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يجري مباحثات رسمية مع الرئيس بوتين

نواب :زيارة األمير إلى روسيا سيكون
لها تأثير في إعادة التوازن بالمنطقة
وص � ��ل ح� �ض ��رة 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 وال ��وف ��د ال��رس �م��ي
امل � ��راف � ��ق ل� �س� �م ��وه ع� �ص ��ر أم� � ��س إل ��ى
م� �ط ��ار س��وت �ش��ي ال� ��دول� ��ي ب��روس �ي��ا
االت�ح��ادي��ة ف��ي مستهل زي��ارة يجري
س �م ��وه خ�ل�ال �ه��ا م �ب��اح �ث��ات رس�م�ي��ة
مع الرئيس فالديمير بوتني رئيس
روسيا االتحادية.
وك� ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه على
أرض امل �ط��ار وزي ��ر خ��ارج�ي��ة روس�ي��ا
االت �ح��ادي��ة لتنمية ال �ش��رق األق�ص��ى
الكسندر غالوشكا ومحافظ مدينة
سوتشي اناتولي باخومف وسفير
دولة الكويت لدى روسيا االتحادية
عبدالعزيز أحمد العدواني وأعضاء
السفارة.
وكان سموه قد غادر ارض الوطن
ظ �ه ��ر أم � ��س م �ت��وج �ه��ا ال � ��ى روس �ي ��ا
االتحادية الصديقة في زيارة يجري
س �م ��وه خ�ل�ال �ه��ا م �ب��اح �ث��ات رس�م�ي��ة
مع الرئيس فالديمير بوتني رئيس

روسيا االتحادية الصديقة.
وك��ان ف��ي وداع سموه على ارض
امل � �ط� ��ار س �م ��و ن ��ائ ��ب األم � �ي� ��ر وول� ��ي
العهد الشيخ نواف األحمد و رئيس
مجلس االم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وسمو
الشيخ ناصر املحمد وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي� � � ��ر ش � � ��ؤون ال � ��دي � ��وان االم� �ي ��ري
الشيخ ناصر صباح االحمد ونائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد والوزراء وكبار
القادة بالجيش والشرطة والحرس
الوطني.
إل��ى ذل��ك أك��د ع��دد م��ن النواب ان
زيارة سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د إلى روس �ي ��ا س �ي �ك��ون لها
تأثير إيجابي في إعادة توازن القوى
ف ��ي امل�ن �ط �ق��ة وال �ل �ج��وء إل ��ى ال�ح�ل��ول
ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ح��ل ال �ق �ض��اي��ا امل��زم �ن��ة
م �ع��رب�ي�ن ع ��ن ام �ل �ه��م ان ت �ث �م��ر ه��ذه
القمة ف��ي حلحلة كثير م��ن امللفات
اإلقليمية وخلق االرض�ي��ة واالج��واء

ال� �ت ��ي ت �م �ه��د ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ح �ل��ول
س �ي��اس �ي��ة ل�ل�م�ش�ك�لات ال �ت��ي ت�ع��ان��ي
منها املنطقة وخاصة فيما يتعلق
بالقضية ال�س��وري��ة بعدما أصبحت
روس �ي��ا م��ن االط � ��راف ال��رئ�ي�س�ي��ة في
معادلة ح��ل األزمة وه��و م��ا يتطلب
بدوره محاورتها معها بغية تقريب
وج�ه��ات النظر وم�ح��اول��ة وض��ع حد
ملعاناة الشعب ال�س��وري يرتكز على
ضمان حريته وتحقيق مطالبه.
وق��ال ن��واب ان هذه الزيارة بداية
م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة وم�ف�ص�ل�ي��ة ت�ض��اف
إل��ى سجل سموه الحافل بالجوالت
الخارجية منذ عقود لحل الخالفات
بني الدول ملا لسموه من دور محوري
وق� ��درات ع��ال�ي��ة ف��ي م�ج��ال ال��وس��اط��ة
م��ن أج ��ل اس �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي واإلس�لام��ي م��ؤك��دا أن سمو
األمير من صناع السياسة الحيادية
ومن واضعي مرتكزاتها.
تفاصيل (ص)02
الغانم في وداع سمو األمير

تكليف هيئة االستثمار دراسة
خصخصة األندية الرياضية
ك�ل��ف م�ج�ل��س ال� � ��وزراء الهيئة
العامة لالستثمار دراس��ة جميع
ال �ج��وان��ب امل�ت�ع�ل�ق��ة بخصخصة
االن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة واالس�ت�ع��ان��ة
ب��ال�خ�ب��رات ال��دول�ي��ة املتخصصة
وت� �ق ��دي ��م ن �ت��ائ��ج ه � ��ذه ال� ��دراس� ��ة
ملجلس الوزراء متضمنة االليات
واالدوات ال �ك �ف �ي �ل��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذه��ا
ومتطلبات نجاحها.
واستمع املجلس في اجتماعه
أمس في املطار األميري برئاسة
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
ال� � � ��وزراء ال� ��ى ش� ��رح ق ��دم ��ه وزي ��ر
االع �ل��ام ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود

ح� ��ول ال �ج �ه��ود ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ه��ا
الهيئة العامة للرياضة لتطوير
ال��ري��اض��ة وت �ع��زي��ز م��ؤس�س��ات�ه��ا
ودوره� � ��ا ال �ح �ي��وي ح �ي��ث ع��رض
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء م �ق �ت��رح
خ �ص �خ �ص��ة االن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة
ب�ه��دف رف��ع ك �ف��اءة اداء وتطوير
االندية الرياضية ورفع مستوى
الرياضة.
ومن جهة أخرى اعتمد مجلس
ال � � ��وزراء م� �ش ��روع م ��رس ��وم بنقل
عبداللطيف السريع املدير العام
ل �ل �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات إل � ��ى وزارة ال� �ع ��دل
بوظيفة وكيل وزارة العدل بذات

درجته الوظيفية.
كما اطلع مجلس الوزراء على
مشروع مرسوم مذكرة التعاون
ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت وال �ي��اب��ان في
م� �ج ��ال ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وال �ت��ي
ت� � �ه � ��دف ال� � � ��ى زي� � � � � ��ادة وت� �ط ��وي ��ر
وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
فيما يختص بالبنية التحتية
الطرق السريعة وانظمة الصرف
الصحي وسالمة وحماية البيئة
وأعمال االنشاءات

تفاصيل (ص)03

ملف «الدستور»
إنجازات اللجان:
  11لجنة دائمةعقدت  285اجتماعا
وأنجزت ٪ 80
من جدول أعمالها
في الدور الثالث
 الميزانيات أكثراللجان الدائمة
اجتماعا
والتشريعية األكثر
إصدارا للتقارير
تفاصيل (ص)13-07

إطالق اسم جاسم الخرافي
على أحد مرافق الدولة
اق � ��رت ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع��دة
اقتراحات برغبة مقدمة من االعضاء
م �ن �ه��ا االق� � �ت � ��راح ب� �ش ��أن اط �ل ��اق اس��م
امل � �غ � �ف� ��ور ل � ��ه رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ال �س��اب��ق ج��اس��م ال �خ��راف��ي ع �ل��ى اح��د

الشوارع الرئيسية في الكويت او احد
مرافق الدولة تخليدا لذكراه.
تفاصيل (ص)04

رفض الميزانيات غير الملتزمة
بمالحظات المحاسبة
ق � ��ررت ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ت�ك�ث�ي��ف
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ل� ��دراس� ��ة ال �ح �س��اب��ات
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل� �ل� �ج� �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنها
للسنة املالية  .2015/2014وقال رئيس
اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان

اللجنة إذا ملست ع��دم التزام أي جهة
بتسوية مالحظات دي��وان املحاسبة
فسترفض ميزانياتها.
تفاصيل (ص)04
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األمير وصل إلى روسيا في زيارة رسمية
ب �ح �ف��ظ ال � �ل ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه وص ��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه والوفد
ال ��رس �م ��ي امل� ��راف� ��ق ل �س �م��وه ع�ص��ر
أم��س إل��ى مطار سوتشي الدولي
بروسيا االتحادية وذلك في زيارة
ي �ج��ري س �م��وه خ�لال�ه��ا مباحثات
رس �م �ي��ة م ��ع ال ��رئ� �ي ��س ف�لادي �م �ي��ر
بوتني رئيس روسيا االتحادية.
وك � � � ��ان ف � ��ي اس � �ت � �ق � �ب ��ال س� �م ��وه
رع��اه ال�ل��ه على أرض امل�ط��ار وزي��ر
خارجية روسيا االتحادية لتنمية
الشرق األقصى الكسندر غالوشكا
ومحافظ مدينة سوتشي اناتولي
ب��اخ��وم��ف وس �ف �ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
لدى روسيا االتحادية عبدالعزيز
أحمد العدواني وأعضاء السفارة.
وك� � � ��ان ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
وال��وف��د ال��رس �م��ي امل��راف��ق لسموه
ق��د غ��ادر ارض ال��وط��ن ظهر أمس
م�ت��وج�ه��ا ال ��ى روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة
الصديقة.
وكان في وداع سموه على ارض
امل �ط��ار س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر وول��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د و

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر امل �ح �م��د
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء و وزي � ��ر ش ��ؤون
ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
ص � �ب ��اح االح � �م� ��د ون� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د وال� � ��وزراء
وك�ب��ار ال�ق��ادة بالجيش والشرطة
والحرس الوطني.
ورافق سموه وفد رسمي يضم
ك�ل��ا م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ �ي��س
مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ون ��ائ ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال � ��دف � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال � �ج� ��راح
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزير املالية انس الصالح ووزير
ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس االمة الدكتور علي العمير
وم� ��دي� ��ر م �ك �ت��ب ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد اح� �م ��د ف� �ه ��د ال �ف �ه��د
وامل �س �ت �ش ��ار ب ��ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري
محمد ابوالحسن ورئيس املراسم
والتشريفات االميرية الشيخ خالد
العبدالله ونائب وزي��ر الخارجية
خالد الجارالله ورئ�ي��س الشؤون

االع�ل�ام� �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ب��ال��دي��وان
االم�ي��ري يوسف ال��روم��ي ورئيس
الشؤون السياسية واالقتصادية
ب ��ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ ف ��واز
س �ع��ود ن��اص��ر وال �ع �ض��و امل�ن�ت��دب
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ب��در
السعد وكبار املسؤولني بالديوان
االميري ووزارة الخارجية ووزارة
الدفاع ووزارة النفط.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��ث ص��اح��ب
ال � �س � �م� ��و أم� � �ي � ��ر ال � � �ب �ل ��اد ال� �ش� �ي ��خ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل� ��ى امل� �ل ��ك ن� � � ��وردوم س �ي �ه��ام��ون��ي
م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ك �م �ب��ودي��ا ال�ص��دي�ق��ة
ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال �ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.

صاحب السمو لدى وصوله إلى مطار سوتشي الدولي بروسيا

هنأ ملك كمبوديا بالعيد الوطني

نائب األمير استقبل العلي
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ن� ��ائ� ��ب األم� �ي ��ر
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ب�ق�ص��ر بيان
ص �ب ��اح أم� ��س رئ �ي ��س ج �ه ��از االم ��ن
الوطني الشيخ ثامر العلي .
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س� �م ��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى امل �ل��ك ن� ��وردوم
س�ي�ه��ام��ون��ي م�ل��ك مملكة كمبوديا
ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص
ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط�ن��ي

ل �ب�لاده متمنيا ل��ه م��وف��ور الصحة
والعافية.
ه��ذا وي�ش�م��ل س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر
ال � �ش � �ي� ��خ ن � � � ��واف األح � � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ب ��رع ��اي � �ت ��ه امل� � �ه � ��رج � ��ان ال �خ �ل �ي �ج��ي
الشبابي تحت عنوان «خليج النور»
الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة
وق��د أن ��اب س�م��وه حفظه ال�ل��ه وزي��ر
اإلع � �ل� ��ام ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ص �ب��اح

ال�س��ال��م ال�ح�م��ود ال�ص�ب��اح لحضور
حفل االفتتاح الساعة  7مساء اليوم
في مركز شباب العارضية.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي
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الغانم يستقبل النمش وعددا من السفراء
استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه ام��س
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ملكافحة
ال�ف�س��اد امل�س�ت�ش��ار ع�ب��د الرحمن
النمش.
وقام املستشار النمش بتسليم
ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ن� �س� �خ ��ة م��ن
التقرير نصف ال�س�ن��وي ألعمال
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة الفساد
م�ن��ذ ص ��دور ال�لائ�ح��ة التنفيذية
للهيئة في مارس املاضي.
كما استقبل عددا من السفراء
املعتمدين لدى دولة الكويت.
واس � �ت � �ق � �ب � ��ل ال� � �غ � ��ان � ��م س �ف �ي��ر
جمهورية الصني الشعبية لدى
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وان� � ��غ دي ح�ي��ث
جرى خالل اللقاء بحث العالقات
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 ..ويهنئ
نظيريه في
كمبوديا
بالعيد الوطني

الثنائية بني البلدين الصديقني
وس �ب��ل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بينهما
في شتى املجاالت.
ك �م �ـ��ا اس �ت �ق �ب �ـ��ل ال �غ��ان��م س�ف�ي��ر
دولة فلسطني لدى دولة الكويت
رامي طهبوب وسفير جمهورية
مصر العربية لدى دولة الكويت
ياسر عاطف.

ب �ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة
ال � ��ى ك� ��ل م� ��ن رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
ال��وط�ن��ي ف��ي مملكة كمبوديا
هينغ سامرين ورئيس مجلس
الشيوخ ساي تشوم بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.

الغانم مستقبال النمش

تتضمن اآلليات واألدوات الكفيلة بتنفيذها ومتطلبات نجاحها

مجلس الوزراء :تكليف االستثمار دراسة
خصصة األندية الرياضية
ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
االس�ب��وع��ي ص�ب��اح أم��س ف��ي املطار
األميري برئاسة سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد
االجتماع صرح وزي��ر االع�لام وزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س �ل �م��ان ال �ح �م ��ود ب �م��ا ي� �ل ��ي :اط �ل��ع
املجلس في مستهل اجتماعه على
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة ل�ص��اح��ب السمو
األم �ي��ر م��ن ص��اح��ب ال �س �م��و امل�ل�ك��ي
األم � �ي� ��ر ال� �ح� �س ��ن ب� ��ن ط �ل��ال رئ �ي��س
منتدى الفكر ال�ع��رب��ي وامل��رف��ق بها
ن �س �خ��ة م� ��ن امل� �ي� �ث ��اق االق� �ت� �ص ��ادي
ال � �ع� ��رب� ��ي ال � � � ��ذي اط� � �ل � ��ق ف� � ��ي ش �ه��ر
أغسطس املاضي واملتضمن سلسلة
من االقتراحات وامل�ب��ادرات الهادفة
إل ��ى ت �ع��زي��ز ال �ن �ه �ض��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية املشتركة.
ث��م اح �ي��ط م�ج�ل��س ال � ��وزراء علما
ب��ال��زي��ارة ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي ي�ق��وم بها
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي � ��ر وال� ��وف� ��د
امل ��راف ��ق ل��ه إل ��ى ج �م �ه��وري��ة روس �ي��ا
االت�ح��ادي��ة (س��وت�ش��ي) وذل��ك تلبية
ل� � �ل � ��دع � ��وة امل � ��وج� � �ه � ��ة ل � �س � �م� ��وه م��ن
ال��رئ �ي��س ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن رئ�ي��س
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة روس � � �ي� � ��ا االت � �ح� ��ادي � ��ة
الصديقة وذلك في اطار بحث سبل
تعزيز ال�ع�لاق��ات الثنائية املتميزة

القائمة بني البلدين الصديقني في
امل� �ج ��االت وامل� �ي ��ادي ��ن ك��اف��ة إض��اف��ة
إل ��ى آخ ��ر ال �ت �ط��ورات وامل �س �ت �ج��دات
التي تشهدها الساحتان االقليمية
والدولية.
كما أح��اط ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د امل �ج �ل��س
علما بنتائج لقائه وزي��ر خارجية
البوسنة والهرسك ايغور سرناداك
خ �ل�ال زي ��ارت ��ه ل �ل �ب�لاد م ��ؤخ ��را وق��د
ت� �ن ��اول ��ت س� �ب ��ل ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات
االق �ت �ص��ادي��ة ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�م��ا يرتقي
بها إل��ى مستوى ال�ع�لاق��ات الطيبة
القائمة بني البلدين وقد اشاد وزير
خارجية البوسنة والهرسك بالدور
االنساني امللموس لصاحب السمو
األم �ي��ر ودول� ��ة ال �ك��وي��ت ف��ي السعي
لتحقيق السالم ومحاربة االره��اب
ونصرة قضايا االنسانية.
وف��ي ض��وء التوجيهات السامية
ل� �ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم� � �ي � ��ر وول � ��ي
ع �ه��ده األم�ي�ن ب��االه�ت�م��ام بالشباب
وال� ��ري� ��اض� ��ة وت �ش �ج �ي �ع �ه��م وخ �ل��ق
البيئة املناسبة إلبداعهم وتفوقهم
ل�ي��رف�ع��وا اس��م ال�ك��وي��ت ف��ي املحافل
ال��دول�ي��ة ك��اف��ة وم��ن منطلق اهتمام
مجلس ال� ��وزراء ب��ال�ن��شء والشباب

نقل المدير
العام لتكنولوجيا
المعلومات
إلى العدل بوظيفة
وكيل وزارة
جانب من اجتماع مجلس الوزراء

واع� � � ��داد امل� ��واط� ��ن وت �ن �م �ي��ة ق ��درات ��ه
وام � �ك ��ان � �ي ��ات ��ه الس� �ي� �م ��ا ال ��ري ��اض ��ة
وال��ري��اض �ي�ين ف �ق��د اس �ت �م��ع مجلس
الوزراء الى شرح قدمه وزير االعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ح� � ��ول ال �ج �ه��ود
ال � �ت ��ي ت � �ق ��وم ب� �ه ��ا ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة لتطوير الرياضة وتعزيز
م ��ؤس� �س ��ات� �ه ��ا ودوره � � � � ��ا ال� �ح� �ي ��وي
ح�ي��ث ع ��رض ع�ل��ى م�ج�ل��س ال� ��وزراء
مقترحا ب�ش��أن خصخصة االن��دي��ة
ال��ري��اض �ي��ة ب �ه��دف رف ��ع ك �ف��اءة اداء
وت �ط��وي��ر االن��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة ورف��ع
مستوى الرياضة وقد كلف مجلس

ال� ��وزراء الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار
ب��دراس��ة ج�م�ي��ع ال �ج��وان��ب املتعلقة
ب �خ �ص �خ �ص��ة االن � ��دي � ��ة ال��ري��اض �ي��ة
واالس� �ت� �ع ��ان ��ة ب��ال �خ �ب��رات ال��دول �ي��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة وت �ق��دي��م ن �ت��ائ��ج ه��ذه
ال��دراس��ة ملجلس ال� ��وزراء متضمنة
اآلليات واالدوات الكفيلة بتنفيذها
ومتطلبات نجاحها.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
مشروع مرسوم مذكرة التعاون بني
دول ��ة ال �ك��وي��ت وال �ي��اب��ان ف��ي م�ج��ال
ال�ب�ن�ي��ة التحتية وال �ت��ي ت�ه��دف ال��ى
زي � ��ادة وت �ط��وي��ر وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
ب�ين البلدين فيما يختص بالبنية

التحتية (ال�ط��رق السريعة وانظمة
الصرف الصحي) وسالمة وحماية
ال�ب�ي�ئ��ة وأع �م��ال االن� �ش ��اءات وك��ذل��ك
م � �ش� ��روع م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون ال�ث�ق��اف��ي وال�ف�ن��ي
بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
ج�م�ه��وري��ة ال�س�ن�غ��ال وال �ت��ي تهدف
ال��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ه��وي��ة الثقافية
ودع � �م � �ه � ��ا وت � �ط� ��وي� ��ره� ��ا وت� �ع ��زي ��ز
االت �ص��ال امل�ب��اش��ر ب�ين ال�ب�ل��دي��ن في
م�ج��االت األدب وال�ف�ن��ون والسينما
وال � �ع � �م� ��ارة وامل� �ت ��اح ��ف وامل �ك �ت �ب��ات
وغيرها من املجاالت الثقافية.
وق� � � ��رر امل� �ج� �ل ��س امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى

مشروعي املرسومني ورفعهما الى
صاحب السمو.
ه��ذا وق��د اعتمد مجلس ال ��وزراء
م�ش��روع م��رس��وم بنقل عبداللطيف
السريع املدير لعام للجهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات إل��ى وزارة
ال �ع��دل بوظيفة وك�ي��ل وزارة ال�ع��دل
بذات درجته الوظيفية.
ث � � ��م ب � �ح� ��ث امل � �ج � �ل� ��س ال � � �ش � ��ؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض� � ��وء ال� �ت� �ق ��اري ��ر
امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب� �م� �ج� �م ��ل ال� � �ت� � �ط � ��ورات
الراهنة في الساحة السياسة على
الصعيدين العربي والدولي.
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قررت دعوة الوزير عيسى الكندري لمناقشته في تعديل قانون البلدية

