
التقرير الثامن والثالثون للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وامل���درج بصفة 
االستعجال عن االقتراحني بقانونني في 

شأن األحوال الشخصية اجلعفرية.
ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث وال��ث��م��ان��ون للجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل 

واملدرج بصفة االستعجال عن:
1. م��ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش���أن العمل 

اخليري.
2. االق��ت��راح بقانون بتنظيم العمل 

اخليري.
التقرير الثالث واألرب��ع��ون التكميلي 
للتقرير الثامن والثالثني للجنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)6( لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع 
األه��ل��ي )ال���ذي أق��ر ف��ي امل��داول��ة األول���ى( 

والتعديالت املقدمة عليه.
البند التاسع:

طلبا مناقشة مقدمان من بعض األعضاء 
في ش��أن قضية الشهادات امل��زورة وغير 
املعتمدة وغير املعترف بها الستيضاح 
سياسة احلكومة في شأنه وتبادل الرأي 

بصدده.
) ف��ي جلسة 17/04/2019م ق��رر 
املجلس تأجيل مناقشة املوضوع اآلنف 
الذكر حلني انتهاء جلنة ش��ؤون التعليم 

والثقافة واإلرشاد من تقدمي تقريرها(
طلب مناقشة مقدم من بعض األعضاء 
بشأن مناقشة سياسة احلكومة املتبعة 
نحو املقيمني بصورة غير قانونية ومن في 
حكمهم الستيضاح سياسة احلكومة في 

شأنه وتبادل الرأي بصدده.
)ف���ي جلسة 16/04/2019م ق��رر 
املجلس مناقشة امل��وض��وع اآلن��ف الذكر 

بجلسة 30/04/2019م (
طلب مناقشة مقدم من بعض األعضاء 
بشأن مناقشة شروط اإلعالنات عن شغل 
الوظائف بالهيئات واملؤسسات العامه 
ال سيما م��ا تتضمنه م��ن ش��رط اجتياز 
املقابلة الشخصية واالختبارات الشفوية 
الستيضاح سياسة احلكومة ف��ي شأنه 

وتبادل الرأي بصدده.
طلب مناقشة مقدم من بعض األعضاء 
بشأن مناقشة ت��زوي��ر وث��ائ��ق اجلنسية 
الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها 
احلاصلني عليها دون وجه حق، واألطراف 
املسؤولة عن منح تلك اجلناسي املزورة، 
ومعايير وتعريف بند األعمال اجلليلة الذي 
يتم جتنيس البعض مبوجبه الستيضاح 
سياسة احلكومة في شأنه وتبادل الرأي 

بصدده.
البند العاشر: تقارير اللجان عن طلبات 

التحقيق:
ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة التحقيق في 
جتاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات 
املالية والقانونية واإلدارية طبًقا للمحاور 
ال���واردة في التكليف الصادر من مجلس 

األمة.
التقرير الثمانون للجنة املرافق العامة 
ع��ن التحقيق ف��ي عجز البنية التحتية 
الستيعاب األم��ط��ار التي شهدتها البالد 
مساء اجلمعة امل��واف��ق 24/03/2017 
والتي كشفت خلاًل في شبكة تصريف مياه 
األمطار وغرًقا لبعض األنفاق والطرقات 

واملنازل اخلاصة.
التقرير األول للجنة التحقيق حول 
ضوابط وق��واع��د القبول ب���إدارة الفتوى 

والتشريع.
 التقرير األول للجنة حماية األم��وال 
العامة )بصفتها جلنة حتقيق ( بشأن 
امل��خ��ال��ف��ات وأوج���ه التقصير وشبهات 
الفساد واإلض���رار ب��امل��ال ال��ع��ام املتعلقة 
ب��س��وء تصميم م��ص��ف��اة ال����زور ومجمع 
البتروكيماويات املرتبط بها وحتديد 

املسؤولني عنها .
التقرير الثاني للجنة حماية األم��وال 
العامة )بصفتها جلنة حتقيق( عن التحقيق 
ف��ي ك��اف��ة ال��وق��ائ��ع املتعلقة بتخصيص 
حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
لشركات صورية أسست ورخصت مبوجب 
مستندات م��زورة ، ولبعض القيادات في 
تلك الهيئة ، وبعض املسؤولني في وزارة 
التجارة والصناعة وأقاربهم بدون وجه 
حق ، وباملخالفة للقوانني واللوائح املنظمة 
لذلك، هذا وقد أوصت اللجنة في اجتماعها 
بتاريخ 18/06/2019 أن ي��ك��ون هذا 
��ا وي��ودع ل��دى األم��ني العام  التقرير س��رّيً

