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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يهنئ نظيريه في مدغشقر
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إل��ى رئيس
املجلس الوطني في جمهورية مدغشقر خوان ماكس باكوتومامونيي
ورئيس مجلس الشيوخ هونوري راكوتومانانا وذل��ك بمناسبة العيد
الوطني لبلدهما.

الحكومة أحالت على المجلس مرسوما بفض دور االنعقاد في  28رمضان

نواب لـ «الدستور» :قوانين القضاء
في جلسة  3يوليو
أعلن النائب د .يوسف الزلزلة أن
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة رف �ع��ت ت�ق��ري��ره��ا
ب �ش��أن ق��وان�ي�ن ال �ق �ض��اء ال ��ى امل�ج�ل��س
وي �ت �ض �م��ن رأي ال �ح �ك��وم��ة وامل�ج�ل��س
األعلى للقضاء حيث سيتحدد القرار
ب�ش��أن��ه ف��ي الجلسة املقبلة موضحا
أن م� ��واد ال �ق��ان��ون ن��وق �ش��ت باللجنة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ف � ��ي أك � �ث� ��ر م � ��ن ج �ل �س��ة
بحضور الحكومة وامل�ج�ل��س األعلى
للقضاء.
وبني الزلزلة لـ «الدستور» أن هناك
عدم اتفاق على مادة واحدة وهي هل
يمكن ان يكون لعضو املجلس االعلى
القضاء فترة محددة أم مفتوحة حيث
هذه نقطة الخالف.
وعن جدول أعمال الجلسة املقبلة

ل�ل�م�ج�ل��س ل �ف��ت ال ��زل ��زل ��ة أن ال �ب��داي��ة
ستكون مخصصة للجلسة العادية
مل �ن ��اق �ش ��ة اي ق � ��وان �ي��ن ع� �ل ��ى ج � ��دول
االعمال وعلى رأسها قوانني القضاء
مستطردا :وإذا تم االنتهاء من قانون
الجزاء في اللجنة التشريعية سيتم
مناقشته وبعد ذل��ك ننتهي من هذه
الجلسة ال�ع��ادي��ة ث��م ن��ذه��ب للجلسة
الختامية مباشرة.
ومن جهته وصف النائب عبدالله
املعيوف قانون القضاء بأنه حساس
وم �ه ��م ي �ع �ط��ي ن ��وع ��ا م ��ن االس �ت �ق ��رار
والطمأنينة للجسد القضائي مشيرا
ال��ى أن��ه يحتاج إل��ى روي��ة ف��ي نقاشه
في كل نقطة وحرف وكلمة من مواده.
وأكد املعيوف أن القضاء هو املالذ

االول واألخير للشعب الكويتي ونأمل
للقضاء أرضية صلبة بقانون واضح
ومواد شفافة.
م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � ��رى أح � � � ��ال رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
املبارك على مجلس االمة املرسوم رقم
 150لسنة  2016بفض دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
ال ��راب ��ع ع �ش��ر مل �ج �ل��س االم � ��ة وق �ض��ت
مادته االولى بأن يفض دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
ال ��راب ��ع ع �ش��ر مل �ج �ل��س االم � ��ة اع �ت �ب��ارا
من نهاية جلسة ي��وم االح��د  3يوليو
املقبل.

الصانع :ال تعيين لمستشارين
في العدل على ميزانيات غير حكومية
كشف وزي��ر العدل وزي��ر األوق��اف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
ال �ص��ان��ع ع��ن ان ع ��دد امل�س�ت�ش��اري��ن
م ��ن غ �ي��ر رج � ��ال ال �ق �ض��اة وال �ن �ي��اب��ة
العامة املعينني في وزارة العدل بلغ

 7م�س�ت�ش��اري��ن م��ؤك��دا ان��ه ال يوجد
ب��ال��وزارة أي تعيينات ملستشارين
على ميزانيات غير حكومية.
وأض��اف الصانع ردا على سؤال
ب��رمل��ان��ي ل�ل�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف

الحمود :ال عالقة لهيئة
الرياضة بالمراهنات
أك ��د وزي� ��ر االع �ل��ام وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود ان الهيئة العامة للرياضة
ل�ي�س��ت ال �ج �ه��ة امل �ع�ن �ي��ة ب��ال�ت�ص��دي
ل� �ل� �م ��راه� �ن ��ات ال ��ري ��اض � �ي ��ة م �ش �ي��را
ال ��ى ان ��ه ل��م ي �ص��ل ال ��ى ع �ل��م الهيئة
ب ��وج ��وده ��ا م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� ��رورة
ت� �ض ��اف ��ر ال� �ج� �ه ��ود ل �ل �ج �ه ��ات ذات
الصلة في الدولة في حالة وجودها
للتصدي لها.
واوض� � ��ح ال ��وزي ��ر ال �ح �م��ود ردا

ع � �ل� ��ى س � � � ��ؤال ب� ��رمل� ��ان� ��ي ل �ل �ن��ائ��ب
س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي ان ال �ه �ي �ئ��ة لم
ت �ت �ل��ق اي ش� �ك ��وى م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ات
ال��ري��اض�ي��ة ب�خ�ص��وص امل��راه�ن��ات
الفتا ال��ى ان الهيئة ليست الجهة
املعنية بوضع آليات على مواقع
املراهنات بشبكة االنترنت.

أن املستشارين املعينني في الهيئة
العامة لشؤون القصر يبلغ عددهم
 4مستشارين.

ملف «الدستور»
حصاد دور
االنعقاد الرابع

  914سؤاال قدمها 43نائبا
 وزارتا المالية والنفطتلقتا  164سؤاال
تفاصيل (ص)15-04

األمير يمنح بان كي مون
وسام الكويت
اس�ت�ق�ب��ل س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د أم��س
األمني العام لألمم املتحدة بان
ك��ي م��ون وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك
بمناسبة زيارته للبالد.
حيث أطلع سموه على آخر
م ��ا ت��وص �ل��ت إل� �ي ��ه م� �ش ��اورات
األط ��راف اليمنية ب�ش��أن الحل
السياسي ح��ول ال �ن��زاع ال��دائ��ر
في اليمن.
وم �ن��ح س �م��وه األم �ي�ن ال �ع��ام
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة وس ��ام الكويت
ذا الوشاح من الدرجة املمتازة
ت � �ق� ��دي� ��را ل � �ج � �ه� ��وده ال� �ك� �ب� �ي ��رة
امل �ب��ذول��ة وامل �م �ي��زة ف ��ي م�ج��ال
ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي وال �خ��دم��ات
الجليلة التي قدمها سعيا إلى
نشر السالم الدولي.
تفاصيل (ص)02

سمو األمير يمنح بان كي مون وسام الكويت

المحكمة التأديبية تنظر
في مخالفات  8قياديين
قال رئيس ادارة الفتوى والتشريع
امل�س�ت�ش��ار ص�ل�اح امل�س�ع��د ان الهيئة
ال �ت��أدي �ب �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ب��امل �ح��اك �م��ات
ال �ت��أدي �ب �ي��ة ع ��ن ارت � �ك� ��اب امل �خ��ال �ف��ات
املالية نظرت  8مخالفات في جلستها
األولى التي وصفها بأنها تاريخية.
واضاف املسعد ان الهيئة استدعت
املخالفني ملواجهتهم بالتهم املسندة
اليهم واالس�ت�م��اع ال��ى دفاعهم خالل
الجلسة التي تمثل خطوة مهمة نحو

االصالح والذود عن املال العام.
وذك� � � ��ر ان ال �ه �ي �ئ ��ة ن � �ظ� ��رت ف � ��ي 8
م �خ��ال �ف��ات م��ال �ي��ة م �خ �ت �ل �ف��ة واج �ل��ت
ال�ج�ل�س��ة ال ��ى  13ي��ول�ي��و امل�ق�ب��ل ب�ن��اء
ع�ل��ى ط�ل��ب امل�خ��ال�ف�ين م�ش�ي��را ال ��ى ان
الجلسة احتاجت الى عقود من الزمن
لتفعيلها.
واك � ��د ان ال �ه �ي �ئ��ة ل ��ن ت �ت��وان��ى ف��ي
اتخاذ اي اج��راءات او عقوبات رادعة
ح � �ي� ��ال م � ��ن ت �ث �ب ��ت م �س ��ؤول� �ي� �ت ��ه ع��ن

ارت �ك ��اب م�خ��ال�ف��ات م��ال�ي��ة او اع �ت��داء
ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع ��ام م�ه�م��ا ك ��ان م��وق�ع��ه
الوظيفي.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ان دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
احال املسؤولني عن  37مخالفة مالية
ف ��ي ج� �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ال��ى
امل�ح��اك�م��ات ال�ت��أدي�ب�ي��ة ال �ت��ي ستقوم
الهيئة ال�ت��أدي�ب�ي��ة بنظرها والفصل
فيها تباعا.
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سموه هنأ مدغشقر وعزى الصين بضحايا اإلعصار

األمير استقبل ولي العهد والغانم
وبان كي مون

سمو أمير البالد مستقبال مرزوق الغانم

اس �ت �ق �ب��ل س �م ��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ال�ج��اب��ر
الصباح سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله.
كما استقبل سموه رع��اه الله
ب� �ق� �ص ��ر ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح أم ��س
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � � ��ة م� � ��رزوق
الغانم.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
بقصر السيف سمو الشيخ جابر
امل �ب ��ارك ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح رئ�ي��س
مجلس الوزراء.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر استقبل سمو
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 حفظه
الله ورع��اه بقصر السيف األمني

 ..وسموه مستقبال بان كي مون

العام لألمم املتحدة بان كي مون
وال��وف��د امل��راف��ق وذل ��ك بمناسبة
زيارته للبالد.
ح � �ي� ��ث أط � � �ل � ��ع س � � �م � ��وه رع � � ��اه
ال �ل��ه ع�ل��ى آخ ��ر م��ا ت��وص�ل��ت إليه
م � � �ش� � ��اورات األط � � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة
ب � �ش ��أن ال � �ح ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ح ��ول
النزاع الدائر في جمهورية اليمن
الشقيق وم�ح��اول��ة إن �ه��اء األزم��ة
ب ��ال ��وس ��ائ ��ل ال �س �ل �م �ي��ة وص� ��وال
ل �ل �ح��ل ال� �ت ��واف� �ق ��ي ال � � ��ذي ي�ح�ق��ق
األم��ن واالستقرار للبلد الشقيق
مقدرا ح��رص دول��ة الكويت على
مواصلة هذه املشاورات وصوال
إلى السالم املنشود كما تم بحث
آخ��ر املستجدات على الساحتني
اإلقليمية والدولية.

هذا وقد منح سموه رعاه الله
األمني العام لألمم املتحدة وسام
ال�ك��وي��ت ذا ال��وش��اح م��ن ال��درج��ة
املمتازة تقديرا لجهوده الكبيرة
امل � �ب� ��ذول� ��ة وامل � �م � �ي� ��زة ف� ��ي م �ج��ال
ال �ع �م ��ل ال �س �ي ��اس ��ي وال� �خ ��دم ��ات
الجليلة ال�ت��ي قدمها سعيا إلى
نشر السالم الدولي.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة ال �ن��ائ��ب األول
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ال �ح �م��د ال �ص �ب ��اح ون ��ائ ��ب وزي ��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
علي جراح الصباح.
وب �ع��ث ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

ببرقية تهنئة إلى الرئيس هيري
راج ��اون ��ار ي�م��ام�ب�ي��ان�ي�ن��ا رئ�ي��س
ج �م �ه��وري��ة م��دغ �ش �ق��ر 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
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب � � �ع� � ��ث س� � �م � ��و ول� � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة
إل � ��ى ال ��رئ� �ي ��س ه� �ي ��ري راج� ��اون� ��ار
ي�م��ام�ب�ي��ان�ي�ن��ا رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
مدغشقر الصديقة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية.

ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
ال��رئ�ي��س ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ رئيس
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � �ص�ي��ن ال �ش �ع �ب �ي��ة
ال � �ص ��دي � �ق ��ة ع � �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س� �م ��وه
ع� ��ن خ� ��ال� ��ص ت� �ع ��ازي ��ه وص� � ��ادق
م ��واس ��ات ��ه ب �ض �ح��اي��ا اإلع� �ص ��ار
ال� � ��ذي ض � ��رب اق �ل �ي��م ج�ي��ان�غ�س��و
ش��رق الصني وأس�ف��ر ع��ن سقوط
العديد من الضحايا واملصابني
راجيا سموه للضحايا الرحمة
وللمصابني سرعة الشفاء وبأن
ي �ت �م �ك��ن امل � �س� ��ؤول� ��ون ف� ��ي ال �ب �ل��د
ال �ص��دي��ق م ��ن ت� �ج ��اوز آث� ��ار ه��ذه
الكارثة الطبيعية.

ولي العهد استقبل المبارك
وعدد من الوزراء
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر السيف
صباح امس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه بقصر السيف ص�ب��اح أمس
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د

حفظه الله بقصر السيف صباح
أمس نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
حفظه ال�ل��ه بقصر ال�س�ي��ف أم��س
ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي� � � � ��ر ال� � ��دف� � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ��ال��د
الجراح.
كما استقبل سمو ول��ي العهد

حفظه ال�ل��ه بقصر ال�س�ي��ف أم��س
وزي� � � ��ر االع� � �ل� ��ام ووزي� � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
ال �ح �م��ود ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
العبدالله.

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

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 �ع��زي��ة إل��ى
ال��رئ�ي��س ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ رئيس
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � �ص�ي��ن ال �ش �ع �ب �ي��ة
الصديقة ضمنها سموه خالص
ت� � �ع � ��ازي � ��ه وص� � � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه
ب�ض�ح��اي��ا اإلع �ص��ار ال ��ذي ض��رب
اق �ل �ي��م ج�ي��ان�غ�س��و ش ��رق ال�ص�ين
راجيا سموه للضحايا الرحمة
وللمصابني سرعة الشفاء.
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 مماثلة.
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استفسر عن عدد اإلدارات الهندسية والفنية

التميمي 2000 :موظف لم يتقاضوا
حقوقهم منذ  6أشهر في المواصالت
ن�ب��ه م��راق��ب مجلس األم ��ة النائب
ع�ب��دال�ل��ه التميمي وزي ��ر امل��واص�لات
وزير الدولة للشؤون البلدية عيسى
ال �ك �ن��دري مل��ا ي �ج��ري ف��ي وزارت � ��ه من
تجاوزات غير مقبولة ضد الكفاءات
ال ��وط �ن �ي ��ة ف� ��ي امل � ��واص �ل��ات الس �ي �م��ا
ال�ق�ط��اع��ات الفنية واملتخصصة من
فنيني ومهندسني.
وق� � ��ال إن م ��ا ي � �ق ��ارب االل � �ف �ي�ن م��ن
موظفي ال ��وزارة يواجهون مصاعب
ك �ب �ي��رة ف��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ب��دالت�ه��م
امل� � �ق � ��ررة ب ��ال� �ق ��ان ��ون ن �ظ �ي ��ر أدائ � �ه� ��م
لعملهم ولم تصرف لهم تلك البدالت
بشكل نهائي منذ ديسمبر من العام
املاضي رغم انها ممنوحة لهم وفقا
ل �ش �ه ��ادات �ه ��م ال �ع �ل �م �ي��ة ووظ��ائ �ف �ه��م
ال�ف�ن�ي��ة ول�ي�س��ت ه �ب��ات ي�ت�ف�ض��ل بها
املسؤولون عليهم.
وأضاف التميمي مخاطبا الوزير
الكندري إذا كنت التعلم بما يجري

م� ��ع اب � �ن� ��اء ال � � � � ��وزارة ف� �ه ��ذه م�ص�ي�ب��ة
وإذا ك �ن��ت ت � ��دري ف��امل �ص �ي �ب��ة أع �ظ��م
م� �ش ��ددا :ع �ل �ي��ك االس � � ��راع ب �ف �ت��ح ه��ذا
امل �ل��ف وإن� �ص ��اف أب �ن ��اء ال �ك��وي��ت في
«امل��واص�ل�ات» ال�ت��ي تعتبر م��ن أس��وأ
وزارات الدولة في الحوافز الوظيفية
وامل��ال �ي��ة وت�ع�ت�ب��ر م��ن أك �ث��ر ال�ج�ه��ات
الطاردة للموظفني.
وأش��ار الى أن تلك البدالت الفنية
ليست هدية حتى تصرف بمزاجية
ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا ب ��ل ح ��ق م�ك�ت�س��ب
أقرته قوانني الدولة الفتا الى أن بدل
امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة ب��ات ه��و اآلخ ��ر في
مهب الريح ولم يعد أحد من املوظفني
يحصل عليه منذ أمد طويل.
وت� ��اب� ��ع ال �ت �م �ي �م��ي :اال ي �ك �ف��ي أن
ه � � ��ذه ال� � �ك� � �ف � ��اءات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت �ق ��وم
ب ��أداء مهامها الوظيفية ف��ي م��واق��ع
ال� � ��وزارة امل�خ�ت�ل�ف��ة دون وس�ي�ل��ة نقل
وي�س�ت�خ��دم��ون س �ي��ارات �ه��م ال�خ��اص��ة

وه ��وات � �ف � �ه ��م امل� �ح� �م ��ول ��ة وي �ق �ض ��ون
ال� � �س � ��اع � ��ات ف � ��ي ال� �ت� �ن� �ق ��ل وإص � �ل ��اح
االعطال وفوق ذلك يتم وقف بدالتهم
املستحقة.
وطالب وزير املواصالت بإصالح
االوض � � � ��اع ف� ��ي وزارت � � � ��ه ف� ��ي أس� ��رع
وق� � ��ت ف� �ق ��د أص� �ب� �ح ��ت ال ��واس � �ط ��ات
وامل �ح �س��وب �ي��ات ت�ل�ع��ب دورا ك�ب�ي��را
ح� �ت ��ى ف� ��ي ال� �ت ��رق� �ي ��ات وال� � �ع �ل��اوات
معلنا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ع��ن توجيه
سؤال برملاني للوزير الكندري حول
ال�ق�ص��ور الكبير ف��ي منح املوظفني
حقوقهم املالية والوظيفية.
ووج� � ��ه إل � ��ى ال� ��وزي� ��ر س� � ��ؤاال ق��ال
ف ��ي م �ق��دم �ت��ه  :ن �م��ى ال ��ى ع�ل�م�ن��ا أن
الشؤون القانونية واملالية في تلك
ال� ��وزارة تتخبط ف��ي منح املوظفني
م ��ن ف �ن �ي�ين وم �ه �ن��دس�ي�ن ب�م�خ�ت�ل��ف
ق � �ط� ��اع� ��ات امل � � ��واص� �ل ��ات ع�ل�اوت� �ه ��م
ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ال �ق��ان��ون

حمدان العازمي يطالب بتحويل
الطيران المدني إلى هيئة مستقلة
ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب ح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
ب �ت �ح��وي��ل االدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي��ران
امل� ��دن� ��ي ال � ��ى ه �ي �ئ��ة م �س �ت �ق �ل��ة اس� ��وة
ب�م��ا ه��و م�ع�م��ول ب��ه ف��ي دول مجلس
التعاون الخليجي الفتا ال��ى ان هذه
االدارة ب �ه��ا  ٥ق �ط��اع��ات و ١٥ادارة
ويعمل تحت مظلتها أكثر من ٣٥٠٠
موظف مؤكدا ان تحويلها الى هيئة
مستقلة سيساهم ف��ي تطوير العمل
ب �ه��ا خ ��اص ��ة ان ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل ب�ه��ا
مختلفة تماما عن غيرها.
م ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ت� �ق ��دم ال �ع��ازم��ي
ب �ع��دد م��ن االق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ط��ال��ب
ف �ي �ه ��ا ب �ف �ت ��ح م �س �ت ��وص ��ف ض��اح �ي��ة
ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ع�ل��ى م ��دار ال �ي��وم الف�ت��ا
ال � ��ى ان ض��اح �ي��ة ج ��اب ��ر ال �ع �ل��ي ذات
ك �ث��اف��ة س �ك��ان �ي��ة ع��ال �ي��ة وف � ��ي ت��زاي��د
مستمر ون�ظ��را ل�ع��دم وج��ود ع�ي��ادات
تخصصية تعمل على فترتني ولرفع
املعاناة عن سكان املنطقة يجب فتح
مستوصف ضاحية جابر العلي ملدة
 24ساعة يوميا وطوال ايام االسبوع
ل �خ��دم��ة س �ك��ان امل�ن�ط�ق��ة واس �ت �ح��داث
ق� �س ��م ل�ل�أش� �ع ��ة وت� �ج� �ه� �ي ��زه ب ��أح ��دث
األجهزة املتطورة.
وقال العازمي في اقتراح برغبة ثان
تقدم به :تعاني بعض املستوصفات

حمدان العازمي

وامل��راك��ز الصحية األول�ي��ة م��ن ضعف
اإلم � �ك ��ان ��ات وع� � ��دم ت��وف �ي��ر األج� �ه ��زة
ال �ط �ب �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ف �ي �ه��ا ل � ��ذا اق �ت��رح
إنشاء وحدة طوارئ في جميع املراكز
ال�ص�ح�ي��ة االول �ي ��ة م��ع ت��زوي��د امل��راك��ز
باألجهزة واألدوي��ة وغرفة للعمليات
امل �ص �غ��رة وع � �ي� ��ادة أس� �ن ��ان ب��أج �ه��زة
متطورة وحديثة وغرفة أشعة تعمل
ع �ل��ى م � ��دار ال �س��اع��ة وأش� �ع ��ة أس �ن��ان
وسونار للحوامل وعيادات األمراض
امل ��زم �ن ��ة وأج � �ه� ��زة اإلن � �ع� ��اش ال�ق�ل�ب��ي
ال� ��رئ� ��وي واألج � �ه� ��زة االخ � � ��رى امل�ه�م��ة
لعالج الحاالت الطارئة.

وط ��ال ��ب ف ��ي اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة اخ��ر
ب� ��إن � �ش� ��اء ج � �س ��ر م � �ش � ��اه ي � ��رب � ��ط ب�ين
منطقة ه��دي��ة وض��اح�ي��ة ج��اب��ر العلي
ق �ط �ع��ة  6وج� � ��اء ف ��ي ن ��ص االق � �ت� ��راح:
مل ��ا ك ��ان ��ت م �ن �ط �ق��ة ه ��دي ��ة وض��اح �ي��ة
جابر العلي من املناطق ذات الكثافة
ال �س �ك��ان �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ون� �ظ ��را ل��وج��ود
بعض الخدمات املشتركة التي تربط
املنطقتني (مسجد ومطاعم وعدد من
البنوك وصالة افراح) ونظرا الرتفاع
نسبة ال �ح��وادث امل��روري��ة وال�ت��ي نتج
عنها ع��دد م��ن ال��وف �ي��ات واإلص��اب��ات
ل �ع��اب��ري ال �ط��ري��ق ال � ��ذي ي �ف �ص��ل ب�ين
ج��اب��ر ال�ع�ل��ي وه��دي��ة ول�ل�ح�ف��اظ على
أم ��ن وس�ل�ام��ة األف � ��راد ع�ن��د ان�ت�ق��ال�ه��م
ب�ي��ن امل �ن �ط �ق �ت�ي�ن ل� � ��ذا اق � �ت� ��رح إن� �ش ��اء
جسر م�ش��اه ي��رب��ط ب�ين منطقة هدية
وضاحية جابر العلي قطعة .6
وت �ق��دم ال �ع��ازم��ي ب��اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة
اخير قال فيه :نظرا لالزدحام املروري
اليومي على ط��ري��ق ال��دائ��ري السابع
م �ق��اب��ل ج �س��ر ال �ظ �ه��ر – ج��اب��ر ال�ع�ل��ي
للمتوجهني ال��ى طريق امللك فهد لذا
اقترح توسعة طريق الدائري السابع
م �ق��اب��ل ج �س��ر ال �ظ �ه��ر – ج��اب��ر ال�ع�ل��ي
للمتوجهني الى طريق امللك فهد.

