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العليا الدائمة 
6

استفسر عن اختيار مجلس األمناء

أبل يسأل العازمي عن النظام 
األساسي جلامعة اخلليج 
العربي مبملكة البحرين

ـــنـــائـــب  ــــــه ال وج
د.خليل أبل سؤاال الى 
وزير التربية ووزير 
ــي  ــال ــع ــم ال ــي ــل ــع ــت ال
لالستفسار عن النظام 
األســـاســـي جلامعة 
اخلـــلـــيـــج الــعــربــي 
ومقرها دولة البحرين 
فيما يخص اختيار 
مجلس األمناء، حيث 
ميثل مجلس األمناء 
عضوين من كل دولة 
خليجية على أن يكون 
أحدهما وكيل وزارة 
التعليم العالي، أو من 
يقوم مقامه واآلخــر 
مــــن ذوي اخلـــبـــرة 

والدراسة.
ونص السؤال : هل 
ال يزال وزير التربية 
ووزير التعليم العالي 
ميثل دولـــة الكويت 
ــاء  ــن فــي مــجــلــس األم
ــة اخلــلــيــج  ــع ــام ــج ب
العربي والتي مقرها 
البحرين؟ وهل ما زال 
يشغل منصب رئيس 

مجلس األمناء؟
وهل يسمح النظام 
األســـاســـي جلامعة 
اخلـــلـــيـــج الــعــربــي 
استمرار وزير التربية 
ـــــــر الــتــعــلــيــم  ووزي
العالي التمتع بنصبه 
كرئيس ملجلس األمناء 
ــة خــاصــة  ــع ــام ــاجل ب
بعد توليه منصبه 
ــر؟ إذا  ــوزي احلــالــي ك
كانت اإلجــابــة بنعم 

– فيرجى تزويدي مبا يثبت قانونية اجلمع بني املنصبني.
وهل وزير التربية ووزير التعليم العالي يتقاضى أي مبالغ أو 
مزايا مالية عن شغله ملنصب رئيس مجلس أمناء جامعة اخلليج 
العربي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم – فيرجى إفادتي عن قيمة ما يتقاضاه 

معالي الوزير من مبالغ مالية منذ توليه ملنصبه احلالي كوزير.
وهل تسمح اللوائح والنظم والقوانني بدولة الكويت ملن يشغل 
منصب وزير باحلكومة الكويتية أن يتقاضى أي مكافأة مالية أو 
مخصصات شهرية أو أي مزايا وظيفية من عمله خارج البالد من 
خالل اجلمع بني وظيفتني؟ إذا كانت اإلجابة بنعم – فيرجى تزويدي 
بصورة من القرار أو الالئحة أو القانون الذي يجيز اجلمع بني راتبني 

من وظيفتني قياديتني من داخل الكويت وخارجها.

د. خليل أبل

استفسر عن تأخرها في مواعيد اإلقالع والوصول

العتيبي يسأل بوشهري عن إجراءات الطيران املدني جتاه شركات الطيران اخلاصة
وجه النائب خالد العتيبي سؤاال الى وزيرة األسكان 
ــراءات الطيران  واخلدمات د. جنان بوشهري عن اج
املدني جتــاه شركات الطيران اخلاصة التي تتأخر 
في مواعيد االقــالع والوصول وهل متت مخالفة هذه 

الشركات بسبب التأخير.
وسأل العتيبي : مت تداول مقطع فيديو في وسائل 
التواصل إلحدى شركات الطيران يوضح قيام بعض 
موظفيها بتزويد الطائرة مبواد غذائية ومياه شرب 
بأكياس عادية يقال انها سندويشات من إحدى املطاعم 
فكيف مت هذا االمر وأين موظفي ورقابة الطيران املدني 

على مثل هذه احلاالت؟
وتابع العتيبي جلنان بوشهري : بعد رضوخ االدارة 
السابقة للكويتية قام الطيران املدني بأخذ 12ألف مقعد 
شهرياً من »الكويتية« للقارة الهندية و9 آالف مقعد 
شهرياً ملصر وقــام بتوزيعها على شركات الطيران 
اخلاصة فهل ذلك االجراء في نظر ادارة الطيران املدني 