إلطالع السادة األعضاء .
البند احلادي عشر: تقارير اللجان عن 
املراسيم بقوانني واملشروعات بقواني�ن 

واالقتراحات بقوانني:

التقرير احلادي والثمانون للجنة املرافق 
العامة عن االقتراح بقانون املقدم من بعض 
األعضاء بإلغاء القانون رقم )115( لسنة 
2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق 

والنقل البري. 
)ف���ي جلسة 27/06/2018م ق��رر 
املجلس تقدمي جلنة املرافق العامة تقريرها 
اآلنف الذكر قبل بداية دور االنعقاد العادي 

مع احتفاظه بدوره في جدول األعمال(
مواصلة النظر ف��ي التقرير اخلمسني 
للجنة ال��ش��ؤون الداخلية وال��دف��اع عن 
االقتراحني بقانونني في شأن إنشاء الهيئة 

العامة للوقاية من املخدرات.
)ف���ي جلسة 27/06/2018م ق��رر 
املجلس تأجيل نظر املوضوع اآلنف الذكر 
إلى بداية دور االنعقاد العادي الثالث، بناء 
على طلب رئيس جلنة ش��ؤون الداخلية 
وال��دف��اع، مع احتفاظه ب��دوره في جدول 

األعمال(
التقرير األول للجنة شؤون األشخاص 
ذوي اإلعاقة واملدرج بصفة االستعجال عن 
االقتراحات بقوانني بتعديل بعض أحكام 
القانون رق��م )8( لسنة 2010 في شأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )وعددها 

أربعة وعشرون اقتراًحا بقانون(
ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة ش���ؤون امل���رأة 
واألس��رة وامل��درج بصفة االستعجال عن 
االق��ت��راح��ات بقوانني ف��ي » ش��أن تعديل 
بعض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م )31( لسنة 
2008 بشأن الفحص الطبي للراغبني في 

الزواج قبل إمتام الزواج«.
التقرير احل��ادي عشر للجنة الشؤون 
امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وامل�����درج بصفة 
االستعجال عن مشروع القانون ب��اإلذن 
للحكومة بعقد ق��روض عامة وعمليات 
متويل من األسواق املالية احمللية والعاملية.
التقرير اخلامس للجنة الشؤون املالية 
واالقتصادية وامل��درج بصفة االستعجال 

عن:
 1. االقتراحات بقوانني في شأن الرسوم 
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق 
واخل��دم��ات العامة واالقتراحات بقانون 

ذات الصلة )عدد االقتراحات 11(.
2. قرار مجلس األمة بجلسته املعق�ودة 
بتاري�خ 31/01/2017 بتكليف اللجنة 

دراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.
التقرير اخلامس عشر للجنة الشؤون 
ال��داخ��ل��ي��ة وال����دف����اع وامل������درج بصفة 

االستعجال عن:
1. االقتراحات بقوانني بتعديل بعض 
أحك�ام املرسوم األميري رقم )15( لسنة 
1959م بقانون اجلنسية الكويتية وعددها 

)4(
 2. االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 
املرسوم األميري رقم )15( لسنة 1959م 
ب��ق��ان��ون اجلنسية الكويتية وامل��رس��وم 
بالقانون رقم )20( لسنة 1981م بإنشاء 
دائ���رة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 

اإلدارية وعددها )2(
3. االق��ت��راح بقان�ون في ش��أن حماية 

احلق في املواطنة وفي الهوية الوطنية.
 ال��ت��ق��ري��ر ال��س��اب��ع وال��س��ت��ون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )17( 
لسنة 1960 ب��إص��دار قانون اإلج���راءات 

واحملاكمات اجلزائية وعددها )5(
التقرير ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��رون للجنة 
ال��ش��ؤون املالية واالق��ت��ص��ادي��ة وامل��درج 
بصفة االستعجال عن االقتراحات بقوانني 
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )6( 
لسنة 2008م في ش��أن حتويل مؤسسة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية إل��ى شركة 

مساهمة وعددها )4(
ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��اس��ع وال��ث��الث��ون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االق��ت��راح بقانون 
بإضافة فقرة جديدة إلى امل��ادة )20( من 
القانون رقم )12( لسنة 1963م في شأن 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
التقرير ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��رون للجنة 
ال��ش��ؤون املالية واالق��ت��ص��ادي��ة وامل��درج 

