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الغانم يهنئ نظيره في جيبوتي
بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس
الجمعية الوطنية في جمهورية جيبوتي محمد علي حمد وذلك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

أعرب عن سعادته ببدء أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة لدوره في دعم الشباب

األمير :إساءة استخدام أدوات التواصل
االجتماعي سلوك مشين ومعول هدم

مدبرو ومنفذو تفجير مسجد الصادق ردوا على أدبارهم خاسئين أمام وحدة وتآزر الشعب الكويتي
أكد صاحب السمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه على
ضرورة توحيد الكلمة والتكاتف
وال � � �ت� � ��آزر وال� �ت� �م� �س ��ك ب��وح��دت �ن��ا
ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ح �م��ى ال� �ل ��ه ب�ه��ا
ك ��وي �ت �ن ��ا ال � �ع� ��زي� ��زة ف� ��ي امل ��اض ��ي
وس� �ي� �ح� �ف� �ظ� �ه ��ا دائ � � �م� � ��ا ب �ف �ض �ل��ه
السيما في ه��ذه املرحلة الدقيقة
التي تمر بها املنطقة وما تشهده
بعض دولها من مخاطر ونكبات
وصراعات.
وشدد سموه في كلمة وجهها
ال ��ى امل��واط �ن�ين ب�م�ن��اس�ب��ة العشر
األواخ��ر من شهر رمضان املبارك
ع �ل��ى ان ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ه��ي
الظل الوارف والسياج املنيع لدرء
امل� �خ ��اط ��ر ع ��ن وط �ن �ن��ا وس�لام �ت��ه
داع � � � �ي� � � ��ا س � � �م� � ��وه الس � �ت � �خ�ل��اص
ال� � � � ��دروس وال� �ع� �ب ��ر م� �م ��ا خ�ل�ف�ت��ه
ال� �ص ��راع ��ات وال � �ح� ��روب ف ��ي ه��ذه
الدول.
واكد سمو االمير ان العاقل من
اتعظ بغيره وادرك ما ينعم به في

وط �ن��ه م��ن أم��ن وأم� ��ان واس�ت�ق��رار
ورخاء.
وابدى سموه اسفه ملا نشاهده
ون�ع��اي�ش��ه م��ن اس� ��اءة الس �ت �خ��دام
ادوات ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
م �ش �ي ��را س� �م ��وه ال � ��ى ان ال �ب �ع��ض
اتخذها أداة للتسلية ومعول هدم
مل��ا ج�ب��ل عليه مجتمعنا م��ن عفة
وقيم سامية.
وزاد س �م��وه ب� ��أن ال �ت �غ��ري��دات
امل� � �غ � ��رض � ��ة وامل � �س � �ي � �ئ� ��ة ل� �ل ��وط ��ن
واملشككة بالنوايا والذمم واملليئة
بالتهم جزافا ودونما دليل تشيع
روح ال�ب�غ�ض��اء وال �ك��راه �ي��ة وه��ي
س�ل��وك مشني م�ل��يء ب��االث��ام نهى
عنه ديننا االسالمي الحنيف.
ودع� ��ا س �م��وه وس ��ائ ��ل اإلع �ل�ام
املقروءة واملرئية واملسموعة الى
ع��دم االنسياق وراء ك��ل م��ا يكتب
في وسائل التواصل االجتماعي
ونشرها دونما تمحيص.
وت� �ط ��رق س� �م ��وه ال� ��ى ال �ش �ب��اب
موكدا انهم يحظون بجل اهتمام
س�م��وه وك��ذل��ك اه�ت�م��ام الحكومة

صاحب السمو األمير خالل كلمته بمناسبة العشر األواخر من رمضان

على حد س��واء مشددا على انهم
اغ�ل��ى م��ا نملك م��ن ث��روة وافضل
اس � �ت � �ث � �م� ��ار داع � � �ي � ��ا ال � � ��ى ت �ن �م �ي��ة
ق� ��درات � �ه� ��م وم � �ه� ��ارات � �ه� ��م وص �ق��ل
م��واه �ب �ه��م وح �ث �ه��م ع �ل��ى ال �ت��زود

الصناعة :توطين  30مشروعا
بإجمالي استثمارات مليار دينار
أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت ال � � �ه � � �ي � � �ئ� � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة
للصناعة أن�ه��ا ب�ص��دد ت��وط�ين 30
م�ش��روع��ا ص�ن��اع�ي��ا ت�ص��ل اج�م��ال��ي
استثماراتها الى مليار دينار على
مساحة ت�ق��در بنحو مليوني متر
مربع مشيرة إل��ى تحقيق اي��رادات
م �ن��ذ ان �ش��ائ �ه��ا وح� �ت ��ى  31م ��ارس
 2016حوالي  660مليون دينار.
وق� � � � ��ال امل� � ��دي� � ��ر ال � � �ع� � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف م�ح�م��د ال�ع�ج�م��ي إن من
إجمالي ال��دي��ون البالغ قيمتها 10
م�ل�اي�ي�ن امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى امل�ن�ت�ف�ع�ين

ب ��ال� �ق� �س ��ائ ��م م �ب �ل ��غ  6.180م�ل�اي�ي�ن
م �س �ت �ح �ق��ة ع� �ل ��ى ج� �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة
يجري التنسيق معها بشكل دوري
ملتابعة سداد تلك املستحقات.
وأوض� � ��ح أن امل ��دي ��ون ��ات امل��ؤج��ل
ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ك ��ان ��ت ب �س �ب��ب وج� ��ود
م �ن��ازع��ات ق�ض��ائ�ي��ة م �ن �ظ��ورة أم ��ام
ال �ق �ض��اء ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت�ه��ا االج �م��ال �ي��ة
 2.300مليون دينار مشيرا الى قيام
ال�ه�ي�ئ��ة بتطبيق ن �ظ��ام ع��دم تقديم
خدماتها للمنتفعني بالقسائم في
حال التخلف عن سداد املستحقات.

وق � � ��ال ان� � ��ه ب� �ع ��د ح� �ص ��ر ك �ش��وف
امل �ت �خ �ل �ف�ي�ن ع� ��ن ال� � �س � ��داد وامل� �ب ��ال ��غ
امل � �س � �ت � �ح � �ق � ��ة ع � �ل � �ي � �ه� ��م ح � � �ت � ��ى 31
م � � � ��ارس  2015وال� � �ب � ��ال � ��غ ع� ��دده� ��م
 110م�س�ت�ث�م��ري��ن ت��م ت�ح�ص�ي��ل تلك
املستحقات من املنتفعني بالقسائم
وت�ب�ق��ى مستثمر واح ��د ي�ت��م حاليا
اتخاذ االجراءات القانونية بشأنه.
وأك� ��د ان ال�ه�ي�ئ��ة ق��ام��ت ب�ت��وط�ين
عدد  24قسيمة في أمغرة الصناعية
بمساحة اجمالية تبلغ  27الف متر
مربع.

بالعلم ومناهل املعرفة.
وأب� � � ��دى س� �م ��وه س� � � ��روره ب �ب��دء
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ل� �ن� �ش ��اط ��ه آم� �ل ��ا س � �م� ��وه ت �س �ه �ي��ل

 6يوليو أول أيام
عيد الفطر فلكيا
أعلن ال�ن��ادي العلمي أمس
أن أول أيام عيد الفطر املبارك
وغ��رة شهر ش��وال ل�ع��ام 1437
هجري يوافق فلكيا األربعاء
ال� � �س � ��ادس م � ��ن ش� �ه ��ر ي��ول �ي��و
املقبل .وق��ال مدير إدارة علوم
الفلك وال�ف�ض��اء ب��ال�ن��ادي بدر
ال�ع�م�ي��رة إن ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق
ال� �خ ��ام ��س م ��ن ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل
امل�ت�م��م لشهر رم �ض��ان الكريم
واألرب� �ع ��اء ال �س��ادس م�ن��ه أول
أي��ام عيد الفطر امل�ب��ارك وغ��رة
شهر شوال لهذا العام فلكيا.

االج��راءات الخاصة به لالستفادة
منه.
واس �ت ��ذك ��ر س �م��وه ب �ك��ل االس ��ى
ح � ��ادث ال �ت �ف �ج �ي��ر االره� ��اب� ��ي على
م�س�ج��د االم � ��ام ال� �ص ��ادق ف��ي مثل

ه� � ��ذا ال� �ش� �ه ��ر ال � �ك ��ري ��م م � ��ن ال� �ع ��ام
امل ��اض ��ي م ��ؤك ��دا س �م��وه ان ه��دف
م ��دب ��ري ��ه وم� �ن� �ف ��ذي ��ه ه� ��و اش� �ع ��ال
الفتنة وب��ث الفرقة والنعرات بني
افراد املجتمع فردوا على ادبارهم
خاسئني امام وحدة وتآزر الشعب
الكويتي الذي اظهر ابناؤه اصالة
م�ع��دن�ه��م وت�ع��اط�ف�ه��م ف��ي ال �س��راء
وال � �ض� ��راء وت �م �س �ك �ه��م ب��وح��دت�ه��م
الوطنية.
وج� ��دد س �م��وه ال�ت�ه�ن�ئ��ة بشهر
رم � �ض� ��ان امل � �ب� ��ارك وب � � ��ارك دخ� ��ول
العشر األواخ��ر منه مبتهلني إلى
امل��ول��ى تعالى أن يتقبل صيامنا
وق �ي��ام �ن��ا وص ��ال ��ح أع �م��ال �ن��ا وأن
ي�ع�ي��د ه ��ذا ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل على
وط �ن �ن��ا ال �ع��زي��ز وش�ع �ب �ن��ا ال�ك��ري��م
وعلى أمتينا العربية واإلسالمية
بوافر الخير واليمن والبركات إنه
سميع مجيب.

تفاصيل (ص)03

الصالح :حصلنا  29.6مليون دينار
من ضريبة دعم العمالة
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ��ر امل��ال �ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ان� ��س ال �ص��ال��ح ان امل �ب��ال��غ امل�ح�ص�ل��ة
من الشركات الخاضعة لقانون دعم
العمالة الوطنية للسنة املالية -2014
 2015ب�ل��غ  29.654.519دي �ن��ارا وأم��ا
املبلغ املحصل وامل��وج��ه لبيت الزكاة

ف�ق��د ب�ل��غ  7.155.895دي �ن��ارا وامل�ب�ل��غ
امل�ح�ص��ل وامل��وج��ه ل�ل�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة
ب �ل��غ  12.002.403دن��ان �ي��ر .وأض ��اف
الصالح ردا على سؤال للنائب حمود
ال�ح�م��دان ان ال�ش��رك��ات ال�ت��ي تتخلف
ع��ن ال��دف��ع تمنح مهلة ش�ه��ر للسداد
فان لم تلتزم تحل الى القضاء.

ملف «الدستور» :حصاد دور االنعقاد الرابع
 372 -قرارا لمجلس األمة في دور االنعقاد الرابع
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هنأ قطر والعراق وجيبوتي

األمير يستقبل رئيس مجلس إدارة
شركة أوريدو لالتصاالت
اس�ت�ق�ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح -ح� �ف� �ظ ��ه ال �ل��ه
ورع��اه -بقصر السيف ظهر أمس
رئيس مجلس إدارة شركة اوريدو
ل �ل�ات � �ص ��االت ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��ود ب��ن
ناصر آل ثاني والرئيس التنفيذي
لشركة اوريدو لالتصاالت الشيخ
محمد بن عبد الله آل ثاني.
وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن ��ائ ��ب وزي ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
علي الجراح.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ب �ع��ث ص��اح��ب
ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى ال ��رئ� �ي ��س
إس � �م ��اع � �ي ��ل ع � �م ��ر ج� �ي� �ل ��ه رئ� �ي ��س
ج� �م� �ه ��وري ��ة ج �ي �ب ��وت ��ي ال �ش �ق �ي �ق��ة
ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �ب �ل��د ال �ش �ق �ي��ق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -ب�ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ىال ��رئ� �ي ��س إس �م��اع �ي��ل ع �م ��ر ج�ي�ل��ه
رئ � � �ي� � ��س ج � �م � �ه � ��وري� ��ة ج� �ي� �ب ��وت ��ي

الشقيقة ضمنها س�م��وه خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
والعافية.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ب�ع��ث حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية تهنئة
إل��ى أخ�ي��ه ص��اح��ب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
ق�ط��ر الشقيقة أع ��رب فيها سموه
رع � � ��اه ال� �ل ��ه ع� ��ن خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه
ب �م �ن��اس �ب��ة ذك � � ��رى ت ��ول ��ي س �م��وه
مقاليد الحكم مشيدا سموه بما
ح �ق �ق �ت��ه دول � ��ة ق �ط��ر ال �ش �ق �ي �ق��ة م��ن
إنجازات حضارية وتنمية شاملة
ف ��ي ظ ��ل ق� �ي ��ادة س� �م ��وه ال�ح�ك�ي�م��ة
ومتمنيا لسموه م��وف��ور الصحة
ودوام ال� �ع ��اف� �ي ��ة ول� � ��دول� � ��ة ق �ط��ر
ال�ش�ق�ي�ق��ة وش �ع �ب �ه��ا ال �ك��ري��م دوام
العزة والرفعة واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل��ى

سمو أمير البالد مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة اوريدو

أخيه صاحب السمو الشيخ تميم
ب��ن حمد آل ث��ان��ي أم�ي��ر دول��ة قطر
الشقيقة ضمنها س�م��وه خالص
ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ذك � ��رى ت��ول��ي
س� �م ��وه م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك ��م م�ت�م�ن�ي��ا
ل �س �م��وه دوام ال �ص �ح��ة وم ��وف ��ور
ال �ع��اف �ي��ة ول� ��دول� ��ة ق �ط��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة
وش � �ع � �ب � �ه� ��ا ال� � �ك � ��ري � ��م ك� � ��ل ال� ��رق� ��ي
واالزدهار.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر

امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.
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�ت��ي تهنئة إل��ى
أخ �ي��ه ال��رئ �ي��س د .ف� ��ؤاد م�ع�ص��وم
رئيس جمهورية ال�ع��راق الشقيق
وأخ� � �ي � ��ه دول � � � ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س ح� �ي ��در
ال �ع �ب��ادي رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء

ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ال � �ع� ��راق ال�ش�ق�ي��ق
عبر فيهما سموه حفظه الله عن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ل�ه�م��ا ول�ح�ك��وم��ة
وش�ع��ب ال �ع��راق الشقيق بتحرير
م��دي �ن��ة ال �ف �ل��وج��ة م ��ن س �ي �ط��رة ما
ي �س �م��ى ب�ت�ن�ظ�ي��م داع � ��ش ع �ل��ى يد
ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة وت�ط�ه�ي��ره��ا من
ج� � ��ذور ه � ��ذا ال �ت �ن �ظ �ي��م اإلره� ��اب� ��ي
متمنيا س�م��وه رع ��اه ال�ل��ه أن يعم
األم � � ��ن واإلس � �ت � �ق� ��رار ك ��اف ��ة رب� ��وع

العراق الشقيق وأن يحقق للشعب
العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه
م��ن رق ��ي وت �ق��دم وإزده� � ��ار وي��دي��م
عليهما موفور الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ب� �ب ��رق� �ي� �ت ��ي ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � � ��ى أخ� �ي ��ه
ال��رئ �ي��س ال��دك �ت��ور ف ��ؤاد معصوم
رئيس جمهورية ال�ع��راق الشقيق
وأخ� � �ي � ��ه دول � � � ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س ح� �ي ��در
ال �ع �ب��ادي رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ال � �ع� ��راق ال�ش�ق�ي��ق
ضمنهما س�م��وه خ��ال��ص تهانيه
ل�ه�م��ا ول �ح �ك��وم��ة وش �ع��ب ال �ع��راق
الشقيق بتحرير مدينة الفلوجة
م ��ن س �ي �ط��رة م ��ا ي �س �م��ى بتنظيم
داع ��ش ع�ل��ى ي��د ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة
م�ت�م�ن�ي��ا س �م��وه ل �ل �ع��راق ال�ش�ق�ي��ق
االم��ن واالستقرار وتحقيق كل ما
ي�ن�ش��ده ال�ش�ع��ب ال�ع��راق��ي الشقيق
من رقي وتقدم وازدهار.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب� �ب ��رق� �ي� �ت ��ي ت �ه �ن �ئ��ة
مماثلتني.

ولي العهد استقبل الصالح والصبيح والعلي

ولي العهد مستقبال الصالح

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

وسموه مستقبال الصبيح

صباح امس نائب رئيس مجلس
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي � ��ر
النفط بالوكالة أنس الصالح.

كما استقبل سمو ول��ي العهد
حفظه الله بقصر السيف صباح
أمس وزيرة الشؤون االجتماعية

وال�ع�م��ل ووزي� ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ه �ن��د
الصبيح.

واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال� � �ل � ��ه ب �ق �ص��ر

السيف صباح امس رئيس جهاز
األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
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سموه وجه كلمة إلى المواطنين بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان المبارك

األمير :وحدتنا الوطنية هي السياج
المنيع لدرء المخاطر عن وطننا وسالمته
الكويت دولة دستور ومؤسسات وأنظمة تضمن الحياة الكريمة لكل فرد في المجتمع
أكد صاحب السمو
أمير البالد أن وحدتنا
الوطنية التي حمى اهلل
تعالى بها الكويت هي
الظل الوارف والسياج
المنيع لدرء المخاطر عن
وطننا وسالمته.
وأضاف سموه في
كلمة وجهها سموه
امس الى المواطنين
بمناسبة العشر األواخر
من شهر رمضان
المبارك قائال :ما احوجنا
في هذه المرحلة
الدقيقة التي تمر بها
المنطقة وما تشهده
بعض الدول من مخاطر
ونكبات إلى توحيد
الكلمة والتكاتف والتآزر
والتمسك بوحدتنا
الوطنية.
وشدد سموه على أن
العاقل هو من يتعظ
بغيره ويدرك ما ينعم
به في وطنه من أمن
وأمان واستقرار.
وفيما يلي نص كلمة
سمو األمير:

بسم الله الرحمن الرحيم
(إن ال � ��ذي � ��ن آم � � �ن � ��وا وع� �م� �ل ��وا
ال� � �ص � ��ال� � �ح � ��ات ي � �ه� ��دي � �ه� ��م رب� �ه ��م
ب ��إي �م ��ان �ه ��م ت � �ج ��ري م� ��ن ت�ح�ت�ه��م
األنهار في جنات النعيم) صدق
الله العظيم
الحمد لله ال��ذي وفقنا إلدراك
ش� �ه ��ر رم� � �ض � ��ان وأع � ��ان� � �ن � ��ا ع �ل��ى
صيامه وقيامه ونصلي ونسلم
على م��ن بعثه ال�ل��ه تعالى رحمة
للعاملني نبينا محمد وع�ل��ى آل��ه
وأصحابه أجمعني.
إخواني وأبنائي الكرام السالم
ع �ل �ي �ك��م ورح � �م� ��ة ال � �ل ��ه وب ��رك ��ات ��ه
أت � �ح ��دث إل �ي �ك��م ف ��ي ه � ��ذه ال �ل�ي �ل��ة
م ��ن ل �ي��ال��ي ال �ع �ش��ر األواخ� � � ��ر م��ن
رمضان املبارك جريا على عادتنا
ال� �ح� �م� �ي ��دة ف � ��ي ل � �ق� ��اء وت� ��واص� ��ل
معكم على الخير واملحبة ألجدد
ال�ت�ه�ن�ئ��ة ب�ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك
وأبارك لكم دخول العشر األواخر
منه مبتهلني إلى املولى تعالى أن
يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح
أع �م��ال �ن��ا وأن ي �ع �ي��د ه� ��ذا ال�ش�ه��ر
ال �ف �ض �ي��ل ع� �ل ��ى وط� �ن� �ن ��ا ال �ع��زي��ز
وش �ع �ب �ن��ا ال �ك��ري��م وع �ل��ى أم�ت�ي�ن��ا
العربية واإلسالمية بوافر الخير
وال� �ي� �م ��ن وال � �ب� ��رك� ��ات إن � ��ه س�م�ي��ع
مجيب.
إخ� ��وان� ��ي وأب� �ن ��ائ ��ي ل �ق��د أن �ع��م
ال� �ب ��اري ج��ل وع�ل�ا ع�ل�ي�ن��ا بنعمه
الجليلة وأفضاله العظيمة التي
ال ت�ع��د وال ت�ح�ص��ى ف�ق��د أك��رم�ن��ا
ب � ��اإلس �ل��ام وك� �ف ��ى ب� ��ه م� ��ن ن�ع�م��ة
وأفاء علينا بوطن آمن ينعم أهله
بالخير وال��رخ��اء وأح ��اط أب�ن��اءه
بالتراحم والتواصل وبالتعاضد
وال�ت�ك��ات��ف ف��ي ظ��ل دول ��ة دس�ت��ور
وم � ��ؤس � �س � ��ات وأن � �ظ � �م� ��ة ت �ض �م��ن
ال� �ح� �ي ��اة ال� �ك ��ري� �م ��ة ل� �ك ��ل ف � ��رد ف��ي
امل�ج�ت�م��ع وه ��ي وال �ل��ه ن�ع��م علينا
أن نستشعرها دائما وأن نرسخ
م�ع��ان�ي�ه��ا ف��ي ن�ف��وس�ن��ا ون��ول�ي�ه��ا
ح�ق�ه��ا ب��ال�ش�ك��ر وال �ث �ن��اء ل�ل�ب��اري
تعالى املتفضل واملنعم.
إخ��وان��ي وأب�ن��ائ��ي م��ا أحوجنا
ف ��ي ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ال��دق �ي �ق��ة ال�ت��ي
ت �م��ر ب �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة وم � ��ا ت �ش �ه��ده
بعض دولها من مخاطر ونكبات
وص� ��راع ��ات إل� ��ى ت��وح �ي��د ال�ك�ل�م��ة
وال� �ت� �ك ��ات ��ف وال� � �ت � ��آزر وال �ت �م �س��ك
ب��وح��دت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي حمى
ال�ل��ه تعالى بها كويتنا العزيزة
ف��ي امل��اض��ي وس�ي�ح�ف�ظ�ه��ا دائ �م��ا

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد موجها كلمة بمناسبة العشر األواخر

ب� �ف� �ض� �ل ��ه ف � �ه� ��ي ال� � �ظ � ��ل ال� � � � ��وارف
والسياج املنيع لدرء املخاطر عن
وطننا وسالمته وإننا مدعوون
الستخالص الدروس والعبر مما
خلفته تلك الصراعات والحروب
في هذه ال��دول فالعاقل من اتعظ
ب �غ �ي��ره وأدرك م ��ا ي �ن �ع��م ب ��ه ف��ي
وط �ن��ه م��ن أم��ن وأم� ��ان واس�ت�ق��رار
ورخاء.
إخ� ��وان� ��ي وأب� �ن ��ائ ��ي ان ع��امل �ن��ا
ال �ي��وم ت�ت�ج��اذب��ه األه � ��واء واآلراء
خ ��اص ��ة ف ��ي ظ ��ل م ��ا ن �ش �ه��ده م��ن
انفتاح وتطور إعالمي سريع مما
ي�ت��وج��ب م�ع��ه ال�ن�ص��ح واإلرش� ��اد
وال � �ت� ��وج � �ي� ��ه ألب � �ن ��ائ � �ن ��ا ل �س �ل��وك
الطريق القويم.
وإن مما يؤسف له ما نشاهده
ون�ع��اي�ش��ه م��ن إس ��اءة الس�ت�خ��دام
أدوات التواصل االجتماعي حيث
ات �خ��ذه��ا ال �ب �ع��ض أداة للتسلية
وم � � �ع� � ��ول ه� � � ��دم مل� � ��ا ج � �ب� ��ل ع �ل �ي��ه
مجتمعنا م��ن ع�ف��ة وق�ي��م سامية
وأخ �ل��اق ف��اض �ل��ة ت��وارث �ن��اه��ا من
اآلباء واألجداد عبر نشر املقاالت
وال �ت �غ��ري��دات امل�غ��رض��ة واملسيئة
للوطن واملشككة بالنوايا والذمم
وامل�ل�ي�ئ��ة ب��ال�ت�ه��م ج��زاف��ا ودون �م��ا
دليل فأشاع بذلك روح البغضاء
وال� �ك ��راه� �ي ��ة وأص �ب �ح��ت امل �ح��اك��م
ت �ع��ج ب��ال �ق �ض��اي��ا امل��رف��وع��ة ج��راء

