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عمر الطبطبائي : وزير التربية يقوم بدور جيد لكن بعض رؤوس »األبحاث« يجب أن تطير
أكــد النائب عمر الطبطبائي إن احملاصصة ومحاربة 
الكفاءات واضحة ومتفشية في تعيينات معهد االبحاث 
ووزير التربية يقوم بدور جيد لكن بعض الرؤوس في معهد 
االبحاث يجب ان تطير. وبني الطبطبائي ان مختبرات معهد 

االبحاث اجلديدة لم تستكمل منذ توقيع عقد انشائها في 
يونيو 2011 بسبب االوامر التغييرية غير املبررة.

وقال ان عشرات املاليني من املال العام حتترق في معهد 
األبــحــاث بسبب ضعف االدارة ...وقــيــاديــو املعهد الهني 

باملؤمترات والسفرات وتاركني املال العام .
وأضاف الطبطبائي ان الفساد ينخر معهد االبحاث وهذا 
موضوع يجب عدم السكوت عنه من قبل وزير التربية الذي 

نقدر نهجه االصالحي

  نظر املجلس فى دور االنعقاد العادي الثالث 
من الفصل التشريعي اخلامس عشر 65 رسالة 
وافــق على 48 منها ورفــض رسالتني وأحيط 

علًما بـ 13 رسالة ولم يبت في رسالتني.
 ووفق تقرير »شبكة الدستور« فقد تنوعت 
الرسائل ما بني 25 من رؤساء اللجان البرملانية 
مبعدل %39 و26 من الــنــواب مبعدل 40% 
و11 رسالة من القيادة السياسية مبعدل 17% 
ورسالتني من األمانة العامة للمجلس ورسالة 

من رئيس ديوان احملاسبة.
 وجاء توثيق شبكة الدستور حلصاد دور 
االنــعــقــاد الثالث بــشــأن األوراق والرسائل 
الــواردة وقــرارات املجلس بشأنها على النحو 

التالي:

2018 13 نوفمبر  جلسة 
 • اطلع املجلس، على رسالة حضرة صاحب 
السمو أمير الــبــالد التي يشكر فيها رئيس 
وأعــضــاء مجلس األمــة على إهــدائــهــم سموه 
»مجسًما ملطوية سطر عليها بعض مواد الباب 
الرابع من الدستور الكويتي« مبناسبة افتتاح 
دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 

اخلامس عشر ملجلس األمة.
ــق املجلس، على رســالــة مــن رئيس   • واف
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية يطلب فيها 
متديد تكليف جلنة الشئون املالية واالقتصادية 
دراســة األسس املالية التي بني عليها برنامج 
االستدامة املالي واالقتصادي حتى آخر ديسمبر 

2018 لتقدمي تقريرها.
 • قــرر املجلس عــدم املوافقة، على رسالة 
من رئيس جلنة املرافق العامة تكليف اللجنة 
التحقيق فيما تعرضت لــه الــبــالد مــن أمطار 
غزيرة، وقرر املوافقة على تكليف جلنة حتقيق 

برملانية مستقلة من ثالثة أعضاء.
 • وافـــق املجلس على رســالــة مــن النائب 
د.خليل عبدالله يطلب فيها عرض تقرير اللجنة 
املشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما 
جاء مبحاور استجواب وزير النفط إلى األمانة 
ــوم األحــد املــوافــق 18  العامة ملجلس األمــة ي

نوفمبر 2018 .
 جلسة 27 نوفمبر 2018

• اطلع املجلس على رسالتي حضرة صاحب 
السمو أمير الــبــالد وسمو ولــي العهد اللتني 
يشكران فيهما رئيس وأعــضــاء مجلس األمة 
على ما أبدوه من تعاون ومشاركة وجدانية مع 
تداعيات هطول األمطار الغزيرة التي شهدتها 

البالد.
• وافــق املجلس على إحالة رسالة رئيس 
جلنة العرائض والشكاوى التي يطلب فيها 
تــالوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في 
جدول أعمال اجللسة عماًل بنص املادة ]154[ 
من الالئحة الداخلية إلى مكتب املجلس للنظر 
في آلية تنفيذها ودراسة السوابق البرملانية ثم 