تسبب في خسائر  للناقل الوطني الوحيد أم ال؟
ونصه السؤال: لوحظ في اآلونة االخيرة التأخير 
في مواعيد االقالع والوصول سواء بالكويت او خارجها 
لبعض شركات الطيران اخلاصة، وأمتد هذا التأخير 
لساعات طويله مما ادى إلى معاناة وإحلــاق أضرار 
باملواطنني والركاب، وقد تقدم عدد كبير من الركاب 
املتضررين بشكاوى ضد شركات الطيران اخلاصة 
وذلك بعد ان سجلت ووثقت مواقع التواصل االجتماعي 

حاالت كثيرة منها، لذا يرجى تزويدي بالتالي:
1. ماهي اجـــراءات الطيران املدني جتــاه شركات 
الطيران اخلاصة في تلك احلاالت مع تزويدي بنسخة 

من االجراءات املتبعة؟
2. هل متت مخالفة شركات الطيران اخلاصة بسبب 
هذا التأخير؟ اذا كانت اإلجابة نعم يرجى تزويدي 

بنسخة من هذه املخالفات
ــرار واملعاناة  3. هل مت تعويض الركاب عن األض
الناجتة جراء هذا التأخير ؟ مع تزويدي بنسخ عن هذه 

التعويضات ان وجدت.
4. في ظل رضوخ االدارة السابقة للخطوط اجلوية 
الكويتية واملعروفة اسبابه لدينا قام الطيران املدني 

بــأخــذ 12000 مقعد شهرياً مــن اخلــطــوط اجلوية 
الكويتية لــلــقــارة الهندية و 9000 مقعد شهرياً 
جلمهورية مصر العربية وقام بتوزيعها على شركات 
الطيران اخلــاصــة، فهل ذلــك االجـــراء في نظر ادارة 
الــطــيــران املــدنــي أحـــدث خسائر للخطوط اجلوية 
الكويتية الناقل الوطني الوحيد أم ال.؟ 5.  ملاذا غاب 
التنسيق والتضامن احلكومي احلكومي ،  خصوصاً 
فيما يتعلق باحملافظة على املال العام في هذا الشأن 

بالذات كون الكويتية ناقل وطني وليس خاص؟
6. يرجى تزويدي بنسخة بكل ما يتعلق بهذا االمر 

من مراسالت وإجراءات.
7. مت تـــداول مقطع فيديو فــي وســائــل التواصل 
االجتماعي ألحدى شركات الطيران يوضح قيام بعض 
موظفي هذه الشركة بتزويد الطائرة مبــواد غذائية 
ومياه شرب بأكياس عادية يقال انها سندويشات من 
إحدى املطاعم ، كيف مت هذا االمر وأين موظفي الطيران 
املدني )االمن والسالمة( وأين رقابة الطيران املدني على 
مثل هذه احلاالت؟ 9. هل الوجبات التي ظهرت بالفيديو 
تعتبر »اكل صحي« وهل ومت فحصها ؟التصريح بها؟ 
يرجي تزويدي بنسخة من هــذا التصريح ان وجد. 
10. هل اتخذ إجراء ضد شركة الطيران محل الواقعة، 
اذا كان اجلواب بنعم يرجى تزويدي بنسخة من هذا 
االجراء، وملاذا لم يتخذ اجراء حتى االن في حال كانت 

اإلجابة ال ؟

د. جنان بوشهري خالد العتيبي

2018 31 يناير  قراءة في اجللسة اخلاصة املنعقدة في 

املجلس يجدد الثقة بوزيرة الشؤون هند الصبيح
واصل مجلس االمة تقاريره عن جلسات 
دور االنعقاد السابق واليوم يتناول التقرير 
اجللسة اخلاصة في 31 يناير 2018 التي 
جدد خاللها املجلس ثقته بوزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح عقب التصويت 

