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6 شكاوى و5 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة الثالثاء

األمير وولي العهد يشكران رئيس  وأعضاء املجلس على التهنئة بنجاح خليجي »23«
ــدول أعمال  أدرجـــت 5 رســائــل واردة على ج
جلسة مجلس األمــة التي ستعقد الثالثاء املقبل 
23 يناير 2018 وتتعلق مبا يلي: الرسالة األولى: 
رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البالد يشكر 
فيها رئيس وأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم 
سموه بنجاح دورة كأس اخلليج العربي الثالثة 
والعشرين التي استضافتها دولة الكويت خالل 

الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 2018.
 الرسالة الثانية: رسالة من سمو ولي العهد 
ــة على  يشكر فيها رئيس وأعــضــاء مجلس األم
تهنئتهم سموه بنجاح دورة كأس اخلليج العربي 
الثالثة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت 
خالل الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى 5 يناير 
2018. الرسالة الثالثة: رسالة من رئيس جلنة 
املرافق العامة يطلب فيها إعــادة تكليف اللجنة 
بالتحقيق فــي مــوضــوع عجز البنية التحتية 
الستيعاب األمطار نظرا النتهاء تكليف اللجنة 
بانتهاء دور االنــعــقــاد املــاضــي مــن دون تقدمي 
التقرير والــتــوصــيــات للمجلس بسبب تأخر 
احلــكــومــة فــي الـــرد على االســتــفــســارات وعــدم 

تعاونها.
الرسالة الرابعة: رسالة من عضو مجلس األمة 
عمر عبداحملسن الطبطبائي يطلب فيها موافقة 
املجلس على تكليف احلكومة بتشكيل جلنة من 
وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية وإدارة شركة 
)الـــدرة( وكــل من له صلة بنشاط هــذه الشركة 
واملشكالت التي تواجهها وذلك القتراح احللول 
املناسبة وحتديد ومحاسبة املسؤولية عن تلك 
املشكالت على أن تقدم اللجنة تقريرا للمجلس 

خالل شهرين.
الرسالة اخلامسة: رسالة من عضو مجلس 
ــدالل يطلب فيها من جلنة  األمــة محمد حسني ال
البيئة نظر مــوضــوع حماية احلــدائــق العامة 
وتنميتها وتطويرها مع التصدي قانونيا وحكوميا 
وبرملانيا ملا حدث من جتاوز في موضوع حديقة 
)جمال عبدالناصر( مبنطقة الروضة وضمان عدم 
قيام جتاوزات أخرى على أن تقوم اللجنة بإعداد 

تقرير بذلك لعرضه على املجلس.

 العرائض والشكاوى
وتضمن كشف العرائض والشكاوى الــواردة 
إلى مجلس األمة واملدرجة على جدول أعمال جلسة 
الثالثاء املوافق 23 يناير اجلاري 6 شكاوى جاء 

نصها كالتالي:
1 - شكوى رقم )180( مقدمة من رئيس مجلس 
إدارة نقابة العاملني في بيت الزكاة يتضرر من 
رفض ديوان اخلدمة املدنية اعتماد املكافأة املالية 

للموظفني حتى تاريخ تقدمي الشكوى.
2 - شكوى رقــم )181( مقدمة مــن مواطن 
يتضرر من عدم قبوله في برنامج الدكتوراه في 
احلديث الشريف بكلية الشريعة حسب إعالن 
ــات العليا للعام  ــدراس جامعة الكويت كلية ال
الدراسي )2017/2016( على الرغم من استيفائه 

جميع الشروط.
3 - شكوى رقــم )182( مقدمة من مواطن 
ــالق وزارة األشــغــال ومجموعة  يتضرر من إغ
اخلرافي ووزارة الداخلية الطريق املقابل جلمعية 

شرق التعاونية وذلك ألعمال احلفر والتصليحات 
التي تتم في الطريق مع عدم توفير جسر مشاة 

لتسهيل وصول سكان املنطقة للمرافق.
4 - شكوى رقــم )183( مقدمة من مواطن 

يتضرر من قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بتخطيه في الترقيات رغم استيفائه 

جميع الشروط.
5 - شكوى رقــم )184( مقدمة من مواطن 

يتضرر من رفــض الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعــاقــة طلبه بالدخول على جلنة طبية حيث 
إنه معاق وتنطبق عليه أحكام القانون رقم )8( 

لسنة 2010.