لجنة المرافق :إطالق اسم جاسم الخرافي
على أحد مرافق الدولة
ق��ررت لجنة امل��راف��ق العامة دع��وة
وزير املواصالت وزير الدولة لشؤون
البلدية عيسى الكندري الى اجتماع
م�ق�ب��ل مل�ن��اق�ش�ت��ه ف ��ي ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
البلدية.
وذك� � � ��ر رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
محمد ال�ه��دي��ة ان اللجنة ت��رغ��ب في
االستماع ال��ى وجهة نظر الحكومة
في االقتراحات النيابية وما اذا كان
لدى الحكومة تعديالت.
واوضح ان اللجنة اقرت اقتراحات
عدة برغبة مقدمة من االعضاء وهي:
االق� �ت ��راح ب��رغ�ب��ة امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ب �ش��أن اط�ل�اق اس��م
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
ال �س��اب��ق ج��اس��م ال �خ��راف��ي ع�ل��ى اح��د
ال �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت او
اح ��د م��راف��ق ال��دول��ة ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه
واالق � � �ت� � ��راح امل � �ق� ��دم م� ��ن ال� �ع� �ض ��و د.
محمد الحويلة بشأن تطوير البنية
التحتية ف��ي منطقة كبد الصناعية
وذلك بإنشاء طرق داخلية وخارجية
وش �ب �ك��ة ل �ل �ص��رف ال �ص �ح��ي وش�ب�ك��ة
املياه والكهرباء ومراعاة االشتراطات
البيئية وذلك بالتنسيق مع الجهات
الحكومية املختلفة واالقتراح برغبة

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة

امل � �ق ��دم م ��ن ال �ع �ض��و م �ح �م��د ال� �ب ��راك
ب� ��أن ت �ق ��وم ش ��رك ��ة م �ط��اح��ن ال��دق �ي��ق
ب �م �ع��اون��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ال ��زراع ��ة وال �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وب�ل��دي��ة
الكويت والجمعية التعاونية للثروة
ال�ح�ي��وان�ي��ة ب�ت��وف�ي��ر م�ن��اف��ذ ل�ت��وزي��ع
األع�ل�اف ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ات الكويت
وي �ت��م ت ��وزي ��ع االع �ل��اف وب�ي�ع�ه��ا من
خ�ل�ال ه��ذه امل�ن��اف��ذ واالق �ت ��راح امل�ق��دم
م ��ن ال �ع �ض��و خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح ب�ش��أن
توفير الخدمات واملنشآت الحيوية
ف ��ي امل� ��راك� ��ز ال � �ح ��دودي ��ة ك��امل �س��اج��د
وس � ��وق م ��رك ��زي (ال �س ��وب ��ر م ��ارك ��ت)
واالستراحات ودورات املياه وغيرها

واالق �ت��راح برغبة امل�ق��دم م��ن العضو
حمد الهرشاني بشأن اع��ادة سفلتة
وتبليط ال�ط��رق الرئيسية والفرعية
ف ��ي ش � � ��وارع م �ن��اط��ق ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات
وال � ��دوح � ��ة وال � �ق � �ي � ��روان وغ ��رن ��اط ��ة.
واالق �ت��راح برغبة امل�ق��دم م��ن العضو
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ب �ش��أن اط�ل�اق اس��م
املغفور ل��ه ف�لاح الحجرف على احد
الشوارع او املرافق العامة في منطقة
ال �ج �ه��راء ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه واالق �ت��راح
ب��رغ �ب��ة امل � �ق ��دم م ��ن ال �ع �ض��و م�ح�م��د
ط� �ن ��ا ب � �ش ��أن ان � �ش� ��اء م �س �ل��خ ج��دي��د
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء وت ��م إق� ��رار 4
اقتراحات من العضو عسكر العنزي

بشأن االسراع بإنشاء مركز لالطفاء
بمدينة سعد العبدالله واالستعجال
بإنشاء املدن العمالية .وايضا ان يتم
ال�ت�ع��اق��د ل�ص��ال��ح ك��ل منطقة سكنية
على ح��دة مع شركة متخصصة في
اع �م��ال ال �ص �ي��ان��ة واص �ل��اح االع �ط��ال
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� ��أي م ��ن ع �ن��اص��ر ال�ب�ن�ي��ة
التحتية او اعمال النظافة والصرف
الصحي للمنطقة السكنية مع تفعيل
دور االه��ال��ي في تقديم مالحظاتهم
مل �خ �ت��ار امل�ن�ط�ق��ة ح ��ول أداء ال�ش��رك��ة
وت�ن�ف�ي��ذه��ا ل�ل�ع�ق��د م��ع م�ن��ح امل�خ�ت��ار
ص�لاح�ي��ة ض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ات وف��رض
الغرامات على الشركة التي تتباطأ
ف ��ي اع �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة واالص�ل�اح ��ات
واع�م��ال النظافة وال�ص��رف الصحي
بشكل عام.
وك� � ��ذل� � ��ك ال� � �ش � ��رك � ��ات وامل � �ص� ��ان� ��ع
ال � �ت� ��ي ي� ��وج� ��د ب � �ه ��ا م� � ��ؤث� � ��رات ع �ل��ى
ال�ب�ي�ئ��ة ت �ق��ري��را ش �ه��ري��ا ال ��ى ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للبيئة وتشجيع ال��دراس��ات
وال�ب�ح��وث ف��ي م�ج��ال م��راج�ع��ة األداء
البيئي للشركات الصناعية وتطوير
اساليب وتقنيات أداء املرجع البيئي
في الشركات.

عبدالصمد :رفض الميزانيات الحكومية
غير الملتزمة بتسوية مالحظات المحاسبة
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن � ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
اجتماعها أم��س آل�ي��ة عملها وخطة
ال�ع�م��ل ل ��دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع حيث
ق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة تكثيف اجتماعاتها
ل� � ��دراس� � ��ة ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال �خ �ت ��ام �ي ��ة
ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وم�ل�اح �ظ ��ات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن �ه��ا ل�ل�س�ن��ة
املالية  2015/2014ليتسنى للجنة
على ضوئها اتخاذ قراراتها.
وأفاد رئيس اللجنة النائب عدنان
عبدالصمد في تصريح للصحافيني
أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة اس � �ت � �ع� ��رض� ��ت ن �ت ��ائ ��ج
ج�ه��وده��ا ف��ي دور االن�ع�ق��اد السابق
وم ��ا ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا م��ن اس�ت�ح�ق��اق��ات
للمرحلة القادمة.
واوض� � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة ت �ب �ن��ت آل �ي��ة
جديدة في التركيز على أهم مواطن
الخلل في امليزانية العامة وتسليط
ال �ض ��وء ع�ل�ي�ه��ا وب �ح��ث ال �ح �ل��ول مع
ال� �ج� �ه ��ات ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ل�ت�ص�ح�ي��ح
م �س��ار امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وم��ن
أب ��رزه ��ا ق�ض�ي�ت�ي��ا ت �ن �ظ �ي��م م�ج��ال��س

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

االدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وإع� ��ادة هيكلة
الجهاز التنفيذي للدولة خاصة وأن
اللجنة قد الحظت عددا من الجهات
الحكومية ذات طبيعة متشابهة في
اختصاصاتها.
واض � ��اف ان ال�ل�ج�ن��ة ات �ف �ق��ت على
ت�ك��رار عقد جلسة عامة ملتابعة أهم
املالحظات واملخالفات التي سجلها
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� �ل ��ى ال �ج �ه ��ات
الخاضعة لرقابته على غرار ما حدث
في دور االنعقاد السابق خاصة وأنه

قد نتج عن هذه الجلسة توصية من
امل�ج�ل��س ب��إل��زام ال�ج�ه��ات الحكومية
ب��إرس��ال م��دى جديتها ف��ي معالجة
م�لاح �ظ��ات �ه��ا إل ��ى ال ��دي ��وان وه ��و ما
ترتب عليه املوافقة على  15ميزانية
ح�ك��وم�ي��ة ب�ت�ع�ه��د م��ن ال �ح �ك��وم��ة في
تسوية تلك املالحظات.
أم��ا ما يخص مناقشة امليزانيات
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال � �ي ��ة  2017/2016ب�ين
ع�ب��دال�ص�م��د ان ال�ل�ج�ن��ة ات�ف�ق��ت على
م�ن��اق�ش��ة ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال�ت��ي

ت �م��ت امل��واف �ق��ة ع�ل�ي�ه��ا ب�ت�ع�ه��د وذل��ك
ل� �ل ��وق ��وف ع �ل ��ى م � ��دى ت �ط �ب �ي��ق ذل ��ك
ال�ت�ع�ه��د وف��ي ح��ال ال�ت�م�س��ت اللجنة
غير ذل��ك فإنها ستقوم برفض هذه
امليزانيات وإرسالها للمجلس مبكرا
م� ��ع ت ��وص �ي ��ة ب � ��رد ت �ل ��ك امل �ي ��زان �ي ��ات
لتصحيح ما يعتريها من مالحظات.
واش � � ��ار ال � ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ق��وم
ب�ع�ق��د ع ��دة اج �ت �م��اع��ات م��ع ال�ج�ه��ات
الرقابية ملتابعة القوانني امل�ق��رة في
دور االن�ع�ق��اد ال�س��اب��ق وه��ي (ج�ه��از
املراقبني املاليني والفصل الرابع من
ق��ان��ون دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وامل�خ�ت��ص
باملحاكمات التأديبية) للوقوف على
آخر املستجدات بشأنها.
وق� � � ��ال ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ان ال �ل �ج �ن��ة
ب�ح�ث��ت ب �ص��ورة أول �ي��ة آل�ي��ة ال�ص��رف
ع �ل��ى امل �ن �ظ �م��ات ال �ت��ي ت �س��اه��م فيها
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وإم �ك ��ان �ي ��ة ال��رق��اب��ة
عليها حيث تبني عدم مراقبة ديوان
املحاسبة عليها.

الصحية :التأمين والمدينة
الطبية على رأس االولويات

جانب من اجتماع اللجنة الصحية

ح� � � �ص � � ��رت ل � �ج � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة اج � �ن ��دة
أولوياتها بترشيح  ١٦اقتراحا
ب� � � �ق � � ��ان � � ��ون ل� � �ل� � �ت� � �ص � ��وي � ��ت ع� �ل ��ى
اع�ت�م��اده��ا ف��ي االج�ت �م��اع املقبل
تقضي ب��إق��رار ال�ت��أم�ين الصحي
ل�ل�م��واط�ن�ين وت �ط��وي��ر ال �خ��دم��ات
الطبية وانشاء املدينة الطبية .
وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
س� � �ع � ��دون ح � �م � ��اد ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ام ��س اج�ت�م�ع��ت اللجنة
وناقشت العديد من االقتراحات
بقوانني ورغبة ووجهت دعوتها
ل��وزي��ر ال �ص �ح��ة ووك �ي��ل ال � ��وزارة

ل �ح �ض��ور اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ي��وم
االثنني املقبل.
واوض � � � ��ح ح � �م� ��اد ان ال �ل �ج �ن��ة
رش �ح��ت م ��ا ي �ق ��ارب  ١٦اق �ت��راح��ا
ب�ق��ان��ون ع�ل��ى اج �ن��دة اول��وي��ات�ه��ا
وس �ت �ش��رع ب��ال�ت�ص��وي��ت ع �ل��ى ما
س �ي��درج منها ض�م��ن االول��وي��ات
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع امل �ق �ب��ل م�ب�ي�ن��ا
ان ال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي للمواطنني
وتطوير القطاع الطبي وان�ش��اء
امل��دي�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ي��أت��ي ع�ل��ى رأس
قائمة هذه االولويات

لجنة المرأة :الموافقة
على الفحص الطبي قبل الزواج

جانب من اجتماع لجنة املرأة وشؤون األسرة

أعلن مقرر لجنة املرأة وشؤون
األس� � ��رة م �ح �م��د ط �ن��ا ع ��ن م��واف �ق��ة
ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى اق� � �ت � ��راح ال �ف �ح��ص
ال� �ط� �ب ��ي ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ق� �ب ��ل ال � � ��زواج
وم��ن ضمنها اق �ت��راح ي�ل��زم ال��زوج
وال� ��زوج� ��ة امل �ق �ب �ل�ين ع �ل��ى ال � ��زواج
ع�ل��ى ال��دخ��ول ف��ي دورة ينظمها
م �خ �ت �ص��ون ف� ��ي ش � � ��ؤون األس � ��رة
ف ��ي وزارة ال� �ع ��دل ال ت �ق��ل م��دت�ه��ا
ع��ن أس�ب��وع�ين ل�ت��دري��س ال��زوج�ين
ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��زوج� �ي ��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
وس �ب��ل إن �ج��اح �ه��ا وأس� �ب ��اب فشل
ال��زي �ج��ات وب �ح��ث أس �ب��اب ارت �ف��اع
م� �ع ��دالت ال� �ط�ل�اق وامل �س��ؤول �ي��ات
ال� �ت ��ي ت �ق��ع ع �ل��ى ع ��ات ��ق ال ��زوج�ي�ن
الف�ت��ا إل��ى أن اللجنة واف�ق��ت على
االقتراح باالجماع.

وق � � � � � � ��ال ط � � �ن� � ��ا ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
للصحافيني بعد انتهاء اجتماع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ام � � ��س  :ك � �م ��ا أج � � ��ازت
اللجنة تقديم الصحيفة الجنائية
للمأذون الشرعي عند عقد القران
ملن يرغب.
وذك� � ��ر ط �ن��ا أن ال �ل �ج �ن��ة ت�ب�ن��ت
التوصيات التي اعتمدها املجلس
ف ��ي اس �ت �ج��واب��ه وزي� � ��رة ال �ش��ؤون
واالج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة وال� � �ع� � �م � ��ل ه �ن��د
ال �ص �ب �ي��ح ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ش��ؤون
األس � � ��رة مل �ت��اب �ع �ت �ه��ا م ��ع ال ��وزي ��رة
الصبيح.
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أعربا عن أملهما في أن تمهد للوصول إلى حلول سياسية للقضايا العالقة

الهاجري والظفيري :زيارة األمير إلى روسيا سيكون
لها تأثير إيجابي في إعادة التوازن بالمنطقة
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ال ��دك� �ت ��ور م �ن �ص��ور
الظفيرى أن زيارة سمو أمير البالد
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د ال��ى روس�ي��ا
والتي تعد األولى من نوعها بالغة
األه �م �ي��ة وت��أت��ي ف��ي ظ ��روف دقيقة
تمر بها املنطقة م��ا يعكس أهمية
ال � ��زي � ��ارة وذل � � ��ك ل �ب �ح��ث وم �ن��اق �ش��ة
مختلف القضايا اإلقليمية الراهنة.
واع � �ت � �ب� ��ر ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف � ��ي زي� � ��ارة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال � ��ى روس � �ي� ��ا ق�م��ة
ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة أم� �ل ��ا  ان ت� �ث� �م ��ر ه� ��ذه
القمة في حلحلة كثير من امللفات
ّ
االرضية واالجواء
اإلقليمية وخلق
ال� �ت ��ي ت �م �ه��د ل �ل ��وص ��ول ال� ��ى ح �ل��ول
سياسية ل �ل �م �ش �ك�لات ال �ت��ي منها
املنطقة وخ� ��اص� ��ة فيما ي�ت�ع�ل��ق
بالقضية السورية بعدما أصبحت
روس �ي��ا م��ن االط ��راف الرئيسية في

معادلة حل األزمة وهو ما يتطلب
ب��دوره التحاور معها بغية تقريب
وجهات النظر ومحاولة وضع حد
ملعاناة الشعب السوري يرتكز على
ضمان حريته وتحقيق مطالبه.
وأع��رب الظفيرى ع��ن ك��ام��ل ثقته
ب �ح �ك �م��ة واق � �ت� ��دار ص ��اح ��ب ال�س�م��و
وم� �ع ��ال� �ج� �ت ��ه ب� �ح� �ن� �ك ��ة ل� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
القضايا مؤكدا ان هذا ما ستبرهن
ع�ل�ي��ه االي � ��ام املقبلة حيال تحقيق
ال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة م��ن ال ��زي ��ارة أم�لا
على الصعيد ذات��ه ان تثمر الزيارة
في تقوية أواص��ر التعاون وتطوير
العالقات الثنائية بني البلدين.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
ال�ه��اج��ري أن زي��ارة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
إلى روسيا هي بداية مرحلة جديدة

ماضي الهاجري

د.منصور الظفيري

ومفصلية تضاف إلى سجل سموه
ال�ح��اف��ل ب��ال�ج��والت ال�خ��ارج�ي��ة منذ
عقود لحل الخالفات بني ال��دول ملا
ل�س�م��وه م��ن دور م �ح��وري وق� ��درات

عالية ف��ي مجال الوساطة م��ن أجل
اس �ت �ق��رار امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
واإلسل��ام��ي م��ؤك��دا أن س�م��و األم�ي��ر
من صناع السياسة الحيادية ومن

واضعي مرتكزاتها.
وأض� � � ��اف ال � �ه� ��اج� ��ري أن أه �م �ي��ة
ال� ��زي� ��ارة ت �ك �م��ن ف ��ي أن �ه��ا ت��أت��ي في
وق ��ت ت�ع�ي��ش ف�ي��ه امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة
ح��ال��ة م��ن ع��دم االس �ت �ق��رار وال�ع��دي��د
م��ن ال�ص��راع��ات التي تتطلب تدخل
ال �ح �ك �م��اء ل �ت �ق��ري��ب وج �ه ��ات ال�ن�ظ��ر
وت�ح�ك�ي��م ال �ع �ق��ل خ��اص��ة م ��ع ع ��ودة
ال� ��دور ال��روس��ي ال�ف��اع��ل ف��ي أح ��داث
املنطقة.
وأش � ��ار ال �ه��اج��ري إل� ��ى أن سمو
أم � �ي� ��ر ال � �ب�ل��اد ي �ح �ظ��ى ف� ��ي ال �ع��ال��م
أجمع وفي روسيا باحترام وتقدير
ك�ب�ي��ري��ن وت��رب �ط��ه ع�ل�اق ��ات ص��داق��ة
وث �ي �ق��ة م ��ع ال �ع��دي��د م ��ن امل �س��ؤول�ين
ال��روس إض��اف��ة إل��ى املكانة الدولية
ال �ت��ي ي �ت �ب��وأه��ا س �م��وه م �ن��وه��ا إل��ى
ال� �ت ��رح� �ي ��ب ال �ك �ب �ي ��ر ف� ��ي األوس � � ��اط
الروسية الذي سبق زيارة سموه.

وق ��ال ال �ه��اج��ري إن ه��ذه ال��زي��ارة
ي �ع��ول ال �ك �ث �ي��رون ع�ل�ي�ه��ا ف��ي إع ��ادة
ت ��وازن ال�ق��وى ف��ي املنطقة واللجوء
إل� � � ��ى ال � �ح � �ل � ��ول ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة ل �ح��ل
ال �ق �ض��اي��ا امل��زم �ن��ة ب ��دال م ��ن ال�ع�ن��ف
الذي يريق الكثير من الدماء ويشرد
البشر خاصة إن روسيا باتت العبا
رئيسا ف��ي السياسة ال��دول�ي��ة وهو
م ��ا ي�ت�ط�ل��ب ال �ت �ح��اور م�ع�ه��ا ب�ش��أن
ال � �ت � �ط� ��ورات ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة م�ت�م�ن�ي��ا
لألمتني العربية واإلسالمية األمن
وال � �س�ل��ام وان ت �ص��ب ال � ��زي � ��ارة ف��ي
صالح الكويت ودول الخليج.

أولم لوزيرة الهجرة المصرية واستقبل الشياب

الخرينج :الجالية المصرية في الكويت األكثر
رعاية على مستوى دول الخليج
أق � ��ام ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م �ب��ارك ب�ن�ي��ه ال�خ��ري�ن��ج رئ �ي��س لجنة
االخ��وة الكويتية املصرية البرملانية
ح�ف��ل ع �ش��اء ام ��س األول ع�ل��ى ش��رف
وزي� � ��رة ال �ه �ج��رة وش� � ��ؤون امل �ص��ري�ين
بالخارج نبيلة مكرم التي تزور البالد
حاليا.
ون� �ق ��ل ال �خ��ري �ن��ج ت �ح �ي��ات رئ �ي��س
مجلس االم��ة م ��رزوق الغانم مرحبا
ب��ال��وزي��رة املصرية ف��ي بلدها الثاني
الكويت بني اخوانها واهلها الشعب
الكويتي وكذلك نقل الخرينج تحيات
وت� ��رح � �ي� ��ب اع� � �ض � ��اء ل� �ج� �ن ��ة االخ � � ��وة
الكويتية املصرية البرملانية.
وق��د ت �ن��اول ال �ط��رف��ان س�ب��ل تعزيز
ال � �ع�ل��اق� ��ات االخ� � ��وي� � ��ة ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
وال�ش�ع�ب�ين الشقيقني وال�ت��أك�ي��د على
ع �م��ق ال �ع�ل�اق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ص��ري��ة
ال��راس�خ��ة ب��ال�ج��ذور منذ ال�ق��دم وع��دم
ت ��أث ��ره ��ا م �ه �م��ا ح �ص ��ل م� ��ن خ�ل�اف��ات
فردية من هنا أو هناك.