على طلب طرح الثقة بالوزيرة.
وصوت املجلس نداء باالسم على طلب 
طرح الثقة الذي أسفر عن موافقة 13 نائًبا 
وعدم موافقة 29 نائًبا وامتناع 3 من إجمالي 

النواب احلاضرين البالغ عددهم 45 نائًبا.
مؤيدا طرح الثقة

ــزري  ــوي ـــدث الــنــائــبــان شعيب امل وحت
ود.عادل الدمخي مؤيدين لطرح الثقة، حيث 
أكدا أن طرح الثقة بالوزيرة مستحق لوجود 
العديد من القضايا التي فشلت الوزيرة 
في معاجلتها، فضاًل عن عدم تفنيدها كامل 

محاور االستجواب.
واعتبرا أن استجواب الصبيح مستحق 
وأن املعلومات التي قدمتها خــالل جلسة 
االستجواب غير صحيحة وظلمت املعاقني 

واأليتام واألرامل.
وأوضحا أن الــوزيــرة خــالل ردهــا على 

االستجواب لم تفند أي بند من محاوره، 
ــت تفنيد  ــاول معتبرين أن الــصــبــيــح ح

االستجواب مبعلومات مغلوطة.
وبينا أن القضية ليست انتخابية بل 
فعلية، مشيرين إلى اتهام آالف املواطنني 

بالتزوير ولم حتل الوزيرة إلى النيابة إال 
38 شخًصا ومتت تبرئتهم.

وقاال إن العشرات من التقييمات تتم وفًقا 
للمزاجية وإن التعيينات تتم بالباراشوت 
وإن هناك استثناءات للوظائف اإلشرافية، 

ــني إلـــى تــرضــيــات متــت بــعــد تقدمي  ــت الف
االستجواب.

ــرة ضــربــت بعرض  ــوزي ــا أن ال وأضــاف
احلائط قـــرارات اخلدمة املدنية وأوقفت 
املساعدات عن املتزوجات من غير كويتي 
وسحبت 30 صالة أفــراح، مستغرًبا عدم 

سحب أربع صاالت أخرى.
معارضا طرح الثقة

حتدث النائبان راكان النصف ورياض 
العدساني معارضني لطرح الثقة، حيث 
أشــادا بجهود الوزيرة في تخفيض نسبة 
مالحظات اجلهات الرقابية على وزارتها، 
وثمنا جهودها في معاجلة ملف املعاقني 

وتنقيته من مدعي اإلعاقة.
وبني النائبان النصف والعدساني أنه لم 
مير عليه استجواب يتم فيه طرح الثقة قبل 
سماع الوزيرة رغم أنه كان استجواًبا راقًيا.

ــدا أن أي محاولة لتقسيم املجتمع  وأك
مرفوضة متوقًعا أن يكون هناك استجواب 

آخر لوزيرة الشؤون.
وبينا أن من يقف وراء هذا االستجواب 
هم من مت اكتشافهم من املزورين ومدعي 

اإلعاقة البالغ عددهم 1500 شخص.

وأشـــارا إلــى أن ديــوان احملاسبة رصد 
انخفاضا في املالحظات على الوزارة وهذا 
يشير إلى جهد مبذول من الوزارة في رصد 

املالحظات وعالجها.
وبينا أن عدد امللفات الوهمية كان يبلغ 
28 ألف ملف إضافة إلى 39 ألف ترخيص 
لم يتم حتديث بياناتها قبل تولي الوزيرة 

وهي من قامت بإصالح الوضع.
وأشارا إلى أن عدد ملفات املعاقني يبلغ 
57 ألفا منها 41 ألــف ملف يتم الصرف 

ألصحابها بعد تولي الوزيرة.
يذكر أن املجلس قد ناقش االستجواب 
املقدم من النواب احلميدي السبيعي ومبارك 
احلجرف وخالد العتيبي في جلسة 23 
يناير 2018، وعقب املناقشة تقدم 10 نواب 
بطرح الثقة بــالــوزيــرة الصبيح، وأعلن 
رئيس املجلس مناقشة الطلب في جلسة 

اليوم.
ووقــع الطلب النواب شعيب املويزري 
وصالح عاشور ود.عــادل الدمخي ود.عبد 
الكرمي الكندري ومحمد هايف واحلميدي 
السبيعي وخالد العتيبي ومبارك احلجرف 

ونايف العجمي وعبد الله فهاد.