ذل � ��ك وه � ��و س� �ل ��وك م� �ش�ي�ن م �ل��يء
باآلثام نهى عنه ديننا اإلسالمي
ال� �ح� �ن� �ي ��ف ال� � � ��ذي أم� � ��ر ب��ال �ت �ث �ب��ت
وصون األعراض.
ول�ن��ا وط�ي��د األم��ل ف��ي مختلف
وسائل إعالمنا املقروءة واملرئية
وامل� �س� �م ��وع ��ة وال � �ت� ��ي ه� ��ي دائ �م ��ا
م�ح��ل ت�ق��دي��رن��ا واع �ت��زازن��ا ب�ع��دم
االن �س �ي��اق وراء ك��ل م��ا يكتب في
وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
ون�ش��ره��ا دون �م��ا تمحيص حتى
ال تسهم ف��ي ت�ن��ام��ي وإب� ��راز ه��ذه
الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا.
إخ � � ��وان � � ��ي وأب� � �ن � ��ائ � ��ي ي �ح �ظ��ى
شبابنا بجل اهتمامنا واهتمام
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ح ��د س� ��واء فكما
أسلفنا م��رارا فهم أغلى ما نملك
من ثروة وأفضل استثمار وعلينا
ت �ن �م �ي ��ة ق � ��درات � �ه � ��م وم� �ه ��ارات� �ه ��م
وص �ق��ل م��واه �ب �ه��م وح �ث �ه��م على
ال �ت��زود ب��ال�ع�ل��م وم �ن��اه��ل امل�ع��رف��ة
ل� �ي� �ك ��ون ��وا أك� �ث ��ر ن �ض �ج��ا ووع� �ي ��ا
وت�ح�ص�ي�ن��ا م ��ن األف� �ك ��ار ال�ض��ال��ة
وال �س �ل��وك امل �ن �ح��رف وت�ح�ف�ي��زه��م
على املزيد من العطاء واملشاركة
ف��ي تنمية وط�ن�ه��م ورق �ي��ه ولعله
مما يسر بدء الصندوق الوطني
ل� ��رع� ��اي� ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ل�ن�ش��اط��ه
آملني تسهيل اإلجراءات الخاصة

به لالستفادة منه.
إخواني وأبنائي نستذكر بكل
األس��ى ح��ادث التفجير اإلره��اب��ي
ع� �ل ��ى م� �س� �ج ��د اإلم� � � � ��ام ال � �ص� ��ادق
ف��ي م �ث��ل ه ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ك��ري��م من
ال �ع��ام امل��اض��ي وال � ��ذي أس �ف��ر عن
اس �ت �ش �ه ��اد ال� �ع� �ش ��رات وإص ��اب ��ة
امل�ئ��ات وه��دف م��دب��روه ومنفذوه
ب �س �ل��وك �ه��م ال �ش �ي �ط��ان��ي إش �ع ��ال
الفتنة وبث الفرقة والنعرات بني
أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي ف ��ردوا
ع� �ل ��ى أدب� � ��اره� � ��م خ ��اس� �ئ�ي�ن أم � ��ام
وح � ��دة وت � ��آزر ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
الذي أظهر أبناؤه أصالة معدنهم
وتعاطفهم ف��ي ال �س��راء وال �ض��راء
وت�م�س�ك�ه��م ب��وح��دت �ه��م ال��وط�ن�ي��ة
سائلني امل��ول��ى تعالى أن يتغمد
الشهداء بواسع رحمته ومغفرته
وي �س �ك �ن �ه��م ف �س �ي��ح ج� �ن ��ات ��ه وأن
يعجل بشفاء املصابني.
إخ � � ��وان � � ��ي وأب� � �ن � ��ائ � ��ي ن �ع �ي��ش
ه��ذه الليالي امل�ب��ارك��ة م��ن العشر
األواخ��ر من شهر رمضان املبارك
مبتهلني إل��ى املولى جل وع�لا أن
يغفر ذن��وب�ن��ا وي�م�ح��و خطايانا
ويجعلنا ممن صامه وقامه وأن
ي��وح��د ق�ل��وب�ن��ا وغ��اي��ات�ن��ا ليكون
حب الكويت والعمل املخلص من
أجلها رائ ��دا لنا ويحفظ وطننا
وي��دي��م عليه نعمة األم��ن واألم��ان
وال ��رخ ��اء واالزده � � ��ار وأن يجمع
ك �ل �م��ة امل �س �ل �م�ين ق��اط �ب��ة وي��وح��د
ص � �ف� ��وف � �ه� ��م وي � �ح � �ق� ��ن دم � ��اء ه � ��م
ويحفظ أوطانهم.
م� �س� �ت ��ذك ��ري ��ن ب � �ك� ��ل ال� �ت� �ق ��دي ��ر
واإلج �ل�ال أم�ي��رن��ا ال��راح��ل الشيخ
ج��اب��ر األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
وأم � �ي� ��رن� ��ا ال � ��وال � ��د ال� �ش� �ي ��خ س�ع��د
العبدالله ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح طيب
الله ثراهما رافعني أكف الضراعة
إل� � ��ى ال� � �ب � ��اري ت� �ع ��ال ��ى أن ي�س�ب��غ
عليهما رحمته وواس ��ع مغفرته
وي �س �ك �ن �ه �م��ا ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه م��ع
ال�ص��ال�ح�ين وح�س��ن أول �ئ��ك رفيقا
وأن يرحم شهداءنا األبرار الذين
ب��ذل��وا دم��اء ه��م ال��زك�ي��ة دف��اع��ا عن
ال��وط��ن العزيز وم��وت��ان��ا أجمعني
ويعلي منازلهم في جنات النعيم.
وال� �س�ل�ام ع�ل�ي�ك��م ورح� �م ��ة ال�ل��ه
وبركاته.

ما أحوجنا
إلى توحيد الكلمة
والتكاتف والتآزر
والتمسك بوحدتنا
الوطنية في
منطقة تمر بمخاطر
ونكبات وصراعات
مدعوون
الستخالص الدروس
والعبر مما خلفته
الصراعات والحروب
العاقل من يتعظ
بغيره ويدرك ما
ينعم به في وطنه
من أمن وأمان
واستقرار ورخاء
التغريدات المغرضة
والمسيئة للوطن
والمليئة بالتهم
جزافا تشيع روح
البغضاء والكراهية
على مختلف وسائل
اإلعالم المقروءة
والمرئية عدم
االنسياق وراء كل
ما يكتب في وسائل
التواصل االجتماعي
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لم يستبعد آثار سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليورو وأسعار الفائدة

مجلس الوزراء يستعرض تداعيات وانعكاسات
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

شدد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية
ووزير النفط بالوكالة
أنس الصالح لمجلس
الوزراء أن بنك الكويت
المركزي يتابع التطورات
والتداعيات كافة
المتعلقة واالنعكاسات
المترتبة على خروج
المملكة المتحدة من
كيان االتحاد األوروبي
مؤكدا استعداده
التخاذ اإلجراءات
والتدابير التي تهدف إلى
تعزيز االستقرار النقدي
والمالي في البالد
وأضاف خالل االجتماع
األسبوعي لمجلس
الوزراء أن االستثمارات
الكويتية في بريطانيا
تعتبر أصوال ملموسة
تتمثل في العقار والبنى
التحتية والسندات
الحكومية واألسهم
موضحا أن ثمة آثارا
مباشرة ال يمكن
استبعادها خالل الفترة
الحالية تتمثل في سعر
صرف الجنيه اإلسترليني
واليورو وأسعار الفائدة
وإلى التفاصيل:

االستثمارات
الكويتية في
بريطانيا أصول
ملموسة وهي
استثمارات عالية
الجودة
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

ع �ق��د م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ك��وي�ت��ي
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر أمس
ف ��ي ق��اع��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء بقصر
السيف برئاسة سمو الشيخ جابر
امل� � �ب � ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
وبعد االجتماع صرح وزير الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد عبد الله املبارك الصباح بما
يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل
اجتماعه على الرسالة التي تلقاها
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه م� ��ن ال��رئ �ي��س
ع �ب��د رب � ��ه م �ن �ص��ور ه� � ��ادي رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وامل�ت�ض�م�ن��ة
التعبير عن التقدير واالمتنان على
م��ا تقدمه دول��ة الكويت م��ن جهود
م �ش �ه��ودة ل �خ��دم��ة ال �ي �م��ن وش�ع�ب��ه
والتي تستهدف تعزيز تلك الجهود
والتوصل إلى كل ما من شأنه حقن
دم��اء األشقاء في اليمن واستعادة
استقراره.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
الرسالة التي تلقاها سموه حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه م��ن د .ح �ي��در ال�ع�ب��ادي
رئ �ي ��س م �ج �ل��س وزراء ج �م �ه��وري��ة
ال � � �ع� � ��راق وال� � �ت � ��ي ت� ��أت� ��ي ف � ��ي إط � ��ار
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ط �ي �ب��ة ب�ين
البلدين الشقيقني وأوج��ه تنميتها
وتطويرها في املجاالت كافة.
ث��م أح��اط الشيخ ص�ب��اح الخالد
ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل ��رئ � �ي ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة مجلس
ال� � ��وزراء ع�ل�م��ا ب�ن�ت��ائ��ج امل�ب��اح�ث��ات
التي أج��راه��ا هو ود .نبيل العربي
األمني العام لجامعة الدول العربية
خ�لال ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام بها للبالد
وال �ت��ي ت��م خ�لال �ه��ا ب �ح��ث ت �ط��ورات
األوضاع في املنطقة العربية.
كما أحاط معاليه املجلس بزيارة
األم�ين العام لألمم املتحدة بان كي
م��ون وال�ت��ي منحه خاللها حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه الله

ورع� ��اه وس ��ام ال �ك��وي��ت ذا ال��وش��اح
من الدرجة املمتازة تقديرا لجهوده
املبذولة واملميزة ف��ي مجال العمل
السياسي والخدمات الجليلة التي
قدمها سعيا لنشر السالم الدولي.
وأح��اط مجلس ال ��وزراء بفحوى
نتائج لقائه معه والذي تناول دور
األم � ��م امل �ت �ح��دة ف ��ي إح �ل��ال ال �س�لام
وك��ذل��ك ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة إلن �ج��اح
م � �ش� ��اورات ال� �س�ل�ام ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ت��ي
تستضيفها دول ��ة ال�ك��وي��ت ل�ع��ودة
األمن واالستقرار إلى اليمن وحقن
دم� � ��اء ش �ع �ب��ه ال �ش �ق �ي��ق ب��اإلض��اف��ة
إل � ��ى ب �ح ��ث امل� �س� �ت� �ج ��دات ف� ��ي م�ل��ف
األزم��ة السورية ومكافحة اإلره��اب
ل �ت �ح �ق �ي��ق األم � � ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار ف��ي
العالم.
كما استمع مجلس ال ��وزراء إلى
ش ��رح ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
بالوكالة أن��س خالد الصالح حول
االن�ع�ك��اس��ات امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى خ��روج
اململكة امل�ت�ح��دة م��ن ك�ي��ان االت�ح��اد
األوروب� � � ��ي إث� ��ر ن �ت��ائ��ج االس �ت �ف �ت��اء
وت � ��أي� � �ي � ��د ال � �ش � �ع � ��ب ال � �ب ��ري � �ط ��ان ��ي
ل�لان�س�ح��اب م��ن االت �ح��اد األوروب ��ي
مؤكدا أن االستثمارات الكويتية في
بريطانيا تعتبر أص ��وال ملموسة
تتمثل في العقار والبنى التحتية
وال�س�ن��دات الحكومية واألس�ه��م ما
يعتبر اس�ت�ث�م��ارات ع��ال�ي��ة ال�ج��ودة
وط��وي �ل��ة األج� ��ل وأوض � ��ح ب ��أن ثمة
آث��ارا مباشرة ال يمكن استبعادها
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ت�ت�م�ث��ل في
س�ع��ر ص ��رف ال�ج�ن�ي��ه اإلس�ت��رل�ي�ن��ي
واليورو وأسعار الفائدة.
ون� � � � ��وه ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء ووزي��ر املالية ووزي��ر النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح مل�ج�ل��س
ال � ��وزراء ب��أن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
يتابع التطورات والتداعيات كافة
املتعلقة بهذا األم��ر لدراسة آثارها
م�ح�ل�ي��ا م��ؤك��دا اس �ت �ع��داده الت �خ��اذ

اإلج � ��راءات وال�ت��داب�ي��ر ال�ت��ي تهدف
إل� � ��ى ت� �ع ��زي ��ز االس � �ت � �ق � ��رار ال �ن �ق��دي
واملالي في البالد.
وض �م��ن إط� ��ار ح ��رص ال�ح�ك��وم��ة
واهتمامها بتعزيز وإع ��ادة ال��روح
الوطنية لفئة الشباب بدولة الكويت
ف �ق��د اس �ت �ع��رض امل �ج �ل��س ال ��دراس ��ة
ال � �ت� ��ي أع � ��ده � ��ا امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب ب�ش��أن
ت�ع��زي��ز ال �ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي دول��ة
الكويت (دراسة الواقع واستشراف
امل�س�ت�ق�ب��ل) واس�ت�م��ع امل�ج�ل��س بهذا
ال� �ص ��دد إل� ��ى ع� ��رض ق ��دم ��ه ال�ش�ي��خ
س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود وزي� � � ��ر اإلع �ل ��ام
ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
وأع � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل �ك �ل �ف��ة إع � ��داد
ال ��دراس ��ة ت�ض�م��ن ش��رح��ا ألب� ��رز ما
جاء بالدراسة من بحث في قضية
الهوية الوطنية وتحليل مقومات
وجودها في الوعي العام والتعرف
على أهم التحديات واملخاطر التي
ت��واج��ه ال�ه��وي��ة واالن �ت �م��اء الوطني
ف��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت وت �ق��دي��م ت�ص��ور
ي�م�ك��ن االع �ت �م��اد ع�ل�ي��ه ف��ي تأصيل
الهوية الوطنية ومواجهة األخطار
التي تواجهها وتعزيز مسارها في
املجتمع.
ك �م��ا رك � ��زت ال � ��دراس � ��ة ع �ل��ى أه��م
ال � �س � �ل � �ب � �ي� ��ات ال� � �ت � ��ي ت � �ح � �ت� ��اج إل� ��ى
م� �ع ��ال� �ج ��ة س� ��ري � �ع� ��ة ف� � ��ي م � �ج� ��االت
التعليم والشباب واإلع�ل�ام واألم��ن
والتحزبات.
ودار ال�ج��زء الثاني م��ن ال��دراس��ة
ح��ول أث��ر التواصل االجتماعي في
تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب
ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون ت��أث��ره��م
السلبي بالفوضى املعلوماتية في
حني ركز الجزء الثالث من الدراسة
على البرامج واملشاريع التنفيذية
ال � �ت � ��ي ت� �س� �ه ��م ب �ت �ح �ق �ي ��ق ال� �ه ��وي ��ة
ال��وط�ن�ي��ة وه��ي امل�ش��اري��ع التربوية
والثقافية واإلعالمية.
وق� � ��د ع� �ب ��ر امل� �ج� �ل ��س ع� ��ن ش �ك��ره

وتقديره الجهود املبذولة في إعداد
ه ��ذه ال ��دراس ��ة ال�ش��ام�ل��ة وال �ت��ي من
شأنها تعزيز ال��روح الوطنية لدى
الشباب الكويتي بما يحقق رؤي��ة
ورس ��ال ��ة وأه � � ��داف ت �ع��زي��ز ال �ه��وي��ة
الوطنية في دولة الكويت.
ث��م بحث مجلس ال ��وزراء ش��ؤون
مجلس األم ��ة واط �ل��ع ب�ه��ذا ال�ص��دد
ع �ل��ى امل� ��وض� ��وع� ��ات امل� ��درج� ��ة ع�ل��ى
جدول أعمال جلسة مجلس األمة.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
ال ��راه� �ن ��ة ف ��ي ال �س ��اح ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
على الصعيدين ال�ع��رب��ي وال��دول��ي
وب � � �ه � � ��ذا ال � � �ص � � ��دد أدان امل� �ج� �ل ��س
ال �ع �م ��ل اإلره � ��اب � ��ي ال � � ��ذي وق � ��ع ف��ي
م�خ�ي��م ال��رك �ب��ان ب��امل�م�ل�ك��ة األردن �ي��ة
ال �ه��اش �م �ي��ة ي� ��وم ال �ث�ل�اث ��اء امل��اض��ي
بالقرب من الحدود السورية والذي
أسفر عن مقتل العديد من منتسبي
ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة وج� � ��رح آخ ��ري ��ن
مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض
مل�ث��ل ه��ذه األع �م��ال اإلره��اب �ي��ة التي
ت �ن��اف��ي األدي� � ��ان وال �ق �ي��م واألع � ��راف
اإلن �س��ان �ي��ة ك��اف��ة وي �ت �ق��دم بخالص
ال �ت �ع��ازي وامل� ��واس� ��اة ل �ج�لال��ة امل�ل��ك
ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن ال �ح �س�ي�ن ول �ح �ك��وم��ة
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة
وألسر الضحايا وتمنياته بالشفاء
ال�ع��اج��ل للمصابني م�ج��ددا دعوته
املجتمع الدولي لتجسيد التضامن
العاملي ملحاربة اإلرهاب في صوره
وأشكاله كافة مؤكدا مساندة دولة
الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة
آفة اإلرهاب والقضاء عليه.

مستعدون التخاذ
إجراءات وتدابير
تعزيز االستقرار
النقدي والمالي
في البالد
البنك المركزي
يتابع تطورات
وتداعيات خروج
بريطانيا من
األوروبي
المجلس استعرض
دراسة أعدها
المجلس الوطني
للثقافة والفنون
بشأن تعزيز
الهوية الوطنية
الحكومة تدين
العمل اإلرهابي
في مخيم الركبان
باألردن
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الطريجي يسأل عن إغالق المكتب
الثقافي في كندا
ت � � �ق� � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي بسؤال الى وزير التربية
والتعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
ج��اء فيه :نمى ال��ى علمي ان وزارة
التعليم العالي تعتزم اغالق املكتب
الثقافي في كندا لذا يرجى افادتي
باآلتي:
 ه� ��ل ت� ��م ع �م��ل دراس � � ��ة ج� ��دوىوب� �ن ��اء ع �ل �ي �ه��ا ت ��م ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رار؟
وه��ل تم التنسيق مع سفارة دولة
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ك� �ن ��دا؟ م ��ع ال �ع �ل��م ان
املكتب تأسس بطلب م��ن السفارة
من خالل وزارة الخارجية.
وه � ��ل ت ��م ال� �ت� �ش ��اور م ��ع امل �ك �ت��ب
ال �ث �ق��اف��ي ف ��ي ك �ن ��دا واالس �ت �ئ �ن��اس
برأيه؟
وه� � � � ��ل ت � � ��م اخ� � � � ��ذ رأي ات� � �ح � ��اد
ط�ل�ب��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ك �ن��دا ح��ول ه��ذا
املوضوع؟
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب �ع��دد واس �م��اء
الطلبة الذين يشرف عليهم املكتب
املبتعثني من جميع الجهات؟
ومن الذي سيشرف على الطلبة
عند تطبيق ه��ذا ال �ق��رار؟ اذا كانت
االج� � ��اب� � ��ة م� �ك� �ت ��ب واش � �ن � �ط� ��ن ف �ه��ل

ت ��م ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع واش �ن �ط��ن ح��ول
امكانياتهم في االشراف على طلبة
ك �ن��دا ام س �ي �ق��وم ب� ��االش� ��راف على
الطلبة املنظمة التي كانت تشرف
عليهم قبل تأسيس املكتب عندما
كان عدد الطلبة قليال وكانت تقوم
ب�ت�ح�ص�ي��ل رس � ��وم س �ن��وي��ة ع��ال�ي��ة
على كل طالب؟
وهل تم دراس��ة التكاليف املالية
ع �ن ��د اغ �ل ��اق امل� �ك� �ت ��ب؟ وم � ��ا اآلث � ��ار
امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ال�ط�ل�ب��ة ب �ع��د اغ�ل�اق
املكتب؟
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر دع ��ا ال�ط��ري�ج��ي
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية وزي��ر النفط بالوكالة أنس
ال �ص��ال��ح إل ��ى اإلي� �ع ��از ل�ل�ق�ط��اع��ات
التابعة له ال سيما الهيئة العامة
لإلستثمار والبنك املركزي إلصدار
ب� �ي ��ان ��ات ت �ط �م �ئ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن إل ��ى
الجدية في متابعة ارتدادات خروج
ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح ��اد االوروب� ��ي
ع�ل��ى م�م�ت�ل�ك��ات�ه��م واس�ت�ث�م��ارات�ه��م
وودائعهم في اململكة املتحدة .
وأضاف الطريجي أن ما نسمعه
ون� � �ق � ��رأه م � ��ن ذوي االخ� �ت� �ص ��اص

د .عبدالله الطريجي

ال �ع��رب وال�ع��امل�ي�ين ح��ول ت��داع�ي��ات
ه��ذا ال �خ��روج ت�ض��ع امل��واط �ن�ين في
قلق على مدخراتهم وعلى ودائع
ال �ه �ي �ئ��ة م ��ن دون أن ن �س �ت �م��ع إل��ى
بيان رسمي من الجهات املختصة
وأخ � � ��ص ه� �ن ��ا ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م ��ار
وال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي م �ت �س��ائ�لا م�ت��ى
يستفيق مسؤوال هاتني الجهتني؟
وه��ل ب��در السعد ومحمد الهاشل
صائمان عن الكالم أيضا في هذا
الشهر الفضيل؟

وق� ��ال ال �ط��ري �ج��ي :إم ��ا أن ه��ذي��ن
امل �س��ؤول�ين ال ي�ع��رف��ان م��ا ي�ق��والن��ه
ف � ��ي م � �ث ��ل ه � � ��ذا ال� � �ح � ��دث ال� �ع ��امل ��ي
ال�خ�ط�ي��ر وإم ��ا أن�ه�م��ا ي�ع�ت�ق��دان أن
م�ث��ل ه��ذا ال �ح��دث غ�ي��ر امل�س�ب��وق ال
يستحق جرعة اطمئنان حكومية
تجاه املواطنني مؤكدا أن استمرار
نومهما في العسل لم يكن الغاية
ال�ت��ي م��ن أج�ل�ه��ا ت��م تعيينهما في
ه ��ذي ��ن امل �ن �ص �ب�ي�ن وه� �م ��ا ب ��ذل ��ك ال
ي �س �ت �ح �ق��ان ال� �ب� �ق ��اء وأن ع�ل�ي�ه�م��ا
إف� �س ��اح امل� �ج ��ال ل �غ �ي��ره �م��ا ل �ق �ي��ادة
هاتني املؤسستني الكبيرتني.
وأض � � � ��اف :ه� �ن ��اك م� ��ن ي ��ؤك ��د أن
ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا ل � ��ن ت � �خ� ��رج ف� � � ��ورا م��ن
االت �ح��اد االوروب � ��ي ل�ك��ن ه��ذا ليس
سببا على اإلط�لاق لعدم اضطالع
م ��دي ��ر ال �ه �ي �ئ��ة وم �ح��اف��ظ امل ��رك ��زي
بمسؤولياتهما لتحاشي أي تأثير
مباشر أو غير مباشر على الكويت
ب� �ع ��د ت �ن �ف �ي��ذ ن �ت �ي �ج��ة االس �ت �ف �ت ��اء
البريطاني.

برلمان
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الجالل يطالب بتحويل اإلشارات
المرورية في مبارك الكبير
إلى دوارات
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ط�ل�ال ال�ج�لال
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ع�م��ل على
وضع الحلول الالزمة ملعالجة
مشكلة التكدس امل ��روري ال��ذي
يشهده محافظة مبارك الكبير
يوما بعد يوم والتي اصبحت
ت� ��ؤرق ال�ج�م�ي��ع م ��ن اب �ن ��اء تلك
املحافظة.
وق � � � � ��ال ال � � �ج �ل ��ال ان � � � ��ه ي �ج��ب
تحويل االش ��ارات امل��روري��ة في
م �ح��اف �ظ��ة م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ال��ى
دوارات حيث ان ذلك سيساهم
ف � ��ي ح � ��ل االزدح� � � � � � ��ام امل � � � ��روري
ب�ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة م �ش �ي��را ال ��ى ان
ذل��ك مطلب شعبي اجمع عليه
ابناء املحافظة حيث ان اشارات
امل� ��رور ت��زي��د مشكلة االزدح� ��ام
املروري تعقيدا.
كما دعا الجالل الى توسعة
ج � �م � �ي� ��ع ال� � �ج� � �س � ��ور وال � � �ط� � ��رق
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة م � �ب� ��ارك ال �ك �ب �ي��ر
ل � �ل � �م � �س� ��اه � �م� ��ة ف� � � ��ي ت� �خ� �ف� �ي ��ف
االزدح � � ��ام ف ��ي ظ ��ل ت ��زاي ��د ع��دد
س �ك��ان امل�ح��اف�ظ��ة الف �ت��ا ال ��ى ان
ال �ط��رق بوضعها ال�ح��ال��ي غير

طالل الجالل

ق� � ��ادرة ع �ل��ى اس �ت �ي �ع��اب اع� ��داد
املركبات.
وش��دد ال�ج�لال على ض��رورة
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ اق � � �ت � ��راح � ��ه ب �ت �ح ��وي ��ل
االشارات الى دوارات وتوسعة
ال� � � �ج� � � �س � � ��ور ح � � �ت� � ��ى ي � � �ت� � ��م ح ��ل
االزدح � � ��ام امل� � ��روري م ��ع دخ ��ول
ابناء املحافظة املدارس.