عبدالله التميمي

وأن الجهات القائمة على ذلك قامت
منذ ف�ت��رة ب��إع�ط��اء بعض املوظفني
ت�ل��ك ال� �ع�ل�اوات ث��م أخ��رت �ه��ا وع ��ادت
وقطعتها عنهم بحجج واه �ي��ة ثم
قطعتها منذ سبعة أشهر عن أغلب
املوظفني.

واستفسر في سؤاله عن اآلتي:
 - 1م��ا ع ��دد االدارات الهندسية
والفنية ف��ي وزارة امل��واص�لات التي
يتم ص��رف ب��دالت على العمل فيها
للموظفني؟
 - 2م��اع��دد امل�ه�ن��دس�ين والفنيني
ف� ��ي ت �ل��ك اإلدارات؟ وم � ��ا ب��دالت �ه��م
امل� � �ن� � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون
وي �ج��ب أن ي �ح �ص �ل��وا ع�ل�ي�ه��ا وف�ق��ا
لتخصصاتهم الفنية؟
 - 3م ��ا ح �ج��م م �ي��زان �ي��ة ال �ب��دالت
الفنية في وزارة امل��واص�لات ؟ وهل
ت��م صرفها للمستحقني؟ ومتى تم
القيام بذلك؟
ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دن� ��ا ب ��االث� �ب ��ات ��ات
الدالة على صرف البدالت وسندات
الصرف للموظفني واآلليات املتبعة
في ذلك .
 - ٤م ��ا ال � �ب� ��دالت ال� �ت ��ي ي �ج��ب أن
ي�ت�ق��اض��اه��ا امل��وظ �ف��ون ف��ي امل�ن��اط��ق

النائية؟ ومتى تم صرف آخر بدالت
لهذا املجال ؟ وملاذا تم إيقافها؟
 - ٥يشاع في أروقة املواصالت أن
وقف هذه البدالت جاء بسبب وجود
ع �ج��ز ب �ق �ي �م��ة  4م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ف��ي
ميزانية ال��وزارة وأن القائمني على
ذل��ك ي�ع��ال�ج��ون ال�ع�ج��ز ع�ب��ر تأخير
ووق��ف ص��رف ال�ب��دالت للمهندسني
وال �ف �ن �ي�ي�ن ح �ت��ى ت�ن�ت�ه��ي امل �ي��زان �ي��ة
ويسقط حقهم في الحصول عليها
فما حقيقة ذلك؟
 - ٦ما مبررات املواصالت بوقف
ص � ��رف ت� �ل ��ك ال� � �ب � ��دالت م� �ن ��ذ س�ب�ع��ة
أش �ه��ر؟ ومل ��اذا ل��م ي�ت��م م�ع��ال�ج��ة تلك
األسباب واملبررات؟
يرجى تزويدنا بكشوف املوظفني
الذين لم يتقاضوا بدالتهم منذ عام
 2015من مختلف االدارات؟

الطريجي :ما قيمة وطبيعة مساهمة
هيئة االستثمار في شركة غلوبل؟
وج��ه النائب د .عبدالله الطريجي
س� � � ��ؤاال ال� � ��ى ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � � ��وزراء وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة طالب فيه بتوضيح اآلتي:
 - 1يرجى توضيح قيمة وطبيعة
مساهمة الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار
في شركة غولوبل انوفيشن (Global
 )innovationس� ��واء ك��ان��ت م�س��اه�م��ة
مباشرة او غير مباشرة م��ع تحديد
س �ن��ة ان� �ش ��اء ال �ش ��رك ��ة س��ال �ف��ة ال��ذك��ر
واهدافها ونشاط العمل.
 - 2ي��رج��ى ت�ح��دي��د قيمة امليزانية
ل�ش��رك��ة غ��ول��وب��ل أن��وف�ي�ش��ن (Global
 )innovationخ�ل�ال ال�س�ن��وات ال�ث�لاث
االخيرة.
 - 3ت� �ح ��دي ��د ع� � ��دد ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
الشركة سالفة ال��ذك��ر م��ن الجنسيات
الكويتية وغير الكويتية مع تحديد
مؤهالتهم العلمية وتخصصاتهم.
 - 4م��ا قيمة األرب ��اح التي تحققت
خ�لال ال�س�ن��وات ال�ث�لاث امل��اض�ي��ة؟ مع
تحديد ك��اف��ة االس�ب��اب ف��ي ح��ال��ة عدم
تحقيق أي أرباح أو خسائر.
 - 5يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية
للرئيس التنفيذي للشركة وجنسيته
وال�ش�ه��ادات العلمية الحاصل عليها
وه� ��ل ت ��م اع �ت �م��اده��ا م ��ن ق �ب��ل وزارة

د .عبدالله الطريجي

التعليم العالي؟ وف��ي حالة االيجاب
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ص��ورة ضوئية عن
ال �ش �ه��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة واع �ت �م��اد وزارة
التعليم العالي لها.
 - 6ما االج��راءات التي تم اتباعها
في تعيني الرئيس التنفيذي للشركة؟
مع توضيح كافة االجراءات وفيما اذا
كانت م��ن خ�لال االع�ل�ان ف��ي الصحف
او من خالل وسائل اخرى؟ وهل كانت
هناك لجنة مشكلة لهذا الهدف ام ان
ق� ��رار ال�ت�ع�ي�ين ت��م ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر مع
تحديد الصفة الرسمية ملتخذ القرار
في حالة عدم وجود لجنة؟

 - 7ه��ل ه�ن��اك أي ام�ت�ي��ازات مادية
ومكافآت سنوية للرئيس التنفيذي؟
وف ��ي ح��ال��ة االي� �ج ��اب ي��رج��ى ت�ح��دي��د
وت��وض �ي��ح ك��اف��ة امل �ك��اف��آت ال�س�ن��وي��ة
وط� �ب� �ي� �ع ��ة االم� � �ت� � �ي � ��ازات م � ��ن ت ��اري ��خ
التعيني حتى تاريخه.
 - 8ي��رج��ى ت �ح��دي��د اخ�ت�ص��اص��ات
ك��اف��ة م��وظ �ف��ي ال �ش��رك��ة م ��ع ت��زوي��دي
بالسيرة الذاتية لكل موظف ومسماه
الوظيفي.
 - 9هل تم ايفاد الرئيس التنفيذي
او اي من موظفي الشركة في مهمات
ع �م��ل رس �م �ي��ة خ � ��ارج ال �ك��وي��ت س ��واء
ل� �ح� �ض ��ور م ��ؤت � �م� ��رات او ن � � � ��دوات او
دورات تدريبية؟ وف��ي حالة االيجاب
يرجى تحديد عدد املهمات الرسمية
وطبيعتها وال� ��دول ال �ت��ي ت��م االي �ف��اد
ال�ي�ه��ا وال�ق�ي�م��ة االج�م��ال�ي��ة ل�ك��ل مهمة
عمل رسمية او دورات تدريبية خارج
او داخل الكويت.
 - 10ي� ��رج� ��ى ت� �ح ��دي ��د االس � �ب� ��اب
املهنية واالداري��ة واملالية التي حالت
دون ت�ع�ي�ين رئ �ي��س ك��وي �ت��ي للشركة
وتعيني رئ�ي��س تنفيذي غير كويتي
للشركة.

04

ملف

حصاد دور
االنعقاد الرابع
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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.

أسفرت عن  42توصية واستقالة وزير

 5استجوابات في الدور الرابع أحدها انتهى
بالمناقشة وآخر باستقالة وزير
قدمت في دور االنعقاد
الرابع  5استجوابات رفعت
عدد استجوابات الفصل
التشريعي الرابع عشر إلى
 20استجوابا ليصبح أكثر
الفصول التشريعية في
تاريخ الحياة النيابية التي
شهدت استخدام أداة
االستجواب يليه مجلس
 2009والذي شهد 18
استجوابا فقط.
كما سجلت في دور
االنعقاد الرابع سوابق
تاريخية منها مناقشة
أول استجواب في الجلسة
االفتتاحية وقدمه النائب
محمد طنا إلى وزيرة
الشؤون االجتماعية
والعمل هند الصبيح
واالستجوابات الخمسة
تناولت العديد من
المحاور وانتهت جميعها
بالمناقشة مع تقديم
توصيات في ثالثة منها
بلغت  42توصية.
وإلى تفاصيل االستجوابات
المقدمة في دور
االنعقاد العادي الرابع:

استجواب طنا
ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي ج� �ل� �س ��ة 27
أك�ت��وب��ر  2015االس�ت�ج��واب امل��وج��ه من
النائب محمد طنا الى وزي��رة الشؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م ��ل وال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية هند الصبيح املتضمن أربعة
م �ح��اور ع��ن  :ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ذوي اإلع��اق��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للقوى
ال�ع��ام�ل��ة وال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة وم��ا
ي �ت �ش��اب��ه م ��ن إدارات أخ � ��رى ب�ط�ب�ي�ع��ة
ال �ع �م��ل ودور ال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وامل �س ��اع ��دات االج �ت �م��اع �ي��ة وه ��ي امل��رة
األولى في تاريخ الحياة النيابية التي
تتم فيها مناقشة استجواب في جلسة
افتتاح دور االنعقاد وانتهي النقاش
إلى املوافقة على  13توصية مقدمة من
بعض األعضاء وهي:
 - 1تطوير العمل في الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة.
 - 2زي ��ادة ال �ك��وادر الوطنية العامة
في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
 - 3مراجعة جميع القرارات التي تم
التطرق لها في االستجواب التأكد من
صحتها.
 - 4التأكد من أن طريقة التشخيص
لحاالت اإلعاقة هي نفسها املتبعة على
املستوى العاملي.
 - 5ال � � �ت� � ��أك� � ��د م� � � ��ن أن امل � � � � � ��دارس
والحضانات التي تتعامل معها هيئة
ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة لديها تراخيص
صحيحة.
 - 6م��راج �ع��ة م ��ا ورد ف ��ي صحيفة
االستجواب من مخالفات والتأكد من
تصحيحها.
 - 7التأكد من أن القياديني في هيئة
ال�ق��وى العاملة ق��د ت��م اخ�ت�ي��اره��م بناء
على شروط تعيينهم وأيضا موافقات
الخدمة املدنية.
 - 8اس �ت �م ��رار ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ق � ��وى ال �ع ��ام �ل ��ة
وت �ط �ه �ي��ره��ا م� ��ن أي ن � ��وع م� ��ن أن � ��واع
ال�ف�س��اد ال ��ذي ك��ان م�ن�ت�ش��را ب�ه��ا س��واء
تجارة اإلقامات أو الرشوة.
 - 9وض��ع معايير واضحة لتحديد
ال � �ع � �م� ��ال� ��ة امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة ف � ��ي ال � �ش� ��رك� ��ات
واملؤسسات الخاصة.
 - 10متابعة الجمعيات التعاونية
وال�ت��أك��د م��ن ص�ح��ة حساباتها املالية
وتحويل أي من األشخاص الذين لهم
دور في تزوير هذه الحسابات للنيابة.
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نتائج االستجوابات
استقالة
االكتفاء
توصيات
الوزير
باملناقشة
1
1
3
% 20
% 20
% 60

 - 11ال �ت ��أك ��د م ��ن أداء ال �ج�م �ع �ي��ات
ال � �ت � �ع � ��اون � �ي � ��ة ل� � � ��دوره� � � ��ا ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي
وامل �ج �ت �م �ع ��ي وم� �ح ��اس� �ب ��ة امل �خ��ال �ف�ي�ن
ألنظمة هذه الجمعيات.
 - 12ال� �ت ��أك ��د م� ��ن ت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون
ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة ب �خ �ص��وص فئة
م �ج �ه��ول��ي ال� ��وال� ��دي� ��ن وإذا ك � ��ان ه ��ذا
ال �ق ��ان ��ون ب �ح��اج��ة إل� ��ى ت �ع��دي��ل ت�ت�ق��دم
الحكومة بمشروع قانون لتعديله.
 - 13التأكد من تطبيق القانون على
من يتقدم لطلب املساعدات املالية من
وزارة الشؤون وعدم اإلخالل في أي من
مواده ومحاسبة املخالفني بالجزاءات
الواردة في قوانني الدولة.
استجواب حماد
في جلسة  1ديسمبر 2015
رف��ع االستجواب املوجه من النائب
سعدون حماد لوزير األش�غ��ال العامة
ووزي��ر الكهرباء وامل��اء املتضمن ثالثة
م � �ح� ��اور ب � �ش ��أن ال� � �ت� � �ج � ��اوزات امل��ال �ي��ة
واإلدارية التي شابت مناقصة مشروع
ت�ط��وي��ر امل �ط��ار ن�ظ��را ل �ص��دور امل��رس��وم
رق��م  315لسنة  2015ب�ق�ب��ول استقالة
وزي��ر األشغال العامة ووزي��ر الكهرباء
واملاء أحمد خالد الجسار.
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استجواب النصف والعازمي
ناقش املجلس في جلسة  12يناير
 2016االس�ت�ج��واب امل�ق��دم م��ن النائبني
راك � � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف وح� � �م � ��دان ال� �ع ��ازم ��ي
إل� ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي
املتضمن  5م �ح��اور ع��ن امل �ح��ور األول:
األخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية
ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة
والتالعب في العقود وتضليل الجهات
ال��رق��اب �ي��ة وه� ��در امل� ��ال ال �ع��ام وال �ف �س��اد
اإلداري وامل ��ال ��ي واس �ت �غ�ل�ال امل�ن�ص��ب
ال � � ��وزاري وم� �ش ��روع ال ��رب ��ط اآلل � ��ي بني
وزارة ال �ص �ح ��ة وامل � �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ح � �ي ��ث ش � � ��رح ال� �ن ��ائ� �ب ��ان
االس �ت �ج��واب وف �ن��ده ال��وزي��ر ث��م تحدث
ال� �ن ��ائ� �ب ��ان د.أح� � �م � ��د م �ط �ي ��ع وف �ي �ص��ل
الشايع كمؤيدين والنائبان د.يوسف
ال��زل��زل��ة وس �ع��دون ح �م��اد ك�م�ع��ارض�ين
ل�ل�اس� �ت� �ج ��واب وان� �ت� �ه ��ى االس� �ت� �ج ��واب
بمجرد املناقشة.
استجواب عاشور
ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي ج� �ل� �س ��ة 16
م ��ارس  2016االس �ت �ج��واب امل��وج��ه من
النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ووزي � ��رة ال��دول��ة

ل � �ش� ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ه�ن��د
ال �ص �ب �ي��ح امل �ت �ض �م��ن م� �ح ��وري ��ن :األول
ت �خ �ص �ي��ص ال �ج �م �ع �ي ��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
واملحور الثاني وقف مساعدات األيتام
والتعرض لهم وتحدث النائبان محمد
ط �ن��ا وس � �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي ك �م��ؤي��دي��ن
ل �ل�اس � �ت � �ج� ��واب وال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان روض � � ��ان
الروضان وعلى الخميس كمعارضني
وان � �ت � �ه� ��ى االس � � �ت � � �ج � ��واب ب ��امل �ن ��اق �ش ��ة
واملوافقة على  12توصية التي قدمها
بعض السادة األعضاء وهي كالتالي:
 - 1مطالبة الحكومة ب��إب�لاغ نيابة
األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات ال�ت��ي
وق �ع��ت ب��ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة خ�لال
ف� �ت ��رات ت ��ول ��ي أع� �ض ��اء م �ج �ل��س إدارة
واملديرين إدارات الجمعيات وتسببوا
في تكبدها خسائر فادحة وتزويدها
باملستندات الالزمة ألعمال النصوص
ال�ق��ان��ون�ي��ة امل �ش��ار إل�ي�ه��ا ح�ف��اظ��ا على
أموال الجمعيات التي تعد أمواال عامة
في تطبيق أحكام قانون الجزاء.
 - 2أن تسعى وزارة ال �ش��ؤون لحل
امل � �ش ��اك ��ل ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 - 3ت��وج�ي��ه ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
ل ��زي ��ادة أرب��اح �ه��ا م ��ن خ �ل�ال إدخ��ال �ه��ا

م�ج��ال��س إدارت �ه��ا ف��ي دورات تدريبية
ت�س��اع��ده��م ع�ل��ى ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات ذات
املنفعة للجمعية.
 - 4إيقاف استقطاع  ٪ 5من أرباح
الجمعيات للمحافظني.
 - 5ال�س�م��اح للجمعيات التعاونية
بتخصيص ج��زء م��ن أرباحها لألمور
االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ل�ل�م�س�ت��وص��ف
واملخفر واملدارس وغيرها.
 - 6استمرار إدارة الجمعيات من قبل
م�ج��ال��س اإلدارات املنتخبة واالل �ت��زام
بتطبيق قانون الجمعيات التعاونية
ف� ��ي ج �م �ي��ع م� ��ا ت ��واج� �ه ��ة ال �ج �م �ع �ي��ات
م��ن أزم ��ات وإع� ��ادة دراس ��ة االس�ت�ع��ان��ة
بمشغل في استثمار أسواق الجمعية.
 - 7إذا واجهت الجمعية التعاونية
أي م� �ش� �ك�ل�ات م ��ال� �ي ��ة ت � �ق ��وم ال � � � ��وزارة
بمساعدة الجمعيات األخرى مع اتخاذ
الجمعيات للخروج من أزمتها.
 - 8االه�ت�م��ام ب�ص��ورة أك�ب��ر بجميع
األي � � �ت� � ��ام دون اس� �ت� �ث� �ن ��اء وم� �ح ��اول ��ة
احتوائهم.
 - 9االس �ت �ع��ان��ة ب��ال�ج�ه��ات ال�ع��امل�ي��ة
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استجوابات دور االنعقاد الرابع انتهت بالمناقشة وتوصيات

سابقة تاريخية بمناقشة استجواب طنا
لوزيرة الشؤون في جلسة االفتتاح
االستجوابات في دور االنعقاد الرابع
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ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن خ�ب��رات�ه��م ف��ي معاملة
األي� � �ت � ��ام ل �ت �ط��وي��ر ال� �ع� �م ��ل االن� �س ��ان ��ي
الخاص بهم.
 - 10االس�ت�ع��ان��ة ب��األس��ر الصديقة
ل �ل �م �س��اع��دة ب � ��روح ت �ط��وع �ي��ة الح �ت��واء
األيتام قدر املستطاع.
 - 11االستعانة بصورة أكبر باألم
ال �ب��دي �ل��ة ل �ت �ع��زي��ز االس �ت �ق ��رار ال�ن�ف�س��ي
لأليتام.
 - 12ت �ق��دم ال �ح �ك��وم��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات
امل �ن��اس �ب��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي
ملزيد من التقدم على املستوى الربحي.
استجواب القضيبي والحريص
ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س ��ة 12
إب��ري��ل  2016االس�ت�ج��واب امل��وج��ه من
ال�ن��ائ�ب�ين أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ى وم �ب��ارك
ال� � �ح � ��ري � ��ص ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
والصناعة د.يوسف العلي متضمنا
محورين األول سوء استخدام الوزير
س �ل �ط��ات��ه ب� ��إع� ��ادة ق �س��ائ��م ص �ل �ب��وخ
مخالفة والـمحور الثاني :التقاعس
ف��ي تفعيل ص �ن��دوق رع��اي��ة وتنمية
امل �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وت� � �ح � ��دث ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ال� �ه ��دي ��ة
م��ؤي��دا وال�ن��ائ�ب��ان عبدالله التميمي
ود.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ك�م�ع��ارض�ين
وان� �ت� �ه ��ى االس � �ت � �ج� ��واب ب��امل �ن��اق �ش��ة
وامل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل ��ى  17ت ��وص �ي ��ة ال �ت��ي
قدمها بعض السادة األعضاء وهي
كالتالي:
 - 1التأكد من تطبيق القرار الوزاري
رق��م  ٨٧لعام  ١٩٩٧بشأن ش��روط منح
اس� �ت� �ي ��راد ال �ص �ل �ب ��وخ ع �ل ��ى ال �ق �س��ائ��م
الصناعية املخصصة لذلك.
 - 2العمل الجاد على توفير القسائم
ال�ص�ن��اع�ي��ة ل�ل�ص�ن��اع�ي�ين ،ح�ت��ى ال يتم
استغالل االراض��ي الصناعية الخالية
بأسلوب سيئ كما هو حاصل.
 - 3ت ��وف� �ي ��ر ال� �ق� �س ��ائ ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة
ل �ل �ش �ب��اب ال �ك ��وي �ت ��ي ح �ت ��ى ال ي�ع�ي��ش
ال�ش�ب��اب ح��ال��ة الصبر ال�ت��ي ت��ؤدي الى
ال �ي��اس م��ن االع �م��ال ال�ص�ن��اع�ي��ة موقع
اهتمامهم.
 - 4وض� ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وف� �ت ��ح آف� ��اق
الصناعة للشباب الكويتي م��ع وضع
مقترحات صناعية ألص�ح��اب الحرف
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ال �ص �ن��اع �ي��ة وت �ش �ج �ي �ع �ه��م ل� �ب ��دء ه��ذه
الصناعات.
 - 5إع� � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل
إنهاء معامالت الصناعيني.
 - 6تعيني مدير عام للصناعة لسد
الفراغ االداري فيها.
 - 7ال � � � �ت� � � ��واص� � � ��ل م � � � ��ع ال� � �ج� � �ه � ��ات
املتخصصة للصناعة ف��ي دول العالم
امل �ت �ق��دم��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للصناعة.
 - 8متابعة ك��ل م��ا ورد ف��ي م�ح��اور
االستجواب فيما يخص الهيئة العامة
ل�ل�ص�ن��اع��ة وت�ص��وي��ب ج�م�ي��ع االخ �ط��اء
ال�ت��ي ش��اب��ت األم ��ور املتعلقة بالهيئة
العامة للصناعة.
 - 9مراجعة الحصول على القسائم
ال�ص�ن��اع�ي��ة وال �ت��أك��د م��ن ان �ه��ا ط�ل�ب��ات
حقيقية القصد منها العمل الصناعي،
ول �ي��س االس�ت�ث�م��ار ع��ن ت��أج�ي��ر االرض
وحني التأكيد من ذلك تخصص لهذه
ال �ط �ل �ب��ات م� �س ��اح ��ات االراض � � � ��ي ال �ت��ي
تعكس الصناعات املطلوبة.
 - 10ال�س�ع��ي الحثيث ع�ل��ى تطبيق
ق� � ��ان� � ��ون ص � � �ن� � ��دوق رع� � ��اي� � ��ة وت �ن �م �ي��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

التجارة
الصحة
والصناعة

1
% 20

1
% 20

االجمالي

سعدون حماد

االشغال والكهرباء
واملاء
أحمد الجسار

2015/11/15

5
% 100

 - 11ت��وف �ي��ر االراض� � � ��ي وم �ش��اري��ع
الصندوق الشبابية بأسرع وقت.
 - 12التسهيل على الشباب بتمثيل
قانون الصندوق ملساعدتهم في تنفيذ
مشاريعهم.
 - 13اس�ت�خ��دام ال��وس��ائ��ل االع�لان�ي��ة
امل �خ �ت �ل �ف ��ة ل �ت �ش �ج �ي��ع ال � �ش � �ب� ��اب ع �ل��ى
االستفادة من صندوق املشروعات.
 - 14تشجيع الشباب على الدخول
ف ��ي م �ش ��اري ��ع م �ت �ن��وع��ة خ� � ��ارج ن �ط��اق
مشاريع قطاع االغذية.
 - 15ب � �ع ��د م � � � ��رور ث� �ل ��اث س � �ن ��وات
ع�ل��ى اق � ��رار ق��ان��ون ال �ص �ن��دوق ينبغي
ت�ح��دي��د م��واق��ع ال�خ�ل��ل ف��ي ال �ق��ان��ون ان
وجدت وتقديم تعديالت على القانون
لتطويره.
 - 16م � �ت ��اب � �ع ��ة ك� � ��ل م� � ��ا ورد ف��ي
االستجواب من محاور تخص صندوق
رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة واص�لاح االخ�ت�لاالت التي
وردت في هذا املحور.
 - 17يقدم للمجلس تقرير كل ستة
أش �ه��ر ومل � ��دة س �ن��ة ح ��ول م ��دى تنفيذ
التوصيات املذكورة في هذا الطلب.

