فبراير  2016تم
انتخاب النائب علي الخميس عضوا في مجلس األمة
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

دور االنعقاد الرابع متوزان تشريعيا ورقابيا
خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع
وعمره  250يوما وضع النواب خارطة
طريق تشريعية تسير عليها السلطتان

خ�لال ال��دور وذل��ك م��ن خ�لال األول��وي��ات
والقضايا وامل�ل�ف��ات ال�ت��ي رك��زوا عليها
ومن أهمها الوحدة الوطنية واالستقرار

الري ..العدالة في التوظيف
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون6 : أسئلة2 : رغبات4 : االستجوابات :ال توجد ال�ل�ج��ان :م�ق��رر لجنة األول��وي��اتوعضو لجنة تنمية املوارد البشرية.
 ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :أس�م��اءامل � �ت � �ق� ��دم�ي��ن ل� �ل� �ب� �ع� �ث ��ات امل� �ق� �ب ��ول�ي�ن
واملرفوضني في بعثات كل من كلية
العلوم وكلية العلوم الطبية املساعدة
وك �ل �ي��ة اآلداب ف ��ي ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
للعام األكاديمي 2015/2014والنظم
واللوائح املعمول بها في االستعانة
ب �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن ت �ج ��اوزت
اعمارهم السن القانونية والتعيني

في الوظائف اإلشرافية .
 األول� ��وي� ��ات :ت �ط��وي��ر ال �خ��دم��اتال�ص�ح�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واالس�ك��ان�ي��ة
وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام ووض��ع
م � �ع ��اي � �ي ��ر ع� � ��ادل� � ��ة ل� �ل� �ت ��وظ� �ي ��ف ف��ي
املناصب اإلشرافية.

العمر ..التنمية االقتصادية
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون4 : أسئلة2 :: رغبات2 : استجوابات: ال� �ل� �ج ��ان :رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �ق��وقاإلنسان وعضو لجنة تنمية املوارد
البشرية
 القضايا التي أثارها :التحقيقف � ��ي م �ك �ت ��ب االس� �ت� �ث� �م ��ار ف � ��ي ل �ن��دن
وال ��وس ��ائ ��ل ال �ب��دي �ل��ة ل �ت �م��وي��ل عجز
امل� �ي ��زان� �ي ��ة و م � �ص� ��در ت� �م ��وي ��ل ه ��ذا
العجز واألشخاص الذين تم منحهم
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وف �ق��ا ل �ل �م��ادة
األول � ��ى م��ن ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة خ�لال
السنوات العشر املاضية .

 األول� ��وي� ��ات :ت �ط��وي��ر ال �خ��دم��اتال�ص�ح�ي��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ودع� ��م ال�ق�ط��اع
ال� � � �خ � � ��اص وال � � �ح � � �ف� � ��اظ ع � �ل � ��ى امل � � ��ال
ال �ع��ام وت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
وال� �ن� �ه ��وض ب��ال �ق �ط��اع االق �ت �ص ��ادي
ومواجهة االرهاب.

الهرشاني  ..تعاون السلطتين
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون3 : أسئلة- : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد اللجان :عضو اللجنة الخارجية. ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال� �ت ��ي أث � ��اره � ��ا :أش� ��ادب � ��ال � ��دور ال � � ��ذي ق � ��ام ب� ��ه س �م ��و رئ �ي��س
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك وتحقيقه

الكثير من اإلن�ج��ازات مبينًا أنها أتت
بتوجيهات من سمو االمير حفظه الله
وول��ي عهده األم�ين وأن سمو الرئيس
امل� � �ب � ��ارك ح� � ��رص ع� �ل ��ى االب � �ت � �ع� ��اد ع��ن
امل�ص��ال��ح الشخصية وج�ع��ل مصلحة
الكويت وشعبها فوق الجميع.
 األول� � ��وي� � ��ات :ال �ص �ح��ة وال �ت �ع �ل �ي��مواالق� � �ت� � �ص � ��اد واإلس� � � �ك � � ��ان وال � ��وح � ��دة
الوطنية وتعاون السلطتني.

ال �س �ي ��اس ��ي واالق � �ت � �ص� ��ادي وم �م ��ارس ��ة
الفساد وتنفيذ ال�ق��وان�ين ال �ص��ادرة عن
مجلس األمة وحقوق البدون واملعاقني

ووض� � ��ع م �ع��اي �ي��ر وض� ��واب� ��ط ل�ل�ت�ع�ي�ين
ف� ��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة واإلص� �ل ��اح
االق � �ت � �ص � ��ادي واالس � �ت � �ث � �م� ��ار ال �ب �ش ��ري

وال�ت�ع��اون ب�ين السلطتني وخ�ل��ق فرص
ع �م��ل ل�ل�م��واط�ن�ين وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل��ال
ال �ع��ام .وال��دس �ت��ور ف��ي ه��ذه الصفحات

القضيبي ..تطوير االقتصاد
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون4 : أسئلة26 : رغبات11 : االس �ت �ج��واب��ات :ق��دم استجواباب � ��امل � �ش � ��ارك � ��ة م� � ��ع ال � �ن � ��ائ � ��ب م � �ب� ��ارك
ال� � �ح � ��ري � ��ص إل� � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي م��ن
م �ح��وري��ن ه�م��ا ال�ق�س��ائ��م الصناعية
وامل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
وخرج االستجواب بتوصيات.
 اللجان :مقرر لجنة التشريعيةوعضو اللجنة املالية.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث� ��اره� ��ا :إل �غ��اءاملناقصة املختصة بخطوط أنابيب
شركة نفط الكويت لتغذية مشروع

مطيع  ..تطوير الخدمات

املصفاة الرابعة العوائق التي تحول
دون ت�ن�ف�ي��ذ ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م ب��رام��ج
وعمليات التخصيص.
 األول � ��وي � ��ات :ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ةوتعاون السلطتني وتطوير امللفات
والصحية والتعليمية.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون3 : أسئلة4 : رغبات7 : االستجوابات :ال توجد . ال�ل�ج��ان :م�ق��رر لجنة العرائضوالشكاوى.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث� ��اره� ��ا :وف ��اةامل� ��واط� ��ن ال �ك��وي �ت��ي س� �ع ��ود م�ح�م��د
ال �ع��ازم��ي ن�ت�ي�ج��ة خ�ط��أ ط�ب��ي ف��ادح
ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ج� �ه ��راء واس �ت �ب �ع��اد
خريجي كلية الشريعة من التعيني
في وظيفة وكيل نيابة بوزارة العدل
وم�ي��زان�ي��ة أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
في التطبيقي والكورس الصيفي .
 -األول � ��وي � ��ات :أس �ل �م��ة ال �ق��وان�ي�ن

حمدان العازمي ..تحسين معيشة المواطن
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون4 : أسئلة27 : رغبات2 : االس�ت�ج��واب��ات :ق��دم استجوابامشتركا م��ع ال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف
إل��ى وزي��ر الصحة د .علي العبيدي
م � ��ن م � �ح� ��وري� ��ن واك � �ت � �ف� ��ى امل �ج �ل��س
باملناقشة.
 اللجان :عضو لجنتي الصحيةواملرافق .
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ح ��االتوف � � ��اة امل ��واط � �ن �ي�ن ب �س �ب��ب األخ� �ط ��اء
ال�ط�ب�ي��ة وت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات م��راق�ب��ة
داخ � � ��ل س� � �ي � ��ارات وع � � ��دد ال� �ش ��رك ��ات
امل �س �ج �ل ��ة وامل� �ع� �ت� �م ��دة ل� � ��دى وزارة

ت ��رص ��د أن� �ش� �ط ��ة ال� � �ن � ��واب م � ��ن رغ� �ب ��ات
وأسئلة واقتراحات بقوانني والقضايا
التي اثارها النواب طوال الدور الرابع.

الصحة كوكيل مورد لألدوية.
 األول� ��وي� ��ات :اإلس� �ك ��ان وال�ب�ي�ئ��ةوالحفاظ على امل��ال ال�ع��ام والتعليم
وحقوق البدون.

الحمدان ..ملف التعليم
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون7 : أسئلة36 : رغبات16 : االستجوابات :ال توجد ال�ل�ج��ان :م�ق��رر اللجنة التعليميةوعضو لجان املالية الخطاب األميري
وحقوق االنسان واملرأة واألسرة.
 القضايا التي أثارها :تأخر افتتاحم��درس��ة خ�ي�ط��ان ال�ن�م��وذج�ي��ة و إق��ام��ة
حفال قدمت
الجامعة العربية املفتوحة
ً
فيه بعض الفقرات التي تحتوي على
ال��رق��ص وال ��رس ��وب امل �ت �ك��رر وال�غ��ري��ب
ل �ل �م �ت��رش �ح�ين ل �ل��وظ��ائ��ف االش ��راف� �ي ��ة
ف��ي م ��ادة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة واس�ت�م��راري��ة
االخ �ت�لاط ب�ين الطلبة وال�ط��ال�ب��ات في

دميثير  ..التهدئة
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون1 : أسئلة- : رغبات- : االستجوابات :ال توجد ال� �ل� �ج ��ان :ع �ض��و ل �ج �ن �ت��ي امل��ال �ي��ةواملرافق.
 ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي أث � � ��اره � � ��ا :ح��ثمجلس األمة على استكمال االنجازات

وت � �ط� ��وي� ��ر ال� � �خ � ��دم � ��ات وال �ت �ع �ل �ي ��م
وت � �ط� ��وي� ��ر امل � �ل� ��ف ال� �ص� �ح ��ي ودع � ��م
الشباب.

ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي يتطلع
ل �ه��ا ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وام � ��ام ال �ن��واب
الكثير م��ن االس�ت�ح�ق��اق��ات السياسية
وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال ��رق ��اب� �ي ��ة وام ��ام �ه ��م
الكثير من العمل املضني الذي يحقق
تطلعات املواطنني.
 األول � ��وي � ��ات :ال �ص �ح��ة وال �ق��وان�ي�نالشعبية وت�ط��وي��ر ال�خ��دم��ات وت�ع��اون
السلطتني.

بعض الكليات.
 األولويات :أسلمة القوانني وامللفال�ص�ح��ي وامل �ل��ف ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وق�ض��اي��ا
الشباب واإلسكان والبطالة.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

الوحدة الوطنية وتطوير االقتصاد ومحاربة
الفساد أهم األولويات النيابية في الدور الرابع
الصالح  ..حقوق المواطن

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون2 : أسئلة11 : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد ال�ل�ج��ان :ع�ض��و ل�ج��ان الداخليةوال ��دف ��اع وامل �ع��اق�ي�ن وال�ت�ح�ق�ي��ق في
اس� �ت� �ث� �م ��ار ل � �ن� ��دن وامل � �ش � �ت ��رك ��ة ب�ين
لجان املالية والداخلية وامليزانيات
والخارجية
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث� ��اره� ��ا :وج ��ودم � �خ� ��ال � �ف� ��ات ف� � ��ي م� �ع� �ه ��د األب� � �ح � ��اث
وم � �ب � ��ررات ع � ��دم ص � ��رف ب � ��دل ن �ق��دي
ملستحقي م�ي��زة السكن م��ن موظفي
املعهد وكذلك تعيينات املستشارين
غير الكويتيني في املعهد.

 األول� � � ��وي� � � ��ات :م� �ل ��ف ال �خ �ط ��وطالجوية وتنفيذ املشروعات التنموية
وال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ون�ب��ذ الطائفية
وال� �ق� �ب� �ل� �ي ��ة وال � �ف � �ئ� ��وي� ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة
واإلسكان والصحة .