واك� ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ع� �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
األخ� ��وي� ��ة ب�ي�ن ال �ك ��وي ��ت وج �م �ه��وري��ة
مصر العربية على جميع االص�ع��دة
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة والشعبية
مشيرا الى ان تلك العالقات التاريخية
ب�ي�ن ال�ش�ع�ب�ين ال�ش�ق�ي�ق�ين ال ي�م�ك��ن ان
يؤثر فيها حادث فردي هنا او هناك
فما بني الدولتني اكبر بكثير فبينهما
رواب��ط ال��دم والدين واللغة واملصالح
املشتركة.
وق � � � ��ال ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص� �ح ��اف ��ي :ن �ت �ق ��دم ب �خ ��ال ��ص ال� �ع ��زاء
ال��ى اس��رة ال�ع��ام��ل امل�ص��ري ال��ذي قتل
ب��ال �ك��وي��ت ون ��ؤك ��د ان� ��ه ح � ��ادث ف ��ردي
وج��ري�م��ة شخصية ارت�ك�ب�ه��ا م��واط��ن
كويتي وتم القاء القبض عليه بالفعل
وج��ار التحقيق معه وبالتالي يجب
وض ��ع ال �ح ��ادث ف��ي إط� ��اره الطبيعي
من دون اثارة او تأجيج بني الشعبني
ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن الف � �ت� ��ا ال� � ��ى ان ال �ق �ض ��اء

الخرينج يسلم الشياب درعا تذكارية

الكويتي ه��و ق�ض��اء ع��ادل وسيعطي
كل ذي حق حقه.
واض� ��اف ان ال�ج��ال�ي��ة امل �ص��ري��ة في
الكويت هي ثاني اكبر الجاليات من
ح �ي��ث ال �ع ��دد وت �ل �ق��ى رع ��اي ��ة وع�ن��اي��ة

واهتماما كبيرا م��ن الكويت حكومة
وشعبا لدرجة ان املصريني بالكويت
ه� ��م األك � �ث� ��ر رع� ��اي� ��ة واه� �ت� �م ��ام ��ا ب�ين
املصريني العاملني ف��ي مختلف دول
الخليج العربي والشرق االوسط.

وتمنى الخرينج من مثيري الفنت
ال �ت��وق��ف ع�م��ا ي �ق��وم��ون ب��ه م��ؤك��دا ان
العالقات القوية بني الكويت ومصر
ال ت ��ؤث ��ر ف �ي �ه��ا م� �ث ��ل ت� �ل ��ك االق� ��اوي� ��ل
واإلش��اع��ات ال�ت��ي ت�ت��ردد هنا وهناك
مشددا على ان املصريني بالكويت هم
في حماية ورعاية الحكومة والشعب
الكويتي كما ان الكويتيني في مصر
في حماية ورعاية الحكومة والشعب
املصري.
واش � � ��ار ال � ��ى ان م �ص ��ر وق� �ف ��ت م��ع
ال �ك��وي��ت ف��ي اوق � ��ات ال �ش��دة وال��رخ��اء
ف��ي ك��ل ال�ع�ه��ود وال�ع�ص��ور فساهمت
ف��ي ب�ن��اء ال�ك��وي��ت ال�ح��دي�ث��ة بمختلف
املجاالت والننسى وق��وف مصر مع
ال �ح��ق ال�ك��وي�ت��ي وق ��ت ال �غ��زو ال�غ��اش��م
وم� � �ش � ��ارك � ��ة ال � �ج � �ي� ��ش امل � � �ص� � ��ري ف��ي
التحالف الدولي لتحرير الكويت.
الف�ت��ا ال��ى ان ال�ك��وي��ت أي�ض��ا وقفت
مع مصر في السراء والضراء في كل
العهود والعصور فشاركت في حروب

م �ص��ر م ��ع ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ك�م��ا
وق �ف��ت ال �ك��وي��ت م��ع م�ص��ر اق�ت�ص��ادي��ا
خ ��اص ��ة ب� �ع ��د ث� ��ورت� ��ي ي� �ن ��اي ��ر ٢٠١١
وي��ون�ي��و  ٢٠١٣وق��دم��ت ال��دع��م امل��ال��ي
من املنح واملساعدات للشعب املصري
الشقيق الذي يستحق الحياة والدعم
فمصر ال�ع��روب��ة ه��ي ال�ع�م��ود الفقري
لالمة العربية.
ك � �م � ��ا اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ن� � ��ائ� � ��ب رئ � �ي ��س
م�ج�ل��س األم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج في
مكتبه ام��س عضو مجلس النواب
ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة األردن� � �ي � ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
ال�ش�ق�ي�ق��ة ال��دك �ت��ور ح�س�ن��ي ال�ش�ي��اب
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه  .وج � ��رى خ�لال
اللقاء بحث العالقات الثنائية بني
البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها
ك� �م ��ا ن ��اق� ��ش ال� �ج ��ان� �ب ��ان ع � � ��ددا م��ن
امل��وض��وع��ات ذات االهتمام املشترك
إض ��اف ��ة إل� ��ى آخ� ��ر ال� �ت� �ط ��ورات ع�ل��ى
الساحتني االقليمية والدولية .
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ما صحة ما تردد عن بيع الشركة إلى القطاع الخاص؟

التميمي :ما أسباب تعيين رئيس
في المشروعات السياحية من الخارج؟
وج��ه النائب عبد الله التميمي
س � ��ؤاال ال� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر املالية ان��س الصالح
ح � � ��ول أوج � � � ��ه ال � � �ه � ��در ف � ��ي إح � ��دى
املؤسسات التابعة للهيئة العامة
لالستثمار ج��اء فيه :استنادا الى
خطاب صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح االخ � �ي� ��ر خ� �ل��ال اف �ت �ت��اح
دور االن �ع �ق��اد ال ��راب ��ع م ��ن ال�ف�ص��ل
التشريعي ال��راب��ع عشر ال��ذي حث
خ�ل��ال� ��ه ال �س �ل� �ط �ت�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والتنفيذية ب �ض��رورة وق��ف الهدر
املالي وانطالقا من ه��ذا املبدأ فإن
من واجبي الدستوري والقانوني
أن أص��وب لكم بعض أوج��ه الهدر
ف� ��ي إح � � ��دى امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ت��اب �ع��ة
ل � ��وزارت� � �ك � ��م ف � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار وت �ح��دي��دا ف ��ي ش��رك��ة
املشروعات السياحية التي ركزت
ت� �ق ��اري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع�ل��ى
تجاوزات ومالحظات تتعلق باملال
العام منذ  2009حتى العام 2014م
ورغ��م ذل��ك ف��إن م��ا ت��واف��ر لدينا من
معلومات يبني وجود هدر مستمر

في هذه الشركة يرجى االجابة عن
التالي.
م � � � ��ا االس� � � � � �ب � � � � ��اب ال � � � �ت� � � ��ي دع� � ��ت
امل�ش��روع��ات السياحية ال��ى تعيني
رئ�ي��س تنفيذي م��ن خ��ارج الشركة
رغ��م وج��ود ال�ك�ف��اءات الوطنية من
أبناء القطاع السياحي بعد تقاعد
الرئيس السابق؟ وما الصالحيات
التي يمارسها وفقا هذا املنصب؟
ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب ��ال �س �ي ��رة
الذاتية للرئيس التنفيذي الجديد
وع � ��دد امل �ت �ق��دم�ين ل �ش �غ��ل امل�ن�ص��ب
وأس � � �ب � � ��اب اخ� � �ت� � �ي � ��اره م � ��ن خ � ��ارج
امل ��ؤس� �س ��ة ك� �م ��ا ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا
ب ��أس �م ��اء االش � �خ� ��اص امل�س�ت�ح�ق�ين
للمنصب م��ن داخ ��ل امل��ؤس�س��ة مع
ارف � ��اق س �ي��رت �ه��م ال ��ذات �ي ��ة وت�ق�ي�ي��م
آخ ��ر خ �م��س س �ن��وات ل �ك��ل م �ن �ه��م- .
ما ال�ق��رارات التي اتخذها الرئيس
ال �ج��دي��د ت �ج��اه م��وظ �ف��ي ال �ش��رك��ة؟
وه� � ��ل ت� �م ��ت ت� �ل ��ك ال � � �ق� � ��رارات وف �ق��ا
ل�ل�اص ��وال ال�لائ �ح �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
املتبعة حسب النظم؟
وك� ��م ع� ��دد امل �س �ت �ش��اري��ن ال��ذي��ن
ق ��ام ال��رئ �ي��س ال �ج��دي��د بتعيينهم؟

عبد الله التميمي

وم � � � � ��ا اخ� � �ت� � �ص � ��اص � ��ات� � �ه � ��م؟ وه � ��ل
ه �ن��اك ح��اج��ة ل�ت�ك�ل�ي��ف امل� ��ال ال�ع��ام
التزامات اضافية تجاه مستحقات
املستشارين الجدد؟
ي � ��رج � ��ى ت� � ��زوي� � ��دن� � ��ا ب ��ال� �س� �ي ��رة
الذاتية لجميع املستشارين الجدد
مشفوعة بشرح عن اختصاصاتهم
ورواتبهم.
وه � ��ل ق � ��ام ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ال �ج��دي��د ب�ت�ع�ي�ين م��دي��ر م�ك�ت��ب ل��ه؟
وم��ا جنسية ه��ذا امل��دي��ر وخ�ب��رات��ه
وما حجم الراتب الذي تم تحديده

ل ��ه؟وه ��ل ت ��م ت�ع�ي�ين م �س��اع��د مل��دي��ر
املكتب وما جنسيته والراتب الذي
تم منحه إياه؟
ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب ��ال �ب �ي ��ان ��ات
ال �ل��ازم � ��ة ل� �ل� �م ��ذك ��وري ��ن م �ش �ف��وع��ة
ب�ش�ه��ادة ال��رات��ب وال�س�ي��رة ال��ذات�ي��ة
لهما.
وم � � � � ��ا ص� � �ح � ��ة ت� � �ع � ��اق � ��د ش� ��رك� ��ة
املشروعات السياحية مع شركات
استشارية وما عدد تلك الشركات
واخ �ت �ص��اص��ات ك��ل واح� ��دة منها؟
وم��ا م��دة ال�ت�ع��اق��د ل�ك��ل م�ن�ه��ا؟ وم��ا
الدور املوكل لكل شركة في شؤون
املشروعات السياحية؟
وم� � � � � ��ا ح � �ق� � �ي � �ق � ��ة ع� � � � � ��زم ش � ��رك � ��ة
املشروعات السياحية على تفكيك
كيانها وبيعها للقطاع ال�خ��اص؟
وهل تم الشروع بذلك؟ وما حقيقة
ان � �ش� ��اء ق� �ط ��اع ��ات ب ��ري ��ة وب �ح��ري��ة
واستثمارية وترفيهية ف��ي شركة
املشروعات السياحية وكيف سيتم
تنفيذ هذا املشروع ومن قبل من؟

طالب الحكومة برد االعتبار لوزير اإلعالم ودولة المؤسسات

الطريجي :األولمبية الدولية تحرض
ضد الكويت وتسخر من قوانينها
أع � � � � ��رب ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي عن امتعاضه من أسلوب
ال �ت �ح��ري��ض وال �ت��دخ��ل ال �ف��ج ال ��ذي
م��ارس��ه ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام وم��دي��ر
عالقات اللجان االوملبية الوطنية
في اللجنة االوملبية الدولية بيري
م� �ي ��رو ض� ��د دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وذل� ��ك
خالل تصريحه املنشور في احدى
الصحف مشيرا الى انه ال يستبعد
ع�ل��ى االط �ل�اق ان ي �ك��ون للشقيقني
احمد وطالل الفهد اليد الطولى في
صياغة التصريح بكل م��ا يحمله
م��ن ع �ب��ارات التحريض واالن�ق�لاب
على دولة املؤسسات.
واض��اف الطريجي ف��ي تصريح
صحافي ان الهجوم السافر وغير
امل �ب��رر م��ن م �ي��رو ي��ؤك��د ح��ال��ة ع��دم
االت � � � ��زان ال� �ت ��ي ي �م ��ر ب �ه ��ا االت� �ح ��اد
الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة
االومل �ب �ي��ة خ �ص��وص��ا ب �ع��د ق�ض��اي��ا

الفساد التي تزكم االن��وف وطالت
ق �ي��ادات ري��اض�ي��ة دول �ي��ة م��ؤك��دا ان
م ��ا ي �ح��زن ال �ق �ل��ب ان ب �ع��ض اب �ن��اء
األسرة في الكويت كانوا ومازالوا
ع �ل��ى ت ��واص ��ل م ��ع ه � ��ذه ال �ه �ي �ئ��ات
الدولية في االضرار بدولة الكويت
والرياضة والشباب فيها.
وق � � ��ال إن ك ��ان ��ت م �ص��داق �ي �ت �ه��م
اه �ت��زت ب�ع��د ق�ض��اي��ا ال�ف�س��اد التي
شهد عليها القاصي والداني فإنهم
اآلن فقدوا املصداقية في نظر أهل
الكويت وكل شخص شريف ونزيه
ي��ؤم��ن ب�م �ب��ادئ وأخ �ل�اق ال��ري��اض��ة
ال�ت��ي ل��م تحيد عنها ال�ك��وي��ت رغ��م
م �ح��اوالت قلة قليلة ج��دا التغريد
خ��ارج السرب .وتساءل الطريجي:
م � � � ��اذا ي� �ن� �ت� �ظ ��ر م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
للتحرك لوضع ح��د لهذه املهزلة؟
وم��ا ال ��ذي ت�ن��وي ال�ح�ك��وم��ة القيام
ب ��ه ل � ��رد االع� �ت� �ب ��ار ل ��وزي ��ر االع �ل��ام

د .عبدالله الطريجي

وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب االخ
ال �ف��اض��ل ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال�ح�م��ود
وال��ذي تعرض الى اس��اءة صريحة
واه��ان��ة لشخصه ول��دول��ة الكويت
م��ن خ�ل�ال ت �ص��ري��ح امل��دع��و م �ي��رو؟

داع �ي��ا ال ��ى اج � ��راء ح �ك��وم��ي س��ري��ع
ي�ن��اس��ب ح�ج��م ال�ت�ح��ري��ض السافر
والهجوم الذي تعرضت له الكويت
وسيادتها.
واشار الطريجي الى االج��راءات
ال � �ت� ��ي ق� ��ام� ��ت ب� �ه ��ا ال � �ك� ��وي� ��ت ع �ل��ى
امل� �س� �ت ��وي�ي�ن ال ��رس� �م ��ي وال �ش �ع �ب��ي
م� ��ن اج� � ��ل ال � ��وق � ��وف ع� �ل ��ى ط�ب�ي�ع��ة
امل � ��واد ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع��ارض
م ��ع امل �ي �ث��اق االومل � �ب� ��ي اال ان �ه ��ا ل��م
تجد س��وى اص��رار مسبق م��ن قبل
الهيئة الدولية على االنتقاص من
س�ي��ادة ال�ك��وي��ت وب��دع��م م��ن بعض
ابنائها لالسف ول��م تقدم ما يفيد
ب��أن ق��وان�ين ال�ك��وي��ت ت�ت�ع��ارض مع
امل �ي �ث��اق ال��دول��ي االم ��ر ال ��ذي ي��ؤك��د
ان � �ه� ��ا ازم � � � ��ة م �ف �ت �ع �ل��ة والغ � � � ��راض
شخصية.

أبل يسأل الصبيح
عن التركيبة السكانية
وج��ه ال�ن��ائ��ب خليل اب��ل س��ؤاال
ال��ى وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل وزي� � ��رة ال ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التنمية والتخطيط هند الصبيح
جاء فيه  :نظرا لحاجتنا للوقوف
واالستبيان على حقيقة التركيبة
السكانية وتبيان أعداد الكويتيني
وأع� � � ��داد ال ��واف ��دي ��ن وأع� � � ��داد غ�ي��ر
م � �ح � ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة وامل �ق �ي �م�ي�ن
ب� � �ص � ��ورة غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة داخ � ��ل
ال�ك��وي��ت واإلح��اط��ة بما يتم عليه
العمل من سياسة تعديل التركيبة
السكانية للمحافظة على النظام
العام والتنمية املستدامة بالبالد
ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي بما
يلي:
ك��م عدد ال��واف��دي��ن ح�س��ب آخ��ر
ت � �ع � ��داد س� �ك ��ان ��ي وح � �ت� ��ى ت ��اري ��خ
ط ��رح ه ��ذا ال �س��ؤال ع�ل��ى أن يكون
ال�ك�ش��ف م��وزع��ا ح�س��ب جنسيات
الوافدين وجنسهم ذك��ور؟ وإناثا
ومؤهالتهم العلمية إن وجد؟
كم عدد الكويتيني حسب آخر
تعداد سكاني وحتى تاريخ طرح
هذا السؤال على أن يكون الكشف
مفصال ذكورا وإناثا كل على حدة
وشرائحهم العمرية؟
كم عدد غير محددي الجنسية
وامل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر قانونية
ح �ت��ى ت ��اري ��خ ه � ��ذا ال � �س� ��ؤال ع�ل��ى

خليل ابل

أن ي �ك��ون ال�ك�ش��ف م�ف�ص�لا ذك ��ورا
وإن ��اث ��ا وم��ؤه�لات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة إن
وجد؟
وه � � � ��ل ل � � � ��دى وزارت� � � � �ك � � � ��م خ �ط��ة
مل� �ع ��ال� �ج ��ة ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة ال �س �ك��ان �ي��ة
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل��واف��دي��ن ب�م��ا يناسب
اح � �ت � �ي� ��اج ��ات ال� �ب� �ل ��د م � ��ن ن��اح �ي��ة
ال� ��دي � �م� ��وغ� ��راف � �ي� ��ة واح � �ت � �ي ��اج� ��ات
ال � ��وط � ��ن؟ إذا ك � ��ان ال � �ج � ��واب ن�ع��م
فيرجى تزويدي بالخطة املعمول
ب�ه��ا ملعالجة التركيبة السكانية
ومدتها الزمنية.

الكندري يطالب باالستعجال
في إنجاز مراكز الصحة
في االحمدي ومبارك الكبير
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب فيصل الكندري
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي
بسرعة االنتهاء من انشاء وانجاز
ع ��دد م ��ن م ��راك ��ز ال �ص �ح��ة األول �ي��ة
ف��ي محافظتي االح �م��دي وم�ب��ارك
الكبير مشيرا الى ان األولوية في
االف �ت �ت��اح س �ت �ك��ون مل��رك��ز املسيلة
الذي طال انتظاره.
وق � � ��ال ال� �ك� �ن ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ان امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
بحاجة ماسة ال��ى م��راك��ز الصحة
األول� �ي ��ة «امل �س �ت��وص �ف��ات» وال �ت��ي
ت�خ�ف��ف ع�ن�ه��م ع �ن��اء ال �ت��وج��ه ال��ى
املستشفيات فضال ع��ن تقديمها
ال� � � �ع� �ل ��اج � � ��ات األول� � � � �ي � � � ��ة ل �ب �ع ��ض
االم��راض الفتا ال��ى ان نقص هذه
امل ��راك ��ز ادى ال� ��ى زي � ��ادة ف ��ي ع��دد
م��راج�ع��ي املستشفيات مما يؤثر
على الرعاية والخدمة املقدمة.
وذك � � � ��ر ال� � �ك� � �ن � ��دري ان ال� ��وزي� ��ر
العبيدي متفهم ملطالبنا بضرورة
زي � ��ادة ع ��دد امل �س �ت��وص �ف��ات حيث

فيصل الكندري

اخ��ذ مطالبنا كأولوية ف��ي خطط
ال �ب �ن ��اء ال �ت��اب �ع��ة ل� � �ل � ��وزارة وي �ت��م
إبالغنا دائما بأخر تطورات بناء
امل �س�ت��وص �ف��ات ب�ج�م�ي��ع م��راح�ل�ه��ا
متقدما بالشكر للعبيدي وجميع
العاملني بالصحة على جهودهم.
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أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

خالل تقرير أصدرته إدارة التنسيق في قطاع اللجان التابع لألمانة العامة للمجلس

 11لجنة دائمة عقدت  285اجتماعا وأنجزت
 ٪ 80من جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث
تقارير اللجان الدائمة خالل دور االنعقاد الثالث

إعداد سامح محمد
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
أصدرت إدارة التنسيق
والمتابعة في قطاع
اللجان التابع لألمانة
العامة تقريرها حول
عمل لجان المجلس
الدائمة والمؤقتة
خالل دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر
والذي تم افتتاحه من
 2014/10/28الى  1يوليو
 2015وقد أعدت الدستور
في هذا الجزء ملفا عن
عمل وعدد اجتماعات
اللجان الدائمة في الدور
الثالث وعدد الساعات التي
استغرقتها تلك اللجان
في اجتماعاتها.
وتبين أن اللجان الدائمة
وعددها  11لجنة قد
عقدت خالل الدور الثالث
 285اجتماعا استغرقت ما
يقارب  580ساعة أصدرت
عنها  625تقريرا وأنجزت
 923موضوعا مدرجا على
جداول أعمالها من أصل
 1161بنسبة انجاز ..٪ 80
وفيما يلي تفاصيل أعمال
اللجان:

لجنة العرائض والشكاوى

التقارير المنجزة
()923

ع � �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة  13اج �ت �م��اع��ا
اس�ت�غ��رق��ت  38س��اع��ة و 15دقيقة
ص ��در ع�ن�ه��ا  14ت �ق��ري��را وان �ج��زت
 124شكوى وعريضة فيما تبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  187شكوى
وأن � �ج� ��زت ال �ل �ج �ن��ة ش �ك ��وى ب �ش��أن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
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 ب��وزارة التربية ووزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.