حمدان
العازمي
راكان النصف

الصحة
د.علي العبيدي

الشؤون االجتماعية
والتخطيط
صالح عاشور
هند الصبيح

أحمد
القضيبي
مبارك
الحريص

وزير التجارة
والصناعة يوسف
العلي

املحاور

نتيجة االستجواب

املحور األول  :الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة واملحور
الثاني :الهيئة العامة للقوى
العاملة واملحور الثالث :
تمت مناقشة
الجمعيات التعاونية وما
االستجواب ووافق
يتشابه من إدارات أخرى
املجلس على بعض
بطبيعة العمل
التوصيات
املحور الرابع  :دور الرعاية
االجتماعية واملساعدات
االجتماعية
التجاوزات والتعديات املالية
واالدارية وشبهات التعدي
على األموال العامة للدولة
التي شابت مناقصة وممارسة
وترسيه ممارسة املشروع رقم
هـ م خ  214 /الخاص بإنشاء
وانجاز وتأثيث وصيانة
مبنى الركاب الجديد بمطار
الكويت الدولي ( ) II

استقالة الوزير
قبل مناقشة
االستجواب ورفع
من جدول االعمال

2015/12/14

املحور األول :األخطاء الطبية
املحور الثاني :عمليات شراء
أدوية ومستلزمات طبية
بأسعار مصطنعة
املحور الثالث :التالعب في
العقود وتضليل الجهات
الرقابية وهدر املال العام
املحور الرابع :الفساد
اإلداري واملالي واستغالل
املنصب الوزاري
املحور الخامس :مشروع
الربط اآللي بني وزارة
الصحة واملكاتب الصحية
الخارجية

االكتفاء باملناقشة
ورفع من جدول
االعمال

2016/3/8

املحور األول  :تخصيص
الجمعيات التعاونية
املحور الثاني  :وقف
مساعدات األيتام والتعرض
لهم

تمت مناقشة
االستجواب ووافق
املجلس على بعض
التوصيات

2016/03/29

املحور األول  :سوء استخدام
الوزير سلطاته بإعادة
تمت مناقشة
قسائم صلبوخ مخالفة
االستجواب ووافق
املحور الثاني  :التقاعس
املجلس على بعض
في تفعيل صندوق رعاية
التوصيات
وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة

06

ملف

حصاد دور
االنعقاد الرابع

aldostoor

االثنين  22رمضان  27 . 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.

دور االنعقاد الرابع 914 :سؤاال
قدمها  43نائبا
قدم  43نائبا 914
سؤاال خالل دور
االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الرابع
عشر وجهت لكافة
الوزراء وتصدر النواب
مقدمي االسئلة النائب
د.عبداهلل الطريجي حيث
قدم  127سؤاال من
اجمالي عدد االسئلة
وجاء في الترتيب الثاني
النائب د.عبدالرحمن
الجيران حيث قدم 104
اسئلة وجاء في المركز
الثالث النائب د.خليل
عبداهلل حيث قدم 86
سؤاال يليه النائب راكان
النصف حيث قدم 68
سؤاال ثم النائب محمد
طنا  54سؤاال فالنائب
صالح عاشور  51سؤاال
من اجمالي االسئلة
ولم يقدم النواب
حمد الهرشاني وخلف
دميثير وسيف العازمي
وروضان الروضان أي
اسئلة في دور االنعقاد
الرابع.

وق��د نظم م��واد ال�لائ�ح��ة م��ن امل��واد
 121إل � ��ى  132األس� �ئ� �ل ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
حيث لكل عضو أن يوجه إلى رئيس
مجلس ال ��وزراء وإل��ى ال ��وزراء أسئلة
الس� �ت� �ي� �ض ��اح األم� � � � ��ور ال� ��داخ � �ل� ��ة ف��ي
اختصاصهم بما في ذلك االستفهام
عن أم��ر يجهله العضو والتحقق من
حصول واقعة وص��ل علمها إليه وال
يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو
واح � ��د وي �ك ��ون ت��وج �ي �ه��ه إل ��ى رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أو إل ��ى وزي ��ر واح��د
ومل��وج��ه ال �س��ؤال دون غ�ي��ره التعقيب
على اإلجابة ويكون التعقيب موجزا
وم��رة واح��دة وال يجوز ملقدم السؤال
أن ي �ح��ول��ه إل� ��ى اس �ت �ج ��واب ف ��ي ذات
ال �ج �ل �س��ة وي �س �ق��ط ال � �س ��ؤال ب��ان�ت�ه��اء
عضوية مقدمه ألي سبب من األسباب
وي� �ح ��ق ل �ك ��ل ع �ض ��و أن ي �ت �ب �ن��ى ه ��ذا
السؤال فيتابع املجلس النظر فيه.
الطريجي  127سؤاال
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
 127منها  54س��ؤاال ال��ى وزي��ر املالية
والنفط عن كشف نتائج لجنة التدقيق
بشأن املخالفات التي سجلها ديوان
املحاسبة لشركة فوستر لني رياليتي
( ان �ت�لان �ت��ا س��اب �ق��ا) وق �ي ��ام م��ؤس�س��ة
ال�ب�ت��رول الكويتية بتحريك شكاوى
ت��زوي��ر وتشهير ف��ي الجهات االمنية
ض��د ب�ع��ض ال�ع��ام�ل�ين ل��دي�ه��م وكشف
بتفاصيل كافة املخصصات واملزايا
وامل �ك ��اف ��آت امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع بها
ال��وزراء والقياديون في كافة الجهات
الحكومية وكافة صالحيات مجلس
ادارة الهيئة العامة لالستثمار وقيمة
االموال وسقف االستثمار التي تكون
م� ��ن ض �م ��ن ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات امل �م �ن��وح��ة
للعضو املنتدب وتاريخ بيع حصص
شركة (ك��ي اي س��ي) للوساطة املالية
ومكتب تسوية امل��دي��ون�ي��ات بالهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار وامل� �ن ��اق� �ص ��ة
ال �خ��اص��ة ب�م��رف��ق إن �ت��اج ال�ج��وارس�ي��ة
وك� �ش ��ف ب ��أس� �م ��اء ج �م �ي��ع ال �ب��اح �ث�ين
وامل � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ن ال � �ق ��ان ��ون � �ي �ي�ن غ �ي��ر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وج� �ن� �س� �ي ��ات� �ه ��م ال ��ذي ��ن
ي� �ع� �م� �ل ��ون ف� � ��ي م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
الكويتية ووج��ه  14س��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ال��وظ��ائ��ف في
م �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
واملناصب التي شغلها د.علي دشتي
ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال� �ط ��ب امل� �س ��اع ��د ب �ج��ام �ع��ة
ال �ك��وي��ت وش � ��روط ال �ق �ب��ول ل�ب��رن��ام��ج
املاجستير في قسم املختبرات الطبية

%13.1

%31

%24.6
%31.3
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

دور االنعقاد االول الثاني الثالث
924
725
387
العدد
% 31.3 % 24.6 % 13.1
املعدل
وت � �ق� ��دي� ��م ع� � ��دد م � ��ن ال � �ش � �ك� ��اوى ض��د
م��دي��ر إدارة ش� ��ؤون أع �ض ��اء هيئتي
التدريس والتدريب وإنجازات الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
وال� �س� �ن ��د ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل� �ق� �ي ��ام ب�ع��ض
املدارس الخاصة بإلزام أولياء األمور
ب��ال�ت�ط�ع�ي��م ض��د أن �ف �ل��ون��زا ال�خ�ن��ازي��ر
عند مستشفى السيف كما وج��ه 11
سؤاال لوزير املواصالت والبلدية عن
إج� ��راءات األم��ن واألم ��ان املتبعة لدى
ط��ائ��رات الكويتية ووج��ود ت�ج��اوزات
م��ال �ي��ة ج �س �ي �م��ة ف ��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة
للطيران املدني وإنهاء تكليف أعضاء
م �ج �ل��س إدارة ش ��رك ��ة ك��اس �ك��و ب��أث��ر
رج �ع��ي وآل �ي��ة اخ�ت�ي��ار وت�ع�ي�ين مدير
األرصاد الجوية.
الجيران  104أسئلة
وجه النائب د.عبدالرحمن الجيران
 104اسئلة منها  30س��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ع��ن امل ��واد
ال��دراس �ي��ة ال �ت��ي ت��دع��و إل ��ى الطائفية
وال �ت �ط��رف وم� ��دى ق��ان��ون �ي��ة ال �ش��روط
التي وضعتها إح��دى امل��دارس والتي
تتمثل بإخالء مسؤولية امل��درس��ة من
ش��راء التالميذ م��ن ال�ب��اع��ة املتجولني
والقرار املتعلق بطلب ديوان املحاسبة
ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ب� ��إت�ل��اف وس ��رق ��ة
امل � ��دارس ال �ج��دي��دة بمنطقة ال�خ�ي��ران

الرابع
914
% 31

االجمالي
2950
% 100

ال �س �ك �ن �ي ��ة ب� �س� �ب ��ب اه� � �م � ��ال ال� � � � ��وزارة
وم �ش ��روع ت��وري��د وت��رك �ي��ب ك��ام�ي��رات
املراقبة وملحقاتها ب�م��دارس ال��وزارة
وامل�ع��اي�ي��ر املتبعة الخ�ت�ي��ار ال�ق�ي��ادات
التربوية والطريقة املتبعة في إع��داد
امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة وال�ت�ع�ي�ي�ن��ات في
قسم اللغة العربية في جامعة الكويت
وأس �ب��اب ع��دم وج ��ود ب��رام��ج دراس�ي��ة
س � ��واء ب ��امل� �ق ��ررات أو ال �ب �ح��ث ل��درج��ة
ال��دك�ت��وراه ف��ي كلية الحقوق بجامعة
الكويت ووج��ه  9اسئلة ل��وزي��ر العدل
واالوق � � � � � ��اف ع � ��ن ع � � ��دد امل �س �ت �ش ��اري ��ن
ال � �ع ��رب ف ��ي وزارة ال � �ع ��دل ال ��ذي ��ن ت��م
إعادة التعاقد معهم بعد بلوغهم سن
السبعني وأس�م��اء املوظفني الحاليني
باإلدارة القانونية بوزارة العدل وعدد
القضايا املحالة إلى النيابة العامة من
قبل الوزارات كما وجه  7أسئلة لوزير
االع�لام والشباب عن دور ال��وزارة في
سياستها ال�خ��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة في
تكريس هيبة ال��دول��ة وإجمالي رات��ب
املوظف القيادي بدرجة وكيل ووكيل
م� �س ��اع ��د ف� ��ي م �ك �ت��ب وزي � � ��ر ال �ش �ب��اب
وال�ج�ه��ات التابعة ل��ه وكشف بجميع
ال�ب��دالت التي يتقاضونها شهريا أو
سنويا.
أبل  86سؤاال
وجه النائب د .خليل أبل  86سؤاال
م �ن �ه��ا  28س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة

وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ق � ��رار تشكيل
ل �ج �ن ��ة ال� �ب� �ع� �ث ��ات ب �ق �س ��م ال �ت �ص �م �ي��م
الداخلي ف��ي كلية التربية األساسية
وع � ��دم ص � ��رف امل �س �ت �ح �ق��ات ال �ن �ق��دي��ة
ألع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ال�ع��ام�ل�ين
ب��امل �ع��اه��د ال �ف �ن �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة وص ��رف
قيمة الحصص ال��زائ��دة ع��ن النصاب
ملجموعة اع�ض��اء هيئة التدريس في
املعاهد الفنية ووجود مخالفة مالية
وت ��رق� �ي ��ات أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
في قسم علوم املختبرات الطبية في
كلية العلوم الطبية املساعدة بجامعة
الكويت واملخالفات املالية واإلداري��ة
ب��امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل �ل �ف �ن��ون امل�س��رح�ي��ة
وأس� �م ��اء ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ي�ن ال�ع��ام�ل�ين
ب� �م� �س� �م ��ى م � ��وج � ��ه ب � �ك� ��ل ال � � ��درج � � ��ات
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
وال��دراس �ي��ة ب��امل�ن��اط��ق التعليمية في
ج�م�ي��ع م �ح��اف �ظ��ات ال �ك��وي��ت وأس �م��اء
لجنة اختيار موجهي اللغة العربية
بالوزارة وعدد املتقاعدين من املعلمني
وامل�ع�ل�م��ات ب�ش��أن ح�ق��وق االش�خ��اص
ذوي االع ��اق ��ة ووج � ��ه  15س � ��ؤاال ال��ى
وزي � � � ��ر امل � � ��واص � �ل ��ات وال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ع��ن
املخالفات املالية واإلداري ��ة بالشركة
الكويتية لخدمات الطيران واملسارات
ال�ج��وي��ة غير امل��رخ��ص لها والتأخير
في توفير الخدمة الهاتفية للقسائم
ال�ج��دي��دة بمنطقة ال�ق�ي��روان وأس�م��اء
ش��رك��ات خ��دم��ات االن �ت��رن��ت السلكية
والالسلكية املعتمدة وامل��رخ�ص��ة من
ق �ب��ل وزارة امل� ��واص�ل��ات وك� �م ��ا وج��ه
 9أس �ئ �ل��ة ل��وزي��ر امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط عن
العقود املبرمة بني إدارة أمالك الدولة
وشركة مجمعات األس��واق التجارية
وعدد الوافدين الذين يعملون بقطاع
امل ��ؤس � �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وم �ش ��اري ��ع
التطوير السياحية التي تعمل شركة
امل�ش��روع��ات السياحية على اقامتها
وت �ح��دي �ث �ه��ا وامل� �ش ��اري ��ع امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ك �م��راف��ق ت��رف�ي�ه�ي��ة ل�خ��دم��ة ال�ج�م�ه��ور
وزيادة دخل الدولة.
النصف  68سؤاال
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب راك� � ��ان ال �ن �ص��ف 68
س � � ��ؤاال م �ن �ه��ا  23س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي� ��ر
ال �ص �ح��ة ع ��ن ات �ف��اق �ي��ة ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
م�س�ت�ش�ف��ى ال� � ��رازي ل �ج��راح��ة ال�ع�ظ��ام
وم�س�ت�ش�ف��ى ك�ل�ي�ن�ك��ام وت��وق �ي��ع عقد
ش� ��رك� ��ة ي� ��اك� ��و ال �ط �ب �ي ��ة م � ��ع ال � � � ��وزارة
وتأخير في تسلم مشروع مستشفى
ال� ��رازي وت �ج��اوزات ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج
ومستشفى األم��راض الصدرية وعدد

ح��االت االص��اب��ة السنوية والشهرية
بمرض البروسيال واستيراد الشيشة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ووج��ه  10أسئلة لوزير
التربية والتعليم العالي عن اعتماد
م��دي��ر ع ��ام م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة د .ن��اج��ي امل �ط �ي��ري ق� ��رارات
مخالفة للوائح الداخلية للمعهد في
وال��وظ��ائ��ف اإلش��راف�ي��ة وق ��رار تشكيل
م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء واإلج � � � � ��راءات ال �ت��ي
ات�خ��ذت�ه��ا ال� ��وزارة لتخفيض اإلن�ف��اق
وم ��واج � �ه ��ة ال � �ه� ��در امل� ��ال� ��ي وأس� �ب ��اب
ال� �ت ��أخ ��ر ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون ان �ش��اء
وت��أس�ي��س محفظة استثمارية لدعم
وت �ش �ج �ي��ع ال �ط �ل �ب��ة ال � ��دارس �ي��ن ع�ل��ى
نفقتهم ال�خ��اص��ة ك�م��ا وج��ه  8أسئلة
ل ��وزي ��ر االع �ل��ام وال �ش �ب��اب ع ��ن امل �ه��ام
الرسمية الخارجية للوزارة ومشروع
ربط مجمع اإلعالم ومحطات اإلرسال
وامل �ب��ان��ي ب�ش�ب�ك��ة األل �ي��اف ال�ض��وئ�ي��ة
وع ��ن م �ش��روع م�ج�م��ع وزارة اإلع�ل�ام
ال� �ج ��دي ��د ب ��ال� �ش ��وي ��خ وع� � ��ن م� �ش ��روع
ت �ط��وي��ر اس �ت��ودي��و األخ� �ب ��ار اإلذاع� ��ي
وعن مشروع تحديث مراكز املونتاج
و برنامج ليالي الكويت الذي يعرض
على تلفزيون الكويت.
طنا  54سؤاال
وجه النائب محمد طنا  54سؤاال
منها  35س��ؤاال ال��ى وزي��ر ال�ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط
أس � � �م � ��اء ال � �ح � �ض� ��ان� ��ات وامل � � � � ��دارس
ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي
اإلع � ��اق � ��ة وال � �ت � ��ي ت �ت �ق ��اض ��ى دع �م��ا
م��ال�ي��ا م��ن ق�ب��ل الهيئة وال �ه��دف من
إن�ش��اء ال�ص�ن��دوق الخيري للرعاية
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وم� � ��ا ال � �ب � �ن ��وك ال �ت��ي
تودع بها أموال الصندوق الخيري
وأس� � �م � ��اء امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن امل �ع �ي �ن�ين
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة
وأسباب سحب صالة حمود الزبن
من جمعية الروضة وكشف بأسماء
جميع ت�ج��ار االق��ام��ات س��واء كانوا
اف � ��رادا او ش��رك��ات م��ع ب �ي��ان ت��اري��خ
ضبطهم وتاريخ تحويلهم للنيابة
وع� � ��دد ال �ع �م��ال��ة ال� �ت ��ي ت ��م االت� �ج ��ار
ب �ه��ا م ��ن واق � ��ع م �ح��اض��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق
وجنسياتهم والجمعية الكويتية
ألولياء أمور املعاقني وتقرير ديوان
املحاسبة للحساب الختامي لوزارة
الشؤون االجتماعية والعمل لسنة
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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.

 6نواب وجهوا نصف األسئلة
في دور االنعقاد الرابع

د .عبدالله الطريجي

تتمة المنشور ص06
 20105/2014ع ��ن ه � ��در ف ��ي امل ��ال
العام وعدد األيتام في دور الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة ال��ذي��ن يتلقون روات��ب
وم� �س ��اع ��دات اج �ت �م��اع �ي��ة وش � ��روط
تقديم املساعدات املالية للكويتيات
املتزوجات من غير كويتي وأسباب
إلغاء بدل اإليجار وعالوة األوالد من
الكويتيات املستحقات للمساعدة
ووجه  6أسئلة لوزير املالية والنفط
عن مناقصة الوقود البيئي وصحة
ضبط شحنة شرائح هواتف متنقلة
وك� ��روت ت�ع�ب�ئ��ة ص�ع�ب��ة ال�ت�ت�ب��ع من
أوروب��ا وإفريقيا عن طريق الشحن
ال � �ج� ��وي م� ��ن ق� �ب ��ل اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ج �م��ارك وت � ��م إع � � ��ادة ت �ص��دي��ره��ا
بتغيير مسمى الشحنة ومناقصة
اس � �ت � �ي� ��راد ال� � �غ � ��از ال � �ت� ��ي أب��رم �ت �ه��ا
ش��رك��ة ال�ب�ت��رول ال��وط�ن�ي��ة الكويتية
ووج� ��ه  4أس�ئ�ل��ة ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ع��ن م�خ��اط�ب��ة القنصلية الكويتية
ل� �ش ��رك ��ة ال � �خ ��دم ��ات ال� �ع ��ام ��ة ل��رب��ط
نظامها بشركة هندية وهي شركة
تقوم بفحص العمالة لتوفير األمن
الصحي في البالد واإلجراءات التي
ق��ام��ت ب �ه��ا ال � � ��وزارة مل �ع��رف��ة مصير
املواطن املفقود حسني الفضالة.
عاشور  51سؤاال
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور
 51س � � ��ؤاال م �ن �ه��ا  12س � � ��ؤاال ال ��ى
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ع� � ��ن امل� � �ن � ��اه � ��ج ال� � �ت � ��ي ت� � � � ��درس ف��ي
م� � � � � ��دارس ال� � � � � � � ��وزارة وع� � � � ��دد امل� �ن ��ح
ال��دراس �ي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ال �ت��ي تقدمها
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة امل�ع�ت�م��دة من
وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة
غ�ي��ر الكويتيني وم �ش��روع ال ��وزارة
لتخفيف الحقيبة امل��درس �ي��ة على

د .عبدالرحمن الجيران

د .خليل أبل

راكان النصف

محمد طنا

صالح عاشور

الطالب وتوقف مدارس عبدالرزاق
ال� �ب� �ص� �ي ��ر وف� �ل� �س� �ط�ي�ن وأم س �ل �م��ة
بمنطقة الرميثية ع��ن ال�ع�م��ل منذ
ف�ت��رة بسبب ك��ون�ه��ا آي�ل��ة للسقوط
وإجراءات الوزارة تجاه عدم التزام
ب� �ع ��ض امل� � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة ب��رف��ع
ال��رس��وم ال��دراس �ي��ة بنسبة ن��اه��زت
ال� � �ـ  ٪19وك� �ش ��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي ي�ب�ين
فيه أع��داد الطلبة الكويتيني الذين
يدرسون في امل��دارس الخاصة من
م��رح �ل��ة ال� ��روض� ��ة وح� �ت ��ى م��رح �ل��ة
ال� �ث ��ان ��وي ��ة وق � � � ��رار ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
اختيار األمني العام للجنة الوطنية
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) واالسس التي تستند
عليها الوزارة بخصوص االعتراف
بالجامعات خ��ارج الكويت و قيام
م ��دي ��ر ال �ج��ام �ع��ة األس� �ب ��ق ب�ت�ع�ي�ين
اعضاء هيئة تدريس دون موافقة
األقسام العلمية ودون االع�لان عن
ف�ت��ح ب��اب التعيني لتلك ال��وظ��ائ��ف
ووج� ��ه  10اس �ئ �ل��ة ل��وزي��ر ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط
عن وجود حاالت فساد في الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وعدد
امل��وظ �ف�ي�ن وامل ��وظ� �ف ��ات ف ��ي امل�ك�ت��ب
ال �ف �ن ��ي ب� � ��ال� � ��وزارة وت �ع �ي�ي�ن ث�لاث��ة
أع �ض��اء ف��ي م�ج�ل��س إدارة جمعية
الشعب التعاونية وكشف تفصيلي
ي � �ب�ي��ن ف � �ي� ��ه أس � � �م� � ��اء ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
التعاونية وجمعيات النفع العام
والنقابات التي تم حلها مع بيان
أسباب الحل ومهام لجنة البيوت
االس� �ت� �ش ��اري ��ة وك �ي �ف �ي��ة ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا
والسند القانوني إلنشائها وعدد
دور ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وب�ي��وت
الفتيات والفتيان ومواقعها.

