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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يهنئ رئيس مجلس األمة
األريتري بالعيد الوطني
بعث رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقية تهنئة إلى
رئ�ي��س مجلس األم��ة ف��ي دول��ة أري�ت��ري��ا وذل��ك بمناسبة العيد
الوطني لبلده.

قدموا طلبا بتخصيص ساعتين لتوثيق عطاء فقيد الكويت ودوره الوطني

نواب يطالبون بتأبين الخرافي
في الجلسة القادمة
اقتراحات بتسمية قاعة االحتفاالت أو المبنى الجديد للمجلس باسمه
اس�ت��ذك��ارا ملناقب فقيد الكويت
رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ال� �س ��اب ��ق
ج��اس��م ال�خ��راف��ي وع�ط��ائ��ه الوطني
ق��دم ال �ن��واب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتي
وط�لال الجالل وسلطان اللغيصم
وع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف وف� �ي� �ص ��ل
الكندري ومبارك الحريص وماجد
م ��وس ��ى وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا ود.ع� � � ��ودة
ال ��روي �ع ��ي وس� �ع ��دون ح �م��اد طلبا
ب�ت�خ�ص�ي��ص س��اع �تي��ن ف ��ي ج�ل�س��ة
ال �ث�ل�اث ��اء  5ي��ون �ي��و امل �ق �ب��ل ل�ت��أب�ين
ال �خ��راف��ي مل ��ا ل ��ه م ��ن دور م�ش�ه��ود
ك��ان محل إج�م��اع رس�م��ي وشعبي

ب� �ه ��دف ت��وث �ي��ق ع �ط��ائ��ه وأع �م��ال��ه
وتقديرا ملكانته في قلوب الشعب
الكويتي.
وفي سياق متصل اقترح النائب
نبيل الفضل تسمية القاعة الكبرى
ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ة ب ��اس ��م ال ��راح ��ل
ج��اس��م ال �خ��راف��ي أو إط �ل�اق اس�م��ه
على مبنى األعضاء الجديد وكان
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم ��ة م�ب��ارك
الخرينج ب��ادر أم��س األول بتقديم
االقتراح نفسه أو إطالق اسمه على
أح��د املرافق أو ال�ش��وارع الرئيسية
ف �ي �م ��ا اق � �ت � ��رح امل � �ع � �ي� ��وف ت �خ �ل �ي��د

ذك� ��رى ال �خ��راف��ي ب�ت�س�م�ي��ة منطقة
غ��رب عبدالله امل�ب��ارك باسمه وهو
االق �ت��راح نفسه ال��ذي قدمه النائب
خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح م �ط��ال �ب��ا بتسمية
م� �ن� �ط� �ق ��ة س� �ك� �ن� �ي ��ة ب � ��اس � ��م ج ��اس ��م
الخرافي.
إلى ذلك قدم األمني العام ملجلس
األم��ة ع�لام الكندري ال�ع��زاء لعائلة
ال�خ��راف��ي ف��ي الفقيد الكبير داعيا
الله ل��ه أن يتغمده ب��واس��ع رحمته
وي� ��دخ � �ل� ��ه ف� �س� �ي ��ح ج � �ن� ��ات� ��ه .وق � ��ال
ال�ك�ن��دري ف��ي رث��اء امل��رح��وم جاسم
الخرافي إن الكلمات صعبة في هذا

المالية :الحكومة مستعدة للمشاركة
في شركة العمالة المنزلية

الشايع مترئسا اجتماع اللجنة املالية وبجواره الري والقضيبي

ن��اق�ش��ت ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا أم��س
االقتراح بقانون املقدم من النائب
كامل العوضي بشأن إنشاء شركة
الستقدام العمالة املنزلية وق��ررت
ت ��أج� �ي ��ل إن � �ج� ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا ل�ح�ين
وصول الردود من الجهات املعنية.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ف � �ي � �ص ��ل ال� � �ش � ��اي � ��ع ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ع � �ق� ��ب االج � � �ت � � �م� � ��اع إن م ��ؤس� �س ��ة

التأمينات وهيئة االستثمار أبدتا
م��واف �ق �ت �ي �ه �م��ا ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
إنشاء الشركة.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل
العوضي إن السفارة الكويتية في
ال�ه�ن��د أك ��دت أن تكاليف اس�ت�ق��دام
الخادمة الهندية  348دينارا فقط،
أم��ا مكاتب ال�خ��دم فتطلب م��ا بني
 1100و 1250دينارا.
وق� � � ��ال ال � �ع� ��وض� ��ي ل� �ق ��د ت �ل �ق �ي��ت

ردا رس �م �ي ��ا م� ��ن ال� �س� �ف ��ارة ب �ه��ذه
امل �ع �ل��وم��ات ،م��وض �ح��ا أن� ��ه ي�ت��اب��ع
إن �ج��از م�ق�ت��رح��ه ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة
الس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ف��ي
اللجنة املالية ألن الشارع الكويتي
يتابع تلك القضية.

تفاصيل (ص)04

امل��وق��ف ألن أب��ا عبداملحسن رحمة
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه إن �س��ان ت�ع�ج��ز الكلمات
ع � ��ن وص� � ��ف م� �ن ��اق� �ب ��ه وت ��واض� �ع ��ه
وت �س��ام �ح��ه وح �ن��ان��ه وح ��زم ��ه فقد
تأذى كثيرا وسامح كثيرا وعزاؤنا
إن شاء الله في آل الخرافي.
وت��اب��ع ال �ك �ن��دري :أن ��ا شخصيا
تعلمت منه الكثير وفي كل اتصال
ب ��ه ك� ��ان ي ��رك ��ز ع �ل��ى أن أه� ��م ش��يء
ل�ل�إن� �س ��ان ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ال ��ذك ��رى
الطيبة.
تفاصيل (ص)03

المرافق أنجزت
االتصاالت
أن�ه��ت لجنة امل��راف��ق العامة
خ� � �ل� � ��ال اج� � �ت� � �م � ��اع� � �ه � ��ا أم� � ��س
دراس��ة تعديالت ق��ان��ون هيئة
االت � �ص � ��االت وأرج� � � ��أت ات �خ��اذ
ق� ��رار ف��ي ش ��أن ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
البلدية إلى اجتماع مقبل.
وذك� � � � � � ��ر رئ� � � �ي � � ��س ال � �ل � �ج � �ن ��ة
ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه ف��ي
ت�ص��ري��ح ال ��ى ال�ص�ح��اف�ي�ين أن
ال�ل�ج�ن��ة ت��وص �ل��ت إل ��ى صيغة
توافقية بتعديل قانون هيئة
االتصاالت وستحيل تقريرها
إل��ى مجلس األس�ب��وع الجاري
ليتسنى إدراج� ��ه ع�ل��ى ج��دول
األعمال.
وأش � � � ��ار ال � �خ� ��راف� ��ي إل� � ��ى أن
اللجنة شرعت تناقش تعديل
ق� ��ان� ��ون ال� �ب� �ل ��دي ��ة وامل �ت �ض �م��ن
م �ق �ت��رح��ات ب �ت �ع��دي��ل ن �ح��و 61
م � � � ��ادة م �ب �ي �ن ��ا أن � �ه� ��ا ت �ح �ت��اج
وق �ت��ا ط��وي�ل�ا ف� �ق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة
استكمال النقاش في اجتماع
مقبل.
تفاصيل (ص)05

يوسف العلي وزيرا للتجارة
ص � ��در م� ��رس� ��وم أم � ��س ب�ت�ع�ي�ين
د .ي ��وس ��ف م �ح �م��د ال �ع �ل��ي وزي� ��را
ل �ل �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة .وج � ��اء في
امل� ��رس� ��وم رق � ��م  149ل �س �ن��ة 2015
بتعيني وزير للتجارة والصناعة
ب �ن��اء ع�ل��ى ع ��رض رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ع �ل��ى أن ي �ت��م إب �ل��اغ ه��ذا
املرسوم إلى مجلس األمة ويعمل
ب��ه م��ن ت��اري��خ ص ��دوره ويلغى ما
يخالف ذل��ك وينشر ف��ي الجريدة
الرسمية.

د .يوسف محمد العلي

اللجان الدائمة في أبريل:
 43اجتماعا و  52تقريرا
أص��در قسم التنسيق ف��ي إدارة
التنسيق واملتابعة بقطاع اللجان
البرملانية في األمانة العامة ملجلس
األم ��ة ت�ق��ري��ره ال�ش�ه��ري ح ��ول عمل
ل �ج��ان امل �ج �ل��س ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة
خ �ل�ال ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال��راب��ع
ع �ش��ر ع ��ن دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ع ��ادي
الثالث لشهر أبريل .2015
وت �ب�ي�ن م ��ن ال �ت �ق��ري��ر أن ال�ل�ج��ان
الدائمة وعددها  11لجنة قد عقدت

 43اج�ت�م��اع��ا اس�ت�غ��رق��ت  80ساعة
وص ��در ع�ن�ه��ا  52ت�ق��ري��را وأن �ج��زت
خاللها  81موضوعا وتصدر لجنة
امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ال �ل �ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة م��ن ح�ي��ث ع��دد
االجتماعات في حني أن أقل اللجان
اج �ت �م��اع��ا ك��ان �ت��ا ل�ج�ن��ة ال �ع��رائ��ض
والشكاوى واللجنة الصحية.
ملف «الدستور» (ص)13-09

الجبري :شركة تستولي
على أراض منذ  20عاما
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
حزمة من األسئلة لوزير التجارة
ح ��ول ق �ي��ام ش��رك��ة ل�ن�ق��ل ال�ب�ض��ائ��ع
ب ��االس� �ت� �ي�ل�اء ع� �ل ��ى أراض ت �ع��ود
ملكيتها للدولة واالستفادة منها
تجاريا مما يعد تجاوزا على املال
ال� �ع ��ام .وب �ي�ن ال �ن��ائ��ب ال �ج �ب��ري أن
تقارير دي��وان املحاسبة املتتالية

ب �ش��أن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة وع ��دم تحرك
الحكومة ممثلة في وزارة التجارة
م �ن ��ذ س � �ن� ��وات ي �ض ��ع أل � ��ف عل��ام��ة
اس� �ت� �ف �ه ��ام وي � � ��دل دالل � � ��ة واض� �ح ��ة
على وج��ود أي��اد خفية ال يطالها
القانون وتتجاوز على املال العام.
تفاصيل (ص)07

02

محليات

aldostoor

االثنين  07شعبان  25 . 1436مايو 2015

هنأ الرئيس األريتري بمناسبة العيد الوطني لبالده

األمير يستقبل ولي العهد
ونائب الرئيس العراقي

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح�م��د بقصر بيان أم��س سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
وس� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
رئيس مجلس الوزراء.

وسموه مستقبال نائب الرئيس العراقي أسامة النجفي

كما استقبل سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وبحضور
س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح�م��د ن��ائ��ب رئ�ي��س جمهورية
العراق الشقيق أسامة عبدالعزيز
النجيفي وذلك بمناسبة زيارته

للبالد.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
علي ج��راح الصباح واملستشار
ب � ��دي � ��وان س� �م ��و ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د د.
حمود محمد العتيبي.

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ب�ع��ث حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ف� �خ ��ام ��ة ال ��رئ� �ي ��س
آس� �ي ��اس أف� ��ورق� ��ي رئ� �ي ��س دول ��ة
أري� �ت ��ري ��ا ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا

ولي العهد يستقبل المبارك
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
أم��س سمو الشيخ جابر املبارك
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ون��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد.
كما استقبل سمو ول��ي العهد
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
ووزي � � � ��ر اإلع � �ل� ��ام وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
ال �ح �م��ود ووزي� ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
العبدالله ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
اإلسكان ياسر أبل.

س� � �م � ��وه ع� � ��ن خ � ��ال � ��ص ت �ه ��ان �ي ��ه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب� � �ع � ��ث س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د

المبارك يستقبل
رئيس مجلس النواب
العراقي
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ال �ش �ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء في قصر بيان أمس
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب في
ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق الشقيق
د .سليم ال�ج�ب��وري وال��وف��د
امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة

سمو ولي العهد مستقبال املبارك

ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د وس �م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتني.

زي� � ��ارت� � ��ه ل � �ل � �ب �ل�اد .وح �ض ��ر
املقابلة عضو بعثة الشرف
املرافقة عضو مجلس األمة
النائب طالل الجالل.
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قدموا طلبا بتخصيص ساعتين لتوثيق عطاءه الوطني

نواب يطالبون بتأبين الخرافي
في الجلسة القادمة
اعلن النائب دشتي عن توقيع
ع ��دد م��ن االع �ض��اء ط�ل�ب��ا نيابيا
ي�ن��ص ع�ل��ى تخصيص ساعتني
م��ن جلسة مجلس االم ��ة املقبلة
ل �ت��أب�ي�ن ف �ق �ي��د ال� �ك ��وي ��ت ال ��راح ��ل
ال� �ك� �ب� �ي ��ر رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
السابق جاسم الخرافي.
وق� ��ال إن ال �ك �ل �م��ات ت�ع�ج��ز عن
اي �ف��اء ال ��راح ��ل ال�ك�ب�ي��ر ح �ق��ه ،وال
نريد اليوم اختصار ما يستحقه
ملا له من مآثر وهو الرجل الذي
اجتمعت فيه الحكمة وال�ص��دق
وال� �خ� �ي ��ر واالم � ��ان � ��ة وال� �ت ��واض ��ع
وحب الوطن ،وهو صمام االمان
و«فقيده» رحل بجسده وباق في
قلوب اه��ل الكويت ال��ذي��ن عبروا
ع��ن م �ش��اع��ره��م ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
الشعبي والرسمي.
إلى ذلك تقدم  10ن��واب بطلب
ت� �خ� �ص� �ي ��ص س� ��اع � �ت�ي��ن ل� �ت ��أب�ي�ن

رئيس مجلس األمة السابق املرحوم جاسم الخرافي

ف �ق �ي��د ال �ك��وي��ت امل� ��رح� ��وم ج��اس��م
ال�خ��راف��ي وج��اء ف��ي ن��ص الطلب:
ف� �ق ��دت ال �ك ��وي ��ت اح� ��د رج��االت �ه��ا
ال �ق�ل�ائ��ل ال ��ذي ��ن اج �ت �م �ع��ت فيهم

ال � �ح � �ك � �م� ��ة وال � � � �ص � � ��دق وال � �خ � �ي ��ر
واألم� � � ��ان� � � ��ة وال � � �ت� � ��واض� � ��ع وح� ��ب
الوطن ،وهو املغفور له باذن الله
ت �ع��ال��ى امل ��رح ��وم ج ��اس ��م م�ح�م��د

ع �ب��دامل �ح �س��ن ال � �خ ��راف ��ي رئ �ي��س
مجلس االمة االسبق.
ون�ت�ق��دم ن�ح��ن امل��وق�ع�ين ادن ��اه
ب�ط�ل��ب ت�خ�ص�ي��ص س��اع �ت�ين من
ال� ��وق� ��ت ف� ��ي اول ج �ل �س��ة ق ��ادم ��ة
ل�ت��أب�ين ال��راح��ل الكبير مل��ا ل��ه من
دور وط �ن��ي اج �م��ع ع�ل�ي��ه ال�ن��اس
رس � �م � �ي� ��ا وش � �ع � �ب � �ي� ��ا ل �ي �ت �س �ن��ى
للمجلس املوقر توثيق ما لفقيد
الكويت الراحل من مكانه كبيرة
في قلوب أهل الكويت.
والنواب العشرة موقعي الطلب
عبدالحميد دشتي وطالل الجالل،
وس � �ل � �ط ��ان ال � �ش � �م ��ري وع� �ب ��دال� �ل ��ه
امل� � �ع� � �ي � ��وف ،وف � �ي � �ص� ��ل ال � �ك � �ن� ��دري
ومبارك الحريص وماجد موسى
وم�ح�م��د ط�ن��ا ود.ع � ��ودة ال��روي�ع��ي
وسعدون حماد.

والمعيوف والصالح لتسمية منطقة
سكنية باسمه
ت�ق��دم النائب عبدالله املعيوف
ب��اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ق ��ال ف��ي مقدمته
ل �ق��د ف �ج �ع��ت ال� �ك ��وي ��ت واب� �ن ��اؤه ��ا
ب � ��وف � ��اة م � �ع ��ال ��ي ال � �س � �ي ��د ج ��اس ��م
م �ح �م��د ال �خ ��راف ��ي رئ �ي��س مجلس
االم � ��ة ال� �س ��اب ��ق ،وك � ��ان ل �ل �م��رح��وم
ب� ��اذن ال �ل��ه دور وط �ن��ي ف �ك��ان في
خ��دم��ة ال �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا ،وك ��ان
ص�م��ام االم ��ان ف��ي اح�ل��ك ال�ظ��روف
ال �ت��ي ع�ص�ف��ت ب��ال �ك��وي��ت ع �ل��ى مر
تاريخها السياسي ،وترك بصمة

تفاؤل في وجدان كل كويتي وكان
الدعم دوما ألعمال الخير في بقاع
األرض.
ون � ��ص االق � � �ت � ��راح ع� �ل ��ى االت � ��ي:
عرفانا وتخليدا ل��ذك��رى امل��رح��وم
ج ��اس ��م م �ح �م��د ال� �خ ��راف ��ي م�ع��ال��ي
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ال� �س ��اب ��ق
ت� �س� �م ��ى م �ن �ط �ق��ة غ� � ��رب ع �ب��دال �ل��ه
املبارك باسم املرحوم وهذا اقل ما
يمكن تقديمه ملن اخلص وأوف��ى
للكويت واميرها.

عبدالله املعيوف

خليل الصالح
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الفضل إلطالق اسم
فقيد الكويت على القاعة
الكبرى في مجلس األمة
ت � �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
ب��اق�ت��راح برغبة ج��اء ف��ي مقدمته:
ال ي�خ�ف��ى ع�ل��ى م�ع��ال�ي�ك��م ان وف��اة
م� �ع ��ال ��ي ال� �س� �ي ��د ج� ��اس� ��م م �ح �م��د
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال� �خ ��راف ��ي ال��رئ �ي��س
ال �س��اب��ق مل �ج�ل��س االم � ��ة ال�ك��وي�ت��ي
تعتبر فاجعة اليمة على الشعب
الكويتي كافة ،اال ان��ه ال اعتراض
ع �ل��ى ق �ض ��اء ال �ل ��ه وق � � ��دره ،ف��ال�ع��م
ج��اس��م ال �خ��راف��ي ك��ان��ت وال ت��زال
مواقفه الوطنية املخلصة والوفية
ل� �ل� �ك ��وي ��ت ول � �ل � �ق � �ي� ��ادة ال �ش ��رع �ي ��ة
ول �ل �ش �ع��ب ال �ك ��وي �ت ��ي ،ح �ي��ث ك��ان
اح� � ��د ال� �ح� �ك� �م ��اء ال� �س ��اع�ي�ن دوم� ��ا
ل�ح��ل االزم� ��ات ال �ت��ي ع�ص�ف��ت على
ال� �ح� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى م � ��ر ت��اري �خ �ه��ا
ال �س �ي��اس��ي ،وه� ��و ي�ع�ت�ب��ر ص�م��ام
االمان النيابي في تقريب وجهات
النظر بني النواب اثناء فترة عمله
النيابي وما بعد ذلك منذ ان قرر
اع �ت��زال ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ،وع�ل��ى
الصعيد االق�ل�ي�م��ي وال��دول��ي ك��ان
يعتبر املغفور له باذن الله واجهة
ك��وي �ت �ي��ة ن ��اص� �ع ��ة م� �ش ��رف ��ة ام� ��ام
االقطاب السياسية املختلفة وكان

نبيل الفضل

ه ��و ن��اق��ل ل �ل �س�لام ع �ل��ى مختلف
االصعدة.
وق� ��ال ال �ف �ض��ل ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه
ال � �ع � �ط ��رة وم� ��واق � �ف� ��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة
وسجله الحافل بالعمل الوطني
امل� �ش ��رف ،ف��ان �ن��ي أق �ت ��رح امل��واق �ف��ة
ع�ل��ى ت�س�م�ي��ة ال �ق��اع��ة ال �ك �ب��رى في
مجلس االم��ة الكويتية او املبنى
ال �ج��دي��د مل �ك��ات��ب ال� �س ��ادة ال �ن��واب
ب��اس��م امل�غ�ف��ور ل��ه امل��رح��وم جاسم
محمد عبداملحسن الخرافي.