الروضان :االستقرار السياسي
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون- : أسئلة- : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد. اللجان :رئيس لجنة العرائضوالشكاوى.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث� ��اره� ��ا :ح � ّ�ركم � �ج� ��ددا م� �ل ��ف االس � �ت � �ج� ��واب ال� ��ذي
ق ��دم ��ه ال � ��ى ال � ��وزي � ��ر امل �س �ت �ق �ي��ل م��ن
وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة د .ع �ب��دامل �ح �س��ن
امل��دع��ج وأك��د ان استجوابه ل��م ينته
وق��ال إن االس�ت�ج��واب ل��م ول��ن يكون
ش �خ �ص��ان �ي��ا ب� ��ل ان� �ن ��ي اس� �ع ��ى م��ن
خالله لإلصالح وتعارض املصالح
وق � ��واع � ��د ال� �س� �ل ��وك ال � �ع� ��ام وت �ك��اف��ؤ

الفرص.
 األولويات :االستقرار السياسيواالق� �ت� �ص ��ادي وت� �ع ��اون ال�س�ل�ط�ت�ين
واالزدح � � � � � � � ��ام امل � � � � � ��روري وال � �ت� ��أم �ي�ن
الصحي والعالج بالخارج .

الخنفور ..الخدمات
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون1 : أسئلة7 : رغبات3 : االستجوابات :ال توجد ال � � �ل � � �ج� � ��ان :ع � �ض � ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ةالصحية.
القضايا التي أث��اره��ا :حمايةاملستهلك ووق��ف ص��رف التموين

مل ��ن ت � �ج ��اوز رات � �ب ��ه  1300دي �ن��ار
وخ �ف��ض ن�س�ب��ة ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي
ل�ب�ع��ض ال �س �ل��ع ال �ض ��روري ��ة ال�ت��ي
يحتاجها املواطن و نسبة االنجاز
في مشروع جامعة صباح السالم
( جامعة الشدادية ).
 األول��وي��ات :امل�ل�ف��ات الصحيةوالتعليمية واإلسكانية والبدون
والتنمية.

أبل :منهجية العمل

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون6 : أسئلة86 : رغبات8 : االستجوابات :ال توجد ال� �ل� �ج ��ان :رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ةامل � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة وع � �ض� ��و ل �ج��ان
ال �ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى والتعليمية
والخطاب األميري.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :تشكيلل �ج ��ان ال �ب �ع �ث��ات ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة
األساسية وع��دم ص��رف املستحقات
ال �ن �ق��دي��ة ألع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
وص� � ��رف ق �ي �م��ة ال �ح �ص��ص ال ��زائ ��دة
ع � ��ن ال � �ن � �ص� ��اب مل� �ج� �م ��وع ��ة اع � �ض ��اء
هيئة ال�ت��دري��س وامل�خ��ال�ف��ات املالية

النصف ..القضية اإلسكانية

واإلداري � � ��ة ب��امل�ع�ه��د ال �ع��ال��ي للفنون
املسرحية.
 األولويات :االستقرار السياسيواالس � �ت � �ث � �م� ��ار ال � �ب � �ش� ��ري وت� �ط ��وي ��ر
امل �ن �ظ ��وم ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة
وتوظيف الشباب.

حماد  ..قضايا النفط
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون4 : أسئلة9 : رغبات- :االس�ت�ج��واب��ات :وج��ه استجوابال ��وزي ��ر األش� �غ ��ال وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
ولم يناقش نتيجة الستقالة الوزير
أحمد الجسار ورفع االستجواب من
جدول األعمال.
 اللجان :مقرر اللجنة الصحية.ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي أث��اره��ا :م�ش��روعإن �ش ��اء وإن �ـ �ج��از وت��أث �ي��ث وص�ي��ان��ة
مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت
ال� ��دول� ��ي وت �ن �ف �ي��ذ م �ش ��روع ��ي م �ت��رو
ال� �ك ��وي ��ت وش �ب �ك��ة ال �س �ك��ك ال �ح��دي��د
بنظام املشاركة مع القطاع الخاص.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون8 : أسئلة68 : رغبات5 : االس �ت �ج ��واب ��ات :ق ��دم اس �ت �ج��واب��امشتركا م��ع ال�ن��ائ��ب ح�م��دان العازمي
إل ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
واكتفى املجلس باملناقشة.
 ال � �ل � �ج� ��ان :ع� �ض ��و ل � �ج ��ان امل ��راف ��قواإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م�ك�ت��ب
استثمار لندن.
ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي أث � ��اره � ��ا :ات �ف��اق �ي��ة
التعاون بني مستشفى الرازي لجراحة
العظام ومستشفى كلينكام وتجاوزات
العالج بالخارج ومستشفى األمراض
الصدرية.

 األول� ��وي� ��ات :ال�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ةوالتنمية والتعليم وتعاون السلطتني
وال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وتطبيق ال�ق��ان��ون
والحيازات الزراعية.

الحريجي ..أسلمة القوانين

 األول��وي��ات :التعيينات والقطاعالنفطي وهدر املال العام وتخصيص
األن� ��دي� ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة واس �ت �ث �م ��ارات
ال� �ن� �ف ��ط وح� � �ق � ��وق امل � � � � ��رأة وت� �ط ��وي ��ر
الخدمات الصحية واإلسكانية.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون6 : أسئلة17 : رغبات4 : االستجوابات :ال توجد اللجان :مقرر لجنة املرافق وعضولجان امليزانيات واالسكانية املعاقني
ومقرر الظواهر السلبية.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :اج � ��راءاتالحكومة للحد من التأثيرات السلبية
على ذوي ال��دخ��ل امل�ح��دود واملتوسط
م ��ن رف� ��ع ت �س �ع �ي��رة ش ��رائ ��ح ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � ��اء وع� � � ��دم ج� ��دي� ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف��ي
م �ع��ال �ج��ة ان �خ �ف ��اض م � �ع ��دالت ت�ن�ف�ي��ذ
وان �ج��از م �ش��اري��ع ال�خ�ط��ة و إج� ��راءات
الوزارة لضبط األسعار.

اللغيصم  ..التجنيس
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون7 : أسئلة5 : رغبات3 : االستجوابات :ال توجد ال �ل �ج ��ان :رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ةوالدفاع وعضو لجان االسكانية ولجنة
التحقيق في مكتب استثمار لندن.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :أس �م ��اء كل

م��ن ت��م ترشيحهم لوظيفة ن��ائ��ب مدير
ع ��ام ف��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك لكل
ق�ط��اع ع�ل��ى ح��دة وم��ؤه�لات�ه��م العلمية
وخ �ب��رات �ه��م ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات و امل �ك��ات��ب
الثقافية وأس �م��اء رؤس ��اء ه��ذه املكاتب
ودرجاتهم العلمية .
 األول��وي��ات :رف��ع املستوى املعيشيللمواطن وتنويع مصادر الدخل وامللف
الصحي وامللف التعليمي والبدون.

 األول � � ��وي � � ��ات :ال � ��وح � ��دة ال��وط �ن �ي��ةوالصحة والتعليم وأسلمة القوانني
م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد امل��ال��ي واإلداري في
ك��اف��ة وزارات ال ��دول ��ة وح �ظ��ر ال�ف��وائ��د
ال��رب��وي��ة واس�ت�ك�م��ال تطبيق الشريعة
االسالمية.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

مطالب نيابية بتنويع مصادر الدخل وإصالح
المنظومتين الصحية والتعليمية
عاشور ..االستقرار السياسي

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون9 : أسئلة51 : رغبات8 : االستجوابات :وج��ه استجواباإل � ��ى وزي � � ��ر ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال � �ع � �م ��ل ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة م��ن م�ح��وري��ن
ه � � �م� � ��ا خ � �ص � �خ � �ص� ��ة ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات
التعاونية ودور الرعاية االجتماعية
واكتفى املجلس باملناقشة.
 ال � �ل � �ج ��ان :رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل � ��رأةواألسرة وعضو لجنة املعاقني.
 ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث��اره��ا :مناهجوزارة ال �ت��رب �ي��ة وم� �ش ��روع تخفيف
ال� �ح� �ق� �ي� �ب ��ة امل � ��درس � � �ي � ��ة وال� � ��رس� � ��وم

الدراسية وأع��داد الطلبة الكويتيني
الذين يدرسون في املدارس الخاصة.
 األولويات :االستقرار السياسيواإلص�لاح��ات الدستورية وتوظيف
اب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات وت��وح �ي��د م�ك��اف��أة
نهاية الخدمة والبدون.

دشتي  ..االستثمارات الخارجية
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون18 : أسئلة21 : رغبات5 : االستجوابات :ال توجد اللجان :لم يشترك في عضويةأي لجنة في دور االنعقاد الرابع.
 القضايا التي أث��اره��ا :استقالةال��رئ�ي��س التنفيذي ال�س��اب��ق لشركة
امل� �ش ��روع ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة واخ �ت �ي��ار
ش��رك��ة امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي إلدارة
امل �ح �ف �ظ��ة ال �ع �ق��اري��ة امل� �ق ��درة بقيمة
رب � ��ع م �ل �ي��ار دي � �ن ��ار و أس � �م ��اء غ�ي��ر
م�ح��ددي الجنسية وال��وظ��ائ��ف التي
تم تعيينهم بها في جميع الوزارات
وم �ش ��روع ق��ان��ون ن �م��وذج��ي م��وح��د

ل � ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
بشأن مكافحة اإلرهاب.
 األول � � � � � � � � ��وي � � � � � � � � ��ات :اس � � �ت � � �ق �ل ��الال �ق �ض��اء واالس� �ت� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي و
االس �ت �ث �م��ارات ال�خ��ارج�ي��ة وتحقيق
التنمية وتطوير االقتصاد.

سيف العازمي ..تعاون السلطتين
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون2 : أسئلة- : رغبات- : االستجوابات :ال توجد اللجان :مقرر لجان حماية املالالعام.
ال �ق �ض ��اي ��ا ال� �ت ��ي أث � ��اره � ��ا :رف ��ض
م�ب��دأ رف��ع ال��دع��وم شكليا ومبدئيا

وجميع أن ��واع ال��دع��وم ال�ت��ي تخص
س ��واء ب��ال�ق�ط��اع ال�س�ك��ن ال �خ��اص أو
االس� �ت� �ث� �م ��اري أو ال� �ت� �ج ��اري س��وف
يمس جيب املواطن.
 األول� � ��وي� � ��ات :ت �ح �س�ي�ن م�ع�ي�ش��ةامل � ��واط � ��ن وال � �ح � �ف ��اظ ع �ل ��ى ال ��وح ��دة
ال��وط �ن �ي��ة وال� �ن� �ه ��وض ب��االق �ت �ص��اد
القضية االسكانية.

الجالل ..تفعيل مواد الدستور

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون11 : أسئلة1 : رغبات2 : االستجوابات :ال توجد. اللجان :رئيس اللجنة الصحيةوعضو لجنة حماية املال العام.
القضايا التي أثارها :اكد رفضهملشروع الحكومة الخاص بشرائح
ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء وك ��ذل ��ك الق� �ت ��راح
ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة امل��ال �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ول ��ن ي��واف��ق ع �ل��ى اي ق��ان��ون يمس
ب��امل��واط��ن ف�م�ب��دأ تطبيق أي زي��ادة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل� � � ��اء ع�ل��ى
ش��ري�ح��ة ال�س�ك��ن ال �خ��اص م��رف��وض
جملة وتفصيال.