 43س � ��ؤاال م �ن �ه��ا  12س � ��ؤاال ل��وزي��ر
امل� � ��واص �ل ��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة ع � ��ن أس ��س
ال�ت�ق�ي�ي��م وامل �ع��اي �ي��ر ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي تم
االعتماد عليها ف��ي ص��رف املكافآت
املالية للوظائف م��ن مستوى مدير
إدارة أو ما يعادله فما فوق في شركة
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية وأع��داد
ال �خ �ب��راء وامل �س �ت �ش��اري��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
وغير الكويتيني الذين تم االستعانة
ب�خ��دم��ات�ه��م وخ �ب��رات �ه��م امل�ه�ن�ي��ة كل
ف��ي م �ج��ال ت�خ�ص�ص��ه ال��وظ�ي�ف��ي في
ال��وزارة والجهات التابعة لها وقرار
إنهاء عقد كابنت طيار في الخطوط
الجوية الكويتية أمضى  22عاما في
الخدمة وال�ت�ج��اوزات التي كشفتها
اللجنة التي شكلها وزير املواصالت
وال� � �ت � ��ي ق� ��دم� ��ت ت� �ق ��ري ��ره ��ا م ��ؤك ��دة
تجاوزات مالية وإدارية واضحة في
ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الكويتية
واعضاء مجلس ادارة شركة كاسكو
وامل �ن��اق �ص��ات ال �ت��ي ت �م��ت ترسيتها
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ
الكويتية م��ن قبل لجنة املناقصات
املركزية منذ عام  2014حتى تاريخه
مع التزويد بكشف بأسماء الشركات
الفائزة ووجه  5اسئلة لوزير التجارة
والصناعة عن صدور قرارات إدارية
لتسكني بعض امل�ن��اص��ب اإلش��راف�ي��ة
بالوزارة وضم إدارة التموين وكذلك
وكالة الرقابة التجارية لعمل وكيل
ال � � � ��وزارة واالج� � � � � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
وال �ت �ع��ام �ي��م وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال��رس�م�ي��ة
ال � �ت� ��ي اص � ��درت� � �ه � ��ا ه� �ي� �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس �ت �ث �م ��ار امل �ب ��اش ��ر ال � ��ى ال �ج �ه��ات
االج � �ن � �ب � �ي� ��ة ال � �خ� ��اض � �ع� ��ة ل� �ب ��رن ��ام ��ج
األوف� � � �س � � ��ت ل � �ض � �م� ��ان اس � �ت � �م� ��راري� ��ة
اج� ��راءات ال�ت��زام�ه��م ب��ال�ب��رن��ام��ج منذ
ال �ح��اق األوف� �س ��ت ب��ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت��اري��خ
 2014 / 5 / 26وأع� � � ��داد ال �خ �ب��راء
وامل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وغ �ي��ر

ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ت� ��م االس �ت �ع��ان��ة
ب�خ��دم��ات�ه��م وخ �ب��رات �ه��م امل�ه�ن�ي��ة كل
ف��ي م �ج��ال ت�خ�ص�ص��ه ال��وظ�ي�ف��ي في
وزارة التجارة والصناعة والجهات
التابعة لها.

ال �ك��وي �ت �ي��ة وف � ��ي ش ��رك ��ة ك��اس �ك��و م��ع
ب� �ي ��ان م �س �م��اه��م ال��وظ �ي �ف��ي وأس� �م ��اء
جميع طياري االيرباص  340أ الذين
قاموا برحالت برخص طبية منتهية
ال �ص�لاح �ي��ة وأس� �ب ��اب ت��أخ �ي��ر ان �ج��از
مقهى ابوحليفة الشعبي.

وج� ��ود ش�خ��ص ان�ت �ح��ل ص�ف��ة طبيب
في مستشفى األميري ووجه  3أسئلة
ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم ال�ع��ال��ي عن
ح�ق�ي�ق��ة ال �ت �ل��وث ال �ب �ي �ئ��ي ال � ��ذي ن�ش��ر
بالصحف عن كلية الطب والتعيينات
األخ�ي��رة ألع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س في
كلية التربية األساسية.

الزلزلة  43سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة

الحمدان  36سؤاال
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب ح � �م� ��ود ال� �ح� �م ��دان
 36س� � ��ؤاال م �ن �ه��ا  10أس �ئ �ل��ة ل��وزي��ر
التربية والتعليم العالي عن أسباب
ت � ��أخ � ��ر اف� � �ت� � �ت � ��اح م� � ��درس� � ��ة خ� �ي� �ط ��ان
النموذجية وتنظيم ال ��وزارة زي��ارات
خ��اص��ة تثقيفية وع�س�ك��ري��ة للجنود
األم�ي��رك�ي�ين ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي ح��رب
ت �ح ��ري ��ر ال� �ك ��وي ��ت ب� �م ��درس ��ة ث��ان��وي��ة
للبنات وسبب اختيار املدرسة إلقامة
مثل هذه االحتفالية وإقامة الجامعة
العربية املفتوحة حفال بعنوان (اليوم
ال�ع��امل��ي للثقافات) ق��دم��ت فيه بعض
ال �ف �ق��رات ال �ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال��رق��ص
وس � � ��ط ح� � �ض � ��ور م� �خ� �ت� �ل ��ط ون � �ش� ��رت
بعض أج ��زاء ه��ذا الحفل على مواقع
التواصل االجتماعي واألسباب التي
أدت ال ��ى ال��رس��وب امل �ت �ك��رر وال�غ��ري��ب
للمترشحني للوظائف اإلشرافية في
مادة اللغة العربية والكليات التابعة
لجامعة الكويت التي ال تزال تتضمن
مواد مختلطة بني الطلبة والطالبات
وس� �ب ��ب اس� �ت� �م ��راري ��ة االخ � �ت�ل��اط ب�ين
ال � � �ط �ل ��اب وال� � �ط � ��ال� � �ب � ��ات ف� � ��ي ب �ع��ض
الكليات رغ��م ص��دور القانون رق��م 24
ل�س�ن��ة  1996ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والتعليم في املدارس الخاصة والذي
ي �ت �ض �م��ن م� �ن ��ع االخ� � �ت �ل��اط ووج � � ��ه 6
أس �ئ �ل��ة ل��وزي��ر امل ��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة
ع ��ن ك �ش��ف ب��أس �م��اء وع� ��دد امل��وظ�ف�ين
من حملة الجنسية اإليرانية وتاريخ
تعيينهم في شركة الخطوط الجوية

العازمي  27سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح � �م� ��دان ال� �ع ��ازم ��ي
 27س ��ؤاال منها  24س ��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال �ص �ح ��ة ع� ��ن وف� � ��اة امل� ��واط� ��ن س �ع��ود
ال� � �ع � ��ازم � ��ي ب� �س� �ب ��ب خ � �ط ��أ ط � �ب ��ي ف��ي
م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ج� �ه ��راء ووج � � ��ود ح��ال��ة
وفاة في املستشفى العسكري بسبب
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا وت��رك �ي��ب ك��ام�ي��رات
م ��راق� �ب ��ة داخ � � ��ل س� � �ي � ��ارات االس� �ع ��اف
وم� �ع� �ه ��د ال � �ك ��وي ��ت ل�ل�اخ �ت �ص��اص��ات
ال �ط �ب �ي��ة وع� � ��دد ال� �ش ��رك ��ات امل �س �ج �ل��ة
وامل � �ع � �ت � �م ��دة ل � � ��دى ال � � � � � ��وزارة ك��وك �ي��ل
م� � � ��ورد ل �ل��أدوي � ��ة وآل� � �ي � ��ة ت �س �ج �ي �ل �ه��ا
م �ح �ل �ي��ا وع ��امل� �ي ��ا وح� � � ��االت ال �ت �ق��اع��د
ال �ط �ب��ي وال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وال�ل�ج�ن��ة
ال �ف �ن �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �م �ق��اب �ل��ة امل�ت�ب��رع�ين
ب��األع�ض��اء وآل�ي��ة استقبال الشكاوى
املتعلقة باألخطاء الطبية والشركات
وال�ج�ه��ات ال�ت��ي وق�ع��ت معها ال ��وزارة
لجلب املمرضني واملساعدين الفنيني
م��ن دول خ��ارج �ي��ة وك �ش��ف تفصيلي
عن كل الحاالت املرضية التي ارسلت
ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وت� �ج ��اوزت تكلفة
ع�ل�اج �ه��ا ع ��ن ث�ل�اث �م��ائ��ة ال � ��ف دي �ن��ار
م�ن��ذ ي�ن��اي��ر  2012وم�ن��اق�ص��ة ال ��وزارة
الخاصة بالدباسات الطبية والعقود
ال� �ت ��ي رس � ��ت ع �ل �ي �ه��ا امل �ن��اق �ص��ة م�ن��ذ
يناير  2012وجميع القرارات الوزارية
واالداري��ة الصادرة بشأن التعاقد مع
ال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة للمناقصة واتفاقية
ال �ت �ع��اون ال �ت��ي أب��رم �ت �ه��ا ال� � ��وزارة مع
ج ��ام� �ع ��ة وم �س �ت �ش �ف �ي��ات ك �ل �ي �ن �ي �ك��وم
ش�ت��وت�غ��ارت األمل��ان �ي��ة وص�ح��ة واق�ع��ة

المعيوف  27سؤاال
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
 27س��ؤاال منها  13س��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال �ع��دل واالوق � ��اف ع��ن إي �ق��اف الشيخ
د .ع �ث �م��ان ال �خ �م �ي��س ع ��ن ال �ت��دري��س
وال ��وع ��ظ ف��ي امل �س��اج��د وم �ن��ح م�ح��ام
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة م��واف�ق��ة م��ن وزي��ر
ال�ع��دل ل�ل�ت��راف��ع أم��ام م�ح��اك��م الكويت
في القضية املعروفة بخلية العبدلي
وأس�م��اء جميع املستشارين املكلفني
أو امل �ع �ي �ن�ين أو امل �س �ت �ع��ان ب �ه��م ف��ي
ال� ��وزارة و مل��رش�ح�ين م��ن ق�ب��ل ال��وزي��ر
ل �ش �غ��ل م �ن �ص��ب ام� �ي��ن ع� � ��ام األم ��ان ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��أوق � ��اف وع � ��دده � ��م ث�ل�اث��ة
اشخاص واس�ب��اب التأخر في اعالن
ن �ت��ائ��ج اخ �ت �ب��ارات امل �ت �ق��دم�ين لشغل
وظ� �ي� �ف ��ة خ �ب �ي��ر ف� ��ي ادارة ال� �خ� �ب ��راء
و م�ل�اح �ظ��ة دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع�ل��ى
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل�أوق ��اف ف ��ي ش��أن
م�خ��ال�ف�ت�ه��ا ل �ق ��رار ال �ل �ج �ن��ة ال�ش��رع�ي��ة
ال � �خ� ��اص ب �ت �ق��دي �م �ه��ا ال� ��دع� ��م امل ��ال ��ي
ل��رح�ل��ة ح �ف��اظ امل��دي �ن��ة ال�ث��ام�ن��ة ال�ت��ي
تنظمها اح��دى الجمعيات الخيرية
ووج� ��ه  5أس �ئ �ل��ة ال ��ى وزي� ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل والتخطيط عن
أس �م��اء أع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة العمومية
ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ث �ق��اف��ة االج �ت �م��اع �ي��ة منذ
تأسيسها وحادثة االعتداء بالضرب
على أحد أطفال دور الرعاية من قبل
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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.

وزارتا المالية والنفط تلقتا  164سؤاال
في دور االنعقاد الرابع والصحة 95
تتمة المنشور ص07
عدد من مشرفي دور الرعاية وأسباب
وم�ب��ررات ع��دم إص��دار الهيئة العامة
للقوى العاملة شهادة ملن يهمه األمر
للمجلس التنفيذي املنتخب الجديد
ل�لات �ح��اد ال �ع��ام ل�ع�م��ال ال �ك��وي��ت كما
وجه  4أسئلة لوزير االعالم والشباب.
القضيبي  26سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
 26س��ؤاال منها  11س��ؤاال ال��ى وزي��ر
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن إل �غ��اء املناقصة
امل �خ �ت �ص��ة ب �خ �ط��وط أن��اب �ي��ب ش��رك��ة
نفط الكويت لتغذية مشروع املصفاة
ال��راب�ع��ة وال�ع��وائ��ق ال�ت��ي ت�ح��ول دون
تنفيذ قانون تنظيم برامج وعمليات
ال �ت �خ �ص �ي��ص ورق ��اب ��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
امل ��رك ��زي ع �ل��ى ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ق��وم
باستقطاب اموال املستثمرين مقابل
وع��ده��م ب�ت�ح�ق�ي��ق ع��وائ��د م��ال �ي��ة من
ه ��ذه االس �ت �ث �م��ارات ووج ��ه  5أسئلة
ال ��ى وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة عن
ت � ��راخ � �ي � ��ص اس� � �ت� � �ي � ��راد ال� �ص� �ل� �ب ��وخ
وأس� �م ��اء أع� �ض ��اء ل �ج �ن��ة ت�خ�ص�ي��ص
قسائم الصلبوخ ف��ي الهيئة العامة
للصناعة وقائمة باملشروعات التي
م��ول �ه��ا ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة س � � ��واء ك� � ��ان ال �ت �ق��دي��م
مباشرا أو عبر البنوك مع بيان نوع
التمويل لكل م�ش��روع وع��دد الفرص
الوظيفية امل�ت��وق��ع ت��وف��ره��ا للعمالة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال امل � �ش� ��روع� ��ات
ال � �ت ��ي ت� ��م امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ت �م��وي �ل �ه��ا
اج � ��راءات ال � ��وزارة ح ��ول ق �ي��ام بعض
الشركات بعمليات استقطاب اموال
املستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق
عوائد على هذه االستثمارات وعدد
ال �ش��رك��ات م�م��ن ل��دي�ه��م ت��رخ�ي��ص من
هيئة الصناعة بالقيام بأعمال اعادة
ت��دوي��ر االط� � ��ارات م��ع ب �ي��ان اس ��م كل
شركة او مؤسسة وتاريخ حصولها
على امل��واف�ق��ة والترخيص كما وجه
سؤالني لكل من وزراء الدفاع والدولة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وال� �ع ��دل
واالوقاف والصحة.
الكندري  25سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري 25
سؤاال منها  22سؤاال الى وزير املالية
وال �ن �ف��ط ع ��ن ك �ش��ف ب��أس �م��اء أع �ض��اء
اللجان الداخلية في مؤسسة البترول
الكويتية والشركات التابعة لها منذ

خمس سنوات وحجم خسائر شركة
البترول الكويتية في مشروع مصفاة
ي � � ��ورو ب � � ��ورت و أس � �ب� ��اب ان �خ �ف��اض
إي� ��رادات م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول الكويتية
وش��رك��ات�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ف��ي ميزانية
ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة وم� �ش ��روع
ال��وق��ود البيئي وم ��دى ص�ح��ة وج��ود
نية ل��دى الحكومة في رف��ع الدعم عن
ب�ع��ض ال�س�ل��ع وامل�ن�ت�ج��ات البترولية
ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء
واالجراءات التي اتخذتها شركة نفط
الكويت لتالفي التعامل م��ع شركات
إسرائيلية في املستقبل ووجه سؤاال
ل �ك��ل م��ن وزراء ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
واالعالم والشباب و والصحة.
دشتي  21سؤاال
وج��ه النائب د.عبدالحميد دشتي
 21س� ��ؤاال م�ن�ه��ا  9أس �ئ �ل��ة ال ��ى وزي��ر
امل��ال�ي��ة وال�ن�ف��ط ع��ن اس �ب��اب استقالة
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال �س��اب��ق ل�ش��رك��ة
امل � � �ش � ��روع � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وش� ��رك� ��ة
امل� � �ش � ��روع � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة واس � �م� ��اء
م� ��درئء ه� ��ا وب� �ي ��ان ب �ق��ائ �م��ة األع �م ��ال
ال� �ت ��ي ك �ل �ف��ت ب �ه��ا ال� �ش ��رك ��ة وق � � ��رارات
ال�ت�ك�ل�ي��ف وق �ي ��ام ش��رك��ة ج��ري��ن آي��س
( )Green Iceبتعيني موظفني لصالح
شركة املشروعات السياحية وأسباب
اخ�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
ب �ق �ي �م��ة رب � ��ع م �ل �ي��ار دي � �ن ��ار وأس� �م ��اء
غ �ي��ر م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة وال��وظ��ائ��ف
ال� �ت ��ي ت ��م ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ب �ه��ا ف ��ي ج�م�ي��ع
الوزارات ووجه  3أسئلة لوزير العدل
واالوق � ��اف ع��ن امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ش��روع
قانون نموذجي موحد لدول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة
اإلرهاب وتنظيم تسليم املتهمني بني
دول مجلس ال�ت�ع��اون وق ��رار تشكيل
لجنة فحص طلبات املتقدمني لوظيفة
ب��اح��ث ق��ان��ون��ي م �ب �ت��دئ ف��ي ال�ن�ي��اب��ة
العامة ونسخة من كشوف املتقدمني
م�ب�ين ف�ي�ه��ا امل �ق �ب��ول��ون وامل��رف��وض��ون
واالتفاقية األمنية.
الدويسان  18سؤاال
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال ��دوي �س ��ان
 18س � � ��ؤاال م �ن �ه ��ا  4أس� �ئ� �ل ��ة ل ��وزي ��ر
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط ع��ن ص �ح��ة ال�ت�ق��اري��ر
الصحافية ع��ن ح��دوث ك��وارث بيئية
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
ب�س�ب��ب ق �ي��ام ع �م��ال ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
باإلضراب ملدة  3ايام والخطة الزمنية

أحمد القضيبي

حمدان العازمي

لتنفيذ وث�ي�ق��ة االص�ل�اح االق�ت�ص��ادي
واالج � � � � � ��راءات االص�ل�اح� �ي ��ة ب�ش�ق�ي�ه��ا
امل � ��ال � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي وم �س ��اه �م ��ة
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ف� ��ي ش ��رك ��ة (ج � ��ي ف ��ور
اس) الشريك الرئيسي في شركة املال
ل �خ��دم��ات ال �ح��راس��ة ووج� ��ه  3أس�ئ�ل��ة
لوزير التجارة والصناعة عن أسباب
تراجع دولة الكويت في مؤشر املرونة
لعام  2016الذي تصدره مؤسسة (اف
ام غلوبل لألبحاث) والخطوات التي
ات�خ��ذت لجعل بيئة العمل الكويتية
أك � �ث� ��ر م � ��رون � ��ة وج � ��ذب � ��ا ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
وال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي وضعتها اللجنة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ح�م��اي��ة املستهلك لتفعيل
دوره� � � ��ا ال ��رق ��اب ��ي وع � � ��دد ال� �ش� �ك ��اوى
وال� � � � ��دع� � � � ��اوى امل � �ت � �ع � �ل � �ق ��ة ب� �م� �ص ��ال ��ح
املستهلكني.

ال �خ �م �س �ي��ة ووج � ��ه س ��ؤال�ي�ن ل �ك��ل م��ن
وزي��ري التجارة والصناعة والتربية
وال�ت�ع�ل�ي��م ف �س��أل وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة عن
ارتفاع في اسعار الحديد و إجراءات
ال � � � � ��وزارة ل �ض �ب��ط األس� � �ع � ��ار ف� ��ي ظ��ل
توجهات الحكومة لرفع ال��دع��وم عن
بعض السلع.

الحريجي  17سؤاال
وج��ه النائب سعود الحريجي 17
س��ؤاال منها  3أسئلة لكل من وزيري
املالية والنفط والشؤون والتخطيط
ف� �س ��أل وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ع� ��ن اج� � � ��راءات
الحكومة للحد من التأثيرات السلبية
على ذوي الدخل املحدود واملتوسط
م��ن رف ��ع ت�س�ع�ي��رة ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء
وامل � ��اء س� ��واء ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر او غير
مباشر واجمالي املبلغ الذي ستوفره
ال ��دول ��ة م ��ن رف ��ع ت�س�ع�ي��رة ال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء والضوابط التي على أساسها
تصنف الحكومة املواطنني محدودي
أو غ� �ي ��ر م � � �ح � ��دودي ال � ��دخ � ��ل وع � ��دد
امل��واط �ن�ي�ن م� �ح ��دودي ال ��دخ ��ل وس ��أل
وزي� � ��ر ال � �ش� ��ؤون ع ��ن س �ب��ب اخ �ت�ل�اف
م �س �ت��وى ال� �خ ��دم ��ة ب �ي�ن ال �ج �م �ع �ي��ات
ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة م� � ��ن ج� �م� �ع� �ي ��ة ألخ� � ��رى
وأس� �ب ��اب ع� ��دم ج��دي��ة ال �ح �ك��وم��ة في
معالجة ان�خ�ف��اض م �ع��دالت التنفيذ
واالنجاز للمشاريع املدرجة بالخطة

الرويعي  14سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.ع � � � ��ودة ال��روي �ع��ي
 14س ��ؤاال منها  13س ��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ع��ن خطة
ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب فيما
بتعلق بالبعثات للسنوات الدراسية
م ��ن  2015/2010واس� �ت� �ح ��داث ق�س��م
خاص بالتلفزيون في املعهد العالي
ل�ل�ف�ن��ون امل �س��رح �ي��ة وأس� �م ��اء أع �ض��اء
ل �ج��ان امل �ق��اب�ل�ات ال �خ��اص��ة ب��اخ�ت�ي��ار
امل � ��دي � ��ري � ��ن ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ف � ��ي امل� �ن ��اط ��ق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�ع��ام ال ��دراس ��ي ال�ح��ال��ي
مع بيان مراكزهم الوظيفية وشروط
ال� �ت� �ق ��دم ل �ش �غ��ل م �ن �ص��ب م ��دي ��ر ع ��ام
منطقة تعليمية وال�ن�ت��ائ��ج النهائية
ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��اخ � �ت � �ب� ��ارات ال ��وظ ��ائ ��ف
اإلش ��راف� �ي ��ة ووج � ��ه س � ��ؤاال ال� ��ى وزي ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� � ��وزراء عن
تشكيل لجنتي تحقيق برئاسة إدارة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع وع�ض��وي��ة جهات
حكومية مختلفة وذلك بشأن استيالء
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
على ارض بمساحة مليون متر مربع
في ميناء عبد الله.
التميمي  12سؤاال
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي
 12س� ��ؤاال م�ن�ه��ا  5أس �ئ �ل��ة ال ��ى وزي��ر
امل��ال�ي��ة وال�ن�ف��ط ع��ن وج ��ود ت �ج��اوزات
قانونية وادارية في شركة املشروعات
ال �س �ي��اح �ي��ة ت �م ��ت ف� ��ي ع �ه ��د االدارة

ال � �ج� ��دي� ��دة ل �ل �ش ��رك ��ة وف � � ��رض ال �ب �ن��ك
امل ��رك ��زي ل �ش ��روط وض ��واب ��ط ج��دي��دة
ف��ي س�ي��اس��ة االق �ت ��راض االس�ت�ه�لاك��ي
من البنوك املحلية وال�ه��در املالي في
ش��رك��ة امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة ال�ت��ي
رك ��زت ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة على
ت �ج��اوزات وم�لاح�ظ��ات تتعلق ب��امل��ال
العام منذ  2009وحتى  2014وتعيني
أحد املستشارين الوافدين في القطاع
النفطي بعد يوم واحد من إنهاء عقده
ال �س��اب��ق واع ��ادت ��ه ف ��ي ال �ي ��وم ال�ت��ال��ي
ووجه سؤالني لكل من وزيري الصحة
والعدل واالوقاف فسأل وزير الصحة
عن أسباب عدم تنفيذ الوزارة لقانون
التأمني الصحي رقم  114لسنة 2014
بشأن التأمني الصحي على املواطنني
املتقاعدين.
الجاراهلل  12سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال � �ج� ��ار ال �ل��ه
 12س� ��ؤاال م�ن�ه��ا  5أس �ئ �ل��ة ال ��ى وزي��ر
االشغال عن تأخير في تسليم مشروع
ط ��ري ��ق ال� �ج� �ه ��راء ال� �س ��ري ��ع واس� �ب ��اب
توقف العمل ف��ي ج��زء الجسر القائم
على طريق الغزالي وإل�غ��اء مناقصة
امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات األرب � � �ع� � ��ة ال � �ج ��دي ��دة
وم �ش ��روع م�ح�ط��ة ت�ن�ق�ي��ة ام ال�ه�ي�م��ان
والشركة املنفذة ملشروع مدينة جابر
األح� �م ��د ال �س �ك �ن �ي��ة وق �ي �م��ة امل �ي��زان �ي��ة
امل� ��رص� ��ودة ل�ت�ن�ف�ي��ذ م� �ش ��روع م��دي�ن��ة
ش�م��ال غ��رب امل �ط�لاع السكنية ووج��ه
 4أسئلة ل��وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ع ��ن إن� �ش ��اء ص� �ن ��دوق إع��ان��ة
امل� ��رض� ��ى وأس � �ب � ��اب ام� �ت� �ن ��اع ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة م ��ن إص� ��دار
ش � �ه� ��ادة مل� ��ن ي �ه �م��ه األم� � ��ر ل�ل�م�ج�ل��س
التنفيذي الجديد.
الصالح  11سؤاال
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح 11
س��ؤاال منها  4أسئلة ل��وزي��ر التربية
والتعليم العالي عن وجود مخالفات
ف��ي معهد الكويت لألبحاث العلمية
وم � � �ب� � ��ررات ع� � ��دم ص� � ��رف ب� � ��دل ن �ق��دي
ملستحقي م �ي��زة ال�س�ك��ن م��ن موظفي
معهد الكويت لألبحاث العلمية منذ
تاريخ موافقة دي��وان الخدمة املدنية
ع �ل��ى ص� ��رف ه� ��ذا ال� �ب ��دل وت�ع�ي�ي�ن��ات
امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن غ� �ي ��ر ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف��ي
م� �ع� �ه ��د األب � � �ح� � ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ووج � ��ه
سؤالني الى وزير العدل واالوقاف عن
ت�ج��اوزات ف��ي عملية قبول املتقدمني
ل�ل�ع�م��ل ك�ب��اح��ث ق��ان��ون��ي م�ب�ت��دئ في
النيابة ال�ع��ام��ة وجميع املستشارين