نقابة مجلس األمة
نعت الخرافي :كان صوتا
للعقل والحكمة
تقدمت نقابة العاملني بمجلس
األم� � ��ة ب ��أح ��ر ال� �ت� �ع ��ازي وخ��ال��ص
املواساة إلى عائلة الخرافي الكرام
وإل��ى رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال �غ��ان��م ف ��ي وف� ��اة رئ �ي��س مجلس
األم � ��ة ال �س ��اب ��ق ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
تغمده الله بواسع رحمته وألهم
ذويه الصبر و السلوان .
وق� ��ال رئ �ي��س ن �ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين
في مجلس األم��ة جمال الشالحي
ف��ي تصريح صحافي إن الكويت
ف � � �ق � � ��دت رج � �ل � ��ا م� � � ��ن رج � ��االت� � �ه � ��ا
ال ��وط � �ن � �ي �ي�ن وامل � �خ � �ل � �ص �ي�ن أف �ن ��ى

حياته في خدمة الكويت وشعبها
وك � � ��ان ص ��وت ��ا ل �ل �ح �ك �م��ة وال �ع �ق��ل
وب �ع��د ال �ن �ظ��ر وت�غ�ل�ي��ب امل�ص�ل�ح��ة
ال�ع��ام��ة م��ؤك��دا أن رح�ي�ل��ه فاجعة
كبيرة على أبناء الشعب الكويتي
حيث ع��رف عنه رحمه الله دماثة
الخلق ومساعدة املحتاجني داخل
وخارج الكويت.
ودع ��ا ال�ش�لاح��ي ال�ل��ه ع��ز وج��ل
أن ي�ت�غ�م��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
السابق جاسم الخرافي برحمته
وأن يغفر له وأن يلهم أهله الصبر
والسلوان.
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الشايع :وزارة التجارة أبلغتنا عدم الحاجة إلنشائها وينبغي إصدارها بقرار ال بقانون

المالية :التأمينات وهيئة االستثمار
مستعدتان للمشاركة في شركة العمالة المنزلية
العوضي :الهدف ليس ربحيا بل توفير عمالة منزلية على مستوى عال من التدريب وبأسعار مخفضة
ع �ق ��دت ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية البرملانية اجتماعا
ام � � � ��س األح � � � � � ��د ،ن� ��اق � �ش� ��ت خ�ل�ال ��ه
االقتراح بقانون املقدم من النائب
كامل العوضي بشأن انشاء شركة
الستقدام العمالة املنزلية ،وقررت
ال �ل �ج �ن��ة ت��أج �ي��ل ان� �ج ��از ت�ق��ري��ره��ا
ب�ش��أن��ه ل�ح�ين وص ��ول ال � ��ردود من
ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ح �ض��رت
االجتماع امس.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل ال�ش��اي��ع ف��ي تصريح عقب
االجتماع أمس ان املؤسسة العامة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة اب� ��دت
موافقتها من حيث املبدأ املشاركة
ف��ي ان�ش��اء ال�ش��رك��ة ،اال انها بينت
ان ق� � ��رارا م �ث��ل ذل� ��ك ي �خ �ض��ع اوال
الى اللجنة املعنية بنظر الجدوى
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة م ��ن امل � �ش� ��روع ،ك�م��ا
ال �ح��ال م��ع ج�م�ي��ع امل �ش��اري��ع ال�ت��ي
ت � �ش� ��ارك ب� �ه ��ا امل ��ؤس � �س ��ة ،م �ش �ي��را
ال��ى ان وزارة التجارة والصناعة
اب� �ل� �غ ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ب� ��ان� ��ه ال ح��اج��ة
النشاء الشركة بقانون ،فباالمكان
ان �ش��اؤه��ا ب �ق��رار ،ش��ري�ط��ة موافقة
وزارة ال � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والعمل.
ول �ف��ت ال �ش��اي��ع ال� ��ى ان ال�ه�ي�ئ��ة
ال� � � �ع � � ��ام � � ��ة ل �ل��اس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار اب � � � ��دت
استعدادها للمشاركة ف��ي انشاء
الشركة ،كما ننتظر رأي مؤسسة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة في
املشاركة بنسبة  % 10فيها ،وكذلك
تم فتح الباب ملشاركة الجمعيات
ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة ،م � ��ن خ� �ل ��ال ات� �ح ��اد
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،وب �ه��ذه
املشاركة يكون اغلب املواطنني قد
ساهموا في انشائها ،الفتا الى ان
اللجنة استمعت خ�لال االجتماع
أم� � ��س ال� � ��ى رأي م � �ق ��دم االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي،
ال� ��ذي اك ��د ان ال �ه ��دف م�ن�ه��ا ليس
ربحيا انما توفير عمالة منزلية
ع �ل��ى م �س �ت��وى ع ��ال م ��ن ال �ت��دري��ب
وال� �ل� �ي ��اق ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة وب ��اس� �ع ��ار
مخفضة.
واوضح الشايع ان مجلس ادارة
الشركة سيضم بجانب املساهمني
امل� �ع� �ن� �ي�ي�ن ب � ��امل � ��وض � ��وع وزارات
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� �ص� �ح ��ة وال � �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ،م�ش�ي��را ال��ى
ان اللجنة تنتظر رد الجهات التي
ستشارك ف��ي ان�ش��اء الشركة التي
يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار
كويتي ،وبعدها ستنجز تقريرها

الشايع والري والعوضي والقضيبي خالل اجتماع اللجنة املالية أمس

وتحيله الى املجلس.
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،اش� � ��ار ال �ش��اي��ع
ال��ى ان اللجنة شكلت فريقا امس
الن �ج��از م� ��واد ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات
امل��رك��زي��ة ،وال ��وص ��ول ال ��ى صيغة
ت� ��واف � �ق � �ي� ��ة ب� � �ش � ��أن امل � � � � � ��واد ال� �ت ��ي
ي ��دور ح��ول�ه��ا ت�ب��اي��ن ب�ي�ن اللجنة
والحكومة ،مشيرا ال��ى ان اللجنة
املالية بعد انتهاء الفريق املشكل
م � ��ن ال� �ص� �ي� �غ ��ة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة س �ي �ت��م
م ��راج� �ع� �ت� �ه ��ا م� ��راج � �ع� ��ة ن �ه��ائ �ي��ة
وب� �ع ��ده ��ا ت �ت �خ��ذ ال �ل �ج �ن��ة ال� �ق ��رار
امل �ن ��اس ��ب وت �ح �ي��ل ت �ق��ري��ره��ا ال��ى
املجلس.
م��ن ج��ان�ب��ه أط �ل��ع ال�ن��ائ��ب كامل

ال� � �ع � ��وض � ��ي ال � �ص � �ح� ��اف � �ي �ي�ن ع �ل��ى
تكاليف استقدام العمالة املنزلية
الهندية وذلك طبقا لكتاب رسمي
وارد م � ��ن ال� � �س� � �ف � ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ف��ي ال �ه �ن��د م �ش �ي��را ال ��ى ان ال�ك�ل�ف��ة
االجمالية للخادمة الهندية تبلغ
 348دي� �ن ��ارا أم ��ا م �ك��ات��ب ال�ع�م��ال��ة
املنزلية فتطرح اسعارا تفوق هذا
ال �س �ع��ر ب�ك�ث�ي��ر وت � �ت� ��راوح م ��ا بني
 1100و .1250
م ��ن ج ��ان ��ب اخ� ��ر اع� �ل ��ن ال �ن��ائ��ب
ال� �ع ��وض ��ي ان � ��ه ح� �ض ��ر اج �ت �م��اع��ا
للجنة املالية أمس والتي ناقشت
تأسيس شركة الستقدام العمالة
املنزلية م��ؤك��دا أن االم��ور تمضي

م� �ث ��ل م � ��ا ن� ��ري� ��د ط �ب �ق ��ا ل �ل �ق��وان�ي�ن
والنظم.
واض � ��اف ان ال� �ش ��ارع ال�ك��وي�ت��ي
م �ت��اب��ع ب��اه �ت �م��ام ه� ��ذا امل ��وض ��وع
معربا عن شكره لكل من اثار هذه
القضية من النواب والصحافيني
وسفراء الكويت في الدول املصدرة
للعمالة املنزلية.
واش� � ��ار ال� ��ى ض� � ��رورة م �ش��ارك��ة
م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية
في الشركة املقترحة كما لفت الى
ان��ه اب�ل��غ رئ�ي��س ال� ��وزراء ووزي ��ري
ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع باملساهمة ان
ك��ان ال�ق��ان��ون يتيح ذل��ك موضحا
ان ��ه ي�ت�ج��ه ك��ذل��ك إل ��ى ت�ق�ص��ي رأي

تكاليف استقدام العمالة المنزلية الهندية بحسب كتاب رسمي موجه من السفارة
الكويتية في الهند لوزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 2015 /4 /21
م
1
2
3
4
5
6
7

الرسوم
الفحص الطبي في الهند
تصديق وزارة الخارجية الهندية على
صحيفة الحالة الجنائية في الهند
رسوم ادارة الهجرة الهندية الذن
مغادرة البالد
رسوم املكاتب لتوفير الخدمات في الهند
رسوم التأشيرة  +رسوم التصديق
على صحيفة الحالة الجنائية في
السفارة الكويتية في الهند

القيمة بالروبية
 4000روبية هندية

ما يعادله بالدينار الكويتي
ما يعادل  20د .ك

 22روبية هندية

ما يعادل  250فلسا كويتيا

 1100روبية هندية

ما يعادل  6د .ك

 500روبية هندية

ما يعادل  2.5دينار كويتي

 5000روبية هندية

ما يعادل  2.5دينار كويتي

ما بني  20.000الى
رسوم غير رسمية تتقاضاها
 70.000روبية هندية -
مكاتب العمالة في الهند
متوسط الرسم45.000 ،
سعر التذكرة (ذهاب فقط)
اجمالي القيمة

ما يعادل  225د .ك
 70د .ك
 348.750د .ك ثالثمئة
وثمان واربعون دينارا
وسبعمئة وخمسون فلسا

الحرس الوطني في املشاركة.
وردا على س��ؤال ه��ل املساهمة
ع��ام��ة او م�ف�ت��وح��ة؟ ب�ين العوضي
ان ��ه ت�ع�م��د ع ��دم ج�ع�ل�ه��ا مساهمة
عامة حتى ال يحتكرها مجموعة
م ��ن ال� �ت� �ج ��ار وان� �م ��ا اراد ج�ع�ل�ه��ا
م� �ف� �ت ��وح ��ة ام� � � ��ام ج� �م� �ي ��ع ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي م ��ن خ�ل��ال ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية حتى يستفيد الجميع
م ��وك ��دا ان ح �ص��ة االس� ��د س�ت�ك��ون
للجمعيات التعاونية.
وق��ال :أفضل أن تكون استفادة
امل � ��واط� � �ن �ي��ن خ� �ل� ��ال ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
التعاونية وليس غيرها».
وأرفق العوضي كتاب السفارة

التكلفة الفعلية
الستقدام العاملة
المنزلية الهندية
حتى وصولها لمنزل
المواطن الكويتي:
 1200 - 1دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
تطلبها م�ك��ات��ب اس�ت�ق��دام
العمالة املنزلية بالكويت.
 60 - 2دي� � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
تطلبها ال�س�ف��ارة الهندية
ب ��ال� �ك ��وي ��ت  20 +دي � �ن� ��ارا
رس � ��وم اإلق ��ام ��ة مل ��دة سنة
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ف � � ��إن ال �ق �ي �م��ة
ال �ف �ع �ل �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي��دف �ع �ه��ا
امل� � ��واط� � ��ن ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ه��ي
 1280دينارا كويتيا.

الهندية املتضمن ما يلي:
 رس � � ��وم اج� � � ��راء ال �ف �ح��وص��اتال�ط�ب�ي��ة ل�ج�م�ي��ع ان� ��واع ال��وظ��ائ��ف
( 4000أرب �ع��ة آالف روب �ي��ة هندية
ب� �م ��ا ي � �ع� ��ادل ع� �ش ��ري ��ن د .ك) ف��ي
جميع العيادات التابعة «للمكتب
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة
ل� � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
الخليج العربية».
 رس� � � � ��وم ت � �ص� ��دي� ��ق ال� � � � � ��وزارةالخارجية الهندية على صحيفة
حالة جنائية ( 22اثنتان وعشرون
روب� �ي ��ة ه �ن��دي��ة ب �م��ا ي� �ع ��ادل 250
فلسا).
 رس� � ��وم ادارة ال� �ه� �ج ��رة إلذنم �غ��ادرة ال �ب�لاد ( 1100أل��ف ومئة
روبية هندية اي ما يعادل  6د .ك).
 رس � � � � ��وم امل� � �ك � ��ات � ��ب ل� �ت ��وف� �ي ��رالخدمات ( 500خمسمائة روبية
هندية بما يعادل  2.5د.ك).
 رس��وم ال�ت��أش�ي��رة والتصديقعلى صحيفة الحالة الجنائية في
السفارة ( 5000خمسة آالف روبية
ه �ن��دي��ة) ،ع�ل��ى ال�ت��أش�ي��رة ط��اب��ع 5
وم�ل�ص��ق ال �ج ��واز ط��اب��ع  10د .ك،
وع�ل��ى الصحيفة الجنائية طابع
 5د .ك.
بعض مالحظات السفارة:
 أم� ��ا رس � ��وم ش��رك��ة ال �خ��دم��اتال � � �ع � ��ام � ��ة ف � � ��ي م � � �ج� � ��ال ال� �ف� �ح ��ص
ال�ط�ب��ي ل�ل�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة وش��رك��ة
م� ��وارد ه� ��اوس ف��ي م �ج��ال اص ��دار
التأشيرات للعمالة ال��واف��دة بهذا
ال �ش��أن ف��إن �ه��ا غ �ي��ر م �ح��ددة حيث
انهما ال ت��زاوال نشاطهما مزاولة
كاملة حتى تاريخه.
 ه � �ن� ��ال� ��ك رس� � � � ��وم او م� �ب ��ال ��غتتقاضاها مكاتب توفير العمالة
في الهند وذلك عند توفير العمالة
املنزلية ،وهي غير رسمية تعتمد
ع �ل��ى ال � �ع� ��رض وال� �ط� �ل ��ب وس��رع��ة
ت��وف �ي��ر ال �ع �م��ل او ال �ع �م��ال��ة ل��رب
العمل وف��ق حاجته امل�ل�ح��ة ،وهي
ت �ت��راوح م��ا ب�ي�ن ( 20000عشرين
الف الى  70000سبعني الف روبية
هندية بما يعادل  100دينار 350 -
دينارا).
 ه ��ذه ال��رس��وم ال ت�ش�م��ل سعرتذكرة السفر.
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الحظت قلة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الصناعي غير النفطي

الميزانيات :تمثيل الجهات الحكومية
في هيئة الصناعة مخالف للقانون
اج� �ت� �م� �ع ��ت ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي مل �ن��اق �ش��ة
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للصناعة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  ،2016/2015حيث
قدرت إيراداتها بـ  49,500,000دينار
وب � ��زي � ��ادة ق ��دره ��ا  % 6ع ��ن ال �س �ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة ال �س ��اب �ق ��ة ،ف ��ي ح �ي�ن ق ��درت
مصروفاتها ب�ـ  41,319,800دينار.
واس�ت�ك�م��اال ملتابعة اللجنة ملعرفة
م��دى جدية الجهات الحكومية في
ت �س��وي��ة م ��ا ع�ل�ي�ه��ا م ��ن م�لاح �ظ��ات،
فقد أف��اد دي��وان املحاسبة ب��أن لدى
الهيئة ن��وع��ا م��ن ال�ج��دي��ة وامل �ب��ادرة
في تسوية مالحظاتها.
وف� � � ��ي إط� � � � ��ار م� �ت ��اب� �ع ��ة ال �ل �ج �ن��ة
ل��دراس�ت�ه��ا ح ��ول م�ج��ال��س اإلدارات
وامل � �ج� ��ال� ��س ال� �ع� �ل� �ي ��ا ف � ��ي ال �ج �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ف �ق��د ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة أن
ت �م �ث �ي��ل ب� �ع ��ض م �م �ث �ل��ي ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية في عضوية مجلس إدارة
ال �ه �ي �ئ��ة ت �م �ث �ي��ل خ ��اط ��ئ وم �خ��ال��ف
ل �ل �ق��ان��ون ،ح �ي��ث أن م�م�ث�ل��ي بعض
ال � � � � � � ��وزارات ف � ��ي ع� �ض ��وي ��ة م �ج �ل��س
إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ي �س��وا م ��ن ال� � ��وزارة
ن�ف�س�ه��ا ك �م��ا ن ��ص ال �ق��ان��ون ب ��ل من
ج� �ه ��ات ت��اب �ع��ة ل� � �ل � ��وزارات امل �م �ث �ل��ة.

ك � �م� ��ا ت � �ب�ي��ن ل� �ل� �ج� �ن ��ة أن ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ت �ت �ي��ح مل�ج�ل��س
إدارت �ه��ا أن يتخذ ق ��رارات تمريرية
 وإن ك� ��ان م �ج �ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ةل ��م ي �س �ت �خ��دم��ه أب� � ��دا ح �س��ب إف � ��ادة
الهيئة في االجتماع  -إال أن اللجنة
ب� ��دأت ت �ح ��ارب م �ث��ل ه ��ذه ال �ظ��واه��ر
غير الصحيحة ف��ي إدارة مجالس
اإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ح�ي��ث تعتمد
ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة وامل�ي��زان�ي��ات
وت�ق��ري��ر امل��راق��ب ال �خ��ارج��ي لبعض
الجهات الحكومية بالتمرير وفي
امل �ق��اب��ل ت �ص��رف م �ك��اف��آت م�ج��ال��س
إدارات � � � � �ه� � � � ��م ب � ��ال � �ك � ��ام � ��ل والح � �ظ � ��ت
ال �ل �ج �ن��ة أن ب �ع��ض ق� � ��رارات مجلس
إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ل��م تتسم بالحيادية
واالس � �ت � �ق �ل�ال � �ي ��ة ال� �ك ��اف� �ي ��ة ن �ت �ي �ج��ة
ل � �ت � �ض� ��ارب امل � �ص� ��ال� ��ح ال � �ن� ��ات� ��ج م��ن
تمثيل القطاع الخاص في مجلس
إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ،وه � ��و م ��ا أدى إل��ى
تأخر اعتماد مجلس إدارة الهيئة
لسنوات طويلةا لدراسة حول إعادة
ت �ق��دي��ر ال �ق �ي��م اإلي� �ج ��اري ��ة ل�ل�ق�س��ائ��م
ال�ص�ن��اع�ي��ة ،وب�س�ب��ب ذل ��ك التأخير
فقد أرجأ مجلس ال��وزراء اعتمادها
لحني دراس�ت�ه��ا م�ج��ددا وذل��ك لعدم

عدنان عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات وبجواره م .عادل الخرافي

تناسب القيم اإليجارية اليوم مع ما
كانت عليه في يوم إعداد الدراسة.
كما اتضح للجنة من خالل النقـاش
قلة أع ��داد الكويتيني العاملني في
ال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي غ �ي��ر ال �ن �ف �ط��ي،
ودع ��ت ال�ل�ج�ن��ة إل ��ى ب ��ذل امل��زي��د من
الجهود لتهيئة املناخ املالئم لجذب
امل��زي��د م��ن األي��دي العاملة الوطنية
ذات الكفاءة الفنية ،خاصة أن قانون
إنشاء الهيئة نص على «أن ال يجوز
أن ت�ق��ل نسبة ال�ع��ام�ل�ين الكويتيني
في أي منشأة أو حرفة صناعية عن

 % 25من مجموع العاملني فيها».
أم ��ا ي�خ��ص ال�ق�س��ائ��م الصناعية
الخاضعة إلش��راف الهيئة ،فلم تقم
ال�ه�ي�ئ��ة ح �ت��ى اآلن ب�ح�ص��ره��ا وف��ق
اش� �ت ��راط ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ج �ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي ��ة ،وه� � ��ي م� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات
املستمرة التي ما زالت اللجنة تدعو
إلى ضرورة تالفيها خاصة أنه من
غير املقبول أن ت�ك��ون الهيئة وهي
الجهة الحكومية املناط بها توزيع
القسائم الصناعية للغير دون أن
تعرف أعدادها حتى اآلن.

والحظت اللجنة أن تأخر الهيئة
ف��ي تنفيذ م�ش��روع�ه��ا االس�ت�ش��اري
ب� � �ش � ��أن إع� � � � � ��داد (اإلس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة
ال �ص �ن��اع �ي��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت )2035
ق � ��د ت �س �ب ��ب ف � ��ي رف� � ��ع ت �ك �ل �ف �ت��ه م��ن
 250,000دي� �ن ��ار إل � ��ى 1,000,000
دي � � � �ن � � � ��ار ف � � � ��ي أق � � � � ��ل م � � � ��ن س � �ن � �ت �ي�ن.
وأما بشأن املشاريع اإلنشائية ،فقد
ارت �ف �ع��ت ت�ك�ل�ف��ة م �ش��روع ال �ش��دادي��ة
ال�ص�ن��اع�ي��ة إل��ى  97م�ل�ي��ون دون أن
ت�ص��ل نسبة اإلن �ج��از ف�ي��ه إل��ى % 1
حتى اآلن ،رغم أنه معتمد منذ أكثر

من  10س�ن��وات ،كذلك ال ت��زال نسب
اإلنجاز ضعيفة في مشروع تطوير
وص�ي��ان��ة ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة للقطعة
( )11من منطقة صبحان الصناعية.
وأوص � � � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة إل � � ��ى ض � � ��رورة
اإلس � ��راع ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه امل�ش��اري��ع
الحيوية والتي من شأنها أن توفر
أكثر من  1000قسيمة صناعية مع
ضبط تكاليف اإلنشاء.
والح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة ك�ث��رة الجهات
الحكومية املعنية بمشاريع إدارة
البيئة (معالجة النفايات) رغ��م أنه
مشروع صناعي بحت ويفترض أن
تتطور آل�ي��ة االن�ت�ف��اع م��ن النفايات
واالت � �ج� ��اه إل� ��ى ت ��دوي ��ره ��ا ب� ��دال م��ن
م �ع��ال �ج �ت �ه��ا ف �ق��ط ن �ظ ��را أله�م�ي�ت�ه��ا
اق �ت �ص��ادي��ا وب�ي�ئ�ي��ا ب��اإلض��اف��ة إل��ى
كونها بديال حقيقيا لعقود النظافة
ال�ت��ي ارتفعت تكلفتها ارتفعت من
 75م�ل�ي��ون دي �ن��ار إل ��ى  285مليون
دينار ،وسيكون للجنة وقفة خاصة
ل��دع��م ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�ت��ت –
لألسف – بني الجهات الحكومية.

اإلسكانية :توزيع القسائم
وفقا للمخطط

المرافق تصل إلى صيغة توافقية
حول تعديالت قانون االتصاالت

اطمأنت اللجنة االسكانية لسير
ال �ع �م��ل ف ��ي امل� �ش ��اري ��ع االس �ك��ان �ي��ة
ال �ج��دي��دة خ�ل�ال اج �ت �م��اع �ه��ا أم��س
ب��وزي��ري ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م .أحمد
الجسار وال��دول��ة لشؤون اإلسكان
ياسر أبل وذلك في اطار متابعتها
لتنفيذ الخطة االسكانية واملرافق
املرتبطة بها.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
راك� � � � � � ��ان ال � �ن � �ص � ��ف ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي عقب االج�ت�م��اع ام��س ان
االجتماع مع الوزيرين أتى حرصا
م��ن ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة الخطط محمد الجبري وفيصل الكندري وراكان النصف خالل االجتماع
االس �ك��ان �ي��ة وم �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء،
للتأكد من سير الخطط فضال عن ي �س �ي��ر ح �س��ب خ �ط��ة ال � � ��وزارة وم��ا ان عمل اللجنة غير مرتبط ب��دور
التأكيد على التواريخ للتوزيعات ه��و م��رس��وم ل��ه وت��أك��دن��ا م��ن ع��دم االنعقاد.
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ع �ل��ى امل �خ �ط��ط وه� ��ذا وج � ��ود اي ع ��واق ��ب ام � ��ام ال� � ��وزارة
وبني النصف ان اللجنة تحرص
يأتي من حرص اللجنة على اقران الت �م��ام ع�م�ل�ه��ا ،ك��اش�ف��ا ان اللجنة ع� �ل ��ى اق � � �ت� � ��ران ال � � �ج� � ��دول ال ��زم� �ن ��ي
ال �ت��وزي �ع��ات م��ع ال�ف�ع��ل ع�ل��ى أرض االسكانية ستواصل عملها خالل ل�ت��وزي��ع ال�ق�س��ائ��م االس�ك��ان�ي��ة على
ال��واق��ع .واض��اف النصف ان وزارة االج � ��ازة ال�ص�ي�ف�ي��ة مل�ج�ل��س االم ��ة ،امل�خ�ط��ط م��ع ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ف�ع�ل��ي لها
ال �ك �ه��رب��اء اك� ��دت ل�ل�ج�ن��ة ان العمل وذل� ��ك ح��رص��ا ع �ل��ى س �ي��ر االع �م��ال وخاصة البنى التحتية او املرافق
ع �ل��ى ط ��رح امل �ح �ط��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة امل�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا ،حيث العامة التابعة للمدن االسكانية.