الخرافي  ..األشغال والكهرباء

 األول� � � ��وي� � � ��ات :ان� � �ص � ��اف امل� � ��رأةوال �ع��دال��ة وامل �س ��اواة وت�ف�ع�ي��ل م��واد
الدستور والوحدة الوطنية تحسني
مستوى معيشة امل��واط��ن ومحاربة
الفساد.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون24 : أسئلة12 : رغبات4 : االستجوابات :ال توجد اللجان :أم�ين سر مجلس األمةوعضو لجنتي امليزانيات واملرافق
العامة.
 ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث��اره��ا :تأخيرف��ي تسليم م�ش��روع طريق الجهراء
ال� �س ��ري ��ع واس� � �ب � ��اب ت ��وق ��ف ال �ع �م��ل
ف� � ��ي ج� � � ��زء ال � �ج � �س� ��ر ال� � �ق � ��ائ � ��م ع �ل��ى
ط��ري��ق ال �غ��زال��ي و إل �غ ��اء م�ن��اق�ص��ة
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات األرب� � �ع � ��ة ال� �ج ��دي ��دة
وم�ش��روع محطة تنقية ام الهيمان
وال �ش ��رك ��ة امل �ن �ف��ذة مل� �ش ��روع م��دي�ن��ة

الجيران  ..تطوير التعليم
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون6 : أسئلة104 : رغبات18 : االستجوابات :ال توجد ال � � �ل � � �ج� � ��ان :ع � �ض � ��و ل �ج �ن �ت��يالتشريعية و امليزانيات
 ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال� � �ت � ��ي أث� � ��اره� � ��ا:امل� ��واد ال��دراس �ي��ة ال �ت��ي ت��دع��و إل��ى
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال� �ت� �ط ��رف وم� �ش ��روع
توريد وتركيب كاميرات املراقبة
وم �ل �ح �ق��ات �ه��ا ب � �م� ��دارس ال � � ��وزارة
وامل� � �ع � ��اي� � �ي � ��ر امل � �ت � �ب � �ع ��ة الخ� �ت� �ي ��ار
ال� �ق� �ي ��ادات ال �ت��رب��وي��ة و ال �ط��ري �ق��ة
امل � �ت � �ب � �ع� ��ة ف � � ��ي إع� � � � � � ��داد امل � �ن� ��اه� ��ج
ال��دراس �ي��ة و التعيينات ف��ي قسم

جابر األحمد السكنية
 األولويات :مشروعات األشغالوال� �ك� �ه ��رب ��اء وال �ت �ن �م �ي��ة واالرت � �ق� ��اء
ب ��ال �خ ��دم ��ات واإلس � �ك � ��ان وامل �ش��اك��ل
املرورية والصحة والتعليم.

التميمي ..الوحدة الوطنية

اللغة العربية في جامعة الكويت.
 األول��وي��ات :استكمال تطبيقأح � � �ك� � ��ام ال � �ش� ��ري � �ع� ��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة
وت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل وح�ق��وق
امل��رأة واألس��رة والتنمية وقضايا
اإلسكان.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون8 : أسئلة13 : رغبات- : االستجوابات :ال توجد. ال� �ل� �ج ��ان :م� �ق ��رر م �ج �ل��س األم ��ةوع�ض��و لجنتي ح�م��اي��ة امل ��ال ال�ع��ام
واملرأة واألسرة.
 ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :وج��ودتجاوزات قانونية وادارية في شركة
املشروعات السياحية وفرض البنك
املركزي شروط وضوابط جديدة في
سياسة االقتراض االستهالكي من
ال�ب�ن��وك املحلية وال�ت��ام�ين الصحي
على املواطنني املتقاعدين.
 -األول� ��وي� ��ات :ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة

الطريجي  ..األمن
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون9 : أسئلة127 : رغبات2 : االستجوابات :ال توجد. ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ةاملال العام وعضو لجنتي امليزانيات
وال� �خ� �ط ��اب األم � �ي� ��ري وم� �ق ��رر ل�ج�ن��ة
الشباب والرياضة

 ال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا ال � � �ت � � ��ي أث� � � ��اره� � � ��ا:امل �خ �ص �ص ��ات وامل � ��زاي � ��ا وامل� �ك ��اف ��آت
امل ��ال �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا ال � � ��وزراء
وال � �ق � �ي� ��ادي� ��ون ف � ��ي ك� ��اف� ��ة ال �ج �ه ��ات
الحكومية.
األول� � ��وي� � ��ات :ق �ض �ي��ة ال��ري��اض��ةوال �ن �ه��وض ب��ال �خ��دم��ات التعليمية
والصحية و األمن.

وال �ت �ن �م �ي��ة واالس� �ت� �ق ��رار ال�س�ي��اس��ي
ومكافحة التلوث البيئي ومعالجة
الخلل في التركيبة السكانية.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

المجلس الحالي حقق االستقرار السياسي
وانعكست آثاره على المشاريع التنموية الكبرى
العدواني ..تطوير الخدمات

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون- : أسئلة8 : رغبات6 : االستجوابات :ال توجد اللجان :عضو لجان الداخليةوال ��دف ��اع وال �ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى
واملعاقني.
 ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال� � �ت � ��ي أث� � ��اره� � ��ا:ت �ن ��وي ��ع م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وخ �ط��ة
ال�ح�ك��وم��ة ملعالجة ال��وض��ع امل��ال��ي
ل �ل��دول��ة ب�س�ب��ب ان �خ �ف��اض أس�ع��ار
النفط واإلج� ��راءات املتخذة بحق
ال� � �ش � ��رك � ��ات امل � �خ ��ال � �ف ��ة ل� �ل� �ش ��روط
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ف ��ي م �ش��اري��ع ال � � ��وزارات
وخطة الوزارة في تأهيل الخدمات

الخاصة برصف وتبليط املنطقة
املحيطة بمدينة سعد العبدالله
وامل � � �ش� � ��اري� � ��ع امل � �خ � �ص � �ص ��ة ل� �ه ��ذا
الغرض.
 األول��وي��ات :تطوير الخدماتوتطبيق القانون.

عسكر ..تجنيس البدون
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون22 : أسئلة10 : رغبات62 : االستجوابات :ال توجد ال �ل �ج��ان :ع�ض��و ل �ج��ان امل��ال�ي��ةوال �ش �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة ووح �ق��وق
االنسان.
 ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال� � �ت � ��ي أث� � ��اره� � ��ا:ح � ��رم � ��ان ال� � �خ � ��زان � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة م��ن
إيرادات استغالل القطاع الخاص
وجمعيات النفع ال�ع��ام ل�ع��دد من
امل� ��واق� ��ع ب �م��راف��ق وزارة ال�ص�ح��ة
ل� �ع ��دة س � �ن� ��وات م� ��ن دون م �ق��اب��ل
وترشيح الوزارة ملوظف عليه قيد
أمني لتولي وظيفة ملحق تجاري

في جنيف.
 األول��وي��ات :ال �ب��دون وال�ع��دال��ةاالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وامل� � �ت� � �ق � ��اع � ��دي � ��ن
وال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري �ي��ن وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
وتجنيس املستحقني.

العتيبي ..الشباب
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون7 : أسئلة5 : رغبات- : االستجوابات:ال توجد اللجان :عضو لجان امليزانياتوالخارجية والشباب .
القضايا التي أثارها :اآللية التي
يتم على أساسها استقدام املعلمني

وامل� �ع� �ل� �م ��ات م� ��ن ال � �خ � ��ارج وأس� �م ��اء
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �س ��ودان� �ي ��ة امل �ع �ت��رف
بشهادتها بكالوريوس وماجستير
ودكتوراه لدى الوزارة.
 األول� � � � ��وي� � � � ��ات :ال � �ح � �ف � ��اظ ع �ل��ىامل�ك�ت�س�ب��ات ال��دس �ت��وري��ة وم�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س��اد وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
وتقدير دور الشاب.

المعيوف ..الرياضة

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون11 : أسئلة27 : رغبات6 : االستجوابات- :ال توجد اللجان :رئيس لجنة الشبابوال��ري��اض��ة وم�ق��رر لجنة الخطاب
األميري وعضو لجنتي الداخلية
والدفاع واملرأة واألسرة.
القضايا ال�ت��ي أث��اره��ا :أسباب
إيقاف النشاط الرياضي الكويتي
خ �ص �خ �ص��ة األن � ��دي � ��ة ال��ري��اض �ي��ة
وتحقيق التنمية وال�ق�ض��اء على
ال��واس �ط��ة وامل�ح�س��وب�ي��ة وال�ت��أخ��ر
ف� � ��ي اع � �ل� ��ان ن � �ت� ��ائ� ��ج اخ � �ت � �ب� ��ارات
املتقدمني لشغل وظيفة خبير في

ادارة الخبراء
 األول ��وي ��ات :تحقيق التنميةوت �ط��وي��ر االق �ت �ص��اد واالس �ت �ق��رار
واالقتصاد والسياسي.

الخميس  ..القضاء
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون5 : أسئلة4 : رغبات- : االستجوابات :ال توجد ال � � � �ل � � � �ج � � � ��ان :ع � � �ض� � ��و ل� � �ج � ��انال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وامل � ��راف � ��ق وال �ش �ب��اب
والرياضة.
القضايا التي أث��اره��ا :األسباب
القانونية التي منعت ال ��وزارة من
ع ��رض ون �ش��ر ص ��ور امل�ت�ه�م��ون في
قضية الخلية اإلرهابية (العبدلي)
أس� ��وة ب �م��ا ق��ام��ت ب��ه ب�ن�ش��ر ص��ور
امل � �ت � �ه � �م� ��ون ف� � ��ي ق� �ض� �ي ��ة ت �ف �ج �ي��ر
مسجد اإلم ��ام ال �ص��ادق و األس��س
وال �ض��واب��ط ال �ت��ي ي �ج��ب ان ي�ل�ت��زم

بها منتسبو ال ��وزارة م��ن قياديني
للظهور في القنوات اإلعالمية.
 األول � � � ��وي � � � ��ات :إق � � � � ��رار ق ��ان ��وناس� �ت� �ق�ل�ال ال� �ق� �ض ��اء وت� �ق ��دي ��ر دور
ال �ش �ب��اب وت �ط��وي��ر امل �ل��ف ال�ص�ح��ي
ومكافحة الفساد املالي واإلداري.

عبدالصمد ..ترشيد الميزانية

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون1 : أسئلة7 : رغبات2 : االستجوابات :ال توجد اللجان :رئيس لجنة امليزانياتوعضو لجنة حقوق االنسان.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث� ��اره� ��ا :م�ه��امخبراء البنك الدولي لتطوير مناهج
ال ��وزارة وم�ه��رج��ان الكويت ال��دول��ي
ل �ل �م �س��رح االك ��ادي� �م ��ي ال � ��ذي اق��ام��ه
امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون امل�س��رح�ي��ة
وقضية ال��وح��دة الوطنية وتفعيل
ج �ه��از امل ��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن وت �ع��دي��ل
ق� ��واع� ��د إع� � � ��داد امل� �ي ��زان� �ي ��ة وت�ل�اف ��ي
ال � � � � � ��وزارات وال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة

الرويعي ..االستثمار البشري
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون12 : أسئلة14 : رغبات2 : االستجوابات :ال توجد ال� � � �ل� � � �ج � � ��ان :رئ � � �ي� � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ةالتعليمية وعضو لجان العرائض.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث� ��اره� ��ا :خطةج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب في
ال�ب�ع�ث��ات واس �ت �ح��داث ق�س��م خ��اص
ب��ال �ت �ل �ف��زي��ون ف� ��ي امل� �ع� �ه ��د ال �ع��ال��ي
للفنون املسرحية واختيار املديرين
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل �ن��اط��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
واس� �ت� �ي�ل�اء ش ��رك ��ة راب� �ط ��ة ال �ك��وي��ت
والخليج للنقل على ارض بمساحة

الدويسان ..أمن واستقرار الكويت
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون3 : أسئلة18 : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد. ال � � � �ل � � � �ج� � � ��ان :ع � � �ض� � ��و ل� �ج� �ن� �ت ��يالتشريعية والتعليمية
 القضايا التي أث��اره��ا :التقاريرالصحفية ع��ن ح��دوث ك��وارث بيئية

ملالحظات ديوان املحاسبة والوفاء
ب �ت �ع �ه��دات �ه��م أم � � ��ام م �ج �ل��س األم� ��ة
ب �ت�ل�اف ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ات وامل �خ ��ال �ف ��ات
الواردة في تقارير لجنة امليزانيات.
 األول ��وي ��ات :ال �ب��دون وال�ت�ن�م�ي��ةوالتعليم ومكافحة الفساد.