عرض األمر على املجلس في اجللسة القادمة.
 • وافـــق املجلس على رســالــة مــن رئيس 
اللجنة النائب د.عبد الكرمي الكندري يطلب فيها 
إعادة التقرير التكميلي الرابع والثالثني للجنة 
الشؤون اخلارجية عن أزمة العمالة الفلبينية 
بدولة الكويت واملدرج على جدول أعمال املجلس 

إلى اللجنة، وذلك بناء على الطلب املقدم.
• وافق املجلس على رسالة من رئيس اللجنة 
النائب د. عبد الــكــرمي الــكــنــدري يطلب فيها 
تكليف جلنة الشئون اخلارجية االطــالع على 
مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية في خدمة السياسة 
اخلارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه 
القروض في دعم عالقاتها بالدول املقترضة 
وبيان النسبة الفعلية ملا يتم ســداده من هذه 

القروض.

2018 11 ديسمبر   جلسة 
 • اطلع املجلس، على رسالة حضرة صاحب 
سمو أمير البالد التي يثمن فيها تفهم املجلس ملا 
جاء في رسالة سموه ودعوته إلى حتكيم العقل 
وتغليب مصلحة البالد العليا، كما يثني فيها 
على املواقف التي أبداها غالبية أعضاء املجلس 
بإحالة االســتــجــواب املــقــدم إلــى سمو رئيس 

مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية.
 • وافــق املجلس على رسالة النائب محمد 
حسني الــدالل بتكليف اللجنة التعليمية إعداد 
تقرير عن خطة وزارة التعليم العالي ورؤيتها 
فــي شــأن استغالل املــواقــع احلالية جلامعة 
الكويت تزامًنا مع مشروع جامعة الشدادية 
على أن تستعني اللجنة بكل من ديوان احملاسبة 

وإدارة أمالك الدولة في هذا الشأن.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
التحقيق في تداعيات أزمــة األمــطــار بتكليف 
ديــوان احملاسبة إعــداد تقرير يتضمن دراسة 
اجلــوانــب املالية والفنية والقانونية كافة 
املتعلقة بصيانـة الطرق السريعة والداخلية 
وخــطــوط شبكة الــصــرف الصحي ومحطات 
الضخ الصحي لتحديد مــدى عالقاتها بأزمة 
الطرق خالل موسم األمطار ال سيما في منطقة 
صباح األحمد ونفق املنقف ومنطقة الفحيحيل، 
على أن يقدم ديــوان احملاسبة تقريره خالل 

شهرين من تاريخه.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
شؤون التعليم والثقافة واإلرشــاد يطلب فيها 
بإحالة االقــتــراح برغبة املقدم من العضو د. 
محمد احلويلة بشأن إنشاء متنزهات صحراوية 

سياحية إلــى جلنة املــرافــق العامة بصفتها 
اللجنة املختصة عــمــاًل بحكم املـــادة 58 من 
الالئحة الداخلية، وذلك بناء على طلب رئيس 

جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
العرائض والشكاوى املقدمة خــالل اجللسة 
املاضية بتالوة ملخص الشكاوى التي ينوه 
عنها فــي جـــدول أعــمــال اجللسة وحتـــال إلى 
اللجنة دون مناقشة اعتباراً من اجللسة القادمة 

عماًل بنص املادة 154 من الالئحة الداخلية.
جلسة 25 ديسمبر 2018

 • وافق املجلس على رسالة النائب يوسف 
الفضالة يطلب فيها تكليف جلنة حتسني بيئة 
ــدى تفعيل املــادتــني 38  األعــمــال التأكد مــن م
و39 من الالئحة التنفيذية لقانون الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وذلــك مع جميع اجلهات املذكورة 

بنص املادتني املشار إليهما.
• وافـــق املجلس على رســالــة مــن النائب 
فيصل الكندري يطلب فيها استعجال جلنة 
الــشــؤون التشريعية والقانونية بــإصــدار 
تقريرها اخلــاص باالقتراح بقانون بتعديل 
بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن 
حقوق الطفل وإدراجه في جدول أعمال جلسة 8 