أن �ه��ت ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة
خ� � � �ل � � ��ال اج� � � �ت� � � �م � � ��اع� � � �ه � � ��ا أم � � ��س
دراس � ��ة ت �ع��دي�لات ق ��ان ��ون هيئة
االت �ص��االت فيما ارج ��أت اتخاذ
ق� � ��رار ف� ��ي ش � ��أن ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
البلدية الى اجتماع مقبل.
وذك ��ر رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
عادل الجارالله في تصريح الى
الصحافيني ان اللجنة توصلت
إلى صيغة توافقية للمقترحات
النيابية املتعلقة بتعديل قانون
ه� �ي� �ئ ��ة االت � � �ص � � ��االت وس �ت �ح �ي��ل
ت �ق ��ري ��ره ��ا إل � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س الفضل والخرافي وموسى والهدية
االمة االسبوع الجاري ليتسنى
ادراجه على جدول االعمال.
ش ��رع ��ت ف� ��ي م �ن��اق �ش��ت ت �ع��دي��ل
واوض � � ��ح ان م ��ن ال �ت �ع��دي�لات ق� � ��ان� � ��ون ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة وامل� �ت� �ض� �م ��ن
امل �ق �ت��رح��ة م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت �م��وي��ل مقترحات بتعديل نحو  61مادة
الهيئة ،باالضافة الى امور فنية مبينا انها تحتاج وقتا طويال،
مرتبطة بالتزام الهيئة بقوانني فقررت اللجنة استكمال النقاش
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة وامل �ن��اق �ص��ات في اجتماع مقبل.
وهيئة مكافحة الفساد.
وأضاف ان التعديالت تتعلق
واشار الخرافي الى ان اللجنة ب ��ال� �ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن اخ � �ت � �ص ��اص ��ات

ال �ب �ل��دي��ة وان� �ت� �خ ��اب ��ات امل�ج�ل��س
ال �ب �ل��دي وال � �ج� ��زاءات ،ب��االض��اف��ة
ال ��ى ض��م م��ا ي �ق��ارب  24منطقة
س �ك �ن �ي��ة ج� ��دي� ��دة ال � ��ى ال� ��دوائ� ��ر
االنتخابية.
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استفسر عن أسباب تأخير طرح المناقصة

حماد يسأل عن الشركات المؤهلة
إلنشاء مجمع الوزارات بالجهراء
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب س � �ع � ��دون ح �م��اد
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
وزي� � � ��ر ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء ق� � ��ال ف��ي
مقدمته ق��ام وزي��ر االش �غ��ال العامة
وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء ال �س ��اب ��ق
عبدالعزيز االبراهيم وفريق الوزارة
امل��راف��ق ل��ه ف��ي جلسة مجلس االم��ة
امل �ن �ع �ق��دة ب �ت��اري��خ 2014 /12 /16
بعرض ومناقشة امل�ش��اري��ع املكلفة
ب�ه��ا وزارة االش �غ��ال ال �ع��ام��ة ،وك��ان
م ��ن ض �م��ن ت �ل��ك امل �ش��اري��ع م �ش��روع
ان �ش ��اء وان� �ج ��از وت��أث �ي��ث وص�ي��ان��ة
مبنى مجمع ال��وزارات في محافظة
الجهراء.
وطالب افادته بما يلي:
 كم ع��دد الشركات التي تقدمتل�ل�ت��أه�ي��ل مل�ن��اق�ص��ة م �ش��روع ان�ش��اء
وان� �ج ��از وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة مبنى
مجمع الوزارات بمحافظة الجهراء؟

الهرشاني:
توفير الميزانية
الكافية لترميم
نادي الصليبخات

وك��م ع��دد ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت��م قبول
تأهيلها؟
 ت� � ��زوي� � ��دي ب� �ك� �ش ��ف ت �ف �ص �ي �ل��يب��اس �م��اء ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت ��م ق�ب��ول
ت��أه�ي�ل�ه��ا مل�ن��اق�ص��ة م �ش��روع ان�ش��اء
وان� �ج ��از وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة مبنى
مجمع الوزارات بمحافظة الجهراء،
م � ��ع ت� � ��زوي� � ��دي ب� �ك� �ش ��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي
باسماء الشركات التي تم استبعاد
ت��أه�ي�ل�ه��ا ل�ل�م�ن��اق�ص��ة ،م��ع توضيح
اسباب االستبعاد لكل شركة على
حدة.
 ما اسباب تأخير طرح مناقصةم� �ش ��روع ان� �ش ��اء وان � �ج� ��از وت��أث �ي��ث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى م �ج �م��ع ال � � ��وزارات
بمحافظة الجهراء عن املوعد املحدد
ل� �ه ��ا؟ وه � ��ل ل � ��دى وزارة االش� �غ ��ال
ال �ع ��ام ��ة ال ��رغ �ب ��ة ف ��ي ت��أج �ي��ل ط��رح
ت �ل��ك امل �ن��اق �ص��ة؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة

سعدون حماد

ب��االي�ج��اب ،فما تلك االس �ب��اب التي
دع ��ت وزارة االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ال��ى
تأجيل طرح تلك املناقصة؟
 هل لدى وزارة االشغال العامةع��وائ��ق ق��ان��ون�ي��ة او ع��وائ��ق اداري ��ة

دع� ��ت ال� ��ى ت��أج �ي��ل وت �ع �ط �ي��ل ط��رح
م �ن��اق �ص��ة م �ش ��روع ان �ش ��اء وان �ج��از
وت ��أث� �ي ��ث وص� �ي ��ان ��ة م �ب �ن��ى م�ج�م��ع
ال� � ��وزارات ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء؟ اذا
ك��ان��ت االج��اب��ة ب��االي�ج��اب ،فما تلك
ال�ع��وائ��ق ال�ت��ي تسببت ف��ي تعطيل
طرح تلك املناقصة؟
 ه ��ل م �ن��اق �ص��ة م� �ش ��روع ان �ش��اءوان� �ج ��از وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة مبنى
مجمع ال��وزارات بمحافظة الجهراء
م� � ��درج� � ��ة ض � �م� ��ن م� � �ش � ��اري � ��ع خ �ط��ة
التنمية؟
 ت � ��زوي � ��دي ب �ك ��اف ��ة امل �خ��اط �ب��اتالخاصة بمناقصة م�ش��روع انشاء
وان� �ج ��از وت��أث �ي��ث وص �ي��ان��ة مبنى
مجمع ال��وزارات بمحافظة الجهراء
وال� �ت ��ي ت �م��ت ب�ي�ن وزارة االش� �غ ��ال
العامة وكافة الجهات املعنية بطرح
املناقصة.

دشتي :استجواب وزير التجارة إذا تم
توريد الحديد من دون مناقصة
ل � � � ��وح ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د
دش �ت��ي ب��اس �ت �ج��واب ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال��وزراء وزير املالية وزير التجارة
ب��ال��وك��ال��ة ان��س ال�ص��ال��ح اذا م��ا تم
توقيع عقد توريد الحديد من دون
طرح املوضوع من خالل مناقصة.
وق � � � � ��ال دش � � �ت� � ��ي ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين :ي ��ا م �ع��ال��ي ال ��وزي ��ر
اس�م�ع�ه��ا م�ن��ي بشكل م�ب��اش��ر فقد
بلغني ان هناك نية للتعاقد على
كمية م��ن الحديد م��ن خ�لال شركة
ال �ت �م��وي��ن وس� �ب ��ق ان ح ��ذرن ��ا م��ن

توقيع ه��ذا العقد وطالبنا بطرح
االمر في مناقصة عامة لكن علمت
ان وزارة ال �ت �ج��ارة ب �ص��دد توقيع
هذا العقد واذا ما تم هذا التوقيع
فسأستجوب وزير التجارة.
اض � � � � � � � � ��اف أن � � � � � � ��ه الب � � � � � � � � ��أس م� ��ن
ت�م��دي��دال�ع�ق��د ال �ح��ال��ي ش �ه��را مثال
لحني ط��رح املناقصة ام��ا التوقيع
املباشر فهذا يعني االستجواب.
عبدالحميد دشتي

حمد الهرشاني

ت � � � �ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ح� �م ��د
ال �ه��رش��ان��ي ب��اق �ت��راح برغبة
ط��ال��ب فيه بتوفير امليزانية
ال � �ك � ��اف � �ي � ��ة ل � �ت� ��رم � �ي� ��م ن � � ��ادي
ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ال��ري��اض��ي مع
ت �ع��دي��ل أرض� �ي ��ة م �ل �ع��ب ك��رة
القدم نظرًا ملرور فترة زمنية
طويلة على إنشاء ملعب كرة
ال �ق ��دم ل �ن ��ادي ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات
ال��ري��اض��ي ول �ع��دم صالحية
أرض � �ي ��ة امل �ل �ع��ب ل �ل �ع��ب ك��رة
ال �ق��دم وإض��اف��ة ل�ع��دم وج��ود
مدرج آمن.

 ...ويطلب االطالع على تصاريح
مقاول جسر جابر
وجه النائب عبدالحميد دشتي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر امل��واص�لات وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع�ي�س��ى
الكندري طالب فيه تزويده باآلتي:
 - 1ان كانت هناك أية تراخيص
ق � � ��د م � �ن � �ح� ��ت ل � �ل � �م � �ق� ��اول (ش� ��رك� ��ة
ه �ي ��ون ��داي) امل �ن �ف��ذ مل �ش ��روع جسر
جابر لغرض التشوينات او اقامة
خالطات مركزية.

 - 2كم عدد التراخيص املمنوحة
تفصيال؟
 - 3ان كانت هناك أية تجاوزات
ع �ل��ى م ��ا ت ��م م �ن �ح��ه ل �ل �م �ق��اول م��ن
تراخيص؟
 - 4ن� � �س � ��خ م� � � ��ن امل � �خ � �ط � �ط� ��ات
ل�ل�م�س��اح��ات امل��رخ �ص��ة ون �س��خ من
املخططات وفقا للواقع؟
 - 5نسخ من عقود امالك الدولة

املبرمة مع املقاول.
 - 6بما تم اتخاذه من اج��راءات
ب� � �ش � ��أن امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات إن وج� � ��دت
وتفاصيل مبالغ الغرامات املطبقة
ع �ل��ى امل � �ق� ��اول ب� �ش ��أن ك ��ل م�خ��ال�ف��ة
ع �ل��ى ح � ��دة .واج �م��ال��ي امل �خ��ال �ف��ات
مجتمعة.

المعيوف يستوضح
استخدام محاجر بيطرية
كأراض تخزينية
وج��ه ال�ن��ائ��ب عبدالله املعيوف
س � � ��ؤاال إل � ��ى وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط وزي� ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون م �ج �ل ��س األم � ��ة
ق��ال ف��ي مقدمته لقد ق��ام��ت املدير
ال� �ع ��ام ل �ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ب��ال��وك��ال��ة
ن �ب �ي �ل��ه ال �خ �ل �ي��ل ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
استخدام محاجر بيطرية كأراض
تخزينية ب�ت��اري��خ 2014/ 10/19
وملده تناهز ثمانية أشهر لشركة
ل��ؤل��ؤة ال�خ�ل�ي��ج ل �ت �ج��ارة امل��واش��ي
ب�خ�لاف ال �ل��وائ��ح وت�ع��ام�ي��م وزارة
املالية الخاصة باستخدام مرافق
ال ��دول ��ة م�ط��ال�ب��ا ت ��زوي ��ده بالسند
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل �ت �س �ه �ي��ل اس� �ت� �خ ��دام
محاجر بيطرية كأراض تخزينية
واس� �م ��اء م�ل�اك ال �ش��رك��ة امل ��ذك ��ورة
امل�س�ت�خ��دم��ة للمحاجر البيطرية
ل � �ت � �خ� ��زي� ��ن االغ � � � �ن� � � ��ام وال � � ��رس � � ��وم
امل �س �ت �ح �ق��ه ال� ��واج� ��ب ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا
ف��ي ح��ال اس�ت�خ��دام م��راف��ق ال��دول��ه
ال� �ش ��رك ��ات
للتخزين و اسماء
ال � �خ ��اص ��ة االخ � � � ��رى ال � �ت� ��ي ق��ام��ت
ب��اس �ت �خ��دام امل �ح��اج��ر ال�ب�ي�ط��ري��ة

عبدالله املعيوف

اسوة بالشركة الحالية
مطالبا ت��زوي��ده بعقد تأسيس
ال� �ش ��رك ��ه امل � ��ذك � ��ورة وامل � ��راس �ل��ات
وال� �ع� �ق ��ود وال� �ت ��راخ� �ي ��ص امل �ب��رم��ة
م��ع ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة م��ع ت��زوي��ده
بموافقة ادارة الفتوى والتشريع
ووزارة امل ��ال� �ي ��ة ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
مرافق الدولة كأراض تخزينية.

 ..ويجدد مساءلته وزيرة
الشؤون ما لم تحل إشكالية
انتخابات جمعية كيفان
ج � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب ��دال �ل ��ه م �ع �ي��وف
تمسكه بمساءلته السياسية لوزير
ال �ش��ؤون االجتماعية وال�ع�م��ل وزي��رة
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح
مالم تحل اشكالية انتخابات جمعية
كيفان التعاونية.
وقال املعيوف في تصريح صحفي
يوم امس ان ادارة الفتوى والتشريع
ع�ن�ف��ت وزارة ال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ات �خ��اذه��ا ق � ��رارا ب��وق��ف
انتخابات جمعية كيفان التعاونية
دون الرجوع اليها وبخالف ما ذكره
وك�ي��ل وزارة ال �ش��ؤون ب��أن��ه اخطرهم
شفهيا بالقرار واخذ موافقتهم.
وت��اب��ع امل�ع�ي��وف ال�ي��وم م��ن نصدق
وك � �ي� ��ل ال � � � � � ��وزارة ام ادارة ال� �ف �ت ��وى

والتشريع التي عنفت وزارة الشؤون
الت �خ��اذه��ا ق� ��رار دون ال ��رج ��وع ال�ي�ه��ا
وتقديمها بطلب الستعجال املحكمة
ل �ل �ن �ظ��ر ب��االس �ت �ش �ك��ال امل � �ق ��دم ح ��ول.
ان �ت �خ��اب��ات ج �م �ع �ي��ة ك �ي �ف��ان وامل �ق ��رر
النظر به اليوم.
واك ��د امل�ع�ي��وف ان وزي ��رة ال�ش��ؤون
ي �ب��دو ان �ه��ا غ �ي��ر م�ت�ف��رغ��ة ل�ل�ن�ظ��ر في
مخالفات العاملني بالوزارة ومتفرغة
فقط للتعيينات وتصفية الحسابات
م �ث �ل �م ��ا ف� �ع� �ل ��ت م � ��ع ال� ��وك � �ي� ��ل ج �م ��ال
ال ��دوس ��ري وال��دك �ت��ور ع �ب��دال �ل��ه سهر
م�ش��ددا على ان مساءلته قائمة مالم
تحل مشكلة انتخابات جمعية كيفان.

الميزانيات تنظر رواتب السنة
المالية 2016/2015
ت � �ن � �ظ � ��ر ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ت �ق��دي��رات
الباب األول والخاصة باملرتبات
ب �م �ي��زان �ي��ة ال � � � � ��وزارات واإلدارات
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي � ��ة
 2016/2015بحضــور ممثلني عن
وزارات الدفاع واألشغال العامة
وامل��ال �ي��ة ودي� ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
وامل � �ج � �ل� ��س األع � � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط

وال �ت �ن �م �ي��ة وج� �ه ��از ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ودي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ولجنة البيوت االستشارية فيما
ت �س �ت �ك �م��ل ل �ج �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ت �ج��اوزات هيئة ال��زراع��ة مناقشة
م �س��ودة ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي للجنة
خالل اجتماعها اليوم.

aldostoor

االثنين  07شعبان  25 . 1436مايو 2015

برلمان

07

وجه حزمة أسئلة لوزير التجارة بهذا الخصوص

الجبري :شركة نقل بضائع استولت على أراضي الدولة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
ح��زم��ة م��ن االس�ئ�ل��ة ل��وزي��ر ال�ت�ج��ارة
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ط��اول وال �ت �ج��اوز على
امل� � ��ال ال � �ع� ��ام م� ��ن ب �ع ��ض ال �ش ��رك ��ات
ال �ت��ي ال ت �ل �ت��زم ب��ال �ق��ان��ون مستغلة
ت��راخ��ي ب�ع��ض ال�ج�ه��ات الحكومية
وت �ق��اع �س �ه��ا ف ��ي س �ب �ي��ل االس �ت �ي�لاء
ع�ل��ى ب�ع��ض االراض � ��ي واالس �ت �ف��ادة
منها ت�ج��اري��ا ،مشيرا ال��ى ان امل��ادة
 17من الدستور التي تدعو للحفاظ
على امل��ال ال�ع��ام ،وال ��ذود عنه تؤكد
أن ح��رم �ت��ه ت��أت��ي ف ��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
واب ��راء للذمة وح�ف��اظ��ا على القسم
ال��ذي ادي�ن��اه فاننا نحمل الحكومة
تقاعسها وتخاذلها للحفاظ على
املال وحمايته.
وب�ين النائب الجبري ان��ه استند
في ه��ذه القضية ال��ى تقارير دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة املتتالية بشأنها وع��دم

تحرك الحكومة وخصوصا وزارة
التجارة منذ سنوات وهذا ما يضع
الف عالمة استفهام حول املوضوع
ويدل داللة واضحة على وجود أيد
خفية مع االسف ال يطالها القانون
وتتجاوز على امل��ال العام باملاليني
في حني اننا نبحث عن حلول مالية
كبديل استراتيجي تواجهه الدولة
ولو ان الحكومة ذهبت لوقف الهدر
وال �س��رق��ات وال �ت �ج��اوزات ل�ك��ان ه��ذا
كفيال بتوفير مبالغ طائلة تغنينا
ع ��ن ب �ع��ض ال �ح �ل��ول ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا
الحكومة والتي مع االسف قد تطال
املواطن ومعيشته.
واوض � � � ��ح ال � �ن ��ائ ��ب ال � �ج � �ب ��ري ان
اح ��دى ال �ش��رك��ات ق��د اس�ت��ول��ت على
مساحة اراض��ي املنطقة الحرة منذ
ع ��ام  2006ق��ام��ت ف��ي ع�م�ل�ي��ة النقل
وال �ت �خ��زي��ن واالس �ت �ع �م��ار م��ن خ�لال

محمد الجبري

شركة أنظمة نقل البضائع املعروفة
ب� ��اس� ��م ش� ��رك� ��ة (خ.ج ل �ل �ن �ق �ل �ي��ات)
بمساحة ت�ق��در باكثر م��ن  450الف
م �ت��ر م ��رب ��ع وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ب�ع�م�ل�ي��ات
ت �خ��زي��ن واس �ت �ث �م��ار وم �ن��اول��ة دون
سند قانوني وقامت وزارة التجارة

منذ ذلك الحني كونها املشرف على
املنطقة الحرة بعد فسخ عقدها مع
احدى الشركات عام  2006من خالل
ق��رار مجلس ال��وزراء رقم  512لسنة
 1997ب �ش��أن ان �ش��اء امل�ن�ط�ق��ة ال�ح��رة
ب�م�ي�ن��اء ال �ش��وي��خ ان امل �س��اح��ة التي
اس �ت��ول��ت ع�ل�ي�ه��ا م��ؤس �س��ة امل��وان��ئ
خ��اض�ع��ة للمنطقة ال �ح��رة امل�ش��رف��ة
عليها وزارة التجارة وق��د خاطبت
وزارة ال �ت �ج��ارة ب �ك �ت��اب م��وج��ه من
وزي��ر التجارة الى وزي��ر املواصالت
كونه رئيس مجلس ادارة مؤسسة
امل � ��وان � ��ئ رق� � ��م  22531امل � � � ��ؤرخ ف��ي
 2003/10/8بطلب تسليم املساحة
امل � � ��ذك � � ��ورة وال� � �ت � ��ي ت � ��م االس� �ت� �ي�ل�اء
عليها اال ان املؤسسة ما طلت ولم
تستجب ،مبينا ان هناك محاوالت
م� ��ن وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ب� �ه ��ذا ال �ش��أن
متكررة ومتعددة ولم يتم اي رد.