ن �ت �ي �ج��ة ان �ب �ع ��اث غ � � ��ازات م ��ن ب��اط��ن
االرض ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق النفطية
وسبب قيام عمال النفط باإلضراب
 األول � � � � ��وي � � � � ��ات :دع� � � ��م ال � �ق � �ي� ��ادةالسياسية واألم��ن واألم��ان وحماية
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وامل �ل��ف ال�ص�ح��ي
واالس � �ك � ��ان � ��ي وال �ت �ع �ل �ي �م ��ي وخ �ط��ة
التنمية وقضايا الشباب ومكافجة
الفساد.

مليون متر مربع في ميناء عبد الله.
 األول��وي��ات :االستثمار البشريوال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وت� ��وف � �ي� ��ر ف � � ��رص ع �م��ل
للشباب.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

اقتراحات ورغبات النواب مثلت خارطة طريق
للحكومة في دور االنعقاد الرابع
الشايع ..إصالح االقتصاد

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون3 : أسئلة3 : رغبات3 : االستجوابات :ال توجد اللجان :رئيس اللجنة املاليةوعضو لجنتي األولويات وحقوق
اإلنسان
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ع��ددامل �س �ج �ل�ي�ن ل � ��دى ب ��رن ��ام ��ج اع � ��ادة
ه�ي�ك�ل��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال�ج�ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل��دول��ة م �ن��ذ ت�ط�ب�ي��ق
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  19ل �س �ن ��ه 2000
ف��ي ش ��ان دع ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة
وتشجيعها للعمل ف��ي ال�ج�ه��ات
غير الحكومية

 األول ��وي ��ات :تحقيق التنميةوتعزيز الوحدة الوطني والتعليم
وال �ن �ه��وض ب��االق �ت �ص��اد ال��وط�ن��ي
وتطوير الخدمات الصحية.

موسى ..الملف البيئي
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون9 : أسئلة3 : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد. اللجان :مقرر لجنة الداخليةوالدفاع.
 ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث��اره��ا :خليةالعبدلي و أس�م��اء أع�ض��اء البعثة
الدبلوماسية اإلي��ران�ي��ة املعتمدة
ف � � ��ي ب � ��ال� � �ك � ��وي � ��ت ورف� � � � � ��ض ق �ط��ع
الكهرباء عن البيوت املخالفة في
الجهراء وطالب بقطع التيار عن
قسائم الشويخ وارت�ف��اع األسعار
ورف � � ��ض زي� � � ��ادة ت �ع ��رف ��ة وح ��دت ��ي
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ع ��ن امل��واط �ن�ي�ن

وصوت باملوافقة استثناء السكن
الخاص من التعرفة الجديدة.
 األول��وي��ات :تطوير الخدماتوالتلوث البيئي وح�ق��وق البدون
والرعاية السكنية.

الحريص ..الفوائض المالية
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون2 : أسئلة5 : رغبات1 : االس�ت�ج��واب��ات :ق��دم استجواباب � ��امل� � �ش � ��ارك � ��ة م � � ��ع ال� � �ن � ��ائ � ��ب أح� �م ��د
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي إل � � ��ى وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي م��ن
م�ح��وري��ن ه�م��ا ال�ق�س��ائ��م الصناعية

وامل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
وخرج االستجواب بتوصيات.
 ال� � � �ل� � � �ج � � ��ان :رئ � � �ي � � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ةالتشريعية وعضو لجنة األولويات.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي أث� ��اره� ��ا :وف ��اةاملواطن سعود العازمي نتيجة خطأ
طبي.
 األول � ��وي � ��ات :ت �ط �ب �ي��ق ال �ق��ان��ونوتطوير الخدمات الصحية.

فيصل الكندري ..اإلسكان

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون13 : أسئلة25 : رغبات2 : االستجوابات :ال توجد اللجان :رئيس اللجنة اإلسكانيةوعضو لجنتي املالية والخارجية
 ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي أث � ��اره � ��ا :ح�ج��مخسائر شركة البترول الكويتية في
مشروع مصفاة يورو بورت و أسباب
ان�خ�ف��اض إي� ��رادات م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا
ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�ج��دي��دة
ومشروع الوقود البيئي واالج��راءات
ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ش��رك��ة ن �ف��ط ال�ك��وي��ت
لتالفي التعامل مع شركات إسرائيلية

في املستقبل .
 األول� ��وي� ��ات :ال�ت�ن�م�ي��ة و ال��وح��دةالوطنية والتعليم والصحة والشباب
وإن � �ش� ��اء م �ج �ل��س اس� �ت� �ش ��اري داخ ��ل
م�ج�ل��س األم ��ة وإن �ش��اء م��رك��ز لقياس
الرأي العام والقضية اإلسكانية.

العوضي  ..العمالة المنزلية

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون6 : أسئلة3 : رغبات4 : االستجوابات :ال توجد ال� � �ل� � �ج � ��ان :رئ� � �ي � ��س ال �ل �ج �ن ��ةال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ورئ � � �ي� � ��س ال �ل �ج �ن ��ة
امل � � �ش � � �ت� � ��رك� � ��ة م � � � ��ن ال � � �خ � ��ارج � � �ي � ��ة
وال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وع � �ض� ��و ل �ج �ن �ت��ي
األولويات واملشتركة بني الداخلية
والخارجية وامليزانيات واملالية.
ال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا ال � � �ت� � ��ي أث � � ��اره � � ��ا:ال�ش�ه��ادات الوهمية ال�ص��ادرة من
ش��رك��ة اك �س��اك��ت وق �ي �م��ة ال�ت�ك�ل�ف��ة
امل��ال�ي��ة املتوقعة إلن�ت��اج الكهرباء
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى ض� � ��وء ال � ��زي � ��ادة

الهاجري ..حقوق المعاقين
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون7 : أسئلة6 : رغبات3 : االستجوابات :ال توجد اللجان :رئيس لجنة املعاقنيوم�ق��رر لجنة التحقيق ف��ي مكتب
اس� �ت� �ث� �م ��ار ل � �ن� ��دن وع � �ض� ��و ل �ج �ن��ة
حماية املال العام.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :رف��ض
زي � ��ادة ت �ع��رف��ة وح ��دت ��ي ال �ك �ه��رب��اء
وامل� � � � � ��اء ع � �ل� ��ى امل � � ��واط � � ��ن وص� � ��وت
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى اس �ت �ث �ن��اء ال�س�ك��ن
ال � �خ ��اص م ��ن ال �ت �ع��رف��ة ال �ج��دي��دة
وط ��ال ��ب ب ��زي ��ادة روات� � ��ب م��وظ�ف��ي
الدولة بنسبة % 25

املطردة في املشاريع التنموية.
 األول��وي��ات :تعاون السلطتنيوال�ب�ط��ال��ة وال�ت��وظ�ي��ف واإلص�ل�اح
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي وم� � �ل � ��ف ال� �ع� �م ��ال ��ة
املنزلية.

الخرينج  ..االستقرار

 األول � � ��وي � � ��ات :خ �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ةوال� �ص� �ح ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م واإلس � �ك� ��ان
وال � � �ب� � ��دون وامل � �ع� ��اق�ي��ن وال � ��وح � ��دة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وت � � �ع� � ��اون ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
وت �ح �ق �ي��ق االس� �ت� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي
واالقتصادي.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون3 : أسئلة5 : رغبات13 : االستجوابات :ال توجد اللجان :نائب رئيس مجلس األمة القضايا التي أثارها :اإلج��راءاتاملتبعة لدى مؤسسة املوانئ الكويتية
ملنع رسو السفن املوضوعة على قائمة
الحظر ال��دول��ي ف��ي امل��وان��ئ الكويتية
وس��أل وزي��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة عن
اخ � �ت ��راق ال� �ح ��رس ال � �ث ��وري اإلي ��ران ��ي
مليناء الشويخ وتفعيل الرقابة على
األسعار قبل رمضان وطالب بزيادة
ع��دد املقبولني ف��ي الجامعة وأك��د أنه
سيعارض وثيقة االص�ل�اح إذا كانت

طنا  ..حقوق البدون
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون15 : أسئلة54 : رغبات13 : االس �ت �ج��واب��ات :ق ��دم اس�ت�ج��واب��اإلى وزير الشؤون االجتماعية العمل
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية هند الصبيح ون��وق��ش في
ج�ل�س��ة اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع

وخرج االستجواب بعدة توصيات.
 اللجان :مقرر لجنتي الخارجيةواملرأة واألسرة.
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال� �ت ��ي أث � ��اره � ��ا :ت �ج��اراالقامات وعدد األيتام في دور الرعاية
االجتماعية ومناقصة الوقود البيئي
ومناقصة استيراد الغاز.
 األول � � ��وي � � ��ات :ال �ص �ح ��ة وح �ق ��وقالبدون والتعليم واإلسكان.

تلحق أي ضرر باملواطنني .
 األول��وي��ات :البطالة واالس�ت�ق��رارال �س �ي��اس��ي وح� �ق ��وق امل � ��رأة وت�ط�ب�ي��ق
القانون وإن�ج��از املشاريع والقوانني
التي يقرها املجلس.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

النواب تصدوا للحكومة واستثنوا السكن
الخاص واالستثماري من تعرفة الكهرباء
الهدية  ..مكافحة الفساد

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون- : أسئلة7 : رغبات- : االستجوابات: اللجان :رئيس لجنة املرافق القضايا التي أثارها :تعاونال �س �ل �ط �ت�ي�ن وت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� �ق ��ان ��ون
وال �ح��رص ع�ل��ى ال��وح��دة ال��وط�ن��ي
وال� �ع ��دل وامل� �س ��اواة ب�ي�ن امل��واط�ين
ومكافحة الفساد وإزال��ة ديوانية
الصيادين وأسباب تأخير تنفيذ
م �س �ت��وص��ف ق �ط �ع��ة  11ب�م�ن�ط�ق��ة
س� �ل ��وى وارت� � �ف � ��اع ب� �ن ��د ال� ��روات� ��ب
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال �خ �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ف� � ��ي س � �ن� ��ة  2014و

محمد البراك ..محاربة الطائفية

ان�خ�ف��اض ب�ن��د ص�ي��ان��ة وتصليح
الطائرات في نفس العام.
 األولويات :وتطوير الخدماتال�ص�ح�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وم �ل��ف امل � ��رور وح �ق��وق
املتقاعدين ومكافحة الفساد.