يناير املقبل.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 

املرافق العامة وانتهى إلى اآلتي:
 - تكليف جلنة حماية األمــــوال العامة 
التحقيق في الوقائع كافة املتعلقة بتخصيص 
حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة 
لشئون الــزراعــة والــثــروة السمكية لشركات 
صورية ورخصت مبستندات مــزورة لصالح 
بعض القيادات في الهيئة وبعض املسئولني 
في وزارة التجارة والصناعة وأقاربهم بدون 
وجه حق، وباملخالفة للقوانني واللوائح املنظمة 

لذلك.
 -وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
املرافق العامة يطلب فيها إحالة االقتراح بقانون 
للنائب عسكر العنزي بشأن الرعاية الصحية 
لــرجــال اإلطــفــاء إلــى جلنة الشئون الصحية 

واالجتماعية والعمل.

2019 8 يناير  جلسة 
 • وافــق املجلس على رسالة النائب أحمد 
الفضل التي يطلب فيها أن تقدم احلكومة بياًنا 
ملجلس األمــة بــاإلجــراءات التي اتخذتها جتاه 
احلسابات الوهمية واإلخبارية في شبكات 
التواصل االجتماعي املسيئة ألمن البالد، وذلك 

خالل شهر.
ــق املجلس على التنسيق مــع وزيــر  • واف
الــدولــة للشؤون االقتصادية لتحديد موعد 
ملناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن دمج 
برنامج إعــادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة 
واملدرج على جدول األعمال خالل الفترة القادمة 
وذلك بناًء على رسالة من النائب محمد الدالل 
التي يطلب فيها من املجلس املوقر تكليف جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل االلتقاء 
مبمثلي احلكومة املعنيني مبوضوع دمج ونقل 
اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة إلــى الهيئة العامة للقوى العاملة 
لبحث ما مت من إجراءات مخالفة لاللتزام الذي 
وضعته احلكومة بإيقاف اإلجراءات التنفيذية 
في هذا الشأن وموقف احلكومة جتاه التقرير 
رقم ]114[ الصادر من اللجنة في املوضوع 

نفسه.
 • وافـــق املجلس على رســالــة مــن رئيس 
جلنة التحقيق ملنح جلنة التحقيق حول حادثة 
األمطار مهلة إضافية إلى 30 مارس املقبل حتى 

االنتهاء من تقريرها.
• لم يصوت املجلس على رسالة النائب 
صــالــح عــاشــور الــتــي يطلب فيها أن تصدر 
احلكومة توضيًحا رسمّيًا تبني فيه األسباب 
التي حالت دون تطبيق القانون رقم 12 لسنة 
2018 بشأن حتديد العدد الذي يجوز منحه 

اجلنسية الكويتية.

جلسة 31 يناير 2019
 • اطــلــع املجلس على رســالــة مــن حضرة 
صاحب السمو أمير البالد يشكر فيها رئيس 
وأعــضــاء مجلس األمــة على تهنئتهم سموه 
مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد 

احلكم.
 • قرر املجلس املوافقة العامة، على رسالة 
رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب 
خالد الشطي يطلب فيها سحب التقرير ]60[ 
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن 
االقــتــراحــات بقوانني بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )42( لسنة 1964 في شأن تنظيم 
مهنة احملاماة أمام احملاكم، إلى اللجنة على أن 
تقدم تقريًرا جديًدا بجميع التعديالت املقترحة 
ــروع الــقــانــون املــقــدم من  ــش على الــقــانــون وم
احلكومة وذلك بناء على رسالة رئيس اللجنة 

النائب خالد الشطي.
 • قرر املجلس املوافقة العامة على رسالة من 
النائب رياض العدساني يطلب فيها إحالة تقرير 
ــوان احملاسبة عن نتائج فحص ومراجعة  دي
تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1 يناير 
2016 حتى 31 مايو 2018 إلى جلنة امليزانيات 