واض � � ��اف ال� �ج� �ب ��ري ان م ��ا س�ب��ق
يعزز شكوكنا بوجود شبكة لنهب
اموال الوطن ومقدراته وعليه قمنا
ب �ت��وج �ي��ه اس �ئ �ل��ة ل ��وزي ��ر ال �ت �ج��ارة
وج�م�ي��ع امل�س�ت�ن��دات ال�خ��اص��ة بهذا
االم ��ر ب�ح��وزت�ن��ا وم��وج��ودة بتقرير
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة مل��ن ي��ري��د االط�ل�اع
عليها.
وط � �ل� ��ب ال � �ج � �ب� ��ري ف � ��ي اس �ئ �ل �ت��ه
تزويده بقرار مجلس ال��وزراء الذي
ي �م �ن��ح وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ال� �ح ��ق ف��ي
االش��راف على املنطقة الحرة ومدى
صالحياتها وكتب الجهات املعنية
بهذا الصدد وخاصة بلدية الكويت
وال �ت �ص��وي��ر ال �ج��وي ل �ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة
وم�س��اح�ت�ه��ا؟ وامل �س �ت �ن��دات لجميع
املراسالت التي تمت بشأن مخاطبة
وزارة ال�ت�ج��ارة ب��االراض��ي ال�ت��ي تم
االس� �ت� �ي�ل�اء ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ش��رك��ة

استفسر عن أسباب وقف صرف مستحقات األطباء عن ساعات الخفارة

التميمي يسأل العبيدي عن مواعيد العمل
الرسمية في 3مراكز صحية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي
س ��ؤال �ي�ن إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح ��ة د .ع�ل��ي
العبيدي طالب في سؤاله االول تزويده
باآلتي:
 -1م� ��ا م ��واع� �ي ��د ال� �ع� �م ��ل ال��رس �م �ي��ة
للمراكز الصحية التالية :مركز الوفرة
ال �ص �ح ��ي  -م ��رك ��ز ال� �خ� �ي ��ران ال �ص �ح��ي
 م��رك��ز ع �ب��دال �ع��زي��ز ال ��راش ��د ال�ص�ح��ي(بنيدر)؟
 -2ما ع��دد املوظفني واالداري�ي�ن لكل
مركز حاليا؟ وما العدد الفعلي املطلوب
لكل مركز من املراكز املذكورة؟
 -3ك� ��م ع � ��دد ال �ف �ن �ي�ي�ن م� ��ن ال � �ك� ��وادر
التمريضية والطبية وفنيي املختبرات
لكل مركز على حدة؟
 -4من املسؤولون املخولون بتوقيع
نقل املوظفني لهذه املراكز خالل العامني
2014/2013؟ وم��ا امل �ب��ررات القانونية
والوظيفية لنقل املوظفني؟
 -5ه��ل ي �ت��م اع �ت �م��اد ن �ظ��ام البصمة
للموظفني في املراكز املذكورة؟ وما هي
مواعيد عملهم؟ وما االجراءات املتخذة
بمن يتغيب؟
يرجى ت��زوي��دن��ا باحصائية بيانية
ل �ت��وض �ي��ح ت�ض�خ��م ع ��دد امل��وظ �ف�ي�ن في
هذه املراكز.
 -6ك� ��م أع � � ��داد امل ��راج� �ع�ي�ن ل �ل �م��راك��ز
امل � ��ذك � ��ورة ق �ي��اس��ا ب ��امل ��راك ��ز ال��داخ �ل �ي��ة
للمناطق؟

 -7وك� � ��م ع� � ��دد م� �ت ��وس ��ط امل��وظ �ف�ي�ن
ل � �ل � �م� ��راك� ��ز ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ذات ال� �ك� �ث ��اف ��ة
السكانية؟
وس� ��أل ال�ت�م�ي�م��ي وزي� ��ر ال�ص�ح��ة في
سؤاله الثاني عن اآلتي:
 -1ما اسباب وقف صرف املستحقات
امل��ال �ي��ة ل�لاط �ب��اء ع��ن س��اع��ات ال �خ�ف��ارة
اإلضافية املقررة لهم وفق قرار مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م ( )2010/5بشأن
وظ��ائ��ف وم��رت �ب��ات االط �ب��اء ال�ب�ش��ري�ين
واالس �ن��ان؟ ومل ��اذا ل��م يتم م��راج�ع��ة هذا
ال �ق��رار م�ن��ذ  5س�ن��وات م��ن ت��اري��خ وق��ف
صرف املستحقات املذكورة أعاله.
 -2م ��ا اآلل � �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �ن��د ال �ي �ه��ا
ال ��وزارة ف��ي تنظيم ال�خ�ف��ارات الواجبة
اداؤه ��ا م��ن االط�ب��اء شهريا؟ واالض��رار
ال �ت��ي ق��د ت�ت��رت��ب ع�ل��ى امل��رض��ى نتيجة
سوء تنظيمها؟
م � �ط� ��ال � �ب� ��ا ت� � � ��زوي� � � ��ده ب� �ن� �س� �خ ��ة م��ن
ال � �ق ��رار ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ال � �ص ��ادر ب�ت�ح��دي��د
ع ��دد س��اع��ات ال �خ �ف��ارة امل �ق��ررة ق��ان��ون��ا
والواجب على االطباء تغطيتها خالل
الشهر ال��واح��د باملستشفيات وامل��راك��ز
الصحية املختلفة؟ م��ع توضيح اآللية
ال �ت��ي ت�س�ت�ن��د ع�ل�ي�ه��ا ال� � ��وزارة لتقسيم
عدد ساعات الخفارة وتوزيعها خالل
الشهر بمختلف التخصصات الطبية؟
 -3هل يتساوى عدد ساعات خفارة
االط �ب��اء بجميع التخصصات الطبية

عبدالله التميمي

وامل� �س� �ت ��وي ��ات ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة؟ اذا ك��ان��ت
االج ��اب ��ة ب ��االي� �ج ��اب او ال �ن �ف��ي ي��رج��ى
ت ��زوي ��دي ب�ك�ش��ف ت�ف�ص�ي�ل��ي ي �ب�ين ع��دد
الساعات املحددة شهريا لكل تخصص
وكل مستوى وظيفي منفصال؟
 -4ك� ��م ق �ي �م��ة ب � ��دل ال � �خ � �ف ��ارة ال� ��ذي
ي �ت �ق ��اض ��اه ال �ط �ب �ي��ب ش� �ه ��ري ��ا؟ ي��رج��ى
ت ��وض� �ي ��ح ال �ق �ي �م ��ة ب �ك �ش��ف ت�ف�ص�ي�ل��ي
ي �ب�ين م �س �ت�ح�ق��ات ك ��ل ت �خ �ص��ص طبي
وم�س�ت��وي وظ�ي�ف��ي؟ م��ع ح�س��اب القيمة
الفعلية (لكل ساعة عمل) خالل الخفارة
الواحدة.
 -5ما قيمة الخفارة التي تتصادف
م� ��ع ال �ع �ط ��ل واألع� � �ي � ��اد ال ��رس� �م� �ي ��ة؟ ان
كانت بنفس القيمة املنصوص عليها

ل�ل�خ�ف��ارات ب��األي��ام االع�ي�ت��ادي��ة فما هو
سبب عدم زيادتها بمثل تلك املناسبات
أسوة ببعض موظفي الدولة؟
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ك �ش��ف تفصيلي
يبني املبالغ املالية (الشهرية/السنوية)
ال �ت��ي يستحقها ك��ل م�س�ت��وى وظيفي
م��ن األط�ب��اء البشريني واألس�ن��ان  -بكل
ت �خ �ص��ص ط� �ب ��ي  -ع� ��ن ع � ��دد س ��اع ��ات
ال� �خ� �ف ��ارة ال� ��زائ� ��دة ال �ت ��ي ي�ش�ت�غ�ل��ون�ه��ا
وفقا لقرار مجلس الخدمة املدنية رقم
( )2010/5ب �ش��أن وظ ��ائ ��ف وم��رت �ب��ات
االطباء البشريني واألسنان الكويتيني؟
 -6ه��ل قامت وزارة الصحة بصرف
املستحقات امل��ال�ي��ة ل�لاط�ب��اء ع��ن العدد
االض � ��اف � ��ي ل � �س ��اع ��ات ال � �خ � �ف� ��ارة ال �ت��ي
يشتغلونها ش�ه��ري��ا ح�س��ب ن��ص ق��رار
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م ()2010/5
ب � �ش� ��أن وظ � ��ائ � ��ف وم� ��رت � �ب� ��ات االط � �ب� ��اء
ال �ب �ش��ري�ين واالس� �ن ��ان ال�ك��وي�ت�ي�ين منذ
اق ��رار ه��ذا ال�ح��ق ح�ت��ى ت��اري��خ االج��اب��ة
ع � �ل ��ى ال� � � �س � � ��ؤال؟ اذا ك� ��ان� ��ت االج� ��اب� ��ة
ب��االي �ج��اب ي��رج��ى ت �ح��دي��د امل� ��دد ال�ت��ي
ت��م ص��رف امل�ب��ال��غ عنها وامل ��دد ال�ت��ي لم
ي �ت��م ص��رف �ه��ا؟ م ��ع ت��وض �ي��ح األس �ب��اب
التي حالت دون تنفيذ ال�ق��رار وص��رف
املستحقات املالية لالطباء؟
 -7ه��ل تعتبر ع��دد س��اع��ات الخفارة
ال��واج��ب ع�ل��ى ال�ط�ب�ي��ب اداؤه� ��ا شهريا
ب�م�س�ت�ش�ف�ي��ات دول ��ة ال �ك��وي��ت م�ت��واف�ق��ة

وال� �ع ��دد امل �ت �ع ��ارف ع �ل �ي��ه ع��امل �ي��ا ب�ه��ذا
ال � � �خ � � �ص� � ��وص؟ اذا ك� � ��ان� � ��ت االج� � ��اب� � ��ة
ب��االي �ج��اب او ال �ن �ف��ي ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب��ال��دل�ي��ل ال ��ذي ي��دع��م رأي ال � ��وزارة؟ مع
ن�س�خ��ة م��ن آخ ��ر ال �ت��وص �ي��ات واالل �ي��ات
وال�ب��روت��وك��والت الطبية املتبعة ب��دول
العالم املتقدم باملجال الصحي بشأن
ت�ن�ظ�ي��م ع ��دد س��اع��ات ال �خ �ف��ارة ،وم��دة
ال��راح��ة ال�ت��ي تعقبها ،وكيفية حساب
قيمتها الفعلية بتلك الدول؟
وط ��ال ��ب ت ��زوي ��ده ب�ك�ش��ف تفصيلي
يبني عدد حاالت االخطاء الطبية التي
ح�ص�ل��ت ن�ت�ي�ج��ة م ��زاول ��ة امل �ه �ن��ة خ�لال
س��اع��ات ال �خ �ف��ارة وم �ق��ارن �ت �ه��ا بنسبة
االخ �ط ��اء ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ح�ص�ل��ت خ�لال
فترة ال��دوام االع�ت�ي��ادي منذ ع��ام 2005
حتى تاريخ االجابة على السؤال.
 -8ه ��ل ص � ��در ض ��د وزارة ال �ص �ح��ة
اي ح �ك��م ق �ض��ائ��ي ي�ل��زم�ه��ا دف ��ع م�ب��ال��غ
س ��اع ��ات ال� �خ� �ف ��ارة ال � ��زائ � ��دة ع ��ن ال �ح��د
املسموح به وفقا لقرار دي��وان الخدمة
امل��دن �ي��ة رق� ��م  2010/5ب �ش ��أن وظ��ائ��ف
ومرتبات االط�ب��اء البشريني واالسنان
الكويتيني؟ ان كانت االجابة بااليجاب
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ن �س �خ��ة م ��ن ج�م�ي��ع
االحكام الصادرة بهذا الشأن منذ يناير
 2010حتى تاريخ االجابة على السؤال
وت��وض �ي��ح ق�ي�م��ة ك��ل م�ن�ه��ا واذا م��ا تم
تنفيذها.

(خ.ج ل�ل�ن�ق�ل�ي��ات) وال � ��ردود ال� ��واردة
ب �ه��ذا ال� �ش ��أن؟ وال �س �ج��ل ال �ت �ج��اري
ل�ل�ش��رك��ة واع �ض��اء م�ج�ل��س ادارت �ه��ا
وع� �ق ��وده ��ا م� ��ع ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ل��دول��ة
وتعامالتها مع الدولة واملستندات
وال � �ت � �ع� ��ام �ل�ات امل � ��ادي � ��ة ال� �خ ��اص ��ة؟
واي ع �ق��ود او م�س�ت�ن��دات ق��ان��ون�ي��ة
ت�ت�ي��ح ل �ه��ذه ال �ش��رك��ة ال �ق �ي��ام بمهام
االستثمار والنقل والتخزين بهذه
املنطقة؟
ك � �م� ��ا ط � �ل� ��ب ت� � ��زوي� � ��ده ب��ال �ق �ي �م��ة
االي �ج��اري��ة االف �ت��راض �ي��ة للمساحة
التي استولت عليها الشركة اعاله
م�ن��ذ ع ��ام  2006ح�ت��ى 2015/4/31
وكيف يمكن س��داده��ا؟ واالج��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا وزارة
ال�ت�ج��ارة بحق اغ�ت�ص��اب واستيالء
اي ج�ه��ة ك��ان��ت الراض� ��ي ال��دول��ة ما
االجراء املتبع هذا الشأن؟

الجيران يستعجل
الرد على سؤاله
عن الطلبة
المفصولين

د .عبدالرحمن الجيران

اس� � � � �ت� � � � �ع� � � � �ج � � � ��ل ال � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب
د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم العالي
للرد على س��ؤال وجهه للوزير
ف��ي  15اب��ري��ل امل��اض��ي وك��ان قد
س� ��أل ال �ج �ي ��ران وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ع��ن ب �ي��ان ب �ع��دد ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن
تم توجيه انذار لهم سواء كان
ان � ��ذارا اوال او ث��ان �ي��ا او ث��ال�ث��ا
ع ��ن ال� �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي - 2011
 / 2012ول�ل�ع��ام 2013 - 2012
 /وال �ع��ام  .2014 - 2013وع��دد
الطلبة الذين تم فصلهم لنفس
االع� � ��وام امل ��ذك ��ورة اع �ل��اه وك��م
عدد الحاالت التي تمت املوافقة
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ل�ل��ان � �س � �ح� ��اب ل �ن �ف��س
االع ��وام امل��ذك��ورة اع�ل�اه؟ وع��دد
ال � �ح ��االت ال �ت ��ي ت �م��ت امل��واف �ق��ة
ع �ل �ي �ه��ا الي� �ق ��اف ال �ق �ي��د ل�ن�ف��س
االعوام املذكورة اعاله؟
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قراءة لـ «الدستور» في مالحظات النواب حول الحسابات الختامية والميزانيات لـ  6جهات:

تعيينات دون العودة إلى ديوان الخدمة
والجهات ال تلتزم بالترشيد
في قراءة لـ «الدستور» في مالحظات
ال���ن���واب ع��ل��ى ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي
نوقشت ميزانياتها في جلسة األسبوع
امل����اض����ي وه�����ي ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ت��ق��دي��ر
ال��ت��ع��وي��ض��ات وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون
القصر ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
وب��ي��ت ال��زك��اة ووك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية
ك���ون���ا وال����ص����ن����دوق ال���ك���وي���ت���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ع��رب��ي��ة وه��ي��ئ��ة الشباب
والرياضة حيث وافق املجلس على ربط
ميزانيات هيئتي التعويضات وشؤون
القصر ومعهد األبحاث وبيت الزكاة و
كونا وصندوق التنمية عن السنة املالية
للسنة املالية  2016/2015وسحب تقرير
لجنة امليزانيات الخاص بهيئة الشباب
وال���ري���اض���ة مل��زي��د م���ن ال����دراس����ة ت��ب�ين أن
املالحظات النيابية تمحورت حول كثرة
الشواغر في أكثر من جهة حكومية وان
مجالس اإلدارات في املؤسسات املستقلة
وامل����ل����ح����ق����ة ش���ك���ل���ي���ة ال ت�����ق�����وم ب�����دوره�����ا
ال���ح���ق���ي���ق���ي ح����ي����ث ي���م���ث���ل وك����ي����ل وزارة
بشخصه في  22لجنة ومجالس إداراة.
وأع��رب غير نائب ع��ن استيائهم من
ال��ك��م الكبير م��ن امل�لاح��ظ��ات ال��ت��ي تتكرر
ك���ل ع����ام م��ط��ال��ب�ين ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
ب����االل����ت����زام ب��ت��ص��وي��ب ه�����ذه امل�ل�اح���ظ���ات
وع�����ل�����ى وج�������ه ال����خ����ص����وص م������ا ي��ت��ع��ل��ق
بتسكني الشواغر في ظل وجود شريحة
كبيرة من الشباب ينتظرون فرص العمل
ولجوء بعض الجهات للتعيني بطريقة
غير قانونية وبدون إعالنات.
وذه��ب��ت ب��ع��ض امل�لاح��ظ��ات النيابية
إل����ى وج����ود م��ش��ك��ل��ة ك��ب��ي��رة ف���ي متابعة
ال����������وزراء ل���ل���م�ل�اح���ظ���ات امل�����وج�����ودة ع��ل��ى
إدارات وزاراتهم وعدم اهتمامهم بقراءة
تقارير دي��وان املحاسبة وال التوصيات
ال��ص��ادرة عن املجلس والبعض منهم ال
ي��ح��ض��رون اجتماعات لجنة امليزانيات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ت���ل���ك اإلدارات م����ا أدى إل���ى
تدني األداء وعدم وجود إنجازات تذكر
وط���ال���ب ن�����واب ب��ات��خ��اذ إج�������راءات بحق
هذه الجهات وعدم االكتفاء فقط برفض
ميزانياتها.
وف������ي م����واج����ه����ة االس����ت����ي����اء ال���ن���ي���اب���ي
ل�����م ت���ج���د ال���ح���ك���وم���ة م����ف����را م�����ن ال��ت��ع��ه��د
بمعالجة املالحظات التي قدمها النواب
وت���ل���ك ال���ت���ي اس��ت��ع��رض��ه��ا رئ���ي���س لجنة
امل��ي��زان��ي��ات ال��ن��ائ��ب ع��دن��ان ع��ب��د الصمد
م��ل��زم�ين أن��ف��س��ه��م ب��ت��ق��دي��م ت��ق��ري��ر نهائي
بشأنها ف��ي ب��داي��ة دور االن��ع��ق��اد املقبل
ليكون شغل الوزارات الشاغل خالل فترة
العطلة الصيفية هو العمل على معالجة
أوجه الخلل في إداراتها.
هيئة التعويضات
وت��رك��زت مالحظات ال��ن��واب الخاصة
ب����م����ي����زان����ي����ة ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل���ت���ق���دي���ر
التعويضات حول املشاريع التي أنجزت
م����ن م��ب��ل��غ  3م���ل���ي���ارات ت����م ت��س��ل��م��ه��ا م��ن

لقطة عامة من جلسة مناقشة امليزانيات

الجانب العراقي وأسباب تحويل الهيئة
مليارين و 200مليون لهيئة االسثتمار
طالبني تفصيل ما تم صرفه.
ك��م��ا أب����دي خ�ل�ال ال��ن��ق��اش م�لاح��ظ��ات
ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار االم������وال ح��ي��ث ان ه��ن��اك
م����ل����ي����اري����ن و 900م����ل����ي����ون ل�������دى ه��ي��ئ��ة
االستثمار و 100مليون مصاريف إدارية
وشملت املالحظات نقطة االرتباط ألنها
مستقلة تماما على هيئة التعويضات
وذه���ب رأي نيابي إل��ى ان التعويضات
التي صرفت لم تذهب الى مكانها وإنما
ذهبت ال��ى هيئة االستثمار وه��ذه ليس
لها عالقة بالبيئة وعليه يجب أن تعاد
ه��ذه املبالغ م��رة أخ��رى للنفط وصرفها
على مشاريع بيئية.
وف����ي رده ع��ل��ى ت��ل��ك امل�ل�اح���ظ���ات ق��ال
وزي�����ر ال��ن��ف��ط د .ع��ل��ي ال��ع��م��ي��ر ان ه��ن��اك
سلطة رق��اب��ي��ة م��ن األم���م امل��ت��ح��دة تتابع
ال���ب���رن���ام���ج وت���ت���أك���د م���ن ال���ص���رف وع���دم
ال��ص��رف م��ش��ي��را إل���ى س��ح��ب األم����وال من
هيئة االستثمار وأودع���ت في حسابات
ت��اب��ع��ة ل��ن��ق��ط��ة االرت����ب����اط ح��ت��ى ال ي��ك��ون
ه��ن��اك م��ج��ال الس��ت��ث��م��اره��ا ف���ي أغ����راض
االستثمار ألنها عرضة للخسارة وجار
ت���ح���وي���ل األم��������وال ال�����ى ال���ب���ن���وك امل��ح��ل��ي��ة
وت��س��ت��خ��دم ف��ق��ط ف���ي م���ج���االت م��ش��اري��ع
ال��ب��ي��ئ��ة وه���ي ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ري��ة وف���ي مجال
البنية التحتية املياه الجوفية والبيئة
ال��ه��وائ��ي��ة وم��ا يسجله دي���وان املحاسبة
ن��ه��ت��م ب��ه وه��ن��اك م��س��ت��ش��ارون م��ن األم��م
املتحدة يراقبون أع��م��ال نقطة االرت��ب��اط
ويراقبون اإلنجازات وأيضا اإلخفافات
وسنقوم بواجب اإلصالح في أي موقع.
هيئة الشباب والرياضة
ت��م��ح��ورت امل�لاح��ظ��ات النيابية ح��ول
ميزانية هيئة الشباب والرياضة حول
كثرة تأجيالت موعد افتتاح استاد جابر
وع����دم ت��ق��دي��م ال��ه��ي��ئ��ة أو وزي����ر ال��ش��ب��اب
أس��ب��اب ذل��ك ل��ل��ش��ارع ال��ري��اض��ي وامل��وع��د
النهائي الفتتاح االستاد وكذلك تناولت
امل�ل�اح���ظ���ات ال���ش���ه���ادة امل������زورة مل��س��ؤول
م����رك����ز ال����ط����ب ال����ري����اض����ي وف����ق����ا إلف������ادة
وزارتي الصحة والتربية باقرارهما بأن
هذه الشهادة شهادة مدرس فقط وليس

دك��ت��ور ك��م��ا ان مختبر ال��ط��ب ال��ري��اض��ي
ال�����ى ال����ي����وم م����رص����ودة ل����ه م���ي���زان���ي���ة ول���م
يتم إن��ج��ازه ،علما ان��ه ت��م تأثيث مكتب
م���س���ؤول ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة ب���ـ  38أل����ف دي���ن���ار،
وهناك  4موظفات يشتغلن في املختبر
واملختبر غير منشأ ،ويأخذن رواتب منذ
 4سنوات وأصال ال يوجد مختبر.
وأم���������ا ق���ض���ي���ة االح�������ت�������راف ال���ج���زئ���ي
املخصص لها  400دينار والالعبون فال
يتسلمون ه��ذه املبالغ ب��ل ي��أخ��ذون 150
فقط والباقي يكون من نصيب مجالس
االدارات وتعيني موظف متقاعد براتب
 4000دي��ن��ار و ال��ت�لاع��ب بمسمى أعمال
إضافية ليكلف امليزانية العامة  15ألف
دي���ن���ار ورأت ب��ع��ض اآلراء ال��ن��ي��اب��ي��ة ان
ف��ص��ل ال��ش��ب��اب ع���ن ال���ري���اض���ة ب����ات أم���را
مستحقا ويجب ان يكون لدى الحكومة
ن��ظ��رة استراتيجية ع��ام��ة ح��ول تخفيف
ب���ن���د ال������روات������ب وص����ح����ب ذل������ك م��ط��ال��ب
بضرورة ان يكون لهيئة الشباب اضافة
للمجتمع ال��ك��وي��ت��ي واع���ل���ن ع���ن مقترح
ن��ي��اب��ي بخصخصة م��راك��ز ال��ش��ب��اب من
قبل الهيئة ووض��ع هامش ربح محدود
ح���ت���ى ال ت����خ����رج امل�����راك�����ز ع�����ن األه��������داف
املرجوة منها.
وم��ن مالحظات النواب على ميزانية
ال����ش����ب����اب وال�����ري�����اض�����ة م�����ا ت���ع���ل���ق م��ن��ه��ا
بمسألة ن��درة املتخصصني في املنشآت
الرياضية واعتبارها أحد أسباب تعطيل
إن���ش���اء امل���ش���اري���ع ال���ري���اض���ي���ة م��ع��ت��ب��ري��ن
ان ذل�����ك س���ب���ب غ���ي���ر م��ن��ط��ق��ي وط���ال���ب���وا
بمعاقبة الوزير على هذا الخلل.
معهد األبحاث
وأم������ا م����ا ي��خ��ت��ص ب���م���ي���زان���ي���ة م��ع��ه��د
األب����ح����اث ف��ق��د أع���رب���ت أراء ن��ي��اب��ي��ة عن
رفضها ل��رف��ع ميزانيته م��ن  97مليونا
ال�������ى  107م��ل��اي��ي��ن دي������ن������ار وت�����ب�����ع ذل����ك
مطالب ب��أن يتم تشكيل لجنة محايدة
مل��ن��اق��ش��ة امل���خ���ال���ف���ات وامل�ل�اح���ظ���ات على
امل��ع��ه��د وذك�����رت امل�لاح��ظ��ات ان م��ي��زان��ي��ة
معهد األب��ح��اث امليزانية وتقرير مراقب
ال���ح���س���اب���ات ي���م���ر ب���ال���ت���م���ري���ر دون ع��ق��د
اجتماعات واشارت املالحظات النيابية
إلى كثرة املالحظات على معهد األبحاث