44.3

لجنة الداخلية والدفاع
ع�ق��دت اللجنة  18اجتماعا في
دور االنعقاد الثالث استغرقت 39
س��اع��ة و 35دقيقة ص��در عنها 30
اج�ت�م��اع��ا وأن �ج��زت  31م��وض��وع��ا
وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا 125
ومنها:
 -مشروع قانون بتعديل بعض

التقارير المتبقية
()1161

%

55.7

%

تقارير اللجان الدائمة

املنجز

املتبقي

اإلجمالي

العدد

923

1161

2084

املعدل

٪ 44.3

٪ 55.7

٪ 100

امل��رس��وم األم �ي��ري رق ��م  156لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.
 مشروع قانون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  11لسنة 1962

أحكام القانون رقم  26لسنة 1962
بتنظيم السجون.
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون م � �ق� ��دم م��نال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام

في شأن جوازات السفر.
 مشروع قانون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بإضافة فقرةجديدة الى املادة ( )12من القانون
رق� � ��م  11ل� �س� �ن ��ة  1962ف � ��ي ش ��أن
جوازات السفر.
 مشروع قانون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  35لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس
األمة.
 مشروع قانون في شأن تنظيماالجتماعات واملواكب العامة.
 مشروع قانون بتعديل بعضأح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  32ل�س�ن��ة
 1967ف��ي ش��أن ال�ج�ي��ش (ال�ت�ق��ري��ر
الثمانون للجنة الشؤون الداخلية
والدفاع)( .سحب بجلسة املجلس
 2013/6/11ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال��راب��ع عشر دور االنعقاد العادي
األول).
 -م� � � � �ش � � � ��روع ق � � � ��ان � � � ��ون ب � �ش� ��أن

مقارنة بين اجتماعات وتقارير اللجان الدائمة

700

625

600

579.43

500
400
300

285

200
127
77
1

املجموع

23 30.4

9

31 31.46

األولويات حماية
األموال
العامة

39

امليزانيات
والحساب
الختامي

140

119

89

100

73
17 22

املرافق
العامة

25

8 6.45

27

17

10 15.17

40.35

35

32

36

39.35 30

18

املالية
الداخلية
التعليم التشريعية العرائض
الصحية
واالجتماعية والثقافة والقانونية والشكاوى واالقتصادية والدفاع
واإلرشاد
والعمل

عدد التقارير

عدد الساعات

عدد االجتماعات

14

38.15

13

العرائض
والشكاوى

0

املختارين.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب �ت �ع ��دي ��لالجدول املرافق للقانون رقم ()42
لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر
االنتخابية لعضوية مجلس األمة.
 م�ش��روع ق��ان��ون ب��إب��دال عبارة(ع� ��ام� ��ل م� �ن ��زل ��ي) ب �ك �ل �م��ة (خ� � ��ادم)
ح �ي �ث �م��ا ورد ال � �ن ��ص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
القوانني ذات الصلة.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل ��ادة الثامنة
من املرسوم األميري رقم  15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.
 االق�ت��راح بقانون بإضافة بندجديد برقم ( )4الى املادة ( )14من
امل��رس��وم األم �ي��ري رق��م ( )15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت � ��وح � �ي � ��د ش � � � �ه� � � ��ادات ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
الكويتية.
 االقتراح بقانون بتعديل البند(د) من امل��ادة ( )8من القانون رقم
( )11لسنة  1962في شأن جوازات
السفر.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 39من القانون رقم  32لسنة 1967
في شأن الجيش.
 اق�ت��راح بقانون بشأن توحيدم��واد الجنسية الكويتية( .محال
من «التشريعية» برسالة بتاريخ
.)2013/12/8
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنإن�ش��اء الهيئة العامة للوقاية من
املخدرات.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنإن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة ملكافحة
املخدرات.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنإن�ش��اء الهيئة العامة للوقاية من
املخدرات.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنإن�ش��اء الهيئة العامة للوقاية من
املخدرات.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنوض��ع ح��ل شامل ونهائي لجميع
ط�ل�ب��ات ال�ح�ص��ول ع�ل��ى الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة وت �ن �ف �ي��ذ أح� �ك ��ام ال�ب�ن��د

التتمة ص08
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اللجان الدائمة
في دور االنعقاد الثالث

أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

الميزانيات أكثر اللجان الدائمة اجتماعا
في الدور الثالث بـ  77اجتماعا
تقارير اللجان الدائمة بشأن االقتراحات بقوانين
تتمة المنشور ص07
( )1م��ن امل��ادة الثالثة م��ن املرسوم
األم � �ي� ��ري رق � ��م ( )15ل �س �ن��ة 1959
ب �ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة قبل
ت�ع��دي�ل��ه ب��امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )100لسنة .1980
 االقتراح بقانون بشأن تحديدإقامة الوافدين.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()23
ل� �س� �ن ��ة  1968ب � �ش� ��أن ن � �ظ� ��ام ق ��وة
الشرطة.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )68م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )23لسنة
 1968بشأن نظام قوة الشرطة.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )68م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )23لسنة
 1968بشأن نظام قوة الشرطة.
 اقتراح بقانون في شأن قانوناالج�ت�م��اع��ات ال�ع��ام��ة والتجمعات
واملواكب.

 االقتراح بقانون في شأن نقلاملنشآت واملباني العسكرية خارج
حدود املناطق السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب ��إن �ش ��اءصندوق اإلسكان العسكري.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )70ل�س�ن��ة 1980
بشأن العسكريني الذين استفادوا
من أحكام القانون رقم ( )31لسنة
 1967ف� ��ي ش � ��أن س� ��ري� ��ان أح� �ك ��ام
قانون معاشات ومكافآت التقاعد
ل� �ل� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ع � �ل ��ى غ � �ي ��ره ��م م��ن
العاملني بتكليف من الحكومة في
مناطق العمليات الحربية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنح�ظ��ر امل �ش��ارك��ة ف��ي أع �م��ال قتالية
في الخارج.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لبعض أحكام القانون رقم  32لسنة
 1967في شأن الجيش.
 -االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل

المنجز ()196

29

%

المتبقي ()480

71

%

االقتراحات بقوانني

املنجز

املتبقي

اإلجمالي

العدد

196

480

676

املعدل

٪ 29

٪ 71

٪ 100

ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()32
لسنة  1967في شأن الجيش.
 -االقتراح بقانون في شأن حق

إعفاء اللحى للعسكريني.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )29م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )32لسنة

لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية
ع�ق��دت اللجنة  36اجتماعا في
دور االنعقاد الثالث استغرقت 73
س��اع��ة ص��درت عنها  32اجتماعا
وأنجزت  69موضوعا وتبقى على
ج� ��دول أع �م��ال�ه��ا  318م��وض��وع�ه��ا
منها:
 -م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  2لسنة

التتمة ص09

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية
اجمالي
املدرج

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

عدد
االجتماعات

مرسوم
بقانون

املجموع

عدد ساعات
االجتماعات

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى
وعريضة
والتماسات
منجز متبق
ًّ

أخرى

االجتماعات
والتقارير
عدد التقارير

املحال خالل
الدور الثالث

 1967في شأن الجيش.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()40
لسنة  1966في شأن املختارين.
 االقتراح بقانون بإضافة فقرةج��دي��دة ل�ل�م��ادة ( )21م��ن امل��رس��وم
األم � �ي� ��ري رق � ��م ( )17ل �س �ن��ة 1959
بقانون إقامة األجانب.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لبعض أحكام املرسوم األميري رقم
( )17ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون إق��ام��ة
األجانب.

 2009ب� �ش ��أن ت �ع ��زي ��ز االس� �ت� �ق ��رار
املالي في الدولة.
 م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  3لسنة 2009بتمديد مدة القرض املقررة
في املرسوم بالقانون رقم  50لسنة
 1987باإلذن للحكومة بعقد قرض
عام.
 م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت �ن �ظ �ي��م االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب��ال �ش��رك��ات
املؤهلة في مجال تطوير الحقول
النفطية.
 مشروع قانون بإنشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 مشروع قانون بتعديل بعضأح� �ك ��ام ق ��ان ��ون ال �ت �ج ��ارة ال �ص��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 م� � �ش � ��روع ل � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنمزاولة مهنة مراجعة الحسابات.
 -م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن غ��رف��ة

العرائض والشكاوى

373

86

187

-

-

-

-

1

-

-

-

123

187

-

-

124

187

13

38.15

14

الداخلية والدفاع

68

88

155

-

-

5

12

9

52

-

61

-

-

17

-

31

125

18

39.35

30

املالية واالقتصادية

208

179

387

-

2

18

13

25

146

-

152

-

-

26

5

69

318

36

73

32

التشريعية والقانونية

247

173

420

-

-

5

31

166

175

-

6

-

-

30

7

201

219

35

40.35

140

التعليم والثقافة واإلرشاد

114

85

196

-

-

-

1

5

40

85

56

-

-

-

9

90

106

10

15.17

119

الصحية واالجتماعية
والعمل

132

87

219

1

-

1

2

3

53

145

11

-

-

3

-

153

66

17

27

127

الخارجية

13

18

31

-

-

19

4

6

-

1

1

-

-

-

-

26

5

8

6.45

25

املرافق العامة

18

103

121

1

-

5

1

23

13

79
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اللجان الدائمة
في دور االنعقاد الثالث

ملف

09

أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

التشريعية أكثر اللجان
إصدارا للتقارير بـ  140تقريرا
لجنة المرافق العامة

150
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ت�ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت (املنجز
ب ��ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ال� ��ث وال �خ �م �س�ي�ن
بالفصل التشريعي الثالث عشر).
 مشروع قانون بتعديل بعضأحكام املرسوم بالقانون رقم ()48
لسنة  1988ب ��اإلذن للحكومة في
ان� �ش ��اء م �ح �ف �ظ��ة م��ال �ي��ة ل� ��دى ب�ن��ك
ال�ك��وي��ت ال�ص�ن��اع��ي ألغ� ��راض دع��م
سياسة االئتمان في مجال االنتاج
الزراعي.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن زي ��ادةالنسبة التي تقتطع من االي��رادات
العامة للسنة املالية .2012/2011
 مشروع قانون بتعديل بعضأح � �ك� ��ام امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
 34ل�س�ن��ة  1980ف ��ي ش ��أن أي�ل��ول��ة
أس�ه��م ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف��ي شركة
املواصالت الكويتية الى الدولة.
 مشروع قانون بتعديل أحكامال �ق��ان��ون رق ��م ( )79ل�س�ن��ة 19945
ف � ��ي ش� � ��أن ال � ��رس � ��وم وال �ت �ك ��ال �ي ��ف
امل��ال �ي��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق
والخدمات العامة.
 مشروع قانون بتعديل بعضأحكام القانون رقم  74لسنة 1988
ف ��ي ش � ��أن أي� �ل ��ول ��ة أس� �ه ��م ال �ق �ط��اع
الخاص في شركة مطاحن الدقيق
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � ��ى ال� ��دول� ��ة وت �ع��دي��ل
ال �ق��ان��ون رق ��م  29ل�س�ن��ة  1961في
شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق
الكويتية ومنحها امتيازا.
 مشروع قانون بمساهمة دولةالكويت في رأسمال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 مشروع قانون بتعديل بعضأحكام القانون رقم ( )1لسنة 2012
في شأن إنشاء وتأسيس محفظة
استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب �ت �ع ��دي ��لب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()60
ل�س�ن��ة  1986ف ��ي ش ��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط
االقتصادي واالجتماعي.
 االقتراح بقانون في شأن منحم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ألص �ح��اب
امل�ع��اش��ات م��ن العسكريني ورج��ال
اإلطفاء.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب �م �ن��حم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم �ك��اف��آت
استحقاق للعسكريني املتقاعدين
من ضباط الصف واألفراد.
 -االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن منح
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موضوعات أخرى شكوى وعريضه اقتراح برغبة

ب � � � � ��دالت وم � � �ك� � ��اف� � ��آت ل �ل �م ��وظ �ف�ي�ن
امل��دن�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين في
القطاع العسكري.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم �ك��اف��آت
استحقاق للعسكريني املتقاعدين
من ضباط الصف واألفراد.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم �ك��اف��آت
استحقاق للعسكريني املتقاعدين
من ضباط الصف واألفراد.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم �ك��اف��آت
استحقاق للعسكريني املتقاعدين
من ضباط الصف واألفراد.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ألص �ح��اب
امل � � � �ع� � � ��اش� � � ��ات ال � � �ت � � �ق� � ��اع� � ��دي� � ��ن م ��ن
العسكريني ورجال اإلطفاء.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحم �ع��اش��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم �ك��اف��آت
اس �ت �ح �ق��اق ل�ل�ض�ب��اط ال�ع�س�ك��ري�ين
امل �ت �ق��اع��دي��ن م ��ن رت �ب��ة م �ل��ازم ال��ى
رت�ب��ة نقيب ممن انتهت خدمتهم
ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ع �س �ك��ري��ة (ال ��دف ��اع
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي)
واالدارة العامة لإلطفاء.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن م�ن��حب � � � � ��دالت وم � � �ك� � ��اف� � ��آت ل �ل �م ��وظ �ف�ي�ن
امل��دن�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين في
القطاع العسكري.
 االقتراح بقانون بإضافة مادةجديدة للمادة ( )2من القانون رقم
( )25ل�س�ن��ة  1974ب��إع��ادة تنظيم
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية العربية.
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اقتراح بقانون مشروع بقانون مرسوم بقانون

 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتأسيس ش��رك��ة مساهمة كويتية
باسم «بنك الكويت للتنمية».
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض أح �ك ��ام ق ��ان ��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ال � � �ص � � ��ادر ب� ��األم� ��ر
األميري بالقانون رقم ( )61لسنة
.1976
 االقتراح بقانون بإضافة مادةجديدة برقم ( 9مكرر) ال��ى قانون
التأمينات االجتماعية رق��م ()61
لسنة .1976
 االقتراح بقانون بتعديل نصالبند ( )5من امل��ادة ) )17من األمر
األميري بالقانون رقم ( )61لسنة
 1976ب��إص��دار ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت�ع��دي��ل ال�ب�ن��د ( )5م��ن امل� ��ادة ()17
م��ن األم ��ر األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )61ب ��إص ��دار ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية.
 االقتراح بقانون بإنشاء هيئةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 اقتراح بقانون في شأن غرفةتجارة وصناعة الكويت.
 االقتراح بقانون في شأن حظرالفوائد الربوية.
 االقتراح بقانون في شأن حظرالفوائد الربوية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة بندج� ��دي� ��د ل � �ل � �م� ��ادة ( )17م � ��ن األم � ��ر
األم �ي��ري ب��ال�ق��ان��ون رق ��م  61لسنة
 1976ب��إص��دار ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية.
 -االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أن

حظر اس�ت�ي��راد اللحوم م��ا ل��م تكن
مصحوبة بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنحظر اس�ت�ي��راد اللحوم م��ا ل��م تكن
مصحوبة بشهادة (ذبح اسالمي).
 االقتراح بقانون بشأن تعديلبعض أحكام املرسوم بقانون رقم
( )15لسنة  1979في شأن الخدمة
املدنية والقوانني املعدلة له.
 االقتراح بقانون بإضافة فقرةجديدة الى املادة ( )16من املرسوم
بقانون رق��م ( )15لسنة  1979في
شأن الخدمة املدنية.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )19م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )47لسنة
 1993ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية.
(بدل ايجار).
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل ��ادة ( )19من
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )47ل �س �ن��ة 1993
ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة( .ب��دل
ايجار).
 االقتراح بقانون في شأن منحعالوة اجتماعية عن األوالد.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة االول � ��ى م ��ن امل� ��ادة
ال�ث��ال�ث��ة ال �ق��ان��ون رق ��م ( )19لسنة
 2000ف � ��ي ش � � ��أن دع � � ��م ال� �ع� �م ��ال ��ة
ال��وط�ن�ي��ة وتشجيعها للعمل في
الجهات غير الحكومية( .التقرير
ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية).
 االق�ت��راح بقانون بمنح عالوةاجتماعية ع��ن االوالد واملعاشات
ال �ت �ق��اع��دي��ة وامل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة.
(رس ��ال ��ة ب�ج�ل�س��ة )2013/11/13

(ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ال��ث للجنة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية).
لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية
ع �ق��دت  35اج�ت�م��اع��ا استغرقت
 40س��اع��ة ون �ص��ف ال �س��اع��ة ص��در
عنها  140تقريرا وأنجزت اللجنة
ف ��ي ال � ��دور ال �ث��ال��ث  201م��وض��وع
وتبقى على ج��دول أعمالها 2019
موضوعا منها:
 مشروع قانون املرافق بإصدارق� ��ان� ��ون ال � � �ج� � ��زاءات واإلج � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية 52( .مادة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيمتداول املعلومات ووثائق الدولة.
 مشروع قانون بتعديل بعضأح � �ك� ��ام امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
( )67لسنة  1980بإصدار القانون
املدني.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنالرسوم القضائية.
 مشروع قانون في شأن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب �ت �ع ��دي ��لب �ع��ض أح� �ك ��ام ق ��ان ��ون االج� � ��راءات
وامل �ح ��اك �م ��ات ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  17ل �س �ن��ة 1960
(اجراء االعالن لتكليف الحضور).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��و ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )16ل�س�ن��ة 1960
(ب � � �ش� � ��أن اس � �ت � �ع � �م� ��ال ال � �ع � �ن� ��ف او
التهديد ضد األشخاص).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات امل��دن�ي��ة
والتجارية الصادرة بالقانون رقم
( )38لسنة ( 1980رد القضاء).
 م �ش��روع ق��ان��ون رق��م  15لسنة 2004ب��إح��ال��ة م �ش��روع ق��ان��ون في
شأن التسجيل العقاري.
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )16ل�س�ن��ة 1960
(تحديد سن الحدث).
 مشروع قانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم ( )16لسنة 1960
ب��إص��دار ق��ان��ون ال�ج��زاء (استغالل
هوى الشخص الضعيف).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات امل��دن�ي��ة
وال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ص� ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  38ل �س �ن��ة 1980
(بشأن االعالن للشركات).

 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب �ت �ع ��دي ��لب �ع��ض اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون االج� � ��راءات
وامل �ح ��اك �م ��ات ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  17ل �س �ن��ة 1960
(ال � � ��دع � � ��وى امل � ��رف � ��وع � ��ة ع� �ل ��ى غ �ي��ر
امل�ت�ه�م�ين ال��ى ال�ج�ه��ات املختصة)
(مادتان).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  16ل �س �ن��ة 1960
(تشديد العقوبة على امل��رأة التي
تسقط وليدها).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )16ل�س�ن��ة 1960
(اهانة املوظف العام).
 مشروع قانون بإصدار قانوناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 مشروع قانون بتعديل بعضاح �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات امل��دن�ي��ة
وال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ص� ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  38ل �س �ن��ة 1980
ال �ق��ان��ون رق ��م  51ل�س�ن��ة  1984في
شأن األحوال الشخصية.
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )16ل�س�ن��ة 1960
(جرائم الحرب والسلم).
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنحظر استحداث وان�ت��اج وتخزين
واستعمال االسلحة الكيميائية.
 مشروع القانون باضافة مادةج ��دي ��دة ل �ق��ان��ون ال� �ج ��زاء ال �ص��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  16ل �س �ن��ة 1960
ح �ظ��ر ال �ت �س��ول (ال �ت �ق��ري��ر ال�س��اب��ع
وال � �ع � �ش� ��رون ل �ل �ج �ن��ة امل� �ن� �ج ��ز ف��ي
ال�ف�ص��ل التشريعي ال �ح��ادي عشر
دور االنعقاد العادي الثاني).
 مشروع قانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  31لسنة 1970
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ق ��ان ��ون
الجزاد لسنة ( 1960إثارة النعرات
الطائفية او القبلية).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )16ل�س�ن��ة 1960
(م� � ��ادة ع ��ن ج��ري �م��ة ال ��زن ��ا وم� ��ادة
اخ � � � ��رى اس � �ت � �ع � �م ��ال ال � �ع � �ن ��ف ض��د
املوظفا.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب �ت �ع ��دي ��لب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون االج ��راءات
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اللجان الدائمة
في دور االنعقاد الثالث

أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

اللجنة الخارجية رفضت  25تقريرا
في دور االنعقاد الثالث
تتمة المنشور ص09
وامل �ح ��اك �م ��ات ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة .1960
 مشروع قانون بتعديل امل��ادة( )33م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  31لسنة
 1970بتعديل بعض احكام قانون
الجزاء رق��م  16لسنة ( 1960اهانة
العلم الوطني).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاد رق� ��م ()16
لسنة ( 1960التشكيك ف��ي ن��زاه��ة
ال� �ق� �ض ��اء) .م �س �ت��رد 2003/10/1
احالة اصلية.
 مشروع قانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  67لسنة 1983
ف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
القصر.
ّ
 مشروع قانون بتعديل بعضاح�ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 35
ل �س �ن��ة  1978ف ��ي ش � ��أن اي� �ج ��ارات
ال� � �ع� � �ق � ��ارات (ت � � ��م اس � � � �ت� � � ��رداده م��ن
الجلسة .)2014/4/2
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �خ �ب ��رة
باملرسوم بالقانون رق��م  40لسنة
.1980
 مشروع قانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  51لسنة 1984
في شأن االحوال الشخصية.
 مشروع قانون بتعديل بعضاح�ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م 23
لسنة  1990ب�ش��أن ق��ان��ون تنظيم
القضاء.
 اق �ت��راح ق��ان��ون ب��إن �ش��اء هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة
( 53مادة).
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ضماالدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال��ى
النيابة العامة.
 اقتراح بقانون بإضافة مادتنيجديدتني برقم ( 111م��رور و 111
م�ك��ررا) ال��ى القانون رق��م  16لسنة
 1960بإصدار قانون الجزاء.
 اقتراح بقانون في شأن تعديلامل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )42لسنة  2006ب��إع��ادة تحديد
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ل �ع �ض��وي��ة م�ج�ل��س
األمة( .مادتان).
 اقتراح بقانون بتدعيل امل��ادة( )135من القانون رقم ( )12لسنة
 1963ب� �ش ��أن ال�ل�ائ �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ملجلس األمة( .مادتان).
 اق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لامل� ��ادة رق ��م ( )19م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
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موضوعات أخرى شكوى وعريضه اقتراح برغبة

( )41ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ش��راء
ال��دول��ة بعض املديونيات وكيفية
تحصيلها.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناستقالل القضاء والنيابة العامة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن اضافةفقرة جديدة الي نص املادة  26من
القانون رقم  23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )12لسنة
 1963ف��ي ش��أن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس األمة.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح��قاالطالع.
 اقتراح بقانون في شأن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة
( 44مادة).
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
( )38لسنة  1980ب��إص��دار ق��ان��ون
امل� ��راف � �ع� ��ات امل ��دن� �ي ��ة وال� �ت� �ج ��اري ��ة
(مخاصمة القضاء).
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن ان�ش��اءهيئة الرقابة االدارية.
 اقتراح بقانون بشأن تجنيساب �ن��اء ال �ش �ه��داء م��ن غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية املقيدين بمكتب الشهيد.
 اق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةج��دي��دة ال��ى امل ��ادة  31م��ن القانون
رق� � ��م  35ل� �س� �ن ��ة  1962ف � ��ي ش ��أن
انتخابات اعضاء مجلس األمة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ق��ان��وناالحوال الشخصية الجعفرية.
 اق�ت��راح بقانون بإنشاء دائ��رةاالحوال الشخصية الجعفرية.
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 اق�ت��راح بقانون بإنشاء هيئةاألدل ��ة الجنائية وال �ط��ب الشرعي
( 13مادة).
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنتعديل بعض احكام امل��رس��وم رقم
( )15لسنة  1959بشأن الجنسية
الكويتية.
 اقتراح بقانون بتدعيل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )12لسنة
 1963ف��ي ش��أن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس األمة.
 اق�ت��راح بقانون بعديل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )31لسنة
 1970بتعديل بعض احكام قانون
الجزاء رقم ( )16لسنة .1960
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح��قاملطالع.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنالجمعيات الوطنية ملزاولة العمل
السياسي.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تعديلبعض احكام املرسوم االميري رقم
 15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الهيئةالعامة للديمقراطية.
 اقتراح بقانون بمنح الجسنيةال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ألوالد ال � �ش � �ه� ��داء م��ن
غ� �ي ��ر م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة وغ �ي��ر
الكويتيني.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منحالجنسية الكويتية.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة( )43م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )12لسنة
 1963ف��ي ش��أن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس األمة.