الغامن يترأس احدى اجللسات

د. حامد العازمي

املجلس كلف جلانه بالعديد من القضايا في دور االنعقاد السابق

تكليف »الداخلية«  بإعادة توزيع الدوائر االنتخابية 
 و»الصحية« بدمج الهيكلة مع القوى العاملة و»املرافق« بإلغاء هيئة الطرق

أصدر مجلس األمة خالل دور االنعقاد العادي 
الثاني من الفصل التشريعي اخلامس عشر 19 
تكليًفا للجان البرملانية منها 15 تكليًفا للجان 

الدائمة و4 تكليفات للجان املؤقتة.
وتشمل تكليفات املجلس للجان البرملانية 
)وفقاً للبيانات الصادرة عن قطاع املعلومات 
ـــة( اجلانبني  ــة الــعــامــة ملجلس األم ــان فــي األم
الرقابي والتشريعي سواء بالتحقيق في بعض 
املوضوعات أو دراستها وكذلك دراسة اقتراحات 
ومشروعات قوانني وأعداد تقارير بشأنها، وذلك 

على النحو التالي:
جلسة 9 يناير 2018 : تكليف جلنة حتسني 
ــــراءات احلكومية  بيئة األعــمــال متابعة اإلج
إلمتــام صــرف دعــم العمالة الوطنية ألصحاب 

التراخيص الفائقة الصغر.
تكليف جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
نظر التقارير الــــواردة مــن ديـــوان احملاسبة 
ووزارة الداخلية بشأن املخالفات املالية في 
وزارة الداخلية خالل العامني 2014 / 2015 
و2015 / 2016 وتقدمي تقريرها في فترة ال 

جتاوز ثالثني يوًما.
جلسة 6 فبراير 2018 : تكليف جلنة البيئة 
دراسة موضوع حماية احلدائق العامة وتنميتها 
وتطويرها والــوقــوف على حقيقة استصدار 
قـــرارات إلنــشــاء مــبــاٍن فــي حديقة جــمــال عبد 
الناصر مبنطقة الروضة على أن تقوم اللجنة 

بإعداد تقرير بذلك لعرضه على املجلس.
تكليف اللجنة التشريعية والقانونية إعداد 
تقرير بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد فيما 

يتعلق مبنع تعارض املصالح خالل شهر.
جلسة 13 فــبــرايــر 2018 : تكليف جلنة 
الشؤون اخلارجية بحث موضوع التصريحات 
الصادرة بخصوص العمالة الفلبينية على أن 

تقدم اللجنة تقريرها قبل جلسة 6 مارس 2018
ـــؤون التعليم والثقافة  تكليف جلــنــة ش

واإلرشـــاد التحقيق فــي حــادثــة وفــاة الطالب 
عيسى البلوشي ومشكلة الطالب الكويتي حسني 
املوسوي في أستراليا واحلوادث املشابهة على 

أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر.
جلسة 6 مارس 2018 : تكليف جلنة حقوق 
اإلنسان التحقيق في احلوادث املتكررة حملاوالت 
ــوف على  ــوق االنــتــحــار مــن قبل )الــبــدون( وال
أسبابها وآثارها وكيفية معاجلتها ومدى االلتزام 

مبعايير حقوق اإلنسان بهذا الشأن.
جلسة 21 مـــارس 2018 : تكليف جلنة 

الشؤون التشريعية والقانونية االنتهاء من 
تقارير االقتراحات بقوانني التالية خالل شهر:

 -اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)16/1960( بإصدار قانون اجلزاء.