ال���ذي اع��ت��ب��روه ك��ارث��ة إداري�����ة م��ن حيث
ص�����رف م���ك���اف���آت مل���ج���ل���س األم�����ن�����اء دون
اج��ت��م��اع��ات وم��دي��ر امل��ع��ه��د ي��زي��د روات���ب
املوظفني على بند العقود دون الرجوع
إل��ى مجلس الخدمة املدنية وعليه البد
أن تلغى هذه ال��زي��ادات وص��رف مكافآت
أع��م��ال م��م��ت��ازة أي��ض��ا دون ال��رج��وع إل��ى
دي������وان ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة ،امل��ع��ه��د ه��دف��ه
إج��راء األبحاث العلمية وإنجازاته % 1
ف��ي��م��ا يتعلق ب��األب��ح��اث وت��ع��ي�ين بعض
امل����وظ����ف��ي�ن دون اإلع����ل���ان ف����ي ال���ج���ري���دة
الرسمية وطرحت املالحظات تساؤالت
ع����ن أه������داف امل���ه���م���ات ال���خ���ارج���ي���ة ال��ت��ي
يقوم بها مدير معهد األبحاث ومطالب
للدولة بدعم املعهد بتحويل كل أبحاث
الدولة الى معهد األبحاث الكويتي.
فيما أكد وزير التربية د.بدر العيسى
ان الوزارة ستتصدى لكل التجاوزات في
معهد األبحاث واع��دا النواب بتغييرات
وم����ع����ال����ج����ات ل���ل���م�ل�اح���ظ���ات ون����ت����ع����اون
واملجلس في كل هذه املخالفات وعليه
أعلن استجابته ملطالب النواب بتشكيل
ل��ح��ن��ة ل���ل���ت���ص���دي ل���ه���ذه امل���خ���ال���ف���ات ف��ي
املعهد.
بيت الزكاة
أم���ا امل�لاح��ظ��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��ش��أن بيت
الزكاة فقد شملت عدم تعاونه والجهات
ال��رق��اب��ي��ة وك���ذل���ك ع�����دم ق��ب��ول��ه ال���دخ���ول
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام اآلل����ي ل��ه  ،وع����دم رده على
ال��ت��ق��اري��ر واصطحبت امل�لاح��ظ��ات بعدد
م��ن امل��ق��ت��رح��ات لتصويب الخلل ومنها
تشكيل إدارة لالستثمار في بيت الزكاة
وشؤون القصر.
شؤون القصر
ت��ع��ان��ي إدارات ه��ي��ئ��ة ش����ؤون القصر
ن���ق���ص���ا ف�����ي أع���������داد امل����وظ����ف��ي�ن وق���ص���ور
استخدام األدوات االستثمارية للقصر
والقيم الدفترية ليست كما هي في القيم
ال���س���وق���ي���ة وي�����أخ�����ذون زك������اة م����ن ال��ق��ص��ر
دون س��ن��د ق��ان��ون��ي وب��امل��خ��ال��ف��ة لبعض
اآلراء ال��ش��رع��ي��ة ح��ت��ى م���ن ي��ن��ت��م��ون إل��ى
امل���ذه���ب ال��ج��ع��ف��ري ال�����ذي م���ن امل��ف��ت��رض
ع�����دم أخ�����ذ ال�����زك�����اة م��ن��ه��م أخ�������ذوا م��ن��ه��م

ال��زك��اة باملخالفة ل�لأح��ك��ام القضائية و
ان القاصر عندما يبلغ ويخرج يعطونه
رأس��م��ال��ه ف��ق��ط وامل��ف��ت��رض ان ال��ع��ائ��دات
أيضا تعود للشخص الذي بلغ وخرج.
كما اع��ت��ب��رت امل�لاح��ظ��ات النيابية أن
أخ����ذ ش�����ؤون ال��ق��ص��ر أم�����واال م���ن ال��ق��ص��ر
األغ���ن���ي���اء م��خ��ال��ف��ة ص���ري���ح���ة ل��ل��ق��ان��ون
ال��ذي يقضي ب��أن تتكفل ال��دول��ة بالزكاة
ع���ل���ى أم����وال����ه����م وال ي���ج���وز ل���ل���ف���ت���وى أن
تعارض القانون وان بعض املؤسسات
لديها لجان شرعية خاصة بها وتكون
مرتبطة باملسؤولية فاملفترض توحيد
ه������ذه ال���ج���ه���ات وت����ك����ون ج���ه���ة م��س��ت��ق��ل��ة
كلجنة شرعية تنطبق عليها ال��ش��روط
واللوائح .
وف��ي تعقيبه على مالحظات النواب
ق��دم وزي��ر ال��ع��دل يعقوب الصانع مزيدا
م����ن امل�ل�اح���ظ���ات ب���ش���أن ش������ؤون ال��ق��ص��ر
وب��ي��ت ال���زك���اة وم��ن��ه��ا ع���دم وج����ود إدارة
ل��ل��م��خ��اط��ر ف���ي ال��ج��ه��ت�ين ف��ي��م��ا يتعلق
ب���م���وض���وع االس���ت���ث���م���ارات ال���ع���ق���اري���ة أو
امل���ن���ق���ول���ة ودراس��������ة ال�����ج�����دوى ،وت��ح��دي��د
امل��س��ؤول ف��ي ح��ال ال��دخ��ول ف��ي استثمار
غير مضمون حيث يفترض توافر مبدأ
الشفافية وكذلك فيما يختص باملبالغ
امل����ت����راك����م����ة ف�����ي ح����س����اب����ات ال����ق����ص����ر م��ن
عشرات السنني وأشار الوزير إلى ان هذه
مالحظات أخرى تتحاول ال��وزارة وضع
ح��د ل��ه��ا م��ع مكتب ال��ت��دق��ي��ق ملعالجتها
معالجة نهائية.
وق����ال ال���وزي���ر ان���ه ب��خ��ص��وص إخ���راج
ال��زك��اة م��ن حسابات ش��ؤون القصر فقد
شكل لجان تحقيق كاشفا عن تحويله
شخصا ال���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ألن إح��دى
ل��ج��ان ال��ت��ح��ق��ي��ق أث��ب��ت��ت ش��ب��ه��ة ج��زائ��ي��ة
عليه في شؤون القصر كما أشار الوزير
إل���ى ان���ه سيطلب ت��ع��دي��ل ت��ش��ري��ع��ات في
حال الحاجة لذلك ملعالجة أوجه القصور
في هيئة شؤون القصر وبيت الزكاة.
صندوق التنمية
وشملت امل�لاح��ظ��ات ح��ول الصندوق
الكويتي للتنمية ضرورة وجود مكاتب
إش��راف��ي��ة ع��ل��ى ال����دول ال��ت��ي تمنح أم���واال
ت��ص��ل ل��ل��م��ل��ي��ارات ح��ي��ث ي���ق���وم مجلس
الوزراء بمنح مليارية يديرها الصندوق
وه���و ل��ي��س ل��دي��ه م��ك��ات��ب إش��راف��ي��ة على
ه��ذه امل��ن��ح وتعهد وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال���وزراء الشيخ محمد العبدالله
نيابة ع��ن النائب األول لرئيس مجلس
ال����وزراء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ صباح
ال��خ��ال��د بمعالجة ك��ل م�لاح��ظ��ات دي���وان
امل���ح���اس���ب���ة امل���س���ج���ل���ة ع���ل���ى ال���ص���ن���دوق
الكويتي للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة العربية
وت��ق��دي��م ت��ق��ري��ر ب��ش��أن��ه��ا ف���ي ب���داي���ة دور
االنعقاد املقبل للمجلس.

أداء متدن
ومالحظات
متكررة وال إنجاز
صيف ساخن
للسلطة التنفيذية
لتقديم تقاريرها
بداية دور االنعقاد
المقبل
إعادة تقرير
ميزانية هيئة
الشباب والرياضة
إلى اللجنة
المختصة
التعويضات البيئية
تحولت إلى هيئة
االستثمار
ولم تستخدم
في مجالها
استياء من تكرار
المالحظات
والحكومة تتعهد
بإصالح الخلل
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عقدت اللجان الدائمة والمؤقته  58اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  100ساعة وأنجزت خاللها  81موضوعا وفي هذا
الشأن تنشر «الدستور» اليوم ملفا عن عمل اللجان الدائمة وغدا عن اللجان المؤقته.

خالل تقرير صادر عن قسم التنسيق في قطاع اللجان البرلمانية في األمانة العامة لمجلس األمة

 11لجنة دائمة عقدت  43اجتماعا
في أبريل وأصدرت  52تقريرًا
إعداد :سامح محمد
وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل
أصدر قسم التنسيق في
إدارة التنسيق والمتابعة
بقطاع اللجان البرلمانية
في االمانة العامة
لمجلس األمة تقريره
الشهري حول عمل
لجان المجلس الدائمة
والمؤقتة خالل الفصل
التشريعي الرابع عشر
عن دور االنعقاد العادي
الثالث لشهر أبريل .2015
وتبين من التقرير أن
اللجان الدائمة وعددها
 11لجنة قد عقدت 43
اجتماعا استغرقت 80
ساعة وصدر عنها 52
تقريرا وانجزت خاللها 81
موضوعا وتصدر لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي اللجان البرلمانية
من حيث عدد االجتماعات
في حين ان أقل اللجان
اجتماعا كانتا لجنة
العرائض والشكاوى
واللجنة الصحية.

العرائض والشكاوى
لجنة العرائض والشكاوى عقدت
اج� �ت� �م ��اع ��ا واح � � � ��دا ف� ��ي ش� �ه ��ر اب ��ري ��ل
استغرق  3ساعات.
وص ��در ت�ق��ري��ر واح ��د وت�ب�ق��ى على
جدول اعمالها  344موضوعا تنوعت
ما بني شكوى وعريضة.

«الداخلية
والدفاع» عقدت
اجتماعين وأصدرت
 3تقارير

الداخلية والدفاع
ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ع �ق��دت
اج�ت�م��اع�ين ف��ي ش�ه��ر اب��ري��ل استغرقا
س ��اع� �ت�ي�ن و 35دق� �ي� �ق ��ة واص� � � � ��درت 3
تقارير وانجزت  10مواضيع وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  120م��وض��وع��ا
منها ما يلي:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رق��م  26لسنة  1962م
بتنظيم السجون.
 مشروع قانون مقدم من الحكومةب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح � � �ك � ��ام امل � ��رس � ��وم
االم�ي��ري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  11لسنة  1962في
شأن جوازات السفر.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ة ف �ق��رةج ��دي ��دة ال� ��ى امل� � ��ادة  12م ��ن ال �ق��ان��ون
رقم  11لسنة  1962في شأن ج��وازات
السفر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس األمة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  35لسنة  1962في
شأن انتخابات اعضاء مجلس األمة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالجتماعات واملواكب العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  32ل�س�ن��ة 1967
ف��ي ش��أن الجيش (التقرير الثمانون
للجنة الشؤون الداخلية والدفاع).
 مشروع قانون بشأن املختارين. م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل الجدولامل��راف��ق ل�ل�ق��ان��ون رق��م  42لسنة 2006
ب��اع��ادة ت�ح��دي��د ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة
لعضوية مجلس األمة.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��اب ��دال ع �ب��ارة(عامل منزلي) بكلمة (خ��ادم) حيثما
ورد ال�ن��ص عليها ف��ي ال �ق��وان�ين ذات
الصلة.

«المالية» أنجزت
 11موضوعا ومتبق
 310أخرى
جانب من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع

 االق�ت��راح بقانون بتعديل الفقرةالثانية من املادة الثامنة من املرسوم
االم�ي��ري رق��م  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة بندج� ��دي� ��د ب� ��رق� ��م  4ال� � ��ى امل � � � ��ادة  14م��ن
امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن توحيدشهادات الجنسية الكويتية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل البند(د) م��ن امل ��ادة  8م��ن ال �ق��ان��ون رق��م 11
لسنة  1962في شأن جوازات السفر.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة 39من القانون رقم  32لسنة  1967في
شأن الجيش.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن انشاءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
 االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن وضعح��ل ش��ام��ل ون �ه��ائ��ي ل�ج�م�ي��ع ط�ل�ب��ات
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وت �ن �ف �ي��ذ اح� �ك ��ام ال �ب �ن��د  1م ��ن امل � ��ادة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل� ��رس� ��وم االم � �ي� ��ري رق��م
 15ل �س �ن��ة  1959ب �ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ق �ب ��ل ت �ع��دي �ل��ه ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  100لسنة .1980
 االقتراح بقانون في شأن الحقوقاملدنية لغير محددي الجنسية.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن تحديداقامة الوافدين.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  23ل�س�ن��ة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 -اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ق��ان��ون

االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ع ��ام ��ة وال �ت �ج �م �ع��ات
واملواكب.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن نقلامل �ن �ش��آت وامل �ب��ان��ي ال�ع�س�ك��ري��ة خ��ارج
حدود املناطق السكنية.
 االقتراح بقانون بإنشاء صندوقاالسكان العسكري.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلبعض اح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رقم
 70ل �س �ن��ة  1980ب �ش ��أن ال�ع�س�ك��ري�ين
ال��ذي��ن اس �ت �ف��ادوا م��ن اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق��م  31لسنة  1967ف��ي ش��أن سريان
اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون م �ع ��اش ��ات وم �ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني على غيرهم من
ال�ع��ام�ل�ين بتكليف م��ن ال�ح�ك��وم��ة في
مناطق العمليات الحربية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حظراملشاركة في اعمال قتالية في الخارج.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حقاعفاء اللحى للعسكريني.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  40لسنة  1966في
شأن املختارين.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج � ��دي � ��دة ل � �ل � �م� ��ادة  21م � ��ن امل� ��رس� ��وم
االم�ي��ري رق��م  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن تحديدال �ع��دد ال ��ذي ي �ج��وز م�ن�ح��ه الجنسية
الكويتية سنة .2014
 االقتراح بقانون في شأن املطباتاملستخدمة في الطرق.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام املرسوم بقانون رق��م  67لسنة

 1967في شأن املرور.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 12م��ن امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  65لسنة
 1979ف��ي ش ��أن االج �ت �م��اع��ات ال�ع��ام��ة
والتجمعات.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن معالجةاوض��اع اب�ن��اء الكويتيات املتزوجات
من غير كويتي.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أنتجنيس ابناء الكويتيات املتزوجات
من جنسيات غير كويتية.
اللجنة المالية
 ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال � � � � � �ش� � � � � ��ؤون امل� � ��ال � � �ي� � ��ةواالق �ت �ص ��ادي ��ة ع �ق��دت  6اج �ت �م��اع��ات
ف��ي شهر اب��ري��ل استغرقت  12ساعة
ون� �ص ��ف س ��اع ��ة اص � � ��درت خ�ل�ال �ه��ا 3
تقارير وانجزت  11موضوعا وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  310م��واض�ي��ع
منها ما يلي:
 مرسوم بقانون رقم  2لسنة 2009ب �ش��أن ت �ع��زي��ز االس� �ت� �ق ��رار امل ��ال ��ي في
الدولة.
 م ��رس ��وم ب� �ق ��ان ��ون رق � ��م  3ل�س�ن��ة 2009بتمديد مدة القرض املقررة في
املرسوم بالقانون رقم  50لسنة 1987
باالذن للحكومة بعقد قرض عام.
 مشروع القانون في شأن تنظيماالس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بإنشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � �ت � �ج� ��ارة ال � �ص� ��ادر

بالقانون رقم  68لسنة .1980
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن م��زاول��ةمهنة مراجعة الحسابات.
 م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب � �ش� ��أن غ��رف��ةت� �ج ��ارة وص �ن ��اع ��ة ال �ك ��وي ��ت (امل �ن �ج��ز
بالتقرير الثالث والخمسني بالفصل
التشريعي الثالث عشر).
مشروع قانون في شأن املناقصات
ال �ع��ام��ة (امل �ن �ج��ز ب��ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس
والعشرين بالفصل التشريعي الثالث
عشر).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 48
ل �س �ن��ة  1988ب � � ��االذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ف��ي
انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت
ال� �ص �ن ��اع ��ي الغ� � � ��راض دع � ��م س �ي��اس��ة
االئتمان في مجال االنتاج الزراعي.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب � �ش ��أن زي � ��ادةال�ن�س�ب��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ط��ع م��ن االي� � ��رادات
العامة للسنة املالية .2012 / 2011
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م 34
ل�س�ن��ة  1980ف ��ي ش ��أن اي �ل��ول��ة اس�ه��م
القطاع الخاص في شركة املواصالت
الكويتية الى الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل اح�ك��امالقانون رق��م  79لسنة  1995في شأن
ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة م�ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  74لسنة  1988في
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عقدت اللجان الدائمة والمؤقته  58اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  100ساعة وأنجزت خاللها  81موضوعا وفي هذا
الشأن تنشر «الدستور» اليوم ملفا عن عمل اللجان الدائمة وغدا عن اللجان المؤقته.

لجان أبريل

عقدت  13اجتماعا استغرق  32ساعة

الميزانيات أكثر اللجان انعقادا في أبريل
60

لجنة الميزانيات والحساب والختامي
تتمة المنشور ص09
شأن ايلولة اسهم القطاع الخاص في
شركة مطاحن الدقيق الكويتية الى
الدولة وتعديل القانون رقم  29لسنة
 1961ف��ي ش��أن ان�ش��اء شركة مطاحن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
 م �ش��روع ق��ان��ون بمساهمة دول��ةال�ك��وي��ت ف��ي رأس �م��ال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  1ل �س �ن��ة 2012
ف ��ي ش ��أن ان �ش ��اء وت��أس �ي��س محفظة
اس�ت�ث�م��اري��ة ل��دع��م وت�ش�ج�ي��ع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منحم � �ع� ��اش� ��ات اس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة الص � �ح ��اب
امل� �ع ��اش ��ات م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ي�ن ورج� ��ال
االطفاء.
 االق�ت��راح بقانون بمنح معاشاتاس �ت �ن �ث��ائ �ي��ة وم � �ك� ��اف� ��آت اس �ت �ح �ق��اق
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن ض�ب��اط
الصف واالفراد.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن م�ن��حب��دالت وم�ك��اف��آت للموظفني املدنيني
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع
العسكري.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��حم � �ع� ��اش� ��ات اس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة الص � �ح ��اب
امل�ع��اش��ات التقاعدية م��ن العسكريني
ورجال االطفاء.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��حم � �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�ي�ن
املتقاعدين م��ن رت�ب��ة م�ل�ازم ال��ى رتبة
ن �ق �ي ��ب م� �م ��ن ان� �ت� �ه ��ت خ ��دم� �ت� �ه ��م ف��ي
الجهات العسكرية (الدفاع والداخلية
وال �ح��رس ال��وط �ن��ي) واالدارة ال�ع��ام��ة
لالطفاء.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةجديدة للمادة  2من القانون رق��م 25
لسنة  1974باعادة تنظيم الصندوق
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
العربية.
 االقتراح بقانون في شأن تأسيسش��رك��ة مساهمة كويتية ب��اس��م «بنك
الكويت للتنمية».
 االق �ت��راح بقانون بتعديل بعضاحكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باألمر االميري بالقانون رقم
 61لسنة .1976
 االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��ان �ش��اء هيئةاملواصفات واملقاييس والجودة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن غ��رف��ةتجارة وصناعة الكويت.
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 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حظرالفوائد الربوية.
 اق � �ت� ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة ب�ن��دج��دي��د ل�ل�م��ادة  17م��ن االم ��ر االم �ي��ري
بالقانون رقم  61لسنة  1976باصدار
قانون التأمينات االجتماعية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حظراستيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة
بشهادة (ذبح اسالمي).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج ��دي ��دة ال� ��ى امل� � ��ادة  16م ��ن امل ��رس ��وم
بقانون رق��م  15لسنة  1979ف��ي شأن
الخدمة املدنية.
 -االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة
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 19من القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية( .بدل ايجار).
 االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منحعالوة اجتماعية عن األوالد.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلال� �ف� �ق ��رة االول� � � ��ى م� ��ن امل� � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
القانون رق��م  19لسنة  2000في شأن
دع ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�م�ن��ح ع�ل�اوةاج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة االوالد وامل� � �ع � ��اش � ��ات
التقاعدية واملساعدات العامة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيماالس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 -االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اء
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املجلس االعلى لقياس ومتابعة االداء
الحكومي.
 االق �ت��راح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  101لسنة 2013
في شأن التأمني ضد البطالة.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن تنظيماستعمال اسلوب املقابلة الشخصية
عند التعيني في الوظائف العامة.
 االقتراح بقانون بانشاء محفظةمالية لدى بيت الزكاة.
 االقتراح بقانون في شأن حمايةال� � ��روات� � ��ب وامل� � �ع � ��اش � ��ات ال �ت �ق ��اع ��دي ��ة
وم �ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة للمواطنني
املقترضني وم�ن��ع الحجز او الخصم
بأكثر م��ن نصف ال��رات��ب ال�ش�ه��ري او
امل �ع��اش ال�ت�ق��اع��دي او م�ك��اف��أة نهاية

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

250

234

200

209
164

187

150
100
50

ﺍﳌﺪﺭﺝ
ﺍﳌﻨﺠﺰ
ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ

25

ﺍﻤﻮﻉ

8

2

23

10

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

50

0 0 0
ﺷﻜﻮﻯ ﻭﻋﺮﻳﻀﺔ

6

0

6

ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺮﻏﺒﺔ

31

31
0

ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ

0 0 0
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ

0

40

«التشريعية»
أنجزت  25تقريرا
خالل  4اجتماعات

30

20

قانون األحداث
من ضمن القوانين
المدرجة على
10
جدول أعمال
«التشريعية» 0
الخدمة.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أناالس � �ت � �ق � ��رار ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين
ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع �ي�ن األه � �ل ��ي
والنفطي.
اللجنة التشريعية
 ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة:عقدت اللجنة  4اجتماعات في شهر
اب� ��ري� ��ل اس� �ت� �غ ��رق ��ت  5س� ��اع� ��ات و50
دق�ي�ق��ة ان �ج��زت خ�لال�ه��ا  25موضوعا
ت�ض�م�ن�ت�ه��ا  16ت �ق��ري��را وت �ب �ق��ى على
ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  209م��واض�ي��ع منها
ما يلي:
 م �ش��روع ق��ان��ون امل��راف��ق ب��اص��دارق� � ��ان� � ��ون ال � � � � �ج � � � ��زاءات واالج � � � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية 52( .مادة).
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��متداول املعلومات ووثائق الدولة10( .
مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم  67لسنة
 1980باصدار القانون املدني.
 مشروع قانون في ش��أن الرسومالقضائية ( 28مادة).
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن هيئةال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع وق�ض��اي��ا ال��دول��ة.
( 36مادة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االج��راءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 17
لسنة ( 1960اج� ��راء االع�ل�ان لتكليف
10
الحضور).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
بالقانون رق��م  16لسنة ( 1960بشأن
اس �ت �ع �م��ال ال �ع �ن��ف او ال �ت �ه��دي��د ض��د
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االشخاص)( .مادتان).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون امل � ��راف � �ع � ��ات امل ��دن �ي ��ة
وال�ت�ج��اري��ة ال�ص��اد ب��ال�ق��ان��ون رق��م 38
لسنة ( 1980رد القضاء) 4( .مواد).
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون رق � ��م  15ل�س�ن��ة 2004باحالة مشروع قانون في شأن
التسجيل العقاري ( 30مادة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � � �ك� � ��ام ق� � ��ان� � ��ون ال� � � �ج � � ��زاء ال� � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة ( 1960تحديد
سن الحدث)( .مادتان).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  16ل�س�ن��ة 1960
ب ��اص ��دار ق ��ان ��ون ال � �ج ��زاء (اس �ت �غ�ل�ال
هوى الشخص الضعيف)( .مادتان).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل 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
بالقانون رق��م  38لسنة ( 1980بشأن
اإلعالن للشركات) 3( .مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ق ��ان ��ون االج � � ��راءات
وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة ( 1960الدعوى
امل ��رف ��وع ��ة ع� �ل ��ى غ� �ي ��ر امل �ت �ه �م�ي�ن ال ��ى
الجهات املختصة)( .مادتان).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960اه��ان��ة امل��وظ��ف
العام) 3( .مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��اص��دار ق��ان��وناملحاكمات والعقوبات العسكرية57( .
مادة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل 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
بالقانون رقم  38لسنة  1980القانون
رق��م  51لسنة  1984في ش��أن االح��وال
الشخصية 6( .مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960ج��رائ��م ال�ح��رب
والسلم)( .مادتان).
 م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ف� � � ��ي ش � ��أنح �ظ��ر اس� �ت� �ح ��داث وان � �ت ��اج وت �خ��زي��ن
واستعمال االسلحة الكيميائية22( .
مادة).
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادةج � ��دي � ��دة ل � �ق ��ان ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب��ال�ق��ان��ون رق��م  16ل�س�ن��ة  1960حظر
التسول (التقرير السابع والعشرون
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عقدت اللجان الدائمة والمؤقته  58اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  100ساعة وأنجزت خاللها  81موضوعا وفي هذا
الشأن تنشر «الدستور» اليوم ملفا عن عمل اللجان الدائمة وغدا عن اللجان المؤقته.