سأله عن عدد المحولين للنيابة بسبب الشهادات المزورة

العوضي للعيسى :ما أسباب تأخر تنفيذ خطة
تطوير التعليم الجامعي؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
س� ��ؤاال الى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال�ع�ي�س��ى
ج ��اء ف��ي م�ق��دم�ت��ه  :ن �ش��رت ال�ع��دي��د
م ��ن م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
وال �ج��رائ��د االل �ك �ت��رون �ي��ة ان جامعة
ال �ك��وي��ت ح� ��ازت امل��رت �ب��ة  24ع��رب�ي��ا
ضمن تصنيف الجامعات العاملي
( ك�ي��و اس ) ل�ل�ع��ام . 2016 / 2015
ف �م��ن ب�ي�ن  22دول� ��ة ع��رب �ي��ة حصلت
ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ع�ل��ى امل��رك��ز ال��راب��ع
والعشرين!
وامل �ث �ي��ر ل�لاس �ت �غ��راب ب�ح�س��ب ما
ت��م ن �ش��ره ه��و ح �ص��ول  3ج��ام�ع��ات
ب ��امل� �م� �ل� �ك ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ع �ل��ى امل ��راك ��ز األول� � ��ى م��ن
ض �م��ن اف �ض��ل خ �م��س ج��ام �ع��ات في
التصنيف وه��ي ج��ام�ع��ة امل�ل��ك فهد
ل �ل �ب �ت��رول وامل � �ع� ��ادن ب��امل��رك��ز األول
وج� ��ام � �ع� ��ة امل � �ل� ��ك س � �ع� ��ود ب ��امل ��رك ��ز
ال �ث��ال��ث وج��ام �ع��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز

ب��امل��رك��ز ال ��راب ��ع وه �ن �ي �ئ��ا للمملكة
هذه النماذج التعليمية املشرفة اال
ان ه��ذا جعل امل��واط�ن�ين يتساءلون
عن سر ه��ذا التفوق الكاسح لثالث
جامعات سعودية بني افضل خمس
بينما ال�ك��وي��ت ال تملك اال جامعة
واح ��دة وم��ع ذل��ك فقد حصلت على
املركز الرابع والعشرين وما الفارق
الذي صنع هذا التباين الواضح في
املستوى بني الجامعات السعودية
وب�ي�ن ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت خ��اص��ة اننا
ن �ت �ش ��اب ��ه ف � ��ي ال �ك �ث �ي ��ر م � ��ن االم� � ��ور
ب�ح�ك��م طبيعتنا ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة س��واء
م��ن ال�ن��اح�ي��ة امل��ادي��ة او ال�ف�ك��ري��ة او
الشخصية في النهاية هذا ال يعني
اال ش�ي�ئ��ا واح� ��دا وه ��و ان ال�ق�ص��ور
ي�ع��ود على االدارة نفسها وطريقة
ال �ت ��دري ��س وال �ت �ف �ك��ك ال � ��ذي ي�ض��رب
املؤسسات التعليمية وخاصة فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ع �ي �ي �ن��ات وت ��رق� �ي ��ات ف��ي
هيئات التعليم.

كامل العوضي

وه� � ��ذا امل� �س� �ت ��وى امل� �ت ��دن ��ي ال� ��ذي
وص��ل ال�ي��ه ترتيب جامعة الكويت
ب�ي�ن ال �ج��ام �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ي �ب�ين في
دالل � ��ة ق��اط �ع��ة ع �ل��ى م ��ا ط��ال �ب �ن��ا ب��ه
ك �ن��واب م�ج�ل��س ام ��ة س��اب �ق��ا ل��وزي��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي وال �ق��ائ �م�ي�ن ع�ل��ى
شؤون التعليم من وجود قصور في

العملية التعليمية سواء من ناحية
عدم مواكبة التحديثات العاملية في
امل �ن��اه��ج التعليمية وع ��دم تناسب
مخرجات التعليم بما يتواكب مع
متطلبات سوق العمل.
واألده� � � � ��ى م � ��ن ذل� � ��ك ال � �ش� �ه ��ادات
املزورة التي تم سؤال وزير التربية
وال�ت�ع�ل�ي��م عنها مسبقا ف��ي جلسة
سابقة فقام بنفي وج��ود كويتيني
ي �ح �م �ل��ون ش� �ه ��ادات م � ��زورة م��ؤك��دا
ان�ه��ا ل��واف��دي��ن فقط ث��م ت��راج��ع واك��د
وج��ود كويتيني يحملون شهادات
مزورة وجار التحقيق في املوضوع.
ك � ��ل م � ��ا س� �ب ��ق أدى ال � � ��ى ت ��دن ��ى
امل� � �س� � �ت � ��وى ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ي ل �ج ��ام �ع ��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت وت� � ��أخ� � ��ر ت ��رت� �ي� �ب� �ه ��ا ف��ي
ت� �ص� �ن� �ي ��ف ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واض �ط��رار امل��واط �ن�ين ال��ى االل�ت�ج��اء
ال� ��ى م ��ؤس �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �خ��اص
او االب �ت �ع��اث ال �خ��ارج��ي م�م��ا ي�ه��در
املوارد والطاقات الوطنية.

واالم� ��ر األك �ث��ر م� ��رارة ه��و وج��ود
جامعات بدول تعاني ما تعانيه من
الحروب واالنقسامات والصراعات
اال ان� �ه ��ا ت �س �ب �ق �ن��ا ف� ��ي ال �ت �ص �ن �ي��ف
العاملي للجامعات املشار اليه.
ورغ� � ��م ال� �ج� �ه ��ود امل� �ب ��ذول ��ة ال �ت��ي
يقوم بها د .حسني االنصاري مدير
الجامعة في تطوير الجامعة اال ان
الخلل امل��وج��ود لن يقدر عليه عمل
ف��ردي بل يحتاج ال��ى جهد جماعي
وتكاتف اكاديمي للعمل على عالج
كل املشكالت السابق ذكرها.
وط � ��ال � ��ب ال � �ع� ��وض� ��ي ب� �ت ��زوي ��ده
ب��اآلت��ي :م��ا صحة م��ا ت��م نشره عن
ان ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ح� ��ازت امل��رك��ز
ال��راب��ع وال�ع�ش��ري��ن ف��ي تصنيف (
ك�ي��و اس ) ل�ل�ج��ام�ع��ات وم� ��اذا ك��ان
ت��رت�ي��ب ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ف��ي نفس
ال�ت�ص�ن�ي��ف ق�ب��ل ت��ول�ي�ك��م الحقيبة
ال ��وزاري ��ة وم��ا خ�ط��ة مجلس ادارة
ال �ج��ام �ع��ة ل �ت�لاف��ي اوج� ��ه ال�ق�ص��ور

التي رصدها تصنيف كيو اس؟
وم��ا رؤيتكم والخطط املطروحة
ل�ت�ط��وي��ر م�س�ت��وى ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
وتقدم تصنيفها وما االسباب التي
ادت ل�ت��أخ��ر ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ة ال�ت�ط��وي��ر
رغ��م املطالبات البرملانية بضرورة
ال �ت �ط��وي��ر وال� �ج� �ه ��ة امل� �س ��ؤول ��ة ع��ن
عرقلة تلك الخطط ان وج��دت؟ وما
آخ ��ر م�س�ت�ج��دات ق�ض�ي��ة ال �ش �ه��ادات
امل� � � � ��زورة وم� � ��ا ال � � ��ذي وص � �ل� ��ت ال �ي��ه
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات؟ وك� ��م ع� ��دد ال ��ذي ��ن ت��م
ت �ح��وي �ل �ه��م ال� � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع ��ام ��ة
وه � ��ل ي ��وج ��د اس � ��ات � ��ذة ج��ام �ع �ي��ون
(ك��وي �ت �ي��ون– ع ��رب  -اج��ان��ب) سبق
ان تم توجيه تهم تزوير شهاداتهم
الجامعية اليهم؟

06

ملف

حصاد دور
االنعقاد الرابع

aldostoor

الثالثاء  23رمضان  28 . 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.

 372قرارا في دور االنعقاد الرابع

تزكية الخرافي أمينا للسر وفوز التميمي
بمنصب المراقب واستجواب في جلسة االفتتاح

م � ��ن ج� �ل� �س ��ة االف � �ت � �ت� ��اح ف � ��ي 27
أك � �ت� ��وب� ��ر إل � � ��ى ج� �ل� �س ��ة ف � ��ض دور
االنعقاد العادي الرابع في  3يوليو
ص��در عن املجلس  372ق��رارا بدأت
ب �ت��زك �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب ع� � ��ادل ال �خ��راف��ي
أمينا للسر وف��وز النائب عبدالله
التميمي بمنصب املراقب وتشكيل
ل � �ج� ��ان واس� � �ت� � �ج � ��واب ف � ��ي ج �ل �س��ة
االفتتاح.
وش�ه��دت جلسات دور االنعقاد
ال ��راب ��ع واق �ع��ة وف� ��اة ال �ن��ائ��ب نبيل
الفضل ف��ي ق��اع��ة عبد ال�ل��ه السالم
أث � �ن ��اء س �ي��ر ج �ل �س��ة  22دي�س �م�ب��ر
وج � ��رت ان �ت �خ��اب��ات ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف��از
فيها النائب علي الخميس وك��ان
من أبرز القرارات في دور االنعقاد
تفعيل امل��ادة  25من الالئحة حيث
رف� ��ض  40ن��ائ �ب��ا اع� �ت ��ذار زم�ي�ل�ه��م
ال�ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي عن
ع ��دم ح �ض��ور ال �ج �ل �س��ات وتكليف
م� �ك� �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س ت �ش �ك �ي ��ل ف ��ري ��ق
م��ن ن ��واب ووزراء ل��دراس��ة قضية
ال� ��دع� ��وم وت �ك �ل �ي �ف��ه م �ن��اق �ش��ة آل �ي��ة
واض � �ح� ��ة ل�ل�إج ��اب ��ة ع� ��ن األس �ئ �ل��ة
ب� �ح� �ض ��ور ال� �ح� �ك ��وم ��ة وم �ن ��اق �ش ��ة
الوضع اإلقليمي في جلسة سرية
ان� �ت� �ه ��ت ب � ��إص � ��دار امل� �ج� �ل ��س ب �ي��ان
س �ي��اس��ي ي��ؤك��د االل �ت �ف��اف ال�ك��ام��ل
حول القيادة السياسية ورفض أي
تهديد ألمن واستقرار دول الخليج
واعتبار العبث ب��األم��ن املجتمعي
خطا أحمر وعدم السماح ألي كان
بتجاوزه وتخطيه.
أول ق��ان��ون واف��ق عليه املجلس
ف ��ي دور االن �ع �ق��اد ال ��راب ��ع ت�ع��دي��ل
ق � � ��ان � � ��ون ذوي االع� � � ��اق� � � ��ة وأب � � � ��رز
القوانني التي وافق عليها املجلس
األح� ��داث ورع��اي��ة امل�س�ن�ين وإع�ف��اء
م �ش��روع��ات ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة من
الرقابة املسبقة ل��دي��وان املحاسبة
وامل �ن��اق �ص��ات مل ��دة خ�م��س س�ن��وات
وت � �ع� ��رف� ��ة ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � � ��اء م��ع
اس �ت �ث �ن��اء ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص ودع ��م
األن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة وت�ج�ن�ي��س ما
اليزيد عن  4آالف في  2016بلدية
ال� �ك ��وي ��ت وامل� �ن ��اق� �ص ��ات وت �ن �ظ �ي��م
م �ه �ن��ة ال �ص �ي ��دل ��ة وق � � ��وة ال �ش��رط��ة
والعمل في القطاع األهلي واالعالم
االل�ك�ت��رون��ي وال�ش��رك��ات ومكافحة
الفساد وتعزيز التسليح فيما لم
يوافق املجلس على مشروع قانون

ب�ت�ع��دي��ل ال��رس��وم م�ق��اب��ل االن�ت�ف��اع
ب ��امل ��راف ��ق وال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة من
ح� �ي ��ث امل � �ب� ��دأ ورف � �ع� ��ه م� ��ن ج� ��دول
األعمال.
ومن القرارات صدور العديد من
التوصيات منها إحالة املتورطني
في صفقة ال��داو ومسؤولي شركة
أدفانتج إلى النيابة العامة وسحب
مبنى امل�ج�ل��س األومل �ب��ي اآلس�ي��وي
وس �ح��ب ط�ل��ب رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة عن
عاشور بناء على رسالة من وزير
العدل بعد تنازل الشاكي وعرض
ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ف��ي جلسة
س��ري��ة وإق � ��رار ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ورب��ط ميزانية  33جهة وامليزانية
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وت �ج��دي��د تكليف
لجنة األول��وي��ات متابعة برنامج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة وت�ك�ل�ي��ف  4ل�ج��ان
دراس��ة قانون ب��اإلذن من الحكومة
ل � ��وض � ��ع م � �ي� ��زان � �ي� ��ة اس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة
للتسليح وتعزيز الدفاع
وإلى تفاصيل القرارات الصادرة
في دور االنعقاد الرابع.
جلسة  27أكتوبر 2015
مضبطة رقم  1338افتتاحية
 21قرارا
 زك � ��ى امل� �ج� �ل ��س ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��ادلالخرافي أمينا للسر لتكون هي املرة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ال�ت��ي يتولى
فيها هذا املنصب.
 ف ��از ب�م�ن�ص��ب م ��راق ��ب امل�ج�ل��سالنائب عبد الله التميمي بحصوله
على  34صوتا فيما حصل منافسه
ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح� �م ��اد ع �ل ��ى 26
صوتا
 ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س االس� �ت� �ج ��واباملوجه من العضو محمد طنا لوزير
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح وه� ��ي امل � ��رة األول� ��ى
ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ح �ي��اة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال�ت��ي
ت �ت��م ف�ي�ه��ا م�ن��اق�ش��ة اس �ت �ج��واب في
جلسة افتتاح دور االنعقاد وانتهى
ال�ن�ق��اش إل��ى اآلت��ي  :رف��ض املجلس
 15ت� ��وص � �ي� ��ة م � �ق� ��دم� ��ة م� � ��ن ب �ع��ض
األعضاء وموافقة املجلس على 13
توصية مقدمة من بعض األعضاء
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةال � �ع� ��رائ� ��ض وال� � �ش� � �ك � ��اوي ال� � �ن � ��واب:
عبدالله املعيوف وسلطان اللغيصم

صاحب السمو األمير مفتتحا دور االنعقاد الرابع

وماجد موسى وعبد الله العدواني
وخليل الصالح.
 ان � �ت � �خ ��ب امل � �ج � �ل ��س ل �ع �ض��وي��ةل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
النواب :عبد الله املعيوف وسلطان
اللغيصم وماجد موسى وعبد الله
العدواني وخليل الصالح
 ان � �ت � �خ ��ب امل � �ج � �ل ��س ل �ع �ض��وي��ةلجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال � � �ن � ��واب :ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع وخ �ل��ف
دم�ي�ث�ي��ر وح �م��ود ال �ح �م��دان وأح�م��د
القضيبي وفيصل الكندري ومحمد
الجبري وعسكر العنزي.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ال� � � � � � �ن � � � � � ��واب :م � � � � �ب � � � ��ارك ال� � �ح � ��ري � ��ص
ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ومحمد
ال� � �ب � ��راك ون� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل وف �ي �ص��ل
الدويسان ود.يوسف الزلزلة واحمد
القضيبي.
 انتخب املجلس لعضوية لجنةش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
ال �ل �ج �ن��ة ال� � �ن � ��واب :د.م� �ح� �م ��د ه ��ادي
الحويلة ود.ع ��ودة ال�ع��ودة وفيصل
الدويسان وخليل عبد الله وحمود
الحمدان.
 انتخب املجلس لعضوية لجنةال � �ش ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م ��ل ال � �ن � ��واب :س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور
وط �ل�ال ال �ج�ل�ال وح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
ود.م� �ن� �ص ��ور ال �ظ �ف �ي��ري وس� �ع ��دون
حماد.
 -ان � �ت � �خ ��ب امل � �ج � �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة

ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة اللجنة
النواب :كامل العوضي ومحمد طنا
وفيصل الكندري وحمد الهرشاني
وفارس العتيبي.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةامل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ال� � �ن � ��واب :ح �م ��دان
العازمي وسعود الحريجي وعادل
الجار الله وراكان النصف ود.محمد
ال � �ه� ��دي� ��ة ون� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل وخ �ل ��ف
دميثير.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةامل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ال � � � � �ن � � � ��واب :ع � � ��دن � � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د
ود.ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي ود.م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة وع � ��ادل ال �خ��راف��ي س�ع��ود
الحريجي ود.عبد الرحمن الجيران
وفارس العتيبي.
 انتخب املجلس لعضوية لجنةح �م��اي��ة األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ال � �ن� ��واب:
م��اض��ي ال�ه��اج��ري وس�ي��ف العازمي
ود.ع� � �ب � ��د ال � �ل� ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي وط �ل��ال
الجالل وعبد الله التميمي.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةتحديد األولويات النواب :د.يوسف
الزلزلة وأحمد الري وكامل العوضي
إضافة إلى رئيسي لجنتي الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال � �ش� ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ب�م��وج��ب
ن� ��ص ال�ل�ائ� �ح ��ة ف � ��ي ش� � ��أن ت �ش �ك �ي��ل
اللجنة.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةإع��داد مشروع ج��واب على الخطاب
األم � �ي � ��ري ك �ل�ا م� ��ن ال� � �ن � ��واب :خ�ل�ي��ل

عبدالله وحمود الحمدان وعبدالله
امل� � �ع� � �ي � ��وف ود.ع � � � � � � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي
ود.عبدالله الطريجي.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال� �ن ��واب :نبيل
الفضل وف��ارس العتيبي وعبد الله
امل �ع �ي��وف وع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي ود.ع �ب��د
الله الطريجي.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةش� ��ؤون اإلس�ـ�ـ�ـ�ك�ـ�ـ��ان ال� �ن ��واب :فيصل
ال � � �ك � � �ن� � ��دري وس � � �ع� � ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي
وسلطان اللغيصم وراك��ان النصف
ود.منصور الظفيري.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةح�ـ�ـ�ـ�ق�ـ�ـ��وق االن �ـ �س �ـ��ان ال� �ن ��واب :ع��دن��ان
عبدالصمد وفيصل الشايع وحمود
ال �ح �م��دان وع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي وج�م��ال
العمر.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةتنمية املوارد البشرية النواب :أحمد
الري ود.خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ود.ع � ��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي وع � ��دن � ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
وجمال العمر.
 زك ��ى امل �ج �ل��س ل�ع�ض��وي��ة لجنةذوي االحتياجات الخاصة النواب:
م��اض��ي ال �ه��اج��ري وم �ح �م��د ال �ب��راك
وص��ال ��ح ع��اش��ور وخ �ل �ي��ل ال�ص��ال��ح
وعبدالله العدواني.
جلسة  3نوفمبر 2015
مضبطة رقم  1339أ
 10قرارات
 -ع� � ��رض امل� �ج� �ل ��س ال��رس��ال �ت�ي�ن

ال� � ��واردت �ي ��ن م� ��ن ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد -ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورع � ��اه -ال �ت��ي ي�ش�ك��ر ف�ي�ه��ا رئ�ي��س
وأع � � � �ض� � � ��اء م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى
ت�ه�ن�ئ�ت�ه��م ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي��د ال�ف�ط��ر
امل �ب��ارك ورس��ال��ة س�م��وه بالتهنئة
بعيد األض �ح��ى امل �ب��ارك وال��رس��ال��ة
ال� �ت ��ي ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا امل �ج �ل��س ع�ل��ى
إه��دائ��ه ال��درع التذكارية بمناسبة
افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الرابع عشر.
 واف� �ـ� �ـ ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل��ى إح ��ال ��ةاالق �ت��راح برغبة امل�ق��دم م��ن النائب
عبدالله التميمي من لجنة شؤون
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � ��اد إل��ى
اللجنة اإلسكانية لالختصاص.
 أم� � �ه � ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ةشهرين حتى نهاية العام الجاري
الستكمال تنفيذ توصيته بتقديم
تقرير عن ال��دراس��ات التي أجراها
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م��ن 2010/1/1
وتقديم التقرير لديوان املحاسبة
م� ��ع م� ��واف� ��اة م �ج �ل��س األم� � ��ة ب�ت�ل��ك
الردود
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةرس ��ال ��ة رئ� �ي ��س دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب ��اإلن ��اب ��ة إل � ��ى ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل ��دراس ��ة ما
ورد فيها.
 واف �ـ �ـ ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�م��دي��دمهلة لجنة التحقيق ف��ي أوض��اع
مكتب االستثمار الكويتي بلندن
واملكاتب الخارجية األخ��رى حول
العالم ملدة ( )3أشهر حتى تتمكن
م��ن إت �م��ام مهمتها م��ع ال�ط�ل��ب من
ال �ح �ك��وم��ة س��رع��ة م ��واف ��اة ال�ل�ج�ن��ة
باملستندات التي طلبتها
 وافق املجلس على نظر رسالةال�ع�ض��و ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي بشأن
الوضع الرياضي التي يطلب فيها
موافقة املجلس على  4توصيات
 ج� ��دد امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ت �ح��دي��د األول ��وي ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة م�ت��اب�ع��ة ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة في دور االنعقاد العادي
ال� � ��راب� � ��ع ع � �ل ��ى أن ت � �ق� ��دم ال �ل �ج �ن��ة
تقريرها في نهاية دور االنعقاد.
 -واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ش�ك�ي��ل
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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.