الحويلة ..األمن االجتماعي
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون12 : أسئلة10 : رغبات69 : االستجوابات :ال توجد. اللجان :مقرر لجنة امليزانياتوعضو لجنتي التعليمية.
 ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث��اره��ا :خطةوزارة األش � �غ ��ال ل �ت �ط��وي��ر ط��ري��ق
ال � ��وف � ��رة امل � ��ؤدي � ��ة مل ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
األح � � �م� � ��د ووج � � � � ��ود ال � �ع � ��دي � ��د م��ن
الحفريات في منطقة املنقف دون
وض � ��ع ح� ��واج� ��ز ع �ل �ي �ه��ا و ت��أخ��ر
توقيع عقد مشروع شارع الغوص
ومعاناة أهالي منطقة العدان من
ش ��ارع ال�ب�ي�ئ��ة ل �ع��دم وج ��ود إن��ارة

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون2 : أسئلة4 : رغبات6 : االستجوابات :ال توجد. ال � � �ل � � �ج� � ��ان :ع � �ض � ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ةالتشريعية ومقرر لجنة املعاقني.
 القضايا التي أث��اره��ا :توزيعق� �س ��ائ ��م ص� �ن ��اع� �ي ��ة ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الحرة وتشكيل لجنة تحقيق في
تجاوزات مالية في مؤتمر غسيل
األم ��وال ع��ام  2015وع ��دد معلمي
م� ��ادة ال �ح��اس��وب م ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
وغ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م� ��ع ت��وض �ي��ح
م��ؤه�لات�ه��م ال��دراس �ي��ة وبياناتهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف� ��ي ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق

التعليمية في وزارة التربية.
 األول��وي��ات :محاربة الطائفيةوال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال��وح��دة الوطنية
وت� � �ع � ��اون ال �س �ل �ط �ت�ي�ن وال �ص �ح��ة
والتعليم والبطالة واإلسكان.

الظفيري ..تطوير التعليم

وال كهرباء.
 األول� � � ��وي� � � ��ات :ح � �ق� ��وق امل � � ��رأةوالصحة والتعليم وامللف البيئي
والرعاية السكنية.

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون2 : أسئلة4 : رغبات2 : االستجوابات :ال توجد ال � � �ل � � �ج� � ��ان :ع � �ض � ��و ل �ج �ن �ت��يالصحية واالسكانية.
 القضايا التي أث��اره��ا :اغ�لاقال� � � � � � � � ��وزارة خ � �م � ��س م� � � � � � ��دارس ف��ي
مطلع ال�ع��ام ال��دراس��ي ف��ي منطقة
الجهراء وع��دد شاغلي الوظائف
اإلش��راف �ي��ة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل ��دارس
وال�ه�ي�ك��ل التنظيمي امل�ع�ت�م��د من
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل��رؤس��اء
مكاتب قطاع ش��ؤون املستهلكني
وامل� � ��راس � � �ل �ي ��ن غ � �ي� ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن

ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب ��ال � �خ ��ارج ف� ��ي وك ��ال ��ة
االنباء الكويتية.
 األول��وي��ات :التعليم والصحةوال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة
الفساد.

الجبري ..القوانين الشعبية

األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون5 : أسئلة9 : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد ال �ل �ج��ان :م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ةورئ�ي��س لجنة التحقيق ف��ي مكتب
استثمار لندن.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ق ��ال إنكل القوانني الشعبية سوف نوافق
عليها ف��ي اللجنة املالية وتسخير
مؤسسة املوانئ الكويتية مواردها
ل �خ��دم��ة ش��رك��ة ك ��ي ج ��ي ال م �ق��اول
امل � �ن� ��اول� ��ة ف� ��ي م� �ي� �ن ��اء ال �ش �ع �ي �ب��ة و
االس � �ت � �ي �ل�اء ع� �ل ��ى أم� � � ��وال م��ؤس �س��ة
امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن ق �ب��ل بعض

الزلزلة  ..سوق المال
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون7 : أسئلة43 : رغبات1 : االستجوابات :ال توجد ال�ل�ج��ان :رئ�ي��س لجنة األول��وي��اتوع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وع�ض��و
لجنة امليزانيات.
القضايا التي أثارها :أسس التقييم
وامل �ع��اي �ي��ر ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ت ��م االع �ت �م��اد
ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ص � ��رف امل� �ك ��اف ��آت امل��ال �ي��ة
للوظائف م��ن مستوى م��دي��ر إدارة أو
ما يعادله فما فوق في شركة الخطوط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت �ج��اوزات التي
ك�ش�ف�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ش�ك�ل�ه��ا وزي��ر
املواصالت والتي قدمت تقريرها.

الفضل..الحرص على المال العام
األنشطة البرملانية
 اقتراحات بقانون13 : أسئلة10 : رغبات3 : االستجوابات :ال توجد. ال� � �ل� � �ج � ��ان :ع � �ض� ��و ال �ل �ج �ن��ةالتشريعية والقانونية وعضو
ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة وع �ض��و

لجنة الشباب والرياضة.
 ال� � � �ل� � � �ج � � ��ان :م� � � �ق � � ��رر ل� �ج� �ن ��ةامل � �ي � ��زان � �ي � ��ات وع � �ض � ��و ل �ج �ن �ت��ي
التعليمية.
القضايا التي أث��اره��ا :العالج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج وال � �ت � �ع � �ي � �ي � �ن ��ات ف��ي
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف �ي��ة وال�ح�ف��اظ
ع �ل��ى امل � ��ال ال� �ع ��ام وال� �ت� �ج ��اوزات

االداري� ��ة وامل��ال�ي��ة ف��ي مؤسسات
ال� ��دول� ��ة وش �ف��اف �ي��ة امل �ن��اق �ص��ات
وج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة وجمعيات
النفع العام
 األول��وي��ات :ح��رص��ه الشديدع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ح� �ي ��اة امل��واط �ن�ي�ن
وح �م��اي �ت �ه��م وت �س �ه �ي��ل ام��وره��م
وح� � ��رص� � ��ه ع � �ل� ��ى ح � �م� ��اي� ��ة امل� � ��ال

ال�ع��ام وحماية امنهم فضال عن
اهتمامه بفئة ذوي االحتياجات
الخاصة واملتقاعدين والتمسك
ب � �ح � �م� ��اي� ��ة وت� � �ع � ��زي � ��ز ال� � ��وح� � ��دة
الوطنية.
و تنظيم العمل داخل مجلس
االم ��ة م��ن خ�ل�ال ت�ع��دي��ل الالئحة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ف �ي �م��ا ي �خ��ص م��وع��د

موظفيها لصالح أطراف خارجية .
 األول� � � ��وي� � � ��ات :خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ةوال� ��رع� ��اي� ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وت �ط��وي��ر
الخدمات الصحية.

الجلسات ون�ص��اب ال�ل�ج��ان فقد
ك ��ان م�خ�ل�ص��ا ل��وط �ن��ه وم��داف �ع��ا
عنه.
وق� ��د ت ��وف ��ي ف ��ي  22دي�س�م�ب��ر
 2015اث � �ن� ��اء ح � �ض� ��وره ج�ل�س��ة
مجلس األم ��ة ف��ي دور االن�ع�ق��اد
الرابع.

 األول� � � � � ��وي� � � � � ��ات :م � �ل � ��ف م ��ؤس� �س ��ةامل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
والتنمية والعدالة الوظيفية والقضية
االسكانية وتعاون السلطتني وتطوير
التعليم.
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األحد  21رمضان  26 . 1437يونيو 2016

«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

الراحل قدم  91سؤاال و 103اقتراحات بقوانين و 26رغبة

نبيل الفضل  ..مسيرة برلمانية مليئة
بالصراحة والشفافية
ف� ��ي ج �ل �س��ة  22دي �س �م �ب��ر 2015
احدى جلسات دور االنعقاد الرابع
وف ��ي ق��اع��ة ع�ب��د ال �ل��ه ال�س��ال��م توفى
ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل ال�ف�ض��ل وه��و
ي �م��ارس ع�م�ل��ه ال�ب��رمل��ان��ي وق ��د نعى
م �ج �ل��س األم � ��ة امل ��رح ��وم ب � ��إذن ال �ل��ه
النائب الفاضل نبيل الفضل وق��ال
ف� ��ي ب� �ي ��ان أص � � � ��دره :ل �ق ��د ك � ��ان االخ
ال�ع��زي��ز ال��راح��ل نبيل ال�ف�ض��ل حتى
آخ��ر دقيقة م��ن ع�م��ره نائبا مثابرا
ن� �ش� �ط ��ا ب� ��رغ � ��م ظ � ��روف � ��ه ال �ص �ح �ي��ة
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وك � ��ان م �ش �ب �ع��ا ع�ل��ى
ال � � ��دوام ب � ��روح ال� �ت� �ف ��اؤل ول� ��م ي�ع�ق��ه
امل ��رض ع��ن م��واظ�ب�ت��ه ع�ل��ى حضور
ال �ج �ل �س ��ات وال � �ل � �ج ��ان وامل �س��اه �م��ة
ب�ك��ل اخ�ل�اص وت �ف��ان ف��ي اداء عمله
التشريعي والرقابي.
وم � � ��ارس ال �ن ��ائ ��ب ال� ��راح� ��ل ن�ب�ي��ل
ال �ف �ض��ل دوره ال��رق��اب��ي ع �ل��ى أك�م��ل
وج � ��ه اذ ك � ��ان ي ��ؤم ��ن ب � ��أن ال��رق��اب��ة
والتشريع مهمتان أساسيتان في
ع�م��ل ال �ن��ائ��ب م��ن أج ��ل ت�ق��وي��م عمل
ال�ح�ك��وم��ة وي��ؤم��ن اي �ض��ا ب �ض��رورة
ال � � �ت� � ��درج ف � ��ي اس � �ت � �خ� ��دام االدوات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل� �ت ��اح ��ة
للنائب فاستخدام حقه في السؤال
البرملاني كما ينبغي ان يكون حيث
وج ��ه  91س� ��ؤاال إل ��ى  14وزي � ��را في
الفصل الرابع عشر منها سؤال إلى
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك بشأن العالج بالخارج و16
سؤاال إلى وزير الصحة و 10اسئلة
لكل من وزراء النفط وش��ؤون االمة
وال��داخ �ل �ي��ة وال �ش��ؤون االجتماعية
والعمل والتخطيط و 7أسئلة لكل
م ��ن وزي � � ��ري ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
والتربية والتعليم العالي و 6أسئلة
إل��ى ك��ل م��ن وزي ��ري ال��دول��ة ل�ش��ؤون
مجلس ال � ��وزراء وال �ع��دل واالوق ��اف
و 4أس �ئ �ل��ة إل� ��ى وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
وال�ب�ل��دي��ة و 3أسئلة لكل م��ن وزراء
االشغال واملالية واالعالم والشباب
وس� � ��ؤاالن ل �ك��ل م ��ن وزي � ��ري ال��دف��اع
واالسكان.
وت �ن��اول��ت اس�ئ�ل��ة ال�ف�ق�ي��د ال�ع�لاج
بالخارج والتعيينات في الوظائف
اإلش� ��راف � �ي� ��ة وال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى امل� ��ال
العام والتجاوزات االداري��ة واملالية
ف ��ي م ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة وش �ف��اف �ي��ة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات وج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
وجمعيات النفع العام

