
وفق تقرير للصحافة البرملانية وموقع 
مجلس األمة الرسمي تعيد » الوسط« نشره، 
شهد دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي 
اخل��ام��س عشر تقدمي 4 استجوابات منها 
استجوابان إلى سمو رئيس ال��وزراء انتهيا 
بتشكيل جلنة لدراسة محاورهما واستجواب 
ل��وزي��ر اإلع���ام وال��ش��ب��اب السابق الشيخ 
سلمان احلمود الذي استقال بعد تقدمي طلب 
بطرح الثقة، وآخر لوزير اإلسكان والدولة 
لشؤون اخل��دم��ات ياسر أب��ل انتهى اكتفاء 

باملناقشة.
 وشارك في تقدمي االستجوابات األربعة 
6 نواب هم د. وليد الطبطبائي واحلميدي 
السبيعي وعبد الوهاب البابطني وشعيب 
امل��وزي��ري ومحمد ب���راك املطير وري��اض 
العدساني مع ماحظة أن املويزري شارك 
ف��ي ث��اث��ة اس��ت��ج��واب��ات والطبطبائي في 

استجوابني.
 وي��اح��ظ أن م����رزوق اخلليفة ش��ارك 
في تقدمي استجواب وقبل املناقشة قضت 
احملكمة الدستورية ببطان عضويته فسقط 
اسمه من االستجواب وح��ل محله النائب 

شعيب املويزري.
 استجواب احلمود:  في جلسة 31 يناير 
2017 ناقش املجلس االستجواب املقدم من 
النواب وليد الطبطبائي واحلميدي السبيعي 
وعبد ال��وه��اب البابطني ال��ى وزي��ر االع��ام 
وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ 

سلمان احلمود متضمنا 4 محاور كاآلتي:
 األول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة 

الكويت.
 الثاني: التفريط باألموال العامة وهدرها 
ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص 
الدستور والقوانني املنظمة ألوجه الصرف 
للمال العام في وزارة الشباب والهيئات 

التابعة له.
 الثالث: التجاوزات املالية واإلدارية التي 
وقعت حتت مسؤولية الوزير املستجوب 
ف���ي وزارة اإلع�����ام وامل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
للثقافة والفنون واآلداب وال��ت��ي مازالت 
قائمة ومستمرة حتى اآلن من دون اتخاذ أي 
إجراء بحقها أو إعادة األموال العامة التي مت 

االعتداء عليها.
 احملور الرابع: جتاوز الوزير املستجوب 

على حرية الصحافة وماحقة املغردين 
والناشرين من خال السعي إلصدار قرارات 

وتشريعات مقيدة حلرية الرأي والنشر.
 وحتدث النائبان على الدقباسي وصالح 
عاشور مؤيدين لاستجواب، فيما حتدث 
النائبان د. خليل عبد الله واحمد الفضل 

معارضني.
 وبعد االنتهاء من املناقشة قدم 10 نواب 
طلبا بطرح الثقة ف��ي ال��وزي��ر احل��م��ود هم 
ثامر السويط وشعيب امل��وي��زري وخالد 
العتيبي ومبارك احلجرف وعبد الله فهاد 
وم���رزوق اخلليفة وعبد ال��ك��رمي الكندري 
ونايف امل��رداس ووليد الطبطبائي ومحمد 
املطير، وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة 
بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 

فبراير 2017.
استجوابان لرئيس الوزراء

 قدم بعض النواب استجوابني إلى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك:

 1. االس��ت��ج��واب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء قدمه ال��ن��واب د. وليد الطبطبائي 
ومحمد املطير وشعيب املويزري وتضمن 5 

محاور كاآلتي:

 • األول: مخالفة القانون وسوء استعمال 
السلطة فيما مارسته احلكومة بانتقائية 
أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل 
القانون وفي تطبيقه وذلك مبا أصدرته من 
مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد 