تجديد تكليف لجنة األولويات بمتابعة برنامج عمل الحكومة

أول قانون في دور االنعقاد الرابع
تعديل قانون ذوي اإلعاقة
تتمة المنشور ص06

ل�ج�ن��ة ش ��ؤون امل� ��رأة واألس� ��رة وق��د
زك� � ��ى امل� �ج� �ل ��س ك �ل��ا م � ��ن ال� � �ن � ��واب:
حمود الحمدان وعبدالله التميمي
وصالح عاشور ومحمد طنا وعبد
الله املعيوف لعضوية لجنة املرأة
واألسرة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةع� �ل ��ى رف � � ��ع  14ف � �ق� ��رة م � ��ن ج � ��دول
األعمال نظر املجلس بند األسئلة
الواردة
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةال� �خ� �ط ��اب األم � �ي � ��ري ال � � ��ذي اف �ت �ت��ح
ب ��ه ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال� �ب�ل�اد -ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع � � ��اه -دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر ومالحظات
األع� �ض ��اء ح��ول��ه إل ��ى ل�ج�ن��ة إع ��داد
م� �ش ��روع ال � �ج� ��واب ع �ل��ى ال �خ �ط��اب
األم �ي��ري ل�ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر ف��ي شأنه
إلى املجلس.
جلسة  4نوفمبر 2015
مضبطة رقم  1339ب
قراران
 نظر املجلس في طلب املناقشةامل �ق��دم م��ن ب�ع��ض األع �ض ��اء ب�ش��أن
ال � ��وض � ��ع ال� ��ري� ��اض� ��ي وف� � ��ي خ �ت��ام
ال �ن �ق��اش ت �م��ت ت�ل��اوة  4ت��وص�ي��ات
لكن حال عدم توافر النصاب دون
ال �ت �ص��وي��ت ع�ل�ي�ه��ا وق� ��رر امل�ج�ل��س
ال �ت �ص��وي��ت ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ج �ل �س��ة 17
نوفمبر الجاري
جلسة  17نوفمبر 2015
مضبطة رقم  1340أ
 11قرارا
 وافق املجلس على التوصياتامل �ق ��دم ��ة م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء ف��ي
جلسة 2015/11/4م بعد االنتهاء
من طلب املناقشة املتعلق بالوضع
الرياضي وإيقاف النشاط الكروي
ف��ي ال�ك��وي��ت وان�ت�ه��ى امل�ج�ل��س إل��ى
املوافقة على  5توصيات.
 أبن مجلس األمة بكلمة رئيسم �ج �ل��س األم � ��ة وع � ��دد م ��ن ال� �ن ��واب
وف� � ��اة ع �ض��وي��ن س��اب �ق�ي�ن مل�ج�ل��س
األم ��ة وه �م��ا ي��وس��ف خ��ال��د املخلد
ود.ناصر صرخوه
 -اطلع املجلس على رس��ال��ة من

 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��برئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
ال �ن��ائ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي ب�س�ح��ب
ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ع�ش��ر للجنة عن
االقتراح بقانون بإنشاء قالدة قائد
االنسانية ملزيد من الدراسة.
 ق� � ��رر امل� �ج� �ل ��س م� �ن ��ح أول� ��وي� ��ةل �ت �ق��ري��ري ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
ال �ع ��ام ��ة ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
(العاشر) عن صفقة الداو كيميكال
و(ال� � � � �ح � � � ��ادي ع� � �ش � ��ر) ع� � ��ن ف �ح��ص
ومراجعة عالقة الشركة الكويتية
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب � �ش� ��رك� ��ة أدف� ��ان � �ت� ��ج
ل�ل��اس � �ت � �ش� ��ارات واالس � �ت � �ث � �م� ��ارات
اإلدارية واالقتصادية وذلك للنظر
في بداية جلسة األول من ديسمبر
املقبل

جانب من احدى جلسات دور االنعقاد الرابع

حضرة صاحب السمو أمير الـبالد
التي يعبر فيها عن شكره وتقديره
لهدية رئيس مجلس األم��ة والتي
كانت محل قبوله واعتباره.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةعلى رس��ال��ة رئيس لجنة الشؤون
امل� ��ال � �ي� ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ب �س �ح��ب
ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ري�ه��ا ال �س��ادس عشر
ب�ش��أن تنظيم ال��وك��االت التجارية
و(ال� � �ت � ��اس � ��ع وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن) ب �ش��أن
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة مل � ��زي � ��د م��ن
ال� ��دراس� ��ة م ��ع م �ن��ح ال �ل �ج �ن��ة م�ه�ل��ة
شهر الن�ج��از تقريريها ورفعهما
إلى املجلس.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةعلى اق �ت��راح وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب �ت��أج �ي��ل ال �ب��ت
ف ��ي رس ��ال ��ة رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األموال العامة بشأن بيع الحكومة
ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا أو ال �ت��ي
تساهم فيها ب�ص��ورة م�ب��اش��رة أو
غ �ي��ر م �ب��اش��رة ن �ظ��را ل �ع��دم وج ��ود
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
املالية كي يستطيع أن يبني وجهة
نظر وزارة املالية والهيئة العامة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي ال �ت��وص �ي��ات ال�ت��ي
تضمنتها الرسالة
 وافق املجلس موافقة عامة علىرس��ال��ة رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة
بإحالة بعض االقتراحات بقوانني
املرفقة عددها  29اقتراحا بقانون
ال� ��ى ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة إلب� � � � ��داء ال� � � � ��رأي ف��ي

الصياغة القانونية وإعادتها الى
اللجنة طبقا لنص امل��ادة  101من
الالئحة الداخلية.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتالواردة في جدول األعمال دون أي
مالحظات.
 ن� �ظ ��ر امل� �ج �ل ��س ب� �ن ��د األس �ئ �ل��ةالبرملانية الواردة
 ك�ل��ف امل�ج�ل��س م�ك�ت��ب املجلسمتابعة مقترح نيابي بتخصيص
ج� �ل� �س� �ت ��ي ي � ��وم � ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س 17
دي�س�م�ب��ر  2015ك�ج�ل�س��ات خ��اص��ة
ملناقشة الحكومة من خالل الوزراء
املختصني كل في اختصاصه حول
تطبيق القوانني ال�ص��ادرة على أن
ي�ت��واص��ل مكتب املجلس واللجان
البرملانية املختصة بهذه القوانني
م��ع إض��اف��ة أي ق��وان�ين أخ��رى يرى
ال �ن��واب إضافتها مل��ا ه��و وارد في
ه��ذا امل�ق�ت��رح ع�ل��ى أن ت�ع��د ال�ل�ج��ان
تقارير متابعة خالل مهلة يحددها
مكتب املجلس بما انتهت إليه من
دراس��ة حول عدم تطبيق القوانني
م ��ع ال �ج �ه��ات امل� �س ��ؤول ��ة ع �ن �ه��ا ث��م
ت �ح��دي��د ج �ل �س��ات أي� � ��ام ال�خ�م�ي��س
ملناقشة ما تم التوصل إليه.
 ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى طلبال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة
النيابية عن العضو نبيل الفضل
في القضية رقم  2015/838حصر
الفروانية املقيدة برقم 2015/135
جنح املباحث
 -ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى طلب

ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة
ال� � �ن� � �ي � ��اب� � �ي � ��ة ع� � � ��ن ال� � �ع� � �ض � ��و ع� �ب ��د
ال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف ف� ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق ��م
 2015/261جنح الصحافة
 واف��ق املجلس ب��اإلج�م��اع علىاملداولة الثانية عن قانون بتعديل
وإضافة مادة جديدة إلى القانون
رق��م ( )8لسنة  2010ب�ش��أن حقوق
األش �خ��اص ذوي االع��اق��ة ...وأح��ال
املجلس القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على تمديد عملل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة اإلرش ��اد
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ملفات االبتعاث والتعيني ف��ي كل
من جامعة الكويت والهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
اب �ت��داء م��ن ع��ام 2010م وح�ت��ى عام
2015م الستكمال التحقيق وتقديم
تقريرها حتى نهاية دور االنعقاد
الحالي استنادا إلى املادة ( )55من
الالئحة الداخلية
جلسة  18نوفمبر 2015
مضبطة رقم  1340ب
 4قرارات
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل ��داول ��ةاألول� � � � ��ى ع � ��ن م � �ش� ��اري� ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن
ب� ��إص� ��دار ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن االح � ��داث
وت� �ق ��رر ت��أج �ي��ل امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل �ل �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �ن �ظ��ر ف� ��ي ك��ل
امل�ل��اح � �ظ� ��ات وال � �ت � �ع� ��دي �ل�ات ال �ت��ي
أب� ��داه� ��ا األع � �ض� ��اء خ�ل��ال م�ن��اق�ش��ة
التقرير

جلسة  1ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1341أ
 15قرارا
 وافق املجلس على إعادة رسالةرئيس لجنة حماية األم��وال العام
ب �ش��أن ض � ��رورة م ��راع ��اة مجموعة
من التوصيات عند قيام الحكومة
ببيع الشركات التابعة لها أو التي
تساهم فيها ب�ص��ورة م�ب��اش��رة أو
غير مباشرة إلى اللجنة لالجتماع
م��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي��ر املالية وزي��ر النفط بالوكالة
ل�ل�ات �ف��اق ع �ل��ى م �ع��اي �ي��ر وض��واب��ط
بيع الشركات اململوكة للحكومة
 أح � ��ال امل �ج �ل��س ال �ش �ك��وى رق��م( )207بشأن املناطق غير املدرجة
في انتخابات املجلس البلدي من
ل�ج�ن��ة ال �ع��رائ��ض وال �ش �ك ��اوى إل��ى
لجنة املرافق العامة لالختصاص
إع � �م� ��اال ل� �ن ��ص امل � � � ��ادة ( )156م��ن
الالئحة الداخلية.
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ةالعضو د.عبدالله الطريجي بعقد
اج �ت �م��اع خ� ��اص ب�م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س
يحضره كل من معالي وزير الدولة
لشؤون مجلس األمة ومعالي وزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ل��وض��ع آل�ي��ة واض �ح��ة ل�لإج��اب��ة عن
األس�ئ�ل��ة البرملانية على أن توجه
ال��دع��وة إل ��ى س�م��و رئ �ي��س مجلس
الوزراء األعضاء.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةرسالة العضو محمد طنا وأعضاء

آخ��ري��ن ب �ش��أن اس �ت �ع �ج��ال ال�ل�ج�ن��ة
امل � ��ال � �ي � ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة إن � �ج� ��از
ت �ق��ري��ره��ا ع��ن ال �ت �ع��دي�لات امل�ق��دم��ة
ع �ل��ى ق� ��ان� ��ون م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط
الجوية الكويتية رقم  6لسنة 2008
إل ��ى ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ل �ل �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
لتحديد موعد االنتهاء من التقرير
وتحديد جلسة لنظره.
 ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى طلبال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ن ال �ع �ض��و ع �ب��د ال �ل��ه
امل �ع �ي��وف ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق ��م (/262
 )2015جنح صحافة.
 ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى طلبال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة
النيابية عن العضو نبيل الفضل
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م () 2015 /662
ح �ص��ر ال �ف��روان �ي��ة وامل �ق �ي ��دة ب��رق��م
( )2015 /384جنح الفردوس.
 قرر املجلس رفع طلب النيابةالعامة برفع الحصانة النيابية عن
العضو صالح عاشور في القضية
رق ��م ( ) 2015 /810ح�ص��ر ح��ول��ي
وامل� �ق� �ي ��دة ب ��رق ��م  2015 /31ج�ن��ح
م �ي��دان ح��ول��ي م��ن ج ��دول االع �م��ال
وذل ��ك ل�ت�ن��ازل ال�ش��اك��ي ع��ن ش�ك��واه
ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى رس� ��ال� ��ة واردة أث� �ن ��اء
الجلسة من معالي وزير العدل.
 ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س االس � �ت � �ج ��واباملوجه من العضو سعدون حماد
وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ال � �ع ��ام ��ة ووزي� � ��ر
الكهرباء وق��د انتهى املجلس إلى
اآلتي:
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ث�ب�ي��تصحيفة االستجواب في املضبطة.
 رف� ��ع االس� �ت� �ج ��واب م ��ن ج ��دولاألع� � �م � ��ال ع� �م�ل�ا ب � ��امل � ��ادة  142م��ن
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وذل � � ��ك ن �ظ��را
ل �ص��دور امل ��رس ��وم رق ��م  315لسنة
 2015بقبول استقالة معالي وزير
األش �غ��ال ال�ع��ام��ة ووزي ��ر الكهرباء
واملاء أحمد خالد الجسار.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتالواردة في جدول األعمال دون أي
مالحظات:
 إح��ال��ة ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي عشرل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
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الثالثاء  23رمضان  28 . 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.

تكليف مكتب المجلس مناقشة آلية واضحة
لإلجابة عن األسئلة بحضور الحكومة
تتمة المنشور ص07
ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ب �ش��أن
ف �ح��ص وم��راج �ع��ة ع�ل�اق��ة ال �ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب �ش��رك��ة
(أدف��ان �ت��ج) ل�لاس�ت�ث�م��ارات اإلداري ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وب �م��ا ت�ض�م�ن��ه من
توصيات إلى الحكومة.
 نظر املجلس التقرير العاشرل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة
(ال � � � ��داو ك �ي �م �ي �ك��ال) ن� �ظ ��را ل�ت�ع�ل��ق
امل��وض��وع بقضايا تخص األم��وال
ال �ع��ام��ة واس �ت �ع��رض رئ �ي��س لجنة
ح �م��اي��ة األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ال�ع�ض��و
د.ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي م��ا تضمنه
التقرير من فوق املنصة.
 رف��ض رئ�ي��س املجلس ط��رح 5ت��وص�ي��ات وق��ع عليها  10أع�ض��اء
ل� �ل� �ت� �ص ��وي ��ت ب� �س� �ب ��ب م �خ��ال �ف �ت �ه��ا
ن� �ص ��وص امل� ��ادت�ي��ن  50و 114م��ن
الدستور و 55من الالئحة الداخلية
ك � � ��ون ت� �ل ��ك ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ت �ت��دخ��ل
ف��ي ش ��ؤون ال�س�ل�ط�ت�ين التنفيذية
والقضائية واف��ق املجلس على 4
توصيات.
جلسة  2ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1341ب
 7قرارات
 ن� �ظ ��ر امل� �ج �ل ��س ب� �ن ��د األس �ئ �ل��ةالبرملانية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل ��داول ��ةال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون ب ��إص ��دار ق��ان��ون
األح� ��داث وأح ��ال امل�ج�ل��س ال�ق��ان��ون
إلى الحكومة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل ��داول ��ةاألول��ى واالس�ت�ث�ن��اء م��ن امل��ادة 104
م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة وامل ��داول ��ة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� �ع ��دد  9ق� ��وان�ي��ن ب �ش��أن
املوافقة على  9اتفاقيات وإحالتها
على الحكومة
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��لنظر التقرير األول للجنة تحديد
األولويات البرملانية بشأن متابعة
برنامج عمل الحكومة إلى الجلسة
املقبلة وتقديم نظر تقارير لجنة
الشؤون الخارجية.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��بال�ح�ك��وم��ة ممثلة ف��ي وزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ب �ت��أج �ي��ل ن�ظ��ر
االقتراح املقدم من  29نائبا بشأن
إدراج م �ن��اق �ش��ة م ��وض ��وع ال � �ـ 180

م ��وظ� �ف ��ا ف � ��ي ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ض� �م ��ن ج � � ��دول أع� �م ��ال
ال� �ج� �ل� �س ��ة وذل� � � ��ك مل � � ��دة أس� �ب ��وع�ي�ن
عمال بنص امل��ادت�ين  76و 149من
الالئحة الداخلية
 رف� ��ض امل �ج �ل��س ط �ل��ب رئ �ي��سل� �ج� �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة
العضو د عبدالله الطريجي سحب
ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة ب �ض �ف �ت �ه��ا ل�ج�ن��ة
تحقيق ع��ن صفقة ال��داو كيميكال
لتعديل األخطاء اإلمالئية الواردة
فيه.
جلسة  15ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1342ا
 19قرارا
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت �ل��اوةأس� �م ��اء ال� �ن ��واب غ �ي��ر امل �ت��واج��دي��ن
في القاعة عند افتتاح الجلسة في
الساعة  9صباحا وذلك اعتبارا من
الجلسة املقبلة.
 اط� �ل ��ع امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ةح� � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ام� �ي ��ر
ال� �ب�ل�اد ال� �ت ��ي ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ �ي��س
م�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى ط�ي��ب امل�ش��اع��ر
التي تضمنتها رسالته ودع��وات��ه
بتجاوز سموه ال�ع��ارض الصحي
الذي ألم به.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س م ��واف ��ق ع��ام��ةع�ل��ى إع� ��ادة ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة
ح�ق��وق االن �س��ان ع��ن زي ��ارة اللجنة
ل�ل�م��ؤس�س��ات االص�لاح �ي��ة وامل ��درج
ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال إل ��ى اللجنة
للمزيد من الدراسة.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةم �ل��اح� � �ظ � ��ات دي � � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
املسجلة على ديوان الخدمة املدنية
فى الحساب الختامي للسنة املالية
 2014/2015وامل �ت �ع �ل �ق��ة بتطبيق
نظام البعثات واالجازات الدراسية
الى لجنة شؤون التعليم والثقافة
واالرشاد.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةاملالحظة املرفقة ف��ي تقرير دي��وان
املحاسبة بشأن عدم فرض الغرامة
امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى ال �ش ��رك ��ة امل �ن �ف��ذة
ل �ل �ع �ق��د رق� � ��م ()2012-34/6/53
بشأن تقديم الدعم الفني وصيانة
األنظمة املتكاملة الرئيسية وذلك
ل �ت��أخ �ي��ره��ا ف ��ي أع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة
ال��دوري��ة باملخالفة للمادة ( )7من
شروط العقد وإرفاق تلك املالحظة
لتكون ضمن ال��دراس��ة ال�ت��ي تقوم
ب�ه��ا لجنة ح�م��اي��ة األم� ��وال العامة

 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادةالتقرير األول للجنة الشؤون املالية
واالقتصادية عن مشروع القانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )60لسنة  1986بشأن التخطيط
االق � �ت � �ص� ��ادي واالج � �ت � �م� ��اع ��ي إل ��ى
اللجنة مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة على أن
تقدم تقريرها قبل الجلسة املقبلة
املقررة في  22ديسمبر الجاري.

متابعة نيابية من الوزراء والنواب

ح��ول م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ود األن �ظ �م��ة اآلل �ي��ة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
رئيس لجنة امليزانيات والحساب
الختامي.
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ةال �ع �ض��و ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان ال�ت��ي
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا م � ��ن ل� �ج� �ن ��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة اعتبار االق�ت��راح
ب � �ق� ��ان� ��ون ال � � � ��ذي ق� ��دم� ��ه ف � ��ى ش ��أن
ح�ق��وق امللكية الفكرية ه��و األص��ل
واعتبار مشروع القانون املقدم من
الحكومة في ذات الشأن تعديال له
وذل� ��ك ع�م�لا ب�ن��ص امل� ��ادة  100من
الالئحة الداخلية
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��برئيس لجنة املرافق العامة بسحب
رس��ال �ت��ه ال �ت ��ي ك� ��ان ي �ط��ال��ب ف�ي�ه��ا
ب ��إع ��ادة ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن االق �ت��راح��ات
ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش ��أن إن �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة إلدارة األزم� ��ات وال �ك��وارث
إلى اللجنة ملزيد من الدراسة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رحرئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة
واالق � �ت � �ص � ��ادي� ��ة ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة
م � �ش � �ت� ��رك� ��ة م� � ��ن ل� � �ج � ��ان ال� � �ش � ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وامل�ي��زان�ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي وال � �ش ��ؤون
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � � ��دف � � ��اع وال� � �ش � ��ؤون
الخارجية ل��دراس��ة مشروع قانون
ب � � � ��اإلذن م � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي أخ ��ذ
م�ب�ل��غ م��ن امل ��ال االح �ت �ي��اط��ي ال�ع��ام
لوضع ميزانية استثنائية لفترة
ع�ش��ر س �ن��وات ل�ت�ع��زي��ز ال��دف��اع من
التسليح وامل �ع��دات العسكرية في
البالد.

 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رحنيابي باستعجال لجنة الشؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد لتقديم
تقريرها عن مشروع قانون اإلعالم
االل �ك �ت��رون��ي ل�ي�ن�ظ��ره امل�ج�ل��س في
الجلسة املقبلة .
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رحن� �ي ��اب ��ي ب �س �ح ��ب ط� �ل ��ب امل �ن��اق �ش��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب �م �ش �ك �ل��ة  180م��وظ �ف��ا
ف ��ي ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل ��درج ع�ل��ى أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة حتى
االنتهاء من التعديالت على قانون
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية ال��ذي
ي� ��درس ح��ال�ي��ا ف��ي ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��فل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واإلرش � � � � � � � � ��اد ف � � ��ي م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض �ي��ة ال �ش �ه ��ادات
غير املعتمدة في جميع مؤسسات
ال��دول��ة على أن تقدم تقريرا بشأن
أس� �ب ��اب� �ه ��ا وم� �س� �ب� �ب ��ات� �ه ��ا وط � ��رق
معالجتها في م��دة أقصاها ثالثة
أشهر.
 وافق املجلس على تقديم موعدان �ع �ق��اد ج�ل�س��ة  29و 30دي�س�م�ب��ر
لتعقد يومي  22و 23الجاري.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل ��ى ت �ح��دثالعضو فيصل ال��دوي�س��ان جالسا
بسبب ظرف صحي.
 وافق املجلس على تأجيل نظرب�ن��د األس�ئ�ل��ة إل��ى جلسة األرب �ع��اء
التكميلية.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رحق� ��دم� ��ه  5ن � � ��واب ب �ت �ح ��دي ��د ج�ل�س��ة
خاصة أو جزء من جلسة ملناقشة

اإلخ � �ل� ��ال ال� �ج� �س� �ي ��م ب � ��امل � ��واد 121
إل ��ى  132امل �ن �ص��وص ف��ي ال�لائ�ح��ة
ال ��داخ �ل �ي ��ة مل �ج �ل��س األم� � ��ة ب �ع��د أن
كثرت ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة شكاوى
ال �ن��واب م��ن التأخير ف��ي ال��رد على
األسئلة أو عدم تواجد ال��وزراء في
جلسة مناقشة األسئلة أو االعتذار
عن اإلجابة استنادا لحكم املحكمة
الدستورية.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��فل � �ج � �ن� ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
والقانونية دراس��ة مقترح بقانون
ف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ملكافحة
الفساد واألح�ك��ام الخاصة بكشف
الذمة املالية على هامش الجلسة
على أن ت�ق��دم تقريرها ف��ي جلسة
األربعاء التكميلية.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتال � � ��واردة ف��ي ج� ��دول األع� �م ��ال دون
أي م�ل�اح �ظ��ات..م��ع ت �ع��دي��ل ال �ق��رار
ال � � �خ� � ��اص ب � �م� ��وض� ��وع اإلذن م��ن
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي أخ ��ذ م�ب�ل��غ م��ن امل��ال
االحتياطي ال�ع��ام لوضع ميزانية
اس �ت �ث �ن��ائ�ي��ة ل �ف �ت��رة ع �ش��ر س �ن��وات
ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال� � ��دف� � ��اع م � ��ن ال �ت �س �ل �ي��ح
وامل � �ع � ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ب�ل�اد
بإحالتها إلى لجنة مشتركة من 4
لجان.
 ن��اق��ش امل�ج�ل��س ال�ت�ق��ري��ر األولللجنة األولويات بشأن متابعتها
لبرنامج عمل الحكومة خالل دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر واف� ��ق
امل �ج �ل��س ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ن �ق��اش على
إحالة التقرير متضمنا  16توصية
إلى الحكومة

جلسة  16ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1342ب
 8قرارات
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رحوزير األشغال العامة ووزير الدولة
لشؤون مجلس األم��ة بتقديم نظر
التقرير  76التكميلي للتقرير 16
للجنة امل��راف��ق العامة ع��ن مشروع
القانون باملوافقة على قانون نظام
ال ��رف ��ق ب ��ال �ح �ي ��وان ل� � ��دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
وت �ج��ري��م اق �ت �ن��اء أو ب �ي��ع أو ش��راء
الحيوانات املفترسة.
 ن� �ظ ��ر امل� �ج �ل ��س ب� �ن ��د األس �ئ �ل��ةالبرملانية الواردة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال� �ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
ن � �ظ� ��ام ال � ��رف � ��ق ب� ��ال � �ح � �ي� ��وان ل � ��دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية وتجريم اقتناء أو بيع أو
ش��راء الحيوانات املفترسة وأح��ال
املجلس القانون على الحكومة.
 وافق املجلس على تأجيل نظرال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية بشأن مشروع
ق ��ان ��ون ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة إل��ى
ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ب �ن��اء ع �ل��ى طلب
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ح �ت��ى ي �ك��ون ال��وزي��ر
امل �خ �ت��ص م� �ت ��واج ��دا ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
للرد على املالحظات التي يثيرها
األعضاء.
 وافق املجلس على طلب رئيسل �ج �ن��ة ش � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واإلرش� ��اد ب��إع��ادة ال�ت�ق��ري��ر الثالث
ع��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  3لسنة
2006م في شأن املطبوعات والنشر
إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة إلع � ��ادة ص�ي��اغ�ت��ه مع
اح � �ت � �ف ��اظ ��ه ب � � � � ��دوره ع � �ل ��ى ج � ��دول
األع � � �م� � ��ال ع� �ل ��ى أن ت� �ع ��د ال �ل �ج �ن��ة
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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.