ك �م��ا ت�م�ي��ز ال�ف�ق�ي��د ال �ن��ائ��ب نبيل
الفضل رحمه الله بنشاطه الكثير
وم� �ت ��اب� �ع� �ت ��ه ال� �ح� �ث� �ي� �ث ��ة ل �ل �ق �ض��اي��ا
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ب �ت �ق��دي��م ال� �ع ��دي ��د م��ن
االق�ت��راح��ات ف��ي الفصل التشريعي
الرابع عشر والتي وصل عددها إلى
 103اقتراحات وتصب جميعها في
مصلحة املواطن من كافة النواحي
سواء كانت اقتصادية او اجتماعية
او امنية او سياسية او قضائية.
وظ � �ه � ��ر م � ��ن خ� �ل ��ال اق � �ت ��راح ��ات ��ه
ح��رص��ه ال�ش��دي��د ع�ل��ى تنظيم حياة
امل ��واط� �ن�ي�ن وح �م��اي �ت �ه��م وت �س �ه �ي��ل
ام��وره��م وح��رص��ه على حماية امل��ال
ال� �ع ��ام وح �م ��اي ��ة ام �ن �ه��م ف �ض�ل�ا ع��ن
اه �ت �م��ام��ه ب�ف�ئ��ة ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال �خ��اص��ة وامل �ت �ق��اع��دي��ن وال�ت�م �س��ك
بحماية وتعزيز الوحدة الوطنية.
ورك � ��زت ع ��دة اق �ت��راح��ات للفقيد
ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �م��ل داخ� ��ل مجلس
االم � � ��ة م� ��ن خ �ل��ال ت �ع ��دي ��ل ال�ل�ائ �ح��ة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ف� �ي� �م ��ا ي � �خ� ��ص م ��وع ��د
الجلسات ونصاب اللجان فقد كان
مخلصا لوطنه ومدافعا عنه.
وقدم الفقيد الراحل النائب نبيل
الفضل  26اق�ت��راح��ا برغبة تناولت
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا وامل� �ط ��ال ��ب
ال�ن�ي��اب�ي��ة وت�ض�م�ن��ت ه �م��وم جميع
شرائح املجتمع.
ك �م��ا ت �م �ي��زت م� ��داخ �ل�ات ال �ن��ائ��ب
ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ف��ي جلسات
م�ج�ل��س األم ��ة ب��ال�ع�ق�لان�ي��ة وال �ط��رح
املوضوعي ومالمسة هموم املواطن
وكانت مداخالته تتسم بالصراحة
والشفافية فقد ك��ان مدافعا شرسا
ع ��ن ال �ن �ظ��ام وأرك� ��ان� ��ه وم��ؤس �س��ات
الدولة وسلطاتها وأخصها القضاء
ال � �ك ��وي � �ت ��ي وت� � �ن � ��اول � ��ت م ��داخ �ل�ات ��ه
ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة ك� ��اف� ��ة م��ن
سياسية واق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية
وحتى الرياضية وفيما يلي نبذة
م� ��ن أب � � ��رز م� ��داخ �ل�ات� ��ه ف� ��ي ال �ف �ص��ل
التشريعي الرابع عشر الحالي:
األمير حكيم الخليج
وفي مداخلة أخرى للفقيد وعقب
نجاح جهود صاحب السمو األمير
ف� ��ي رأب ال � �ص� ��دع ال �خ �ل �ي �ج��ي ق ��ال
النائب الراحل نبيل الفضل :صاحب
السمو الشيخ صباح األح�م��د أمير
ال �ك��وي��ت وق ��ائ ��د ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي

الراحل اهتم
بنهضة الكويت
وحرص على
العملية االنتخابية
ومكافحة الفساد
مداخالت الفضل
في الجلسات تميزت
بالموضوعية
والطرح العقالني

الراحل نبيل الفضل

وهو كذلك ملك الدبلوماسية املتوج
ب ��ان� �ج ��ازات ��ه ون� �ج ��اح ��ات ��ه ف� ��ي ه ��ذا
املجال بنى ص��رح مجلس التعاون
بيديه وداوم على رعايته لذلك فال
غ��راب��ة ان ي�ف��زع ل ��رأب ال �ص��دع ال��ذي
أص ��اب ج� ��داره وي �ل��م ش�م��ل االش �ق��اء
بعدما اختلفوا ولقد اعطاه الله على
نيته فنجح ف��ي ح��ل م��ا ظ��ن الناس
أن ال ح��ل ل��ه ح �ت��ى أش� ��اد ب�ن�ج��اح��ه
االخوة الخليجيون بعفوية صادقة
وام� �ت� �ن ��ان واض � ��ح وس� �م ��وه ق ��د ظ��ل
ي �ع �ل��ي م ��ن ش� ��أن ال �ك��وي��ت واس �م �ه��ا
وي��رف��ع رأس الكويتيني بإنجازاته
املحلية واالقليمية والدولية ولعل
ف �ي �م��ا ح �ق �ق��ه س� �م ��وه ف� ��ي اج �ت �م��اع
ال�ق�م��ة األخ �ي��ر ف��ي ال��ري��اض نجاحا
ج ��دي ��دا ي ��رف ��ع م ��ن م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت

وأميرها حكيم الخليج ومرجعيته
ونوخذها عندما تدهمهم االج��واء
فشكرا يا صاحب السمو وأدام الله
عليك الصحة والعافية وأط ��ال في
عمرك وأدام علينا نعماء نجاحاتك
فشكرا يا صاحب السمو .
الملك عبد اهلل ملك تنويري
وف��ي جلسة تأبني امللك عبد الله
بن عبد العزيز آل سعود في  28من
يناير سنة 2015م قال الراحل:
رح � � ��م ال � �ل� ��ه امل � �ل� ��ك ع � �ب ��دال � �ل ��ه ب��ن
ع�ب��دال�ع��زي��ز وأس�ك�ن��ه فسيح جنانه
بهذا نبتدئ وعندما نعود لتاريخ
امللك عبدالله فامللك عبدالله رحمه
ال �ل��ه ل �ي��س م�ل�ك��ا ع��ادي��ا وإن �م��ا ك��ان
م� �ل� �ك ��ا ت � �ن ��وي ��ري ��ا وت � �ط� ��وي� ��ري� ��ا ف��ي

التاريخ السعودي واململكة العربية
السعودية الشقيقة ولعل م��ن أكثر
مآثر امللك عبدالله تأثيرا تسميته
لولي العهد ليضمن بذلك استقرار
ال �ح �ك��م وي �ض �م��ن ت��رق �ي��م ال �ك��راس��ي
ح �ت ��ى ال ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ص� � ��راع ب�ين
أب� �ن ��اء األس� � ��رة ال� ��واح� ��دة ع �ل��ى ه��ذا
امل �ن �ص��ب وب �ع��د ذل ��ك ن �ق��ول إن فقد
امللك عبدالله ك��ان له التأثير األكبر
على الشعب الكويتي ملا كان للفقيد
من مواقف رجولية بطولية تمثلت
فيها الصداقة الوفية مع الكويت في
أكبر أزمة مرت بها وهذا موضوع ال
ينساه الكويتيون ولن ينسوه.
القضاء الكويتي شامخ
وف��ي جلسة تخصيص ساعتني

نبيل الفضل في سطور
ال �ن��ائ��ب ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل
من مواليد عام  1949وبدأ حياته
املهنية طيارا مدنيا في الخطوط
الجوية الكويتية وعمل في املجال
الصحافي ونال عضوية جمعية
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة وك �ت��ب
للعديد من الصحف املحلية.
وح��از النائب ال��راح��ل عضوية

م �ج �ل��س األم� � ��ة ل� ��دورت� ��ي ف �ب��راي��ر
 2012وديسمبر  2012املبطلتني
بحكم املحكمة الدستورية وعاد
إل ��ى م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي دي�س�م�ب��ر
 2013على خلفية حكم صادر من
املحكمة الدستورية التي حسمت
الطعون االنتخابية وأقرت بفوزه
عن الدائرة الثالثة.

وف � ��ي امل �ج �ل��س ال �ح ��ال ��ي ش�غ��ل
رح �م��ه ال �ل��ه خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد
الرابع الحالي للمجلس عضوية
كل من لجنة الشؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ول�ج�ن��ة
امل��راف��ق العامة البرملانية ولجنة
الشباب والرياضة البرملانية.

من جلسة  25م��ارس  2015ملناقشة
االت� �ه ��ام ��ات امل��وج �ه��ة إل� ��ى ال �ق �ض��اء
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ش ��ام ��خ داف � � ��ع ال �ف �ق �ي��د
الراحل عن القضاء ورم��وزه بقوله :
أن يصل املوضوع إلى التشكيك في
القضاء هنا لنا وقفة ووقفة جادة
ف��ال�ع��دل أس ��اس ال�ح�ك��م وم ��ن يحكم
بالعدل هم القضاة وهم يتعرضون
لهجمة وأق��ول لكم مل��اذا يتعرضون
ل �ه �ج �م��ة ل �ي��س ألن ق �ض��ات �ن��ا ف�ي�ه��م
شيء الحمد لله التاريخ يشهد لهم
بالنزاهة ويشهد للقضاء بالشموخ
وي �ش �ه��د ل �ت �ط��ور ال �ن �ظ��ام ال�ق�ض��ائ��ي
عندنا ودرجات التقاضي دستورنا
ي� �ح� �ف ��ظ ح� � ��ق ال � � �ف� � ��رد ب ��ال �ت �ق ��اض ��ي
فبالتالي ما هي قضية املؤسسة وال
قضية الشخوص القضية ان هناك
توجها لهز اركان الدولة.
الخارجية سدرة صباح األحمد
في صحراء الديبلوماسية
ت�ح��دث ال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل في
ج �ل �س��ة  19م ��اي ��و  2015م �ع��ارض��ا
لطلب االستجواب املقدم من النائب
د .ع� �ب ��د ال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي ل ��وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
م�ش�ي��را ال ��ى ان االس �ت �ج��واب م��وج��ه
ألداء وزارة الخارجية التي أسسها
وبناها صاحب السمو امير البالد
وهي الذراع التي يمارس بها سموه
ص�لاح �ي��ات��ه ال��دس �ت��وري��ة ل�ت��وط�ي��د
م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت وه ��ي خ ��ط ال��دف��اع
االول عن الكويت وهي التي جعلت
ال �ك��وي��ت اول دول� ��ة م�ح�ت��رم��ة بعني
الغرب.
وش� � � ��دد ال� �ف� �ض ��ل ع� �ل ��ى ان ق � ��رار
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة يعطي رئيس
ال��دول��ة ال�ح��ق ف��ي ش ��ؤون السياسة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان رج ��ل
ال � �ش ��ارع ي �ج��ب اال ي �ع ��رف ش� ��أن م��ا
يدور في السياسة الخارجية.
وتمنى الفضل ان ي��درك املجلس
ح�س��اس�ي��ة امل��وض��وع ف��ي مناقشته
ووزارة الخارجية هي سدرة صباح
االح �م��د ف��ي ص �ح��راء الدبلوماسية
العاملية لذلك انا ضد شطب املحور
االول م ��ن االس� �ت� �ج ��واب ب ��ل ان� ��ا مع
ش � �ط� ��ب االس � � �ت � � �ج� � ��واب ب � �م � �ح� ��اوره
االربعة في جلسة سرية.
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الطراح والشعيب تفقدا الجاهزية األمنية للمساجد في العشر األواخر

الداخلية :تأمين دور العبادة
أمانة لدى رجال األمن
ق � � ��ام وك � �ي� ��ل وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
امل � �س� ��اع� ��د ل� � �ش � ��ؤون األم � � � ��ن ال� �ع ��ام
ب��اإلن��اب��ة ال� �ل ��واء إب��راه �ي��م ال �ط��راح
ي ��راف� �ق ��ه ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
امل �س��اج��د ب � ��وزارة األوق � ��اف د.ول �ي��د
ال �ش �ع �ي��ب ب� �ج ��ول ��ة ل �ت �ف �ق��د ع�م�ل�ي��ة
تأمني املساجد والجاهزية األمنية
الس �ت �ق �ب��ال امل �ص �ل�ين خ�ل�ال ال�ع�ش��ر
األواخر من شهر رمضان املبارك.
وذك � � ��رت ادارة االع� �ل ��ام االم �ن��ي
بوزارة الداخلية في بيان صحافي
أم ��س األول ان ال �ط��راح وال�ش�ع�ي��ب
اط�ل�ع��ا ع�ل��ى ج��اه��زي��ة رج ��ال األم��ن
وف � � ��رق امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن وامل� �ت� �ط ��وع ��ات
وغيرها من اإلجراءات األمنية كما
اط �م��أن��ا ع �ل��ى س �ي��ر ع�م�ل�ي��ة ت��أم�ين
دور العبادة ورواده ��ا مؤكدين أن
سالمتهم أمانة لدى رجال األمن.
وأك ��د ال �ل��واء ال �ط��راح ف��ي البيان
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ال � �ت� ��واج� ��د األم� �ن ��ي
املكثف والتنسيق بني كافة األجهزة
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عزام الصباح :القيادة
السياسية حريصة
على التواصل مع المواطن

الشيخ عزام الصباح خالل حضوره املجلس الرمضاني للوجيه خالد الزياني

اللواء إبراهيم الطراح خالل جولة لتفقد عملية تأمني املساجد

األمنية بجميع املحافظات من اجل
فرض األمن والنظام العام.
وأش� � � ��ار إل � ��ى أن أج � �ه� ��زة االم� ��ن
س �ت �ق��وم ب �ض �ب��ط امل �ت �س��ول�ي�ن أم ��ام
امل �س ��اج ��د وامل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة
وإح��ال�ت�ه��م إل��ى ج�ه��ة االخ�ت�ص��اص

إلبعادهم عن البالد.
وط��ال��ب ال �ل��واء ال �ط��راح املصلني
بضرورة االلتزام بتعليمات رجال
األمن والقائمني على عملية تنظيم
ال � �ص�ل��اة داخ � � ��ل وخ� � � ��ارج امل �س �ج��د
ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى س�ل�ام� �ت� �ه ��م م �ث �م �ن��ا

التعاون املثمر والبناء ب�ين وزارة
الداخلية ووزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية وتعاونهم ال��دائ��م ال��ذي
ي� �ه ��دف إل� ��ى ت��وف �ي��ر س �ب��ل ال ��راح ��ة
واألمن واألمان للمصلني.