 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيممهنة املحاماة.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنامل �س �ت �ح �ق��ات امل��ال �ي��ة وال�ت��أم�ي�ن�ي��ة
لشاغلي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة حال
انتهاء الخدمة.
 اق�ت��راح بقانون بإضافة م��ادةج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م ( 73م� � �ك � ��ررا) ال ��ى
املرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة
 1990بشأن قانون تنظيم القضاء.
 اق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةج��دي��دة ال��ى امل��داة التاسعة عشرة
م��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ()23
ل� �س� �ن ��ة  1990ف � ��ي ش � � ��أن ت �ن �ظ �ي��م
القضاء 3( .مواد).
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الهيئةالعامة للخبراء القضائيني.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام ق��ان��ون الجنسية الكويتية
الصادر باملرسوم االميري رقم 15
لسنة .1959
 اق�ت��راح بقانون بإضافة فقرةجديدة ال��ى امل��ادة ( )1من القانون
رق� � ��م  12ل� �س� �ن ��ة  1963ف � ��ي ش ��أن
الالئحة الداخلية مجلس األمة.
 اقتراح بقانون بتعديل الفقرةاالول��ى من امل��ادة ( )10من القانون
رق� � ��م  53ل� �س� �ن ��ة  2001ف � ��ي ش ��أن
االدارة العامة للتحقيقات ب��وزارة
الداخلية.
 اقتراح بقانون بإضافة مادتنيج��دي��دت�ين ب��رق��م ( 15م �ك��ررا و 15
مكررا أ) الى املرسوم رقم ( )5لسنة
 1959بقانون التسجيل العقاري.
 اقتراح بقانون بشأن استبدالاملادة  214من القانون رقم  51لسنة

 1984في شأن االحوال الشخصية.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنال � � ��وح � � ��دة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة وم� �ك ��اف� �ح ��ة
التمييز العنصري.
 اقتراح بقانون اقتراح بقانونب � �ش� ��أن ان� � �ش � ��اء دائ� � � � ��رة ل�ل��اح� ��وال
الشخصية الجعفرية.
 اقتراح بقانون في شأن تعديلبعض احكام القانون رقم ( )35في
ش ��أن ان �ت �خ��اب��ات اع �ض ��اء مجلس
األمة.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة( )177من القانون رقم ( )12لسنة
 1963ف��ي ش��أن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس األمة.
 اقتراح بقانون في شأن تنظيمالسلطة القضائية.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام امل� ��رس� ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
 35ل �س �ن��ة  1978ف ��ي ش� ��أن اي �ج��ار
العقارات.
 اقتراح بقانون بتعديل امل��واد( )10 - 5من القانون رقم ( )12لسنة
 1963ف��ي ش��أن ال�لائ�ح��ة الداخلية
ملجلس األمة.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضمواد القانون رقم ( )35لسنة 1962
في شأن انتخابات اعضاء مجلس
األمة.
 اقتراح بقانون بتعديل احكاماملرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة
 1990في شأن تنظيم القضاء.
 اقتراح بقانون في شأن تنظيمحق اإلض��راب عن العمل للعاملني
في القطاعني الحكومي والخاص.
لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد
عقدت اللجنة  10اجتماعات في
دور االنعقاد الثالث استغرقت 15
ساعة و 17دقيقة صدر عنها 119
تقريرا وان�ج��زت  90موضوعا من
اص � ��ل  106م ��وض ��وع ��ات م�ت�ب�ق�ي��ة
منها:
 مشروع قانون في شأن حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو فيصل س�ع��ود ال��دوي�س��ان
في شأن حماية النشء في اإلعالم
املرئي.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو فيصل س�ع��ود ال��دوي�س��ان
بشأن انشاء الهيئة العامة لإلعالم
املرئي واملسموع.
 -االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم من

العضو فيصل س�ع��ود ال��دوي�س��ان
ف ��ي ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م وظ �ي �ف��ة امل��ذي��ع
بوزارة اإلعالم.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو فيصل س�ع��ود ال��دوي�س��ان
ب � � �ش � ��أن ال� � ��دع� � ��اي� � ��ة االن � �ت � �خ ��اب � �ي ��ة
ف � ��ي اإلع� � �ل� ��ام امل � ��رئ � ��ي وامل� �س� �م ��وع
واملطبوعات والنشر.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال�ع�ض��و س �ع��دون ح �م��اد العتيبي
ب� �ش ��أن إن � �ش� ��اء ج ��ام �ع ��ة ح �ك��وم �ي��ة
ب� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة م � � �ب� � ��ارك ال� �ك� �ب� �ي ��ر أو
األحمدي.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو فيصل س�ع��ود ال��دوي�س��ان
ف��ي ش ��أن ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
امل� � � � � �ج � � � � ��اورة وادارة ال � �ح � �ق � ��وق
الجماعية.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��و عسكر ع��وي��د ال�ع�ن��زي في
شأن تنظيم التعليم العالي.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال�ع�ض��و د .اح�م��د مطيع ال�ع��ازم��ي
في شأن انشاء مركز تنمية املعلم.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال �ع �ض��و د .ع �ب��دال��رح �م��ن ص��ال��ح
الجيران باضافة بند جديد برقم
 11ال��ى امل ��ادة رق��م  21م��ن القانون
رق� � � ��م  3ل� �س� �ن ��ة  2006ف� � ��ي ش� ��أن
املطبوعات والنشر( .مادتان).
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع�ض��اء د .ع��ودة ع��ود ةالرويعي
ود .خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ع �ل��ي وط�ل�ال
س �ع��د ال �س �ه �ل��ي ود .ع �ب��دال��رح �م��ن
ص��ال��ح ال�ج�ي��ران ف��ي ش��أن التعليم
الخاص.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو نبيل نوري الفضل بانشاء
الهيئة العامة لتطوير املناهج.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو احمد حاجي الري بتعديل
املادة االولى من القانون رقم ()47
لسنة  2005في شأن اع��ادة تعيني
اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س السابقني
بجامعة ال�ك��وي��ت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب الى
العمل.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال� �ع� �ض ��و ع �س �ك ��ر ع� ��وي� ��د ال �ع �ن ��زي
ف��ي ش ��أن ان �ش��اء م�ج�ل��س للتعليم
العالي والبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي (اح��ال��ة ب��رس��ال��ة من
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أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

العرائض عقدت  13اجتماعا
استغرقت  38ساعة
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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التشريعية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال � �ع � �ض� ��و ن� �ب� �ي ��ل ن� � � � ��وري ال� �ف� �ض ��ل
بتعديل بعض احكام القانون ()61
لسنة  2007ب�ش��أن االع�ل�ام امل��رئ��ي
واملسموع.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال �ع �ض��و ن�ب�ي��ل ن� ��وري ال �ف �ض��ل في
شأن اضافة امل��ادة ( 13مكررا) الى
القانون رقم  61لسنة  2007بشأن
االع�ل�ام امل��رئ��ي وامل�س�م��وع التقرير
السابع والعشرون بعد املئة للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة
(تم سحبه بجلسة املجلس).
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و  /ع �س �ك��ر ع��وي��د ال�ع �ن��زي
ب� �ش ��أن ان � �ش� ��اء م ��رك ��ز امل �ع �ل��وم��ات
وق�ي��اس ال ��رأي ال�ع��ام ودع��م اتخاذ
القرار.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع � � �ض � ��اء ن� �ب� �ي ��ل ن� � � ��وري ال �ف �ض��ل
ود .ي��وس��ف س �ي��د ح �س��ن ال��زل��زل��ة
وع �ب��دال �ل��ه ي ��وس ��ف امل �ع �ي��وف ود.
ع �ب ��دال �ل ��ه م �ح �م��د ال �ط ��ري �ج ��ي ود.
خليل عبدالله علي في شأن تنظيم
اتحادات الطلبة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو د .محمد ه��ادي الحويلة
ب � � �ش � ��أن ت � �ع� ��دي� ��ل ب � �ع� ��ض اح � �ك� ��ام
امل��ادت�ي�ن ( 8و )9م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 4ل �س �ن��ة  2013ف ��ي ش� ��أن ج��ام�ع��ة
ج��اب��ر االح �م��د (ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س
وال � � �ع � � �ش� � ��رون ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
التشريعية والقانونية) تم سحبه
بجلسة املجلس.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب�ن��اء وتجهيزم� � � ��راك� � � ��ز خ � � ��اص � � ��ة ل � �ل � �م� ��ؤت � �م� ��رات
والندوات واالجتماعات االقليمية
او ال �ع��امل �ي��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ق��اع��ات
ع� � ��دي� � ��دة ل �ل�اج � �ت � �م� ��اع� ��ات م� � � ��زودة
ب� ��أح� ��دث وس� ��ائ� ��ل ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ومكتبة عامة ومواقف للسيارات.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ � �ب ��ة ان ت �ت �ك �ف��لال ��دول ��ة (وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي)
باملصاريف الدراسية ملن يرغب في
ال��دراس��ة خ��ارج ال�ب�لاد وال تنطبق
عليه شروط القبول بجامعاتها.
 اقتراح برغبة ان يشمل القراراملشار اليه الفئات التالية (الطلبة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �خ��ري �ج�ي�ن ق �ب��ل ع��ام
 2012ولم يحصلوا على الوظيفة
مثل خريجي  2010و 2011الطلبة
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موضوعات أخرى شكوى وعريضه اقتراح برغبة اقتراح بقانون مشروع بقانون مرسوم بقانون

املبتعثني ع�ل��ى ح�س��اب ال��دول��ة ثم
ان �ت �ه��ت ب �ع �ث��ات �ه��م ول� ��م ي�ح�ص�ل��وا
ع �ل ��ى وظ �ي �ف ��ة ح �ت ��ى اآلن واوالد
ال�ك��وي�ت�ي��ات ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ص��رف
ل �ه��م امل �ك ��اف ��أة م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب او
جامعة الكويت).
 اقتراح برغبة السماح للطلبةالجمع بني الدراسة والوظيفة في
القطاعني العام والخاص وصرف
دع��م العمالة للطالب ال��ذي يدرس
وي �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص من
ب� ��رن� ��ام� ��ج اع� � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��وى
ال �ع��ام �ل��ة اذا ك� ��ان ص��اح��ب ال�ع�م��ل
ي �س �م��ح ل �ل �ط��ال��ب ب ��ال ��دراس ��ة دون
النظر الى العمر او الخبرة.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ال ��زام املعلمنيجميع املعلمني بااللتحاق باحدى
ال� � � � � ��دورات ال �ع �ل �م �ي��ة خ �ل ��ال ف �ت��رة
ال �ص �ي��ف او ال��رب �ي��ع وت � ��رك ح��ري��ة
اخ �ت �ي��ار ال ��وق ��ت امل�ل�ائ ��م ل �ل �م��درس
وع�ل��ى ان تتضمن اآلت ��ي (تطوير
اداء امل ��درس ب��اس�ت�خ��دام الوسائل
ال �ح��دي �ث��ة  -ال �ك �ف ��اءة ف ��ي ت��دري��س
امل ��ادة وص��وره��ا  -اس�ت�غ�لال وق��ت
ال �ح �ص��ة  -ت��رغ �ي��ب ال� �ط�ل�اب ع�ل��ى
ال ��دراس ��ة وخ �ل��ق االب � ��داع  -ت�ع��اون
االدارة املدرسية والبيت) على ان
تكون ه��ذه ال��دورات بشكل سنوي
وت �خ �ض��ع ل �ح �ظ��ة وزارة ال �ت��رب �ي��ة
مستوى اداء املعلم ويكون للوزارة
دور ال��رق��اب��ة وال�ت�ق�ي�ي��م واع �ت �م��اد
ال � � ��درج � � ��ات ب � �ع �ي�ن االع� � �ت� � �ب � ��ار ف��ي
الترقيات.
 اقتراح برغبة ان يضم الطالبالذين التحقوا بالجامعات خارج

الكويت على حسابهم الشخصي
ال��ى ف�ئ��ة املبتعثني وت �ق��وم ال��دول��ة
ب��دف��ع نصف تكاليف ال��دراس��ة اذا
ت ��واف ��رت ف �ي��ه ال� �ش ��روط (ان ي�ك��ون
كويتي الجنسية وال ي��زي��د عمره
عند االلتحاق بالدراسة الجامعية
على  27عاما واال يكون قد مضى
على حصوله على الثانوية العامة
اكثر من عامني وان يكون قد حصل
على قبول من جامعة معترف بها
ع��ن ط��ري��ق وزارة التعليم العالي
واال يقل معدلة عن تقدير جيد.
 اقتراح برغبة تسهيل الشروطال �ت��ي ت�م�ك��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ن حملة
شهادة الدكتوراه واملاجستير من
ال�ع�م��ل ف��ي الهيئة ال�ت��دري�س�ي��ة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وجامعة الكويت.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ت�ع��دي��ل الئ�ح��ةج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
ل �ت �م �ك�ي�ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م � ��ن ح �م �ل��ة
ال � � ��دك� � � �ت � � ��وراه وامل� ��اج � �س � �ت � �ي� ��ر م��ن
ال�ع�م��ل ك��أع�ض��اء بهيئة ال�ت��دري��س
بجامعة ال�ك��وي��ت والهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
ووض��ع الشروط التي تمكنهم من
ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي ه ��ات�ي�ن امل��ؤس �س �ت�ين
االكاديميتني.
الصحية
 ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال �ص �ح �ي��ةوال �ع �م��ل :ع �ق��دت  17اج �ت �م��اع��ا في
ال��دور الثالث استغرقت  27ساعة
ص��در عنها  127ت�ق��ري��را وان�ج��زت
 153ت �ق��ري��را وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج ��دول

اعمالها  66موضوعا منها:
 مشروع قانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  49لسنة 1996
في شأن رعاية املعاقني.
 مشروع قانون في شأن تعديلامل��ادة  57من القانون رق��م  6لسنة
 2010ف��ي ش��أن العمل ف��ي القطاع
األهلي.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون امل � �ق� ��دمم� ��ن ال �ع �ض ��و د .ع �ب ��دال �ل ��ه م�ح�م��د
الطريجي بشأن التأمني الصحي.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو /د .احمد مطيع العازمي
بانشاد مدينة طبية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال� �س� �ي ��دي ��ن ال� �ع� �ض ��وي ��ن س� �ع ��دون
ح � �م� ��اد ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي وط � �ل� ��ال س �ع��د
الجالل بانشاء مستشفى حكومي
بمحافظة مبارك الكبير.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال�ع�ض��و س �ع��دون ح �م��اد العتيبي
ب � ��ان� � �ش � ��اء م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ح� �ك ��وم ��ي
بمحافظة االحمدي.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��ناالع�ض��اء س�ع��دون حماد العتيبي
وع��ادل مساعد الخرافي ود .علي
ص��ال��ح ال�ع�م�ي��ر (ال� ��ذي ع�ي�ن وزي ��را
ل �ل �ن �ف��ط ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
م � �ج � �ل� ��س االم� � � � � � ��ة) وط� � �ل � ��ال س �ع��د
ال�س�ه�ل��ي ود .ي��وس��ف س�ي��د حسن
الزلزلة بشأن التأمني الصحي.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��ناالع� �ض ��اء  /ط�ل�ال س �ع��د ال�س�ه�ل��ي
وم�ح�م��د ن��اص��ر ال �ج �ب��ري ومحمد
ط �ن��ا ال� �ع� �ن ��زي وس� �ل� �ط ��ان ج��دع��ان
ال� �ش� �م ��ري ب ��ان� �ش ��اء م ��دي �ن ��ة ط�ب�ي��ة

متكاملة.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو د .محمد ه��ادي الحويلة
في شأن انشاء مستشفى حكومي
بمحافظة مبارك الكبير.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ف�ي�ص��ل م �ح �م��د ال �ك �ن��دري
بانشاء مدينة طبية متكاملة.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��و س �ع��دون ح �م��اد العتيبي
بانشاء مدينة طبية.
 اقتراح بقانون مقد من العضود .محمد ه��ادي الحويلة بانشاء
مستشفى حكومي بمدينة صباح
االحمد.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو /د  .محمد هادي الحويلة
بانشاء مستشفى حكومي بمدينة
صباح االحمد.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالسيدين العضوين صالح احمد
ع��اش��ور وخ�ل�ي��ل اب��راه�ي��م الصالح
بشأن التأمني الصحي.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع� �ض ��اء د .ع �ب��دال��رح �م��ن ص��ال��ح
الجيران وسعود نشمي الحريجي
وحمود محمد الحمدان وسعدون
ح �م��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي ف��ي ش ��أن ح�ق��وق
املريض
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال �ع �ض��و م �ح �م��د ن ��اص ��ر ال �ج �ب��ري
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
بالقانون رقم ( )24لسنة  1979في
شأن الجمعيات التعاونية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال �ع �ض��و د .ع �ب��دال��رح �م��ن ص��ال��ح
الجيران بتعديل الفقرة الثانية من
امل��ادة ( )11م��ن امل��رس��وم بالقانون
رق � ��م ( 24ل �س �ن��ة  1979ف� ��ي ش ��أن
الجمعيات التعاونية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع �ض��اء م �ب��ارك س��ال��م ال�ح��ري��ص
ود .ع �ب ��دال �ل ��ه م �ح �م��د ال �ط��ري �ج��ي
وراك� ��ان ي��وس��ف ال�ن�ص��ف بتعديل
ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون
رق� � ��م  24ل� �س� �ن ��ة  1979ف � ��ي ش ��أن
الجمعيات التعاونية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالعضو د .عبدالله محمد الطريجي
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
بالقانون رق��م  24لسنة  1979في
شأن الجمعيات التعاونية.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��ناالعضاء صالح احمد عاشور ود.