واحلساب اخلتامي.
• قرر املجلس املوافقة العامة، على رسالة 
من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف 
جلنة املرافق العامة بحث أسباب استمرار قرار 
احلكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني 
رغم معارضة املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب لهذا القرار باالتفاق مع إدارة أمالك 
الدولة، على أن ُيعرض تقرير اللجنة في هذا 
الشأن على املجلس خــالل شهرين من تاريخ 

التكليف.
• قرر املجلس املوافقة العامة، على رسالة 
من النائب أسامة الشاهني تكليف جلنة الشؤون 
اخلارجية دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وأداء اجلهات الرسمية 

املختلفة جتاهه.
 • قرر املجلس املوافقة العامة، على رسالة 
النائب صالح عــاشــور تكليف جلنة املرافق 
العامة تقدمي تقرير عن موقف احلكومة جتاه 
الزيادة اخليالية في سعر إيجارات احملالت في 
سوق املباركية، على أن تقدم اللجنة تقريرها 

خالل شهر.
 • قرر املجلس املوافقة العامة، على الطلب 
املقدم من معالي وزيــر التربية وزيــر التعليم 

العالي القيام بالتحرك للنهوض بالتعليم من 
خــالل اخلطوات الـــواردة في الرسالة وتقدمي 
تقرير في هذا الشأن إلى جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد ومجلس األمة في أول مايو 
2019 وتقرير آخــر فــي ذات الــشــأن فــي أول 
نوفمبر 2019، وذلك بناء على رسالة النائب 
محمد حسني الدالل، والتي تضمنت )6( محاور 

هي :
 - تفعيل أدوار وأعــمــال وأنشطة املركز 

الوطني لتطوير التعليم.
- تطوير وحسن جودة آلية اختيار املناصب 
اإلشرافية القيادية في الـــوزارة ومؤسسات 

التعليم العام.
- إعطاء التعليم العام اهتماًما وأولوية مع 

التركيز على مدارس االبتدائي.
- التعليم اخلاص.

- تطوير التشريعات والــنــظــم اخلاصة 
مبؤسسات التعليم العالي )تشريع عــام أو 

لوائح منظمة(.
- قضية تزوير الشهادات واعتمادها.

2019 5 فبراير  جلسة 
• وافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة 
حماية األمــوال العامة على متديد فترة تكليف 
اللجنة التحقيق في موضوع املخالفات وأوجه 
التقصير وشبهات الفساد واإلضرار باملال العام 
املتعلقة بسوء تصميم مصفاة الــزور ومجمع 
البتروكيماويات املرتبط بها حتى نهاية دور 

االنعقاد الثالث لتتمكن من إمتام مهمتها.
 • اطلع املجلس على تقرير األمانة العامة عن 
اجتماعات جلان املجلس الدائمة واملؤقتة خالل 
الفترة من 1 نوفمبر 2018 وحتى 31 يناير 
2019، عماًل بالفقرة األخيرة من املادة 46 من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة.

2019 5 مارس  جلسة 
 • اطلع املجلس على رســالــة مــن حضرة 
صاحب السمو أمير البالد يشكر فيها رئيس 
وأعضاء مجلس األمــة على تهنئتهم مبناسبة 
الــذكــرى الثامنة واخلمسني للعيد الوطني 

والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
• اطلع املجلس على رسالة من سمو ولي 
العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس االمة 

على تهنئتهم سموه مبناسبة الذكرى الثالثة 
عشرة لتولي سموه والية العهد.

 • اطلع املجلس على رسالة من سمو ولي 
ــاء مجلس  ــض العهد يشكر فيها رئــيــس وأع
األمــة على تهنئتهم مبناسبة الذكرى الثامنة 
واخلمسني للعيد الوطني والــذكــرى الثامنة 

والعشرين ليوم التحرير.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس ديوان 
احملاسبة باإلنابة يطلب فيها بتمديد فترة 
تكليف املجلس الديوان إعــداد تقرير يتضمن 
دراسة اجلوانب املالية والفنية والقانونية كافة 
املتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية 
وخطوط شبكة الصرف الصحية ومحطات 
الضخ الصحي واملعاجلة، وذلــك حتى نهاية 

شهر مارس 2019 م.