6 - شكوى رقــم )185( مقدمة من مواطن 
يتضرر من قــرار اخلصم الكيدي الصادر ضده 
من مدير منطقة العاصمة الصحية من دون وجه 

حق.

قاعة عبدالله السالم

في رده على سؤال النائب فراج العربيد

اخلالد: لم ترفض أي دولة مصدرة للعمالة املنزلية التعاون مع شركة »الدرة« 

ربيع �سكر

ــر  ــــوزراء ووزي ــد نــائــب رئــيــس مجلس ال اك
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد أنه لم ترد لوزارة 
اخلارجية أي موافقات بشأن تصدير العمالة 
ــدرة » ولم ترفض أي دولة  املنزلية لشركة »ال
التعاون مع الشركة إال أن هناك بعض الشروط 
ــدول ما زالــت في طور  املفروضة لــدى بعض ال

البحث والتفاوض.
و قال اخلالد في رده على سؤال النائب فراج 
العربيد: جتري حاليا مفاوضات مع السلطات 
الهندية بشأن السماح للعامالت املنزليات للعمل 
في الكويت، كما ان شركة » الدرة« أبدت رغبتها 
في التعاقد مع جمهورية الوس الدميقراطية 
الشعبية الستقدام عمالة منزلية منها وقد اجتمع 
ممثل السفارة الكويتية هناك مــع املسؤولني 

للتنسيق معهم.
واكد اخلالد ان وزارة اخلارجية اجنزت دراسة 
تفصيلية عن تكاليف  استقدام العمالة املنزلية 
للكويت بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية 
الكويتية في الدول املصدرة للعمالة املنزلية، ومت 

تسليم الدراسة للجنة املختصة بهذا الشأن.
ونــص رد الــوزيــر اخلــالــد كالتالي : لــم ترد 
لــوزارة اخلارجية أي موافقات بشأن تصدير 
العمالة املنزلية لشركة »الــدرة » ولــم ترفض 
أي دولـــة الــتــعــاون مــع الــشــركــة، إال أن هناك 
بعض الــشــروط املفروضة لــدى بعض الــدول 
املصدره للعمالة املنزلية ما زالت في طور البحث 
والتفاوض بني الشركة و ممثلي الدول املصدره 

للعمالة املنزلية.
واضاف اخلالد : ونود أن نشير الى ان وزارة 
اخلــارجــيــة متـــارس دورهـــا مبقتضى مرسوم 

إنشائها رقم 32 لسنة 1962 اخلــاص بتنظيم 
اعملها و الــذي نص في مادته األولــى على ان 
» تتولي  وزارة اخلارجية تنسيق السياسات 
اخلارجية للدولة وتنفيذها ودراســة الشؤون 
املتعلقة بها والسهر على عالقات الكويت مع 
احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية ورعاية 
مصالح الكويتيني وحمايتهم فــي اخلـــارج«، 
 والتزاما مبا جاء في املــادة الثانية والتي تنص 
على » رعاية املصالح الكويتية في اخلــارج و 

اتخاذ اإلجـــراءات حلمايتها في حــدود القوانني 
واللوائح واملعاهدات والعرف الدولي ». 

ــوزارة تقوم مبساندة  وبناء على ذلك فإن ال
شركة »الــدرة » وذلــك عبر التعريف بأعمالها 
خالل اللقاءات التي يعقدها مسؤولو الوزارة مع 
ممثلي البعثات الدبلوماسية األجنبية املعتمدة 
في الكويت، عــالوة على اللقاءات التي يعقدها 
مسؤولو البعثات الدبلوماسية الكويتية في 
اخلارج مع اجلهات املختصة في الدول املصدرة 

للعمالة املنزلية.
وتابع اخلالد : جتــري حاليا مفاوضات مع 
السلطات الهندية بــشــأن السماح للعامالت 
املنزليات للعمل فــي دولــة الكويت وال زالــت 
املفاوضات قائمة مع اجلانب الهندي في هذا 