بصفة االستعجال بشأن:
1. م��ش��روع ال��ق��ان��ون بتعديل بعض 
أحكام املرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 

1979م في شأن اخلدمة املدنية.
 2. االقتراحات بقوانني في شأن التعيني 
بالوظائف القيادية ذات الصلة )وعددها 6( 
ال��ت��ق��ري��ر ال��راب��ع واألرب���ع���ون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االقتراحني بقانونني 
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 
)14( لسنة 1973 بشأن إنشاء احملكمة 

الدستورية.
ال��ت��ق��ري��ر احل����ادي وال��ث��الث��ون للجنة 
ال��ش��ؤون املالية واالق��ت��ص��ادي��ة وامل��درج 

بصفة االستعجال عن:
1. االق���ت���راح ب��ق��ان��ون ب��ش��أن ف��رض 
ضريبة على التحويالت املالية اخلارجية 

للوافدين.
 2. االقتراحات بقوانني بإضافة مواد الى 

القانون رقم )32( لسنة 1968م.
 التقرير ال��راب��ع واخل��م��س��ون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االقتراحني بقانونني 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )31( 
لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون 

اجلزاء رقم )16( لسنة 1960.
التقرير اخل��ام��س واخل��م��س��ون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )53( 
لسنة 2001 ف��ي ش���أن اإلدارة العامة 
للتحقيقات ب��وزارة الداخلية وعددها )3( 

وتعديل مقدم على االقتراح بقانون األول.
التقرير احل���ادي واخل��م��س��ون للجنة 
الشؤون الداخلية والدفاع واملدرج بصفة 
االستعجال عن االقتراح بقانون بإضافة 
بند جديد للمادة رقم )8( من القانون رقم 
)11( لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.

التقرير الثاني للجنة ش��ؤون حقوق 
االنسان وامل��رأة واألس��رة وامل��درج بصفة 
االستعجال عن االقتراحات بقوانني في 
ش��أن احلقوق املدنية واالجتماعية لغير 

محددي اجلنسية.
التقرير السابع والسبعون للجنة املرافق 
العامة عن االقتراحني بقانونني بتعديل 
بعض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م )33( لسنة 

2016 بشأن بلدية الكويت.
التقرير ال��راب��ع عشر للجنة الشؤون 
املالية واالقتصادية عن االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )39( 
لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى 

الكهربائية وحتلية املياه في الكويت. 
التقرير احل���ادي واخل��م��س��ون للجنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن 
االقتراحات بقوانني في شأن تعديل بعض 
أح��ك��ام القانون رق��م )12( لسنة 2011 
في شأن املساعدات العامة وعددها )14( 

اقتراًحا بقانون.
ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ام��ن وال��ع��ش��رون للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية عن االقتراح 
بقانون بإضافة فقرة جديدة إل��ى امل��ادة 
)10( م��ن امل��رس��وم بالقانون رق��م )70( 
لسنة 1980 ب��ش��أن العسكريني الذين 
استفادوا من أحكام القانون رق��م )31( 
لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون 
املعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني على 
غيرهم من العاملني بتكليف من احلكومة في 

مناطق العمليات.
التقرير ال��س��اب��ع وال��ت��س��ع��ون للجنة 
ال��ش��ؤون التشريعية وال��ق��ان��ون��ي��ة عن 
االقتراحات بقوانني بتعديل بعض أحكام 
القانون رق��م )2( لسنة 2016 في شأن 
إن��ش��اء الهيئة ال��ع��ام��ة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية 

وعددها )4(
التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن االقتراح بقانون 
بأضافة م��ادة جديدة برقم )220 مكرًرا( 
إلى القانون رقم )17( لسنة 1960 بإصدار 

قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.
ال��ت��ق��ري��ر اخل��ام��س وال��س��ت��ون للجنة 

الشؤون التشريعية والقانونية عن:
-1 االقتراح بقانون بتعديل نص املادة 
)61( من القانون رق��م 16 لسنة 1960 

بإصدار قانون اجلزاء.
-2 االقتراح بقانون بتعديل املادة )61( 
من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار 

قانون اجلزاء.
التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية 
والدفاع عن االقتراحني بقانونني بتعديل 
بعض أحكام املرسوم األميري رقم )15( 

لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية. 
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ادس للجنة ال��ش��ؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري 
ب��ني ح��ك��وم��ة دول����ة ال��ك��وي��ت وح��ك��وم��ة 

اجلمهورية التركية.
التقرير األول للجنة املرافق العامة عن 
االقتراحات بقوانني بشأن تعديل القانون 
رق��م )94( لسنة 1983 بإنشاء الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��اش��ر ل��ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن االق��ت��راح ب��ق��ان��ون بشأن 

إضافة م��ادة جديدة برقم )4 مكرًرا( إلى 
القانون رق��م )21( لسنة 1962 بنظام 

السلكني الدبلوماسي والقنصلي.
التقرير ال��ث��ال��ث للجنة اإلس��ك��ان عن 
االق��ت��راح��ات بقوانني بتعديل امل��ادة )29 
مكرًرا( من القانون رقم )47( لسنة 1993 
في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة 

اقتراحات.
التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل عن مشروع 
القانون بإبدال عبارة )عامل منزلي( بكلمة 
)خادم( حيثما ورد النص عليها في القوانني 

ذات الصلة.
التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع القانون باملوافقة 
على اتفاقية ب��ني حكومة دول��ة الكويت 
وحكومة اجلمهورية اللبنانية، حول النقل 

البري الدولي للركاب والبضائع.
البند الثاني عشر: تقارير اللجان:

التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن 
تكليف مجلس األم���ة لها نظر موضوع 
حماية احلدائق العامة وتنميتها وتطويرها 
مع التصدي ملا حدث من جتاوز في حديقة 
جمال عبد الناصر مبنطقة الروضة وأي 

جتاوزات على احلدائق العامة األخرى.
التقرير األول للجنة األولويات بشأن 
تكليف مجلس األمة اللجنة متابعة إصدار 
احل��ك��وم��ة ال��ل��وائ��ح التنفيذية للقوانني 
الصادرة من املجلس وال��ق��رارات الالزمة 

لتطبيقها.
التقرير الثاني للجنة امل��راف��ق العامة 
عن تكليف اللجنة بحث ودراس��ة أسباب 
استمرار قرار احلكومة بهدم وإزالة مجمع 
الصوابر السكني رغم معارضة املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب لهذا 

القرار باالتفاق مع إدارة أمالك الدولة.
التقرير الثالث للجنة امل��راف��ق العامة 
عن تكليف اللجنة تقدمي تقرير عن موقف 
احلكومة جتاه الزيادة اخليالية في سعر 

إيجارات احملالت في سوق املباركية.
البند الثالث عشر: االقتراحات بقرارات:

اقتراح بقرار مقدم من بعض األعضاء 
بإحالة طلب تفسير امل��واد )108و 110و 
111( من الدستور إلى احملكمة الدستورية 
مب��ا ي��ح��ق��ق جت��ل��ي��ة ال��غ��م��وض احل��اص��ل 

بشأنها.
اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك 
هيف احلجرف بإحالة طلب تفسير املادتني 
)97 و116( م��ن ال��دس��ت��ور إل��ى احملكمة 
الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة 
إنعقاد جلسات مجلس األمة حضور رئيس 

مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل 
جاسم الدمخي بتكليف دي��وان احملاسبة 
ال��ت��ح��ق��ق وال��ت��ف��ت��ي��ش وامل��راج��ع��ة على 
التعاقدات التي مت��ت بخصوص أعمال 
امليكنة ف��ي وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 

والعمل.
البند الرابع عشر: تقارير جلنة حماية 
األموال العامة: التقرير األول للجنة حماية 
األم��وال العامة عن )املخالفة املالية رقم 
145-2017/2018 ل��دي��وان احملاسبة 
بشأن إص���رار وزارة املالية على متكني 
شركة معرض الكويت الدولي من استثمار 
مشروع معرض الكويت الدولي باملخالفة 
ألحكام القانون، األمر الذي أدى إلى وقوع 

خسائر مالية جسيمة باملال العام(.
البند اخل��ام��س ع��ش��ر: ت��ق��اري��ر دي��وان 
احملاسبة: تقرير دي��وان احملاسبة بشأن 
تكليف مجلس األم��ة إع��داد تقرير مفصل 
عن نتائج فحص العقود املبرمة ملشاريع 

الطاقة املتجددة في منطقة الشقايا .
البند السادس عشر: كتب احلكومة:

كتاب موجه م��ن وزي��ر ال��ع��دل ووزي��ر 
الدولة لشئون مجلس األمة بشأن موافقة 
مجلس األم��ة على التوصية املقدمة من 
بعض األعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد 

بالتالي: 
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بالغات 
ب��ش��أن قضايا اإلي���داع���ات والتحويالت 

املليونية منذ عام 2006م.
ب- ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر يشمل اإلج����راءات 
املطلوبة لضمان ع��دم تكرار التجاوزات 
املتعلقة بقضايا اإلي��داع��ات والتحويالت 
املليونية وللهيئة ال��ت��واص��ل والطلب 
والدعوة والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية 

في الدولة. 
ك���ت���اب م���وج���ه م���ن وزي�����ر ال���ش���ؤون 
االجتماعية بشأن التقرير السنوي عن 
أعمال الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 

للعام 2018.
ال��ب��ن��د ال��س��اب��ع ع��ش��ر: م��ا يستجد من 

األعمال. 
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جانب من آخر اجللسة 

ماجد املطيري: يسأل عن قيمة املكافآت 
السنوية املخصصة ألعضاء مجلس 
إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وجه النائب النائ��ب / ماجد 
مساعد املطيري س��ؤاال الى وزير 
الصحة   الدكتور الشيخ باسل 

الصباح 
)نص السؤال (   

مب����وج����ب ال����ق����ان����ون رق���م 
112 ل��س��ن��ة 2013 مت ان��ش��اء 
)الهيئةالعامةللغذاء والتغذية( 
يكون من شأنها العمل على وضع 
سياسة وطنية للغذاء والتغذية 
واالش����راف علي س��الم��ة ال��غ��ذاء 
مما يؤدي الي سالمة البدن وبث 
الطمأنينة في نفوس املواطنني 
واملقيمني بسالمة الغذاء وكذلك 
العمل على حماية الصحة العامة 
بالتنسيق م��ع اجل��ه��ات املعنية 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح 
اخل���اص���ة ب��ال��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة 

ومكافحة الغش التجاري.
ونظراً النتهاء دور البلدية في املتابعة والرقابة على الغذاء والتغذية األمر 
الذي جعل كل ما يختص بالغذاء والتغذية هو من إختصاص الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية والتي بدأت مهامها رسميا آخر العام املاضي في ديسمبر 2017 بعد 
استكمالها جميع لوائحها التنفيذية املطلوبة وفقا الختصاصاتها احملددة بالقانون 

سالف الذكر.
 وحرصاً منا على تنفيذ عهدنا بإداء دورنا الرقابي املنوط بنا، لذا يرجى إفادتي 

باآلتي: �  
  كم تبلغ قيمة املكافآت السنوية املخصصة ألعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟
ماهي الضوابط واألسس التي يستند إليها السيد الوزير في ترشيح االربعة 
االعضاء من اجلهات احلكومية لتعيينهم مبجلس إدارة اجلمعية؟ يرجي تزويدنا 

باملستندات الدالة على ذلك؟ 
ما هي خبرات ومؤهالت االعضاء الثالثة مبجلس إدارة الهيئة ليشغلوا تلك 
املناصب؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك مع إرفاق صورة من مؤهالتهم 

العلمية وكشف رواتبهم.
م��ا ه��ي م��ؤه��الت وخ��ب��رات امل����دراء وامل��راق��ب��ني ورؤس����اء األق��س��ام؟ وم��ا هي 
تخصصاتهم؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك مع إرف��اق صور من 

الشهادات واملؤهالت العلمية؟
ما هي خطة عمل الهيئة في الفترة املقبلة السيما مع ازدي��اد أع��داد املطاعم 

واملنشآت الغذائية؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟
أسباب عدم تخصيص مبني رئيسي مستقل للهيئة وأفرع بكل احملافظات أسوة 

بباقي جهات ومؤسسات الدولة؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟
ماهي احلالة االنشائية للمبني الرئيسي احلالي املخصص للهيئة؟ وكم تبلغ 
قيمته اإليجاريه؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك مع إرفاق صورة من 

عقد اإليجار؟
كم عدد املختبرات التابعة للهيئة وهل يوجد مختبر بكل محافظة من محافظات 
الدولة لفحص الغذاء وهل يوجد مختبرات متنقلة؟ يرجي تزويدنا باملستندات 

الدالة على ذلك؟
 ما هو عدد موظفي الهيئة املمنوحة لهم صفة الضبطية القضائية؟ ومل��اذا لم 
يستلموا الكادر اخلاص بهم أسوة بالهيئات األخرى؟ وأسباب ذلك التأخير؟ وما هي 