2019 19 مارس  جلسة 
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
املرافق العامة يطلب فيها بإعادة تكليف اللجنة 
تقدمي تقرير عن موقف احلكومة جتاه الزيادة 
اخليالية بأسعار إيــجــار احملـــالت فــي سوق 

املباركية، وذلك خالل شهرين.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
حقوق االنسان )بعد التعديل( يطلب فيها إحالة 
بإحالة التقرير السابع والستني للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 
2015 في شأن حقوق الطفل، وإحالة املواضيع 
كافة املختصة للجنة املرأة واألسرة وفًقا للمادة 

)58( من الالئحة الداخلية.
 • وافــق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
تنمية املــوارد التشريعية يطلب فيها تكليف 
اللجنة دراسة اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة 
الستيعاب خريجي هندسة البترول واخلطوات 
ــني مــخــرجــات التعليم  الــالزمــة للتنسيق ب
واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة 
تقريره قس هذا الشأن خالل شهرين مع دمج 
الطلب املقدم من بعض األعــضــاء بتخصيص 
ساعتني مــن اجللسة الــقــادمــة ملناقشة أزمــة 
التوظيف باإلضافة إلى ما ينتهي إليه املجلس 

من مناقشات وإحالتها إلى اللجنة.

2019 16 ابريل  جلسة 
• اطلع املجلس على رسالة من سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
التي يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس األمة 
على تهنئتهم مبناسبة تكرمي سموه من قبل 

البنك الدولي.
 • وافق املجلس على رسالة رئيس جلنة 
الــشــؤون الداخلية والــدفــاع النائب عسكر 
العنزي التي يطلب فيها إحــالــة »مشروع 
القانون بإبدال عبارة )عامل منزلي( بكلمة 
)خادم( حيثما ورد النص عليها في القوانني 
ذات الصلة«، إلــى جلنة الشؤون الصحية 

واالجتماعية والعمل لالختصاص.
 • لم يبت املجلس على رسالة النائب أحمد 
الفضل بشأن قضية الشهادات املزورة أو غير 
املعتمدة أو غير املعترف بها، والتي يطلب 
فيها وزير التربية وزير التعليم العالي، أن 
يحيط مجلس األمة علًما بالبيانات املتوافرة 
لديه بهذا الشأن واإلجراءات التي مت اتخاذها 
قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها، وذلك 

خالل أسبوعني.
 • وافق املجلس، على رسالة النائب أسامة 
الشاهني بتكليف جلنة تنمية املوارد البشرية 
متابعة إجــــراءات احلــكــومــة لتوظيف من 
اجــتــازوا اختبارات التوظف في الشركات 
النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول 

الذين لم يتم توظيفهم حتى اآلن.

2019 30 ابريل   جلسة 
ــــق املــجــلــس بــتــكــلــيــف اللجنة   • واف
التشريعية إعداد تقرير عن تعديل الالئحة 

الداخلية على أن تقدم تقريرها بداية دور 
االنعقاد املقبل على رسالة من النائب يوسف 
الفضالة بتكليف مكتب املجلس االطــالع 
على االقــتــراحــات بقوانني لتعديل بعض 
مواد الالئحة الداخلية وخاصة املادة )16( 
لسد الفراغ في الالئحة بعد حكم احملكمة 
الدستورية ببطالنها، على أن يقدم تقريره 

في بداية دور االنعقاد القادم كحد اقصى.
 • وافق املجلس على رسالة من النواب 
فيصل الكندري وخالد الشطي وأحمد الفضل 
وعودة الرويعي وصالح خورشيد وخليل 
عبد الــلــه تطالب مبناقشة التصريحات 
احلكومية مبوعد االنتهاء من إزالة املعوقات 
والبدء في توزيع األراضي على املواطنني في 

مشروع جنوب سعد العبد الله.
 • وافق املجلس رسالة من النائب صالح 
عــاشــور يطلب فيها مــن احلــكــومــة وقف 
مشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السالح 
حلني البت في االقتراح بقانون بإضافة مادة 
جديدة إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 
بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
املدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية 