اجلنسية الكويتية عن بعض حامليها.
 • الثاني: مخالفة املعاهدات واملواثيق 
الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته 
احلكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع 
سياسية في إص��داره��ا تشريعات مخالفة 
لتنفيذ التزاماتها مبوجب العهد الدولي 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
 • ال��ث��ال��ث: ت��ف��ش��ي ال��ف��س��اد وت��راج��ع 
ترتيب دول���ة الكويت عشرين م��رك��زا في 
السنة األخيرة فقط واإلص���رار على تعيني 
شخصيات فقدت ش��رط الكفاءة واألهلية 
وبعضهم سقط سياسيا لشغل املناصب 
املهمة واالستراتيجية في الدولة إضافة إلى 
تنحية الكفاءات املؤهلة ذوي اخلبرة في 

مجالها التي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
 • الرابع: برنامج عمل احلكومة.

• اخلامس: زيادة األعباء على املواطنني 
واإلخال مببدأ املساواة

ونظر املجلس اإلستجواب في جلسة سرية 
بتاريخ 10 مايو 2017 انتهى االستجواب 
باملناقشة وتشكيل جلنة ثاثية من األعضاء 
د. جمعان احلربش، ود. ع��ودة الرويعي، 
وراكان النصف لدراسة محاور االستجواب 

وتقدمي تقرير إلى املجلس بشأنها.
 2. االستجواب الثاني لرئيس ال��وزراء 
قدمه النائبان ري��اض العدساني وشعيب 
امل��وي��زري وتضمن مقدمة وم��ح��ورا واح��دا 
حول املخالفات والتجاوزات املالية واإلدارية 
والفنية واالنشائية واستمرار عدم معاجلتها 
بسبب اإله��م��ال وضعف املتابعة وفقدان 

التنسيق وربط األعمال.
 وانتهى االستجواب باملناقشة في جلسة 
سرية وإحالته إلى اللجنة النيابية الثاثية 
املشكلة بعد االس��ت��ج��واب األول لدراسته 

وتقدمي تقرير إلى املجلس بشأنه.
اس��ت��ج��واب وزي��ر اإلس��ك��ان واخل��دم��ات: 
ناقش املجلس في جلسة علنية بتاريخ 10 
مايو التي امتدت إلى اليوم التالي االستجواب 
املقدم من النائب شعيب املويزرى الى وزير 
االسكان وزير الدولة لشؤون اخلدمات ياسر 

أبل واملتضمن 4 محاور هي:

 • األول: م��ح��اب��اة ال��وزي��ر املستجوب 
للشركات الرئيسة ومقاولي الباطن املنفذين 
للبيوت احلكومية في مناطق شمال غرب 

الصليبيخات وجابر األحمد وصباح األحمد.
 • ال��ث��ان��ي: مخالفة ال��وزي��ر املستجوب 
لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 
لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون 
رق���م 44 لسنة 1993 ف��ي ش���أن ال��رع��اي��ة 

السكنية.
 • الثالث: قيام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتغيير متطلبات العقد اخلاص 

مبشروع شمال املطاع إلى جنوب املطاع.
 • ال��راب��ع: تضليل ال��وزي��ر املستجوب 
للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة 
مناقشة القضية االسكانية املنعقدة بتاريخ 
26 ابريل 2017 وتناقضها مع ردوده عن 

االسئلة التي وجهت له منهم. 
 وقد حتدث مؤيدا لاستجواب النائبان 
علي الدقباسي وعبد الله فهاد، فيما حتدث 
معارضاَ النائبان راك��ان النصف ود. عودة 
الرويعي، وانتهى االستجواب بتجديد الثقة 
ف��ي وزي���ر االس��ك��ان وزي���ر ال��دول��ة لشؤون 

اخلدمات ياسر أبل.
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تخليدا لذكرى املربيني الفاضلني الراحلني

ول���ي���د ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي ي��ق��ت��رح 
إط�����������������اق اس���������م���������ي ال�����ع�����ل�����ي 

والكندري على مدرستني
 

   ت���ق���دم ال��ن��ائ��ب 
ال����دك����ت����ور ول���ي���د 
الطبطبائي باقتراح 
برغبة بإطاق اسمي 
االستاذين الفاضلني 
الدكتور وليد محمد 
ال��ع��ل��ي وال���دك���ت���ور 
سالم حسن الكندري 
رح��م��ه��م��ا ال��ل��ه على 
مدرستني من مدارس 
دولة الكويت تخليدا 
لذكرى هذين املربيني 