لجان أبريل

المرافق العامة أصدرت  26تقريرا والتشريعية 16

 80ساعة عمل عقدتها اللجان الدائمة
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لجنة المرافق العامة
تتمة المنشور ص10
للجنة املنجز ف��ي الفصل التشريعي
ال �ح��ادي ع�ش��ر دور االن �ع �ق��اد ال�ع��ادي
الثاني).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1970
بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
لسنة ( 1960اث��ارة النعرات الطائفية
او القبلية)( .مادتني).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم  16لسنة ( 1960م��ادة عن جريمة
ال��زن��ا وم ��ادة اخ��رى استعمال العنف
ضد املوظف) 4( .مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون االجراءات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 17
ل �س �ن��ة ( 1960ت �ف �ت �ي��ش امل �ت �ه��م اث �ن��اء
ارتكاب الجريمة)( .مادتان).
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� ��ادة 33م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1970
بتعديل بعض اح�ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
رق� ��م  16ل �س �ن��ة ( 1960اه� ��ان� ��ة ال�ع�ل��م
الوطني)( .مادتان).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج ��زاء رق ��م  16لسنة
( 1960التشكيك ف��ي ن��زاه��ة القضاء).
مسترد  2003 /10 /1 .احالة اصلية
( 3مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  67لسنة 1983
ف ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
القصر 3( .مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم  35لسنة
 1978في شأن ايجارات العقارات (تم
استرداده من الجلسة .)2014 /4 /2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون تنظيم الخبرة باملرسوم
بالقانون رقم  40لسنة  3( 1980مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��اص��دار ق��ان��وناالحداث 4( .مواد).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االج��رادات واملحاكمات
ال�ج��زائ�ي��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م 17
لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  51لسنة  1984في
شأن االحوال الشخصية.
 ط �ل��ب ال �س �ي��د ال ��رئ� �ي ��س ب��اح��ال��ةال � �ف � �ق� ��رت �ي�ن ال � � � ��واردت � �ي� ��ن ف� � ��ي ج� � ��دول
اع �م��ال رق �م��ي ( )18 - 17وامل�ت�ع�ل�ق�ين
ب��ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل�ل�ت�ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال �ع �ش��رون للجنة
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ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع � ��ن م� �ش ��روع
قانون باملوافقة على اتفاقية الرياض
للتعاون القضائي والتقرير الثاني
عشر التكميلي للتقرير التاسع عشر
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ال � �ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى م �ع��اه��دة
م�ن�ظ�م��ة امل��ؤت �م��ر االس�ل�ام ��ي مل�ك��اف�ح��ة
االره� ��اب ال��دول��ي ال��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة الح �ت �م��ال
ان ت �ك��ون ب �ع��ض امل � ��واد ف �ي�ه��ا شبهة
دستورية واالستعانة بهيئة الخبراء
الدستوريني البداء الرأي فيهم.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية للتحقيق في كل ما كشفه
االع � �ض� ��اء امل �س �ت �ق �ي �ل��ون ف ��ي ج�م�ع�ي��ة
الشفافية الكويتية ورف��ع تقرير الى
املجلس في بداية دور االنعقاد املقبل.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية بدراسة التقرير العشرين
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى االت �ف ��اق �ي ��ة
االم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية لدراستها من
الناحية الدستورية.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوال�ق��ان��ون ب��دراس��ة التقرير الخامس
للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة بني
ح� �ك ��وم ��ة دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وح �ك ��وم ��ة
جمهورية قبرص بشأن التعاون في
م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب وال�ج��ري�م��ة
امل �ن �ظ �م ��ة واالت � � �ج� � ��ار غ� �ي ��ر امل � �ش� ��روع
ب��امل �خ��درات وم ��واد امل��ؤث��رات العقلية
وس�لائ �ف �ه��ا وال �ه �ج��رة غ �ي��ر ال�ش��رع�ي��ة
والجرائم الجنائية االخرى.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوال�ق��ان��ون�ي��ة ب��دراس��ة ال�ت�ق��ري��ر الثامن
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للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات �ف��اق ت�ع��اون
ام � �ن ��ي ب�ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
وحكومة اململكة االردنية الهاشمية.
 تكليف لجنة الشؤون التشريعيةوال�ق��ان��ون�ي��ة ب��دراس��ة ال�ت�ق��ري��ر الثامن
والعشرون للجنة الشؤون الخارجية
ع��ن م�ش��روع ق��ان��ون على اتفاقية مقر
ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وم��رك��ز
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
الدارة حاالت الطوارئ.
اللجنة التعليمية
 ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ةواالرش ��اد عقدت اجتماعني ف��ي شهر
اب ��ري ��ل اس �ت �غ��رق��ا  3س ��اع ��ات ون�ص��ف
الساعة ول��م يصدر عنها تقارير ولم
تنجز موضوعات ،وتبقى على جدول
اعمالها  172موضوعا منها ما يلي:
 االقتراح بقانون في شأن حمايةالنشء في االعالم.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اءال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل �ل ��اع �ل ��ام امل� ��رئ� ��ي
واملسموع.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيموظيفة املذيع بوزارة االعالم.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن الدعايةاالن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ف� � ��ي االع� � �ل� � ��ام امل� ��رئ� ��ي
واملسموع واملطبوعات والنشر.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اءج��ام �ع��ة ح�ك��وم�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك
الكبير او االحمدي.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقامل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك ��ري ��ة امل� � �ج � ��اورة وادارة
الحقوق الجماعية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيمالتعليم العالي.
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 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أناالس �ت �ع��ان��ة ب��ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن
ل� �ل� �ع� �م ��ل ك � � �ح� � ��راس ام� � � ��ن ب� � ��امل� � ��دارس
الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمالتعليم العالي.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال� �ج ��ام� �ع ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
واملعاهد الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال� �ج ��ام� �ع ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
واملعاهد الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن تنظيمال� �ج ��ام� �ع ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
واملعاهد الحكومية( .م�ح��ال برسالة
من التشريعية لالرتباط).
 االقتراح بقانون في شأن اضافةم � � ��ادة ج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م  28م� �ك ��رر ال ��ى
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  3ل �س �ن��ة  2006ب �ش��أن
املطبوعات والنشر.
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع� �ت� �م ��اد وض � �م� ��ان ج� ��ودة
التعليم.
 االق�ت��راح بقانون بانشاء الهيئةال �ع �ل �ي��ا ل�ل�اع� �ت� �م ��اد وض � �م� ��ان ج� ��ودة
التعليم.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء جامعةحكومية بمحافظة الجهراء.
 االقتراح بقانون بتعديل اوضاعامل��درس�ي�ن امل�س��اع��دي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين من
حملة الدكتوراه في جامعة الكويت.
 االقتراح بقانون في شأن مكافأةامل��ؤه��ل ال�ع�ل�م��ي مل��زاول��ي م�ه�ن��ة الطب
البشري وطب االسنان الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن االحكامالخاصة بالبعثات الدراسية.
 -رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلس

40

.)2014 /12 /3
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم��ة باملوافقة على ال��رس��ال��ة املقدمة
م��ن بعض ال �س��ادة االع �ض��اء بتكليف
ال �ل �ج �ن��ة ب�م�ن��اق�ش��ة م ��وض ��وع ت�ع��دي��ل
م� �ن� �ه ��ج ال� �ل� �غ ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال� �ت ��رب� �ي ��ة
االسالمية بوزارة التربية.

«التعليمية»
عقدت اجتماعين
ولم يصدر عنها أي 30
تقارير
20
 127موضوعا
متبقيا على
10
جدول أعمال
«التعليمية» 0
األم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة دراس ��ة مشكلة
تأخر وزارة التعليم العالي باعتماد
الشهادات الدراسية للطالب الدارسني
على نفقتهم الخاصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة اج � � � � ��راءات
ال��وزارة لتطوير املنظومة التعليمية
وت�ش�ج�ي��ع ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وت�ط��وي��ر
ال � �ف � �ك ��ر ل � � ��دى ال � � ��دارس� �ي ��ن ب ��امل ��راح ��ل
التعليمية املختلفة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة االج��راءات التي
تمت حتى اآلن ف��ي تنفيذ مشروعي
جامعة الكويت (بمنطقة ال�ش��دادي��ة)
وج��ام �ع��ة ج��اب��ر ع �ل��ى ض ��وء االح �ك��ام
القوانني الصادرة بشأنها.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة اج ��راءات وزارة
االعالم في توجيه السياسة االعالمية
والفكرية والثقافية وم��دى اسهامها
في رقي الفكر والشعور باملواطنة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س
اللجنة على مناقشة موضوع مشكلة
ال �ش �ع��ب ال ��دراس �ي ��ة امل �غ �ل �ق��ة ب�ج��ام�ع��ة
ال �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم��ة باملوافقة على الطلب املقدم من
بعض السادة االعضاء بتكليف لجنة
ش � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة ب ��دراس ��ة
م� ��وض� ��وع ال � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي ال �خ ��اص
ب��امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة (ع �ل ��ى ان ت �ق��دم
اللجنة تقريرها خالل شهر من تاريخ

اللجنة الصحية
ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال� � � � � � �ش � � � � � ��ؤون ال � �ص � �ح � �ي � ��ة
واالجتماعية والعمل عقدت اجتماعا
واح� � � ��دا ف� ��ي اب� ��ري� ��ل اس� �ت� �غ ��رق س��اع��ة
ون � �ص� ��ف ال � �س� ��اع� ��ة ان� � �ج � ��زت خ�ل�ال �ه��ا
موضوعا واحدا وصدر بتقرير واحد
وت �ب �ق ��ى ع �ل ��ى ج � � ��دول اع �م ��ال �ه ��ا 177
موضوعا منها مايلي:
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )49لسنة 1996
في شأن رعاية املعاقني.
 مشروع قانون في شأن الحضانةالعائلية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء مدينةطبية.
 االقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمحافظة مبارك الكبير.
 االقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمحافظة األحمدي.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال �ت��أم�ينالصحي.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء م��دي�ن��ةطبية متكاملة.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن إن�ش��اءمستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء م��دي�ن��ةطبية متكاملة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء م��دي�ن��ةطبية.
 اقتراح بقانون بإنشاء مستشفىحكومي بمدينة صباح األحمد.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن حقوقاملريض.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل بعضاح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ()24
ل �س �ن��ة  1979ف� ��ي ش � ��أن ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 اقتراح بقانون في شأن الحضانةالعائلية.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن حقوقاملريض.

التتمة ص12
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االثنين  07شعبان  25 . 1436مايو 2015

عقدت اللجان الدائمة والمؤقته  58اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  100ساعة وأنجزت خاللها  81موضوعا وفي هذا
الشأن تنشر «الدستور» اليوم ملفا عن عمل اللجان الدائمة وغدا عن اللجان المؤقته.

لجان أبريل

منها  310للجنة العرائض و  209من اللجنة التشريعية

 1497موضوعا متبقيا على
جدول أعمال اللجان
لجنة حماية األموال العامة
تتمة المنشور ص11
 اقتراح بقانون في شأن املسؤوليةالطبية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن �ش��اءالهيئة العامة للتعاونيات.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن إن �ش��اءاللجنة الكويتية ملكافحة املنشطات.
�ين
ت
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��اد2
جديدتني برقم ( 2م�ك��رر) و ( 2مكرر أ)
الى القانو رقم ( )1لسنة  1999في شأن
التأمني الصحي على األج��ان��ب وفرض
رسوم مقابل الخدمات الصحية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اس�ت�ب��دال نصامل ��ادة ( )10م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  24لسنة
 1962في شأن األندية وجمعيات النفع
العام.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء م��راك��زالطوارئ والصدمات.
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة
م� �س ��اه� �م ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��اس� ��م (ال� �ش ��رك ��ة
الكويتية للتأمني الصحي).
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال�ت��أم�ينالصحي للمتقاعدين الكويتيني.
اللجنة الخارجية
ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع�ق��دت
اج� �ت� �م ��اع ��ا واح� � � � ��دا ف � ��ي ش� �ه ��ر اب ��ري ��ل
اس� �ت� �غ ��رق خ �م �س�ي�ن دق �ي �ق ��ة وان� �ج ��زت
م��وض��وع�ين ع��ن م �ش��روع�ين ب�ق��ان��ون�ين
باتفاقيتني وتبقى على جدول اعمالها
 10موضوعات جاءت كالتالي:
 م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىات �ف��اق �ي��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية ملكافحة االرهاب.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ىاالت �ف��اق �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة االره� ��اب
وعلى التعديل الصادر بشأنها.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ىاتفاقية للتعاون التقني ب�ين حكومة
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وح� �ك ��وم ��ة ج �م �ه��وري��ة
البرازيل االتحادية.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ىات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وح� � �ك � ��وم � ��ة ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السورية للتشجيع والحماية املتبادلة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ارات (م� �س� �ت ��رد م� ��ن ج�ل�س��ة
.)2013/1/9
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  21ل�س�ن��ة 1962
ب� � �ن� � �ظ � ��ام ال � �س � �ل � �ك�ي��ن ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
والقنصلي.
 -م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ى
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ب ��روت ��وك ��ول ت �ع��دي��ل ات �ف��اق �ي��ة ال �ج��رائ��م
وب�ع��ض األف �ع��ال االخ ��رى ال�ت��ي ترتكب
على منت الطائرات.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ىم��ذك��رة ت �ف��اه��م ب �ش��أن ال �ت��رت �ي �ب��ات بني
دول��ة ال�ك��وي��ت وب��رن��ام��ج االم��م املتحدة
االنمائي.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ىات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ن� �ق ��ل ال� �ب� �ح ��ري ال� �ت� �ج ��اري
ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح�ك��وم��ة
جمهورية تركيا.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ىال �ت��رت �ي �ب��ات ب �ش��أن ان �ش��اء ق��اع��دة دع��م
وع� �م� �ل� �ي ��ات ل��وج �س �ت �ي��ة ب�ي��ن ح �ك��وم��ة
دول��ة ال�ك��وي��ت (ممثلة ب ��وزارة ال��دف��اع)
وح�ك��وم��ة ك�ن��دا (ممثلة ب ��وزارة ال��دف��اع
الوطني والقوة الكندية).
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 اقتراح بقانون بشأن انشاء قالدةقائد االنسانية.
المرافق العامة
ل� �ج� �ن ��ة امل� � ��راف� � ��ق ال � �ع� ��ام� ��ة ع � �ق � ��دت 3
اجتماعات استغرقت  5ساعات انجزت
خاللها  30موضوعا وص��درت بها 26
تقريرا وتبقى على ج��دول اعمالها 24
موضوعا جاءت كالتالي:
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  5ل�س�ن��ة  2005في
شأن بلدية الكويت.
 االقتراح بقانون بتعديل نص البند(أ) من املادة الثالثة من القانون رقم ()5
لسنة  2005بشأن بلدية الكويت.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )5ل �س �ن��ة 2005
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0

بشأن بلدية الكويت.
 اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن ال��رف��قبالحيوان وحقوقه.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ت�ع��دي��لب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )42لسنة
 2014بإصدار قانون حماية البيئة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن الهيئةالعامة إلدارة األزمات والكوارث (مسترد
بجلسة املجلس .)2015/3/11
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ةالعامة إلدارة األزمات والكوارث (مسترد
جلسة املجلس .)2015/3/11
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن الهيئةالعامة إلدارة األزمات والكوارث.
 االق�ت��راح بقانون مقدم من العضونبيل ن��وري الفضل بإضافة امل��ادة (35
مكررا) الى القانون رقم ( )5لسنة 2005
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بشأن بلدية الكويت.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ان �ش��اءالهيئة ال�ع��ام��ة ملدينة ال�ح��ري��ر وج��زي��رة
بوبيان.
 اقتراح بقانون بإدراج بعض اسماءالناخبني ال��ى ك�ش��وف ناخبي املجلس
البلدي.
 االقتراح بقانون بتعديل املادة ()23م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ) )115ب��إن�ش��اء الهيئة
العامة للطرق والنقل البري.
10ض��اف��ة
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن ام��ادت�ين ج��دي��دت�ين ب��االرق��ام ( 26م�ك��ررا
و  26مكررا أ) الى القانو رقم ( )5لسنة
 2005في شأن بلدية الكويت.
 االقتراح بقانون بنقل وإلغاء بعضاالخ �ت �ص��اص��ات امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
القانون رقم ( )5لسنة  2005بشأن بلدية
الكويت.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )37ل�س�ن��ة 2014
بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية
املعلومات.
 االقتراح بقانون بشأن تعديل املادة( )2من القانون رقم ( )79لسنة  1995في
ش��أن ال��رس��وم والتكاليف املالية مقابل
االنتفاع باملرافق والخدمات العامة.
 االقتراح بقانون بتجريم اقتناء اوبيع الحيوانات املفترسة.
 اقتراح بقانون بإنشاء هيئة تنظيماالتصاالت وتقنية املعلومات.
 تعديالت مقدمة م��ن وزارة ال��دول��ةل �ش��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون
ب�ت��دع�ي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 5
لسنة  2005في شأن بلدية الكويت.
 ك� �ت ��اب م� ��ن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ةباملوافقة على االقتراح املقدم من بعض
االعضاء بتكليف اللجنة متابعة تنفيذ
ال�ت��وص�ي��ات ال�ت��ي واف��ق عليها املجلس
بعد االن�ت�ه��اء م��ن مناقشة االس�ت�ج��واب
املقدم من العضو عادل مساعد الخرافي
الى وزير االشغال العامة وزير الكهرباء
وامل ��اء (ع�ل��ى ان ت�ق��دم ال�ل�ج�ن��ة تقريرها
خالل ثالثة اشهر).
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املالية املمنوحة لكل محافظة لرصفها
وب �ش �ك��ل واض� ��ح ع �ل��ى ال �ن �ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة
والجمال البيئي العام ملناطق املحافظة
ت �ح��ت اش � ��راف ادارة ل�ج�ن��ة م�ع�ي�ن��ة من
سكان املحافظة يختارها املحافظ وان
ت �خ �ص��ص اع� �ت� �م ��ادات م��ال �ي��ة ك�م�ك��اف��أة
م ��ال� �ي ��ة س� �ن ��وي ��ة ع� �ن ��د ف� � ��وز امل �ح��اف �ظ��ة
بجائزة افضل محافظة للنظافة العامة
والجمال البيئي ملناطق املحافظة وفق
منافسة تجري بني كافة املحافظات في
دول ��ة ال�ك��وي��ت وي �ك��ون تقييم املنافسة
ت �ح��ت اش � ��راف ل�ج�ن��ة ي �ح��دده��ا مجلس
الوزراء.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب� � ��زي� � ��ادة ال �ب �ن��دامل�خ�ص��ص ف��ي م�ي��زان�ي��ة وزارة الصحة
م��ن ق�ب��ل وزارة امل��ال�ي��ة لتطوير املباني
القائمة للمستشفيات واملستوصفات
وت��زوي��ده��ا ب��االج�ه��زة وامل �ع��دات الطبية
والعالجية وفق احدث التقنيات بما في
ذل��ك مواقف السيارات فضال عن زي��ادة
عدد سيارات االسعاف.
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2012/2011
 ت � �ق� ��اري� ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��ننتائح الفحص وامل��راج�ع��ة على تنفيذ
ميزانيات الوزارات واالدارات الحكومية
وحساباتها الختامية وكذلك الجهات
املستقلة والجهات امللحقة للسنة املالية
.2012/2011
 ت � �ق� ��اري� ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��ننتائج الفحص وامل��راج�ع��ة على تنفيذ
ميزانيات الوزارات واالدارات الحكومية
وحساباتها الختامية وكذلك الجهات
املستقلة والجهات امللحقة للسنة املالية
.2013/2012
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2013/2012
 ت � �ق� ��اري� ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��ننتائج الفحص وامل��راج�ع��ة على تنفيذ
ميزانيات الوزارات واالدارات الحكومية
وحساباتها الختامية وكذلك الجهات
املستقلة والجهات امللحقة للسنة املالية
.2014/2013
 تقرير دي��وان املحاسبة عن الحالةاملالية للدولة للسنة املالية .2014/2013
 كتاب رئيس مجلس األمة باملوافقةع �ل��ى ط �ل��ب رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي بإحالة تقرير ديوان
املحاسبة بشأن تولي دي��وان املحاسبة
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الميزانيات
ل � �ح � �ن� ��ة امل � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات وال� � �ح� � �س � ��اب
الختامي ع�ق��دت  13اجتماعا ف��ي شهر
10تنجز
اب��ري��ل اس�ت�غ��رق��ت  32س��اع��ة ول��م
تقارير وتبقى على ج��دول اعمالها 72
موضوعا منها ما يلي:
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��أن ي �ق��رر مجلسالوزراء تخصيص جانب من االعتمادات
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عقدت اللجان الدائمة والمؤقته  58اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  100ساعة وأنجزت خاللها  81موضوعا وفي هذا
الشأن تنشر «الدستور» اليوم ملفا عن عمل اللجان الدائمة وغدا عن اللجان المؤقته.