عبدالحميد عباس دشتي وكامل
محمود العوضي وسعدون حماد
العتيبي في شأن حقوق املريض.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��ناالع � �ض� ��اء ص ��ال ��ح اح� �م ��د ع��اش��ور
ود .ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع� �ب ��اس دش �ت��ي
وكامل محمود العوضي في شأن
املسؤولية الطبية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع� �ض ��اء د .ع �ب��دال��رح �م��ن ص��ال��ح
الجيران وسعود نشمي الحريجي
وحمود محمد الحمدان ويعقوب
ع�ب��دامل�ح�س��ن ال �ص��ان��ع (ال� ��ذي عني
وزي ��را) وس �ع��دون ح�م��اد العتيبي
في شأن املسؤولية الطبية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع �ض��اء ك��ام��ل محمود العوضي
ود .ع �ب ��دال �ل ��ه م �ح �م��د ال �ط��ري �ج��ي
ومحمد طنا العنزي ومبارك سالم
ال� �ح ��ري ��ص ب� �ش ��أن ان � �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعاونيات.
 اق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو عسكر عويد العنزي بشأن
م��زاول��ة االرش� ��اد النفسي (رس��ال��ة
من التشريعية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال� �ع� �ض ��و ع �س �ك ��ر ع� ��وي� ��د ال �ع �ن ��زي
ف ��ي ش ��أن ض �م��ان ح �ق��وق امل�س�ن�ين
الكويتيني.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
ب��اض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة ل�ل�م��ادة 10
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  24ل�س�ن��ة 1962
في ش��أن االندية وجمعيات النفع
العام.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو د .محمد ه��ادي الحويلة
في شأن تطوير الرعاية السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منالسيدين العضوين صالح احمد
ع��اش��ور وخ�ل�ي��ل اب��راه�ي��م الصالح
ب��اض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة ال ��ى امل ��ادة
الثالثة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  12لسنة
 2011في شأن املساعدات العامة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم مناالع� �ض ��اء د .ع �ب��دال��رح �م��ن ص��ال��ح
ال �ج �ي��ران وح �م��ود م�ح�م��د ح �م��دان
وسعود نشمي الحريجي في شأن
مزاولة مهنة االرشاد النفسي17( .
مادة).
 -االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم من
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اللجان الدائمة
في دور االنعقاد الثالث

أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

المالية أنجزت  69موضوعا
من أصل  318بنسبة ٪ 21
لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد

تتمة المنشور ص11
العضو محمد ناصر الجبري في
ش� ��أن اض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م
 3م�ك��ررا ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  6لسنة
 2010ب� �ش ��أن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
األهلي.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون امل � �ق� ��دمم ��ن االع� �ض ��اء د .ع �ب��دال �ل��ه ص��ال��ح
الجيران وح�م��ود محمد الحمدان
وس � �ع ��ود ن �ش �م��ي ال �ح��ري �ج��ي ود.
عبدالحميد عباس دشتي في شأن
الصحة النفسية.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��و عسكر ع��وي��د ال�ع�ن��زي في
شأن حقوق املريض.
 اق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو عسكر عويد العنزي بشأن
م��زاول��ة االرش� ��اد النفسي (رس��ال��ة
من التشريعية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال� �ع� �ض ��و ع �س �ك ��ر ع� ��وي� ��د ال �ع �ن ��زي
ف ��ي ش ��أن ض �م��ان ح �ق��وق امل�س�ن�ين
الكويتيني.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال � �ع � �ض� ��و ن� �ب� �ي ��ل ن� � � � ��وري ال� �ف� �ض ��ل
بتعديل املادة الثانية من املرسوم
بالقانون رق��م  40لسنة  1992في
شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم
ال �خ �ص��وص �ي�ين وم ��ن ف ��ي (رس��ال��ة
ض��م للتقرير 103ل�ل�ج�ن��ة ال�ش��ؤون
التشريعية).
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��ناالع � � �ض � ��اء ن� �ب� �ي ��ل ن� � � ��وري ال �ف �ض��ل
ود .ي��وس��ف س �ي��د ح �س��ن ال��زل��زل��ة
وع �ب��دال �ل��ه ي ��وس ��ف امل �ع �ي��وف ود.
عبدالله محمد الطريجي ود .خليل
عبدالله علي ف��ي ش��أن انتخابات
االت � �ح � ��ادات واالن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة
وجمعيات النفع العام والنقابات
العمالية (رسالة ضم للتقرير 113
للجنة الشؤون التشريعية).
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو د .عبدالله محمد الطريجي
في شأن اللجنة الكويتية ملكافحة
املنشطات (رسالة ضم للتقرير 80
للجنة الشؤون التشريعية).
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ف�ي �ص��ل م�ح �م��د ال �ك �ن��دري
ب�ت�ع��دي��ل ال �ف �ق��رة االول� ��ى م��ن امل ��ادة
 11م ��ن امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 24
ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش ��أن الجمعيات
التعاونية.
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ال �ع �ض��و ن�ب�ي��ل ن� ��وري ال �ف �ض��ل في
ش��أن ال�ت��رش�ي��ح لعضوية مجلس
ادارة النادي وجمعية النفع العام
والجمعية التعاونية والنقابات.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال�ع�ض��و م��اض��ي م�ح�م��د ال�ه��اج��ري
بتعديل امل ��ادة  2م��ن ال�ق��ان��ون رقم
 12لسنة  2011في شأن املساعدات
العامة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال�ع�ض��و س �ع��دون ح �م��اد العتيبي
باضافة فقرة جديدة الى املادة رقم
 2من القانون رق��م  12لسنة 2011
في شأن املساعدات العامة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال�ع�ض��و ك��ام��ل م�ح�م��ود ال�ع��وض��ي
بتعديل املادة  138من القانون رقم
 6لسنة  2010ف��ي ش��أن العمل في
القطاع األهلي.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو د .محمد ه��ادي الحويلة
باضافة فقرة جديدة الى املادة رقم
 2من القانون رق��م  12لسنة 2011
في شأن املساعدات العامة (محال
برسالة من التشريعية).

الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
 مشروع قانون باملوافقة علىاالتفاقية العربية ملكافحة االرهاب
وعلى التعديل الصادر بشأنها.
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ةعلى اتفاقية للتعاون التقني بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
جمهورية البرازيل االتحادية.
 مشروع قانون باملوافقة علىاتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت
وح� �ك ��وم ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال� �س ��وري ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال �ح �م��اي��ة
امل�ت�ب��ادل��ة ل�لاس�ت�ث�م��ارات (م�س�ت��رد
من جلسة .2013 /1 /9
 اق� � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة م� � �ق � ��دم م��نال�ع�ض��و س�ع��ود نشمي الحريجي
ق�ي��ام وزارت ��ي ال�خ��ارج�ي��ة واالع�ل�ام
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وف� � ��ود ال �ص��داق��ة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ق � �ب � �ي� ��ل ال � � ��رح� �ل ��ات
الدبلوماسية التي تقوم بها تلك
الوفود من اجل تعزيز دور الوفود
وت ��وح� �ي ��د ال� � � ��رؤى وامل � ��واق � ��ف ب�ين
السلطتني التنفيذية والتشريعية
وتحقيق التمثيل االف�ض��ل لدولة
الكويت.

الخارجية
 ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة:ع� � �ق � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة  8اج� �ت� �م ��اع ��ات
اس�ت�غ��رق��ت  6س��اع��ات و 45دقيقة
ص��درت عنها  25تقريرا وانجزت
 26موضوعا وتبقى  5موضوعات
ت�م��ت ترحيلها ال��ى ال� ��دور ال�ت��ال��ي
وهي:
 مشروع القانون باملوافقة علىاتفاقية دول مجلس التعاون لدول

المرافق
 ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال �ع��ام��ة :ع�ق��دتال� �ل� �ج� �ن ��ة  7اج� �ت� �م� �ع ��ات ف � ��ي دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��ال ��ث اس �ت �غ��رق��ت 22
ساعة اص��درت خاللها  89تقريرا
وان� �ج ��زت ال�ل�ج�ن��ة  113م��وض��وع��ا
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا 19
موضوعا وهي:
 مشروع قانون بتعديل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  5لسنة 2005
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في شأن بلدية الكويت.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال�ع�ض��و س �ع��دون ح �م��اد العتيبي
ب �ت �ع��دي��ل ن ��ص ال �ب �ن��د أ م ��ن امل� ��ادة
ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  5لسنة
 2005ب� � �ش � ��أن ب � �ل� ��دي� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت.
(ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ام��ن للجنة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية).
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال� �ع� �ض ��و ع �س �ك ��ر ع� ��وي� ��د ال �ع �ن ��زي
بتعديل بعض احكام القانون رقم
 5لسنة  2005بشأن بلدية الكويت.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال � �ع � �ض� ��و /د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه م �ح �م��د
الطريجي في ش��أن الهيئة العامة
الدارة االزمات والكوارث.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نالعضو د .محمد ه��ادي الحويلة
ف ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة الدارة
االزمات والكوارث.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال�ع�ض��و عسكر ع��وي��د ال�ع�ن��زي في
شأن الهيئة العامة الدارة االزمات
والكوارث.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نالعضو نبيل نوري الفضل باضافة
املادة  35مكررا الى القانون رقم 5
لسنة  2005ب�ش��أن بلدية الكويت
(التقرير الخامس والستني للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالعضاء عبدالله ابراهيم التميمي
ون� �ب� �ي ��ل ن � � ��وري ال� �ف� �ض ��ل وف �ي �ص��ل
محمد ال �ك �ن��دري ود.ي��وس��ف سيد
حسن الزلزلة بشأن انشاء الهيئة
ال �ع��ام��ة مل��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر وج��زي��رة

بوبيان.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��و د .اح�م��د مطيع ال�ع��ازم��ي
بادراج بعض اسماء الناخبني الى
ك �ش��وف ن��اخ�ب��ي امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي.
(ض� � ��م ل �ل �ت �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ام� ��ن ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
بتعديل امل��ادة  23من القانون رقم
 115بانشاء الهيئة العامة للطرق
والنقل البري.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و ن�ب�ي��ل ن� ��وري ال �ف �ض��ل في
ش � ��أن اض ��اف ��ة م ��ادت �ي�ن ج��دي��دت�ي�ن
ب� ��االرق� ��ام ( 26م� �ك ��ررا و 26م �ك��ررا
أ) ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2005
ف��ي ش��أن بلدية ال�ك��وي��ت( .التقرير
التاسع والتسعون للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
بتعديل امل��ادة  23من القانون رقم
 115بانشاء الهيئة العامة للطرق
والنقل البري.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و ن�ب�ي��ل ن� ��وري ال �ف �ض��ل في
ش � ��أن اض ��اف ��ة م ��ادت �ي�ن ج��دي��دت�ي�ن
ب� ��االرق� ��ام ( 26م� �ك ��ررا و 26م �ك��ررا
أ) ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2005
ف��ي ش��أن بلدية ال�ك��وي��ت( .التقرير
التاسع والتسعون للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��ناالع � � �ض � ��اء ن� �ب� �ي ��ل ن� � � ��وري ال �ف �ض��ل
وع �ب��دال �ل��ه ي ��وس ��ف امل �ع �ي��وف ود.
عبدالله محمد الطريجي وع��ادل
م�س��اع��د ال�خ��راف��ي وف�ي�ص��ل محمد
ال � �ك � �ن� ��دري ب �ن �ق ��ل وال� � �غ � ��اء ب �ع��ض
االختصاصات املنصوص عليها
ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  5ل �س �ن��ة 2005
ب� �ش ��أن ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت (ال �ت �ق��ري��ر
التاسع والتسعون للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نالسيدين العضوين خليل ابراهيم
ال �ص��ال��ح وص ��ال ��ح اح �م��د ع��اش��ور
بشأن تعديل امل��ادة  2من القانون
رق� � ��م  79ل� �س� �ن ��ة  1995ف � ��ي ش ��أن
ال��رس��وم والتكاليف املالية مقابل
االن � �ت � �ف� ��اع ب� ��امل� ��راف� ��ق وال� �خ ��دم ��ات
العامة.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون م � �ق� ��دم م��ناالع �ض��اء نبيل ن��وري الفضل ود.

ي��وس��ف س �ي��د ح �س��ن ال��زل��زل��ة ود.
عبدالحميد عباس دشتي وراكان
يوسف النصف وعبدالله يوسف
املعيوف في شأن بلدية الكويت.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة م� � �ق � ��دم م��نال �ع �ض��و ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
ان �ش��اء م�ج�ل��س ي�خ�ت��ص ب��االن�ش��اء
وال� �ت� �ع� �م� �ي ��ر واالم � � � � � ��ور امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب ��ال� �ه� �ن ��دس ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة وت �خ �ط �ي��ط
املدن ...الخ (رسالة من االسكانية).
 اقتراح برغبة مقدم من العضوع � � ��ادل م� �س ��اع ��د ال � �خ ��راف ��ي ان� �ش ��اء
م �ج �ل��س م ��دن ��ي ي �خ �ت��ص ب ��اآلت ��ي
اص� � � ��دار ال� �ت ��راخ� �ي ��ص االن �ش��ائ �ي��ة
واص � � � � � ��دار ت� ��راخ � �ي� ��ص ل �ل �م �ك��ات��ب
وال� ��دور االس �ت �ش��اري��ة وتصنيفها
واع�ت�م��اد تخطيط امل ��دن واع�ت�م��اد
الدراسات للبنية التحتية واعتماد
مواد البناء والتشديد( .رسالة من
االسكانية).
 اق� � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة م� � �ق � ��دم م��نالعضو د .محمد ه��ادي الحويلة
ان �ش��اء م�ج�ل��س ي�خ�ت��ص ب��االن�ش��اء
وال� �ت� �ع� �م� �ي ��ر واالم � � � � � ��ور امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالهندسة املدنية وتخطيط املدن
واالن� �ظ� �م ��ة ال �ه �ن��دس �ي��ة ال �خ��اص��ة
ب �ل��وائ��ح ال �ب �ن��اء ون �ظ �م �ه��ا وم� ��واد
البناء ويتبع مجلس الوزراء.
 ت �ع��دي�ل�ات م �ق��دم��ة م ��ن وزارةال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع �ل��ى
م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح�ك��ام القانون رق��م  5لسنة 2005
في شأن بلدية الكويت.
 كتاب من السيد رئيس مجلساالمة باملوافقة على االقتراح املقدم
م� ��ن االع� � �ض � ��اء ب �ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ت��وص �ي��ات ال�ت��ي
وافق عليها املجلس بعد االنتهاء
من مناقشة االستجواب املقدم من
ال �ع �ض��و ع � ��ادل م �س��اع��د ال �خ��راف��ي
ال��ى السيد وزي��ر االش �غ��ال العامة
وزي � ��ر ال �ك �ه ��رب��اء وامل � � ��اء (ع� �ل ��ى ان
تقدم اللجنة تقريرها خالل ثالثة
اشهر).
الميزانيات
 ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��ابال� �خ� �ت ��ام ��ي :ع� �ق ��دت  77اج �ت �م��اع��ا
استغرقت  255ساعة وصدر عنها
 39ت� �ق ��ري ��را وان � �ج� ��زت ف� ��ي ال � ��دور
الثالث  100موضوع وتبقى على

التتمة ص13
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اللجان الدائمة
في دور االنعقاد الثالث

ملف
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أنجزت  11لجنة دائمة  ٪ 80من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث الفائت إذ كان مدرجا على جدول
أعمالها  2084موضوعا وتبقى منها 1161

التشريعية أنجزت  201موضوع
بنسبة ٪ 92
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

200

تتمة المنشور ص12
جدول اعمالها  46موضوعا منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادالحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية .2006 /2005
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادالحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية 2007 /2006
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادالحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية 2008 / 2007
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادالحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية 2009 / 2008
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادالحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية 2010 / 2009
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادالحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية 2011 / 2010
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2005 /2004
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2006 / 2005
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2007 / 2006
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2008 / 2007
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2009 / 2008
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2010 / 2009
 م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتمادال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية 2011 / 2010
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون امل� �ق ��دم منال �ع �ض��و د .ع �ب��دال��رح �م��ن ص��ال��ح
ال � � �ج � � �ي � � ��ران ف � � ��ي ش� � � � ��أن ف � ��وائ � ��ض
امليزانيات في نهاية السنة املالية.
 -اقتراح برغبة مقدم من العضو

156

150

125

املدرج

100

املنجز
املتبقي
61

61

52

61

50

31
17 17

املجموع

0
0
0 0 0
موضوعات أخرى شكوى وعريضه اقتراح برغبة

ن �ب �ي��ل ن � � ��وري ال� �ف� �ض ��ل ب � ��ان ي �ق��رر
مجلس ال ��وزراء تخصيص جانب
م��ن االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة املمنوحة
ل �ك��ل م �ح��اف �ظ��ة ل �ص��رف �ه��ا وب�ش�ك��ل
واض � � � ��ح ع� �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ال� �ع ��ام ��ة
وال �ج �م ��ال ال �ب �ي �ئ��ي ال� �ع ��ام مل�ن��اط��ق
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ت� �ح ��ت اش � � � ��راف ادارة
لجنة معينة م��ن س�ك��ان املحافظة
ي�خ�ت��اره��ا امل�ح��اف��ظ وان تخصص
اع �ت �م��ادات م��ال�ي��ة ك�م�ك��اف��أة مالية
سنوية عند فوز املحافظة بجائزة
اف �ض��ل م�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ن�ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة
والجمال البيئي ملناطق املحافظة
وف � ��ق م �ن��اف �س��ة ت� �ج ��ري ب �ي�ن ك��اف��ة
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ف � ��ي دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
وي � �ك� ��ون ت �ق �ي �ي��م امل� �ن ��اف� �س ��ة ت�ح��ت
اش � � ��راف ل �ج �ن��ة ي� �ح ��دده ��ا م�ج�ل��س
الوزراء.
 اقتراح برغبة مقدم من العضوع� �س� �ك ��ر ع� ��وي� ��د ال � �ع � �ن� ��زي ب� ��زي� ��ادة
ال� �ب� �ن ��د امل� �خ� �ص ��ص ف � ��ي م �ي��زان �ي��ة
وزارة ال� �ص� �ح ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل وزارة
امل��ال �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر امل �ب��ان��ي ال�ق��ائ�م��ة
ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل �س �ت��وص �ف��ات
وت ��زوي ��ده ��ا ب ��االج� �ه ��زة وامل� �ع ��دات
ال �ط �ب �ي��ة وال �ع�ل�اج �ي��ة وف� ��ق اح ��دث
ال �ت �ق �ن �ي��ات ب �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك م ��واق ��ف
ال �س �ي ��ارات ف �ض�لا ع ��ن زي � ��ادة ع��دد
سيارات االسعاف.
 ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عنالحالة املالية للدولة للسنة املالية
2012 /2011
 ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عنالحالة املالية للدولة للسنة املالية
2013 / 2012
 -ت � �ق� ��ري� ��ر دي � � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
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12
9
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اقتراح بقانون مشروع بقانون مرسوم بقانون

ع� ��ن ن �ت ��ائ ��ج ال �ف �ح ��ص وامل ��راج� �ع ��ة
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ي��زان �ي��ات ال� � ��وزارات
واالدارات الحكومية وحساباتها
الختامية وكذلك الجهات املستقلة
وال �ج �ه��ات امل�ل�ح�ق��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2014 /2013
 ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناملالية للدولة للسنة املالية /2013
.2014
 ك �ت��اب ال �س �ي��د رئ �ي��س مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب السيد
رئيس لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب��اح��ال��ة ت �ق��ري��ر دي� ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب � �ش� ��أن ت� ��ول� ��ي دي� � ��وان
املحاسبة تكليف مؤسسة دولية
متخصصة في املجال االستثماري
للقيام بتقييم شامل الدارة ام��وال
االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
لالستثمار وتقدم تقريرا بشأنه.
 ك �ت��اب ال �س �ي��د رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على اقتراح مقدم من
قبل جميع اعضاء املجلس باحالة
ردود ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى م�لاح �ظ��ات
ومخالفات تقارير ديوان املحاسبة
ع��ن ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة للسنة
املالية .2014 /2013
 ك �ت��اب ال �س �ي��د رئ �ي��س مجلساالم��ة باملوافقة على الطلب املقدم
من السيد رئيس لجنة امليزانيات
والحساب الختامي احالة الحالية
املالية للدولة ومالحظات االعضاء
الى اللجنة.
حماية المال العام
 لجنة حماية االم ��وال العامة:ع� � �ق � ��دت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة  31اج� �ت� �م ��اع ��ا

0

اس �ت �غ��رق��ت  31س��اع��ة و 46دق�ي�ق��ة
ص� ��در ع �ن �ه��ا  9ت �ق ��اري ��ر وان� �ج ��زت
خ�لال ال ��دور ال�ث��ال��ث  15موضوعا
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا 69
موضوعا منها:
 ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��واناملحاسبة مرفق به تقرير الديوان
ع��ن العقد امل�ب��رم ب�ين وزارة املالية
وش � ��رك � ��ة ادارة س � � ��وق ال �ج �م �ع��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب� �ش ��أن ت �ط ��وي ��ر س ��وق
الجمعة  -منطقة الري.
 ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��وانامل�ح��اس�ب��ة م��رف��ق ب��ه ت�ق��ري��ر دي��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب� � �ش � ��أن ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات
ال�ت��ي س�ب��ق ان اب��رم�ت�ه��ا الحكومة
الن�ج��از م�ش��روع��ات بطريق البناء
والتشغيل والتحويل (( )B.O.Tتم
تقديم التقرير الرابع للجنة وبقي
جزء من املوضوع غير منتهي).
 ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��وانامل�ح��اس�ب��ة م��رف��ق ب��ه ت�ق��ري��ر دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف مجلس
االمة حول بعض جوانب التصرف
في امالك الدولة العقارية.
 ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��وانامل�ح��اس�ب��ة م��رف��ق ب��ه ت�ق��ري��ر دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ب� �ش ��أن ام �ل ��اك ال ��دول ��ة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة واالوام� � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة
وال� �ت� �س ��وي ��ات ال� ��ودي� ��ة ب��ال �ج �ه��ات
الحكومية.
 ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��وانامل�ح��اس�ب��ة م��رف��ق ب��ه دراس� ��ة ح��ول
عقد ايجار قسيمة النشاء مجمع
ل �ل �ح��رف وال �ص �ن��اع��ات ال�ص�غ�ي��رة
بمنطقة العارضية.
 -ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��وان