وأن تقدم اللجنة تقريرها خالل أسبوعني.
 • وافــق املجلس على رسالة من النائب 
صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير 
املالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خالل 
البنك املركزي بصرف رواتــب العسكريني 
مــن غير مــحــددي اجلنسية احملــولــة إلى 
حساباتهم دون احلاجة إلى جتديد البطاقة 

األمنية.
 • وافــق املجلس على رسالة من النائب 
أحمد الفضل يطلب فيها من احلكومة تزويد 
املجلس ببيان حول اإلجــراءات املتخذة من 
ــــوزارات واجلــهــات املختصة جتاه  قبل ال
ظاهرة سكن العزاب في املناطق السكنية 

وذلك خالل شهر. 

2019 14 مايو  جلسة 
 • وافق املجلس على رسالة من رئيس 
جلنة التحقيق حول ضوابط القبول في 
الفتوى يطلب فيها التمديد أسبوعني 
للجنة التحقيق حول ضوابط القبول في 

الفتوى والتشريع، إلجناز تقريرها.
ــق املجلس على رســالــة رئيس   • واف
جلنة التحقيق في حادثة األمطار يطلب 
فيها التمديد أسبوعني للجنة التحقيق 

حول حادثة األمطار، إلجناز تقريرها.
 • اطلع املجلس تقرير األمانة العامة 
ــن اجــتــمــاعــات اللجان  ـــة ع ملجلس األم
البرملانية الدائمة واملؤقتة خالل الفترة 
من األول من فبراير املاضي وحتى 30 

ابريل املاضي.
جلسة 11 يونيو 2019

• اطلع املجلس على رسالة من حضرة 
صاحب السمو أمير الــبــالد يشكر فيها 
رئيس وأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم 

سموه مبناسبة عيد الفطر السعيد.
• اطلع املجلس على رسالة من سمو 
ولــي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء 
مــجــلــس األمــــة عــلــى تهنئتهم ســمــوه 

مبناسبة عيد الفطر السعيد.
 • وافق املجلس رسالة من النائب محمد 
الــدالل يطلب فيها تكليف جلنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل إعــداد 
تقرير عاجل بشأن مدى سالمة استخدام 
 )5G( خدمة شبكات االتصال اجلديدة
ومــدى تــوافــر وضــمــان الصحة العامة 
للمواطنني واملقيمني وســالمــة البيئة 
بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن 
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر.
• وافق املجلس على رسالة من النائب 
أسامة الشاهني يطلب فيها تكليف جلان 
مجلس األمــة الدائمة واملؤقتة، كــاّلً في 
اختصاصها، الوقوف على استعدادات 
األجــهــزة احلكومية املختلقة ملواجهة 
األوضاع اإلقليمية املتوترة واحتماالتها 
ــك تخصيص  ــرر املجلس بعد ذل فيما ق
ساعتني من اجللسة املقبلة للوقوف على 
استعدادات احلكومة ملواجهة األوضــاع 

اإلقليمية.

2019 26 يونيو  جلسة 
 • وافق املجلس على رسالـة من رئيس 
جلنة التحقيق حول حادثة األمطار مبنح 
اللجنة مهلة إضافية ملدة شهر اعتباًرا من 
2019/5/28 وذلك حتى يتسنى للجنة 

تقدمي تقريرها.
• وافق املجلس على رسالـة من رئيس 
جلنة الشئون املالية واالقتصادية بإعادة 
التقرير 13 بشأن مشروع القانون عن 
نزع امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة 
العام واملدرج على جدول أعمال املجلس 
إلى اللجنة وذلــك ملزيد من الدراسة مع 

اجلهات احلكومية املعنية.
 • وافق املجلس على رسالـة من رئيس 
جلنة الشئون املالية واالقتصادية بتمديد 
تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل 
التضخم االقتصادي وغالء أسعار السلع 
الغذائية واالستهالكية إلى بداية دور 

االنعقاد القادم.

جانب من احدى اجللسات

48 منها ورفض أثنان ولم يبت في مثلهما  وافق املجلس على 
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