لجان أبريل

اجتماع واحد للصحية والعرائض والخارجية

 5اجتماعات لكل من
حماية األموال العامة واألولويات
تتمة المنشور ص12
ت �ك �ل �ي��ف م��ؤس �س��ة دول� �ي ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
ف��ي امل�ج��ال االستثماري للقيام بتقييم
شامل إلدارة اموال االحتياطي بالهيئة
العامة لالستثمار وتقدم تقرير بشأنه.
 كتاب رئيس مجلس األمة باملوافقةعلى اقتراح مقدم من قبل جميع اعضاء
امل�ج�ل��س ب��إح��ال��ة ردود ال�ح�ك��وم��ة على
م�لاح �ظ��ات وم �خ��ال �ف��ات ت �ق��اري��ر دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة
للسنة املالية .201/2013
حماية المال العام
لجنة حماية األم ��وال ال�ع��ام��ة عقدت
 5اجتماعات في شهر ابريل استغرقت
 7س � ��اع � ��ات ورب � � ��ع ال � �س ��اع ��ة وان � �ج ��زت
موضوعا واحدا وتقريرا واحدا وتبقى
على جدول اعمالها  57موضوعا منها
ما يلي:
 -م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س بجلسته بتاريخ

 2011/6/14ع�ل��ى اح��ال��ة ك �ت��اب رئ�ي��س
دي��وان املحاسبة بشأن تعذر الحصول
ع � �ل ��ى امل � �س � �ت � �ن� ��دات امل � �ط � �ل ��وب ��ة ل �ب �ح��ث
التعديات على امل��ال العام فيما يسمى
بأزمة املناخ واحالتها للجنة (بوصفها
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق) ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع مع
االستعانة بديوان املحاسبة.
 م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل��س األم� � ��ة ب�ج�ل�س�ت��هامل� �ع� �ق ��ودة ف� ��ي ي � ��وم االرب� � �ع � ��اء امل ��واف ��ق
 2013/3/6ع �ل��ى االق � �ت� ��راح امل� �ق ��دم م��ن
ب� �ع ��ض االخ� � � � ��وة االع � � �ض� � ��اء ف � ��ي اث� �ن ��اء
ال �ج �ل �س��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن�ت�ك��م ال�ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي صفقة ال��داو نظرا لتعلق املوضوع
بقضايا تخص املال العام.
 تقرير دي��وان املحاسبة عن االموالاملستثمرة عن الفترة من  2013/7/1الى
.2013/12/31
 ال �ت �ق��ري��ر االول (اب ��ري ��ل  2014عنق�ض��اي��ا امل ��ال ال �ع��ام امل�ن�ت�ه�ي��ة ال�ت�ق��اري��ر
ال� � � � � � � ��واردة م� � ��ن ال � �ج � �ه � ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
واالحصائيات املطلوبة.

الكويتية لالستثمار ب�ش��رك��ة ادف��ان�ت��ج
ل�ل�اس �ت �ش��ارات االداري � � ��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
(بصفتها لجنة تحقيق).
 تقرير دي��وان املحاسبة عن االموالاملستثمرة عن الفترة من  2014/7/1الى
.2014/12/31

جانب من اجتماع سابق للجنة العرائض والشكاوي

 تقرير دي��وان املحاسبة عن االموالاملستثمرة عن الفترة من  2013/1/1الى
.2014/6/30
 التقرير الثاني (اكتوبر  )2014عنقضايا املال العام متضمنا رد الوزارات
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 امل�ش�ك�ل��ة ب��رئ��اس��ة

وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر االوق � ��اف وال �ش��ؤون
االس�ل�ام� �ي ��ة مل �ت��اب �ع��ة ق �ض ��اي ��ا االم� � ��وال
العامة واعداد التقارير عنها.
 تكليف مجلس األمة (للجنة حمايةاالم��وال العامة بصفتها لجنة تحقيق)
ببحث ك��ل م��ا يتصل بعمليات تهريب
وقود الديزل.

 تقرير دي��وان املحاسبة عن تأخيرال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة
م ��ن ت �ح �ص �ي��ل اي � � � ��رادات غ �ي��ر ح�ك��وم�ي��ة
م �س �ت �ح �ق��ة ل �ه��ا ألك �ث ��ر م ��ن  10س �ن��وات
باملخالفة لقواعد تنفيذ امليزانية.
 ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب �ش��أنف � �ح� ��ص وم � ��راج � � �ع � ��ة ع �ل��اق � ��ة ال� �ش ��رك ��ة

األولويات
 لجنة األول��وي��ات :ع�ق��دت اللجنة 5اج�ت�م��اع��ات ف��ي ش�ه��ر اب��ري��ل استغرقت
 6س ��اع ��ات ورب � ��ع ال �س ��اع ��ة ول � ��م ت�ن�ج��ز
م��وض��وع��ات ول ��م ي �ص��در ع�ن�ه��ا ت�ق��اري��ر
وتبقى على جدول اعمالها موضوعان
هما:
 ت � �ح� ��دي� ��د وت � ��رت � �ي � ��ب األول � � ��وي � � ��اتلجلسات املجلس.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساألم� ��ة ب��اح��ال��ة ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة
للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات
(.)2017 /2016 - 2014 / 2013

تقرير حول عمل لجان المجلس الدائمة
بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق
ًّ

عدد االجتماعات

أخرى

عدد ساعات
االجتماعات

املجموع

عدد التقارير

اجمالي
املتبقي
ًّ
من
الشهر
السابق

املحال
خالل
الشهر
الحالي

مرسوم بقانون

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

االجتماعات
والتقارير

العرائض والشكاوى

332

13

345

-

-

-

-

-

-

-

-

1

344

-

-

-

344

1

3

1

الداخلية والدفاع

114

16

130

-

-

2

12

2

56

-

52

-

-

6

-

10

120

2

2٫35

3

املالية واالقتصادية

303

18

321

-

2

-

13

4

145

-

144

-

-

7

6

11

310

6

12٫3

3

التشريعية والقانونية

213

21

234

-

-

-

31

23

164

-

6

-

-

2

8

25

209

4
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التعليم والثقافة واإلرشاد

163

9

172

-

-

-

-

-

34

-

130

-

-

-

8

-

172

2

3٫3

-

الصحية واالجتماعية
والعمل

169

9

178

-

-

-

2

1

49

-

126

-

-

-

-

1

177

1

1٫30

1

الخارجية

9

3

12

-

-

-

9

2

1

-

-

-

-

-

-

2

10

1

0٫50

1

املرافق العامة

42

12

54

1

-

1

1

6

17

19

4

-

-

3

2

30

24

3

5

26

امليزانيات والحساب
الختامي

71

1

72

-

-

-

61

-

1

-

2

-

-

-

8

-

72

13

32

-

حماية األموال العامة

58

-

58

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

57

1

57

5

7٫10

1

األولويات

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

5

6٫15

-

املجموع

1476

102

1578

1

2

3

129

39

467

19

464

1

344

18

91

81

1497

43

80٫10

52

اسم اللجنة

اجمالي
املدرج

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز
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العيسى 33 :ألف طالب وطالبة تقدموا
الختبارات الصف الثاني عشر

الصبيح :ورشة للعلوم
التطبيقية والرياضيات
في كل محافظة

أكد وزير التربية وزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى أن ع��دد
املتقدمني الختبارات الصف الـ12
والتي انطلقت أمس وصل إلى 33
ألف طالب وطالبة.
وق� � ��ال ال �ع �ي �س��ى ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي عقب جولة تفقدية ملقار
لجان االختبارات شملت مدرسة
محمد املهيني ال�ث��ان��وي��ة  -بنني
وث ��ان ��وي ��ة س� �ع ��اد ب �ن ��ت س �ل �م��ة -
بنات في منطقة سعد العبدالله
إن��ه ل��م يتم رص��د أي ح��االت غش
ف��ي االخ �ت �ب��ارات م �ش��ددا ع�ل��ى أن
ال � � � � ��وزارة س �ت �ت �ع��ام��ل ب� �ح ��زم م��ع
ح � � ��االت ال � �غ ��ش إن وج � � ��دت ك�م��ا
أن ت�ص�ح�ي��ح أوراق االخ �ت �ب��ارات
سيكون مباشرة وأوال بأول.
وأش ��ار إل��ى أن�ه��ا ب��داي��ة موفقة
لطلبة ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ف��ي أداء
االخ� �ت� �ب ��ارات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ف��ي بيئة
م�ن�ظ�م��ة وم �ن��اس �ب��ة ل �ه��م مضيفا
أن أج� ��واء االخ �ت �ب��ارات النهائية
ك� � ��ان� � ��ت م � �ه � �ي � ��أة ج � � � ��دا ل� �ل� �ط�ل�اب
وال�ط��ال�ب��ات وأس�ئ�ل��ة االخ�ت�ب��ارات
املوضوعة تتناسب مع مستوى
ال�ط��ال��ب امل�ت��وس��ط ول�ف��ت إل��ى أن��ه

وق � � � �ع� � � ��ت وزارة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل وم ��رك ��ز
صباح األحمد للموهبة واإلب��داع
أمس اتفاقية تعاون النشاء ورش
للعلوم التطبيقية وال��ري��اض�ي��ات
ل��دع��م أب �ن��اء ال�ك��وي��ت ف��ي مختلف
التخصصات الحرفية واملهنية.
وق��ال��ت وزي� ��رة ال �ش��ؤون وزي��رة
ال��دول��ة للتخطيط والتنمية هند
ال �ص �ب �ي��ح ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
عقب التوقيع إن االتفاقية تتيح
مل ��رك ��ز ص� �ب ��اح األح� �م ��د ل�ل�م��وه�ب��ة
واإلب � � � � � � � � ��داع اس � � �ت � � �غ� �ل��ال امل� � ��راك� � ��ز
وامل� �ن� �ش ��آت امل� �ت ��وف ��رة ل� ��دى ق �ط��اع
التنمية االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال ��وزارة
الن�ش��اء ورش للعلوم التطبيقية
ون� � ��واد ل �ل��ري��اض �ي��ات م�ض�ي�ف��ة أن
ال��وزارة ستخصص أحد مبانيها
في منطقة الشويخ النشاء ورشة
ل�ل�ع�ل��وم ع�ل��ى غ ��رار ال��ورش��ة ال�ت��ي
أق��ام �ه��ا امل ��رك ��ز ف ��ي م ��رك ��ز ش �ب��اب
القادسية وأش ��ارت إل��ى أن ورش��ة
ال �ق��ادس �ي��ة ح�ق�ق��ت ن �ج��اح��ا ب��اه��را
واس� �ت� �ق� �ط� �ب ��ت ش � �ب� ��اب� ��ا أظ� � �ه � ��روا
إبداعاتهم وأبرزوا إمكاناتهم.
وذك� � ��رت أن امل ��وق ��ع اآلخ � ��ر يقع
ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ن� ��زه� ��ة وس �ي �ك ��ون
م �ق��را ل �ن��ادي ال��ري��اض �ي��ات وال ��ذي
ي �ت��م ان � �ش� ��اؤه ألول م � ��رة وي �ع �ن��ى
بالرياضيات والعلوم التطبيقية
إضافة إلى استخدام صالة تنمية
املجتمع ب��ال�ج�ه��راء لتكون ورش��ة
للعلوم التطبيقية.
وأك��دت الصبيح سعي ال��وزارة
إلي� �ج ��اد ورش � ��ة ف ��ي ك ��ل م�ح��اف�ظ��ة
م��ن محافظات ال�ب�لاد خ�لال العام
ال � �ج� ��اري وس �ي �ت��م ت �ش �ك �ي��ل ف��ري��ق
ع �م��ل م�ه�م�ت��ه ال��رئ �ي �س �ي��ة تطبيق
الخطة واستغالل املباني املتوفرة
وال � � �ج � ��اه � ��زة م� ��وض � �ح� ��ة أن م� ��دة
االتفاقية عامني تتجدد تلقائيا.
من جانبه أعرب عضو مجلس
إدارة م � ��رك � ��ز ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د

العيسى خالل جولة تفقدية أمس

خالل سؤاله الطلبة عن مستوى
األس � �ئ � �ل� ��ة أش � � � ��ار ب� �ع� �ض� �ه ��م إل� ��ى
سهولتها في حني أكد أغلبيتهم
أنها من محتوى املقرر الدراسي.
وعن وجود شكاوى من الطلبة

أو أول �ي��اء أم��وره��م أك ��د العيسى
أن � � ��ه ل � �ي� ��س ه � �ن � ��اك أي ش � �ك� ��اوى
مقدمة للمنطقة التعليمية الفتا
إل ��ى أن ��ه م�ت�ف��ائ��ل ب�ن�ج��اح الطلبة
ف� ��ي االخ � �ت � �ب� ��ارات وق �ب��ول �ه��م ف��ي

الجامعة ومتمنيا لهم التوفيق
والنجاح والتفوق.

القوة البحرية تنفذ رماية بالذخيرة الحية
الثالثاء المقبل
أع�ل��ن الجيش الكويتي تنفيذ
ال�ق��وة البحرية رم��اي��ة بالذخيرة
ال�ح�ي��ة ف��ي م��وق��ع م �ي��دان ال��رم��اي��ة
البحري يومي  26و 27من الشهر
ال� �ج ��اري م ��ن ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة
صباحا وحتى الساعة السادسة
مساء.

وق� � ��ال� � ��ت م � ��دي � ��ري � ��ة ال� �ت ��وج� �ي ��ه
املعنوي والعالقات العامة بوزارة
الدفاع في بيان صحافي أمس إن
موقع ميدان الرماية سيكون على
م �س��اف��ة  5.16م �ي��ل ب �ح��ري ش��رق
رأس ال�ج�ل�ي�ع��ة ام� �ت ��دادا ل�ج��زي��رة
ق � � � ��اروه وب� �م� �س ��اف ��ة س� �ت ��ة أم� �ي ��ال

بحرية ش��رق رأس ال��زور امتدادا
إلى جزيرة أم املرادم.
وأه � ��اب � ��ت م ��دي ��ري ��ة ال �ت��وج �ي��ه
امل � �ع � �ن� ��وي وال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
بجميع امل��واط�ن�ين واملقيمني من
مرتادي البحر ع��دم االق�ت��راب من
امل �ن �ط �ق��ة امل� ��ذك� ��ورة خ �ل�ال ال �ف �ت��رة

املعلنة حرصا منها على سالمة
ال �ج �م �ي��ع ع �ل��ى أن ي �ت��م االت �ص ��ال
بالقناة املعتمدة ضبئ ق�ن��اة 16
الدولية.

هند الصبيح

للموهبة واإلب ��داع د .سعد الدين
ع � �ك� ��اش� ��ة ع� � ��ن ش� � �ك � ��ره ل � �ل� ��وزي� ��رة
الصبيح وج�ه��ود وزارة ال�ش��ؤون
ل�ت�ه�ي�ئ��ة ال �ن��شء م�ب�ي�ن��ا أن امل��رك��ز
يتطلع إل��ى تلك ال�ش��راك��ة لتأهيل
األب �ن��اء وإي �ج��اد ع�م��ل رائ ��د يخدم
خطة التنمية في البالد.
وأك ��د ح��رص م��ؤس�س��ة الكويت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ال� �ت ��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا
امل��رك��ز على تعاونها ومؤسسات
الدولة لتنفيذ برامجه معتبرا أن
وزارة ال �ش��ؤون م��ن أه��م ال ��وزارات
التي لها عالقة باملواطن وتطوير
النشء والتي توفر فرصا لإلبداع
وت �ط��وي��ر االن� �س ��ان ال �ك��وي �ت��ي من
الصغر.
ف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ن� �ف� �س ��ه أوض� � ��ح
امل��دي��ر ال�ع��ام ملركز صباح األحمد
للموهبة واإلب ��داع د.ع�م��ر البناي
أن ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اون ت �ه��دف إل��ى
استغالل منشآت الوزارة املتعددة
ف � ��ي ج �م �ي ��ع م� �ح ��اف� �ظ ��ات ال� ��دول� ��ة
تحقيقا أله ��داف الجهتني ونشر
ث �ق��اف��ة اإلب� � ��داع ف ��ي امل�ج�ت�م��ع عبر
ان� �ش ��اء ورش ت�ق�ن�ي��ة ل��دع��م أب �ن��اء
ال�ك��وي��ت وخ�ص��وص��ا أب �ن��اء وزارة
الشؤون.

الفريق الفهد :إنجاح الحملة الوطنية لجمع األسلحة دعم للقانون
ق� ��ال وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � �ف� ��ري� ��ق س� �ل� �ي� �م ��ان ال � �ف � �ه� ��د ان
ان�ج��اح الحملة الوطنية لجمع
االسلحة والذخائر واملفرقعات
غ �ي��ر امل ��رخ� �ص ��ة ي �س��اه��م ب��دع��م
ت �ف �ع �ي��ل ال� �ق ��ان ��ون م ��ن اج� ��ل ام��ن
الوطن وامان مواطنيه وترسيخ
ال� �ش� �ع ��ور ال ��وط� �ن ��ي ف� ��ي ن �ف��وس
الجميع.
واض � � � � ��اف ال � �ف � �ه� ��د ف � ��ي ك �ل �م��ة
خ� �ل� ��ال م� � �ه � ��رج � ��ان (ال � �ت � �س ��ام ��ح
وال � �س�ل��ام ون� �ب ��ذ ال �ع �ن ��ف ون �ب��ذ

اخ � �ف� ��اء ال� � �س �ل��اح) ال � � ��ذي ن�ظ�م��ه
بيت الكويت لألعمال الوطنية
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع االدارة ال �ع��ام��ة
ل � �ل � �ع �ل�اق ��ات واالع� � �ل� � ��ام االم � �ن ��ي
ب��وزارة الداخلية أمس ان الدين
االس�ل��ام� ��ي ي ��دع ��و ال � ��ى ال �س�ل�ام
والتسامح وصفاء النفوس.
وذكر ان السالح وما ينطوي
ع �ل��ى م �خ��اط��ر واث� � ��اره ال�س�ل�ب�ي��ة
والعنف سلوكيات دخيله على
مجتمع الكويت االصيل بقيمه
وع� ��ادات� ��ه وت �ق��ال �ي��ده ال�س�م�ح��اء

م �ش �ي��دا ب ��اق ��ام ��ة امل� �ه ��رج ��ان ف��ي
اط � ��ار ال ��دع ��وة ال��وط �ن �ي��ة لجمع
ال �س�لاح وال��ذخ��ائ��ر وامل�ف��رق�ع��ات
غ�ي��ر امل��رخ�ص��ة ادراك� ��ا لخطورة
االس � �ل � �ح � ��ة ع � �ل� ��ى أم� � � ��ن ال� ��وط� ��ن
وسالمة املواطن واملقيم.
ون � �ق� ��ل ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ف � �ه ��د ال ��ى
ال� � �ق � ��ائ� � �م �ي��ن ع� � �ل � ��ى امل� � �ه � ��رج � ��ان
واملشاركني فيه تحيات وتقدير
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي ��ر الداخلية الشيخ محمد
خ��ال��د ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح مثمنا

اه � � � � ��داف ه � � ��ذا امل� � �ه � ��رج � ��ان وم� ��ا
ي �ش �ت �م ��ل ع� �ل� �ي ��ه م � ��ن ف �ع ��ال �ي ��ات
وان � �ش � �ط� ��ة ت� �ح� �ظ ��ي ب ��ال ��رع ��اي ��ة
واالهتمام.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال رئ �ي��س بيت
ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل��أع � �م� ��ال ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ال ��دك �ت ��ور ي��وس��ف ال �ع �م �ي��ري ان
االستراتيجية الكويتية للحد
م ��ن م �خ��اط��ر ان �ت �ش��ار االس �ل �ح��ة
ب�ين فئات املجتمع تعتمد على
املشاركة الحقيقية والفعالة بني
املؤسسة االمنية متمثلة بوزارة

ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وش � ��راك � ��ة امل �ج �ت �م��ع
املدني.
واوض ��ح ان ت�ض��اف��ر الجهود
والتعاون والتنسيق بني جميع
الجهات املعنية ادى ال��ى اح��راز
الكثير من التقدم على الصعيد
االم � �ن� ��ي امل �ح �ل��ي االم � �ن� ��ي م �م��وا
يؤكد اهمية هذه الشراكة.
واك� ��د ت �ض��ام��ن ب �ي��ت ال�ك��وي��ت
ل�لأع �م��ال ال��وط �ن �ي��ة م��ع الحملة
االم� � �ن� � �ي � ��ة واالع� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة ال� �ت ��ي
ت �ن �ظ �م �ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م��ن

اجل القضاء على هذه الظاهرة
التي باتت تشكل خطرا واضحا
وص ��ري� �ح ��ا ع �ل��ى أب � �ن ��اء ال��وط��ن
م�ش�ي��را ال ��ى ح ��رص ال�ب�ي��ت على
امل �س��اه �م��ة وال� �ت� �ع ��اون ف ��ي دع��م
ال �ح �م�ل�ات األم �ن �ي��ة واإلع�ل�ام �ي��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب
والحد من انتشار آفة املخدرات
بني الشباب ونبذ العنف فضال
عن الحمالت املرورية.
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الخالد يترأس وفد الكويت باالجتماع
الخليجي  -األوروبي في الدوحة
ت � ��رأس ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ ص�ب��اح الخالد وف��د دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت امل � �ش � ��ارك ف� ��ي اج �ت �م��اع
ال � ��دورة ال � �ـ 24للمجلس ال� ��وزاري
امل �ش �ت ��رك ب�ي�ن م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ل��دول الخليج العربية واالت�ح��اد
األوروبي الذي بدأ أعماله صباح
أمس في الدوحة.
وي � �ع � ��د االج� � �ت� � �م � ��اع ال � � � � ��وزاري
اس� � � �ت� � � �ك� � � �م � � ��اال ل �ل��اج � � �ت� � �م � ��اع � ��ات
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة-األوروب �ي��ة ال�س��اب�ق��ة
التي تبحث سبل توطيد وتعزيز
ال � ��رواب � ��ط وال � �ع �ل�اق� ��ات ب �ي�ن دول
مجلس ال �ت �ع��اون ودول االت �ح��اد
األوروب � � � � ��ي ف� ��ي ك ��اف ��ة امل � �ج� ��االت.
كما تطرق الجانبان إل��ى مجمل
ال�ق�ض��اي��ا وال�ت�ح��دي��ات اإلقليمية
والدولية والسبل االنجع لتضافر
الجهود املشتركة في معالجتها.
وي� �ض ��م ال� ��وف� ��د ك �ل�ا م� ��ن م��دي��ر
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وزير شؤون الديوان
األميري يستقبل وفدا
من معهد األبحاث
اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل وزي� � � � � � ��ر ش� � � ��ؤون
الديوان األميري الشيخ ناصر
صباح األحمد د .سمير الزنكي
وم.ف �ي �ص��ل ال �ح �ل �ي��ل م ��ن معهد
الكويت لألبحاث العلمية حيث
ن��اق��ش ال�ج��ان�ب��ان س�ب��ل تطوير
امل� �ش ��اري ��ع االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف��ي
املعهد بما يعود بالفائدة على
دولة الكويت.