ــراح بتعديل بعض أحــكــام القانون  ــت  -اق
رقم )31/1970( بتعديل قانون اجلــزاء رقم 
)16/1960(.  -اقتراح بتعديل بعض أحكام 
القانون رقــم )3/2006( بشأن املطبوعات 
والنشر.  -اقتراح بتعديل أحكام القانون رقم 

)61/2007( بشأن اإلعالم املرئي واملسموع.

 جلسة 3 ابريل 2018 : تكليف جلنة حتسني 
ــة املــشــاريــع الصغيرة  ــاي ــال ورع ــم بيئة األع
واملتوسطة التأكد من مدى تفعيل املادتني 38 
و39 من الالئحة التنفيذية لقانون الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وذلــك مع جميع اجلهات املذكورة 

بنص املادتني املشار إليهما.
تكليف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
تقدمي تقريرها عــن االقــتــراح بقانون بإلغاء 
القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة 

العامة للطرق والنقل البري خالل شهر.
تكليف جلنة الشؤون الداخلية والدفاع إعداد 
تقريرها بالقوانني اخلــاصــة التي مــن شأنها 
ــداول  أن تضم املناطق التي ليست ضمن اجل
االنتخابية إلى الدوائر األقل عدًدا من حيث أعداد 
الناخبني ومن ثم األقرب جغرافًيّا على أن تنجز 

اللجنة تقريرها خالل شهرين.
جلسة 15 مايو 2018 : تكليف جلنة املرافق 
العامة مناقشة ربط طريق الوفرة 306 بالدائري 

السابع عبر برقان واملقوع مع اجلهات املختصة.

ـــؤون التعليم والثقافة  تكليف جلــنــة ش
واإلرشـــاد دراســة بعض املوضوعات املتعلقة 

بالعملية التعليمية وتتضمن:
دراسة انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات 
فــي مـــدارس التعليم الــعــام وكليات ومعاهد 
التعليم العالي. قرار وزارة التربية والتعليم 
العالي اشتراط حصول الطالب على اآليلتس 
ــرارات الــصــادرة من  ــق لالبتعاث اخلــارجــي. ال
مجلس اخلدمة املدنية املتعلقة باعتماد القبول 

للراغبني بالدراسة خارج الكويت.
تكليف جلنة الــشــؤون الداخلية والــدفــاع 
االنتهاء من النظر في االقتراحات بقوانني املتعلقة 
بتعديل آلية التصويت والنظام االنتخابي 
والدوائر االنتخابية وشروط الترشيح وإعداد 
تقاريرها بهذا الشأن وعرضها على املجلس قبل 

بداية دور االنعقاد القادم.
 جلسة 29 مايو 2018 :  تكليف جلنة الشؤون 
الصحية دراسة دمج برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة إلى هيئة القوى العاملة على أن تنجز 

تقريرها حتى بداية دور االنعقاد املقبل.
 جلسة 26 يونيو 2018 : تكليف جلنة 
ــة األسس  الشؤون املالية واالقتصادية دراس
املالية التي بني عليها برنامج االستدامة املالي 
واالقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى 
املجلس في هذا الشأن في بداية دور االنعقاد 
املقبل. جلسة 27 يونيو 2018 : تكليف جلنة 
املرافق العامة تقدمي تقريرها بشأن االقتراح 
بقانون بإلغاء قانون الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري إلى املجلس مع بداية دور االنعقاد 

املقبل مع االحتفاظ بدوره على جدول األعمال.
تكليف جلنة الداخلية والدفاع بدراسة مقترح 
إنشاء هيئة الوقاية من املخدرات مجدًدا وأخذ 
رأي احلكومة وتقدمي تقريرها مع بداية دور 
االنعقاد القادم. تكليف اللجنة التعليمية دراسة 

إلغاء قرار اختبار اآليلتس
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