الشأن.
ــدرة« رغبتها  وقــال اخلالد : أبــدت شركة » ال
في التعاقد مع جمهورية الوس الدميقراطية 
الشعبية الستقدام عمالة منزلية منها وبناء 
عليه قامت وزارة اخلارجية بتوجيه سفارة 
دولة الكويت لدى جمهورية الوس للتنسيق مع 
السلطات الرسمية هناك بهذا اخلصوص، وقد 
اجتمع على إثر ذلك ممثل السفارة مع املسؤولني 

والتنسيق معهم حيال هذا الشأن.
واضـــاف اخلــالــد : قــامــت وزارة اخلارجية 
ــدول  بــااليــعــاز لبعثاتها الدبلوماسية فــي ال
املصدرة للعمالة املنزلية إلعداد دراسة تفصيلية 
عن تكاليف  استقدام العمالة املنزلية للكويت، 
حيث مت إجناز الدراسة التفصيلية ومت تسليمها 
للجنة املختصة بهذا الشأن. وتابع اخلالد : تقوم 
وزارة اخلارجية بالتنسيق مع اجلهات املختصة 
بــدولــة الكويت حيال اعتماد مكاتب كويتية 
خاصة للقيام مبهام الكشف الطبي في بعض 
الــدول املصدرة للعمالة املنزلية، وتــود وزارة 
اخلارجية اإلفادة بأنها قد اعتمدت مجموعة من 
الضوابط للشركات الراغبة بالعمل مع السفارات 
والقنصليات الكويتية في اخلــارج، وميكن ألي 
شركة مستوفية لتلك الشروط التقدم للوزارة 
إلعتمادها والعمل في هذا املجال، وقامت الوزارة 
بتعميم ذلــك على كافة البعثات الدبلوماسية 

الكويتية في الدول املعنية.

»اخلارجية« البرملانية جتتمع غدا للنظر في املوضوعات املدرجة على 
جدول األعمال

ومؤسف...  مستغرب  الفلبني  موقف  الهرشاني: 
واملقيمون ينعمون باحلياة الكرمية في الكويت

ــؤون اخلــارجــيــة  ــش اســتــغــرب رئــيــس جلــنــة ال
البرملانية النائب حمد الهرشاني اعـــالن دولــة 
الفلبني تعليقها ارسالة عمالتها الى الكويت. وقال 
الهرشاني في تصريح صحافي »ان سجل الكويت 
ناصع في حقوق االنسان، ويحصل املقيم فيها على 
كافة حقوقه وفــق ما ينص عليه عقد العمل الذي 
ينظم العالقة بــني الطرفني، وتعد الكويت جهة 

مقصودة ومرغوبة للعمل من كافة اجلنسيات«.
ــاف الهرشاني »مــن املؤسف ان ياتي هذا  وأض
ــة صديقة بسبب حالة فــرديــة او  املــوقــف مــن دول
ـــة حــريــات ومــؤســســات،  حــالــتــني، فالكويت دول
والقوانني املوجودة تضمن العيش الكرمي للجميع 
وحتترم مبادئ حقوق االنسان، واي جتاوز فردي 

يحدث يتم التعامل معه وفق القنوات القضائية«.
وابــدى الهرشاني اسفه التخاذ مثل هذا املوقف 
ضد الكويت، التي يقيم فيها اكثر من 1٧0 الف من 
اجلالية الفلبينية ينعمون بحياة كرمية، بسبب 
ــاالت فردية الجتــاوز اصابع اليد الــواحــدة وال  ح

نعرف باالساس تفاصيلها.
وفي ختام تصريحه، اكد الهرشاني تاييده ودعمه 

ملا جاء في بيان وزارة اخلارجية الكويتية.
وكشف الهرشاني أن اللجنة ستعقد اجتماعا 
غــدا االثــنــني تنظر خــاللــه املــوضــوعــات املــدرجــة 
على جــدول أعمالها. وقــال الهرشاني في تصريح 
صحافي: »ان هناك ثمانية مشاريع مدرجة علي 
جــدول االعمال ضمنها »اتفاقية للتعاون التقني 
بني حكومة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل 
ومشروع قانون باملوافقة علي النظام االساسي 
للهيئة القضائية االقتصادية مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية«. وأضاف الهرشاني ومن بني 
املشاريع بقوانني املدرجة علي جدول األعمال اتفاقية 
التعاون القانوني والقضائي فــي املـــواد املدنية 