التجارة :مشروع النافذة الواحدة يقلص
مدة تأسيس الشركات إلى  4أيام
ق� � � ��ال وك� � �ي � ��ل وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة خ ��ال ��د ال� �ش� �م ��ال ��ي إن
م �ش��روع ال �ن��اف��ذة ال ��واح ��دة وفصل
إج � � � � � � � � � ��راءات ت � ��أس� � �ي � ��س ش � ��رك � ��ات
األش� �خ ��اص ع ��ن إج � � ��راءات إص ��دار
رخ � �ص � �ت � �ه� ��ا ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة س ��اه� ��م
ب�ت�ق�ل�ي��ص امل � ��دة ال��زم �ن �ي��ة ال�ل�ازم ��ة
للتأسيس الى أربعة أيام عمل بعد
أن كانت تستغرق  45يوما.
وأوض � � � ��ح ال� �ش� �م ��ال ��ي ف� ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي أم ��س ب�م�ن��اس�ب��ة االع�ل�ان
ع��ن ب ��دء ع �م��ل (ال �ن��اف��ذة ال ��واح ��دة)
أن��ه باستطاعة أي شخص التقدم
ب �ط �ل��ب ت ��أس� �ي ��س ال � �ش� ��رك� ��ات ذات
امل �س��ؤول �ي��ة امل� �ح ��دودة أو ش��رك��ات
ال� �ش� �خ ��ص ال � ��واح � ��د خ� �ل��ال زي� � ��ارة
واحدة ملقر إدارة النافذة.
وأض� � ��اف أن أي ش �خ��ص ي�م�ك�ن��ه
ال �ت �ق��دم ب�ط�ل��ب ال�ت��أس�ي��س م��ن خ�لال
زيارة املوقع اإللكتروني (www.kbc.
 )gov.kwوتقديم الطلب ع�ب��ره دون
أوراق حيث سيقوم النظام بمعالجة
ال �ط �ل��ب وت �ح��دي��د م ��وع ��د ل�ل�ش�خ��ص
لزيارة (النافذة الواحدة).
وأش� � � � ��ار ال � � ��ى أن ال � �ن� ��اف� ��ذة ه��ي
ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت�ج�م��ع ب�ي�ن وزارة

محليات

ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة وال �ج �ه ��ات
ال��رق��اب�ي��ة ع�ل��ى األن�ش�ط��ة التجارية
وك ��ذل ��ك ال �ق��وان�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة الف�ت��ا
إل��ى أن وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وب�م��وج��ب ق��ان��ون ال�ت��راخ�ي��ص هو
ال ��وح �ي ��د ال � ��ذي ي �س �ت �ط �ي��ع إص� ��دار
تراخيص تجارية.
وذك��ر أن ه��ذا الترخيص يصدر
وفقا للنشاط ال��ذي يختاره طالب
ال �ت��رخ �ي��ص وي �خ �ض��ع ل �ل �ض��واب��ط
امل �ق��ررة م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات الرقابية
التي تشرف على النشاط وتراقب
خالد الشمالي
من يشتغل به داخل البالد.
وب� �ي ��ن أن م � �م� ��ارس� ��ة األن� �ش� �ط ��ة
ال�ط�ب�ي��ة ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال كعمل م � ��ن ق �ب �ل �ه��ا إلص � � � ��دار ال �ت��رخ �ي��ص
ت �ج��اري ي�خ�ض��ع ل� � ��وزارة ال �ت �ج��ارة والرقابة على تلك األنشطة.
للموافقة ع�ل��ى إص ��دار الترخيص
ول�ف��ت إل��ى أن اخ�ت�ي��ار الشركات
وي�ج��ب ح�ص��ول ط��ال��ب الترخيص ذات املسؤولية املحدودة وشركات
ع �ل��ى م��واف �ق��ة وزارة ال �ص �ح��ة بعد ال� � �ش� � �خ � ��ص ال � � � ��واح � � � ��د الص � � � � � ��دارة
اس �ت �ي �ف��اء ال� �ض ��واب ��ط امل � �ق� ��ررة م��ن تراخيصها من خالل هذه النافذة
قبلها وعليه تقوم التجارة بمنح ي ��أت ��ي ل� �ك ��ون ه ��ذي ��ن ال� �ن ��وع�ي�ن م��ن
الترخيص.
الشركات يمثالن الشريحة األوسع
وأفاد بأن الوضع نفسه ينطبق في عملية بيئة األعمال سواء داخل
ع� �ل ��ى ش� ��رك� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ت��ي أو خارج الكويت.
تخضع ل��رق��اب��ة هيئة أس ��واق امل��ال
وقال الشمالي إن النافذة تساهم
من حيث استيفاء الضوابط املقررة في خدمة شريحة الشباب أصحاب

امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة م ��ن خل��ال
تقليص الدورة املستندية بالكامل
من خاللها واالنتهاء من تأسيس
ال �ش��رك��ة واس �ت �خ ��راج ت��راخ�ي�ص�ه��ا
والبدء بالعمل بشكل فعلي.
وأوض � � ��ح أن ال� � � � ��وزارة ت �ت �ع��اون
ف ��ي ذل� ��ك م ��ع ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
لرعاية وتنمية املشايع الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة م��ن أج��ل دع��م الشباب
ب �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ت �س��اع��ده��م على
م �م��ارس ��ة األع � �م� ��ال وت �ش �ج��ع ع�ل��ى
االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر ب�م��ا يتماشى
مع الرؤية السامية بجعل الكويت
مركزا تجاريا وماليا.
وأض � � ��اف أن ب ��داي ��ة ال �ع �م��ل ف��ي
ال� �ن ��اف ��ذة س �ت �ك��ون ف ��ي امل� �ق ��ر ال ��ذي
ت� ��م اف �ت �ت ��اح ��ه ب �م �ن �ط �ق��ة اش �ب �ي �ل �ي��ة
وم � ��ن ث ��م ال� �ت ��واج ��د ت��دري �ج �ي��ا ف��ي
ك ��ل امل� �ح ��اف� �ظ ��ات م �ت��وق �ع��ا اص � ��دار
ق � � � ��رار وزاري ب � ��وق � ��ف إج � � � � ��راءات
ت � ��أس � � �ي � ��س ش� � � ��رك� � � ��ات ال � �ش � �خ� ��ص
الواحد والشركات ذات املسؤولية
امل �ح��دودة ف��ي م�ق��ر وزارة ال�ت�ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا ل �ل �ن��اف��ذة
الواحدة.

أشاد عميد السلك الدبلوماسي
ال �س �ف �ي��ر ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل � ��دى م�م�ل�ك��ة
ال �ب �ح��ري��ن ال �ش �ي��خ ع� ��زام ال�ص�ب��اح
بما يجمع بني الكويت والبحرين
م � ��ن ع �ل��اق � ��ات م� �ت ��أص� �ل ��ة ض ��ارب ��ة
ب� �ج ��ذوره ��ا ف ��ي أع � �م ��اق ال �ت��اري��خ
م��ؤك��دا ح��رص القيادة السياسية
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت وال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ع �ل��ى
ال �ت��واص��ل وال �ت�لاح��م ب�ي�ن ال�ح��اك��م
واملواطن.
وذك��رت السفارة الكويتية لدى
ال �ب �ح��ري��ن ف��ي ب �ي��ان ت�ل�ق�ت��ه وك��ال��ة
األن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) أم��س ان
السفير ع��زام ق��ال خ�لال حضوره
امل� �ج� �ل ��س ال� ��رم � �ض� ��ان� ��ي ل �ل��وج �ي��ه
خ� ��ال� ��د ال� ��زي� ��ان� ��ي ب� �ح� �ض ��ور ول ��ي

ع�ه��د ال�ب�ح��ري��ن االم �ي��ر س�ل�م��ان بن
حمد آل خليفة ان البلدين نسيج
اجتماعي واحد تكرس منذ القدم
مل� ��ا ل��دي �ه �م��ا م� ��ن ع � � � ��ادات وت� � ��راث
مشترك.
واضاف أن الدواوين واملجالس
ال��رم�ض��ان�ي��ة ت�م�ث��ل ن �م��وذج��ا حيا
ل�ل�ت��واص��ل وال�ت�ف��اع��ل ب�ين ال�ح��اك��م
وامل � �ح � �ك ��وم م ��وض� �ح ��ا أن ع � ��ادات
ال �ض �ي��اف��ة وال � �ك� ��رم م �ت��أص �ل��ة ف��ي
ح�ك��وم��ة ال�ب �ح��ري��ن وش�ع�ب�ه��ا مما
ي �ع �ك��س ط� �ي ��ب ودفء ال� �ع�ل�اق ��ات
األخوية الحميمة بني البلدين.

