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ريا�ض عواد

 اكدت رئيسة جلنة الشؤون 
املالية واإلقتصادية النائبة 
ص��ف��اء ال��ه��اش��م  ان اللجنة 
انتهت باملوافقة  على تعديل 
قانون التأمينات االجتماعية 
ومب��ا يقضي بالتعديل على 
3 م���واد ومب��ا يحقق مفهوم  
التكافل االحتماعي لالسرة 

الكويتية وهو مفهوم شرعي .
وقالت الهاشم في تصريح 
ص��ح��ف��ي ي�����وم ام������س  ان 
التعديالت تقضي بالسماح 
مل���ن اس��ت��ب��دل م���دى احل��ي��اة 
االستبدال مرة اخرى...وهو 
تعديل راف��ض م��ن احلكومة 

لكن اللجنة اقرته باملوافقة .
واوضحت الهاشم ان وضع 
مفهوم الشريعة اإلسالمية في 
نص القانون سيسبب ضرر 
كبير على  املستبدليني النه 
مفهوم ال يجزأ ومبوجبه لن 
يسمح باالستبدال مرة اخرى 
مل��ن استبدل وبينت الهاشم 
ان وض��ع مفهوم  الشريعية 
االس���الم���ي���ة ض��م��ن ق��ان��ون 
االستبدال في التأمينات يترتب 
عليه توريث  دين االستبدال 

بعد وفاة املستبدل .
ون��وه��ت ال��ه��اش��م ال��ى انه 
اذا مت وضع مفهوم الشريعة 
بالنص ال ميكن احلصول على 
االستبدال اال بتقدمي ما يبرر 
سببه م��ن  اوراق وثبوتيات 
لكن النظام احلالي تقدم يتيح 
تقدمي  االستبدال في الثامنة 
صباحا ويكون املبلغ مودع 

باحلساب  في نهاية الدوام .
ولفتت ال��ه��اش��م ان اق��رار 

القانون بتعديالته احلالية 
سيسمح بتسوية االستبدال 
ال��ق��ائ��م ومب��ا سيترتب عليه 
خ���ف���ض ق��ي��م��ة امل��دي��ون��ي��ة 
.وكشفت الهاشم عن ان تقرير 
خفض قيمة االستقطاع على 
القرض احلسن للمتقاعدين 
بواقع  10%  مدرج على جدول 
االعمال وال تعديل عليه ولديها 
م��ؤش��رات مبوافقة احلكومة 

عليه .

من اجتماع اللجنة املالية

طلب نيابي بتكليف ديوان احملاسبة إعداد تقرير
 بشأن شبهات صفقة »إيرباص«

تقدم عدد من نواب مجلس األمة  بطلب 
تكليف ديوان احملاسبة إعداد تقرير بشأن 
ما يثار بشأن وجود شبهة جرائم عموالت 
غير مشروعة ورش���اوى صفقة ش��راء 
جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة 

)ايرباص(.ونص الطلب على ما يلي:
  ب��اإلش��ارة إل��ى م��ا أوردت����ه وسائل 
اإلعالم احمللية واألجنبية بشأن ما يثار 
من وج��ود شبهة تلقي بعض األط��راف 
الرسمية وفي القطاع اخل��اص عموالت 
غير مشروعة أو رشاوى تتعلق بصفقة 
ش��راء جهات رسمية في دول��ة الكويت 
شراء طائرات من شركة ايرباص، ونظرا 
الرت��ب��اط ذل��ك باحتمالية وج��ود شبهة 
مخالفة القوانني املتعلقة بحماية املال 

العام.
 ل���ذا ن��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب تكليف دي���وان 
احملاسبة بإعداد تقرير متضمنا نتائج 
الفحص وامل��راج��ع��ة وامل��راق��ب��ة على كل 
ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق 
بالتعامالت الداخلية واخلارجية لكل 
م��ن الهيئة العامة لالستثمار وشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وأي جهات 
أخرى في الدولة مرتبطة بعملية شراء 
ط��ائ��رات م��ن ش��رك��ة اي��رب��اص م��ن عام 
2014، وذل��ك للتأكد م��ن م��دى التزام 