رفع المجلس جلسة  22ديسمبر لوفاة
النائب نبيل الفضل في القاعة
تتمة المنشور ص08
ت�ق��ري��ره��ا ق�ب��ل جلسة  22ديسمبر
الجاري.
 واف��ق املجلس على م��ا انتهتإل �ي��ه ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا على
ه��ام��ش ال�ج�ل�س��ة م��ن ان�ت�ظ��ار البت
في تعديالت قانون هيئة مكافحة
الفساد واألح�ك��ام الخاصة بكشف
ال� ��ذم� ��ة امل ��ال� �ي ��ة ح� �ت ��ى ص � ��در ح�ك��م
امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف ��ي ال�ط�ع��ن
املقدم أمامها في القانون على أن
تجتمع اللجنة عقب صدور الحكم
ل �ب �ح��ث ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات م� ��ع م� �ش ��روع
ال�ح�ك��وم��ة ال ��ذي س�ت�ق��دم��ه ف��ي ه��ذا
الشأن.
 نـــــاقــــش املجلس الكتب الواردةمن الحكومة
جلسة  22ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1343أ
قراران
 قرر املجلس رفع الجلسة لوفاةالنائب نبيل الفضل وعلى أن تعود
لالنعقاد  12و  13يناير.
جلسة  23ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1343ب
ل ��م ت �ع �ق��د ب �س �ب��ب وف � ��اة ال �ن��ائ��ب
نبيل الفضل
جلسة  12يناير 2016
مضبطة  1344أ
 7قرارات
 خصص املجلس ساعة (طلبم �ن��اق �ش��ة) ل �ت��أب�ين ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل
نبيل ن��وري الفضل حيث استذكر
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة وع� � ��دد م��ن
األع � �ض� ��اء وال �ح �ك��وم��ة م �م �ث �ل��ة ف��ي
معالي وزير األشغال العامة وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة مناقب
ومآثر الفقيد.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق� �ت ��راحن�ي��اب��ي ب��أن يشكل مكتب املجلس
ف��ري �ق��ا م��ؤل �ف��ا م ��ن ب �ع��ض ال �ن ��واب
وأعضاء الحكومة املعنيني لدراسة
ق �ض �ي��ة ال � ��دع � ��وم وت� �ق ��دي ��م ت �ق��ري��ر
متكامل بشأنها للمجلس.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادةاالق �ت��راح امل �ق��دم م��ن ب�ع��ض ال�ن��واب
ب �ش��أن إع � ��ادة ط �ل��ب ت�ف�س�ي��ر امل ��ادة
( )111م��ن الدستور ع��ن الحصانة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وت�ق��دي�م��ه إل��ى املحكمة

تصويت نيابي في احدى جلسات الدور الرابع

ال ��دس� �ت ��وري ��ة إل � ��ى ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��د
الحميد دشتي على أن يعد مذكرة
ب �ه��ذا ال �ش��أن وي��رف�ع�ه��ا إل ��ى مكتب
املجلس ليتولي دراستها وتحال
كرسالة إلى املجلس.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��لن� �ظ ��ر ب� �ن ��دي األوراق وال ��رس ��ائ ��ل
ال � ��واردة واألس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة إل��ى
جلسة األرب�ع��اء التكميلية والبدء
ب �ن �ظ��ر ب� �ن ��دي ط �ل �ب ��ات ال �ح �ص��ان��ة
واالستجوابات.
 رف��ض املجلس النيابة العامةاإلذن ب ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
ع��ن ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي في
ال�ق�ض�ي��ة رق ��م  2015/1131حصر
ن� �ي ��اب ��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة امل� �ق� �ي ��دة ب��رق��م
2015/576م ج � �ن� ��ح ال � � �ف� � ��ردوس
 2015/187جنح املباحث
 ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س االس � �ت � �ج ��واباملقدم من العضوين راكان النصف
وحمدان العازمي إلى معالي وزير
ال�ص�ح��ة د.ع �ل��ى ال�ع�ب�ي��دي وانتهى
االستجواب بمجرد املناقشة.
جلسة  13يناير 2016
مضبطة  1344ب
 14قرارا
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��فدي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف�ح��ص وتدقيق
كافة املستندات املتعلقة بعمليتي
ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة
ال � �غ ��ذائ� �ي ��ة وال � �ش� ��رك� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لتعليم قيادة السيارات بناء على
رسالة رئيس لجنة حماية األموال
العامة
 -واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ة

م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي � � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
امل� �س� �ج� �ل ��ة ع� �ل ��ى دي � � � ��وان ال �خ ��دم ��ة
امل ��دن� �ي ��ة ف ��ى ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2014/2015
واملتعلقة بتطبيق نظام البعثات
واالج� � � ��ازات ال ��دراس� �ي ��ة ال ��ى لجنة
شؤون التعليم والثقافة واالرشاد
 ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ةم� � �ق � ��دم � ��ا م � � ��ن ب� � �ع � ��ض األع � � �ض� � ��اء
ب �ت �خ �ص �ي��ص ج� � ��زء م � ��ن ال �ج �ل �س��ة
الس �ت �ي �ض ��اح رأي ال �ح �ك ��وم ��ة ف��ي
تطورات الوضع اإلقليمي ومنحه
أس �ب �ق �ي��ة ع �ل��ى م ��ا ع� ��داه م ��ن ب�ن��ود
ج� � � � ��دول األع� � � �م � � ��ال وق� � � � ��رر رئ� �ي ��س
املجلس مناقشة الطلب في جلسة
س��ري��ة عمال بنص امل ��ادة ( )69من
الالئحة الداخلية وواف��ق املجلس
ع�ل��ى م�ن��اق�ش��ة ال�ط�ل��ب وق��د انتهت
ال �ج �ل �س��ة إل ��ى امل��واف �ق��ة ب��اإلج �م��اع
على بيان
 ن �ظ ��ر امل �ج �ل ��س ب �ن ��د األس �ئ �ل��ةال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال � � � � ��واردة ف� ��ي ج�ل�س��ة
األربعاء التكميلية.
 ت � ��أج � � �ي � ��ل ن � � �ظ � ��ر ال � �ت � �ق� ��ري� ��رال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة ع��ن م�ش��روع قانون
بتنظيم ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة إل��ى
الجلسة املقبلة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ق ��ان ��ونب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق
االش � �خ� ��اص ذوي االع� ��اق� ��ة وق� ��رر
إحالته إلى الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )60ل �س �ن��ة 1986

ف��ي ش ��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي وأح� � � � ��ال امل �ج �ل��س
القانون إلى الحكومة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ق ��ان ��ونتنظيم االع�لام االلكتروني وأحال
املجلس القانون إلى الحكومة
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ق ��ان ��ونب �ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون رق ��م ( )3لسنة
 2006في شأن املطبوعات والنشر
وأح� � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق � ��ان � ��ون إل ��ى
الحكومة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ق ��ان ��ونبإصدار الشركات وأح��ال املجلس
القانون إلى الحكومة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ق ��ان ��ونف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ملكافحة
ال� � �ف� � �س � ��اد واألح� � � � �ك � � � ��ام ال � �خ� ��اص� ��ة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة املالية وأح��ال
املجلس القانون إلى الحكومة
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ق��ان��ونب � ��االذن ل�ل�ح�ك��وم��ة ف ��ي أخ ��ذ مبلغ
م��ن امل��ال االحتياطي ال�ع��ام (ثالثة
م �ل �ي��ارات دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي) ل��وض��ع
م�ي��زان�ي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل�ف�ت��رة عشر
س�ن��وات مالية لتعزيز ال��دف��اع في
ال� �ب�ل�اد وذل � ��ك ب �م��داول �ت �ي��ه األول� ��ى
والثانية وأح��ال املجلس القانون
إلى الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال� � �ق � ��ان � ��ون ب� � �ش � ��أن م� � ��د ال� �ح� �م ��اي ��ة
التأمينية للعسكريني من مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملني ف��ي غير دولهم
ف ��ي أي دول � ��ة ع �ض��و ف ��ي امل�ج�ل��س
.وأح� � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق� ��ان� ��ون إل ��ى
الحكومة.

جلسة  26يناير
 2016مضبطة  1345أ
 12قرارا
 واف��ق املجلس على منح شهركمهلة أخيرة للجنة الشؤون املالية
واإلقتصادية إلنجاز تقريرها عن
املشروع بقانون بشأن املناقصات
العامة.
 كلف املجلس لجنة األولوياتالبرملانية باالستمرار في متابعة
س �ي ��ر ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق ��وان �ي�ن وإص � � ��دار
الحكومة للوائحها التنفيذية التي
أق��ره��ا امل�ج�ل��س م��ع م��واف��اة مكتب
املجلس بالوقت املناسب ملناقشة
ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� � � � � ��واردة ف� ��ي ال �ت �ق��ري��ر
وع��دده��ا  23قانونا ف��ي الجلسات
املقبلة.
 م �ن��ح امل �ج �ل��س ل �ج �ن��ة امل ��راف ��قال �ع��ام��ة ش �ه��ري��ن إن� �ه ��اء ت �ق��ري��ره��ا
الخاص باالقتراح بقانون بتعديل
القانون رقم ( )5لسنة  2015بشأن
بلدية الكويت مع مشروع الحكومة
التي تعهدت بإحالته إل��ى مجلس
األمة خالل شهر اعتبارا من تاريخ
الجلسة.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى س�ح��برسالة لجنة حماية األموال العامة
ب��إل��زام الحكومة تقديم املستندات
التي يطلبها دي��وان املحاسبة في
ش ��أن امل�خ��ال�ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت بيع
األسهم الخاصة بالشركة الكويتية
الوطنية للخدمات العقارية.
 وافق املجلس على رد التقريرال �ث��ال��ث وال �س �ت�ين ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الداخلية وال��دف��اع عن االقتراحات
ب �ق��وان�ين ف ��ي ش ��أن ت �ح��دي��د ال �ع��دد
ال � � � ��ذي ي � �ج� ��وز م� �ن� �ح ��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة س�ن��ة  2014إل��ى اللجنة
ملزيد من الدراسة.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادةت �ك �ل �ي��ف ل� �ج� �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة األم� � � ��وال
ال �ع��ام��ة (ب�ص�ف�ت�ه��ا ل�ج�ن��ة تحقيق)
دراس � ��ة ب �ع��ض امل ��وض ��وع ��ات ال�ت��ي
سبق تكليف اللجنة دراستها وقد
تضمنت الرسالة ( )8موضوعات
 كلف املجلس لجنة األولوياتتحديد موعد في جلسة  9فبراير
املقبل ملناقشة م��اورد في الرسالة
ال�خ��اص��ة بمناقشة م��ا ت��م ات�خ��اذه
م� ��ن ت ��داب� �ي ��ر اح � �ت� ��رازي� ��ة مل��واج �ه��ة
ال �ت �ق �ل �ب��ات االق �ت �ص��ادي��ة واألم �ن �ي��ة
وك ��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �م��وض��وع ال��دع��م
وكذلك الطلب املقدم من ( )10نواب

ب �ت �ح��دي��د س ��اع� �ت�ي�ن م� ��ن ال �ج �ل �س��ة
مل �ن��اق �ش��ة األوض� � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
والدعوم .
 وافق املجلس على تأجيل نظرب�ن��د األس �ئ �ل��ة األس �ئ �ل��ة إل ��ى جلسة
األربعاء التكميلية ثم قرر تأجليها
إلى الجلسة املقبلة.
 واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��بالنائب عادل الجارالله على سحب
االقتراح بقانون املقدم من النائب
الراحل نبيل الفضل عن التصديق
ع� �ل ��ى امل� � �ع � ��اه � ��دات واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات
األمنية والذي كان تبناه مع جميع
االقتراحات بقوانني واألسئلة التي
قدمها النائب ال��راح��ل وذل��ك لعدم
دستورية االق�ت��راح بقانون وتقرر
رفعه من جدول األعمال حيث كان
مدرجا في سياق التقرير السابع
عشر للجنة الشؤون الخارجية.
 لم يوافق املجلس على االقتراحبقانون بشأن إضافة مادة جديدة
ب��رق��م ( 2م �ك��ررا) إل��ى ال �ق��ان��ون رق��م
( )31لسنة 2008م ب�ش��أن الفحص
ال�ط�ب��ي ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي ال � ��زواج قبل
اتمام الزواج وبذلك سقط االقتراح
ورفع من جدول األعمال.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعواالق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
تنظيم الوكاالت التجارية على أن
تؤجل املداولة الثانية إلى الجلسة
املقبلة لدراسة كل التعديالت.
جلسة  27يناير 2016
مضبطة  1345ب
 9قرارات
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ع� ��ن م �ت��اب �ع��ة إص � ��دار
الحكومة للوائح التنفيذية لعدد
م��ن ال �ق��وان�ين ال�ت��ي أق��ره��ا املجلس
ب �م��ا ت �ض �م �ن��ه م ��ن ت ��وص� �ي ��ات إل��ى
الحكومة.
 وافق املجلس على تأجيل نظرب�ن��د األس �ئ �ل��ة األس �ئ �ل��ة إل ��ى جلسة
إلى الجلسة املقبلة.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��لان�ت�خ��اب��ات الشعبة البرملانية إلى
الجلسة املقبلة.
 ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ةق ��دم ��ه ( )6ن� � ��واب خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة
ب�ت�ح��دي��د س��اع��ة مل�ن��اق�ش��ة م��ا أث�ي��ر

التتمة ص10
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الثالثاء  23رمضان  28 . 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.

المجلس يؤكد أن العبث باألمن المجتمعي
خط احمر لن يسمح ألي كان بتجاوزه وتخطيه
تتمة المنشور ص09
ح��ول ق��رار وزارة التربية املفاجئ
في زيادة رسوم املدارس الخاصة
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق �ت��راح�ينم �م �ث �ل�ين ب ��إح ��ال ��ة م ��وض ��وع رس ��وم
امل � � ��دارس ال �خ��اص��ة ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرش��اد لدراسة
املوضوع مع دعوة النواب للحضور
ورفع تقرير بذلك إلى املجلس
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��وص�ي��ةقدمها  24نائبا ب��أن تلتزم وزارة
التربية برد أي زيادة على الرسوم
ال � ��دراس� � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت� �م ��ت م � ��ن ق �ب��ل
ب�ع��ض امل� ��دارس ال�خ��اص��ة وإي �ق��اف
ك��ل زي ��ادة ع�ل��ى ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة
لحني انتهاء لجنة شؤون التعليم
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واإلرش� � � � ��اد م� ��ن ق ��ان ��ون
التعليم الخاص على.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س (ع� �ل ��ى ق ��ان ��ونب� �ش ��أن ت �ع��دي ��ل االع � �ت � �م� ��ادات ف�ي�م��ا
ب�ين أب ��واب م�ي��زان�ي��ة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة
املالية  2016/2015وفي هذا السياق
وافق املجلس على توصية واحدة
 وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى التقريراألول للجنة امليزانيات والحساب
الختامي عن مشروع القانون بشأن
تعديل االعتمادات فيما بني أبواب
م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة املالية
 2016/2015وتتضمن  7توصيات
جلسة  9فبراير 2016
مضبطة  1346أ
 19قرارا
 اط � �ل ��ع امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ةحضرة صاحب السمو امير البالد
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس
االم � � ��ة ع� �ل ��ى ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م ب �م �ن��اس �ب��ة
ال ��ذك ��رى ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي س �م��وه
مقاليد الحكم.
 ك� �ل ��ف امل� �ج� �ل ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � � ��رأةواألس � � ��رة دراس� � ��ة م ��وض ��وع إق��ام��ة
أوالد ال �ك��وي �ت �ي��ات امل �ت��زوج��ات من
غير كويتي
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى س�ح��بالنائب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة رسالته
ال� �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا م� ��ن امل �ج �ل��س
ات �خ ��اذ اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة بحق
ال � ��وزي � ��ر ال � � ��ذي ال ي� �ل� �ت ��زم ب� �م ��واد
ال �ل��ائ � �ح � ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال� �خ ��اص ��ة
باألسئلة البرملانية.
 -وافق املجلس على تمديد عمل

ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة كلجنة
تحقيق في أسباب إيقاف النشاط
الرياضي ملدة ( )3أشهر أخرى تبدأ
من تاريخ انتهاء املدة السابقة.
 لم يتخذ املجلس أي قرار بشأنرس ��ال ��ة رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ت��ي يعرض
ف �ي �ه��ا ع �ل ��ى امل �ج �ل ��س ع � ��دم ت�م�ك�ين
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
ل � ��دي � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة م� ��ن م �ب��اش��رة
مهمته الرقابية.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتال��واردة في جدول األعمال دون أي
مالحظات.
 واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى اق� �ت ��راحب�م�ن��اق�ش��ة األوض� � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
وإل �غ ��اء ال ��دع ��وم ب�ع��د االن �ت �ه��اء من
التصويت على املداولة الثانية من
قانون الوكاالت التجارية
 واف��ق املجلس على ق��ان��ون فيش ��أن ت�ن�ظ�ي��م ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة
وأح � � � � ��ال امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ق � ��ان � ��ون إل� ��ى
الحكومة.
 ن��اق��ش امل�ج�ل��س ط�ل��ب مناقشةب� �ش ��ان س� �ي ��اس ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ج��اه
األوض � � � � ��اع االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وإل � �غ� ��اء
الدعوم
 وافق املجلس على تأجيل نظرب �ن��د األس �ئ �ل��ة األس �ئ �ل��ة إل ��ى جلسة
املقبلة.
 وافق املجلس على تأجيل البتبتقديم ن�ظ��ر  132للجنة ال�ش��ؤون
التشريعية والقانونية عن االقتراح
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رقم ( )53لسنة  2001بشأن
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات إل��ى
جلسة األربعاء التكميلية.
ع� � �ق � ��دت ال � �ش � �ع � �ب� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
اجتماعها السنوي االول ف��ي دور
االنعقاد الرابع للفصل التشريعي
الرابع عشر برئاسة رئيس الشعبة
ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة م � � ��رزوق
الغانم وأسفر االجتماع عن:
 إقرار جدول االعمال والتصديقع �ل��ى م �ح �ض��ر اج �ت �م ��اع ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية للشعبة السابق.
 ت �ف��وي��ض ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ةللشعبة في اق��رار ميزانية الشعبة
ال � �ت� ��ي ت � �ب� ��دأ م � ��ن  1ب� �ن ��اي ��ر 2016
وتنتهي في  31ديسمبر من العام
الحالي
 اع� �ت� �م ��اد ت� �ق ��اري ��ر امل ��ؤت� �م ��راتواالج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت �م��ت خ�ل�ال

لقطة من احدى جلسات دور االنعقاد الرابع

ال�ف�ت��رة م��ن ف�ب��راي��ر  2014ال��ى شهر
ديسمبر من العام املاضي.
 انتخب النائب فيصل الشايعوكيال للشعبة البرملانية.
 تزكية النائب د.عودة الرويعيأمينا لسر الشعبة البرملانية.
 انتخاب النائب حمود الحمدانأمينا لصندوق الشعبة البرملانية.
 ان � �ت � �خ� ��اب ال � � �ن � � ��واب د.خ� �ل� �ي ��لعبدالله وماضي الهاجري وراكان
النصف أع�ض��اء للجنة التنفيذية
للشعبة البرملانية.
جلسة  10فبراير 2016
مضبطة  1346ب
 8قرارات
 استكمل املجلس النقاش بشأنسياسة الحكومة ت�ج��اه األوض��اع
االقتصادية وإلغاء الدعوم وانتهت
الجلسة إلى تالوة توصية واحدة:
 تكليف لجنة ال �ش��ؤون املاليةواالق�ت�ص��ادي��ة أن تستمر ف��ي حالة
ان � �ع � �ق� ��اد ودراس � � � � � ��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات
ذات ال �ص �ل��ة ب �م �ن��اق �ش��ة األوض � ��اع
االق �ت �ص ��ادي ��ة وإل � �غ ��اء ال ��دع ��وم م��ع
االط � � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة ك ��اف ��ة وم � ��ن ث��م
م� � ��واف� � ��اة امل� �ج� �ل ��س ب ��ال� �ت ��وص� �ي ��ات
املناسبة لكل التشريعات والقرارات
املطلوب سنها وإنجازها للعرض
على املجلس في جلسة 2016/3/1م
 وافق املجلس على ثالثة قواننيب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة امل �ع��دل��ة
للتعاون العربي في مجال تنظيم
وتيسير عمليات اإلغاثة وانضمام
دولة الكويت إلى معاهدة التعاون
ب�ش��أن ال �ب��راءات ( )P.C.Tواتفاقية

م ��ع ح �ك��وم��ة ال ��والي ��ات امل�ك�س�ي�ك�ي��ة
امل � �ت � �ح� ��دة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ارات وأح � ��ال
املجلس قوانني االتفاقيات الثالثة
إلى الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ف �ت��ح بندمايستجد ب�ن��اء على اق�ت��راح قدمه
ب �ع��ض ال � �ن� ��واب وإدرhج ال �ت �ق��ري��ر
الخامس للجنة الشؤون االسكانية
ع��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بتعديل
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ()47
ل �س �ن ��ة  1993ف � ��ي ش� � ��أن ال ��رع ��اي ��ة
السكنية وتقديم نظره ومناقشته
على سائر بنود جدول األعمال
 وافق مجلس األمة على قانونبشأن تعديل بعض أح�ك��ام قانون
رق� ��م  47ل �س �ن��ة  1993ال � ��ذي ينص
على اعفاء املؤسسة العامة للرعاية
السكنية من الرقابة املسبقة لديوان
املحاسبة ولجنة املناقصات العامة
مل��دة خمس س�ن��وات تنتهي ف��ي 31
مارس .2021
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع ��ن االق � �ت ��راحب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رق��م  53لسنة  2001بشأن
اإلدارة العامة للتحقيقات
 نظر املجلس بند األسئلة فيجلسة األربعاء التكميلية
جلسة  1مارس 2016
مضبطة  1347أ
 23قرارا
 تزكية العضو علي الخميسل � � �ع � � �ض � ��وي � ��ة ل � � � �ج� � � ��ان ال � � � �ش� � � ��ؤون
التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��راف��ق
العامة والشباب والرياضة.

 أط� �ل ��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةحضرة صاحب السمو امير البالد
التي يشكر فيها رئيس وأعضاء
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ع � �ل ��ى ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال� � ��ذك� � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة
وال � �خ � �م � �س�ي��ن ل� �ل� �ع� �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي
وال� ��ذك� ��رى ال �خ��ام �س��ة وال �ع �ش��ري��ن
للتحرير.
 أطلع املجلس على رسالة سموولي العهد ردا على تهنئة رئيس
وأع �ض��اء مجلس األم ��ة بمناسبة
ال � ��ذك � ��ري ال� �خ ��ام� �س ��ة وال �خ �م �س�ين
للعيد الوطني والذكرى الخامسة
والعشرين للتحرير.
 اط� �ل ��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئيس مجلس الشورى السعودي
ال�ت��ي يشكر فيها رئ�ي��س املجلس
وامل � �ج � �ل ��س امل � ��وق � ��ر ع� �ل ��ى امل ��وق ��ف
امل� �ش ��رف ل��رئ �ي��س امل �ج �ل��س خ�ل�ال
م ��ؤت� �م ��ر ات � �ح� ��اد م� �ج ��ال ��س ال � ��دول
األع � �ض � ��اء ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع ��اون
اإلس�ل�ام��ي اع �ت��راض��ا ع�ل��ى الكلمة
ال� � �ت � ��ي أل� � �ق � ��اه � ��ا رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � �ش� ��ورى اإلي � ��ران � ��ي ف �ي �م��ا ت�ع�ل��ق
باململكة العربية السعودية
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��فال�ل�ج��ان س��رع��ة ان �ج��از ت�ق��اري��ر عن
االقتراحات ومشروعات القوانني
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �خ �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
للمجلس ل ��دور االن�ع�ق��اد الحالي
وذل� � � � ��ك ح � �س� ��ب ال � �ك � �ش� ��ف امل� ��رف� ��ق
واملتضمن  17مشروعا واقتراحا
بقانون
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م�ق�ت��رحع� �ل ��ى رف� � ��ع ب� �ع ��ض ال� �ت� �ق ��اري ��ر م��ن
جدول األعمال:

 وافق املجلس على إحالة كتبال �ح �ك��وم��ة امل� ��درج� ��ة ع �ل��ى ج� ��دول
األعمال إلى اللجان التالية:
 إح ��ال ��ة ك �ت ��اب وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ةووزير التعليم العالي بشأن طلب
تشكيل لجنة تحقيق ح��ول تكرار
حاالت وفيات العمال في مشروع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م الجامعية
(ال� � �ش � ��دادي � ��ة) إل � ��ى ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد.
 إح� ��ال� ��ة ك � �ت� ��اب وزي � � ��ر ال �ن �ف��طووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
األم��ة مرفق ب��ه تقرير عقد محطة
الزور الشمالية املرحلة األولى إلى
لجنة حماية األموال العامة.
 إح� ��ال� ��ة ك � �ت� ��اب وزي � � ��ر ال �ن �ف��طووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
األم��ة مرفق به رد الحكومة بشأن
ت � �ق� ��ري� ��ري ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
تجاوزات هيئة أسواق املال رقمي
( 1و )2إل��ى لجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية.
 نظر املجلس بند األسئلة واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ن �ظ��رامل ��وض ��وع ��ات ال �ت��ال �ي��ة ف ��ي جلسة
األربعاء التكميلية
 نظر طلبي مناقشة املقدمنيمن ( )19نائبا بشأن املخصصات
املالية ملرضى العالج في الخارج.
 طلب املناقشة املقدم من بعضاألع �ض��اء ب�ش��أن م�ع��ال�ج��ة أوض��اع
غير م�ح��ددي الجنسية (ال �ب��دون)
الستيضاح سياسة الحكومة.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال � ��وارد
ب��ال�ب�ن��د ال �ع��اش��ر ب �ج��دول األع �م��ال
امل� �ت� �ض� �م ��ن ت � �ق ��اري ��ر ال � �ل � �ج ��ان ع��ن
ط �ل �ب��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي تتضمن
اإلحالة للنيابة إل��ى لجنة حماية
األموال العامة حيث إن اللجنة هي
التي قامت برفع هذه التقارير إلى
امل�ج�ل��س وال ��ذي ص��وت بإرسالها
لديوان املحاسبة لبحثها ومن ثم
إعادتها إلى املجلس.
 لم يوافق املجلس على إع��ادةت�ق��ري��ر اللجنة التشريعية بشأن
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات إل��ى
اللجنة مرة أخرى
 ل� � ��م ي� � ��واف� � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع �ل��ىاقتراح النائب عدنان عبد الصمد
باستعجال إصدار قانون بتعديل
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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.

تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة
للتحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي
تتمة المنشور ص10
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()53
لسنة  2001ب�ش��أن اإلدارة العامة
للتحقيقات خالل سبعة أيام بدل
م��ن ش �ه��ر ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة ( )65من
الدستور
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع � ��ادةال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
وامل� � ��درج ب�ص�ف��ة االس �ت �ع �ج��ال عن
امل��رس��وم بالقانون رق ��م( )12لسنة
 2008م ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق��ان��ون ال �ج��زاء ال �ص��ادر بالقانون
رق��م( )16لسنة 1960م إل��ى اللجنة
ملزيد من الدراسة.
 واف ��ق املجلس على اإلح ��االتال� � � � � � � ��واردة ف� � ��ي ج� � � � ��دول األع� � �م � ��ال
م ��ع إح ��ال ��ة ال� �ش� �ك ��وى رق � ��م ()262
ال � � � � � ��واردة ف � ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �س ��اب ��ع
للجنة ال�ع��رائ��ض وال�ش�ك��اوى إلى
ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واالرشاد عمال بنص املادة ()156
م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل�ج�ل��س
األمة كونها مكلفة بالتحقيق في
التعيينات والبعثات ف��ي جامعة
ال�ك��وي��ت والهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ع��دي��لب �ع��ض أح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 47
لسنة  1993الذي ينص على اعفاء
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
م � ��ن ال � ��رق � ��اب � ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ل� ��دي� ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ول� �ج� �ن ��ة امل �ن ��اق �ص ��ات
العامة ملدة خمس سنوات تنتهي
في  31مارس  2021وأحال املجلس
القانون إلى الحكومة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ع��دي��لب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()53
لسنة  2001ب�ش��أن اإلدارة العامة
للتحقيقات
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ق��ان��ونب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ات �ف��اق �ي��ة
ال�ح�م��اي��ة امل��ادي��ة ل�ل�م��واد ال�ن��ووي��ة
وأح � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق� ��ان� ��ون إل ��ى
الحكومة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعالقانون بشأن اإلذن للحكومة في
أخ ��ذ م�ب�ل��غ م ��ن امل� ��ال االح �ت �ي��اط��ي
ال� � �ع � ��ام وف � �ت� ��ح اع � �ت � �م� ��اد إض ��اف ��ي
ب �م �ي��زان �ي��ة ال� � � ��وزارات واإلداري � � ��ات
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة
 2016/2015وأح � � � � ��ال امل �ج �ل��س
القانون إلى الحكومة.
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 واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى 10ت ��وص �ي ��ات ال � � � ��واردة ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر
ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ل � �ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��ن م�ش��روع
ق��ان��ون ب�ش��أن اإلذن للحكومة في
أخ ��ذ م�ب�ل��غ م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام
وف �ت��ح اع �ت �م��اد إض��اف��ي بميزانية
ال � � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
للسنة املالية .2016/2015
 ناقش املجلس طلب مناقشةم� ��وق� ��ع م � ��ن  27ن ��ائ � �ب ��ا مل �ن��اق �ش��ة
ت�ص��ري�ح��ات ال �ن��ائ��ب عبدالحميد
دش �ت��ي وم��واق �ف ��ه امل �ع��ادي ��ة ل ��دول
مجلس التعاون الخليجي وتكرار
ت �ص��ري �ح��ات��ه امل �س �ت �ف��زة وان �ت �ه��ى
املجلس إل��ى املوافقة على إص��دار
بيان وقعه  34نائبا
جلسة  2مارس 2016
مضبطة  1347ب
 3قرارات
 ن � � ��اق � � ��ش امل � � �ج � � �ل� � ��س ط� �ل� �ب�ي�نم�ن��اق�ش��ة ق��دم �ه��ا  19ن��ائ �ب��ا ب�ش��أن
م�خ�ص�ص��ات ال �ع�ل�اج ف��ي ال �خ��ارج
وانتهى املجلس إلى املوافقة على
 10توصيات
 ناقش املجلس طلب مناقشةبمعالجة اوضاع املقيمني بصورة
غير قانونية واستيضاح سياسة
ال �ح �ك��وم��ة ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن وان �ت �ه��ي
ال �ن �ق��اش إل ��ى ت �ق��دي��م  8ت��وص�ي��ات
ملعالجة أوض��اع املقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة وق� ��ع ع �ل �ي �ه��ا ()20
ن ��ائ� �ب ��ا ل� �ك ��ن وح� � � ��ال ع� � ��دم ت ��واف ��ر
ال �ن �ص��اب دون ال�ت �ص��وي��ت عليها
وأجلت للجلسة املقبلة.

جلسة  15مارس 2016
مضبطة  1348أ
 20قرارا
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ةرئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
واإلرش� � ��اد واإلرش� � ��اد ال �ت��ي يطلب
ف�ي�ه��ا إح��ال��ة ك �ت��اب وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ووزي��ر التعليم العالي بشأن طلب
تشكيل لجنة تحقيق ح��ول تكرار
ح��االت وفيات العمال في مشروع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح ال �س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة
(ال� � �ش � ��دادي � ��ة) إل � ��ى ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
العامة بصفتها (كلجنة تحقيق)
واللجنة املختصة
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ةرئيس لجنة امليزانيات والحساب
الختامي ال�ت��ي يطلب فيها إحالة
ال �ت �ق��اري��ر وال � ��دراس � ��ات ال� ��ي س�ب��ق
أن اع ��ده ��ا دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إل��ى
الحكومة ل�ت��واف��ي ال��دي��وان برأيها
ح� �ي ��ال� �ه ��ا واإلج � � � � � � � ��راءات امل� �ت� �خ ��ذة
لتنفيذ ما جرى فيها من توصيات
في مدة أقصاها شهران وأرفق مع
ال��رس��ال��ة كشفا تضمن  71تقريرا
ودراسة لديوان املحاسبة.
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ةرئيس لجنة امليزانيات والحساب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ال� � �ت � ��ي ي � �ط � �ل ��ب ف �ي �ه��ا
التوصية بأن تستبعد التعاقدات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ش��اب
تنفيذها للعقود قصور ومخالفات
خ� �ص ��وص ��ا ش� ��رك� ��ة ب� � �ش � ��ارة ال �ت��ي
ي �ج��رى ب �ش��أن �ه��ا ت�ح�ق�ي��ق ب��رمل��ان��ي
ف��ي ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة األم � ��وال ال�ع��ام��ة
والتي تعهد معالي وزي��ر التجارة

وال �ص �ن��اع��ة ب��ان �ت �ظ��ار ن �ت��ائ��ج ه��ذا
التحقيق وما ينتهي إليه املجلس
في ه��ذا الشأن في الجلسة املقبلة
املقررة  29مارس الجاري.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى أح ��ال ��ةرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � � � ��ر ال �ـ �ـ �م �ـ��ال �ـ �ي �ـ��ة ب � �ش ��أن وض ��ع
ال �ت �ص �ن �ي��ف اإلن �ت �م��ائ��ي ال �س �ي��ادي
ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت� �ح ��ت امل ��راج� �ع ��ة
ل�ل�ن�ظ��ر ف��ي ت�خ�ف�ي�ض��ه إض��اف��ة إل��ى
عرضه على النقاش الجاري بشأن
اإلص �ل��اح االق� �ت� �ص ��ادي إل� ��ى لجنة
ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ل ��درس� �ت� �ه ��ا ض� �م ��ن ت� �ق ��ري ��ره ��ا ع��ن
م �ع��ال �ج��ة األوض� � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
وترشيد ال��دع��وم وال�ت��ي م��ن املقرر
أن ي �ن �ظ��ره امل �ج �ل��س ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
املقبلة.
 ق � � ��رر امل � �ج � �ل ��س ن � �ظ ��ر رس ��ال ��ةالعضو د.عبدالحميد دشتي التي
يشكو فيها من عدم إتاحة الفرصة
ل��ه إلب ��داء وج�ه��ة ن�ظ��ره ل��دي لجنة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
ع �ن��د دراس � ��ة ط�ل��ب رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة
عنه مع بند طلبات رفع الحصانة.
 واف��ق املجلس على رس��ال��ة منالعضو فيصل الكندري التي يدعو
فيها املجلس إلى اتخاذ اإلجراءات
ال �ل�ازم ��ة ل �ت �ص��وي��ب األوض � � ��اع ف��ي
القطاع النفطي والطلب من نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
امل ��ال� �ي ��ة ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
بمتابعة تصويب املخالفات التي
وردت في تقرير ديوان املحاسبة.
 نظر املجلس بند األسئلة حيثأدرج كشفا تضمن  120س��ؤاال من

املتوقع أن يأتيها ال��دور للتعقيب
عليها في الجلسة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س  22م��واف �ق��ونم� ��ن  34إج� �م ��ال ��ي ال �ح �ض��ورع �ل��ى
ال �ت �ص��وي��ت م �ب��اش��رة دون ن �ق��اش
ع � �ل� ��ى ت � �ق� ��ري� ��ري ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش � ��ؤون
التشريعية والقانونية ع��ن طلبي
رفع الحصانة مباشرة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى االق �ت��راحامل�ق��دم م��ن ال�ن��واب فيصل الكندري
وسلطان اللغيصم وماجد موسى
وس� � � �ع � � ��ود ال � �ح � ��ري � �ج � ��ي وم� �ح� �م ��د
ال � � �ج� � �ب � ��ري وم � � � �ب� � � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص
وع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي وم�ح�م��د ال�ه��دي��ة
ومحمد البراك وعبدالله العدواني
بالتصويت نداء باالسم على طلب
رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال� �خ ��اص ب��إس��اءة
ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش �ت��ي
للمملكة العربية السعودية.
 وافق املجلس على طلب النيابةالعامة برفع الحصانة النيابية عن
ال�ع�ض��و د عبدالحميد دش�ت��ي في
القضية رقم ( )2016/10حصر أمن
دولة في قضية اإلساءة إلى اململكة
العربية السعودية وهو ما انتهى
إليه تقرير اللجنة
 وافق املجلس على طلب النيابةالعامة برفع الحصانة النيابية عن
ال�ع�ض��و د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي في
ال�ق�ض�ي��ة رق��م ( ) 2016 /32حصر
ال�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ق �ي��دة ب��رق��م 2016 /20
جنح املباحث وفي قضية اإلساءة
للقضاء ووصف الحكم الصادر في
قضية العبدلي بالتعسف والجائر
وهو ما انتهى إليه تقرير اللجنة
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
 واف��ق املجلس م��ن دون نقاشع �ل��ى رف � ��ع ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة م �ش��روع
الجواب على الخطاب األميري إلى
حضرة صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورعاه.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ث�ب�ي��تن��ص صحيفة االس �ت �ج��واب امل�ق��دم
م ��ن ال �ع �ض��و ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور إل��ى
معالي وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التنمية والتخطيط هند الصبيح
ف ��ي امل�ض�ب�ط��ة وت��أج �ي��ل م�ن��اق�ش�ت��ه
إلى جلسة األربعاء التكميلية وفق
طلب معالي الوزيرة.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م�ن��اق�ش��ةالتقرير ال�خ��اص بلجنة التحقيق

ف ��ي م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م ��ار ف ��ي ل �ن��دن
وامل�ك��ات��ب األخ��رى ح��ول العالم في
ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ع ال�ت�ن�س�ي��ق مع
لجنة تحديد األولويات البرملانية
في هذا الشأن.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع��ام��ةعلى تقديم نظر ومناقشة مشروع
ق��ان��ون بشأن الرعاية االجتماعية
للمسنني.
 واف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م��واص�ل��ةال�ن�ظ��ر ف��ي ط�ل�ب��ي امل�ن��اق�ش��ة ب�ش��أن
وف��ق م�خ�ص�ص��ات امل��ال�ي��ة ملرافقني
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وت�ق��ري��ر اللجنة
ال�ص�ح�ي��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن ف��ي جلسة
األربعاء.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ق ��ان ��ونب� � �ش � ��أن ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة
للمسنني وأح��ال املجلس القانون
إلى الحكومة.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ق ��ان ��ونب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ال �ن �ظ��ام
األس� ��اس� ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
ل�ل�أم ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي وأح� � ��ال امل�ج�ل��س
القانون إلى الحكومة.
جلسة  16مارس 2016
مضبطة  1348ب
 5قرارات
 وافق املجلس على  5توصياتب� � �ش � ��أن م � �ع� ��ال � �ج� ��ة أوض� � � � � ��اع غ �ي��ر
م �ح��ددي الجنسية (ال �ب��دون) وق��ع
عليها  25نائبا.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع ل �ل �ج �ن��ة ال �ش ��ؤون
ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ب � ��دراس � ��ة ق� � � ��رار م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ف� � ��ي ش � � ��أن م� �خ� �ص� �ص ��ات ال � �ع �ل�اج
ف� � � ��ي ال� � � � �خ � � � ��ارج إل � � � � ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
م � � ��ع ال� � �ت � ��وص� � �ي � ��ات ال � � � � � � � ��واردة ف��ي
التقريروتتضمن  11توصية.
 وافق املجلس على  5توصياتق ��دم� �ه ��ا ال� � �ن � ��واب أث � �ن � ��اء ال �ج �ل �س��ة
ل�ض�م�ه��ا إل ��ى ال �ت��وص �ي��ات ال� ��واردة
في تقرير لجنة الشؤون الصحية
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال � �ع � �م� ��ل ب� �ش ��أن
مخصصات العالج بالخارج.
 ن��اق��ش امل �ج �ل��س اإلس �ت �ج��واباملوجه من العضو صالح عاشور
لوزير الشؤون االجتماعية والعمل
ووزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون التخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح وان�ت�ه��ى

التتمة ص12
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الثالثاء  23رمضان  28 . 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.

رفض مشروع يمنح الحكومة حق زيادة الرسوم
مقابل االنتفاع بالخدمات دون اللجوء للمجلس
تتمة المنشور ص11
االس �ت �ج��واب ب��امل�ن��اق�ش��ة وامل��واف�ق��ة
على  12توصية التي قدمها بعض
األعضاء.
جلسة  29مارس 2016
مضبطة  1349أ
 10قرارت
 رف � ��ض امل� �ج� �ل ��س ق� �ب ��ول ط�ل��باعتذار النائب عبدالحميد دشتي
ع��ن ع��دم حضور جلسات  15و16
و 29و 30مارس . 2016
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ �ي��س لجنة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إح ��ال ��ة ت�ق��ري��ر
دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع� � ��ن ن �ت ��ائ ��ج
ال� �ف� �ح ��ص وال � �ت� ��دق � �ي� ��ق ل �ل �ب �ع �ث��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ت��اب�ع��ة
لها عن الفترة من (2004م2005/م
) حتى (2013م2014/م ) إلى لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
لالختصاص.
 لم يوافق املجلس على رسالةرئيس لجنة حماية األموال العامة
ال� �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا م� ��ن امل �ج �ل��س
ال �ط �ل��ب م ��ن ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال � � ��زام ك ��ل م ��ن ال �ع �ض��و
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار
ورئ� � � �ي � � ��س ال � � �ش� � ��رك� � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
لالستثمار تزويد ديوان املحاسبة
باملستندات التي طلبها .
 نظر املجلس بند األسئلة. واف � � � ��ق امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى ط �ل��بال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة
النيابية عن العضو د.عبدالحميد
دش � �ت� ��ي وذل � � ��ك إلع�ل��ان� ��ه ب��ال �ح �ك��م
ال�ج�ن��ائ��ي ال�غ�ي��اب��ي ال �ص��ادر ض��ده
بمملكة البحرين في القضية رقم
( )343205127وهو ما انتهى إليه
تقرير اللجنة .
 وافق املجلس على طلب النيابةال�ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة النيابية
ع��ن العضو د.عبدالحميد دشتي
ف��ي الجنحة رق��م (2015/9196م )
جنح ع��ادي��ة (2013/423م) مخفر
ال �ص��ال �ح �ي��ة وه ��و م ��ا ان �ت �ه��ى إل�ي��ه
تقرير اللجنة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتح� �س ��ب م� ��ا ه� ��و وارد ف� ��ي ج� ��دول
األعمال.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ع��دي��لال �ف �ق��رة األول � ��ى م ��ن امل � ��ادة األول� ��ى

من القانون رق��م ( )69لسنة 2015
ب � �ش� ��أن إن� � �ش � ��اء ش� ��رك� ��ة م �س��اه �م��ة
مقفلة الستخدام وتشغيل العمالة
املنزلية التعديل
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح ��ال ��ةال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� ��اب� ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال�ش��ؤون املالية واالق�ت�ص��ادي��ة عن
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل امل ��ادة
 16م��ن ال �ق��ان��ون  106ل�س�ن��ة 2013
ف��ي ش��أن م�ك��اف�ح��ة غسيل االم ��وال
وت � �م� ��وي� ��ل االره � � � � � ��اب إل� � � ��ى ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل��دراس �ت��ه وت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ب�ش��أن��ه
خ �ل ��ال أس � �ب� ��وع �ي�ن ق� �ب ��ل ال �ج �ل �س��ة
املقررة  12أبريل الجاري.
جلسة  30مارس 2016
مضبطة  1349ب
 6قرارات
 وافق املجلس على طلب رئيسلجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب ��رد ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس
ع � � �ش � � ��ر ع� � � � ��ن م � � � � �ش� � � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة إل� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ل��دراس��ة امل�لاح�ظ��ات واالق �ت��راح��ات
وال�ت�ع��دي�لات املقدمة م��ن األع�ض��اء
مع إبقائه على جدول األعمال على
أن تعد اللجنة تقريرها في مدة ال
تتجاوز شهرين.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق� �ت ��راحن� �ي ��اب ��ي ب �ت �ك �ل �ي��ف وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل �ش��ؤون مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب�ت��وزي��ع
نسخ على النواب من تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة وت ��وص� �ي ��ات ��ه امل �ت �ع �ل��ق
بدراسة مناقصة ()RFP2013041
املختصة بخطوط أنابيب شركة
ن� �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت (ل � �ص� ��ال� ��ح ش��رك ��ة
الواحة)
 وافق املجلس على طلب رئيسلجنة األول��وي��ات النائب د.يوسف
ال � ��زل � ��زل � ��ة ب� �ت ��أج� �ي ��ل ن � �ظ ��ر ت �ق��ري��ر
ال � �س� ��ادس ع �ش��ر ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة ع��ن مشروع
قانون في شأن املناقصات العامة
واالق� �ت ��راح ��ات امل �ق��دم��ة م ��ن بعض
األع �ض��اء ذات ال�ص�ل��ة إل ��ى جلسة
األربعاء التكميلية
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل��رس��ومب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )119لسنة 2013
ف��ي ش��أن ت��أج�ي��ل تشكيل املجلس
ال �ب �ل��دي وأح� ��ال امل�ج�ل��س امل��رس��وم
بقانون للحكومة.
 ن��اق��ش امل �ج �ل��س ت �ق��ري��ر لجنةال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي أوض ��اع

مشاورات نيابية حول أحد قوانني الدور الحالي

م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
لندن واملكاتب االخرى حول العالم
وال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم��وال العامة البرملانية في شأن
ما تضمنه تقرير ديوان املحاسبة
ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت بيع
بعض ال�ع�ق��ارات اململوكة للهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار ف� ��ي ج�ل�س��ة
س��ري��ة ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ال�ح�ك��وم��ة
م�م�ث�ل��ة ف ��ي ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
بالوكالة انس الصالح وفي نهاية
ال �ن �ق��اش ب��ال�ج�ل�س��ة ال �س��ري��ة أح��ال
مجلس األمة التقريرين وتتضمن
 6توصيات
جلسة  12إبريل 2016
مضبطة  1350أ
 10قرارا
 أح ��ال امل�ج�ل��س رس��ال��ة رئ�ي��سل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
ال �خ �ت��ام��ي ال �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا م��ن
امل� �ج� �ل ��س ت �ك �ل �ي��ف وزي� � � ��ر امل ��ال� �ي ��ه
ب �ت��زوي��د ال�ل�ج�ن��ة ب��ال�ب�ي��ان��ات التي
طلبتها ع��ن القسائم ال�ت��ي ل��م يتم
فى شأنها تسديد الرسوم املقرره
بالقانون رقم  1994/50إلى لجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة
ل� �ب� �ح ��ث م � � ��دى دس� �ت ��وري� �ت� �ه ��ا م��ن
عدمها.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئيس لجنة االولويات التي يطلب
ال� � �ع � ��رض ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ل �ل �ط �ل��ب
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة االس� � � ��راع ف ��ى ال ��رد
على طلبات ال�ل�ج��ان فيما يخص
مشاريع القوانني املعروضة عليها

ح�ت��ى تتمكن م��ن ان �ج��از تقريرها
فى شانها وإحالتها الى املجلس
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ح � �م ��اي ��ة األم � � � ��وال
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي يطلب فيها العرض
ع �ل��ى امل �ج �ل��س ل�ل�ت��وص�ي��ة ب��إي�ق��اف
بيع الشركات التي تمتلك الدولة
أك � �ث ��ر م� ��ن  % 50م� ��ن رأس �م ��ال �ه ��ا
ال� � ��ى ان ي� �ض ��ع م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
الضوابط التي تكفل حماية امل��ال
ال�ع��ام وتحقق ال�ع��دال��ة والشفافية
واملساواة فى عملية البيع.
 واف � � ��ق ع� �ل ��ى رف� � ��ع ال �ح �ص��ان��ةالنيابة عن العضو د.عبدالحميد
دشتي في القضية رقم (2016/139
ح�ص��ر ال �ف��روان �ي��ة – امل �ق �ي��دة ب��رق��م
 2014/644ج � �ن� ��ح ال� � � �ف � � ��ردوس)
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ق �ض �ي��ة ت �ص��ري��ح ف��ي
تويتر ضد النائب السابق مسلم
ال�ب��راك وه��و م��ا انتهى إليه تقرير
اللجنة
 واف � � ��ق ع� �ل ��ى رف� � ��ع ال �ح �ص��ان��ةالنيابة عن العضو د.عبدالحميد
دشتي في الجنحة رقم (2015/46
ح� � �ص � ��ر أم� � � � ��ن ال � � � ��دول � � � ��ة امل � �ق � �ي� ��دة
ب � � � � ��رق � � � � ��م 2015/54ج � �ن� ��اي� ��ات أم� ��ن
الدولة) عن تهمة البالغ الكاذب
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ق �ت��رحب �ت��أج �ي��ل ن �ظ��ر ب �ن��د األس �ئ �ل��ة إل��ى
جلسة األربعاء التكميلية
 ن��اق��ش امل �ج �ل��س االس �ت �ج��وابامل� � ��وج� � ��ه م� � ��ن ال � �ع � �ض� ��وي� ��ن أح� �م ��د
القضيبى ومبارك الحريص وزير

التجارة والصناعة د.يوسف العلي
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 األعضاء
 لم يوافق املجلس على توصيةنصها :نقل املقاولني املستأجرين
ل�ق�س��ائ��م ص�ن��اع�ي��ة ب�ص�ف��ة م��ؤق�ت��ة
من املناطق الصناعية إلى مناطق
أخرى تخصص لهم.
جلسة  13إبريل 2016
مضبطة  1350ب
10قرارات
 نظر املجلس بند األسئلة وافق مجلس االمة على تكليفلجنة االولويات البرملانية متابعة
ت�ن�ف�ي��ذ ش� ��روط االم� ��م امل �ت �ح��دة في
تنفيذ امل�ش��اري��ع البيئية الخاصة
بالتعويضات أو امل�ن��ح املمنوحة
لها.
 لم يوافق املجلس على مشروعال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  79ل�س�ن��ة  1995في
ش ��أن ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة
مقابل االنتفاع باملرافق والخدمات
العامة
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق� �ت ��راحنيابي باستثناء السكن الخاص
م ��ن امل �خ��اط �ب�ين ب��أح �ك��ام م �ش��روع
ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ت�ع��رف��ة
وحدتي الكهرباء وامل��اء واالكتفاء
بتطبيقه على باقي القطاعات
 وافق املجلس على  6توصياتبشأن السكن الخاص
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ح��دي��د تعرفة