الفاضلني.
وقال الطبطبطائي 
في اقتراحه : تقديرا 
ل�����أدوار ال��ت��رب��وي��ة 
الكبيرة التي قام بها 

استاذا العقيدة بكلية الشريعة والدراسات االسامية بجامعة 
الكويت وملا لهما من سمعة طيبة تركا اثرها بشكل كبير على 
اجيال من الطلبة الذين تخرجوا على يديهما وألج��ل تخليد 

ذكراهما العطرة.
فإني أت��ق��دم ب��االق��ت��راح اآلت��ي : اط��اق اسمي االستاذين 
الفاضلني الدكتور وليد محمد العلي والدكتور سالم حسن 
الكندري رحمهما الله على مدرستني من مدارس دولة الكويت 

تخليدا لذكرى هذين املربيني الفاضلني.

اعتبرها خطوة في االجتاه الصحيح

ب���ت���ح���ق���ي���ق  ي�����ش�����ي�����د  ال����ع����ت����ي����ب����ي   
تطوير  قضية  ف��ي  »الداخلية« 

مدرعات األمن اخلاص 
 

وصف النائب خالد العتيبي االج��راء املتخذ من قبل نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
بفتحه حتقيقا في قضية تعاقد إدارة األمن اخلاص مع إحدى 
الشركات احمللية لتطوير وصيانة عدد من املدرعات التابعة 
لها بعد ثاثة أيام من توجيهه اسئلة نيابية في هذه القضية 
باخلطوة الصحيحة مطالبا كافة الوزراء بضرورة التجاوب 
مع النواب واسئلتهم النيابية واملاحظات املتعلقة بالفساد 

وشبهات التنفيع.
وزاد العتيبي أن استدعاء اجل��راح لقيادات في الداخلية 
والتحقيق معهم وسماع إفادات آخرين وانتظار تقرير مفصل 
يؤكد نفسه اإلصاحي وتعاونه ويدلل حرصه على محاربة 
الفساد داخل الوزارة، مطالبا معاقبة من يثبت تورطه في هذه 
الصفقة املشبوهة، وإحالة املتجاوزين على امل��ال العام إلى 

النيابة العامة ومن ثم الى القضاء للفصل في أمرهم.
واختتم العتيبي قائا سنتابع القضية حتى النهاية وهذا 
التحرك للدفاع عن االم��وال العامة يأتي من منطلق دورن��ا 
الرقابي الذي منارسه، ولن نتهاون في هذا امللف وسننتظر 
اجابات الوزراء الذين وجهت لهم اسئلة نيابية الفترة املاضية 
ح��ول العديد م��ن املخالفات املالية واالداري����ة ملعرفة مدى 
تعاونهم معنا في هذا امللف ولتحديد اخلطوة الرقابية القادمة 

جتاه تلك املخالفات.

دعا إلى إعادة العمل بالائحة السابقة بعد 
تردي العاج املقدم محليا 

ال��ع��رب��ي��د ل��ل��ح��رب��ي: اجل��ل��ط��ات 
وال����ع����اج ال��ط��ب��ي��ع��ي وال��ع��ق��م 
يجب أن تعالج خارج الكويت

دعا النائب فراج زبن العربيد وزير الصحة د.جمال احلربي 
الى ض��رورة تعديل الئحة العاج باخلارج التي مت إقرارها 
في عهده، وذلك البتعاث جميع احلاالت املرضية » املستحقة« 
التي كان يتم إرسالها في السابق. وقال إن الائحة اجلديدة لم 
تشمل احلاالت التي ال يوجد لها عاج شاف في داخل الكويت 
مثل حاالت العقم الصعبة، والعاج الطبيعي لبعض االمراض 