والتجارية واالحــوال الشخصية واجلزائية ونقل 
احملكوم عليهم بعقوبات سالبه للحرية بني دولة 

الكويت وجمهورية مصر العربية.
واشــار الهرشاني إلى وجــود خمسة اقتراحات 
برغبة مدرجة علي جــدول االعمال بينها تكويت 
الطاقم الوظيفي بالسفارات والقنصليات وامللحقات 
واملكاتب الصحية واالعالمية والثقافية وغيرها 
لدولة الكويت في اخلارج بنسبة ال تقل عن %80 من 

اجمالي الطاقم الوظيفي.
وأكد الهرشاني أن اللجنة ستوجه الدعوة الى 
نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد واجلــهــات احلكومية ذات الصلة حلضور 
اجتماع يعقد االســبــوع املقبل، ملناقشة عــدد من 
ــدول االعــمــال. وبني  املــوضــوعــات املــدرجــة على ج
ــاز كافة  الهرشاني أن اللجنة حريصة على اجن
املواضيع املدرجة على جدول اعمالها واحالتها الى 

مجلس األمة متهيدا القرارها.

حمد الهرشاني

ي�����������������د امل�������������س�������������اع�������������دات 
اإلن����س����ان����ي����ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
دون  ال����ع����ط����اء  ت�����واص�����ل 

6حدود وبال متييز 

فراج العربيدالشيخ صباح اخلالد

»املالية« تبحث احلوكمة.. و»التعليمية« تناقش 
سياسة التعليم العام

»حقوق اإلنسان« 
تناقش وضع احلريات 
العامة بالكويت اليوم

ربيع �سكر

تعقد اليوم 3 جلان اجتماعاتها وتناقش 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية االقتراح 
بقانون بشأن اعتماد قواعد احلـوكمة في 
املؤسسات احلكومية. بحـضـور: وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية. ورئــيـس ديــوان 

احملــاسـبة.
وجتتمع جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشـــاد ملنـاقـشة سـيــاسـة الــوزارة 

وخطـتـهـا بشأن التعـليم العــام.
ــة حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــن وتـــنـــاقـــش جل
وضــع احلــقــوق واحلــريــات الــعــامــة في 
دولــة الكويت. ومناقشة نتائج الزيارة 
التي قامت بها اللجنة للسجن املركزي 
بـتـاريـخ 28-12-2017م. بحـضـور: 
نـائـب رئـيــس مـجـلـس الـوزراء ووزيــر 

الـداخلـيـة.

اللجنة طالبت بإعادة النظر في كيفية إدارة االحتياطي العام للدولة

25 مليار دينار بعد عرض »احلالة املالية للدولة« »امليزانيات«: مناقشة قانون اقتراض ال� 
ناقشت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
تقريرها عن احلالة املالية للدولة للسنة املالية 
2017/2016 الذي يعده ديوان احملاسبة بشكل 
دوري بناء على تكليف مجلس األمة له منذ سنة 

1996 وذلك بحضور مسؤولني من الديوان.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد 
ـــواردة في  فــي تصريح صحافي إن البيانات ال
التقرير تعتبر سرية، مضيفا »سيتم استعراض 
أهم مالمحه العامة في ظل تقدم احلكومة مبشروع 
قانون لرفع سقف االقتراض إلى 25 مليار دينار 
خــالل مــدة 20 سنة مع فترة سماح لسداد تلك 
القروض تصل إلى 30 عاما ملعرفة مدى احلاجة 

احلقيقية ملثل هذا املشروع«.
وفيما يخص االحتياطي العام للدولة قال عبد 
الصمد إن أداء االحتياطي العام للدولة حتول إلى 
الربحية في هذه السنة املالية بعدما شهد خسارة 

في السنة التي سبقتها.
وأضاف أن جملة االحتياطيات املالية تراجعت 
عن السنة املالية السابقة نتيجة متويل عجز 

امليزانية واملستمر للسنة الرابعة على التوالي.
وأشار عبدالصمد إلى أن سبب التراجع يتمثل 
في انخفاض أسعار النفط إضافة إلى السحوبات 

املالية الكبيرة التي قامت بها احلكومة أخيرا.