العتيبي :العالقة بين الكويت
واألمم المتحدة قوية ومميزة
أش� ��اد م �ن��دوب ال �ك��وي��ت ال��دائ��م
لدى االمم املتحدة السفير منصور
العتيبي بقوة وتميز العالقة بني
ال �ك��وي��ت واالم� � ��م امل �ت �ح��دة م��ؤك��دا
دع� � � ��م ب� � �ل� ��اده امل� �س� �ت� �م ��ر ل �ج �ه ��ود
املنظمة ومساعيها لتحقيق االمن
واالستقرار في العالم.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح خ��اص
ادل ��ى ب��ه ال�ع�ت�ي�ب��ي ل �ـ (ك ��ون ��ا) قبل
ال��زي��ارة التي يبدأها االم�ين العام
لالمم املتحدة بان كي مون لدولة
الكويت اليوم االحد موضحا انها
الزيارة الثامنة وقد تكون االخيرة
ل��ه قبل ان�ت�ه��اء والي�ت��ه نهاية هذا
العام.
وق� ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ��ه م ��ن امل �ق��رر
ان يلتقى االم�ين ال�ع��ام خ�لال هذه
ال ��زي ��ارة ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
امير البالد الشيخ صباح االحمد
وس� �م ��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ب��االض��اف��ة
ال��ى النائب االول لرئيس مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
واوض� � � ��ح ان � ��ه م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع ان
يبحث ك��ي م��ون ف��ي ه��ذه ال��زي��ارة
عددا من املوضوعات على رأسها

امل�س��ائ��ل املتصلة بعالقة الكويت
باالمم املتحدة والجهود املبذولة
ل�ت�ح�ق�ي��ق االم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار في
انحاء العالم.
كما سيبحث آخ��ر املستجدات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ف ��اوض ��ات االط� � ��راف
ال �ي �م �ن �ي��ة ال� �ج ��اري ��ة ح ��ال �ي ��ا ال �ت��ي
تستضيفها الكويت منذ شهرين
تقريبا اضافة الى االزمة السورية
ومكافحة االرهاب.
واش� � ��ار ال �ع �ت �ي �ب��ي ال� ��ى ان ه��ذه
ال��زي��ارات ت��دل على امل�ك��ان��ة املهمة
التى تتبوأها الكويت في املجتمع
الدولي ودورها ومساهماتها في
دعم االنشطة الدولية واالنسانية
والتنموية.
ي ��ذك ��ر ان االم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ي �ق��وم
ب��زي��ارة ال�ع��دي��د م��ن ال� ��دول حاليا
ل�ت��ودي��ع ق ��ادة ورؤس� ��اء حكومات
ال � � ��دول االع � �ض� ��اء وش �ك ��ره ��ا ع�ل��ى
دوره � � � � � ��ا وج � � �ه � ��وده � ��ا ودع � �م � �ه ��ا
لجهوده خالل فترة واليته.
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الوقيت كرم خريجات دورة نظم
ومهارات التفتيش األمني
ك � � � ��رم األم� � �ي � ��ن ال � � �ع � � ��ام امل � �س ��اع ��د
ل�ش��ؤون ح��رس مجلس األم��ة اللواء
خ� ��ال� ��د ال� ��وق � �ي� ��ت ع � � � ��ددا م � ��ن أف � � ��راد
ح��رس املجلس النسائي بمناسبة
ت�خ��رج�ه��ن م��ن ال � ��دورة التأسيسية
رق��م ( )1ل�ن�ظ��م وم �ه��ارات التفتيش
األم� �ن ��ي وق� ��واع� ��ده ال �ف �ع��ال��ة وال �ت��ي
اقيمت خالل الفترة من  8مايو إلى
 9يونيو .2016
وق � � � � ��ال ال � ��وق� � �ي � ��ت ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح ��اف ��ي ع �ق ��ب ال �ت �ك ��ري ��م إن ه ��ذه
ال � � � ��دورة ج� � ��اءت ل �ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات
وق ��درات العنصر النسائي لحرس
املجلس في ع��دة مجاالت تطبيقية
وع�م�ل�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��أج �ه��زة وم �ع��دات
التفتيش األمني الحديثة.
كما ذكر أن ال��دورة تناولت سبل
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال� �ض� �غ ��وط األم �ن �ي��ة
وال � �ت � �ح � �ل� ��ي ب � ��أخ �ل��اق� � �ي � ��ات امل� �ه� �ن ��ة

الهالل األحمر
توزع وجبات إفطار
على الالجئين
واص � � �ل� � ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه�ل��ال
االح� �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي أم� ��س االول
حملة اف �ط��ار ص��ائ��م االن�س��ان�ي��ة
ب� �ت ��وزي ��ع  1016وج� �ب ��ة اف �ط ��ار
ع �ل��ى ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن في
شمال لبنان .وقال رئيس فريق
ال �ج �م �ع �ي��ة امل � �ي ��دان ��ي ع �ب��دال �ل��ه
جمعة في تصريح لـ (ك��ون��ا) ان
ال�ت��وزي��ع ش�م��ل االس ��ر ال�س��وري��ة
ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ي ع � �ك� ��ار وب �ب �ن�ي�ن
شمالي لبنان.
واش��ار الى ان الهالل االحمر
الكويتي ح��رص على الحضور
ال � ��ى ام� ��اك� ��ن وج � � ��ود ال�ل�اج �ئ�ي�ن
ف��ي مختلف امل�ن��اط��ق اللبنانية
وتوزيع وجبات االفطار عليهم
ملشاركتهم امل�ش��اع��ر االنسانية
في الشهر الفضيل .واكد جمعة
ان ك��ل م��ا ي �ق��دم م��ن امل �س��اع��دات
على اختالفها يهدف لالسهام
في التخفيف من حجم املعاناة
التي يعيشها الالجئون بعيدا
عن ديارهم وارضهم.

فريق الغوص ينفذ صيانة شاملة
للمرابط البحرية بشعاب عريفجان
أع � �ل� ��ن ف� ��ري� ��ق ال � �غ � ��وص ال �ك��وي �ت��ي
ال �ت��اب��ع ل �ل �م �ب��رة ال �ت �ط��وع �ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة
ت �ن �ف �ي��ذه ص� �ي ��ان ��ة ش ��ام� �ل ��ة ل �ل �م��راب��ط
البحرية بشعاب (عريفجان) جنوب
ال � �ب �ل�اد ع �ل��ى ع �م��ق ي � �ت� ��راوح ب �ي�ن 11
و 14م �ت��را ض �م��ن م �ش ��روع ال�ص�ي��ان��ة
الدورية للمرابط البحرية في الشعاب
املرجانية.
وق��ال م�س��ؤول العمليات البحرية

ف��ي ال �ف��ري��ق ول �ي��د ال �ش �ط��ي ل �ـ (ك��ون��ا)
أم��س إن الفريق ينفذ حاليا مشروع
ال�ص�ي��ان��ة ال ��دوري ��ة ل�ل�م��راب��ط ب��أم��اك��ن
الشعاب املرجانية بالجزر الكويتية
الجنوبية وال�س��واح��ل مشيرا إل��ى أن
ورش��ة الصيانة والغواصني يعملون
ي��وم�ي��ا إلن �ج��از ه��ذا امل �ش��روع البيئي
التطوعي.

الوفيات

اللواء خالد الوقيت مكرما عددا من أفراد حرس املجلس النسائي بحضور الرائد بدر املطوع

وال� �ت� �ع ��رف ع �ل ��ى ن� �ظ ��ام ال � �ج� ��زاءات
والعقوبات االنضباطية إضافة إلى
تنفيذ ت��دري�ب��ات عملية وحية على
استخدام االسلحة الخفيفة.
وأض� � � � ��اف أن ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ب �ح ��وث
ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا امل� �ت ��درب ��ات خ�لال

الدورة كشفت عن عمق استيعابهن
وف �ه �م �ه��ن ل �ل �م��وض��وع��ات ال �ت ��ي ت��م
طرحها.
وف ��ي ن�ه��اي��ة ك�ل�م�ت��ه أك ��د ال��وق�ي��ت
أهمية وض��رورة مثل ه��ذه ال��دورات
التي من شأنها أن تساعد منتسبي

حرس املجلس على القيام بمهامهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل ��ى أم ��ن
وس�ل�ام��ة أع �م��ال وم �ن �ش��آت مجلس
األمة بالشكل املطلوب.

مركز الجواد العربي منصة
إلحياء التراث
ي� � ��ؤدي م ��رك ��ز ال � �ج� ��واد ال �ع��رب��ي
امل ��رب ��ط ال ��رس� �م ��ي ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �خ �ي��ل ال �ع ��رب �ي ��ة األص� �ي� �ل ��ة دورا
مهما ف��ي ص��ون ال �س�لاالت ال�ن��ادرة
للخيول العربية األصيلة وتربيتها
وتوليدها مما جعله منصة إلحياء
تراث الخيول العربية األصيلة في
البالد.
وي��ول��ي امل��رك��ز ال��ذي تأسس عام
 1980أهمية ك�ب��رى لنسل الخيول
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ت��رج��ع ف ��ي نسبها
ال��ى الجزيرة العربية ويعمل على
ترسيخ فن تربية الخيول العربية
ف ��ي دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وإث � � ��راء ش�غ��ف
الكويتيني بهذه املخلوقات النبيلة.
ويقوم املركز ال��ذي يعرف باسم
(ب� �ي ��ت ال � �ع � ��رب) وت � ��رأس � ��ه ال��وك �ي��ل
امل � �س ��اع ��د ف � ��ي ال� � ��دي� � ��وان األم � �ي� ��ري
الشيخة سارة الفهد الصباح بدعم
املربني الكويتيني من خالل تنظيم
واستضافة أهم الفعاليات الوطنية

جانب من الفعاليات الوطنية الخاصة بالخيل العربية

والدولية املهمة بعالم الفروسية.
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �ص ��دد ق � ��ال رئ �ي��س
مجلس أمناء املركز محمد املرزوق
في تصريح لـ(كونا) أمس بمناسبة
إع� ��ادة اف �ت �ت��اح (ب �ي��ت ال �ع ��رب) بعد
تطويره وت�ج��دي��ده إن امل��رك��ز يضم
أك �ث ��ر م ��ن  100رأس خ �ي��ل ع��رب�ي��ة
أص� �ي� �ل ��ة ض� �م ��ن م� �ن� �ش ��أة م �ت �ط��ورة
حققت للكويت مكانة متميزة على
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خارطة الفروسية العاملية.
وأض��اف امل��رزوق أن امل��رك��ز ال��ذي
يقع بمنطقة صبحان على مساحة
تفوق الـ 300ألف متر مربع يحتضن
أكبر ميدان مفتوح ملسابقات جمال
الخيل العربية في البالد بمساحة
اج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ  30أل ��ف م�ت��ر مربع
ليصبح تحفة معمارية من الطراز
الفريد.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• فهد مانع فهاد العجمي 79 ،عاما( ،شيع) ،القرين ،ق ،1ش ،26م،23
تلفون90010242 - 97887378 :
• مريم محمد احمد السيف ،زوجة :جمعة عثمان ابراهيم الخراز،
 78عاما( ،شيعت) ،رج��ال :العديلية ،ق ،3ش ،34م ،11تلفون،99334557 :
نساء :املنقف ،ق ،4ش ،63م ،16تلفون99662638 :
• ح�س�ين م�ح�م��د ح�س�ين ال �ق�ل�اف 63 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،ال��دع �ي��ة ،مسجد
البحارنة ،تلفون50212886 - 65517453 :
• ن�ج�م��ة ع�ل��ي ع �ق��اب ،ارم �ل��ة :خ�م�ي��س م�ح�م��ود ال��زع��اب��ي 91 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :بيان ،ق ،10الشارع االول ،ج ،1م ،22ديوان الزعابي (مقابل
ن��ادي ال �ي��رم��وك) ،ت�ل�ف��ون ،97220000 - 97979078 :ن�س��اء :ج�ن��وب ال�س��رة،
الزهراء ،ق ،4ش  ،409م( 35مقابل جمعية الزهراء) ،تلفون99627926 :
• عبداملحسن محمد عبداملحسن النصار 25 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
الجابرية ،ق ،9الشارع االول ،م ،80تلفون ،99716977 :نساء :غرب مشرف ،
منطقة عبدالله املبارك ،ق ،1ش ،102م ،12تلفون 25378456
• علي أحمد محمد العوضي 68 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :الدعية ،ديوان
العوضي ،مقابل الجمعية ،تلفون ،22573111 - 22553111 :نساء :العديلة،
ق ،1ش عبدالعزيز الراشد ،ج ،11م ،2تلفون22511427 :
• بدرية حسن محمد بو دستور ،ارملة جاسم محمد بو دستور،
 84عاما( ،شيعت) ،رجال :الصباحية ،ق ،1ش ،9م ،314تلفون،99669577 :
نساء :املنقف ،ق ،1ش  ،143م ،5تلفون66622983 :
• محمد سعد الصالح الفرحان 81 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الفيحاء ،ق،9
ش  ،91م( ،1ديوان الفرحان) ،تلفون ،99992206 :نساء :الفيحاء ،ق ،7ش ،79
م ،2تلفون99723309 :
• فاطمة عباس حميد ،ارملة :علي كاظم الصالح 78 ،عاما( ،شيعت)،
رجال :حسينية النقي ،منطقة الدسمة ،تلفون ،99771131 :نساء :العمرية ،ق،1
ش الخامس ،م ،1تلفون67700343 :
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