والباحثني القانونيني غير الكويتيني
العاملني بوزارة العدل.
الفضل  10اسئلة
وج��ه النائب ال��راح��ل نبيل الفضل
 10اس� �ئ� �ل ��ة م �ن �ه��ا  3أس� �ئ� �ل ��ة ل ��وزي ��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي ع��ن تعذر
اع �ت �م��اد ش� �ه ��ادة امل ��راس �ل ��ة اون الي��ن
واالنتساب والوضع الوظيفي ملساعد
ال�ع�م�ي��د ل�لاس�ت�ش��ارات وال �ت��دري��ب في
كلية اآلداب بجامعة ال�ك��وي��ت ووج��ه
س ��ؤال�ي�ن ال� ��ى وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع��ن ص ��رف ب��رن��ام��ج
إع ��ادة هيكلة ال�ق��وى العاملة وم��زاي��ا
م��ال�ي��ة ل �ـ م.ع.ع رغ ��م أن ��ه غ ��ادر ال�ب�لاد
وه��اج��ر إل��ى تركيا منذ ف�ت��رة طويلة
ووج��ه س��ؤاال لكل من وزراء الداخلية
وال�ص�ح��ة وال �ع��دل واالوق� ��اف واملالية
والنفط واالعالم والشباب.
عسكر  10أسئلة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي 10
أسئلة منها  4أسئلة ل��وزي��ر الصحة
عن حرمان الخزانة العامة من إيرادات
استغالل القطاع الخاص وجمعيات
النفع العام لعدد من امل��واق��ع بمرافق
ال��وزارة لعدة سنوات من دون مقابل
وإغ �ل��اق م�س�ت��وص��ف ال ��واح ��ة إلج ��راء
مشروع ترميمه وم��ا طبيعة مشروع
ال�ت��رم�ي��م وم ��ا ت�ك�ل�ف�ت��ه وح ��ادث ��ة وف��اة
امل ��واط ��ن س �ع��ود ال �ج��وي �ع��د ال �ع��ازم��ي
وت ��وق �ي ��ع ات �ف��اق �ي��ة ال ��رب ��ط اآلل � ��ي ب�ين
املكاتب الصحية الكويتية بالخارج
مع شركة تي بي بي البريطانية ووجه
 3أس�ئ�ل��ة ل��وزي��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
عن ترشيح ال��وزارة موظفا عليه قيد
أمني لتولي وظيفة ملحق تجاري في
جنيف وتعيني مستشارين قانونيني
ب �م �ك �ت��ب وك � �ي� ��ل ال� � � � � ��وزارة ب �م��رت �ب��ات
ك �ب �ي��رة ك �م��ا وج ��ه س��ؤال�ي�ن ال ��ى وزي��ر
املالية والنفط عن الفوائض املليارية
السنوية بعد ارتفاع أسعار النفط وما
ح�ج��م ال�ف��وائ��ض امل��ال�ي��ة ف��ي امليزانية
العامة للدولة منذ العام 2010 /2009
وحتى اآلن مع بيان قيمة الفائض في
كل سنة مالية.
الحويلة  10أسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة 10
أسئلة منها  3أسئلة لوزير االشغال
وش��ؤون االم��ة خطة ال ��وزارة لتطوير
ط��ري��ق ال��وف��رة امل��ؤدي��ة مل��دي�ن��ة صباح

التتمة ص09

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الرابع

االثنين  22رمضان  27 . 1437يونيو 2016

ملف

09

«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.

أسئلة النواب تمحورت على إيجاد مصادر
بديلة للدخل وأسباب انخفاض أسعار النفط
تتمة المنشور ص08
األح �م��د وأس �ب��اب وج ��ود ال �ع��دي��د من
ال �ح �ف��ري��ات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة امل �ن �ق��ف دون
وضع حواجز عليها وأسباب التأخير
في ردمها و أسباب تأخر توقيع عقد
مشروع شارع الغوص ووجه سؤالني
لوزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
ع��ن معاناة أه��ال��ي منطقة ال�ع��دان من
ش ��ارع البيئة ل�ع��دم وج ��ود إن ��ارة وال
ك �ه��رب��اء واإلج � � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
ال��وزارة لكشف ومحاسبة املسؤولني
عن الخطأ واإلهمال الواضح بطريقة
ال �ت �ن �ف �ي ��ذ ف � ��ي م� �ب ��ان ��ي ش � �م� ��ال غ ��رب
الصليبيخات.
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الخنفور  7أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س� �ع ��د ال� �خ� �ن� �ف ��ور 7
أسئلة منها  3أسئلة ل��وزي��ر التجارة
وال�ص�ن��اع��ة ع��ن ال �ق��رارات امل�ت�خ��ذة في
ح��ق امل�ط��اع��م وامل �ح�لات ال�ت��ي تتعامل
وت��روج للسلع االستهالكية الفاسدة
أو م �ن �ت �ه �ي��ة ال� �ص �ل�اح � �ي ��ة وح� �م ��اي ��ة
امل�س�ت�ه�ل��ك وع ��دد امل��وظ�ف�ين ف��ي جهاز
ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة ووج ��ه س��ؤال�ين ال��ى
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ع��ن وق��ف ص��رف ال�ت�م��وي��ن مل��ن ت�ج��اوز
رات�ب��ه  1300دي�ن��ار كما وج��ه سؤالني
لكل من وزيري املالية والنفط والتربية
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أسئلة منها س��ؤاالن لكل م��ن وزي��ري
امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط واالش � �غ ��ال وش ��ؤون
االم ��ة ف �س��أل وزي ��ر امل��ال�ي��ة ع��ن نسخة
من الدراسة الخاصة بتنويع مصادر
الدخل والجهات املشاركة فيها وخطة
الحكومة ملعالجة الوضع املالي للدولة
بسبب انخفاض أسعار النفط وسأل
وزير االشغال عن اإلج��راءات املتخذة
ب �ح��ق ال� �ش ��رك ��ات امل �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش��روط
البيئية في مشاريع ال��وزارات وخطة
ال��وزارة في تأهيل الخدمات الخاصة
ب ��رص ��ف وت �ب �ل �ي��ط امل �ن �ط �ق��ة امل�ح�ي�ط��ة
ب�م��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه وامل �ش��اري��ع
املخصصة لهذا الغرض.
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والتعليم فسأل وزير املالية عن خفض
نسبة الدعم الحكومي لبعض السلع
ال �ض��روري��ة ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا امل��واط��ن
وسأل وزير التربية عن نسبة االنجاز
في مشروع جامعة صباح السالم.
عبدالصمد  7أسئلة
وج��ه النائب ع��دن��ان عبدالصمد 7
أسئلة منها س��ؤاالن لكل م��ن وزي��ري
ال� �ص� �ح ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي ف �س��أل
وزي� � ��ر ال �ص �ح ��ة ع� ��ن ات �ف ��اق �ي ��ة ال ��رب ��ط
اآلل ��ي للمكاتب الصحية ف��ي أوروب ��ا
وبريطانيا وأميركا املقرر إبرامها بني
الكويت واململكة املتحدة مع توضيح
أهدافها واملسؤوليات القانونية على
ك��ل ط��رف وأس �ب��اب وم �ب��ررات تأخير
اف �ت �ت��اح م��رك��ز امل ��رح ��وم ع�ب��دال��رح�م��ن
عبدالله الزيد الصحي الواقع بمنطقة
مبارك العبدالله فسأل وزي��ر التربية
عن مهام خبراء البنك الدولي لتطوير
م �ن��اه��ج ال� � ��وزارة وم �ه��رج��ان ال�ك��وي��ت
ال� ��دول� ��ي ل �ل �م �س��رح االك ��ادي� �م ��ي ال ��ذي
اقامه املعهد العالي للفنون املسرحية
ووجه سؤاال لكل من وزراء الخارجية
و ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والتخطيط
والتنمية واالسكان.
الهدية  7أسئلة

املعيوف

العدواني  8أسئلة
وج��ه ال�ن��ائ��ب عبدالله ال�ع��دوان��ي 8
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القضيبي

الجبري  9أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��ري 9
أسئلة منها  8أسئلة لوزير املواصالت
وال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ع � ��ن ت� �س� �خ� �ي ��ر م��ؤس �س��ة
امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة م ��وارده ��ا ل�خ��دم��ة
شركة ك��ي ج��ي ال م�ق��اول امل�ن��اول��ة في
م �ي �ن��اء ال �ش �ع �ي �ب��ة واالس � �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 ب �ع��ض م��وظ �ف �ي �ه��ا ل �ص��ال��ح
أط � � ��راف خ ��ارج �ي ��ة وإع � �ف� ��اء م��ؤس �س��ة
امل��وان��ئ الكويتية لشركة كويتية من
م �ق��اب��ل اس� �ت� �غ�ل�ال م �ض��اع��ف ك��ون �ه��ا
امل �ق��اب��ل امل �ن �ف��رد ف��ي م �ي �ن��اء الشعيبة
و امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ص �ن��دوق
املوانئ االستثماري.

أكثر النواب توجيها لألسئلة في دور االنعقاد الرابع

الكندري

حماد  9أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح� �م ��اد 9
أسئلة منها  5أسئلة لوزير االشغال
وش � � ��ؤون االم� � ��ة ع ��ن م� �ش ��روع إن �ش��اء
وإن� �ـ� �ج ��از وت ��أث� �ي ��ث وص� �ي ��ان ��ة م�ب�ن��ى
الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي
األس��ان �ي��د ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ق �ي��ام وكيل
وزارة األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ب�م�خ��اط�ب��ة
شركة فوستر األميركية لتحديد قيمة
التكلفة املالية لبند اتفاقية اإلش��راف
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ش ��روع ت��وس �ع��ة م�ط��ار
ال�ك��وي��ت مبنى ال��رك��اب ووج ��ه س��ؤاال
ل �ك��ل م��ن وزراء ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وال �ن �ف��ط وامل��ال �ي��ة وال �ص �ح��ة وال��دول��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء ف�س��أل وزي��ر
التجارة عن كشف تفصيلي بأسماء
الشركات واملصانع التي حصلت على
م��واف �ق��ات ل�ل�ت��وس�ع��ة خ�ل�ال ال�س�ن��وات
 2013و 2014و.2015
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وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ال � �ه� ��دي� ��ة 7
أس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا س� ��ؤاالن ل�ك��ل م��ن وزي ��ري
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط
والصحة فسأل وزير الشؤون عن إزالة
دي��وان�ي��ة ال�ص�ي��ادي��ن وت�ص��ري��ح األم�ين
ال � �ع ��ام ل �ل �م �ج �ل��س األع � �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ال� ��ذي ك �ش��ف ف �ي��ه أن خطط
التنمية السابقة كانت مجرد تجميع
للمشاريع وليست خطة حقيقية وسأل
وزير الصحة عن أسباب تأخير تنفيذ
مستوصف قطعة (  ) 11بمنطقة سلوى
ووج � ��ه س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
وال�ب�ل��دي��ة ع��ن ارت �ف��اع بند ال��روات��ب في
م�ي��زان�ي��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الكويتية
في سنة  2014وانخفاض بند صيانة
وتصليح الطائرات في نفس العام.
الهاجري  6أسئلة
وجه النائب ماضي الهاجري 6
أسئلة منها  3أسئلة لوزير التربية
والتعليم عن تطبيق حكم املادة 42
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ورف ��ض ال� ��وزارة خ��ري�ج�ين م��ن كلية
ال �ت��رب �ي��ة األس ��اس �ي ��ة م��رش �ح�ين من
قبل دي��وان الخدمة املدنية للتعيني
ف��ي وظ��ائ��ف تعليمية وق �ي��ام كلية
ال �ت��رب �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة ح �ف�ل�ا ل �ع��رض

األزي��اء صاحبته احتفاالت غنائية
مختلفة.
الخرينج  5أسئلة
وج� ��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
مبارك الخرينج  5أسئلة منها سؤاالن
ال��ى وزي��ر ال��دول��ة ع��ن وج��ود ع��دد من
امل �ن��اط��ق ل ��م ت �ح��دد ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا اداري � ��ا
وخدماتيا ألي محافظة ووجه سؤاال
ل�ك��ل م��ن وزراء امل ��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة
والتجارة والصناعة واملالية والنفط
فسأل وزير املواصالت عن اإلجراءات
املتبعة 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.
اللغيصم  5أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س �ل �ط ��ان ال�ل�غ�ي�ص��م
 5أس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزراء امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط
والصحة واالسكان والتربية والتعليم
وال �ع��دل واالوق ��اف ف�س��أل وزي��ر املالية
ع � ��ن أس � �م � ��اء ك � ��ل م � ��ن ت � ��م ت��رش �ي �ح �ه��م
ل��وظ�ي�ف��ة ن��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام ف��ي اإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ج� �م ��ارك ل� �ك ��ل ق� �ط ��اع ع�ل��ى
ح��دة ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم
ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات وس� ��أل وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ع ��دد امل �ك��ات��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة
وأسماء رؤساء هذه املكاتب ودرجاتهم
ال �ع �ل �م �ي��ة وس� � ��أل وزي� � ��ر االس � �ك� ��ان ع��ن
م� �س ��اح ��ة األراض � � � � ��ي ال � �ت ��ي خ�ص�ص��ت
ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
خالل الخمس سنوات السابقة.
العتيبي  5أسئلة
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ف � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي 5
أس�ئ�ل��ة منها س ��ؤاالن ل��وزي��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي ع ��ن اآلل � �ي ��ة ال �ت��ي
يتم على أساسها اس�ت�ق��دام 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 ب�ك��ال��وري��وس وماجستير
ودك � � � �ت � � ��وراه ل � � ��دى ال � � � � � ��وزارة وك �ش ��ف
مبني فيه أس�م��اء ال�ط�لاب والطالبات
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال� � ��ذي� � ��ن ت � �خ� ��رج� ��وا م��ن
ال �ج��ام �ع��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �س��ودان �ي��ة
ووجه سؤاال الى وزير املالية والنفط
ع� ��ن إض � � ��راب ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي.
الحريص  5أسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م �ب ��ارك ال �ح��ري��ص 5
أسئلة منها  3أسئلة ل��وزي��ر الصحة

ع ��ن وف � ��اة امل ��واط ��ن س �ع��ود ال �ع��ازم��ي
نتيجة خطأ طبي والتأخر في إنشاء
امل� �س� �ت ��وص ��ف ال� �ص� �ح ��ي ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الدسمة واملستوصف الصحي الثاني
ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة س � �ل� ��وى ووج� � � ��ه س � ��ؤاال
ل �ك��ل م ��ن وزي � ��ري االس� �ك ��ان وال�ت��رب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ف �س��أل وزي� ��ر االس� �ك ��ان عن
ال �ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة ل�ع�ق��د ب �ي��وت ش�م��ال
غرب الصليبيخات.
البراك  4أسئلة
وجه النائب محمد البراك  4أسئلة
منها سؤاالن لكل من وزيري التجارة
والصناعة والتربية والتعليم العالي
فسأل وزي��ر التجارة عن ع��دم تجديد
ع� �ق ��د ت� ��وري� ��د ال� �ح ��دي ��د امل � ��دع � ��وم م��ع
ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ن وت��وزي��ع
ق�س��ائ��م ص�ن��اع�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ح��رة
وت ��م س�ح�ب�ه��ا ب �ع��د ت��وق �ي��ع ع �ق��ود مع
املستثمرين وتشكيل لجنة تحقيق
في تجاوزات مالية في مؤتمر غسيل
األموال عام  2015وسأل وزير التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ع� ��دد معلمي
م��ادة الحاسوب من الكويتيني وغير
ال�ك��وي�ت�ي�ين م ��ع ت��وض �ي��ح م��ؤه�لات�ه��م
ال��دراس �ي��ة وب�ي��ان��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة في
جميع املناطق التعليمية.
الظفيري  4أسئلة
وج��ه ال�ن��ائ��ب م�ن�ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري 4
أس�ئ�ل��ة منها س ��ؤاالن ل��وزي��ر التربية
وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي ع��ن اغ�ل�اق ال ��وزارة
خ � �م ��س م � � � � ��دارس ف � ��ي م� �ط� �ل ��ع ال � �ع ��ام
ال��دراس��ي ف��ي منطقة ال�ج�ه��راء و عدد
شاغلي الوظائف اإلشرافية العاملني
ف ��ي امل � � ��دارس ووج � ��ه س � ��ؤاال ل �ك��ل م��ن
وزي� � � ��ري ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء واالع �ل ��ام
وال �ش �ب��اب ف �س��أل وزي ��ر ال �ك �ه��رب��اء عن
الهيكل التنظيمي املعتمد من ديوان
الخدمة املدنية لرؤساء مكاتب قطاع
ش� � � ��ؤون امل �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن وس� � � ��أل وزي � ��ر
االع�لام عن املراسلني غير الكويتيني
العاملني ب��ال�خ��ارج ف��ي وك��ال��ة االن�ب��اء
الكويتية كونا.
الخميس  4أسئلة
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي ال �خ �م �ي ��س 4
أسئلة منها س��ؤاالن لوزير الداخلية
ع��ن األس �ب��اب ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي منعت
ال� � � � � � ��وزارة م � ��ن ع � � ��رض ون � �ش� ��ر ص ��ور
املتهمني في قضية الخلية اإلرهابية
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العالج بالخارج واللوائح التنفيذية
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االشغال
وشؤون
االمة

الجالل سؤال واحد
وج��ه ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�لال س��ؤاال
واح ��دا ال��ى وزي��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء عن
أس� �م ��اء ج �م �ي��ع ال� ��وك �ل�اء امل �س��اع��دي��ن
ب��ال��وزارة ون�س�خ��ة م��ن جميع تقارير
ل �ج��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �س��اب �ق��ة ال �خ��اص��ة
بتجاوزات بعض الوكالء املساعدين.

كامل العوضي
ماجد موسي
ماضي الهاجري
مبارك الخرينج
مبارك الحريص
محمد طنا
محمد الهدية
محمد الجبري
محمد الرشيدي
محمد الحويلة
منصور الظفيري
نبيل الفضل
يوسف الزلزلة
االجمالي

3

الشؤون
والتخطيط

موسى  3أسئلة
وجه النائب ماجد موسى  3أسئلة
ال � ��ى وزراء ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �خ ��ارج �ي ��ة
واالش �غ��ال ف�س��أل وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة عن
املستجدات في التحقيقات مع خلية
ال�ع�ب��دل��ي واع �ت��راف��ات املتهمني فسأل

العمر سؤاالن
وج��ه النائب جمال العمر سؤالني
ل ��وزي ��ري امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط وال��داخ �ل �ي��ة
ف � �س� ��أل وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة وال � �ن � �ف� ��ط ع��ن
ال� ��وس� ��ائ� ��ل ال� �ب ��دي� �ل ��ة ل �ت �م ��وي ��ل ع �ج��ز
امليزانية ومصدر تمويل ه��ذا العجز
وس��أل وزي��ر الداخلية عن األشخاص
الذين تم منحهم الجنسية الكويتية
وف � �ق� ��ا ل � �ل � �م� ��ادة األول� � � � ��ى م � ��ن ق ��ان ��ون
ال �ج �ن �س �ي��ة خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش��ر
املاضية.

1

االسكان

العوضي  3أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال� �ع ��وض ��ي 3
أسئلة لكل من وزراء التربية والتعليم
وال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
والكهرباء وامل��اء فسأل وزي��ر التربية
عن الشهادات الوهمية ال�ص��ادرة من
شركة (اكساكت) وس��أل وزي��ر الدولة
ع ��ن ق �ي �م��ة ال �ت �ك �ل �ف��ة امل��ال �ي��ة امل�ت��وق�ع��ة
إلن � �ت � ��اج ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب ��ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى
ض ��وء ال ��زي ��ادة امل �ط��ردة ف��ي امل�ش��اري��ع
التنموية وسأل وزير الكهرباء واملاء
عن إجمالي مستحقات الوزارة مقابل
اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ل� ��دى ك��ل
وزارة م��ن وزارات ال��دول��ة وال�ه�ي�ئ��ات
واملؤسسات العامة.

مطيع سؤاالن
وج��ه النائب أحمد مطيع  4أسئلة
م�ن�ه��ا س� ��ؤاالن ال ��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة عن
وف��اة امل��واط��ن الكويتي سعود محمد
ال� �ع ��ازم ��ي ن �ت �ي �ج��ة خ �ط��أ ط �ب��ي ف ��ادح
بمستشفى الجهراء ووجه سؤاال الى
وزي ��ر ال �ع��دل واالوق � ��اف ع��ن استبعاد
خريجي كلية الشريعة من التعيني في
وظيفة وكيل نيابة ب��وزارة العدل كما
وجه سؤاال الى وزير االعالم والشباب
عن ترخيص قناة الكوت الفضائية.

1

2
2

1

التربية
والتعليم

الشايع  3أسئلة
وجه النائب فيصل الشايع  3أسئلة
م �ن �ه��ا س� � ��ؤال ل �ك��ل م ��ن وزراء ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء واالع� �ل ��ام
والشباب واملالية والنفط فسأل وزير
الدولة عن عدد املسجلني لدى برنامج
إع��ادة هيكلة ال�ق��وى العاملة والجهاز
التنفيذي للدولة منذ تطبيق القانون
رق � ��م  19ل �س �ن��ة  2000ف� ��ي ش � ��أن دع ��م
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وتشجيعها للعمل
ف ��ي ال �ج �ه��ات غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة وس ��أل
وزي��ر االع�لام عن اإلج��راءات القانونية
التي اتخذتها الهيئة العامة للشباب
والرياضة ضد األندية الرياضية التي
تعمدت منع وتعطيل تسجيل األعضاء
الجدد وخالفت تعاميم الهيئة.

الري ..سؤاالن
وج��ه أح�م��د الري س��ؤال�ين ال��ى وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ك�ش��ف يحتوي
على جميع أس�م��اء املتقدمني للبعثات
امل�ق�ب��ول�ين وامل��رف��وض�ين ف��ي ب�ع�ث��ات كل
م��ن كلية العلوم وكلية العلوم الطبية
امل� �س ��اع ��دة وك �ل �ي��ة اآلداب ف ��ي ج��ام�ع��ة
الكويت للعام األك��ادي�م��ي 2015/2014
وال �ن �ظ ��م وال� �ل ��وائ ��ح امل �ع �م ��ول ب �ه��ا ف��ي
االس �ت �ع ��ان ��ة ب �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال��ذي��ن
تجاوزت اعمارهم السن القانونية مع
ب�ي��ان أس�ب��اب الحاجة لغير الكويتيني
بعد احالتهم للتقاعد.