وبني أن من بني تلك السحوبات متويل محفظة 
البنك الصناعي وقانون التسلح وغيرهما والتي 
أخذت مبالغها من االحتياطي العام للدولة، الفتا 
إلى أن هذا االحتياطي املالي يشهد تناقصا منذ 5 

سنوات.
وأضاف أن السيولة املتوافرة لدى االحتياطي 
العام التي يتم استثمارها في احلسابات اجلارية 
والودائع والتي تستخدم أموالها كنقدية جاهزة 

لتغدية امليزانية العامة للدولة مــا تــزال عند 
مستويات جيدة.

وأكد أنه من املفترض أن تقل احلاجة الستخدام 
هذه األموال في ظل االرتفاع النسبي اجليد ألسعار 
النفط أخيرا التي جتاوزت الـ 60 دوالرا أمريكيا 
خصوصا أن امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
2018/2017 مبينة على أســاس 45 دوالرا 

للبرميل.

وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر 
في كيفية إدارة االحتياطي العام للدولة السيما أن 
الديوان أشار في عرضه إلى أن املالءة املالية لهذا 
االحتياطي ليست كافية خصوصا فيما يتعلق 
بنمو أرباح كل من العقارات واالستثمارات التي 

يتكون منها االحتياطي العام.
ــد عــدم مواكبة منــو تلك األربـــاح عمليات  وأك
السحب الكبيرة التي يتعرض لها االحتياطي العام 
للدولة، ما يجعل احلسابات اجلارية والودائع 
معرضة للهبوط بشكل كبير نتيجة لتمويل 
امليزانية. وأوضــح عبد الصمد أن التقرير بني 
ارتفاع قيمة االلتزامات احلكومية بنسبة كبيرة 
خالل سنة مالية واحدة نتيجة التوسع في إصدار 

أذونات وسندات اخلزينة احمللية منها والدولية.
وقال إن قيمة هذه االلتزامات أصبحت قريبة 
ـــول احلكومية في  ــدا مــن إجــمــالــي قيمة األص ج
االحتياطي الــعــام للدولة والــتــي لــو جتاوزتها 
ستكون هذه بداية العجز لالحتياطي العام للدولة 

وفق رأي ديوان احملاسبة.
وفيما يخص احتياطي األجيال القادمة أشار 
عبدالصمد إلــى منو احتياطي األجــيــال القادمة 
بنسبة معقولة عن السنة املالية السابقة وتوزيع 
أصــولــه جغرافيا فــي األســــواق العاملية وفقا 

للنسب املستهدفة من مجلس إدارة الهيئة العامة 
لالستثمار. وأضــاف أنه على الرغم من ذلك فإن 
السياسة االستثمارية الحتياطي األجيال القادمة 
لم حتدد فيها نسب املخاطر املقبولة في امللكيات 
املؤثرة وعــدم وجــود سياسة واضحة للتخارج 
مــن تلك املــلــكــيــات.وأكــد أن ديـــوان احملاسبة ما 
يزال يعتبر قياس فعالية السياسة االستثمارية 
املعتمدة على النجاح االستثماري السابق قياسا 

قاصرا والبد من وجود معايير مهنية أخرى.
وأضاف أن اللجنة تبني لها أن النقد والودائع 
في احتياطي األجيال القادمة يبلغان نسبة كبيرة 
جــدا مــن مكونات هــذا االحتياطي وأنهما شهدا 

ارتفاعا عن السنة املالية السابقة.
واعتبر أن ذلك يعد أمرا يثير االستغراب السيما 
أن مبالغ احتياطي األجيال القادمة ال ميكن السحب 
منها إال بقانون على عكس االحتياطي العام للدولة 
والذي يتطلب أن تتوافر فيه سيولة عالية ألغراض 
متويل امليزانية. وأشــار عبد الصمد إلى أن ذلك 
يتطلب تشغيل هذه األموال في احتياطي األجيال 
القادمة وفق القواعد االستثمارية الرشيدة لزيادة 
عائداته خصوصا أن عائدات الودائع واحلسابات 
اجلارية قليلة جدا مقارنة باألدوات االستثمارية 

األخرى.

اجتماع سابق للجنة امليزانيات
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