املتعلقة باجلهاز العصبي وآثار اجللطات والكسور الشديدة.
وأشار العربيد الى تردي وضع العاج الطبيعي بالكويت 
ناهيك عن املواعيد الطويلة التي يصل بعضها ال��ى أشهر، 
وهناك بعض احلاالت التي حتتاج الى إعادة تأهيل بالعاج 
الطبيعي خ��ص��وص��ا ح���االت االط��ف��ال وب��ع��ض احل����وادث، 
واجللطات الدماغية والصدرية.  مشيرا الى أن الغاء »العاج 
الطبيعي« باخلارج لتلك احلاالت قرار غير مدروس السيما 
وإن اخلدمات املقدمة بالكويت لم تشهد حتسن أو تتطور كما 

هو حال املصحات العاجية في الدول املتقدمة طبيا.
وأردف العربيد بانه ال توجد كلفة مالية عالية ميكن أن 
ترهق ميزانية وزارة الصحة حتى يتم الغاء هذا النوع من 
العاج في الائحة القائمة.  وأكد أن عاج املواطن الكويتي 
باخلارج هو حق دستوري وقانوني طاملا أنه ال يوجد حلالته 
املرضية احلرجة عاج بداخل الكويت، موضحا أنه بات من 
احلتمي وقف ما يتعرض له املرضى الكويتيون من تعسف 
داخل اللجان الطبية للعاج باخلارج، والغاء القرارات التي 
حترم املواطنني من حقهم في تلقي العاج املناسب، حينما 
فقدوا االم��ل بالعاج في داخ��ل الباد. وش��دد العربيد على 
ضرورة إعادة الئحة العاج باخلارج كما كانت عليه بالسابق، 
مبينا إن الائحة احلالية ظلمت املرافق الطبي للمريض وكذلك 
املرافق الثاني الذي يحصل على تذكرة سفر فقط، وهو بحاجة 
ماسه ملرافقة املعاق أو امل��رأة ويعلم الوزير إن ذلك سيكون 

مرهقا للمريض ومرافقه الثاني » با مخصصات«.

د.وليد الطبطبائي

احلميدي السبيعي

لسمو الرئيس ووزيري االعام واإلسكان

4 استجوابات.. احلصاد الرقابي لدور االنعقاد األول  من الفصل التشريعي اخلامس عشر

املرزوق ترأس االجتماع 
احل������������������ادي وال������ث������اث������ني 
ل������ت������رش������ي������د اس�����ت�����ه�����اك 

6الطاقة 

 2017-2016 وفق نتائج حسابها اخلتامي للسنة املالية  

أرباح »التأمينات« أكثر من ملياري دينار

ربيع �سكر

 بلغت ايرادات املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية للسنة املالية 2017-2016 
نحو 4 مليارات و737 مليون دينار فيما 
بلغت املصروفات مليارين و711 مليون 
دينار، وبذلك حققت املؤسسة أرباحا بلغت 
مليارين و26 مليون دينار، بزيادة نحو 

200 مليون ع��ن امل��ق��در، وب��زي��ادة مليار 
ون��ص��ف املليار دي��ن��ار تقريبا ع��ن ارب��اح 
املؤسسة ف��ي السنة املالية قبل املاضية 
والبالغة 655 مليون دينار، وسيتم إضافة 
أرب��اح املؤسسة الى احتياطات الصناديق 

طبقا لقانون التأمينات االجتماعية.
وكشف مشروع قانون احلساب اخلتامي 

للمؤسسة ال���ذي حصلت عليه »ال��وس��ط 
«ع���ن أن اإلي������رادات ال��ت��ي بلغت ن��ح��و 4 
مليارات و737 مليون دينار، منها مليارين 
و125 مليون دينار قيمة إي��رادات صندوق 
اخلاضعني للباب الثالث 58 مليونا إيرادات 
صندوق اخلاضعني للباب اخلامس و764 
مليونا إيرادات صندوق العسكريني ونحو 

مليار دينار قيمة إي��رادات صندوق التأمني 
التكميلي و435 مليونا إي��رادات صندوق 
زي���ادة املعاشات التقاعدية و20 مليونا 
إيرادات صندوق التأمني ضد البطالة و374 
مليونا قيمة ايرادات صندوق التأمني املكافأة 

املالية.
وأش���ار امل��ش��روع إل��ى أن امل��ص��روف��ات 

ف���ي امل��ي��زان��ي��ة ب��ل��غ��ت م��ل��ي��اري��ن و711 
مليون دينار،وبلغ ال��ص��رف األع��ل��ى على 
تعويضات صناديق التأمينات االجتماعية 
واملخصصات البالغة نحو مليارين و632 
مليون دينار بينما املرتبات واملكافآت وما 
في حكمها فبلغت 38 مليونا واملصروفات 

العامة 40 مليون دينار.