اجلهات الرسمية امل��ذك��ورة واملرتبطة 
بصفقة شراء طائرات من شركة ايرباص 
بالنظم والقوانني ذات الصلة بحماية 
امل��ال ال��ع��ام وه��ل تتوافر شبهة وج��ود 
رش���اوى أو ع��م��والت غير مشروعة في 
الصفقة منذ ع��ام 2014 حتى تاريخه، 
ول���دي���وان احمل��اس��ب��ة ك��اف��ة صالحيات 
فحص ومراجعة أي وثائق أو بيانات أو 
أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في 
عملية املراجعة والتدقيق والفحص في 

شأن التقرير املطلوب.
 كما أن��ه يتطلب أن يتضمن التقرير 
حت��دي��د امل��خ��ال��ف��ات وحت��دي��د اجل��ه��ات 
واألشخاص املسؤولني عنها واإلجراءات 
التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم، 
على أن يرفع دي��وان احملاسبة التقرير 
املشار إليه أعاله ملجلس األمة في مدة ال 
تتجاوز شهرين من تاريخ التكليف، على 
أن تتم مناقشة تقرير ديوان احملاسبة في 

جلسة عامة ملجلس األمة.

 -قيام جلنة امليزانيات مبجلس األمة 
ببحث تقرير دي���وان احملاسبة ف��ي هذا 
الشأن وأي معلومات أو بيانات أخرى 
وإع��داد تقرير خاص بذلك، على أن يتم 
مناقشة تقرير جلنة امليزانيات وتقرير 
ديوان احملاسبة في جلسة عامة ملجلس 
األمة  وقع على الطلب كل من محمد الدالل، 
عبدالله الكندري ، عمر الطبطبائي، صفاء 
الهاشم ، خالد العتيبي ، د. خليل أبل، 

فيصل الكندري

»امل���ال���ي���ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة« ت���واف���ق ع��ل��ى ت��ع��دي��ل 
قانون التأمينات االجتماعية
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خليل ابل عمر الطبطبائي خالد العتييي  

اللجنة دمجت االقتراحات إعمااًل ملبدأ املساواة

»التشريعية« تنجز تقريرها بشأن »العفو الشامل« 
أجن���زت جل��ن��ة ال���ش���ؤون التشريعية 
والقانونية تقريرها الثامن والعشرين عن 
االق��ت��راح��ات بقوانني بالعفو الشامل عن 
بعض اجلرائم وعددها )4( ، ومت إدراجه 
على جلسة مجلس االمة املقررة غدا الثالثاء 

.
واالقتراحات بقوانني في هذا الشأن هي 

كالتالي:
1 - االقتراح بقانون بالعفو الشامل عن 
بعض اجلرائم، املقدم من السادة األعضاء 
د. ع���ادل ال��دم��خ��ي، احل��م��ي��دي السبيعي، 
عمر الطبطبائي، أس��ام��ة ال��ش��اه��ني، علي 
ال��دق��ب��اس��ي. )احمل���ال بصفة االستعجال 

بتاريخ 2018/3/7(.
 2 - االق��ت��راح بقانون بالعفو الشامل 
ع��ن بعض اجل��رائ��م، امل��ق��دم م��ن السيدين 
العضوين خ��ال��د الشطي، د. خليل أب��ل. 

)احملال بتاريخ 2018/3/5(.
 3 - االق��ت��راح بقانون بالعفو الشامل 
ع��ن بعض اجل��رائ��م، امل��ق��دم م��ن السيدين 
العضوين خ��ال��د الشطي، د. خليل أب��ل. 