وحدتى الكهرباء واملاء وذلك بعد
اس �ت �ث �ن��اء ق �ط��اع ال �س �ك��ن ال �خ��اص
م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون وت��ؤج��ل امل��داول��ة
الثانية إلى الجلسة املقبلة.
 أح��ال مجلس األم��ة ال��ى لجنةال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا ال� �ث ��ان ��ي
والعشرين في شأن :دراسة الوضع
االقتصادى والغاء الدعوم ورسالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
امل ��ال �ي ��ة ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ب �ش��أن ق ��رار وك��ال��ة م��ودي��ز بوضع
ال�ت�ص �ن �ي��ف االئ �ت �م��ان��ى ال �س �ي��ادى
ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت �ح ��ت امل ��راج �ع ��ة
للنظر ف��ي تخفيضه واملالحظات
النيابية والتوصيات التي ابديت
بشأنها لدراستها خالل اسبوعني
وم ��ن ث��م إح��ال �ت �ه��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة وق��د
تضمن التقرير 17توصية :
 واف��ق املجلس على فتح بندم��ا يستجد م��ن أع �م��ال ق�ب��ل ختام
الجلسة وأدرج ال�ط�ل��ب امل �ق��دم من
ال�ن��ائ��ب روض� ��ان ال��روض��ان بشأن
واقعة االعتداء من معلم على أحد
الطلبة.
جلسة  26إبريل 2016
مضبطة  1351أ
 8قرارت
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
التي يطلب فيها موافقة املجلس
ع� �ل ��ى ت �ك �ل �ي��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� ��دراس� ��ة
املخالفات املالية لبعض الهيئات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة م� ��ع ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��ري��اض��ة وب��االس �ت �ع��ان��ة ب��دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة وذل ��ك خ�ل�ال ال�ف�ت��رة من
 2012/10 /1ح�ت��ى ن�ه��اي��ة م��ارس
2016م.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ�ي��س لجنة امل ��رأة واألس ��رة التي
يطلب فيها موافقة املجلس على
أن ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة ب��دع��وة املجلس
األع� � �ل � ��ى ل �ل��أس � ��رة وم � ��رك � ��ز امل � � ��رأة
لألبحاث ف��ي جامعة الكويت إلى
اج�ت�م��اع لبحث القضايا املتعلقة
بشؤون األسرة واملرأة.
 وافق املجلس على تأجيل نظربند األسئلة البرملانية إلى جلسة
األربعاء التكميلية.
 -واف � � ��ق ال �ـ �م �ج �ل��س ع� �ل ��ى ن�ظ��ر

التتمة ص13
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الثالثاء  23رمضان  28 . 1437يونيو 2016

ملف

13

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

المجلس يصوت بأغلبية كبيرة برفع الحصانة
عن دشتي في اإلساءة إلى السعودية والقضاء
تتمة المنشور ص12
ط�ل��ب ق��دم��ه  10ن ��واب بتخصيص
س� ��اع � �ت �ي�ن م � ��ن ج� �ل� �س ��ة األرب � � �ع � ��اء
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ع� �ق ��ب ب� �ن ��د األس �ئ �ل��ة
ملناقشة مشكلة تطاير الحصى في
شوارع الكويت.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادةالتقرير الثالث عشر للجنة حماية
األموال العامة عن املخالفات التي
ش��اب��ت م �ش��روع وزارة ال��دف��اع في
ش ��راء ط��ائ��رت��ي ش�ح��ن ب�م��ا قيمته
 450مليون دوالر إلى اللجنة ملزيد
من الدراسة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االتح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت�ح��دي��د تعرفة
وحدتى الكهرباء واملاء وذلك بعد
اس �ت �ث �ن��اء ق �ط��اع ال �س �ك��ن ال �خ��اص
م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون.وأح��ال املجلس
ال �ق��ان��ون إل��ى ال�ح�ك��وم��ة ك�م��ا واف��ق
املجلس على  6توصيات ف��ي هذا
الشأن
جلسة  27إبريل 2016
مضبطة  1351ب
 3قرارات
 نظر املجلس بند األسئلة. ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ط �ل��ب امل�ن��اق�ش��ةامل �ق ��دم م ��ن  10ن� ��واب بتخصيص
س��اع �ت�ين مل�ن��اق�ش��ة م�ش�ك�ل��ة ت�ط��اي��ر
ال � �ح � �ص ��ى ف � ��ي ش � � � � ��وارع ال� �ك ��وي ��ت
وت��م ت��أج�ي��ل ال�ت��وص�ي��ات النيابية
ال �ت ��ي ح� ��ال ف� �ق ��دان ال �ن �ص��اب دون
ال �ت �ص��وي��ت ف ��ي ال �ج�ل�س��ة ال�ج�ل�س��ة
املقبلة املقررة في  10مايو املقبل
جلسة  10مايو 2016
مضبطة  1352أ
 15قرارا
 رف��ض املجلس رس��ال��ة النائبص��ال��ح ع��اش��ور ال �ت��ي ي�ط�ل��ب فيها
من اللجان املختصة سرعة انجاز
تقاريرها عن االقتراحات بقوانني
املقدمة منه لعرضها على املجلس
امل��وق��ر وان�ج��ازه��ا قبل نهاية دور
االنعقاد.
 وافق املجلس على تمديد عملاللجنة لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ب �ص �ف �ت �ه��ا ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
اس�ب��اب إي�ق��اف ال�ن�ش��اط الرياضي
ال� ��ى ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق ��اد ال �ق��ادم

متابعة نيابية حكومية الحدى جلسات الدور الرابع

وك� � ��ان امل �ج �ل��س ق ��د ك �ل��ف ال�ل�ج�ن��ة
التحقيق في جلسة .2015/11/17
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات ال �ت��ي
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ت�ط�ب�ي��ق امل � ��ادة ()55
م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ش��أن
اللجان التى لم تقدم تقاريرها عن
االق�ت��راح��ات ومشروعات القوانني
التى أحيلت إليها خالل املدة التى
حددتها تلك املادة.
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اإلح� ��االت
ح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق� �ت ��راحرئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب �ت��رت �ي��ب
م �ن��اق �ش��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات امل ��درج ��ة
على ج��دول أعمال الجلسة يومي
الثالثاء واألربعاء.
 ق � � ��رر امل � �ج � �ل ��س ت ��أج � �ي ��ل ب �ن��داالس � �ئ � �ل� ��ة إل � � ��ى ج� �ل� �س ��ة األرب� � �ع � ��اء
التكميلية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��فلجنة الشؤون املالية واالقتصادية
متابعة ودراسة مبادرة (املبادرون
م��ن أص�ح��اب امل�ش��اري��ع الصغيرة)
ب �ه��دف إي� �ج ��اد ال �ح �ل��ول امل�ن��اس�ب��ة
إلزال� � � ��ة ال� �ع� �ق� �ب ��ات اإلج� ��رائ � �ي� ��ة ف��ي
وزارات وم� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � ��دول � ��ة
والتحديات التي تواجه املبادرين
والعمل على حلها.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��فلجنة حماية املال العام بالتحقيق
ف� ��ي ت� ��زوي� ��ر ال� ��رخ� ��ص ال �ت �ج ��اري ��ة
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ح� �ي ��ازات زراع �ي��ة
م� ��ع ت �ح ��دي ��د م �س ��ؤول �ي ��ة م��وظ �ف��ي
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة

السمكية من الهيئة العامة للزراعة
وال �ث��روة السمكية وذل��ك استنادا
إل ��ى ك �ت��اب وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال��ذي
يفيد ب��وج��ود ع��دد ( )18شركة تم
إص��دار التراخيص لها عن طريق
إرفاق صور عقود إيجارات مزورة
ف��ي وزارة ال �ت �ج��ارة وت ��م تسجيل
القضية رق��م ( )2015/39جنايات
ال �ص��ال �ح �ي��ة ب �ت �ه �م��ة ال� �ت ��زوي ��ر ف��ي
م� �ح ��ررات رس �م �ي��ة وأوراق بنكية
على أن تقدم اللجنة تقريرها في
غضون شهر.
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج �ي��لمقترح بتكليف دي ��وان املحاسبة
التحقيق في أعمال الهيئة العامة
لالستثمار ع�ل��ى أن ي�ق��دم تقريره
خ �ل ��ال ث�ل��اث� ��ة أش � �ه� ��ر م � ��ن ت ��اري ��خ
ال �ت �ك �ل �ي��ف وذل � ��ك ل �ح�ين اس �ت �ط�لاع
مجلس األمة رأي ديوان املحاسبة
في الفحص الذي يجريه عن مجمل
قضايا الهيئة العامة لالستثمار
وه��ل م��ن بينها امل��وض��وع املقترح
التحقيق فيه.
 واف��ق املجلس على التصويتعلى  19توصية املقدمة من بعض
األع�ض��اء في جلسة 2016/4/27م
ب �ع��د االن �ت �ه��اء م ��ن م �ن��اق �ش��ة طلب
املناقشة املتعلق بتطاير الحصى
في شوارع الكويت.
 ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر األولل �ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
ع ��ن م�ل�اح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وت�ق��ري��ره ح��ول البيانات الخاصة
بعقود األنظمة اآللية للمعلومات
وال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب��واس �ط��ة
ال�ش��رك��ة امل�ت�ع�ه��دة وواف ��ق املجلس

في نهاية النقاش على  15توصية:
جلسة  11مايو 2016
مضبطة  1352ب
 5قرارات
 نظر املجلس بند األسئلة. واف��ق املجلس على ق��ان��ون فيب �ش��أن ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي يجوز
م�ن�ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة لسنة
( 2016ب� �م ��ا ال ي ��زي ��د ع �ل��ى أرب �ع��ة
آالف ش�خ��ص) م��ع تأجيل امل��داول��ة
الثانية إلى الجلسة املقبلة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  7لسنة  2007بشأن
دع � ��م األن� ��دي� ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة وأح � ��ال
املجلس القانون إلى الحكومة.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع� � ��ادةال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
العامة وامل��درج بصفة االستعجال
عن االقتراحات ومشروعي بقانون
بشأن تعديل القانون رقم ( )5لسنة
2005م في شأن بلدية الكويت إلى
اللجنة ملزيد من الدراسة.
جلسة  24مايو 2016
مضبطة  1353أ
 12قرارا
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اق� �ت ��راحال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة بترتيب
م �ن ��اق �ش ��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات امل� ��درج� ��ة
على ج��دول أع�م��ال الجلسة يومي
الثالثاء واألربعاء.
 ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ت �ق��ري��ري لجنةال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
عن طلبني برفع الحصانة النيابية

ع��ن ال�ع�ض��و د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتي
وق ��د رأى ال �ع �ض��و ص��ال��ح ع��اش��ور
أن ال �ن��ائ��ب ق ��د أرس � ��ل م ��ذك ��رة إل��ى
ال�ل�ج�ن��ة م ��ؤك ��دا أن ال �ح �س��اب على
م��واق��ع االجتماعي ال��ذي يبث تلك
ال �ت �غ��ري��دات م� ��زور ول �ي��س حسابه
ال �ش �خ �ص��ي م �ط��ال �ب��ا ب ��رف ��ض رف��ع
الحصانة عنه.
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��عال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ال�ع�ض��و
د.عبدالحميد دش�ت��ي ف��ي القضية
رق��م ( 2016/14حصر أم��ن ال��دول��ة
املقيدة برقم  2016/12جنايات أمن
الدولة) بناء على شكوى من وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي تلقت
ش� �ك ��وى رس �م �ي��ة م ��ن ق �ب��ل س �ف��ارة
اململكة العربية السعودية في دولة
الكويت.
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��عال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ع ��ن ال�ع�ض��و
د.عبدالحميد دش�ت��ي ف��ي القضية
رق��م ( 2016/16حصر أم��ن ال��دول��ة
امل �ق �ي��دة ب��رق��م  2016/14ج�ن��اي��ات
أم��ن ال��دول��ة) بناء على شكوى من
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ت��ي
تلقت شكوى من قبل سفارة مملكة
البحرين في دولة الكويت.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى االح ��االتح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعق � ��ان � ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل أح � �ك� ��ام ق ��ان ��ون
تنظيم الخبرة ال�ص��ادر باملرسوم
ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )40ل�س�ن��ة 1980م
وأح � � � � ��ال امل � �ج � �ل ��س ال� � �ق � ��ان � ��ون إل ��ى
الحكومة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعقانون في شأن تحديد العدد الذي
ي �ج��وز م�ن�ح��ه الجنسية الكويتية
لسنة ( 2016بما ال يزيد على أربعة
آالف ش � �خ� ��ص) وأح � � � ��ال امل �ج �ل��س
القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على االقتراحاتبقوانني بشأن تعديل بعض أحكام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )28س �ن��ة 1996م
ف ��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
وت��داول األدوي��ة تم تـأجيل املداولة
الثانية ملزيد من الدراسة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل � ��ادة ( )16من
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )106ل �س �ن��ة 2013
ف ��ي ش� ��أن م �ك��اف �ح��ة غ �س��ل األم � ��وال
وت�م��وي��ل اإلره� ��اب وأح ��ال املجلس
القانون إلى الحكومة.

 لم يوافق املجلس على مشروعق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال�ق��ان��ون رق��م ( )49لسنة  1996في
شأن رعاية املعاقني من حيث املبدأ
وق� � ��رر امل �ج �ل ��س رف� �ع ��ه م� ��ن ج� ��دول
األعمال.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل ��داول ��ةاألولى عن ( )7االقتراحات بقوانني
امل� � �ق � ��دم � ��ة م � � ��ن ب � �ع � ��ض األع � � �ض� � ��اء
وم� �ش ��روع ��ي ال� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب�ت�ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم ( )5لسنة
2005م في شأن بلدية الكويت على
أن ت � ��درس ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
التعديالت املقدمة وترفع تقريرها
التكميلي قبل الجلسة املقبلة.
جلسة  25مايو 2016
مضبطة  1353ب
 5قرارات
 واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى رس ��ال ��ةرئيس لجنة الـميزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب�ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األموال العامة التحقيق في املآخذ
وامل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي أورده � ��ا تقرير
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
( )2015 /2014ح� � ��ول م �ي��زان �ي��ة
الهيئة العامة لالستثمار.
 نظر املجلس بند األسئلة. وافق املجلس على تمديد فترةجميع االح��االت إلى لجنة التعليم
والثقافة واإلرشاد من قبل مجلس
األم� ��ة ح �ت��ى ن �ه��اي��ة دور االن �ع �ق��اد
ال � �ح� ��ال� ��ي ح� �ت ��ى ي �ت �س �ن ��ى ل �ل �ج �ن��ة
االنتهاء منهم جميعا.
 ق � ��رر امل� �ج� �ل ��س ع �ـ �ق �ـ��د ج�ل�س�ت��هاملقبلة في  7و 8يونيو  2016املقبل
ع �ل��ى أن ت �ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة
الثانية عشرة ظهرا بمناسبة شهر
رمضان املبارك.
جلسة  7يونيو 2016
مضبطة  1354أ
 15قرارا
 واف � ��ق امل �ج �ل �ـ��س ع �ل��ى اق� �ت ��راحال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة بترتيب
م �ن ��اق �ش ��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات امل� ��درج� ��ة
على ج��دول أع�م��ال الجلسة يومي
الثالثاء واألربعاء
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى االح ��االتح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
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الثالثاء  23رمضان  28 . 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.

المجلس يحيل تقرير أوضاع مكتب االستثمار
في لندن مع  6توصيات للحكومة
تتمة المنشور ص13
 ل��م ي��واف��ق الـمجلس ع�ل��ى رف��عال �ح �ص ��ان ��ة ال �ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن ال �ع �ض��و
سلطان الشمري في القضية (/45
 2016جنح صحافة.
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��عال �ح �ص ��ان ��ة ال �ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن ال �ع �ض��و
د.عبدالحميد دش�ت��ي ف��ي القضية
رق � ��م ( )2016/558ح �ص��ر ن �ي��اب��ة
اإلعالم واملقيدة برقم ()2016/556
جنح مباحث إلكترونية
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��عال �ح �ص ��ان ��ة ال �ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن ال �ع �ض��و
د.عبدالحميد دش�ت��ي ف��ي القضية
رق ��م ( )2016/19ح�ص��ر أم ��ن دول��ة
واملقيدة برقم ( )2016/17جنايات
أمن الدولة.
 أحيط املجلس برسالة حضرةص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد التي
ي �ع �ب��ر ف �ي �ه��ا ع� ��ن ش � �ك� ��ره ل �ل �ه��دي��ة
ال �ت��ذك��اري��ة ال�ق�ي�م��ة وع ��ن س�ع��ادت��ه
باملشاركة في افتتاح مبنى صباح
األح �م��د ال�ج��دي��د ف��ي مجلس األم��ة
واش� ��ادت� ��ه ب��ال �ق��ائ �م�ين وامل �ش��رف�ي�ن
على إنجازه.
 أحيط املجلس برسالة حضرةص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد التي
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس
األمة على تهنئتهم لسموه بحلول
شهر رمضان املبارك.
 أح�ي��ط امل�ج�ل��س ب��رس��ال��ة سموول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال � �ت� ��ي ي� �ش� �ك ��ر ف �ي �ه��ا
رئيس وأعضاء مجلس األمة على
ت�ه�ئ�ن�ت�ه��م ب �ح �ل��ول ش �ه��ر رم �ض��ان
املبارك.
 مدد الـمجلس املهلة املمنوحةل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
(بصفتها لجنة تحقيق) واملكلفة
تحديد مسؤولية موظفي الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث��روة
السمكية ف��ي تخصيص ح�ي��ازات
زراع� � �ي � ��ة ل� �ش ��رك ��ات م � � � ��زورة ح�ت��ى
ب��داي��ة دور االن�ع�ق��اد ال�ق��ادم إلع��داد
تقريرها واستكمال التحقيق.
 وافق املجلس على االقتراحاتبقوانني بشأن تعديل بعض أحكام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )28س �ن��ة 1996م
ف ��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
وت� � ��داول األدوي� � ��ة وأح � ��ال امل�ج�ل��س
القانون إلى الحكومة.
 واف� ��ق ال�ـ�م�ج�ل��س ع �ل��ى اق �ت��راحن� �ي ��اب ��ي ب� � ��إع� � ��ادة ال� �ت� �ق ��ري ��ر ()31
ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ل �ل �ت �ق��ري��ر ( )30للجنة

م��راف��ق العامة ع��ن ( )7االقتراحات
بقوانني املقدمة من بعض األعضاء
وم� �ش ��روع ��ي ال� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب�ت�ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم ( )5لسنة
2005م في شأن بلدية الكويت إلى
اللجنة ملزيد من الدراسة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعق� ��ان� ��ون ف� ��ي ش� � ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
أح � �ك� ��ام ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )6ل�س�ن��ة
2010م في ش��أن العمل في القطاع
األهلي وأحال املجلس القانون إلى
الحكومة.
 ل ��م ي ��واف ��ق امل �ج �ل��س م ��ن حيثاملبدأ على االقتراح بقانون بتعديل
امل ��ادة [ ]180م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 112
ل �س �ن��ة  1963ف� ��ي ش� � ��أن ال�ل�ائ �ح��ة
الداخلية ملجلس وت�ق��رر رف�ع��ه من
جدول األعمال.
 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى االق �ت��راحبقانون بإضافة م��واد جديدة إلى
القانون رقم  17لسنة  1960بإصدار
ق ��ان ��ون اإلج � � � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات
الجزائية وأح��ال املجلس القانون
إلى الحكومة.
جلسة  8يونيو 2016
مضبطة  1354أ
 5قرارات
 نظر املجلس بند األسئلة واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
القانون رقم ( )23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة وأح��ال املجلس
القانون إلى الحكومة.
 واف � ��ق ال �ـ �م �ج �ل��س ع �ل��ى إع� ��ادةال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال ��داخ �ل� �ي ��ة وال � ��دف � ��اع ع ��ن م �ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )26ل �س �ن��ة 1962م
ب �ت �ن �ظ �ي ��م ال � �س � �ج� ��ون واالق � � �ت� � ��راح
بقانون بإضافة مادة جديدة برقم
( 90م�ك��ررا) إل��ى القانون رق��م ()26
لسنة  1962بتنظيم السجون إلى
اللجنة ملزيد من الدراسة.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعالقانون واالقتراحات بقوانني ذات
ال�ص�ل��ة ب �ش��ان امل �ن��اق �ص��ات ال�ع��ام��ة
وتقرر تأجيل امل��داول��ة الثانية إلى
الجلسة املقبلة املقررة يوم االثنني
 13يونيو الجاري
 ق �ـ �ـ �ـ��رر امل �ج �ل��س ع �ـ �ق �ـ��د ج�ل�س�ت��هال �ق��ادم��ة ف��ي  13و 14و 15ي��ون�ي��و
 2016ال � � �ج� � ��اري ع � �ل� ��ى أن ت �ع �ق��د
ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع�ش��رة

[ ]2017/2016وأح� � � ��ال امل �ج �ل��س
مشروعي القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال � � � � ��واردة ف� ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س ��ادس
عشر للجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ورب� ��ط م �ي��زان �ي��ة امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وع��دده��ا
 12توصية.

احدى جلسات الدور الحالي

ظ � �ه ��را ب �م �ن��اس �ب��ة ش� �ه ��ر رم� �ض ��ان
املبارك.
جلسة  13يونيو 2016
 3قرارات
 واف � ��ق ال�ـ�م�ج�ل��س ع �ل��ى رس��ال��ةرئيس لجنة حماية األموال العامة
ال�ت��ي يطلب فيها م��واف�ق��ة املجلس
امل� ��وق� ��ر ع �ل��ى أن ت� ��واص� ��ل ال �ل �ج �ن��ة
عملها كلجنة تحقيق في املوضوع
املكلفة بها بعد فض دور االنعقاد
الحالي وحتى بداية دور االنعقاد
القادم نظر املجلس بند األسئلة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى االح ��االتح� �س� �ب� �م ��ا ه� � ��و وارد ف� � ��ي ج� � ��دول
األعمال.
 واف ��ق الـمجلس ع�ل��ى م�ش��روعال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن ب� �ل ��دي ��ة ال �ك��وي��ت
وأح� ��ال امل�ج�ل��س م �ش��روع ال�ق��ان��ون
إلى الحكومة.
جلسة  14يونيو 2016
 14قرارا
 واف ��ق الـمجلس ع�ل��ى م�ش��روعال�ق��ان��ون ب�ش��أن املناقصات العامة
وأح� ��ال امل�ج�ل��س م �ش��روع ال�ق��ان��ون
إلى الحكومة.
 نظر املجلس  6تقارير للجنةح �م��اي��ة األم � � ��وال ال �ع��ام��ة امل ��درج ��ة
ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال وق ��د ان�ت�ه��ى
امل�ج�ل��س دون م�ن��اق�ش��ة إل ��ى إح��ال��ة
ت �ل��ك ال �ت �ق��اري��ر وم� ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه من
توصيات إلى الحكومة
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
الختامي لبنك االئ�ت�م��ان الكويتي

ل �ل �س �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة []2015/2014
ورب� � ��ط م �ي��زان �ي �ت��ه ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
[ ]2017/2016وأح� � � ��ال امل �ج �ل��س
مشروعي القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتالواردة في التقرير الخامس للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
بنك االئتمان الكويتي وعددها 11
توصية.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ل �ل �س �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة []2015/2014
ورب� � ��ط م �ي��زان �ي �ت��ه ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
[ ]2017/2016وأح� � � ��ال امل �ج �ل��س
مشروعي القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتالواردة في التقرير الخامس للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وع��دده��ا 11
توصية.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
[ ]2015/2014ورب� ��ط م�ي��زان�ي�ت�ه��ا
ل �ل �س �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة []2017/2016
وال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة ف��ي التقرير
ال� � � �س � � ��ادس ل� �ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي وعددها ()18
توصية وأح��ال املجلس مشروعي
القانون إلى الحكومة.
 ووافق املجلس على التوصياتالواردة في التقرير السادس للجنة

امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
وعددها  18توصية.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
الختامي لبيت الزكاة للسنة املالية
 ]2015/2014ورب � � ��ط م �ي��زان �ي �ت��ه
للسنة املالية [ ]2017/2016وأحال
امل �ج �ل��س م �ش��روع��ي ال �ق ��ان ��ون إل��ى
الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال ��واردة ف��ي التقرير ال�ح��ادي عشر
ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
وربط ميزانية بيت الزكاة وعددها
( )12توصية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعالقانون بشأن ربط ميزانية الهيئة
ال � �ع ��ام� ��ة ل� �ل� �ط ��رق وال � �ن � �ق ��ل ال� �ب ��ري
للسنة املالية [ ]2017/2016وأحال
امل� �ج� �ل ��س م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون إل ��ى
الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال � ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع عشر
ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ورب� � ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للطرق والنقل ال�ب��ري وع��دده��ا 10
توصيات.
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
امل � ��ال � �ي � ��ة [ ]2015/2014ورب� � ��ط
م � �ي � ��زان � �ي � �ت � �ه � ��ا ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة

جلسة  15يونيو 2016
 14قرارا
 واف��ق املجلس على مشروعيال �ق��ان��ون ب �ش��أن اع �ت �م��اد ال�ح�س��اب
الختامي ملعهد الكويت لألبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة (– 2014
 )2015وربط ميزانية املعهد للسنة
امل ��ال� �ي ��ة ( )2017 – 2016وأح � ��ال
امل �ج �ل��س م �ش��روع��ي ال �ق ��ان ��ون إل��ى
الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال��واردة في التقرير الثامن للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
معهد ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية
وعددها  20توصية
 واف��ق املجلس على مشروعيال�ق��ان��ون ب�ش��أن مشروعي القانون
ب� ��اع � �ت � �م� ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة للسنة
امل � � ��ال� � � �ي � � ��ة( )2015 – 2014ورب � ��ط
م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
( )2017 – 2016وأح � ��ال امل�ج�ل��س
مشروعي القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال � ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث عشر
ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ورب � � ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعة وعددها  14توصية
 واف��ق املجلس على مشروعيال�ق��ان��ون ب�ش��أن مشروعي القانون
ب� ��اع � �ت � �م� ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل� �ل� �ص� �ن ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية للسنة املالية
( )2015 – 2014ورب � ��ط م �ي��زان �ي��ة
ال�ص�ن��دوق للسنة امل��ال�ي��ة (– 2016
 )2017وأح� ��ال امل�ج�ل��س م�ش��روع��ي
القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال��واردة في التقرير التاسع للجنة

التتمة ص15
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«الدستور» أعدت ملفا شامال ينشر على حلقات ويشمل أنشطة وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  250يوما هي عمر دور االنعقاد الرابع
منذ انطالقه في  27أكتوبر  2015ويشمل حصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وذلك قبل الجلسة الختامية.