احمد الري
أحمد القضيبي
احمد مطيع
جمال العمر
حمدان العازمي
حمد الهرشاني
حمود الحمدان
خلف دميثير
خليل الصالح
خليل عبدالله
راكان النصف
روضان الروضان
سعد الخنفور
سعدون حماد
سعود الحريجي
سلطان اللغيصم
سيف العازمي
صالح عاشور
طالل الجالل
عادل الخرافي
عبدالحميد دشتي
عبدالرحمن الجيران
عبدالله التميمي
عبدالله الطريجي
عبدالله العدواني
عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي
علي الخميس
عودة الرويعي
فارس العتيبي
فيصل الدويسان
فيصل الشايع
فيصل الكندري

1

2

5

2

11

2
1

العدل
واالوقاف

(العبدلي) أس��وة بما قامت به بنشر
ص � ��ور امل �ت �ه �م�ي�ن ف ��ي ق �ض �ي��ة ت�ف�ج�ي��ر
م �س �ج��د اإلم� � � ��ام ال� � �ص � ��ادق واألس � ��س
وال�ض��واب��ط التي يجب ان يلتزم بها
منتسبو الوزارة من قياديني للظهور
ف��ي ال�ق�ن��وات اإلع�لام�ي��ة ووج��ه س��ؤاال
ل �ك��ل م ��ن وزي � � ��ري االع� �ل ��ام وال �ش �ب��اب
وال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م ف � �س ��أل وزي� ��ر
االع�لام بأسماء العاملني من الجالية
اإليرانية بقناة العدالة مع صورة من
ع�ق��ود العمل وص��ورة م��ن الترخيص
التجاري للقناة.

وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن أس �م��اء أع�ض��اء
ال� �ب� �ع� �ث ��ة ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة اإلي ��ران � �ي ��ة
املعتمدة في الكويت واملكاتب التابعة
فسأل وزي��ر االش�غ��ال ع��ن م��دى صحة
تعاقد الهيئة العامة للبيئة مع إحدى
ال�ش��رك��ات لتتولى القيام باإلعالنات
الخاصة بالهيئة.

النواب

3

1
1
35
2
1
2
91

1

3

1
1

1
3

1
1
26

2
1
2
3
3
157

1
2
49

االجمالي

تتمة المنشور ص09

أسئلة النواب موزعة على وزارات الدولة المختلفة

2
26
4
2
27
36
11
86
68
7
9
17
5
51
1
12
21
104
13
127
8
27
7
10
4
14
5
18
3
25
3
3
6
5
5
54
7
9
4
10
4
10
43
914

aldostoor
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حصاد دور
االنعقاد الرابع

ملف
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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.

وزير المواصالت والبلدية يتصدر قائمة الردود بنسبة  ٪ 86.8يليه اإلعالم بـ  ٪ 85.7ثم الشؤون بـ ٪ 84.6

 566جوابا للوزراء في دور االنعقاد الرابع
.2
%6

2.1

%6

%1

%1.1
%1.9

%38.1

%61.9

%84.8

معدل ردود الوزراء على أسئلة النواب
الجواب

لم يتم الرد

566
% 61.9

348
% 38.1

خالل دور االنعقاد الرابع للفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � ��راب� � ��ع ع� �ش ��ر ت �ل �ق��ت
الحكومة  914سؤاال وأجاب الوزراء
ع��ن  566س��ؤاال بمعدل  % 61.9من
اجمالي االسئلة ول��م يتلق منصب
رئ �ي��س ال � ��وزراء أي أس�ئ�ل��ة ف��ي دور
االنعقاد الرابع وتكشف احصائية
اج ��وب ��ة ال� � � ��وزراء ان ردوده � � ��م ع�ل��ى
اسئلة ال �ن��واب ت��وزع��ت م��ا ب�ين 480
ج ��واب ��ا و 11ع � ��دم اخ� �ت� �ص ��اص و6
اعتذارات عن عدم الرد و 34وضعت
مرفقاتها ل��دى االم��ان��ة العامة و35
سؤاال كان الرد عليها انها ال توافق
ض��واب��ط ال �س��ؤال ال�ب��رمل��ان��ي وك��ان��ت
أك�ث��ر ال � ��وزارات تلقيا لألسئلة هي
املالية والنفط وشؤون االمة بـ 164
س��ؤاال حيث اجابت عن  116سؤاال
بمعدل  % 70.7تلتها وزارة التربية
والتعليم العالي بـ  157سؤاال حيث
اجابت عن  93سؤاال بمعدل % 59.2
ث��م وزارة الصحة ب �ـ 95س��ؤاال حيث
أجابت عن  42سؤاال بمعدل %44.2
ث� ��م وزارة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م��ل وال �ت �خ �ط �ي��ط ب� �ـ  91س ��ؤاال
حيث أج��اب��ت ع��ن  77س��ؤاال بمعدل
 % 84.6ت�ل�ت�ه��ا وزارة امل ��واص�ل�ات
والبلدية ب�ـ  76س��ؤاال حيث اجابت
عن  66سؤاال بمعدل  % 86.8واالقل
ت�ل�ق�ي��ا ل�لأس�ئ�ل��ة وزارة ال ��دف ��اع ب �ـ 7
اسئلة ثم وزارة الكهرباء واملاء بـ 14
س��ؤاال تلتها وزارة الخارجية بـ 16
سؤاال.

تصنيف ردود الوزراء

إجمالي
االسئلة
914
% 100

اعتذر عن
عدم
تصنيف
الجواب
اختصاص الرد
االجوبة
العدد
املعدل

480
% 84.8

%6
%1.7
%4.3

11
% 1.9

6
% 1.1

املرفقات
لدى
االمانة
34
%6

تصنيف ردود وزارتي المالية والنفط على االسئلة
ال يتفق
مع السؤال
البرملاني
35
% 6.2

االجمالي
566
% 100

اعتذر عن
عدم
تصنيف
الجواب
اختصاص الرد
االجوبة
العدد
املعدل

88
%75.9

تصنيف ردود الوزراء على االسئلة خالل دور االنعقاد الرابع
تصنيف الردود
اجمالي
عدم
االسئلة الجواب
اختصاص

اعتذر
عن
الرد

5
% 4.3

االجمالي
116
% 100

النائب

عدد
االسئلة

االجوبة

النائب

عدد
االسئلة

االجوبة

احمد الري

2

1

عبدالله العدواني

8

7

أحمد القضيبي

26

10

عبدالله املعيوف

27

13

احمد مطيع

4

4

عدنان عبدالصمد

7

3

جمال العمر

2

1

عسكر العنزي

10

7

حمدان العازمي

27

18

علي الخميس

4

2

--

--

عودة الرويعي

14

4

36

21

فارس العتيبي

5

1

خلف دميثير

--

--

فيصل الدويسان

18

3

خليل الصالح

11

8

فيصل الشايع

3

2

86

50

فيصل الكندري

25

14

45

كامل العوضي

3

2

--

ماجد موسى

3

3

ماضي الهاجري

6

4

5

3
2

طلب
تمديد

لم
يصل
الرد

املعدل

الخارجية

16

9

--

--

--

2

11

--

5

% 68.8

الداخلية

45

--

--

--

27

--

27

--

18

% 60

الدفاع

7

2

--

--

--

2

4

--

3

% 57.1

حمد الهرشاني

الدولة

36

5

2

--

--

3

10

--

26

% 27.8

حمود الحمدان

املالية والنفط

164

88

5

2

7

14

116

--

48

% 70.7

االشغال واالمة

33

18

1

--

--

--

19

1

13

% 60.6

خليل أبل

االعالم والشباب

49

40

--

--

--

2

42

--

7

% 85.7

راكان النصف

68

املواصالت والبلدية

76

65

1

--

--

--

66

--

10

% 86.8

روضان الروضان

--

الصحة

95

37

--

1

--

4

42

--

53

% 44.2

سعد الخنفور

7

4

سعدون حماد

9

3

مبارك الخرينج

الشؤون والتخطيط

91

73

--

--

--

4

77

--

14

% 84.6

سعود الحريجي

17

13

مبارك الحريص

5

التربية والتعليم

157

83

1

3

--

6

93

1

63

% 59.2

سلطان اللغيصم

5

3

محمد طنا

54

49

الكهرباء واملاء

14

9

--

--

--

--

9

--

5

% 64.2

سيف العازمي

--

--

محمد الهدية

7

1

التجارة والصناعة

56

14

1

--

--

--

15

--

41

% 26.8

صالح عاشور

51

28

محمد الجبري

9

9

طالل الجالل

1

1

محمد البراك

4

3

االسكان

26

21

--

--

--

--

21

--

5

% 80.8

عادل الجارالله

12

11

محمد الحويلة

10

9

العدل واالوقاف

49

14

--

--

--

--

14

--

35

% 28.6

عبدالحميد دشتي

21

18

منصور الظفيري

4

2

رئيس الوزراء

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6

يوسف الزلزلة

43

15

االجمالي

914

480

11

6

34

35

566

2

346

% 61.9

عبدالرحمن الجيران 104
13
عبدالله التميمي
عبدالله الطريجي 127

68

نبيل الفضل

10

3

92

االجمالي

914

566

الوزراء

املرفقات ال يتفق مع
لدي االمانة ضوابط
السؤال
العامة

2
% 1.7

املرفقات
لدى
االمانة
7
%6

ال يتفق
مع السؤال
البرملاني
14
%12.1

أجوبة الوزراء على أسئلة النواب

لم يتم الرد
اجمالي
االجوبة

%75.9

12
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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.

منذ بداية دور االنعقاد الرابع في  27أكتوبر  2015حتى نهايته

مجلس الوزراء يعقد  36اجتماعا
ويصدر عنها  89قرارا
عقد مجلس الوزراء 36
اجتماعا منذ بداية دور
االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر الحالي (عشية
افتتاح دور االنعقاد) حتى
نهاية دور االنعقاد الحالي
وأصدر مجلس الوزراء
خالل هذه االجتماعات
 89قرارا تنوعت ما بين
إقرار مشاريع بقوانين
ومراسيم والمراسيم
باتفاقيات وتكليفات
للجان الوزارية ومن
أهمها زيادة تعرفة
وحدتي الكهرباء والماء
خصخصة األندية الرياضية
وقانون مكافحة الفساد
وإصدار الالئحة التنفيذية
لجهاز المراقبين الماليين
واإلذن للحكومة في أخذ
مبلغ من االحتياطي العام
الستكمال رأسمال شركة
الخطوط الجوية الكويتية
والرعاية الصحية للمسنين
وقانون الطفل وانشاء
منطقة حرة جنوب البالد
(النويصيب).
وقرر مجلس الوزراء إطالق
اسم األمير سعود الفيصل
على الطريق الرئيسي
في منطقة مشرف في
المنطقة الدبلوماسية
وأقر تعديالت على قانون
العمل في القطاع األهلي
وفيما يلي التفاصيل.

اجتماع  26اكتوبر 2015
 أش � ��اد م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب � ��وزارةال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى م ��ا ب ��ذل ��وه م ��ن ع�م��ل
دؤوب وج� �ه ��ود م �خ �ل �ص��ة م ��ن خ�ل�ال
العمليات األمنية امليدانية في تأمني
املساجد والحسينيات وروادها بأمن
وطمأنينة وسالم.
 اطلع مجلس الوزراء على تقريرامل� �ت ��اب� �ع ��ة ن� �ص ��ف ال� �س� �ن ��وي ل�ل�خ�ط��ة
ال�س�ن��وي��ة  2016/2015وف �ي��ه ال��رؤي��ة
املستقبلية واأله ��داف االستراتيجية
للتنمية ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وق��د تضمن
ال�ت�ق��ري��ر متابعة مستهدفات الخطة
 2016/2015وذل��ك خ�لال ال�ف�ت��رة 4/1
 2015/9/-30وق ��د ت �ض �م��ن ال�ت�ق��ري��ر
أي �ض��ا ع � ��ددا م ��ن م �ش ��روع��ات ال�خ�ط��ة
ال� �س� �ن ��وي ��ة وال � �ب� ��ال� ��غ ع� ��دده� ��ا ()531
م� �ش ��روع ��ا م� ��وزع� ��ة ب�ي��ن م� �ش ��روع ��ات
إن� �ش ��ائ� �ي ��ة وم � �ش � ��روع � ��ات ت �ط��وي��ري��ه
ومشروعات الشراكة بني القطاع العام
والخاص وشركات مساهمة واملوقف
التنفيذي لتلك املشاريع.
اجتماع  2نوفمبر 2015
 م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أك ��د أه�م�ي��ة مات �ض �م �ن��ه ال �ن �ط ��ق ال� �س ��ام ��ي ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورعاه من تشخيص دقيق للتحديات
واملخاطر املحيطة بالبالد في ظل ما
ت�ش�ه��ده املنطقة م��ن ت �ط��ورات وت��وت��ر
وت� �ص� �ع� �ي ��د وم� � ��ا ت �ف �ض ��ل ب � ��ه س �م��وه
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه م ��ن ت��وج �ي �ه��ات
س��ام�ي��ة م��ن ش��أن�ه��ا ت��رس�ي��خ مقومات
ال� � ��وح� � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وص � �ي� ��ان� ��ة أم ��ن
ال � ��وط � ��ن واس� � �ت� � �ق � ��راره ودف� � � ��ع ع �ج �ل��ة
اإلص � �ل� ��اح وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ف �ي �م ��ا ي �ح �ق��ق
الخير واملصلحة للوطن واملواطنني
وال�ت��ي ش��دد فيها س�م��وه حفظه الله
ورع ��اه ع�ل��ى ض ��رورة اس�ت�ك�م��ال كافة
االس �ت �ع��دادات ل��دى األج �ه��زة األم�ن�ي��ة
ملواجهة كافة االح�ت�م��االت وتحديات
امل��رح �ل��ة ال� �ق ��ادم ��ة وق� ��د ع �ب��ر م�ج�ل��س
الوزراء عن اعتزازه بالتوجيه السامي
لحضرة صاحب السمو األمير حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه م��ؤك��دا ع��زم��ه ال �ج��اد على
ترجمة النصائح وال�ت��وج�ي�ه��ات لكل
م��ا ف�ي��ه ص�ي��ان��ة أم��ن ال �ب�لاد ورفعتها
وتقدمها.
 واف� � � ��ق م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب � �ت � �ع ��دي ��ل امل� � � ��ادة
( 200م� �ك ��رر) م ��ن ق ��ان ��ون اإلج � � ��راءات

الموافقة على 41
اتفاقية نمطية
بين الكويت
ومختلف دول
العالم
إنشاء جامعة
كندية بالكويت
إلثراء الحركة
الفكرية والعلمية

جانب من أحد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك

وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم ( )17لسنة  1960والذي
ي� �ه ��دف إل � ��ى امل� � �س � ��اواة ب �ي�ن امل �ح �ك��وم
عليهم في قضايا الجنح وإعطائهم
الحق في الطعن في األح�ك��ام بطريق
التمييز أمام دائرة تمييز الجنح حتى
ول��و ل��م تكن األح �ك��ام ص ��ادرة ضدهم
بعقوبة الحبس تالفيا لألضرار التي
تصيبهم وحتى ال يتم حرمانهم من
هذه الدرجة من درجات التقاضي.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روعم��رس��وم بالترخيص بإنشاء جامعة
كندية بالكويت والتي يتمحور نطاق
ع�م�ل�ه��ا ح ��ول إث � ��راء ال �ح��رك��ة ال�ف�ك��ري��ة
وال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ف��ي املجتمع
ال �ك��وي �ت��ي وت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات س��وق
ال�ع�م��ل امل�ه�ن��ي ف��ي امل �ج��االت العلمية
والتكنولوجية واملشاركة في تنمية
املجتمع.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روعمرسوم باملوافقة على مذكرة تعاون
بني الكويت واليابان في مجال البنية
التحتية وم�ش��روع م��رس��وم باملوافقة
على اتفاقية التعاون الثقافي والفني
ب�ي��ن ح �ك ��وم ��ة ال� �ك ��وي ��ت وج �م �ه��وري��ة
السنغال.
اجتماع  9نوفمبر 2015
 ك �ل ��ف م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ه �ي �ئ��ةال � �ع ��ام ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار دراس � � � ��ة ك��اف��ة
الجوانب املتعلقة بخصخصة األندية
ال��ري��اض �ي��ة واالس �ت �ع��ان��ة ب��ال �خ �ب��رات
ال��دول�ي��ة املتخصصة وت�ق��دي��م نتائج

هذه الدراسة ملجلس الوزراء متضمنة
اآلل�ي��ات واألدوات الكفيلة بتنفيذها
ومتطلبات نجاحها.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم م��ذك��رة ال�ت�ع��اون ب�ين الكويت
وال �ي��اب��ان ف��ي م�ج��ال البنية التحتية
وت�ه��دف إل��ى زي ��ادة وتطوير وتعزيز
التعاون بني البلدين.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم� � �ش � ��روع م � ��رس � ��وم ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى
ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع ��اون ال �ث �ق��اف��ي وال �ف �ن��ي
بني الكويت والسنغال والتي تهدف
إل ��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
ودعمها وتطويرها وتعزيز االتصال
امل �ب ��اش ��ر ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ف ��ي م �ج��االت
األدب وال�ف�ن��ون والسينما وال�ع�م��ارة
وامل� �ت ��اح ��ف وامل �ك �ت �ب��ات وغ �ي��ره��ا م��ن
املجاالت الثقافية.
 اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روعم ��رس ��وم ب �ن �ق��ل ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف س��ري��ع
ال �س��ري��ع م��دي��ر ع ��ام ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات إل ��ى وزارة
ال �ع ��دل ب��وظ �ي �ف��ة وك �ي��ل وزارة ال �ع��دل
بذات درجته الوظيفية.
اجتماع  16نوفمبر 2015
 أدان امل � �ج � �ل � ��س ال� �ت� �ف� �ج� �ي ��ري ��ناإلرهابيني اللذين استهدفا الضاحية
الجنوبية ف��ي ب�ي��روت م��ؤخ��را وال��ذي
أدى إل ��ى م�ق�ت��ل وج ��رح ال �ع �ش��رات من
األبرياء مؤكدا موقف الكويت الداعم
لكافة الخطوات التي تتخذها لبنانية
ل �ض �م��ان أم �ن �ه��ا واس �ت �ق��راره��ا داع �ي��ا

األشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة
إل��ى وح��دة الصف والتالحم لتفويت
الفرصة على من يريد بهم وبوطنهم
السوء.
اجتماع  23نوفمبر 2015
 أش ��اد مجلس ال � ��وزراء ب��اإلن�ج��ازاألمني املتمثل في عملية القبض على
س�ت��ة أش �خ��اص م��ؤخ��را ي�ن�ت�م��ون إل��ى
خلية إره��اب�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد م�ع�ب��را عن
ت�ق��دي��ره واع �ت ��زازه ب ��دور رج ��ال األم��ن
ب � ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال��ذي��ن ت�م�ك�ن��وا من
ضبط ه��ذه الخلية اإلرهابية وكشف
أهدافها التخريبية مؤكدا ثقته التامة
ف��ي األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة وق��درت �ه��ا على
املحافظة على أمن الوطن واملواطنني.
اجتماع  30نوفمبر 2015
 أح � �ي ��ط م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل�م��ابقبول األمير استقالة وزي��ر األشغال
ال�ع��ام��ة ووزي ��ر الكهرباء وامل ��اء أحمد
ال�ج�س��ار ك�م��ا أح �ي��ط م�ج�ل��س ال� ��وزراء
علما ب �ص��دور م��رس��وم بتعيني أن��س
الصالح نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى عمله
وزيرا للنفط بالوكالة وتعيني د .علي
العمير وزيرا لألشغال العامة ووزير
ال��دول��ة لشؤون مجلس األم��ة وتعيني
الشيخ محمد العبدالله وزيرا للدولة
لشؤون مجلس الوزراء باإلضافة إلى

التتمة ص13

تكليف هيئة
االستثمار دراسة
الجوانب المتعلقة
بخصخصة األندية
الرياضية
استقالة الجسار
وتعيين الصالح
للنفط بالوكالة
والعمير لألشغال
والعبداهلل
للكهرباء والماء
بالوكالة
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حصاد دور
االنعقاد الرابع
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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.

اعتمد الالئحة التنفيذية لعدد من القوانين

تأكيد أهمية ما تضمنه النطق السامي
من ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية
تتمة المنشور ص12
عمله وزيرا للكهرباء واملاء بالوكالة.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روعم��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
بشأن التعاون في مجال التأمني بني
الكويت واألردن.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
الكويت واإلم ��ارات لتنظيم الخدمات
الجوية.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
ح��ول التعاون في قطاع النقل البري
بني الكويت وكوريا.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعمرسوم باملوافقة على مذكرة تعاون
ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال� �ي ��اب ��ان ف ��ي م�ج��ال��ي
الكهرباء واملاء.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن م ��د ال�ح�م��اي��ة
ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة للعسكريني م��ن م��واط�ن��ي
دول مجلس ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج
العربية العاملني من غير دولهم في
أي دول ��ة ع�ض��و ف��ي امل�ج�ل��س وي�ه��دف
إل � ��ى اس �ت �ح �ق��اق ب �ع��ض ال �ع �س �ك��ري�ين
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي�ي�ن مل � �ع� ��اش� ��ات ت� �ق ��اع ��دي ��ة
أو م �ك��اف��آت ت �ق��اع��د وف �ق��ا ل�ل�م��رس��وم
ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � � ��م  70ل� �س� �ن ��ة 1980
الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد
ل �ل �ع �س �ك��ري�ين غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وه��و
التشريع القائم الذي ينظم أوضاعهم.
اجتماع  8ديسمبر 2015
 أدان م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ح � ��ادثإط�ل�اق ال�ن��ار على م��رك��ز ل��رع��اي��ة ذوى
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة بمدينة س��ان
ب ��رن ��اردي �ن ��و ف ��ي والي � ��ة ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا
مؤخرا الذي أسفر عن مقتل وإصابة
ال�ع��دي��د م��ن ال�ض�ح��اي��ا م��ؤك��دا موقف
ال �ك��وي��ت ال ��راف ��ض مل �ث��ل ه ��ذه األع �م��ال
اإلره ��اب � �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ن��اف��ى م ��ع ك��اف��ة
األديان والقيم واألعراف اإلنسانية.
اجتماع  13ديسمبر 2015
 اس � �ت � �ع � ��رض م� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراءال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي أس �ف��رت ع�ن�ه��ا أع �م��ال
ال��دورة السادسة والثالثني للمجلس
األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية في اململكة العربية السعودية
الشقيقة وال�ت��ي بحث فيها أصحاب

ال �ج�لال��ة وال �س �م��و ق ��ادة دول مجلس
التعاون الخليجي كافة القضايا التي
ت �ه��م دول امل �ج �ل��س وال �س �ب��ل ال��رام �ي��ة
إل��ى ت�ع��زي��ز م�س�ي��رة امل�ج�ل��س امل�ب��ارك��ة
واملتغيرات السياسية واالقتصادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي تمر بها املنطقة
وان �ع �ك��اس��ات �ه��ا امل �ب ��اش ��رة ع �ل��ى دول
املجلس.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعقانون بشأن مكافحة الفساد.
 امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع امل��رس��ومبشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 23لسنة  2015بإنشاء جهاز املراقبني
املاليني.
اجتماع  21ديسمبر 2015
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكافحة
الفساد وكشف ال��ذم��ة املالية تمهيدا
إلح��ال �ت��ه مل �ج �ل��س األم � ��ة م ��ع إع �ط��ائ��ه
صفة االستعجال وف�ق��ا للمادتني 98
و 181م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس
األمة وذلك عقب صدور حكم املحكمة
الدستورية في الطعن القاضي بعدم
دس�ت��وري��ة امل��رس��وم بالقانون رق��م 24
ل�س�ن��ة  2012ب��إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد واالح �ك ��ام ال�خ��اص��ة
بالكشف عن الذمة املالية.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم �ش��روع م��رس��وم ي�ق�ض��ي ب�س�ح��ب كل
م ��ن امل� ��رس� ��وم رق� ��م  146ل �س �ن��ة 2013
ب �ت �ع �ي�ي�ن رئ � �ي� ��س ون � ��ائ � ��ب ال ��رئ� �ي ��س
وأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ب��ال�ه�ي�ئ��ة
العامة ملكافحة الفساد واملرسوم رقم
 147ل�س�ن��ة  2013ب �ت �ح��دي��د م��رت�ب��ات
وم� �ك ��اف ��آت وب� � � ��دالت وم � ��زاي � ��ا رئ �ي��س
ون ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س وأع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
األم � �ن� ��اء ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد واملرسوم رقم  77لسنة 2015
بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم
ب�ق��ان��ون رق��م  24لسنة  2012بإنشاء
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ف �س ��اد
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة
امل��ال�ي��ة وك��ذل��ك س�ح��ب ج�م�ي��ع ق ��رارات
إن � �ه ��اء ال� �خ ��دم ��ة وال� �ن� �ق ��ل مل ��ن ان �ه �ي��ت
خ��دم��ات�ه��م أو ت��م نقلهم م��ن ال�ج�ه��ات
الحكومية إل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافة
الفساد واعتبارها كأن لم تكن.
 تكليف وزير العدل تشكيل لجنةت �خ �ت��ص ب�ت�س�ل��م م� ��وج� ��ودات ال�ه�ي�ئ��ة
وم �س �ت �ن��دات �ه��ا وأوراق � �ه� ��ا ووث��ائ �ق �ه��ا

 قرر مجلس الوزراء تكليف بلديةال� �ك ��وي ��ت س ��رع ��ة ات � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات
ال�ل�ازم��ة لتخصيص م��وق��ع امل�لاص��ق
ل�ل�م��دي�ن��ة ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة وذل ��ك لتوسعة
امل��دي �ن��ة ل �ص��ال��ح ش ��رك ��ة امل �ش��روع��ات
السياحية وتسليمها خالية م��ن أي
عوائق.
 واف��ق املجلس على م�ش��روع ق��رارب��إص��دار الالئحة التنفيذية للقانون
رقم ( )21لسنة  2015في شأن الطفل.