)احملال بتاريخ 2018/3/5(.
4 - االق��ت��راح بقانون بالعفو الشامل 
ع���ن ب��ع��ض اجل���رائ���م، امل��ق��دم��ن ال��س��ادة 
األعضاء احلميدي السبيعي، عبدالله فهاد، 
مبارك احلجرف، د. ع��ادل الدمخي، نايف 
املرداس. )احملال بصفة االستعجال بتاريخ 

.)2020/2/4
 ووافقت اللجنة على  دمج االقتراحات 
بقوانني األول والثاني والثالث بأغلبية 
آراء احلاضرين من أعضائها )1:3(   وضم 
االقتراح الرابع الى التقرير بإجماع احلضور 
مؤكدة أن فكرة االقتراحات بقوانني املشار 
إليها تنطلق من امل��ادة )75( من الدستور 
وه��ي إص���دار العفو الشامل ع��ن اجلرائم 
وإن اختلفت في أطرافها وموضوعها وهو 
ما أكده املبدأ الدستوري في تقرير العدالة 

واملساواة.
 وق���د أب����دى ب��ع��ض أع���ض���اء اللجنة 
اعتراضهم على فكرة الدمج الختالف طبيعة 
القضايا املطلوب العفو الشامل عنها في 
االق��ت��راح��ات ب��ق��وان��ني ال��ث��الث��ة واخ��ت��الف 

مواقف أعضاء املجلس جتاه هذه القضايا.

موضوع االقتراحات بقوانني:
 ب��االط��الع على االق��ت��راح��ات بقوانني 
موضوع البحث تبني للجنة أنها تقضي بسن 
قوانني للعفو الشامل عن بعض اجلرائم 
على سند من املادة )75( من الدستور التي 
تنص على أن »لألمير أن يعفو مبرسوم عن 
العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل 
ف��ال ي��ك��ون إال بقانون وذل���ك ع��ن اجل��رائ��م 

املقترفة قبل اقتراح العفو«.
مضمون االق��ت��راح��ات ب��ق��وان��ني األول 

والثاني والثالث:
االقتراح بقانون األول:

 - يقضى بالعفو الشامل عن اجلرائم 
التي وقعت ف��ي يومي 16 و 17 نوفمبر 

.2011
االقتراح بقانون الثاني:

 - يقضى بالعفو الشامل عن اجلرائم 
التي وقعت في غضون الفترة من عام1988 
وحتى 2015/8/12 بشأن اجلناية رقم 
2015/51 حصر أمن الدولة املقيدة برقم 

2015/55 جنايات أمن الدولة.
االقتراح بقانون الثالث:

 - يقضى بالعفو الشامل عن اجلرائم 
احملكوم بها السيد عبداحلميد عباس دشتي 
املتمثلة في )10( قضايا من جنايات أمن 

الدولة.
- حددت االقتراحات بقوانني املشار إليها 

جميعا ذات اآلثار املترتبة على إقرار قانون 
العفو الشامل، فقضت بالتالي:

1 - سقوط األحكام الصادرة باإلدانة 
واعتبارها كأن لم تكن، وعدم تقييدها في 

صحيفة احلالة اجلنائية.
 2 - اإلف����راج ع��ن احمل��ب��وس��ني مبوجب 
أحكام ابتدائية أو نهائية أو ص��ادرة من 
محكمة التمييز، وانقضاء الدعوى اجلزائية 
بالنسبة للقضايا املتصلة باجلرائم التي 

يشملها العفو الشامل.
3 - اإلف���راج ع��ن املتهمني احملبوسني 
احتياطيا أو احملجوزين على ذمة التحقيق، 
وحفظ جميع البالغات والقضايا املتصلة 
باجلرائم التي يشملها العفو الشامل من قبل 

النيابة العامة.
4 - ال أث��ر لقانون العفو الشامل على 
ال��دع��اوى وامل��ط��ال��ب��ات واحل��ق��وق املدنية 
املتصلة باجلرائم التي يسري عليها العفو 