مؤسسة التأمينات االجتماعية

 أكد ل�                                أن العبرة بالكيف والتطبيق بجانب الكم

الشاهني األول برملانيا على الدائرة األولى وعلى النواب الشباب 

ربيع �سكر

الدراسة اإلحصائية التي قامت بها » 
الوسط » باالستعانة باألرقام املنشورة 
من األمانة العامة في مجلس األمة، أظهرت 
أن النائب أسامة الشاهني احتل املركز 
الثالث على مستوى جميع ال��ن��واب في 
تقدمي األعمال البرملانية من أسئلة برملانية 

واقتراحات بقوانني واقتراحات برغبة 
وطلبات املناقشة ال��ى جانب عضوية 

اللجان. 
كما حل الشاهني في املركز االول على 
صعيد نواب دائرته االولى وأيضا األول 
على صعيد النواب الشباب في مجلس 

األمة احلالي.

وفي تصريح خاص ل� »الوسط« أوضح 
النائب أسامة الشاهني أن املركز املتقدم 
املتحقق-  األول على مستوى ال��دائ��رة 
وال��ث��ال��ث على مستوى ن���واب املجلس 
- هو نتاج عمل جماعي ما بني النائب 
وكافة فريق العمل التشريعي مبكتبه، 
كما انه نتاج عمل مشترك مع املواطنني 

واملواطنات الفضاء الذين يشاركوننا 
الرؤى واملاحظات واملقترحات باستمرار.
واض���اف الشاهني  أن��ه بجانب أهمية 
األرق��ام واإلحصائيات، فإن العبرة األهم 
بالكيف والتطبيق احلكومي لها بجانب 
دالالت الكم، فاملواطن يريد األثر العملي 

أسامة الشاهنيامللموس عليه.

امل�����������������������رك�����������������������ز امل������������������ت������������������ق������������������دم ن�������������������ت�������������������اج ع����������������م����������������ل ج����������������م����������������اع����������������ي وم�������������ش�������������ت�������������رك

م���ل���ي���ون  و737  م������ل������ي������ارات   4 ن�����ح�����و  امل������ؤس������س������ة  إي������������������رادات 
دي�����ن�����ار م�����ل�����ي�����ون  و711  م�������ل�������ي�������اران  وامل��������ص��������روف��������ات  دي�������ن�������ار 

اح���������ت���������ي���������اط���������ات  إل�������������������ى  امل�����������ؤس�����������س�����������ة  أرب����������������������������اح  إض��������������اف��������������ة   
ال�����ص�����ن�����ادي�����ق ط����ب����ق����ا ل������ق������ان������ون ال�����ت�����أم�����ي�����ن�����ات االج����ت����م����اع����ي����ة

اس������������ت������������ج������������واب������������ا ال�������������رئ�������������ي�������������س ان����������ت����������ه����������ي����������ا ب��������ت��������ش��������ك��������ي��������ل جل�����������ن�����������ة ل�������������������دراس�������������������ة م����������ح����������اوره����������م����������ا

اس���������ت���������ج���������واب احل����������م����������ود ان�������ت�������ه�������ى ب������اس������ت������ق������ال������ت������ه واس����������ت����������ج����������واب اإلس�����������ك�����������ان ان�������ت�������ه�������ى ب�����ال�����ن�����ق�����اش 

اث��ن��ني امل�����وي�����زري ف����ي ث���اث���ة وال���ط���ب���ط���ب���ائ���ي ف����ي  ق����دم����وا االس����ت����ج����واب����ات األرب�����ع�����ة وش�������ارك  ن������واب   7  

محمد املطير عبد الوهاب البابطنيشعيب املويزري