سمو الشيخ جابر املبارك

وات�خ��اذ ما يلزم من تدابير تحفظية
لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها
ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة املالية
املوجودة لدى الهيئة إلى اصحابها.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روعق� ��ان� ��ون ب � � ��اإلذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي أخ ��ذ
مبلغ من املال االحتياطي العام وذلك
الس�ت�ك�م��ال رأس �م��ال ش��رك��ة ال�خ�ط��وط
الجوية الكويتية بمبلغ  600مليون
دينار كويتي.
 اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روعق ��ان ��ون ب �ش��أن ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ل �ل �م �س �ن�ين وم � �ش � ��روع ق� ��ان� ��ون ب �ش��أن
ال �ص �ح��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ورع ��اي ��ة امل��ري��ض
النفسي.
 اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روعم� � ��رس� � ��وم ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع � �ل� ��ى م� ��ذك� ��رة
تفاهم ب�ين الكويت واململكة املتحدة
ل� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا ال � �ع � �ظ � �م ��ى وأي � ��رل � �ن � ��دا
الشمالية في مجال التعاون التربوي.

 اطلع مجلس الوزراء على توصيةاللجنة بشأن مسار السكك الحديدية
بدولة الكويت (املرحلة األولى) وكلف
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال�س�م�ك�ي��ة ات �خ��اذ اإلج� � ��راءات ال�لازم��ة
نحو تسليم القسائم ال��زراع�ي��ة التي
يمر بها مسار السكك الحديدية إلى
وزارة امل��واص�لات خالية من العوائق
سعيا لتنفيذ ه��ذا امل�ش��روع الحيوي
بالسرعة املطلوبة.
 اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روعم ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف
ج��اس��م ع�ل��ي ج��اس��م امل�ط��اوع��ة رئيسا
ملحكمة التمييز.
 أبن مجلس الوزراء عضو مجلساألمة املغفور له بإذن الله تعالى نبيل
ن��وري الفضل ال��ذي انتقل إل��ى ج��وار
رب��ه أث �ن��اء ت��أدي��ة واج �ب��ه ال��وط�ن��ي في
ق��اع��ة ع�ب��د ال�ل��ه ال�س��ال��م خ�ل�ال انعقاد
جلسة مجلس األمة العادية.

اجتماع  28ديسمبر 2015
 ت�ك�ل�ي��ف امل�ج�ل��س األع �ل��ى للبيئةباتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو حويل
م �ق��ال��ع ال �ص �ل �ب��وخ س��اب �ق��ا ب�م�ن�ط�ق��ة
ال �ل �ي��اح إل ��ى محمية طبيعية لتكون
مركزا لتنمية الحياة الفطرية التابع
مل �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
وذل ��ك ف��ي ض ��وء أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )2014/42بشأن حماية البيئة.

اجتماع  4يناير 2016
 قرر مجلس ال��وزراء تكليف إدارةنزع امللكية للمنفعة العامة واملؤسسة
ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية بالتنسيق
مع وزارة املالية (إدارة أمالك الدولة)
اتخاذ اإلج��راءات القانونية واإلدارية
الالزمة إلخالء كافة الوحدات السكنية
املتبقية في مجمع الصوابر السكني
في مدة أقصاها .2016/3/31

اجتماع  11يناير
 واف ��ق م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ل��ى نقلت�ب�ع�ي��ة ك��ل م��ن إدارة رع��اي��ة امل�ع��اق�ين
وإدارة م ��رك ��ز ال �ت��أه �ي��ل امل �ه �ن��ي م��ن
وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والعمل
إل � ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ذوى
اإلع��اق��ة ون�ق��ل اختصاص الترخيص
بدور الحضانات الخاصة واإلشراف
عليها من وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل إلى وزارة التربية.
اجتماع  18يناير
 أح� �ي ��ط م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع�ل�م��اب ��األم ��ر ال� �س ��ام ��ي ل �ص��اح��ب ال �س �م��و
األم�ي��ر بترشيد وتخفيض ميزانية
ال��دي��وان األم�ي��ري وال�ج�ه��ات التابعة
ل��ه م�ن��وه��ا ب�م��ا تمثله ه��ذه امل �ب��ادرة
السامية من رسالة جامعة تستشعر
ب� � ��روح امل �س ��ؤول �ي ��ة م ��ا ت �ت �ع��رض ل��ه
م � � � ��وارد ال � ��دول � ��ة ن �ت �ي �ج��ة اس� �ت� �م ��رار
ان� � �خ� � �ف � ��اض أس� � � �ع � � ��ار ال � �ن � �ف � ��ط وم � ��ا
تستوجبه من تداعي الجميع أفرادا
وم��ؤس �س��ات مل��واج �ه��ة ه ��ذا ال�ت�ح��دي
وتجاوز آثاره ونتائجه.
 أش ��اد مجلس ال� ��وزراء بمرافعةوزير الصحة د .علي العبيدي خالل
ج �ل �س��ة االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم ض ��ده
وتفنيده ملحاور االستجواب مبينا
ب ��ال ��وث ��ائ ��ق وال �ح �ق ��ائ ��ق أم� � ��ام ن ��واب
األمة كافة التفاصيل التي تضمنها
االستجواب منوها بما انتهت إليه
جلسة االس�ت�ج��واب م��ن تأكيد الثقة
في وزير الصحة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م�ش��روع��اتال� � �ق � ��وان �ي��ن ب � ��رب � ��ط م � �ي� ��زان � �ي� ��ات ك��ل
م ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي

التتمة ص14
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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.

الحكومة توافق على إنشاء منطقة
حرة في النويصيب
تتمة المنشور ص13
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة بنك
ال � �ك ��وي ��ت امل � ��رك � ��زي ب� �ن ��ك االئ� �ت� �م ��ان
الكويتي الصندوق الوطني لرعاية
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي ��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للطرق
وال� �ن� �ق ��ل ال � �ب� ��رى امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م
االتصاالت وتقنية املعلومات وكذلك
ميزانيات بعض املؤسسات املستقلة
للسنة املالية .2017/2016
اجتماع  25يناير
 وجه سمو رئيس مجلس الوزراءب �ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن ��ة ت �ن �ظ �ي��م وت ��وح �ي ��د
إج� ��راءات ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج مجددا
ب��إع��ادة النظر ب��اإلج��راءات وال�ق��واع��د
الخاصة بإرسال املرضى للعالج في
ال� �خ ��ارج ووض � ��ع م �ع��اي �ي��ر وض��واب��ط
ج ��دي ��دة ت�ك�ف��ل إي �ص ��ال ه ��ذه ال�خ��دم��ة
مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا وم �ع��ال �ج��ة أوج� ��ه ال �ه��در
وامل �ب��ال �غ��ة ف��ي ت�ك��ال�ي�ف�ه��ا وذل� ��ك ب�ن��اء
على توجيهات صاحب السمو األمير
بترشيد اإلنفاق العام بما ينسجم مع
ما تتطلبه الظروف املالية الراهنة.
 وافق مجلس الوزراء على توصيةلجنة الشؤون االقتصادية املتضمنة
مشروع القرار الخاص بإنشاء منطقة
حرة جنوب البالد (النويصيب).
اجتماع  27يناير
 االج �ت �م��اع امل �ش �ت��رك ب�ي�ن مجلسال� ��وزراء وامل�ج�ل��س األع �ل��ى للتخطيط
تم فيه مناقشة تقرير لجنة التنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة ع ��ن امل�ج�ل��س
األعلى للتخطيط والتنمية والصادر
ح��ول م �ش��روع م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة لسنة
 2016/2017وق ��د ان �ت �ه��ى االج �ت �م��اع
املشترك إل��ى اعتماد امليزانية العامة
للدولة للعام املالي .2017/2016
اجتماع  1فبراير
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )5ل�س�ن��ة  2005ب�ش��أن
ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت وال � � ��ذي ي� �ه ��دف إل��ى
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض ن �ص��وص امل � ��واد ال�ت��ي
تنظم عمل البلدية واملجلس البلدي
وفك التشابك مع الجهات الحكومية
املختلفة كما تضمن مشروع القانون
أح �ك��ام��ا ت�س�ت�ه��دف م�ع��اق�ب��ة مخالفي
ن �ظ��ام ال �ب �ن��اء ب�ع�ق��وب��ات ت �ط��ال امل��ال��ك
وامل� � �ق � ��اول وامل� �ه� �ن ��دس امل � �ش ��رف ع�ل��ى

الوزراء الصانع والجسار والعبدالله

ال �ت �ن �ف �ي��ذ ت� �ص ��ل إل� � ��ى ال� �ح� �ب ��س مل ��دد
تتراوح بني ستة أشهر وسبع سنوات
وب��ال�غ��رام��ة وال�ع�ق��وب��ات األخ ��رى كما
ت �ل��زم امل��ال��ك ب�ت�ن�ف�ي��ذ اإلزال � ��ة ال�ك��ام�ل��ة
لهذه املخالفات على نفقته الخاصة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعقانون بتعديل املادة ( )16من القانون
رقم  106لسنة  2013في شأن مكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم بتعديل ال�لائ�ح��ة التنفيذية
للقانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
وال �ص��ادر ب��امل��رس��وم رق��م ( )78لسنة
 2015والذي يستهدف تعديل امليعاد
النهائي لتقديم العطاءات
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم� � �ش � ��روع م � ��رس � ��وم ب ��امل� ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى
اتفاقية للتعاون التجاري بني الكويت
والعراق
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال �ك��وي��ت وإس �ت��ون �ي��ا ب �ش ��أن اإلع �ف ��اء
م��ن تأشيرة ال��دخ��ول لحملة ج��وازات
السفر الدبلوماسية.
 واف � ��ق م �ج �ل��س ال � � ��وزراء م �ش��روعقانون باملوافقة على تعديل اتفاقية
الحماية املادية للمواد النووية والذي
ي �ه��دف إل ��ى ت�ط��وي��ر ال �ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة
واستخدامها في األغراض السلمية.

الرياضي الحكومي والقطاع التربوي
وال�ت�ع�ل�ي�م��ي واإلن� �ش ��اءات ال��ري��اض�ي��ة
والطب الرياضي والخصخصة.
اجتماع  15فبراير
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي
بني الكويت والسودان.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال �ك��وي��ت وش �ي �ل��ي ب �ش��أن اإلع� �ف ��اء من
تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر
الدبلوماسية والرسمية والخاصة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال �ك ��وي ��ت وك �م �ب ��ودي ��ا ب� �ش ��أن اإلع� �ف ��اء
م��ن ت��أش�ي��رة ال��دخ��ول لحملة ج��وازات
السفر الدبلوماسية والخاصة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال �ك��وي��ت وروس �ي ��ا ب �ش��أن اإلع �ف ��اء من
تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر
الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع قانون في شأن شركات األمن
والحراسة الخاصة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعقانون باملوافقة على النظام األساسي
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.

متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء
م�ه��ام��ه وم�س��ؤول�ي��ات��ه ل�خ��دم��ة ال��وط��ن
واملواطنني.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع قانون في شأن تعديل بعض
أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )6لسنة 2010
ف��ي ش ��أن ال �ع �م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع األه �ل��ي
وال ��ذي ي�ه��دف إل��ى تغليظ العقوبات
املقررة على مخالفات أصحاب العمال
وذل��ك لتحقيق ال��ردع العام والخاص
ل �ل �ع �ق ��وب ��ة وض � �ب� ��ط س� � ��وق ال �ع �م��ال��ة
ب��ال�ق�ط��اع األه �ل��ي وم �ح��اول��ة للقضاء
على امل�ن��ازع��ات العمالية ال�ت��ي تنشأ
عند تطبيق أحكام القانون.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال �ك��وي��ت ون �ي �ك��اراغ��وا ب �ش��أن اإلع �ف��اء
م��ن تأشيرة ال��دخ��ول لحملة ج��وازات
ال� �س� �ف ��ر ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وال� �خ ��اص ��ة
والرسمية والخدمة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
ل �ل �ت �ع��اون ف ��ي م �ج ��ال ال �ن �ف��ط وال �غ ��از
وال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات وم �ص��ادر الطاقة
ال� �ج ��دي ��دة وامل � �ت � �ج ��ددة ب �ي�ن ال �ك��وي��ت
واإلمارات العربية املتحدة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال�ك��وي��ت وأس�ت��رال�ي��ا ب�ش��أن ال�خ��دم��ات
الجوية.

اجتماع  8فبراير
 اطلع مجلس ال��وزراء على عرضوزي ��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال �ح �م��ود
ح��ول تقرير الهيئة العامة للرياضة
بشأن استراتيجية تطوير الرياضة
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن م�ن�ظ��ور خ�ط��ة التنمية
ح� �ي ��ث اش� �ت� �م ��ل ع� �ل ��ى س� �ت ��ة م� �ح ��اور
ال �ق �ط��اع ال��ري��اض��ي األه �ل��ي وال �ق �ط��اع

اجتماع  22فبراير
 ق��رر مجلس ال� ��وزراء إط�ل�اق اس��ماألم�ي��ر س�ع��ود الفيصل على الطريق
ال��رئ�ي�س��ي ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ف��ي منطقة مشرف وإح��ال��ة األم��ر إلى
املجلس البلدي.
 أع � � � � ��رب م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � � ��وزراء ع��نت �ه �ن �ئ �ت ��ه ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ع � �ل ��ي ع � �ب ��د ال �ل ��ه
الخميس ع�ل��ى ف ��وزه بثقة الناخبني

اجتماع  29فبراير
 عبر مجلس ال ��وزراء ع��ن عظيمالتقدير للدور املعهود الذي يقوم به
رج��ال األم��ن ف��ي تنظيم االحتفاالت
ب � ��األع� � �ي � ��اد ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة وال � �ح � �ف� ��اظ
ع� �ل ��ى أم � � ��ن امل� ��واط � �ن�ي��ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
وال� �ت� �ض� �ح� �ي ��ات ال � �ت� ��ي ي �ق��دم��ون �ه��ا
م� ��ن أج � ��ل ال� �ق� �ي ��ام ب �م �س��ؤول �ي��ات �ه��م
وواجباتهم الوطنية.

اجتماع  7مارس
 أش ��اد مجلس ال� ��وزراء بالجهودالطيبة التي بذلها ال��دي��وان األميري
لتنظيم االح �ت �ف��ال ب��األل �ع��اب ال�ن��اري��ة
(كويت العطاء) والذي أقيم بمناسبة
ال� � � ��ذك� � � ��رى ال � �خ� ��ام � �س� ��ة وال� �خ� �م� �س�ي�ن
ل �ل�اس � �ت � �ق �ل�ال وال � � ��ذك � � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة
والعشرين للتحرير والذكرى العاشرة
لتولى حضرة صاحب السمو األمير
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م
وال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي سمو ولي
العهد منصبه وظهر بصورة جميلة
ورائ �ع��ة س��اه�م��ت ف��ي إدخ� ��ال مشاعر
البهجة والسعادة وال�ف��رح على كافة
املواطنني واملقيمني
اجتماع  14مارس
 قرر مجلس ال��وزراء تكليف نائبرئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر املالية
اإلشراف على تنفيذ تلك اإلصالحات
املستحقة والتنسيق في ذلك مع كافة
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ك ��ل ف ��ي م�ج��ال��ه
م��ع االل �ت��زام ب��االط��ار ال��زم�ن��ي امل�ح��دد
ل�ت�ن�ف�ي��ذ وث �ي �ق��ة اإلج � � � ��راءات ال��داع �م��ة
مل �س��ار اإلص �ل�اح امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي
وامل �ت �ض �م �ن��ة س �ت��ة م �ح ��اور ل�لإص�لاح
املالي واالقتصادي اشتملت على 41
برنامجا منها ب��رام��ج قصيرة األج��ل
وبرامج متوسطة االجل.
اجتماع  21مارس
 اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روعمرسوم بتعيني رئيس ونائب رئيس
وأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم � �ن� ��اء ب��ال�ه�ي�ئ��ة
العامة ملكافحة الفساد.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
الكويت و نيوزيلندا بشأن الخدمات
الجوية.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم باملوافقة على م��ذك��رة تفاهم
بني الكويت وإسبانيا بشأن مجاالت
التعاون االقتصادي.
 أدان م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ح � ��ادثالهجوم اإلرهابي الذي استهدف أحد
املراكز التجارية في مدينة اسطنبول
ب��ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت��رك �ي��ة وأس� �ف ��ر ع��ن
سقوط عدد من الضحايا واملصابني
اجتماع  28مارس
 ق��رر مجلس ال ��وزراء تكليف هيئةتشجيع االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر التنسيق
م ��ع األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى
للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ول�ج�ن��ة ال�ك��وي��ت

ال��وط �ن �ي��ة ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ل �ل ��وص ��ول إل��ى
ت � � �ص � � ��ورات م � ��وح � ��دة ب � �ش � ��أن ت� �ق ��اري ��ر
التنافسية بما يؤدي إلى تحسني بيئة
االعمال في دولة الكويت.
 وافق مجلس ال��وزراء على مشروعم ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة بني
ال� �ك ��وي ��ت وال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ق �ي��رغ �ي��زي��ة
بشأن اإلعفاء من تأشيرة دخول لحملة
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
 وافق مجلس ال��وزراء على مشروعم ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة بني
الكويت والجمهورية القيرغيزية بشأن
التعاون االقتصادي والفني.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش � ��أن ت� �ح ��دي ��د ت �ع��رف��ة
وح� ��دت� ��ي ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء وال � ��ذي
يهدف إل��ى تعديل التعرفة ملعالجة
اخ � � �ت �ل��االت ال� �ط� �ل ��ب امل � �ب� ��ال� ��غ ف �ي �ه��ا
ووقف املبالغة في االستهالك وذلك
دون امل �س��اس ب��امل�س�ت�ه�ل��ك ص��اح��ب
االس�ت�ه�لاك الرشيد ال��ذي يستخدم
ال� �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وامل � �ي� ��اه ب�م��ا
يفي باحتياجاته ال�ض��روري��ة دون
إسراف.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م �ش��روع ق��رارمجلس ال ��وزراء بتعديل بعض أحكام
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون رق��م ()34
لسنة  2000بإنشاء الجامعات الخاصة.
اجتماع  4أبريل
 ال توجد قراراتاجتماع  11أبريل
 تكليف وزارة األش �غ��ال العامةالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات ذات الصلة
الت�خ��اذ ك��اف��ة اإلج� ��راءات والتدابير
العاجلة والوقائية ملعالجة ظاهرة
تراكم األتربة والكثبان الرملية على
الطرق السريعة والطرق الخارجية.
 تكليف وزارة األش �غ��ال العامةاإلس � � � � ��راع ف � ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال امل ��رح �ل ��ة
األولى من بناء ميناء مبارك الكبير
وتحديد األع�م��ال البحرية والطرق
وال�س�ك��ك الحديدية وتكليف جهاز
ت �ط��وي��ر م��دي �ن��ة ال� �ح ��ري ��ر وج ��زي ��رة
ب � ��وب � �ي � ��ان ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� � ��ع ك� � ��ل م��ن
مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية ووزارة
األشغال العامة إلعداد استراتيجية
متكاملة للنقل ال�ب�ح��ري للبضائع
واألف� � � � ��راد واألع� � �م � ��ال ذات ال �ع�ل�اق��ة
لتشغيل امليناء واملالحة.
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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.