الشامل.
رأي احل��ك��وم��ة واجل��ه��ات املعنية عن 

االقتراحات بقوانني األول والثاني والثالث:
استطلعت اللجنة التشريعية رأي 
اجلهات املعنية عن االق��ت��راح��ات بقوانني 
املشار إليها سلفة واطلعت على ال��ردود 
ال����واردة بشأنها وال��ت��ي انتهت جميعها 
إلى عدم املوافقة على االقتراحات بقوانني 

لألسباب التالية:

املجلس األعلى للقضاء
 االقتراحات بقوانني الثالثة ت��دور في 
فلك واحد وهو طلب صدور قانون بالعفو 
الشامل عن أشخاص بعينهم محكوم عليهم 
في قضايا معروفة ومحددة، وردت أرقامها 
وبياناتها حتديدا في صلب هذه االقتراحات 
بقوانني، وبناء عليه انتهى املجلس األعلى 

للقضاء إلى اآلتي:
- ال يرى املجلس األعلى للقضاء صدور 
العفو الشامل ع��ن ه��ذا الكم م��ن اجلرائم 
اخلطرة وما ارتبط بها من جرائم أخرى، 
واإلف����راج ع��ن ك��ل املتهمني ال��ذي��ن ص��درت 
ضدهم أحكام نهائية باإلدانة عما اقترفوه 
بالفعل م��ن ج��رائ��م واعتبار تلك األحكام 
ك��أن لم تكن، و أن حتفظ النيابة العامة 
كل البالغات والقضايا التي حتقق فيها 
واملتصلة باجلرائم املشار إليها، وأن ميتد 
ه��ذا العفو إل��ى ك��ل اجل��رائ��م التي ارتكبت 
خالل فترة زمنية طويلة تصل في االقتراح 
بقانون الثاني لعشرات السنني ، الفترة 
من عام 1988 وحتى 12/8/2015 ، ألن 
صدور قانون بالعفو الشامل على هذا النحو 
- كما وكيفه - تتأذى منه فكرة العدالة، 
وينال كثيرة من مصداقية املنظومة التي 
تقوم على إدارتها وجدية تطبيق القانون 

على الكافة.

- اجل��رائ��م امل��ش��م��ول��ة بالعفو تتسم 
باخلطورة الشديدة على أم��ن ال��دول��ة في 
الداخل واخل��ارج ويتصف مرتكبها بنزعة 
إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، 
ف���إذا م��ا ص��در ض��ده حكم قضائي نهائي 
باإلدانة، فإنه يكون حرية بالتنفيذ عليه 
زج��را له وردع��ا لغيره حتى ال تتفشى في 
املجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون، 
واالستهانة باألحكام القضائية على أمل 

بصدور قانون بعفو شامل.
- االقتراحات بقوانني تفتقد بجالء إلى 
أهم أركان القاعدة القانونية وهي أن تكون 
عامة مجردة، عامة في أبعادها وتطبيقها 
على كل من تنطبق عليه، ومجردة من أن 
يكون القصد في إقرارها وتطبيقها مصلحة 

فردية ال جماعية.
- االق��ت��راح��ات ب��ق��وان��ني ف��ي صيغتها 
وتوقيتها ت��ه��دد م��ا ن��ص عليه الدستور 
ب��ش��أن استقالل السلطات، وجت���ور على 
اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن 
تهدر أحكامها، وتغل يدها عن إصدار أحكام 
في قضايا ال ت��زال منظورة أمامها، وهو 
م��ا يشكل ميال تشريعية يجب أن يتنزه 
عنه املشرع، باعتبار أن التشريع ضرورة 
اجتماعية واقتصادية وأمنية وال يصح أن 
يكون الثوب السياسي طاغية على املهنية 

القانونية والدستورية في التشريع.