مخصصاتهم املالية؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟ 
كم عدد الضبطيات واملخالفات التي حررتها الهيئة للمنشئات املخالفة التي 
حصلت على أحكام قضائية نهائية وهل مت نشرها في عدد جريدتني رسميتني كما 
هو منصوص عليه بقانون انشاء الهيئة أم ال؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة 

على ذلك؟
هل اعطاء التراخيص للصيدليات من اختصاص الهيئة ام ال؟ يرجي تزويدنا 

باملستندات الدالة على ذلك؟
ما هي االشتراطات التي وضعتها الهيئة لضمان سالمة نقل املشروبات الغازية 
والعصائر واملياه واملرطبات وااللبان للمطاعم واملنشئات الغذائية السيما في فصل 

الصيف؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟ 
ما هي الضوابط والشروط التي مبوجبها متنح الهيئة التصاريح للمنشآت 

الغذائية؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟
هل توجد بحوزة السادة مفتشي الهيئة ما يسمى )بحقيبة املفتش( ملساعدتهم 
في إداء عملهم إسوة بالدول املتقدمة؟ وإن كان ال يوجد ما هي أسباب عدم توزيعها 
على السادة املفتشني؟  طالعتنا الصحف واملواقع االخبارية عن قيام الهيئة بإلزام 
املطاعم واملنشآت الغذائية بتركيب كاميرات داخل املطابخ وأماكن إعداد وجتهيز 
الوجبات وذلك لعرضها على شاشات امام اجلمهور لبث الطمأنينة في نفوسهم؟ 
ملاذا لم يتم تنفيذ هذا املقترح وما هي املعوقات التي تواجه تنفيذه وما هي اليات 

تنفيذه؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟ 
هل يوجد رقم خدمة هاتفية على مدار 24 ساعة للمستهلك يستطيع من خالله 
االتصال لتقدمي الشكاوى؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك مع تزويدنا 

برقم الهاتف؟
هل توجد رقابة على مدار 24 ساعة في احملافظات ملراقبة املطاعم واملنشئات 

الغذائية؟ يرجي تزويدنا باملستندات الدالة على ذلك؟

أبل يقترح منح األولوية في التدريس 
ال��ص��ي��ف��ي ب���اجل���ام���ع���ة و»ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي« 

لعضو هيئة التدريس الكويتي
أعلن النائب د.خليل أب��ل أنه 
ت��ق��دم ب��اق��ت��راح برغبة بتعديل 
الئحة ال��دراس��ات الصيفية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و 
جامعة الكويت ملنح األولوية في 
التدريس الصيفي لعضو هيئة 

التدريس الكويتي.
ونص االقتراح على ما يلي:

ن��ظ��راً ألهمية االع��ت��م��اد على 
العنصر الوطني في كافة املجاالت 
احلياتية والعملية، وطاملا يوجد 
أع��ض��اء م��ن هيئة ال��ت��دري��س في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وف��ي جامعة الكويت 
مم��ن ي��رغ��ب��ون ف��ي ت��ق��دمي خدمة 
التدريس الصيفي، وسعياً لدعم 
وتطبيق نظام اإلح��الل الوظيفي 
وتطبيق سياسة التكويت، بات 
م��ن ال��واج��ب منح أع��ض��اء هيئة 

التدريس في كافة التخصصات األكادميية ميزة األولوية في التدريس الصيفي 
طاملا كان ذلك متوفراً وما دام تقدم عضو هيئة التدريس الكويتي بإعالن رغبته 
بالتدريس الصيفي. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:  التزام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت بإصدار قرار بتعديل الئحة الدراسات 
الصيفية لكليهما بشأن منح األولوية في التدريس الصيفي لعضو هيئة التدريس 
الكويتي، طاملا أبدى الرغبة بالتدريس للفصل الصيفي، وذلك في كافة التخصصات 
األكادميية، حتى لو لم يكن قد سبق بأن قام بتدريس املقرر قبل ذلك، وحتى لو سبق 
وقام بالتدريس في الفصول الصيفية السابقة، وعلى اجلهات املختصة دعم وحث 
أعضاء هيئة التدريس الكويتيني من التقدم بالرغبة في التدريس الصيفي لضمان 

جودة التعليم ألبنائنا الطلبة.

ماجد املطيري 

خليل ابل 