إقرار مشروع قانون بتحديد تعرفة
وحدتي الكهرباء والماء
تتمة المنشور ص14
اجتماع  18أبريل
 وافق مجلس الوزراء على مشروعق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة األخ �ي ��رة من
امل� � ��ادة ( )79م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()23
لسنة  1968بشأن نظام ق��وة الشرطة
وال� ��ذي ي �ه��دف إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م اإلج� ��ازات
التي يجوز منحها لعضوات الهيئة
املساندة في وزارة الداخلية.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع قرار مجلس الوزراء بالالئحة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ق��ان��ون رق ��م ( )78لسنة
 2015في شأن البصمة الوراثية.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة
تفاهم بشأن التعاون الفني والعلمي
بني الكويت وتونس.
 وافق مجلس الوزارء على مشروعم� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ت �ع��دي�ل�ات
م��ان �ي�لا ل �ع��ام  2010ال �ت��ي ت �م��ت على
االت �ف��اق �ي��ة ال��دول �ي��ة مل�ع��اي�ي��ر ال�ت��دري��ب
واإلج � ��ازة وال �خ �ف��ارة ل�ل�م�لاح�ين ل�ع��ام
.1978
اجتماع  25ابريل
 كلف مجلس الوزراء كافة الجهاتاملعنية تنفيذ توصية لجنة الخدمات
العامة بشأن ظاهرة سكن العزاب في
مناطق السكن ال�خ��اص والنموذجي
واإلج ��راءات والتدابير التي اتخذتها
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة
بشأن القضاء على هذه الظاهرة وقد
أش��اد مجلس ال ��وزراء بالجهود التي
بذلتها الهيئة ال�ت��زام��ا منها بتنفيذ
القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعقانون في شأن دعم األندية الرياضية
وال��ذي يهدف إل��ى تقديم الدعم املالي
ل�لأن��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة س�ن��وي��ا امل�ش�ه��رة
طبقا ل�ل�ق��ان��ون رق��م ( )42لسنة 1978
ع �ل��ى أن ت �ح��دد امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت�ص��رف
ل �ك��ل ن ��اد وف �ق��ا ل �ل �ق��واع��د وال �ض��واب��ط
التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة
الهيئة العامة للرياضة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات �ف��اق بشأن
الخدمات الجوية بني الكويت واألردن.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعم��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
ال �ك ��وي ��ت وج ��ورج� �ي ��ا ب� �ش ��أن اإلع� �ف ��اء
م ��ن ت��أش �ي��رات ع �ل��ى ج� � ��وازات ال�س�ف��ر
الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

اجتماع  2مايو
 ال توجد قراراتاجتماع  9مايو
 وافق مجلس الوزراء على توصيةل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ب �ش��أن طلب
وزارة األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة الس �ت �ك �م��ال
إج � � � ��راءات ال �ت �ع��اق��د مل� �م ��ارس ��ة إن �ش��اء
وإن� � �ج � ��از وت ��أث � �ي ��ث وص � �ي ��ان ��ة م�ب�ن��ى
الركاب الرئيسي الجديد ملطار الكويت
ال ��دول ��ي (م �ب �ن��ى  ) 2وذل� ��ك م ��ع ش��رك��ة
ليماك التركية صاحبة أقل األسعار.
 ق� � ��رر م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ت�ك�ل�ي��فج ��ام � �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ت � �ط ��وي ��ر ق � �ن ��وات
التواصل والتنسيق دوريا مع األمانة
ال �ع��ام��ة للمجلس األع �ل��ى للتخطيط
والتنمية لتحديث البيانات الخاصة
بمراحل تنفيذ مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية في الشدادية.
اجتماع  16مايو
 أع ��رب مجلس ال� ��وزراء ع��ن أسفهالشديد ملا آلت إليه نتيجة التصويت
داخ� ��ل اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
ال�ع��ادي��ة ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة القدم
واملنعقد بتاريخ  2016/5/13بدولة
املكسيك باستمرار إيقاف نشاط كرة
القدم.
 ك �ل ��ف م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ه �ي �ئ��ةالعامة للرياضة تقديم تقرير شامل
متضمنا اإلج ��راءات العملية الكفيلة
باتخاذ أفضل السبل الالزمة ملعالجة
ك ��اف ��ة ال �س �ل �ب �ي��ات وإزال � � � ��ة امل �ع��وق��ات
التي تعيق تطور الحركة الرياضية
وتضمن الحفاظ على سمعة ومكانة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ورف � � ��ع اإلي� � �ق � ��اف ع��ن
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وت�م�ك�ين أبنائنا
ال � �ش � �ب ��اب م � ��ن م � �م ��ارس ��ة أن �ش �ط �ت �ه��م
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ع � �ل ��ى ال � �ن � �ح ��و امل� ��أم� ��ول
وت �ح �ق �ي��ق امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ل��دول��ة
الكويت وأبنائها الرياضيني.
اجتماع  23مايو
 وافق مجلس الوزراء على مشروعمرسوم باملوافقة على اتفاقية بشأن
النقل الجوي بني الكويت وقطر.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ة بني
ال � �ك ��وي ��ت وق� �ي ��رغ� �ي ��زس� �ت ��ان ل �ت �ج �ن��ب
االزدواج ال �ض��ري �ب��ي وم �ن��ع ال �ت �ه��رب
امل��ال��ي فيما يتعلق ب��ال�ض��رائ��ب على
الدخل ورأس املال.
 -وافق مجلس الوزراء على مشروع

الوزراء الكندري والعمير والجراح

قانون في شأن الجامعات الحكومية.
 اعتمد مجلس ال��وزراء رد الهيئةالعامة لالستثمار على توصية لجنة
ح �م��اي��ة األم� � ��وال ال �ع��ام��ة ف ��ي مجلس
األم � ��ة ب��إي �ق��اف ب �ي��ع ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ت �م �ت �ل��ك ال� ��دول� ��ة أك� �ث ��ر م ��ن  % 50م��ن
رأس �م��ال �ه��ا وق ��د أك ��د م�ج�ل��س ال� ��وزراء
س�ل�ام ��ة اإلج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار م�ن��وه��ا
ب ��ال� �ض ��واب ��ط وال � � �ش � ��روط وال� �ق ��واع ��د
املهنية ال�ت��ي تتبعها ف��ي ه��ذا الشأن
وب��ال�ت��زام�ه��ا ال�ك��ام��ل ب��أط��ر الشفافية
والعلنية وتكافؤ الفرص.
 ك �ل��ف م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ج �ه��اتاملعنية بالتنسيق بني هيئة تشجيع
االستثمار وهيئة مشروعات الشراكة
ب �ي ��ن ال � �ق � �ط� ��اع�ي��ن ال � � �ع� � ��ام وال� � �خ � ��اص
والجهاز الفني لبرنامج التخصيص
إلج� � � � � ��راء دراس� � � � � ��ة ف� �ن� �ي ��ة ت �س �ت �ه ��دف
ال � ��دم � ��ج ب �ي��ن ال � �ج � �ه� ��ات امل �ت �ش ��اب �ه ��ة
األغ � � ��راض وت �ق��دي��م م �ق �ت��رح��ات �ه��ا ف��ي
ش��أن التفاصيل اإلج��رائ�ي��ة واألدوات
القانونية املناسبة في هذا الشأن.
اجتماع  30مايو
 اطلع مجلس ال��وزراء على تقريرج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ب�ش��أن مسار
تنفيذ أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة
 2015بإنشاء جهاز املراقبني املاليني
واط� �ل ��ع ع �ل��ى ال �ج �ه ��ود امل� �ب ��ذول ��ة م��ن
ال�ج�ه��از منذ ص��دور ال�ق��ان��ون إلنجاز
االس�ت�ح�ق��اق��ات امل�ت��رت�ب��ة وب�م��ا يحقق
الرؤية اإلستراتيجية للدولة بتطوير
أدوات ص�ي��ان��ة امل� ��ال ال �ع��ام وت��رش�ي��د
اإلن �ف��اق وب�م��ا ي�ع��زز ح�س��ن اس�ت�خ��دام
امل � � � � ��وارد امل� ��ال � �ي� ��ة وال � �ح � �ف� ��اظ ع �ل �ي �ه��ا
وتنميتها كمقدرات لألجيال القادمة.
اجتماع  6يونيو
 -ك� �ل ��ف م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ن��ائ��ب

رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية
ووزي��ر النفط بالوكالة تقديم عرض
تفصيلي ش��ام��ل ملجلس ال� ��وزراء في
اجتماعه املقبل بشأن متابعة تنفيذ
وث �ي �ق��ة اإلج � � � � ��راءات ال ��داع� �م ��ة مل �س��ار
اإلصالح املالي واالقتصادي.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع مرسوم باملوافقة على تعديل
بعض أحكام املرسوم رقم ( )156لسنة
 2002ب��ال�ت��رخ�ي��ص ب��إن �ش��اء ج��ام�ع��ة
(ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا)
ال �خ��اص��ة وال� ��ذي ي �ه��دف إل ��ى إض��اف��ة
ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ت��ال �ي��ة (ال �ع �ل��وم في
التمويل  -العلوم في التسوق  -آداب
ت �خ �ص��ص إع �ل ��ام) وال� �ت ��ي ت �ت �ف��ق م��ع
املستوى ال��دراس��ي العلمي والنظري
للجامعة ب��اإلض��اف��ة إل��ى م�ن��ح درج��ة
املاجستير في برنامج إدارة األعمال
العامة.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعمرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم
ب �ش ��أن ال� �ت� �ع ��اون ف ��ي م �ج ��ال أن�ش�ط��ة
التقييس بني الكويت والعراق.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة
تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بني
الكويت واملكسيك.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم� � �ش � ��روع م � ��رس � ��وم ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى
اتفاقية ال�ت�ع��اون ف��ي امل�ج��ال الثقافي
والفني بني الكويت وقطر.
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ىمشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة
ال �ت �ف��اه��م ل �ل �ت �ع��اون ال �ص �ن��اع��ي ب�ين
الكويت وقطر.
 وافق مجلس الوزراء على مشروعمرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم
بني الكويت ونيكاراغوا للتعاون في
املجاالت الزراعية املختلفة.
 -واف� � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع �ل��ى

مشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة
ت�ف��اه��م ب�ش��أن ال�ت�ع��اون االس�ت�ث�م��اري
بني الكويت واملكسيك.
 واف� � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع �ل��ىم � �ش� ��روع م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
اتفاقية خ��دم��ات ج��وي��ة ب�ين الكويت
وجورجيا.
 واف � � ��ق م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ع�ل��ىمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون املرافعات املدنية والتجارية
ال �ص��ادر ب��امل��رس��وم رق��م ( )38لسنة
 1980واملرسوم بالقانون رقم ()20
لسنة  1981بإنشاء دائرة باملحكمة
ال �ك �ل �ي��ة ل �ن �ظ��ر امل� �ن ��ازع ��ات اإلداري� � ��ة
واملرسوم بالقانون رقم ( )46لسنة
 1989ف� ��ي ش � ��أن ال � ��دع � ��اوى ق�ل�ي�ل��ة
ال �ق �ي �م��ة وال� � ��ذي ي �ه ��دف إل� ��ى إع� ��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي رف ��ع ق�ي�م��ة ال �ن �ص��اب في
كل من املحكمتني الجزائية والكلية
وك��ذل��ك رف ��ع م �ق��دار ال �ن �ص��اب ايضا
ألح�ك��ام ال��دوائ��ر اإلداري� ��ة باملحكمة
الكلية ب�ه��دف تخفيف ال �ع��بء على
دوائر االستئناف والتمييز في هذا
النوع من القضايا.
 ق� � ��رر امل� �ج� �ل ��س ت �ك �ل �ي��ف ج �ه��ازمتابعة األداء ال�ح�ك��وم��ي التنسيق
م��ع ك��اف��ة ال�ج�ه��ات املعنية بمتابعة
تنفيذ التوصيات ال��واردة بالتقرير
ال� �س� �ن ��وي ل� �ج� �ه ��از م �ت��اب �ع��ة األداء
الحكومي  2015وما تم أنجازه من
أعمال وما انتهى إليه من توصيات
وذلك بما يضمن االرتقاء بمستوى
األداء الحكومي معبرا ع��ن تقديره
ل �ل �ج �ه��ود ال �ط �ي �ب��ة ال� �ت ��ي ب ��ذل ��ت ف��ي
إعداد التقرير.
اجتماع  12يونيو
 امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م��ذك��رة ت�ف��اه��م فيمجال التعاون الشرطي بني الكويت
واملكسيك.

 املوافقة على اتفاقية بني الكويتواملكسيك للتعاون الثقافي والفني.
 املوافقة على اتفاقية التعاون فيامل �ج��ال ال�ث�ق��اف��ي وال�ف�ن��ي ب�ين الكويت
ومصر.
 امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اونف��ي م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال�ب�ح��ث
العلمي بني الكويت وقطر.
 امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��مل�ل�ت�ع��اون ف��ي م �ج��االت ال�ن�ف��ط وال�غ��از
والبتروكيماويات بني الكويت وقطر.
 ق � ��رر امل �ج �ل��س إح� ��ال� ��ة امل �ق �ت��رحب �ت �ب �ن��ي خ �ط��ة خ �م �س �ي��ة ل�ل�ت��وظ�ي��ف
م� �ب� �ن� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ال � � �ع� � ��رض وال� �ط� �ل ��ب
حسب حاجة س��وق العمل والخطة
التنموية للدولة إلى مجلس الخدمة
املدنية لدراسته ووض��ع البرنامج
الزمني والتنفيذي للعمل باملقترح
تحقيقا أله��داف��ه امل�ن�ش��ودة ويهدف
امل �ق �ت��رح إل� ��ى ت��وف �ي��ر ف� ��رص ال�ع�م��ل
م��ن خ�ل�ال وض��ع خ��ري�ط��ة للوظائف
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وال �ق �ط��اع ال �خ��اص وت �ك��ون ال��درج��ة
الوظيفية وال��رات��ب امل�خ�ص��ص لكل
تخصص حسب ح��اج��ة ال��دول��ة من
تلك ال��وظ��ائ��ف مما يستدعي األم��ر
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ح��ال�ي��ة
ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وال �ج��ام �ع��ات
ال � � �خ� � ��اص� � ��ة وك � � �ل � � �ي� � ��ات وم � �ع � ��اه � ��د
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
اجتماع  19يونيو
 ق� � ��رر امل� �ج� �ل ��س امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ىم��ا ورد ب��ال��رؤي��ة ال �ع��ام��ة لتطوير
ال��ري��اض��ة وت�ك�ل�ي��ف ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��ري��اض��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع األم��ان��ة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ل �ت �ض �م�ي�ن امل� �ش ��روع ��ات
ال� � � ��واردة ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ض �م��ن خطة
التنمية ل�ل��دول��ة  ،وك��ذل��ك التنسيق
م��ع ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ذات ال�ص�ل��ة بما
ورد في التقرير التخاذ اإلج��راءات
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش ��روع ��ات ال�ت��ي
تضمنتها ال��رؤي��ة ال�ع��ام��ة لتطوير
الرياضة وال�ت��ي تحمل ف��ي طياتها
خطة طموحة ت�ه��دف إل��ى مستقبل
م � � �ش � � ��رق ل� � �ل � ��ري � ��اض � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة
واس� �ت� �ع ��ادة ري ��ادت� �ه ��ا ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
والحفاظ على مكانتها البارزة في
منصات التتويج في كافة املحافل
اإلقليمية والقارية والدولية.
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األخيرة
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االثنين  22رمضان  27 . 1437يونيو  -2016العدد 877

قصر نايف ..معلم شعبي بارز بمدفعه
الخاص إيذانا باإلفطار الرمضاني
أص� �ب ��ح ت �ج �م��ع ب �ع ��ض األه ��ال ��ي
ف ��ي ق �ص��ر ن ��اي ��ف (م �ب �ن��ى م�ح��اف�ظ��ة
العاصمة) وتسمر املشاهدين خلف
ال �ت �ل �ف��از ل ��رؤي ��ة م��دف��ع اإلف� �ط ��ار في
رمضان وقت املغرب من أبرز املعالم
الشعبية ف��ي أج ��واء ش�ه��ر رم�ض��ان
املبارك في البالد.

مدفع االفطار

مستشفى جابر من أكبر
المشاريع الصحية
في الشرق األوسط
أك � ��دت وزارة االع �ل��ام ام� ��س أن
م�ش��روع مستشفى ج��اب��ر األحمد
ال �ت��اب��ع ل� � ��وزارة ال �ص �ح��ة س�ي�ك��ون
م��ن أك �ب��ر امل �ش��اري��ع ال�ص�ح�ي��ة في
منطقة الشرق األوس��ط وسيحقق
نقلة نوعية كبيرة على مستوى
ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة امل�ق��دم��ة وف��ق
املعايير والتقنيات التكنولوجية
الدولية.
وق� � ��ال� � ��ت اإلع� � �ل� � ��ام ف� � ��ي ت� �ق ��ري ��ر
متخصص أع��ده ق�ط��اع الخدمات
اإلع�لام �ي��ة واإلع�ل��ام ال�ج��دي��د ل��دى
ال� � � ��وزارة ي �ع �ن��ى ب ��إب� ��راز م �ش��اري��ع
ال ��دول ��ة ال �ت �ن �م��وي��ة إن مستشفى
ج � ��اب � ��ر األح � � �م� � ��د أح� � � ��د م� �ش ��اري ��ع
الدولة التنموية في مجال تطوير
ال � �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة وس �ي �ش �ك��ل
منطقة صحية متكاملة الخدمات
ف��ي منطقة ج�ن��وب ال �س��رة ويمتد
على مساحة تصل إلى  2.4مليون
متر مربع.
وأض��اف��ت أن ن�ح��و  2700عامل
م ��ؤه ��ل ي �ق��وم��ون ب��أع �م��ال ت�ن�ف�ي��ذ
م �ب �ن��ى امل� � �ش � ��روع ال � � ��ذي ي �ح �ت��وي
على  1168سريرا طبيا و 36غرفة
ع �م �ل �ي��ات إل� ��ى ج ��ان ��ب ع� ��دد ك�ب�ي��ر
م��ن ال �غ��رف ال�ف�ن��دق�ي��ة وال�ع�لاج�ي��ة

املجهزة بأحدث ما توصلت إليه
علوم التكنولوجيا الطبية.
وبينت أن املشروع يضم أقسام
العناية امل��رك��زة وأم ��راض النساء
وال� �ب ��اط� �ن� �ي ��ة وال� � � � � ��والدة وال �ك �ل ��ى
وال � �ج � �ه� ��از ال �ه �ض �م ��ي وامل ��وال� �ي ��د
ال � � �ج� � ��دد وال � � �ج� � ��راح� � ��ة وال � �ع � �ظ� ��ام
والعناية املركزة والقلب واملسالك
ال� � �ب � ��ول� � �ي � ��ة وع � � � �ي� � � ��ادة األم� � � � � ��راض
ال �خ ��ارج �ي ��ة إل � ��ى ج ��ان ��ب خ��دم��ات
اإلس � � �ع � ��اف واإلس � � �ع� � ��اف ال� �ج ��وي
والطوارئ الطبية والحوادث.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن وزارة األش�غ��ال
العامة تعمل ج��اه��دة على إنجاز
امل � �ش ��روع وف� ��ق ال � �ج ��دول ال��زم �ن��ي
امل��وض��وع له مبينة أن املستشفى
يوجد فيه خمس ب��واب��ات مداخل
وس� � �ت � ��ة م � �ص� ��اع� ��د ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة
لخدمة املراجعني.
وذك � ��رت أن ال �ب �ن��اء ص �م��م وف��ق
األط� � � ��ر وامل � �ق� ��اي � �ي� ��س ال� �ع� �م ��ران� �ي ��ة
الحديثة مع اختيار أل��وان املبنى
بعناية كبيرة تتناسب مع تأمني
ال� � ��راح� � ��ة ال �ن �ف �س �ي ��ة ل �ل �م��راج �ع�ي�ن
ك�م��ا ت�ع�ك��س ال�ه�ن��دس��ة امل�ع�م��اري��ة
امل �س �ت �خ��دم��ة ال� �ج� �م ��ال امل �ع �م ��اري
للمستشفى.

حشد من املواطنني واملقيمني في قصر نايف

العبدالرازق يحقق المركز األول
في بطولة العالم للدراجات المائية
حقق املتسابق الكويتي يوسف
العبدالرزاق مساء امس األول كأس
املركز االول في الجولة الثانية من
ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل� �ل ��دراج ��ات امل��ائ �ي��ة
ال� �ت ��ي اخ �ت �ت �م��ت أم � ��س ف� ��ي م��دي �ن��ة
دينيا االسبانية.
وأع ��رب ال�ع�ب��دال��رزاق ف��ي اتصال
هاتفي مع (كونا) عن بالغ سعادته
ملا حققه من انجاز كبير في البطولة
ورف��ع علم الكويت وع��زف النشيط
ال��وط�ن��ي ال�ك��وي�ت��ي ف��ي اك�ب��ر محفل
وتجمع لهذه الرياضة العاملية ذات
الشعبية الكبيرة.
وأض � � � � � � ��اف :ل � �ق� ��د ت� �م� �ك� �ن ��ت ع �ب��ر
ت �ح �ق �ي �ق��ي ل �ق ��ب ه � ��ذه ال� �ج ��ول ��ة م��ن
تعويض نتيجة الجولة االولى قبل
أسبوعني في إيطاليا والتي حققت
بها امل��رك��ز الخامس بسبب أعطال
فنية واث�ب��ت للجميع ان م��ا تحقق
في الجولة األول��ى ك��ان أم��را طارئا
ليس إال» .ول�ف��ت ال��ى ان الجولتني
ال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة س�ت�ق��ام��ان خ�لال
ش�ه��ري سبتمبر وأك�ت��وب��ر املقبلني
ف ��ي ال �ص�ي�ن م �ب �ي �ن��ا ان� ��ه ي �ع �م��ل ه��و
وال �ف��ري��ق ال � ��ذي ي��راف �ق��ه ب �ك��ل جهد
على استثمار ال��وق��ت واالس�ت�ع��داد
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

• حمد خميس حمد السبع،
 68ع � ��ام � ��ا( ،ش � � �ي� � ��ع) ،رج � � ��ال:
ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ،ق ،2ش ،102م،1
تلفون ،99753064 :نساء :السرة،
ق ،3ش ،6م18
• س � � �م � � �ي� � ��رة م� � �ح� � �م � ��د ع� �ل ��ي
ال � �ح � �م� ��ران� ��ي ،ارم � � �ل� � ��ة :راش � ��د
اس �م��اع �ي��ل ب� �ه ��زاد 56 ،ع��ام��ا،
(ش� �ي� �ع ��ت) ،ح �س �ي �ن �ي��ة ال��رش �ي��د
(م�س�ل��م ب��ن ع�ق�ي��ل) ،س �ل��وى ،ق،1
ش ��ارع األق �ص��ى (ال �ع��زاء ي�ب��دأ من
الساعة التاسعة م�س��اء) ،تلفون:
99558385 - 99088988
• ح �س��ن ع� �ب ��دال ��رض ��ا ح�س��ن
ال�خ�ش��اوي 70 ،ع��ام��ا( ،شيع)،
ال� ��رم � �ي � �ث � �ي� ��ة ،ق ،10ش ،101
حسينية العترة الطاهرة ،تلفون:
99309594
• ح � �ي� ��در م �ص �ط �ف ��ى ج �م ��ال
خلف 69 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
مسجد االم��ام الحسن ،بيان ،ق،8
تلفون ،96987700 :نساء :صباح
السالم ،ق ،10ال�ش��ارع االول ،ج،4
م ،28تلفون99745817 :
• أم��ل محمد ح�س�ين ،زوج��ة:
اس � �م� ��اع � �ي� ��ل م � � � ��راد ال� �ش� �ط ��ي،
 69ع ��ام ��ا( ،ش� �ي� �ع ��ت) ،رج � ��ال:
مسجد ع�ب��اس ال �ش �ي��رازي ،بنيد
القار ،تلفون ،96687655 :نساء:
حسينية ام خليل ،الرميثية ،ق،4
ش ،46م ،46تلفون96600323 :
• شحيبه ظ��اه��ر فهد ال�ف��راع
ال �ع ��ازم ��ي ،ارم� �ل ��ة :م �ب ��ارك بن
م��دي �ع��ج ال �ع��ازم��ي 75 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،الظهر ،ق ،5ش ،6م،4
تلفون90906066 :
• أحمد أيوب القوز 77 ،عاما،
(شيع) ،رجال :قرطبة ،ق ،3ش،3
ج ،5م ،4ت� �ل� �ف ��ون،98969989 :
نساء :الرميثية ،ق ،12ش عبدالله
ب��ن ال��زب �ي��ر ،ج ،122م ،11ت�ل�ف��ون:
99793959

يوسف العبدالرزاق خالل تتويجه باملركز األول في بطولة العالم للدراجات املائية

لهاتني الجولتني بالصورة املثلى
ال � �ت� ��ي ت �ض �م ��ن م ��واص � �ل ��ة ت�ح �ق �ي��ق
م ��راك ��ز م�ت�ق��دم��ة واع� �ت�ل�اء م�ن�ص��ات
والتتويج.
وذك� ��ر ال �ع �ب��دال��رزاق ان االت �ح��اد
ال � � ��دول � � ��ي ل � ��ري � ��اض � ��ات امل � �ح� ��رك� ��ات
البحرية (يو.آي.أ م) هو اكبر واقدم
منظمة معنية بالرياضات البحرية
ل�ل�م�ح��رك��ات ك �م��ا ان ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة
ه��ي أق� ��وى ب�ط��ول��ة دراج � ��ات م��ائ�ي��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

على مستوى العالم الفتا الى انها
تحظى باهتمام إعالمي كبير حيث
من املمكن مشاهدة كافة السباقات
عبر عدد من القنوات الفضائية.
وأشاد بالدور الكبير لكل أعضاء
ف��ري �ق��ه (ك � � �ي� � ��ه.أس.آر) ف ��ي ت�ح�ق�ي�ق��ه
ه��ذا امل��رك��ز ممتدحا روح ال�ت�ع��اون
واألخ � � ��وة ال� �س ��ائ ��دة ب�ي�ن األع� �ض ��اء
س ��واء متسابقني او ف�ن�ي�ين بهدف
دعمه بكافة الوسائل املتاحة.
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