النيابة العامة
فيما يتعلق باالقتراحات بقوانني الثالثة، 

انتهت النيابة العامة إلى أن:
- العفو ال��ش��ام��ل ي��ك��ون ع��ن اجل��رائ��م 
وليس عن القضايا أو عن احملكوم عليهم، 
إذ يتميز بطابع موضوعي وي��ق��وم على 
اع��ت��ب��ارات مستمدة م��ن مصلحة املجتمع 
تتصل بالنظام ال��ع��ام، حيث ينصب على 
مجموعة من اجلرائم، فيزيل ركنها الشرعي 
ومن ثم يستفيد منه جميع املساهمني في 

هذه اجلرائم.
- العفو ع��ن اجل��رائ��م ال��ت��ي أدي���ن بها 
أشخاص معينني في قضايا معينة ينطوي 
على إهدار لقيمة وحجية احلكم القضائي، 
ويعد تدخال سافرة من السلطة التشريعية 
في عمل السلطة القضائية باملخالفة ملبدأ 
الفصل بني السلطتني املنصوص عليه في 

املادتني )50، 163( من الدستور.
- اجلرائم التي تنطبق عليها االقتراحات 
بقوانني ج��رائ��م ش��دي��دة األهمية وبالغة 
اخلطورة مما ال يستساغ معه العفو عنها 
عفوا شامال، بل يتعني وجوب إدانة املتهمني 
بارتكابها وتنفيذ العقوبات احملكوم بها فيها 

حتقيقا للردع العام واخلاص.
- رغ��م بوقوع اجلرائم املطلوب العفو 
عنها ألسباب سياسية وتبريرها على هذا 

النحو أمر ال توافق عليه النيابة العامة، إذ 
أن اخلالف في الرأي واملعارضة السياسية 
ال تبرر بأي حال من األح��وال التعبير عن 

الرأي بأفعال إجرامية مؤثمة قانونا.
- اجلرائم الواردة في االقتراحات بقوانني 
لم تكن بالكثرة التي جتعل منها ظاهرة 
عامة ولم تقع األسباب موضوعية مبررة، 
بل وقعت من ع��دد محدود من األشخاص 
في عدد محدود من القضايا، األمر الذي يثير 
شبهة الرغبة في إعفاء ه��ؤالء األشخاص 
من األحكام القضائية النهائية الصادرة 
ضدهم والتي هي عنوان احلقيقة والتي يعد 

إهدارها عدوان على سلطة القضاء.
- ترى النيابة العامة أن يكون العفو عن 
ه��ؤالء األشخاص وفقا ملا ي��راه سمو أمير 
البالد املفدى ال��ذي يختص بسلطة العفو 
اخلاص عن تنفيذ العقوبات احملكوم بها أو 
تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وفقا 
لنص امل��ادة )239( من قانون اإلج��راءات 

واحملاكمات اجلزائية.

وزارة العدل
تنضم للنيابة العامة في رأيها، وتبدي 

عددا من املالحظات على النحو التالي:
- االق��ت��راح��ات بقوانني الثالثة، امل��ادة 
)75( م��ن الدستور فرقت ب��ني العفو عن 
العقوبة وبني العفو الشامل عن اجلرمية 
بأن جعلت العفو عن العقوبة فردية ومن 
اختصاص سمو األم��ي��ر، ف��ي ح��ني جعلت 
العفو الشامل جماعية وم��ن اختصاص 
السلطة التشريعية ، وفي كلتا حالتي العفو 
الب��د أن تتوافر حالة تدعو فيها املصلحة 
القومية العليا للبالد ملمارسة هذه السلطة 
، وال يسوغ تقرير ه��ذا العفو العتبارات 
شخصية أو حتقيقا للمجاملة الفردية 
للمحكوم عليه ، إذ أن ه��ذا يبطل العفو 
باعتباره سلطة أقرها الدستور لتحقيق 

مصلحة عامة مهمة للبالد .
- االقتراحان بقانونني الثاني والثالث، 
انصبا على جرائم فردية ارتكبها أشخاص 
محددين وص��در بشأنهم أحكام قضائية 
بعقابهم ، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف االق��ت��راح��ان 
إعفاءهم من العقاب ،وم��ن ثم يكون مجال 
ذلك هو العفو عن العقوبة وال��ذي يختص 
بإصداره وفقا للدستور سمو أمير البالد في 
حالة توافر شروطه وليس العفو الشامل 

الذي يتعني أن يكون جماعية وليس فردية.