املحاسبة مرفق به تقرير الديوان
عن عقد استثمار مشروع تطوير
امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��رف �ي��ة ال �خ��دم �ي��ة غ��رب
ابوفطيرة.
 ك� �ت ��اب ال �س �ي��د رئ� �ي ��س دي� ��واناملحاسبة مرفق به تقرير الديوان
ع��ن العقد امل�ب��رم ب�ين وزارة املالية
وش��رك��ة ادارة امل ��راف ��ق ال�ع�م��وم�ي��ة
وال �ع �ق ��د امل� �ب ��رم ب�ي�ن ش ��رك ��ة ادارة
املرافق العمومية وشركة مجموعة
ع��دن��ان ال �ص��ال��ح ال �ت �ج��اري��ة ب�ش��أن
منتزه حولي الترفيهي.
  - 1كتاب السيد رئيس املجلسبتكليف اللجنة بدراسة مالحظات
دي ��وان املحاسبة املتعلقة بشركة
ناقالت النفط الكويتية عن السنة
امل��ال�ي��ة  2005 / 2004وال�ت��ي تكرر
تسجيلها في السنة املالية /2005
.2006
 - 2كتاب السيد رئيس املجلس
ب � �م � �ن ��اق � �ش ��ة م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي � � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� ��ن ش� ��رك� ��ة ال� �ب� �ت ��رول
الوطنية الكويتية والتي سجلها
ال � ��دي � ��وان ب �ت �ق��ري��ره ال� �س� �ن ��وي ع��ن
السنة املالية 2005 /2004م.
 رسالة واردة من السيد /رئيسم�ج�ل��س االم� ��ة ب�ط�ل��ب م��ن ال�س�ي��د/
رئيس لجنة امليزانيات والحساب
ال �خ �ت��ام��ي ب�ط�ل��ب اح��ال��ة م�لاح�ظ��ة
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالحساب الختامي للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب عن
عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل
ال �غ��رام��ات امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى بعض
معاهد التدريب األهلية.
 رسالة واردة من رئيس لجنةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
باحالة مالحظات ديوان املحاسبة
ع �ل��ى ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي للهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة /2007
.2008
 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناالم ��وال املستثمرة ع��ن الفترة من
 2010 /1 /1الى .2010 /6 /30
 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناألم ��وال املستثمرة ع��ن الفترة من
 2013/7/1ال��ى  .2013/12/31تم
اح��ال��ة ملحق التقرير ال��ى اللجنة
من  2013 / 7 / 1الى )2013/12/31
بتاريخ .2014/5/12
 التقرير االول (ابريل  2014عنقضايا املال العام املنتهية التقارير
ال � � ��واردة م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة

واالحصائيات املطلوبة .تم احال
ملحق ال�ت�ق��ري��ر االول ال��ى اللجنة
ابريل .2014
 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناالم ��وال املستثمرة ع��ن الفترة من
 2013/6/30الى .2014/1/1
 التقرير الثاني (اكتوبر )2014عن قضايا املال العام متضمنا رد
ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس�س��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال � ��ذي اع ��دت ��ه ال�ل�ج�ن��ة
املشكلة برئاسة وزير العدل ووزير
األوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
مل �ت��اب �ع��ة ق �ض��اي��ا االم � � ��وال ال �ع��ام��ة
وإعداد التقارير عنها.
 تكليف مجلس األم ��ة ( لجنةح�م��اي��ة االم � ��وال ال �ع��ام��ة بصفتها
لجنة تحقيق) ببحث كل ما يتصل
بعمليات تهريب وقود الديزل.
 تقرير دي��وان املحاسبة بشأنف �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
ادف ��ان �ت ��ج ل�ل�اس �ت �ش��ارات االداري� � ��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة (ب �ص �ف �ت �ه��ا ل�ج�ن��ة
تحقيق).
 ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عناالم ��وال املستثمرة ع��ن الفترة من
 2014/7/1الى .2014/12/31
 ال �ت �ق��ري��ر األول (اب� ��ري� ��ل)2015ع��ن قضايا امل��ال ال�ع��ام ف��ي الداخل
والخارج.
األولويات
 لجنة األولويات :عقدت اللجنة 23اجتماعا استغرقت  30ساعة
و 40دقيقة واصدرت تقريرا واحدا
وان�ج��زت موضوعا واح��دا وتبقى
م � ��وض � ��وع واح � � � ��د وه � � ��و ت �ح��دي��د
وت ��رت � �ي ��ب األول � � ��وي � � ��ات ل �ج �ل �س��ات
املجلس.
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الصانع :الخطاب السامي
يمثل الشريعة اإلسالمية
أكد وزير العدل وزير األوقاف
وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي�ع�ق��وب
ال �ص��ان��ع أن ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي
ألم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ف ��ي اف �ت �ت ��اح دور
االن �ع �ق��اد ال�ج��دي��د مل�ج�ل��س األم��ة
يمثل الشريعة اإلسالمية الغراء
الس �ي �م��ا أن ��ه ح��ث ع �ل��ى ض ��رورة
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ودع � � ��ا إل ��ى
االقتصاد وعدم التبذير.
وق� � ��ال ال� �ص ��ان ��ع ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه ��ام ��ش ال �ح �ف��ل
ال� ��ذي أق��ام �ت��ه (األوق � � ��اف) الليلة
قبل املاضية لتكريم مدير إدارة
ال �ت �ط ��وي ��ر وال � �ت� ��دري� ��ب ال �س��اب��ق

س �ع��د ال �ح �ج��ي إن أم �ي��ر ال �ب�لاد
أكد عبر النطق السامي ضرورة
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ون �ب��ذ ال�ف��رق��ة
وعدم تمزيق أوصال املجتمع.
وأض� ��اف أن م��ن أب ��رز أس�ب��اب
اخ� � �ت� � �ي � ��ار ال� � �خ� � �ط � ��اب ال � �س ��ام ��ي
ليكون موضوع خطبة الجمعة
امل��اض �ي��ة أن ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي
يمثل الشريعة اإلسالمية الغراء
خ � �ص� ��وص� ��ا ت� � �ن � ��اول � ��ه ال � ��وح � ��دة
ال��وط�ن�ي��ة ون �ب��ذ ال�ف��رق��ة بالتالي
م� ��ن ال � ��واج � ��ب ع �ل �ي �ن��ا أن ي �ك��ون
ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي ل ��ول ��ي األم ��ر
نبراسا لكافة أبناء الشعب وأن

نبرز هذا الخطاب.
وع ��ن ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي تمت
مناقشتها مع اللجنة التشريعية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أخ� �ي ��را ع �ل��ى ق��ان��ون
ال � �ج� ��زاء أوض � ��ح أن امل �ق �ت��رح��ات
املقدمة كانت من ال�ن��واب ونحن
أب ��دي� �ن ��ا وج� �ه ��ة ن �ظ��رن��ا ح��ول �ه��ا
ك��وزارة ال�ع��دل ومجلس القضاء
الف �ت��ا إل ��ى أن امل �ق �ت��رح امل �ط��روح
ل� ��م ي� �ت� �ح ��دث ع� ��ن إض� ��اف� ��ة م� ��ادة
ج ��دي ��دة إن �م��ا ع ��ن إع � ��ادة ال �ح��ال
على ما كانت عليه في ما يخص
الحبس االحتياطي.

محافظ الفروانية :الكويت
حريصة على دعم الشباب
أك��د م�ح��اف��ظ ال�ف��روان�ي��ة الشيخ
ف � �ي � �ص ��ل ال� � �ح� � �م � ��ود ان ال� �ك ��وي ��ت
حريصة على دعم الشباب وتهيئة
ال�س�ب��ل ام��ام �ه��م ل�ل�اب��داع والتميز
ف��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ب��اع�ت�ب��اره��م
قادة املستقبل واملنوط بهم اكمال
مسيرة التقدم والتنمية للبالد.
وأوض ��ح ال�ح�م��ود ف��ي تصريح
صحافي أمس ان أوبريت مهرجان
خليج ال �ن��ور ال ��ذي تقيمه الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ب��رع��اي��ة كريمة
من سمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ نواف األحمد بمركز شباب
م �ن �ط �ق��ة ال� �ع ��ارض� �ي ��ة ب �م �ح��اف �ظ��ة
ال� �ف ��روان� �ي ��ة ال � �ي ��وم ت ��أت ��ي ت��أك �ي��دا
يعقوب الصانع

التخطيط :إقرار الخطة السنوية
قبل اعتماد الميزانية سابقة تاريخية
ق ��ال ��ت م ��دي ��ر إدارة ال �خ �ط��ط
وال� �ب ��رام ��ج ف ��ي األم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �م �ج �ل��س األع � �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة س� �ع ��اد ال� �ع ��وض إن
خطة التنمية  2017-2016التي
أق� ��رت أخ �ي��را ت�ح�ف��ل ب��امل�م�ي��زات
ال �ج��دي��دة ال�ت��ي ت��واك��ب التطور
املستمر في عملية التخطيط.
وأض� � � � ��اف� � � � ��ت ال� � � � �ع � � � ��وض ف ��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ام � � ��س أن
م��ن أب� ��رز ه ��ذه امل �م �ي��زات إع ��داد

وإقرار الخطة قبل امليزانية مما
يعتبر سابقة تاريخية كما تم
تطوير منهجية ع��رض الخطة
بحيث ت�ك��ون أك�ث��ر س�ه��ول��ة في
متابعتها.
وأوض�ح��ت أن ه��ذه املنهجية
ت �ش �ت �م��ل ع �ل��ى أه� ��م ال �ت �ح��دي��ات
التي تواجه كل قطاع وكذلك أهم
ال�س�ي��اس��ات وأه ��م املستهدفات
وامل� � ��ؤش� � ��رات ال �ك �م �ي��ة ل�ل�ت�غ�ل��ب
ع� �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات ف�ض�لا

ع��ن أه ��م امل �ش��روع��ات امل��رت�ب�ط��ة
بالسياسات والتي تعمل على
تحقيق املستهدفات.
وع��ن الخطة التنموية 2017
  2018ذكرت أن إع��ادة صياغةال �ت �خ �ط �ي��ط ع �م �ل �ي��ة م �س �ت �م��رة
وم �ت �ط��ورة وم�ش�ت��رك��ة تتكاتف
فيها جميع الجهود بمختلف
م� �س� �ت ��وي ��ات� �ه ��ا ب� �غ� �ي ��ة ت �ح �ق �ي��ق
األه � ��داف امل��رج��وة وص ��وال إل��ى
األفضل.

وذك� � � � � ��رت ال � � �ع� � ��وض أن� � � ��ه ت��م
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات ت�ع��ري�ف�ي��ة مع
الجهات واملؤسسات الحكومية
ب �غ ��رض ت �ع��ري �ف �ه��ا ب��امل�ن�ه�ج�ي��ة
املتبعة في إعداد خطة التنمية
السنوية .2018 /2017

الصحة تنظم مؤتمر طب األطفال
الثاني الخميس المقبل
أع � � �ل � � �ن� � ��ت وزارة ال � �ص � �ح� ��ة
ت� � �ن� � �ظ� � �ي� � �م� � �ه � ��ا م � � ��ؤت� � � �م � � ��ر ط� ��ب
األط � �ف� ��ال ال� �ث ��ان ��ي  12ن��وف �م �ب��ر
ال� �ج ��اري ت �ح��ت ش �ع��ار (ال �ن �ظ��رة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة) وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة
امل��ؤت�م��ر ورئ�ي�س��ة ق�س��م األط�ف��ال
ف� � � � ��ي م� � �س� � �ت� � �ش� � �ف � ��ى ال � � �ص � � �ب � ��اح
الدكتورة إيمان العنيزي لوكالة
األن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ام��س
إن امل��ؤت �م��ر ي �ه��دف إل ��ى ت�ق��دي��م
آخ ��ر م��ا ت��وص��ل إل �ي��ه ال�ع�ل��م في
م �ج��ال ط��ب األط� �ف ��ال .وأض��اف��ت
أن ال �ج �ل �س��ات ت� �ت� �ن ��اول ك ��ل م��ا

يتعلق بأمراض الدم واألنيميا
امل �ن �ج �ل �ي��ة وأم � � ��راض األع �ص��اب
وأح� ��دث م��ا ت��وص��ل إل �ي��ه ال�ط��ب
ف� � ��ي م� � � ��رض ال � � �ص� � ��رع وال � �ط� ��ب
التطوري مع تدريب عملي على
تشخيص ح��االت االحتياجات
ال� � �خ � ��اص � ��ة وت � �ح� ��وي � �ل � �ه� ��ا إل � ��ى
الجهات املتخصصة.
وذك��رت أن املؤتمر سيتطرق
ال��ى م��ا يتعلق ب��أم��راض ال�غ��دد
الصماء والسمنة وقصر القامة
وال � � �ط� � ��وارئ ال �ط �ب �ي ��ة وح� � ��االت
ال�ت�س�م��م م��ن امل�ن�ظ�ف��ات املنزلية

وإص � ��اب � ��ات ال � � ��رأس وال �ت �م �ث �ي��ل
ال �غ��ذائ��ي واالس� �ت� �خ ��دام األم �ث��ل
ل�ل�م�ض��ادات ال�ح�ي��وي��ة وأم ��راض
القلب وام��راض الكلى والوراثة
والجلدية.
وب �ي �ن��ت أن امل��ؤت �م��ر تتخلله
ع � �ل � ��ى م � � � ��دى ث� �ل��اث� � ��ة أي � � � � ��ام 35
م � � � �ح� � � ��اض� � � ��رة وأرب� � � � � � � � � ��ع ورش
ع� �م ��ل وي� �ح ��اض ��ر ف� �ي ��ه  29م��ن
االس �ت �ش��اري�ي�ن واألس� ��ات� ��ذة في
طب األطفال من الكويت وكندا
وأم ��ري� �ك ��ا وأمل ��ان� �ي ��ا وس��وي �س��را
وال� � � �س� � � �ع � � ��ودي � � ��ة واإلم � � � � � � � � � ��ارات

وس� �ي� �ح� �ص ��ل امل� � �ش � ��ارك � ��ون ف��ي
امل� ��ؤت � �م� ��ر ع� �ل ��ى  20ن� �ق� �ط ��ة م��ن
ن�ق��اط التعليم ال�ط�ب��ي املستمر
املعتمدة من وزارة الصحة.

ع�ل��ى اه �ت�م��ام ال �ق �ي��ادة السياسية
بدور الشباب واستثمار قدراتهم
ودع�م�ه��م ل�ي�ك��ون��وا س��واع��د ب�ن��اءة
في املجتمع.
وش� � ��دد ع �ل��ى ض � � ��رورة ت�ن�ظ�ي��م
م�ث��ل ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات ملساهمتها
ف � ��ي اس� �ت� �ث� �م ��ار ق � � � ��درات ال �ش �ب ��اب
وإم �ك��ان �ي��ات �ه��م وال �ت��ي ت �ع��د شكال
من أشكال التنمية املستدامة في
حياة الشعوب واألمم التي تبحث
ع� ��ن ال� �ت� �ط ��ور وال � ��رق � ��ي م� ��ن خ�ل�ال
خ�ل��ق أج �ي��ال شبابية ق ��ادرة على
ال �ن �ه��وض ب��امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى س�ب��ل
عدة.

التراسل اإللكتروني للجريدة
الرسمية منتصف ديسمبر
أكد مدير إدارة جريدة (الكويت
ال�ي��وم) ال�ص��ادرة من وزارة اإلع�لام
الف� � � ��ي ال� �س� �ب� �ي� �ع ��ي أن ال � �ت� ��راس� ��ل
االل �ك �ت��رون��ي ل �ل �ج��ري��دة سينطلق
منتصف شهر ديسمبر املقبل وهي
املرحلة الرابعة من تطوير الجريدة
ال��رس�م�ي��ة .وق ��ال السبيعي لوكالة
األن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ام��س إنه
سيتم االجتماع بممثلي  77جهة
ح �ك��وم �ي��ة ل �ش ��رح خ� �ط ��وات ال�ع�م��ل
إلرس��ال امل��واد املطلوب نشرها من
كل جهة وتسليم ممثل الجهة اسم
املستخدم وال��رق��م ال�س��ري الخاص
ب��ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ي �ع �م��ل ب �ه��ا وب��ذل��ك

تتحمل الجهة ما يحتويه اإلعالن
وي �خ �ت �ص��ر ع�ل�ي�ه��ا ع�م�ل�ي��ة ال�ج�ه��د
والوقت إلرسال إعالنها.
وأوض � � � � � ��ح أن وزي � � � � ��ر اإلع � �ل� ��ام
وزي� � ��رال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب
ال � �ش � �ي� ��خ س � �ل � �م� ��ان ص� � �ب � ��اح س ��ال ��م
ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح ووك� �ي ��ل وزارة
اإلع � �ل ��ام ط� � ��ارق امل � � ��زرم وال��وك �ي �ل��ة
امل� � �س � ��اع � ��دة ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ص� �ح ��اف ��ة
والنشر واملطبوعات لولوة السالم
أب ��دوا ح��رص��ا ك�ب�ي��را ع�ل��ى متابعة
م��راح��ل تطوير ال�ج��ري��دة الرسمية
واالنتهاء من خطة تطويرها خالل
عام.

الزراعة :لم نخصص  5حيازات
زراعية لشركات وهمية
ن �ف ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل ��زراع ��ة
وال � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ص �ح��ة م ��ا ت��م
تداوله إعالميا أمس عن تخصيص
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة خ� �م ��س ق� �س ��ائ ��م زراع � �ي� ��ة
ل�ش��رك��ات وه�م�ي��ة م��ؤك��دة أن جميع
إج � � ��راءات ال �ت �خ �ص �ي��ص ل�ل�ش��رك��ات
الخمس سليمة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي
إن �ه��ا ت �ق��وم بعمليات التخصيص
اس�ت�ن��ادا إل��ى التراخيص ال�ص��ادرة
عن وزارة التجارة والصناعة وهي
ليست الجهة امل�ن��اط بها كشف أي
ت ��زوي ��ر أو م �س �ت �ن��دات ص � ��ادرة عن
ه��ذه ال��وزارة وال عالقة لها بصحة
ت�ل��ك امل�س�ت�ن��دات وم��ن ه��ذا امل�ن�ظ��ور
قامت الهيئة بالتخصيص لجميع
ال� �ش ��رك ��ات امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ش��روع
األمن الغذائي وعددها يفوق األلف
شركة.
وأض ��اف ��ت ال ��زراع ��ة أن �ه��ا ب ��ادرت
في يوليو املاضي بمخاطبة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ل�لاس �ت �ف �س��ار ع ��ن بعض

األخ �ب��ار ال�ت��ي ت��م ت��داول�ه��ا إعالميا
آن��ذاك عن اكتشاف شبكات لتزوير
امل �س �ت �ن��دات وال� �ع� �ق ��ود ل �ت��راخ �ي��ص
ال � �ت � �ج� ��ارة وال � �ص � �ن ��اع ��ة وج� � � ��اء رد
الداخلية باكتشاف شبكة للتزوير
وأرف� � �ق � ��ت ك �ش �ف��ا ب� �ع ��دد  17ش��رك��ة
ووجود تزوير بأوراقها.
وذك � � ��رت أن� ��ه ب �م��راج �ع��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ك� �ش ��وف م ��ن ت ��م ال �ت �خ �ص �ي��ص ل�ه��م
ت �ب�ين وج� ��ود خ �م��س ش ��رك ��ات فقط
ه� ��ي ال� �ت ��ي ت� ��م ات � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات
االولية للتخصيص لها وعليه تم
إيقاف إج��راءات التخصيص لعدد
 4شركات قبل أن تستكمل إجراءات
ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا إل � ��ى ح �ي�ن ال� �ب ��ت ف��ي
أمرها من قبل النيابة العامة.
واش � ��ارت ال�ه�ي�ئ��ة إل ��ى أن ��ه بقيت
شركة وحيدة تم استكمال إجراءات
ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا ف� �خ ��اط� �ب ��ت ال �ه �ي �ئ��ة
وزارة امل��ال �ي��ة ل�س�ح��ب وف �س��خ عقد
التخصيص للشركة املذكورة.
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الداخلية للوافدين :ربط مدة اإلقامة
بصالحية جواز السفر يناير المقبل
ج��ددت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة تأكيدها
ت�ن �ف �ي��ذ ال � �ق ��رار ال� �خ ��اص ب��رب ��ط م��دة
اقامة الوافد بصالحية ج��واز سفره
اعتبارا من مطلع يناير املقبل وذلك
اس �ت �ن��ادا ال ��ى امل � ��ادة  12م ��ن ق��ان��ون
اقامة االجانب في دولة الكويت رقم
 17لسنة .1959
واض � � ��اف � � ��ت ال� � � � � � � ��وزارة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي أمس انه اعتبارا من يناير

املقبل ستبدأ اإلدارة العامة لشؤون
اإلق ��ام ��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ق ��رار ال �ج��دي��د
ال � �خ� ��اص ب� �ع ��دم ت � �ج� ��اوز م � ��دة م�ن��ح
اإلق��ام��ة ألي مقيم ف��ي دول��ة الكويت
ملدة صالحية جواز السفر.
واشارت الى ان هذا االجراء يأتي
في إطار تنظيم العمل والذي يصب
في صالح املواطنني واملقيمني الفتة
الى ان الفترة املمنوحة قبل تطبيق

القرار مطلع العام الجديد كافية الي
ش�خ��ص للكشف ع��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء
ج ��واز س�ف��ره وت��رت�ي��ب اوض��اع��ه قبل
ال �ت��وج��ه ال ��ى إدارة ش � ��ؤون االق��ام��ة
التابع لها لوضع االقامة الجديدة.
وافادت بأن النظام الجديد يقضي
ب �ض��رورة وج��ود ف�ت��رة زمنية كافية
ف��ي ج ��واز ال�س�ف��ر بحيث ال تتجاوز
م��دة االق��ام��ة امل�م�ن��وح��ة ل�ه��ذه الفترة