الشيخ ناصر صباح األحمد

الخالد مترئسا وفد دولة الكويت

إدارة مكتب النائب األول لرئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال�س�ف�ي��ر ال �ش �ي��خ د .أح �م��د ن��اص��ر

املحمد وسفير دولة الكويت لدى
قطر متعب املطوطح ونائب مدير
إدارة ش � ��ؤون م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون

ل��دول الخليج العربية املستشار
عبدالله محمد املوعد وع��ددا من
مسؤولي وزارة الخارجية.

الغنيم يؤكد نجاح مشاركة الكويت
في أعمال جمعية الصحة العالمية
قال مندوب دولة الكويت الدائم
ل ��دى األم� ��م امل �ت �ح��دة وامل �ن �ظ �م��ات
الدولية السفير جمال الغنيم إن
م �ش��ارك��ة وف ��د دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
أعمال الجمعية العمومية ملنظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ن��اج �ح��ة ب�ك��ل
املقاييس.
ورأى ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �غ� �ن� �ي ��م ف��ي
تصريح لكونا أن حصول الكويت
ع � �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ث ��ان � �ي ��ة ل �ل �م �ك �ت��ب
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة
ال�ع��رب ب��رئ��اس��ة وزي��ر الصحة د.
علي العبيدي يعكس مدى الثقة
التي تحظى بها الكويت.
وأض � � � ��اف أن ف � �ت� ��رة ال ��رئ ��اس ��ة
األولى لدولة الكويت كانت موفقة
ول �ب ��ت ت �ط �ل �ع��ات وزراء ال�ص�ح��ة
ال�ع��رب م��ؤك��دا أن اعتماد مجلس
وزراء الصحة العرب مشروعات
ال �ق ��رارات ال�ت��ي س��اه�م��ت الكويت
ف ��ي إع � ��داده � ��ا وص �ي��اغ �ت �ه��ا ل�ه��و
ن �ج��اح إض ��اف ��ي ي�ح�س��ب ل�ص��ال��ح
وزارة ال �ص �ح��ة ول� �ج� �ه ��ود دول ��ة
ال�ك��وي��ت ف��ي ال��رع��اي��ة باملنظومة
ال� �ص� �ح� �ي ��ة م� �ح� �ل� �ي ��ا وخ �ل �ي �ج �ي��ا
وعربيا.
ولفت إل��ى دع��م الكويت خطط
م �ن �ظ �م��ة ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف��ي

أخبار

الغنيم ووزير الصحة د .علي العبيدي وأعضاء وفد الكويت

انشاء صندوق للطوارئ ملواجهة
ال� � �ك � ��وارث غ �ي ��ر امل �ت ��وق �ع ��ة س� ��واء
ت �ل��ك امل��رت �ب �ط��ة ب �ظ �ه��ور م�ف��اج��ئ
ل � �ف � �ي� ��روس� ��ات م �ث �ل �م��ا ح� � ��دث م��ع
اي �ب��وال ف��ي غ��رب اف��ري�ق�ي��ا او تلك
ال �ت��ي ت�ع�ق��ب ال� �ك ��وارث الطبيعية
كالزالزل والفيضانات وغيرهما.
وت� � �ع� � �ه � ��د ال � �س � �ف � �ي� ��ر ال� �غ� �ن� �ي ��م
ب� �م ��واص� �ل ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ت �ع��اون �ه��ا
البناء مع منظمة الصحة العاملية
ف ��ي ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ل�لاج�ئ�ين
ال �س��وري�ين الس�ي�م��ا ان ال�س�ن��وات
املاضية اثبتت التأثير اإليجابي
لهذا التعاون وال��ذي كان من بني
أه��م آث ��اره وق��ف ان�ت�ش��ار فيروس

ش � �ل� ��ل األط � � �ف� � ��ال ب �ي��ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
السوريني.
وأك� � ��د دع � ��م ال� �ك ��وي ��ت ل� �ق ��رارات
وت � ��وص� � �ي � ��ات م� �ن� �ظ� �م ��ة ال �ص �ح ��ة
ال � �ع ��امل � �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �خ� �ط ��وات
ت � �ح � �س �ي�ن األداء وال � �ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة
وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة وك � � �ف� � ��اءة ال� �ل ��وائ ��ح
ال �ص �ح �ي��ة ال� ��دول � �ي� ��ة واس� �ت� �م ��رار
م �ك��اف �ح��ة ان �ت �ش��ار ف� �ي ��روس شلل
األطفال والحمى الصفراء فضال
عن دعم املنظمة في توفير الخبرة
والتوجيه ملساعدة البلدان على
تعزيز أنظمة املراقبة والخدمات
املختبرية.
وش � � � � � ��رح اه � � �ت � � �م� � ��ام ال � �ك� ��وي� ��ت

بمتابعة مسيرتها ف��ي مكافحة
األم � ��راض ال �س��اري��ة غ �ي��ر امل�ع��دي��ة
م �ث��ل ال �س �م �ن��ة امل �ف��رط��ة وارت� �ف ��اع
نسبة السكر في الجسم وأمراض
ال �ق �ل��ب وال � � � ��دورة ال ��دم ��وي ��ة وف��ق
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال � ��دول � �ي � ��ة وال � �ب� ��رام� ��ج
الوطنية والخليجية.
وش� � ��دد ال �غ �ن �ي��م ع �ل��ى أن دع��م
الكويت لبرامج وانشطة منظمة
الصحة العاملية ليس مستغربا
ع � �ل� ��ى ب � �ل� ��د ه � � ��و م � ��رك � ��ز ل �ل �ع �م��ل
اإلن�س��ان��ي وأم�ي��ره��ا ق��ائ��د للعمل
االنساني.

اتفاقية بين التجارة والتطبيقي
لدعم الخريجين المتميزين

الشمالي واألثري عقب توقيع االتفاقية

وق � � � �ع� � � ��ت وزارة ال � � �ت � � �ج� � ��ارة
والصناعة أمس اتفاقية مشتركة
م� � ��ع ال� �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 ��دع ��م
خريجيها املتميزين عبر توفير
ك��اف��ة ال�ت��راخ�ي��ص ال�لازم��ة مل��زاول��ة
م �ه �ن �ه��م ال �ف �ن �ي��ة ع �ب ��ر ح��اض �ن��ات
صناعية.
وق� � ��ال� � ��ت م � ��راق� � �ب � ��ة ت ��راخ � �ي ��ص
وب� �ح ��وث امل� �ش ��روع ��ات امل�ت��وس�ط��ة
وال �ص �غ �ي��رة ف��ي ال �ت �ج��ارة ع��دوي��ة
الفيلكاوي ف��ي تصريح صحافي
عقب توقيع االتفاقية إن ال��وزارة
ب � �م� ��وج� ��ب االت � �ف � ��اق � �ي � ��ة س� �ت� �س ��رع
عملية استخراج كافة التراخيص
ال�ل��ازم� ��ة ل � �ه ��ؤالء ال �خ��ري �ج�ي�ن م��ع
توفير م�ك��ان مل��زاول��ة اعمالهم في
حاضنة الشويخ الصناعية.
وأض� � ��اف� � ��ت أن ع � � ��دد خ��ري �ج��ي
ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي ال � ��ذي � ��ن س �ت��دع �م �ه��م
ال� � ��وزارة ب �م��وج��ب ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة
ن� �ح ��و  22خ ��ري� �ج ��ا م ��وض� �ح ��ة أن
وزارة ال�ت�ج��ارة تطمح إل��ى زي��ادة
هذا العدد في املستقبل لتمكينهم
م��ن ان �ش��اء م�ش��اري�ع�ه��م واالت �ج��اه
ال��ى العمل بالقطاع الخاص بدال
من العمل الحكومي.
وب� �ي� �ن ��ت أن ال � � � � ��وزارة س �ت��دع��م
ال � �خ � ��ري � �ج �ي��ن ال � � ��ذي � � ��ن ت �ش �م �ل �ه��م
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة م � � ��دة ث� �ل ��اث س� �ن ��وات

ل �ي �ت �خ��رج ب �ع��ده��ا م ��ن ال �ح��اض �ن��ة
ال�ت��ي ت��م ت��وف�ي��ره��ا ل��ه ك��ي ينطلق
الى السوق املحلي لينشئ العمل
الحر املناسب له طبقا لتخصصه
م �ش �ي��رة إل ��ى أن االت �ف��اق �ي��ة تنص
ع�ل��ى اس �ت �م��رار ال �ت �ع��اون امل�ش�ت��رك
ب�ين الجانبني حيث إن الحاضنة
س� �ت� �ش� �م ��ل خ� ��ري � �ج �ي�ن ج � � � ��ددا م��ن
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال� � �ت � ��دري � ��ب ك � ��ل ث �ل ��اث س � �ن� ��وات،
وق � ��ال � ��ت :ه ��دف� �ن ��ا ه� ��و اس �ت �ق �ط��اب
م �س �ت �م��ر ل� �خ ��ري� �ج ��ي ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
املتميزين وتمكينهم من االنخراط
ف � ��ي ال� � �س � ��وق ال� ��وط � �ن� ��ي ب � � ��دال م��ن
الوظائف االعتيادية.
وذك � � � � � ��رت أن ه� � �ن � ��اك ت �ق �ي �ي �م��ا
س �ن��وي��ا ل �ل �خ��ري �ج�ين ك ��ي ي�ث�ب�ت��وا
أن�ه��م ق ��ادرون على م��زاول��ة العمل
التجاري الحر بطريقة صحيحة
حيث إن هناك ضوابط وشروطا
للدعم وسيكون هناك عقد انتفاع
ب�ين ال�خ��ري��ج وال � ��وزارة ك��ي يكون
ه �ن��اك ال �ت��زام ت ��ام ل�ل�ع�م��ل ف��ي تلك
الحاضنات.
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الكندري راثيا الخرافي :مثال للتواضع والتسامح والحزم
قدم األمني العام ملجلس األمة
ع �ل�ام ال �ك �ن��دري ال� �ع ��زاء ل�ع��ائ�ل��ة
ال� �خ ��راف ��ي ف� ��ي ال �ف �ق �ي��د ال �ك �ب �ي��ر
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة األس �ب��ق
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي
داعيا الله له أن يتغمده بواسع
رحمته ويدخله فسيح جناته .
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي رث � ��اء
املرحوم جاسم الخرافي :حقيقة
الكلمات صعبة في هذا املوقف
ألن أب � � ��ا ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن رح� �م ��ة
ال� �ل ��ه ع �ل �ي��ه إن � �س� ��ان ت �ع �ج��ز ع��ن
التحدث عن مناقبه وتواضعه

إقبال قياسي
على جناح الكويت
في إكسبو ميالنو
تواصل اإلقبال الجماهيري على
ج �ن��اح دول� ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي م�ع��رض
إكسبو ميالنو  2015العاملي محققا
زي� � � ��ادة ق �ي��اس �ي��ة ت �ع �ك��س ن �ج��اح��ه
كأحد األجنحة األكثر تميزا.
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ف��ري��ق اإلع�ل�ام��ي
ل� �ج� �ن ��اح ال� �ك ��وي ��ت م �ح �م��د ال � �ب ��داح
لكونا إن ع��دد زوار جناح الكويت
بلغ مساء الجمعة  8473زائ��را من
مختلف دول ال�ع��ال��م مسجال رقما
ق �ي��اس �ي��ا ج ��دي ��دا ف ��ي ع� ��دد ال � ��زوار
اليومي.
وأوض� � � ��ح أن م� �س� �ت ��وى اإلق� �ب ��ال
الالفت من رواد إكسبو على زيارة
جناح دولة الكويت في تنام مطرد
خ�لال األسابيع الثالثة األول��ى من
اف�ت�ت��اح��ه م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت��زاز فريق
ال �ع �م ��ل وال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع �ل ��ى ت�ش�غ�ي��ل
ج � �ن� ��اح ال � �ك ��وي ��ت ب� ��ذل� ��ك ال� �ن� �ج ��اح،
م�ض�ي�ف��ا أن ال �ع��دد ي�ق�ت��رب بسرعة
م ��ن ت�س�ج�ي��ل  11أل ��ف زائ� ��ر ي��وم�ي��ا
وه ��ي ق� ��درة االس �ت �ي �ع��اب ال�ق�ص��وى
للجناح الذي يجسد عمق حضارة
وتراث الكويت وانجازاتها العلمية
والتنموية ال��رائ��دة ودوره��ا البارز
داخل املجتمع الدولي وفي مواجهة
التحديات اإلنسانية الكبرى.

وتسامحه وحنانه وحزمه في
ن �ف��س ال��وق��ت ف �ق��د ت� ��أذى ك�ث�ي��را
وسامح كثيرا وعزاؤنا إن شاء
الله في آل الخرافي.
وت � � � ��اب � � � ��ع ال� � � � �ك� � � � �ن � � � ��دري :أن� � ��ا
ش�خ�ص�ي��ا ت�ع�ل�م��ت م �ن��ه ال�ك�ث�ي��ر
وف ��ي ك��ل ات �ص��ال ب��ه ك ��ان ي��رك��ز
ع� �ل ��ى أن أه � ��م ش � ��يء ل�ل�إن �س��ان
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال ��ذك ��رى ال�ط�ي�ب��ة
وم ��ا ش��اه��دن��اه ع �ص��ر ال�ج�م�ع��ة
امل��اض�ي��ة عندما شيعنا الفقيد
الكبير إل��ى م�ث��واه األخ�ي��ر وفي
ال �ع��زاء أك�ب��ر دل�ي��ل ع�ل��ى سيرته

ال�ط�ي�ب��ة وح ��ب ال �ن��اس ل��ه حيث
ح��رص��ت ال �ج �م��وع ال�غ�ف�ي��رة من
أب�ن��اء ال��وط��ن على امل�ش��ارك��ة في
توديعه وهو برأيي أكبر دليل
للذكر الطيب لجاسم الخرافي
ال� ��ذي ن��رج��و م��ن ال �ل��ه ع��ز وج��ل
أن يتغمد روح��ه الجنة ويلهم
أه �ل��ه وذوي � ��ه وم �ح �ب �ي��ه ال�ص�ب��ر
والسلوان.

الراحل رئيس مجلس األمة السابق جاسم الخرافي في إحدى لجان انتخابات الشعبة البرملانية وبجواره األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري

نجاح كويتي في زراعة جهاز لتنظيم
ضربات القلب بتقنية المراقبة عن بعد
أع �ل��ن م��رك��ز ص �ب��اح األح�م��د
ل �ل �ق �ل��ب ع� ��ن ن� �ج ��اح ��ه ب� ��زراع� ��ة
ج �ه��از ت�ن�ظ�ي��م ض��رب��ات القلب
وإع � � ��ادة ال� �ت ��زام ��ن ال � ��ذي ي��وف��ر
تقنية امل��راق �ب��ة امل�ن��زل�ي��ة ويعد
أح� � ��دث اج � �ه� ��زة ع �ل��اج ق �ص��ور
القلب املزمن الوحيد املتوافق
مع أجهزة الرنني املغناطيسي.
واوض� � � ��ح امل� ��رك� ��ز ف� ��ي ب �ي��ان
صحفي أم��س ان ه��ذا الجهاز
ال� � � ��ذي ت � ��م اح� � �ض � ��اره ل �ل �م��رك��ز
خ� � �ص� � �ي� � �ص � ��ا م � � � � ��ن ال � � �ش� � ��رك� � ��ة
االمل� ��ان � �ي� ��ة (ب� �ي ��وت ��رون� �ي ��ك أس
إي وش��رك��اؤه��ا ك��ي ج ��ي) هو
ال��وح �ي��د ال� �ق ��ادر ع �ل��ى ال�ك�ش��ف
امل� � �ب � �ك � ��ر ل � �ب � �ع� ��ض ال� � �ع �ل��ام � ��ات
ال �خ �ط �ي��رة م �ث��ل ق �ص��ور ال�ق�ل��ب
أو ح ��دوث اض �ط ��راب ف��ي نظم
ال�ق �ل��ب أو أي خ �ل��ل ي �ط��رأ على
جهاز تنظيم ضربات القلب.
وذك � � ��ر ال� �ب� �ي ��ان ان ال �ج �ه��از
ي �ت �ي��ح ال �ك �ش��ف ع ��ن أي ت�ف��اق��م
يطرأ على حاالت قصور القلب
ف��ي م��رح�ل��ة م�ب�ك��رة ب�م��ا يمكن
ال �ط �ب �ي��ب م ��ن ال� �ت ��دخ ��ل امل �ب �ك��ر
وتحسني النتائج اإلكلينيكية
للمريض.
واض � ��اف ان ��ه ع �ن��د اك�ت�ش��اف

أي تغيرات غير طبيعية يقوم
الجهاز امل��زود بتقنية املراقبة
ع � ��ن ب� �ع ��د ب� � ��إرس� � ��ال إش � � � ��ارات
وم�ع�ل��وم��ات طبية اض��اف��ة إلى
رسائل إنذار لألخصائيني عبر
البريد اإللكتروني أو الرسائل
النصية القصيرة أو الفاكس
م��ا يتيح ل�لأط�ب��اء ال�ت��دخ��ل في
الوقت املناسب لتجنب حدوث
مضاعفات.
واوض� � � � � � � � ��ح ان ذل� � � � � ��ك ي� �ت ��م
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ج � �ه� ��از (ك � ��اردي � ��و
م� � ��اس � � �ن � � �ج� � ��ر) ال� � � � � � � ��ذي ي� � �ق � ��وم
ب ��االت� �ص ��ال الس �ل �ك �ي��ا ب �ج �ه��از
تنظيم ضربات القلب امل��زروع
للمريض وال��ذي يرسل ب��دوره
امل�ع�ل��وم��ات ال��ى م��رك��ز الخدمة
ل �ل �ش��رك��ة امل �ص �ن �ع��ة وم �ن��ه إل��ى
الطبيب املعالج مباشرة.
واش � � ��ار ال � ��ى ان ال� ��دراس� ��ات
اإلك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة ب�ي�ن��ت أن تقنية
امل� �ت ��اب� �ع ��ة ع � ��ن ب� �ع ��د خ �ف �ض��ت
ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن م �س �ب �ب��ات
ال��وف��اة بنسبة تصل ألكثر من
 50في املئة كما لوحظ وجود
ت� �ح� �س ��ن واض� � � ��ح ف � ��ي ال� �ح ��ال ��ة
اإلكلينيكية للمرضى.
وب� �ي ��ن ال � �ب � �ي� ��ان ان م ��رض ��ى
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ال��رج �ف��ان األذي� �ن ��ي اس �ت �ف��ادوا
ب� �ش� �ك ��ل خ � � ��اص م � ��ن خ��اص �ي��ة
امل� ��راق � �ب� ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة ح� �ي ��ث ان
ال �ك �ش��ف امل �ب �ك��ر ل �ع��دم ان �ت �ظ��ام
ضربات القلب يسمح بالتدخل
الفوري ما يقلل خطر السكتة
الدماغية.
وذك� � � � ��ر أن ج� � �ه � ��از ت �ن �ظ �ي��م
ال� �ض ��رب ��ات وإع � � � ��ادة ال� �ت ��زام ��ن
امل�ت�ط��ور وامل�ت��واف��ق م��ع أجهزة
ال� ��رن�ي��ن امل �غ �ن��اط �ي �س��ي ي�ت�ي��ح
ل � �ل � �م� ��رض� ��ى ح � ��ري � ��ة ال � �ت � �ح� ��رك
وال� � �ق� � �ي � ��ام ب� �ج� �م� �ي ��ع م �ه��ام �ه��م
ال� �ي ��وم� �ي ��ة ب� �س� �ه ��ول ��ة ح� �ي ��ث ال
ت��وج��د خ �ط��ورة ف��ي اس�ت�خ��دام
األج� �ه ��زة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة بشتى
أن ��واع� �ه ��ا ف �ضل��ا ع ��ن ام �ك��ان �ي��ة
عبور أجهزة التفتيش األمني
دون مخاطر.

جريـدة برلمانيـة يوميـة

● سارة عبيد جرمان الديحاني 75 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الصباحية ،ق،3
ش ،2م ،487تلفون ،99894403 :نساء :الصباحية ،ق ،3ش ،4م.650
● فوزية عبدالرزاق طارش الطويرش 65 ،عاما( ،شيعت) ،صباح السالم،
ق ،4ش ،31م ،39تلفون66461112 - 55777376 :
● سارة سعد الجوهر 88 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :السالم ،ق ،1ش ،105م،36
تلفون ،97900342 :نساء :السالم ،ق ،5ش ،507م ،25تلفون55122262 :
● جمعان هزاع جازي العتيبي 74 ،عاما( ،شيع) ،الفنطاس ،ق ،2ش ،11م،44
تلفون50667189 - 55501279 :
● قدوري زيدان محمد الالمي 75 ،عاما( ،شيع) ،رجال :املنصورية ،حسينية
الهزيم ،تلفون ،99940002 :نساء :املنصورية ،حسينية األوحد.
● توحيدة مصطفى حسن حسني 60 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الساملية ،ق،12
ش مساعد العازمي ،بناية  ،16تلفون ،96633549 :نساء :العديلية ،ق ،3ش الرائد ،م،2
الدور الثاني.
● حبيب حجي محمد االب��راه�ي��م 99 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،بنيد ال�ق��ار ،حسينية
عاشور ،تلفون99961441 - 66640118 :
● ب�ت��ول ح�س�ين ح�س��ن أي��وب ال �ق�لاف 20 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :ال��دع�ي��ة،
حسينية ب��وع�ل�ي��ان ،ت�ل�ف��ون ،99004417 :ن �س��اء :ال �ع��دان ،ق ،6ش ،14م ،27ت�ل�ف��ون:
66731411
● مي عبدالله صخي العنزي 40 ،عاما( ،تشيع التاسعة والنصف من
صباح اليوم) ،القيروان ،ق ،2ش ،202م ،28تلفون99828272 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

03.19
04.51
11.45

العصر
املغرب
العشاء

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

03.20
06.39
08.08