وزارة الداخلية
إن االقتراح بقانون األول، جاء بصيغة 
جزئية وخ��اص��ة وذل��ك بتحديده ليومني 
فقط هما 16 و17 نوفمبر لعام 2011، 
خالفا ملا استقر عليه الفقه في العفو الشامل 
بأن يكون مبثابة إباحة لألفعال املجرمة 
املقصودة فقط حتى قبل تاريخ صدور هذا 

العفو.
- االقتراحان بقانونني الثاني والثالث، 
ج��اءا بصيغة جزئية خاصة حيث حصر 
أحدهما العفو الشامل في جناية واحدة فقط 
وحصرها اآلخر بشخص واحد فقط، وفي 
ذلك مخالفة ملا استقر عليه الفقه القانوني 
وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ذات الصلة 
وانحراف واضح وجلي لعمومية األسباب 
التي يتطلبها العفو الشامل تأسيسا على ما 
تقدم ، فإن االقتراحات بقوانني الثالثة لم 
ت��راع ش��روط وأه��داف العفو الشامل الذي 
يتصف بالعمومية والشمولية ، وأنها في 
حقيقتها تشكل عفوا جزئية وخاصة تنظمه 
الفقرة األولى من املادة )75( من الدستور 
التي تنص على أن “لألمير أن يعفو مبرسوم 

عن العقوبة أو أن يخففها ....«.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية  

رسالتان واردتان و12 شكوى 
على جدول أعمال جلسة الغد

 أدرج على جدول أعمال جلسة  
غد الثالثاء رسالتان واردت��ان و 
12 شكوى. وفيما يلي بيان هذه 

الرسائل والشكاوى: 
أوال الرسائل الواردة : 

)1( رسالة من رئيس جلنة 
امليزانيات واحل��س��اب اخلتامي 
يطلب فيها تكليف جلنة شؤون 
التعليم وال��ث��ق��اف��ة واإلرش����اد 
دراسة موضوع حتميل امليزانية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة أع��ب��اء مالية 
ع��ن مشاريع تطويرية وعقود 
استشارية تخص تطوير العملية 
التربوية من دون حتقيق أهدافها، 
والتحقق م��ن م��دى ت��واف��ق رأي 
اللجنة التعليمية م��ع القناعة 
التي انتهت إليها ك��ل م��ن جلنة 
امليزانيات ودي��وان احملاسبة في 
هذا الشأن، وفيما يلي تفاصيل 

الرسالة:
 أنهي إليكم أن جلنة امليزانيات 
واحل����س����اب اخل���ت���ام���ي رأت 
ف��ي اجتماعها املنعقد بتاريخ 
3 فبراير 2020 عند مناقشتها 
احلساب اخلتامي لوزارة التربية 
عن السنة املالية 2019/2018 
ال��ع��رض ع��ل��ى امل��ج��ل��س امل��وق��ر 
للنظر فيما الحظته بشأن كثرة 
املشاريع التطويرية والعقود 
االستشارية املتعلقة بإصالح 
النظام التعليمي في دولة الكويت 
وعدم حتقيقها أهدافها في مجال 
جودة التعليم واإلدارة املدرسية 
وف��ق��ا مل��ا ه��و م��ب��ني ف��ي تقارير 
ديوان احملاسبة ذات الصلة. فقد 
أحيل للجنة بتاريخ 19 يناير 
2020 تقرير دي���وان احملاسبة 
ال��ذي أع��ده بناء على طلبها عن 
دراسته العقود االستشارية التي 
أبرمتها اجلهات احلكومية مع 
البنك الدولي من السنة املالية 
2016/2015 حتى السنة املالية 
2019/2018 وال��ت��ي ك��ان من 