جميع الدراسات أكدت سالمة الموقع

الرعاية السكنية :منطقة
المطالع خالية من اإلشعاعات
أك � � � � ��دت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل � � �ل � ��رع � ��اي � ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة خ� �ل ��و
م �ن �ط �ق��ة امل� �ط�ل�اع ب��ال �ك��ام��ل م��ن
أي اش � �ع� ��اع� ��ات الف � �ت ��ة إل� � ��ى أن
املؤسسة أجرت أكثر من دراسة
م��ع ع��دد م��ن ال�ج�ه��ات البحثية
املحلية والعاملية ت��ؤك��د صحة
هذه النتائج.
وق ��ال م��دي��ر إدارة التخطيط
ف� � � � ��ي امل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ة امل � � �ه � � �ن � ��دس
ن� ��اص� ��ر خ ��ري� �ب ��ط خ �ل ��ال ن � ��دوة
أقامتها لجنة البيئة بجمعية
املهندسني الليلة قبل املاضية
إن دراس � � � ��ات ع� ��دي� ��دة أج��رت �ه��ا
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة ووزارة
ال � ��دف � ��اع وع � � ��دد م� ��ن ال� �ش ��رك ��ات
التابعة للجيش األمريكي حول
االشعاعات في املطالع.
واس �ت �ع��رض خ��ري�ب��ط ت��اري��خ
ال� � � � ��دراس� � � � ��ات ال � �ب � �ي � �ئ � �ي ��ة ح � ��ول
االش �ع��اع��ات ف��ي ال �ك��وي��ت ال�ت��ي
ب � � ��دأت ف� ��ي ع� � ��ام  2001ث� ��م ف��ي
 2008ثم في  2014وآخرها التي
أج��رت �ه��ا امل��ؤس �س��ة ب��ال �ت �ع��اون
م ��ع م �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�لأب �ح��اث
العلمية في يوليو .2015
وأوض ��ح أن ه�ن��اك مجموعة
م��ن التقارير أصدرتها منظمة
ال � �ط� ��اق� ��ة ال� � ��ذري� � ��ة س� �ن ��ة 2002
أكدت سالمة املوقع وخلوه من
االشعاعات إضافة إل��ى دراس��ة
أخ� � ��رى ب ��االش � �ت ��راك م ��ع م�ع�ه��د
األبحاث في سنة  2008درست
ال ��وض ��ع اإلش �ع ��اع ��ي ب��ال�ك��وي��ت
وأك � ��دت أي �ض��ا خ �ل��و ال �ب�ل�اد من
اإلش �ع ��اع ��ات وم �ن �ط �ق��ة امل �ط�لاع
تحديدا.
وذك � � ��ر أن ال� � ��دراس� � ��ات ال �ت��ي
أع��دت�ه��ا منظمة األم ��م امل�ت�ح��دة
وم� �ن� �ظ� �م ��ات دول � �ي� ��ة وم � ��ن ق�ب��ل

ج� �ه ��ات م� �ح ��اي ��دة أث �ب �ت ��ت ع ��دم
وج � ��ود أي ت �ل��وث��ات إش�ع��اع�ي��ة
ف �ض�لا ع��ن ال ��دراس ��ات البيئية
ال �ت��ي اع��دت �ه��ا امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام
املاضي.
ول � � �ف � � ��ت إل� � � � ��ى دراس� � � � � � � ��ة ق � ��ام
ب� �ه ��ا ال� �ج� �ي ��ش االم � ��ري � �ك � ��ي ف��ي
 2013ودراس� � � ��ة ل��رئ �ي��س ق�س��م
ال� � �ت� � �ك� � �ن � ��ول � ��وج� � �ي � ��ا وال � � ��رص � � ��د
االش� �ع ��اع ��ي ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
ال� ��دك � �ت� ��ور دروي � � � ��ش ال� �ع ��ازم ��ي
ودراس� � ��ات ح��دي �ث��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام
أكدت كلها نفس النتائج.
وم��ن جانبه ق��ال املتخصص
ف� � � � ��ي إدارة ال � � � ��وق � � � ��اي � � � ��ة م ��ن
االش�ع��اع��ات ف��ي وزارة الصحة
ال ��دك� �ت ��ور ن ��اص ��ر ال� �ع ��ازم ��ي إن
ن� �س ��ب االش� � �ع � ��اع ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ضمن إط��ار املسموح به عامليا
م� ��ؤك� ��دا أن ه � ��ذه ال �ن �س ��ب دون
مستوى االشعاع في الكثير من
دول العالم وبمقدمتها عدد من
الدول االوروبية ودول املنطقة.
وب� � � � � � � � ��دوره أوض � � � � � ��ح امل � ��دي � ��ر
ال �ع��ام مل��رك��ز (اي �ك��و) ل�ل��دراس��ات
والبحوث البيئية واالشعاعية
الدكتور علي خريبط أن وجود
االشعاعات أم��ر طبيعي لكنها
ي�ج��ب أن ت �ك��ون ب��امل �ع��دل ال�ع��ام
وضمن املسموح به دوليا مبينا
أن كافة الدراسات التي أجراها
مختبره على عينات أخذت من
مواقع مختلفة بالكويت تؤكد
أن ن�س��ب االش �ع��اع ف��ي الكويت
ضمن االطار املحدود.
ف � � ��ي غ � � �ض� � ��ون ذل � � � ��ك وزع � � ��ت
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ط��اق��ات االح �ت �ي��اط
ل ��دخ ��ول ال� �ق ��رع ��ة ع �ل��ى ال��دف �ع��ة
 14م��ن القسائم الحكومية في

م � �ش� ��روع ج� �ن ��وب امل � �ط �ل�اع (إن
 )8وال �ت��ي ت�ش�م��ل  380قسيمة
بمساحة  400متر مربع.
وق ��ال ��ت امل ��ؤس �س ��ة ف ��ي ب �ي��ان
صحافي أم��س إن موعد إج��راء
ال � �ق� ��رع� ��ة ع� �ل ��ى ه� � ��ذه ال �ق �س��ائ��م
سيكون في صباح غد األربعاء
ف � ��ي ت � �م� ��ام ال � �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة
ص �ب��اح��ا ف ��ي م �س��رح امل��ؤس�س��ة
بجنوب السرة.
وتضم مدينة جنوب املطالع
السكنية ال �خ��دم��ات األس��اس�ي��ة
وامل � �ب� ��ان� ��ي ال � �ع� ��ام� ��ة (امل� � � � ��دارس
وامل � � ��راك � � ��ز ال� �ص� �ح� �ي ��ة وم� ��راك� ��ز
اإلط � � �ف � ��اء وم � ��راك � ��ز ال �ض��اح �ي��ة
وف ��روع ال�ج�م�ع�ي��ات التعاونية
واملساجد).
وت�ت�م�ي��ز امل��دي�ن��ة باحتوائها
ع � � �ل� � ��ى م� � � �س � � ��اح � � ��ات ألن � �ش � �ط� ��ة
اس �ت �ث �م��اري��ة وت �ج ��اري ��ة وأف� ��رع
ج�ه��ات ال��دول��ة الخدمية بهدف
تلبية حاجة سكان املدينة من
جميع الخدمات.
يذكر أن القسائم الحكومية
ال�ت��ي ت��م ت��وزي�ع�ه��ا ف��ي م�ش��روع
جنوب املطالع اإلسكاني بلغت
ن �س �ب �ت �ه��ا ح �ت��ى اآلن  36.8ف��ي
املئة من العدد اإلجمالي 12177
وح � ��دة س �ك�ن �ي��ة ل �ل �س�ن��ة امل��ال �ي��ة
الحالية

وفي حال انتهت مدة صالحية جواز
ال�س�ف��ر ف ��إن االق��ام��ة ت�ع�ت�ب��ر منتهية
وفقا للقانون وال يجوز وضع إقامة
ج ��دي ��دة اال ب �ع��د ت �ج��دي��د ص�لاح�ي��ة
جواز السفر.
وبينت ان االدارة العامة لشؤون
اإلق� ��ام� ��ة ت� �ب ��ذل ك ��ل م ��ا ف ��ي وس �ع �ه��ا
لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق
راح � � ��ة امل � ��واط � ��ن وامل� �ق� �ي ��م وت �س �ه �ي��ل

اإلج� � � ��راءات وإن� �ه ��اء امل �ع��ام�ل�ات بما
يضمن تحقيق الصالح العام.
واه � ��اب � ��ت ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب��امل �ق �ي �م�ين
ض� � � � ��رورة م� �ت ��اب� �ع ��ة م � � ��دة ص�ل�اح �ي��ة
ج� � � � � ��وازات س � �ف ��ره ��م وال � �ع � �م� ��ل ع �ل��ى
تجديدها قبل وق��ت ك��اف من تاريخ
ان�ت�ه��اء م��دة صالحيتها ث��م التوجه
م � �ب� ��اش� ��رة إلدارة ش� � � ��ؤون اإلق� ��ام� ��ة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ل �ل �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ت �س �ج �ي��ل

ب �ي��ان��ات ت �ج��دي��د ج � � ��وازات س�ف��ره��م
وك � ��ذل � ��ك ن � �ق ��ل م � �ع � �ل ��وم ��ات اإلق� ��ام� ��ة
م ��ن ج� � ��وازات س �ف��ره��م ال �ق��دي �م��ة ال��ى
الجديدة.
كما دع��ت امل��واط�ن�ين متابعة مدة
ص�لاح�ي��ة ج� ��وازات س�ف��ر مكفوليهم
م��ن العمالة املنزلية حتى ال يقعوا
ف��ي م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون إق��ام��ة األج��ان��ب
سابق الذكر.

شارك بمؤتمر االتحاد في التنوع الدولي

الخالد :الكويت من أكبر
المتبرعين للفقراء والمحتاجين
اك ��د س�ف�ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
اي� �ط ��ال� �ي ��ا ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي ال� �خ ��ال ��د
دور ال �ك��وي��ت ال ��ري ��ادي ف��ي العمل
االنساني وحرصها على مساعدة
ال�ل�اج �ئ�ي�ن وخ �ص��وص��ا ال�لاج �ئ�ين
ال�س��وري�ين ودوره ��ا العاملي الرائد
في العمل االنساني.
وذك��ر السفير ال�خ��ال��د ل�ـ (ك��ون��ا)
ان مشاركته ممثال لدولة الكويت
ف��ي م��ؤت�م��ر (االت �ح��اد ف��ي ال�ت�ن��وع)
ال� � ��دول� � ��ي ك� ��ان� ��ت ف� ��رص� ��ة ل �ت��أك �ي��د
مساندة الكويت للتعاون الدولي
وال� �ع� �م ��ل امل� �ش� �ت ��رك ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف
امل �س �ت ��وي ��ات ال ��دول� �ي ��ة وال �ث �ن��ائ �ي��ة
واأله� �ل� �ي ��ة ف ��ي م ��واج� �ه ��ة األزم� � ��ات
االنسانية وتخفيف ما تسببه من
دم� ��ار وض �ح��اي��ا الس �ي �م��ا ض�ح��اي��ا
األزمة السورية.
واش ��ار ال��ى تقديم (ورق ��ة عمل)
تناولت قضية الالجئني السوريني
ودور الكويت ال��ري��ادي املتقدم في
م�ج��ال العمل االن�س��ان��ي كمشاركة
ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ف��ي امل��ؤت �م��ر ال��ذي
دعى اليه عمدة فلورنسا وحضره
عمد أك�ث��ر م��ن  60مدينة والعديد
م��ن امل�ف�ك��ري��ن وال�ف�ن��ان�ين وح��ائ��زي
ج��ائ��زة ن��وب��ل م��ن م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء
العالم.
واكد اهمية هذا املؤتمر الواسع
ف��ي ال��ذك��رى ال 60ألول نسخة منه
والذي استضافته فلورنسا ايضا
مل �ن��اق �ش��ة دور امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
واملجتمعات املحلية ف��ي مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات امل�ش�ت��رك��ة ان �ط�لاق��ا من
قيم التضامن االنساني والشراكة
وتضافر الجهود في بناء املستقبل
ع � �ل � ��ى اس � � � ��س ت � �ل � �ب� ��ي ط � �م� ��وح� ��ات
االنسان وحقوقه األساسية.

السفير الكويتي في ايطاليا مع السفير اإلماراتي

وت � �ن� ��اول ال �س �ف �ي��ر ال �خ��ال��د دور
ال �ك��وي��ت م �ش �ي��را ال ��ى ان «ال �ك��وي��ت
تعتبر من أكبر املتبرعني بني دول
العالم لصالح الفقراء واملحتاجني
ف��ي مختلف ب �ل��دان ال �ع��ال��م» حيث
س�ب��ق ع ��ام  1961غ ��داة االس�ت�ق�لال
ان � � �ش� � ��اء (ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة)
ل �ه ��ذا ال� �غ ��رض وال� � ��ذي ال ت�ق�ت�ص��ر
م�س��اع��دات��ه ع�ل��ى ال �ب �ل��دان العربية
بل استفاد من مشروعاته اكثر من
 100بلد حتى اآلن.
واش ��ار ال��ى ان ال�ك��وي��ت سارعت
ف��ي «تقديم كافة اش�ك��ال املساعدة
ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ال� � �س � ��وري �ي��ن» ف � ��ي دول
الجوار السوري خاصة في لبنان
واألردن واستضافت من اجل ذلك
ث�لاث��ة م��ؤت�م��رات دول�ي��ة للمانحني
لدعم الوضع االنساني في سوريا
ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة م�س��اه�م��ات�ه��ا خاللها
 1.3م� �ل� �ي ��ار دوالر م � ��ن م �ج �م��وع
تعهدات الدول البالغ  3.8مليارات

دوالر.
وق� � � ��ال ان م� ��ؤت � �م� ��رات ال �ك ��وي ��ت
ال ��دول� �ي ��ة ال� �ث�ل�اث ��ة وض� �ع ��ت ك��ذل��ك
آليات لتنفيذ توصياته وتوصيل
املساعدات االنسانية الى اكثر من
 3.5م�لاي�ين س� ��وري م��ن ال�لاج�ئ�ين
في دول الجوار والنازحني داخليا
م��ن اج��ل ت��وف�ي��ر ال��رع��اي��ة الصحية
وامل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وح�م��اي��ة النساء
واألطفال وتوفير املأوى املناسب.
وث� � �م � ��ن دور األم � � � � ��م امل � �ت � �ح ��دة
االي � � �ج� � ��اب� � ��ي ف � � ��ي م � � �ج � ��ال ال� �ع� �م ��ل
االنساني وقيام أمينها العام بان
ك ��ي م� ��ون ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ب�ت�ك��ري��م
الكويت واعتبارها (مركزا للعمل
االن�س��ان��ي) وم�ن��ح ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
لقب (قائد للعمل االنساني).
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إطالق جائزة السميط للتنمية اإلفريقية
بقيمة مليون دوالر
أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ج��ائ��زة (ال�س�م�ي��ط للتنمية
االفريقية) بهدف دعم عجلة التنمية
االقتصادية واالجتماعية وتنمية
امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وال �ب �ن��ى التحتية
وت�ع��زي��ز الصحة ال�ع��ام��ة ف��ي ال�ق��ارة
االفريقية حيث دخلت مرحلة تسلم
طلبات الترشيح للجائزة.
وق� � ��ال امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة
الدكتور عدنان شهاب الدين خالل
م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ام��س إن ال�ج��ائ��زة
السنوية التي تبلغ قيمتها مليون
دوالر امريكي تأتي ضمن املبادرات
االنسانية الرائدة لسمو امير الشيخ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
رئيس مجلس ادارة املؤسسة واعلن
ع �ن �ه��ا س� �م ��وه ف ��ي ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة

د.عدنان شهاب الدين وأحمد بشارة أثناء املؤتمر

االفريقية الثالثة التي استضافتها
الكويت في نوفمبر .2013
واضاف شهاب الدين أن املؤسسة
ح �ظ �ي��ت ب �ث �ق��ة ال � �ق � �ي ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة
ل �ص��اح��ب ال �س �م��و ب� ��اإلش� ��راف ع�ل��ى

الجائزة املعنية باالبحاث التنموية
ف��ي ال �ق��ارة االف��ري�ق�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
مجلس امناء الجائزة.
واك� ��د ح ��رص س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
ع�ل��ى تحفيز ودع ��م تنمية ال �ق��درات

ال�ب�ش��ري��ة واالس �ت �ث �م��ار ف�ي�ه��ا فضال
عن امل�ب��ادرات التي تساهم في بناء
قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا
واالب � ��داع وت�ع��زي��ز ال�ب�ي�ئ��ة الثقافية
املمكنة.
واف� ��اد ب ��أن م �ب��ادرة س�م��و االم�ي��ر
امل �م �ث �ل��ة ف� ��ي ه � ��ذه ال � �ج ��ائ ��زة ت�ع�ب��ر
ع ��ن رؤي� � ��ة ان �س��ان �ي��ة ب �ع �ي��دة امل ��دى
ح �ي��ث ت �س �ت �ه��دف ت �ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة
والتطور في قارة االفريقية وتشجع
الباحثني والعلماء واملبادرين على
ت �ق��دي��م ب� �ح ��وث ودراس � � � ��ات م�ع�م�ق��ة
للنهوض باملجاالت الحيوية فيها
واالستفادة من العلم والتكنولوجيا
ف��ي م �ب��ادرات تخدم عملية التنمية
وبناء االنسان في دولها.

الغوص:
رفع  4أطنان
مخلفات من ميناء
الشعيبة
ت �م �ك��ن ف ��ري ��ق ال � �غ� ��وص ال �ك��وي �ت��ي
التابع للمبرة التطوعية البيئية من
رف ��ع أرب �ع��ة أط �ن��ان م��ن امل�خ�ل�ف��ات من
ح ��وض ال �س �ف��ن ال�ص �غ�ي��رة ف��ي م�ي�ن��اء
ال �ش �ع �ي �ب��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م��ؤس �س��ة
امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي إط ��ار حملتها
لتنظيف موانئ البالد.
وق��ال رئيس الفريق وليد الفاضل
لـ (كونا) أمس إن معظم تلك املخلفات
ف��ي ح��وض السفن الصغيرة بميناء
ال�ش�ع�ي�ب��ة معظمها ج ��راء ال�ع��واص��ف
واألم� � �ط � ��ار ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت ف� ��ي اآلون � ��ة
األخيرة.
وأض� � � � � ��اف ال� � �ف � ��اض � ��ل أن ال � ��ري � ��اح
ال �ج �ن��وب �ي��ة ال �ش��رق �ي��ة دف� �ع ��ت ب�ع��ض
املخلفات البحرية من أخشاب ومواد
ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة وإط � ��ارات وح �ب��ال تالفة
إلى مواقع املرسى في ميناء الشعيبة
«وه � � � ��ذه امل� �خ� �ل� �ف ��ات ت� �ع ��د س �ب �ب��ا ف��ي
التلوث البحري ال��ذي يؤثر مباشرة
على الكائنات البحرية والطيور كما
ت��ؤث��ر ع�ل��ى س�لام��ة ال�س�ف��ن ن �ظ��را إل��ى
خ �ط��ورت �ه��ا ووج� ��وده� ��ا ف ��ي امل� �م ��رات
املالحية».
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أكاديمية تتويج تكرم
 3كويتيين
حصل ثالثة مسؤولني كويتيني
م��ن ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة وخ��اص��ة على
ج ��وائ ��ز ت �ك��ري��م م�خ�ص�ص��ة ل�ت�ت��وي��ج
ش �خ �ص �ي��ات ق� �ي ��ادي ��ة وإداري � � � � ��ة ف��ي
امل� � �ص � ��ارف ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل�ام � �ي ��ة
وال �ت �ج ��اري ��ة ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ق �ط��اع
املال واألعمال على مستوى العاملني
العربي واالسالمي.
جاء ذلك خالل احتفالية أكاديمية
(ت � �ت� ��وي� ��ج) ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا ال �ل �ي �ل��ة
ق�ب��ل امل��اض�ي��ة ف��ي دورت �ه��ا ال�ع��اش��رة
امل � �ق� ��ام� ��ة ت � �ح� ��ت رع � ��اي � ��ة وح � �ض� ��ور
وزي ��ر االق�ت�ص��اد االم ��ارات ��ي سلطان
املنصوري.
وح �ص��ل ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ن��ائ��ب
امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل � �ل � �ش ��ؤون االداري � � � ��ة
واملالية في الهيئة العامة للصناعة
ع �ب��دال �ك��ري��م ت �ق��ي ال � ��ذي اس �ت �ع��رض
االن � �ج� ��ازات ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي
وح � �س � ��ن االدارة وال � �ت � �ط� ��وي� ��ر ف��ي
م �ج��ال االدارة ال �ع��ام��ة للهيئة على
جائزة (أفضل شخصية قيادية في
املجاالت املتميزة على مستوى دولة
الكويت).
ك � �م ��ا ح � �ص ��ل ت � �ق ��ي ع � �ل ��ى وس � ��ام

االس� �ت� �ح� �ق ��اق ال ��ذه � �ب ��ي ف � ��ي م �ج��ال
االنجازات املتميزة مع شهادة براءة
بهذا االنجاز.
وحاز مدير مركز نظم املعلومات
ف ��ي ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان ط � ��ارق م�ح�م��د
ال� �ع� �ص� �ي� �م ��ي وس � � � ��ام االس� �ت� �ح� �ق ��اق
الذهبي ف��ي مجال االدارة الحكيمة
على مستوى املنطقة العربية.
وح� � � �ص� � � �ل � � ��ت ش � � � ��رك � � � ��ة (ف � � �ي � � �ف� � ��ا)
لالتصاالت على وس��ام االستحقاق
الذهبي في مجال االنجازات املميزة
بالتجارة االلكترونية على مستوى
امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة وت �س �ل��م ال �ج��ائ��زة
اخ �ت �ص��اص��ي ع�ل�اق ��ات ع ��ام ��ة إدارة
اتصاالت الشركات أحمد النويبت.
ي ��ذك ��ر أن اح �ت �ف��ال �ي��ة أك��ادي �م �ي��ة
ت�ت��وي��ج ت �ه��دف إل ��ى ت�ق��دي��ر ال�ج�ه��ود
وامل � �ب � ��ادرات ال �ت��ي ي�ط�ل�ق�ه��ا ال �ع��دي��د
من القيادات التنفيذية لقطاع املال
واألعمال وتتويج املصارف العربية
وال �ب �ن ��وك وامل ��ؤس� �س ��ات االس�لام �ي��ة
وق �ط��اع امل� ��ال واألع� �م ��ال ال �ت��ي ت�ق��وم
بمبادرات وإنجازات وفق امكاناتها
املتاحة.
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