المجلس يؤجل التصويت على رد مشروع قانون
اإلدارة العامة للتحقيقات لدور االنعقاد المقبل
تتمة المنشور ص14
امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة العربية وع��دده��ا 14
توصية.
 واف��ق املجلس على مشروعيال�ق��ان��ون ب�ش��أن مشروعي القانون
ب� ��اع � �ت � �م� ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ملؤسسة امل��وان��ئ الكويتية للسنة
امل ��ال� �ي ��ة ( )2015 – 2014ورب� ��ط
م �ي��زان �ي��ة امل��ؤس �س��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
( )2017 – 2016وأح � ��ال امل�ج�ل��س
م�ش��روع��ي ال �ق��ان��ون إل ��ى الحكومة
وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
ال��واردة في التقرير السابع للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
مؤسسة املوانئ الكويتية وعددها
 16توصية.
 واف��ق املجلس على مشروعيال�ق��ان��ون ب�ش��أن مشروعي القانون
باعتماد الحساب الختامي لوكالة
األن� �ب ��اء ال�ك��وي �ت �ي��ة (ك ��ون ��ا) للسنة
امل ��ال� �ي ��ة ( )2015 – 2014ورب� ��ط
م �ي��زان �ي��ة ال ��وك ��ال ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
( )2017 – 2016وأح � ��ال امل�ج�ل��س
مشروعي القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال��واردة في التقرير العاشر للجنة
امليزانيات والحساب الختامي عن
الحساب الختامي ورب��ط ميزانية
وكالة األنباء الكويتية وعددها 11
توصية
 واف��ق املجلس على مشروعيال�ق��ان��ون ب�ش��أن مشروعي القانون
ب� ��اع � �ت � �م� ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
للسنة املالية ( )2015 – 2014وربط
م�ي��زان�ي��ة ال�ص�ن��دوق للسنة املالية
( )2017 – 2016وأح � ��ال امل�ج�ل��س
مشروعي القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال � � � � ��واردة ف� ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال �خ��ام��س
عشر للجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ورب��ط ميزانية الصندوق الوطني
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت � �ن � �م � �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة واملتوسطة وعددها 11
توصية.
 واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روعال� �ق ��ان ��ون ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة

جانب من متابعة الوزراء والنواب للجلسة

ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل��ات � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة
امل �ع �ل��وم��ات ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة (2016
–  )2017وأح ��ال امل�ج�ل��س م�ش��روع
القانون إلى الحكومة.
 وافق املجلس على التوصياتال � ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ان��ي عشر
ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ورب � � ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ات� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
وعددها توصية.
 ق� �ـ ��رر امل �ج �ل��س ع �ـ �ق �ـ��د ج�ل�س�ت��هامل � �ق � �ب � �ل ��ة أي� � � � ��ام األح� � � � ��د واالث� � �ن �ي��ن
وال �ث�ل�اث��اء واألرب� �ع ��اء ف��ي  19و20
و 21و 22من يونيو  2016الجاري
ال�س��اع��ة الثانية ع�ش��رة ظ�ه��را على
أن تكون جلسات االثنني والثالثاء
واألرب� � �ع � ��اء ام � �ت� ��دادا ل �ج �ل �س��ة ي��وم
األح� ��د ال �س��اب��ق ع�ل�ي�ه��ا الس�ت�ك�م��ال
نظر بنود جدول األعمال.
جلسة  19يونيو 2016
 3قرارات

واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اإلح ��االت
ح �س �ب �م��ا ه � ��و وارد ف � ��ي ج � ��دول
األعمال.
وافق مجلس األمة في جلسته
ال � �ع� ��ادي� ��ة ل � �ي� ��وم األح� � � ��د ع� �ل ��ى 8
مشروعات بقوانني بشأن اعتماد
الحساب الختامي للسنة املالية
[ ]2015/2014و 8م �ش��روع��ات
بقوانني لربط ميزانية  8جهات
للسنـــــــــة املاليـــــــــة []2017/2016
وأحالها مع التوصيات ال��واردة
ف� ��ي ت� �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة

ع��ن ت�ل��ك ال �ج �ه��ات إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة
والجهات كالتالي:
ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب.
جامعة الكويت.
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
املدنية.
االدارة العامة لالطفاء.
الهيئة العامة للبيئة.
ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة ل� �ت� �ق ��دي ��ر
التعويضات عن خسائر العدوان
العراقي.
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ذوي
االعاقة.
الهيئة العامة للقوى العاملة.
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى
االقتراح بقانون في شأن تعديل
ب �ع��ض أح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب�ق��ان��ون
( )42ل� �س� �ن ��ة  1978ف� � ��ي ش� ��أن
الهيئات الرياضية والقانون رقم
( )5لسنة  2007ف��ي ش��أن تنظيم
أوج ��ه ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة
األومل�ب�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت �ح��ادات
واألن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة وأح��ال��ه إلى
الحكومة.
جلسة  20يونيو 2016
وافق مجلس األمة في جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى  9م �ش��روع��ات
بقوانني ب�ش��أن اعتماد الحساب
ال � � �خ � � �ت� � ��ام� � ��ي ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
[ ]2015/2014و 9م �ش��روع��ات
بقوانني لربط ميزانية  9جهات
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة []2017/2016
وأحالها مع التوصيات ال��واردة
ف� ��ي ت� �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات

وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ع��ن ت�ل��ك ال �ج �ه��ات إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة
والجهات كالتالي:
الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية.
الهيئة العامة للرياضة.
الهيئة العامة لشؤون القصر.
مجلس األمة.
بلدية الكويت.
الهيئة العامة للعناية بطباعة
ون� �ش ��ر ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م وال �س �ن��ة
النبوية وعلومهما.
ه� �ي� �ئ ��ة ت �ش �ج �ي ��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار
املباشر.
هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام والخاص.
هيئة أسواق املال.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل ��داول ��ة
االول� ��ى ل�لاق �ت��راح ب �ق��ان��ون بشأن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
ب�ق��ان��ون رق��م  15لسنة  1979في
شأن الخدمة املدنية .
جلسة  21يونيو 2016
 3قرارات

واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى
م � � �ش� � ��روع� � ��ي ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ب � �ش� ��أن
ال � �ح � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل�اس � �ت � �ث � �م� ��ار ل �ل �س �ن��ة
امل ��ال � �ي ��ة [ ]2015/2014ورب � ��ط
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
[ ]2017/2016وأح ��ال� �ه� �م ��ا م��ع
ال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة ف��ي التقرير
[ ]27للجنة امليزانيات والحساب
الختامي البرملانية إلى الحكومة.
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى

م � � �ش� � ��روع� � ��ي ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ب � �ش� ��أن
اع � �ت � �م� ��اد ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
مل ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
وش� ��رك� ��ات � �ه� ��ا ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل �ل �س �ن��ة
امل ��ال � �ي ��ة [ ]2015/2014ورب � ��ط
ميزانية املؤسسة للسنة املالية
[ ]2017/2016وأح ��ال� �ه� �م ��ا م��ع
ال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة ف��ي التقرير
[ ]37للجنة امليزانيات والحساب
الختامي البرملانية إلى الحكومة.
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى
م �ش��روع��ي ال �ق��ان��ون ب �ش��أن رب��ط
ميزانية الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء للسنة
امل��ال�ي��ة [ ]2017/2016وأحالهما
م � ��ع ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال� � � � � � ��واردة ف��ي
ال �ت �ق��ري��ري��ن []32و[ ]35ل�ل�ج�ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
البرملانية إلى الحكومة.
جلسة  22يونيو 2016
 10قرارات

ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س رس� ��ال � �ت �ي�ن
م��درج �ت�ي�ن ع �ل��ى ج� ��دول األع �م��ال
ولم يتخذ فيهما أي قرار وهما:
رس��ال��ة م��ن ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال�ل��ه
امل� �ع� �ي ��وف ف ��ي ش � ��أن ع � ��دم ت�ل�ق�ي��ه
االجابة عن األسئلة التي وجهها
إل��ى وزي��ر ال�ع��دل ووزي��ر األوق��اف
والشؤون اإلسالمية.
رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� � ��ادل
ال� �خ ��راف ��ي ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ال �ع��رض
ع�ل��ى امل�ج�ل��س امل��وق��ر الت �خ��اذ ما
ي��راه ح�ي��ال اق�ت��راح ب�ق��ان��ون تقدم
ب ��ه ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م  35ل �س �ن��ة 1962
وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة م�ن��ذ
 2016/1/24ولم تتخذ أي إجراء
بشأنه حتى اآلن.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ع ��دم نظر
بند األسئلة نظرا الزدحام جدول
األعمال باملوضوعات.
وافق مجلس األمة في جلسته
على رف��ع الحصانة النيابية عن
ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
وذل � ��ك ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م (/533
 )2016ح� �ص ��ر ن� �ي ��اب ��ة االع� �ل ��ام
وامل�ق�ي��دة ب��رق��م  2016/ 449جنح
امل �ب��اح��ث االل �ك �ت��رون �ي��ة وج� ��اءت
نتيجة ت�ص��وي��ت رف��ع الحصانة
النيابية بموافقة  37عضوا من
اصل حضور  42عضوا.
نظر املجلس في عرض ديوان

املحاسبة ألهم مالحظاته بشأن
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية (.)2015 – 2014
عقد مجلس األمة جلسة سرية
ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة وف�ق��ا
للمادة  69من الالئحة الداخلية
مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة وذل� � � ��ك مل �ن��اق �ش��ة
وع � ��رض ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة
وفقا للمادة  150من الدستور.
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ع �ل��ى
ث�لاث��ة اق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بشأن
اض��اف��ة ف �ق��رات ج��دي��دة ال ��ى ع��دد
م��ن امل ��واد م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ()35
لسنة  1962ف��ي ش��أن انتخابات
اع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم� � ��ة وج � ��اءت
نتيجة ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى امل��داول��ة
الثانية بموافقة  40عضوا وعدم
موافقة ثالثة اعضاء من اجمالي
الحضور  43عضوا.
وافق مجلس األمة في جلسته
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ل �ي��وم األرب� �ع ��اء على
امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��االج �م��اع على
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن تعديل
ب �ع��ض أح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب�ق��ان��ون
رق � ��م  15ل �س �ن��ة  1979ف� ��ي ش ��أن
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة وإح ��ال� �ت ��ه إل��ى
الحكومة وقد صوت باملوافقة 43
عضوا هم إجمالي الحضور.
وافق مجلس األمة في جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ل� �ي ��وم األرب� � �ع � ��اء ف��ي
امل��داول�ت�ين األول ��ى والثانية على
االق �ت��راح بقانون بتعديل بعض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )47لسنة
 1993ف��ي ش��أن الرعاية السكنية
وأحاله إلى الحكومة وقد صوت
ب � ��امل � ��واف � �ق � ��ة  43ع� � �ض � ��وا وع� � ��دم
املوافقة  3أعضاء من  46إجمالي
الحضور.
وافق مجلس األمة في جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ل� �ي ��وم األرب� � �ع � ��اء ف��ي
امل � ��داول� � �ت �ي��ن األول� � � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة
وب� ��اإلج � �م� ��اع ع �ل ��ى االق� �ت ��راح ��ات
ب� �ق ��وان�ي�ن ب� �ش ��أن ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
أحكام القانون رقم  28لسنة 2011
ف��ي ش ��أن م �ن��ح ب� ��دالت وم �ك��اف��آت
ألع� � �ض � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
الكويتيني في وزارت��ي (التربية)
و(األوق��اف والشؤون اإلسالمية)
وق��د ص��وت ب��امل��واف�ق��ة  47عضوا
من  47إجمالي الحضور.
ق � � ��رر امل� �ج� �ل ��س ع� �ق ��د ج �ل �س �ت��ه
املقبلة في  3يوليو املقبل الساعة
ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة صباحا على أن
تكون جلسة عادية.
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الحمود:طارق رجب أحد رواد الكويت
في مجاالت التراث والفن واألدب
نعى وزي��ر اإلع�لام ووزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ورئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
الشيخ سلمان صباح سالم الحمود
ال �ص �ب��اح ع �ل �م��ا م ��ن أع �ل��ام ال �ك��وي��ت
ال �ب��ارزي��ن وأح ��د رواده� ��ا ف��ي مجال
ال �ت��راث وال�ف��ن وال�ع�ل��م واألدب وأول
مدير ل��دار اآلث��ار واملتاحف بالبالد
امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ط��ارق
السيد رجب.
وق� � ��ال ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا أم��س ان رحيل
رج� ��ب ال � ��ذي غ �ي �ب��ه امل � ��وت ع ��ن ع�م��ر
ناهز  80عاما يمثل خسارة كبيرة
لألسرة الثقافية والفنية الكويتية

والخليجية وال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام�ي��ة
على حد سواء.
وب �ي ��ن ان دول� � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت وه ��ي
تحتفل ب��إع�لان�ه��ا ع��اص�م��ة للثقافة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة  2016ي �ع ��ز ع �ل �ي �ه��ا أن
يترجل أحد أعمدة ورواد ومؤسسي
امل �ت��اح��ف ال �خ��اص��ة وف � ��ارس اآلث� ��ار
والثقافة الكويتية واإلسالمية الذي
ك ��ان ل ��ه ق �ص��ب ال �س �ب��ق ف ��ي ت�ع��ري��ف
ال�ق��اص��ي وال��دان��ي ب�ت��اري��خ ال�ك��وي��ت
وح � �ض� ��ارت � �ه� ��ا ب ��إن � �ش� ��ائ ��ه م �ت �ح �ف��ه
ال � �خ ��اص ب �م �ن �ط �ق��ة ال �ج ��اب ��ري ��ة ع��ام
.1980
واض � � � � � � � � ��اف ان ال � � �ف � � �ق� � �ي � ��د ي� �ع ��د
ب� � �ح � ��ق ص � � ��اح � � ��ب أش � � �ه � � ��ر م �ت �ح ��ف

فريق طبي كويتي يجري عمليات
قلب مفتوح لكبار السن
ن�ج��ح ف��ري��ق ط�ب��ي ك��وي�ت��ي في
اج � � � ��راء س �ل �س �ل��ة ع �م �ل �ي ��ات ق�ل��ب
مفتوح معقدة وعالية الخطورة
ملجموعة من املواطنني واملقيمني
من فئة كبار السن.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ف��ري��ق ورئ�ي��س
قسم ج��راح��ة القلب وال�ص��در في
م�س�ت�ش�ف��ى االم � � ��راض ال �ص��دري��ة
د.ط � ��ارق ال�ع�ي�ن��ات��ي ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي إن ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ال �ت��ي
أج��ري��ت ت�ع��د األول� ��ى م��ن نوعها
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
األوس � ��ط وات �س �م��ت ب�خ�ط��ورت�ه��ا
العالية.
وذك ��ر ال�ع�ي�ن��ات��ي أن ال�ع�م�ل�ي��ات
التي أجريت لبعض املرضى تعد
الثانية لهم إثر التصاقات شديدة
ب��ال �ق �ل��ب وال � �ش ��راي �ي�ن ن��اج �م��ة ع��ن
عمليات سابقة أجروها.
وأض� � ��اف أن �ه ��ا ش �م �ل��ت أي �ض��ا
ترميم صمامات القلب وتركيب
صمامات من دون خياطة والتي
ت �ع��د أح � ��دث أن� � ��واع ال �ص �م��ام��ات
البيولوجية عامليا.
وأفاد بأنه تم استخدام تقنية
ال�ك��ي بالتبريد ل�لاذي�ن�ين االيمن
واأليسر باستخدام غاز االرجون

د.طارق العيناتي

مشيرا إلى تخفيض درجة حرارة
االذي �ن�ين ف��ي بعض امل�ن��اط��ق إلى
 155درجة تحت الصفر.
وأوض� ��ح ال�ع�ي�ن��ات��ي أن تقنية
ال� � �ك � ��ي ت� �س� �ه ��م ف� � ��ي ع� �ل� ��اج ع� ��دم
ان�ت�ظ��ام ض��رب��ات القلب املعروفة
ب ��ال ��رج� �ف ��ان االذي � �ن� ��ي ب �م��ا ي�ق�ل��ل
م��ن ف ��رص ض �ع��ف ع�ض�ل��ة ال�ق�ل��ب
أو ت�ك��ون ال�ج�ل�ط��ات ع�ل��ى امل��دي�ين
القريب والبعيد فضال عن تجنب
احتمال حدوث جلطات الدماغ.

ل�ل�م�ق�ت�ن�ي��ات االث ��ري ��ة وامل�خ�ط��وط��ات
ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة وامل �ص��اح��ف
وامل �ج��وه��رات واألزي� ��اء واملنمنمات
ال �ت��ي ت �ع��ود ال ��ى ع �ص��ور ال�ح�ض��ارة
االسالمية والتي يزيد عددها على
 30ألف قطعة ثمينة.
واش ��ار ال��ى ان ال��راح��ل ف�ت��ح ب��اب
متحفه الس�ت�ق�ب��ال ال� ��زوار م��ن ع��رب
وأجانب إليمانه بأن للثقافة مشارب
متعددة ومنها متعة البصر إلمتاع
العني وتغذيتها بالجمال لتأثيرها
اإليجابي على سلوك اإلنسان وفي
ت�ع��ام��ل ال �ن��اس ب�ع�ض�ه��م م��ع بعض
بمحبة وت�س��ام��ح ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر عن
االعتبارات الدينية أو العرقية.

الشيخ سلمان الحمود

 60متطوعا يقدمون المساعدة
للمصلين بالمسجد الكبير

يشارك منتخب الكويت للمعاقني
في بطولة األلعاب العاملية (االيواس)
للشباب (تحت  23ع��ام��ا) ف��ي لعبتي
ك ��رة ال �ط��اول��ة وال �ع��اب ال �ق��وى وال�ت��ي
تنطلق في العاصمة التشيكية براغ
غدا االربعاء وتستمر حتى  4يوليو
املقبل.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ال� ��وف� ��د ال �ك��وي �ت��ي
امل �ش��ارك ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ادارة ال� � �ن � ��ادي ال �ك��وي �ت��ي
الرياضي للمعاقني ناصر العجمي
ل��وك��ال��ة األن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك��ون��ا)
ام � ��س ان ال ��وف ��د ال� � ��ذي ي �ض��م س�ت��ة
الع�ب�ين اض��اف��ة ال��ى االج�ه��زة الفنية
واإلداري ��ة والطبية امل��راف�ق��ة للفريق
سيتوجه ال��ى ب ��راغ ال �ي��وم ال�ث�لاث��اء
اس� �ت� �ع ��دادا ل�ل�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي ي �ش��ارك
فيها ع��دد كبير م��ن املنتخبات من

مختلف قارات العالم.
واض� � � ��اف ال �ع �ج �م��ي ان امل �ن �ت �خ��ب
ال � � �ك� � ��وي � � �ت� � ��ي س� � � �ي� � � �ش � � ��ارك ف � � � ��ي ه� � ��ذا
االستحقاق املهم لهذه الفئة العمرية
(ال� �ش� �ب ��اب) ب��ال�ل�اع �ب�ي�ن ع�ب��دامل�ح�س��ن
ال �ع �ت �ي �ب��ي وض� � ��اري ب �ط��ي وع �ب��دال �ل��ه
ال�س�ي��ف ف��ي م�ن��اف�س��ات ال��رم��ي ضمن
منافسات ال�ع��اب ال�ق��وى لفئة الرمي
ف �ي �م��ا ي � �ش� ��ارك ف� ��ي م� �ن ��اف� �س ��ات ك ��رة
الطاولة كل من علي الصانع وخليفة
القاسم ويعقوب القاسم.
واعرب عن امله ان يحقق الالعبون
نتائج إيجابية في هذه البطولة التي
تشمل اقامة عدد كبير من املسابقات
م�ب�ي�ن��ا ان اس �ت �ع��داد ال�ل�اع �ب�ي�ن ل�ه��ذه
البطولة جاء محليا من خالل تكثيف
التدريبات اليومية نظرا لتعذر اقامة
معسكر خارجي.

الوفيات
• حصة عبدالعزيز عبدالله املشوطي ،ارملة :سالم راش��د ابراهيم
السند 77 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الشهداء ،ق ،1ش صبيح براك الصبيح،
م ،40تلفون ،99800845 :نساء :قرطبة ،ق ،2ش ،4م ،12ج ،1تلفون66243338 :
• ط��ارق سيد فخري سيد رج��ب 81 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :الجابرية،
ق ،12ش ،1م ،26تلفون ،99083726 :نساء :الجابرية ،ق ،12ش ،5م ،22تلفون:
25317358
• خالد عبدالعزيز الخرجي 85 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :الجابرية ،ق،7
ش ،101م ،161تلفون ،50033066 :ن�س��اء :م�ش��رف ،ق ،1ش  ،2م ،3تلفون:
25380296
• عبدالرحمن محمد الخشم املطيري95 ،عاما( ،شيع) ،الصباحية ،ق،1
ش ،9م ،3تلفون66006072 - 99088636 :
• تركي محمد سمير املطيري 18 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :الرحاب ،ق،3
ش ،8م ،9تلفون ،99333591 - 99099101 :نساء :جابر االحمد ،ق ،2ش ،248
م ،208تلفون97909420 - 99563050 :
• مكية جاسم احمد الوزان ،زوجة :عبدالرسول عباس علي التركي،
 79عاما( ،شيعت) ،رج��ال :الدعية ،مسجد البحارنة ،تلفون،99061690 :
نساء :الدعية ،ق ،1ش ،10م7ب ،تلفون22514240 :

جانب من مشاركة متطوعي الهالل في العشر االواخر من رمضان باملسجد الكبير

أك ��دت جمعية ال �ه�لال األح�م��ر
أم� ��س ح� ��رص م �ت �ط��وع �ي �ه��ا ع�ل��ى
ت �ق��دي��م امل� �س ��اع ��دة واالس� �ع ��اف ��ات
األولية للمصلني بمسجد الدولة
الكبير خ�لال ص�لاة ق�ي��ام العشر
األواخر من شهر رمضان املبارك.
وق ��ال م��دي��ر إدارة امل�ت�ط��وع�ين
ب��ال�ج�م�ع�ي��ة م�س��اع��د ال �ع �ن��زي في
تصريح صحافي إن  60متطوعا
وم�ت�ط��وع��ة ي�ش��ارك��ون ف��ى تقديم
االس� �ع ��اف ��ات األول� �ي ��ة وم �س��اع��دة
املصلني السيما فئة كبار السن
وذوي االحتياجات الخاصة.

aldostoor

واضاف ان مساهمات متطوعي
ال �ه�لال األح �م��ر ف��ي م�س��اع��دة كبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة
وعموم املصلني تأتي انطالقا من
أهداف الجمعية اإلنسانية.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة ن �ش��ر
ث �ق��اف��ة ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي وح��ب
العمل الخيري الفتا إل��ى جهود
الجمعية املتواصلة ف��ي تشكيل
س � � �ل� � ��وك ال� � �ع� � �م � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي
والتطوعي وتعزيز اإلنتماء بني
فئة الشباب.
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