بينها وزارة التربية.
 ب���ني ال��ت��ق��ري��ر أن ات��ف��اق��ي��ة 
التعاون البالغ تكلفتها نحو 35 
مليون دوالر بني وزارة التربية 
وال��ب��ن��ك ال���دول���ي ب��ت��اري��خ 31 
اغسطس 2019 ق��د انتهت من 
دون حتقيق أهدافها وفقا لتقرير 
دي���وان احمل��اس��ب��ة، وم��ن مظاهر 

ذلك:
 - تراجع ترتيب دولة الكويت 
في مجال جودة التعليم االبتدائي 
م��ق��ارن��ة م��ع ب��اق��ي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
 - ج���اءت دول���ة الكويت في 
املركز األخير خليجيا في مؤشر 
ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ث��ان��وي مع 
انخفاض جودة اإلدارة املدرسية 
لتلك الفترة م��ن امل��رك��ز 92 إلى 
امل��رك��ز 111 عامليا۔ وق��د تزامن 
مع تلك الفترة صرف ما يقارب 
5 م��الي��ني دي��ن��ار ل��� 8 مشاريع 
ت��ط��وي��ري��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ش��أن 
التعليمي بعضها يخص الوزارة 
وبعضها يخص املركز الوطني 
التطوير التعليم، ولم حتقق هذه 
املشاريع هي األخرى أهدافها بناء 
على نتائج القياسات الدولية عن 
التعليم العام في دول��ة الكويت 

مع تراجع في ترتيبها، األمر الذي 
رأت معه اللجنة ال��ع��رض على 
املجلس املوقر للنظر في تكليف 
جلنة ش��ؤون التعليم والثقافة 
واإلرش��اد لدراسة هذا املوضوع 
للتحقق م��ن م��دى ت��واف��ق رأيها 
مع القناعة التي انتهت إليها كل 
من جلنة امليزانيات واحلساب 
اخل��ت��ام��ي ودي�����وان احمل��اس��ب��ة 
واملتمثلة ف��ي حتميل امليزانية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة أع��ب��اء مالية 
ع��ن مشاريع تطويرية وعقود 
استشارية تخص تطوير العملية 
التربوية من دون حتقيق أهدافها.
-۔ رس��ال��ة م��ن رئ��ي��س جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل يطلب فيها متديد تكليف 
اللجنة مل��دة ث��الث��ة أش��ه��ر حتى 
يتسنى لها تقدمي تقرير عن مدى 
سالمة استخدام خدمة شبكات 
االتصال اجلديدة )5G( ومدى 
توافر وضمان الصحة العامة 
للمواطنني واملقيمني وسالمة 
ال��ب��ي��ئ��ة بسبب اس��ت��خ��دام تلك 
الشبكات”.، وفيما يلي نص 

الرسالة:
 نحيطكم علما بأنه سبق أن 
أحيل للجنة ق��رار مجلس األمة 
في جلسته املنعقدة يوم الثالثاء 
املوافق 2019/11/12 بإعادة 
تكليفها بتقدمي تقرير عن مدى 
سالمة استخدام خدمة شبكات 
االت��ص��ال اجل��دي��دة )5( وم��دى 
توافر وضمان الصحة العامة 
للمواطنني واملقيمني وسالمة 
ال��ب��ي��ئ��ة بسبب اس��ت��خ��دام تلك 
الشبكات، على أن تقدم اللجنة 
ت��ق��ري��ره��ا خ���الل ث��الث��ة أش��ه��ر، 
وبسبب ع��دم متكن اللجنة من 
التصويت على تقريرها النقضاء 

املهلة.
  ثانيا : الشكاوى : 

 )1( شكوى رقم )568( ضد 
جامعة الكويت ب��ش��أن الضرر 
الواقع على عضو هيئة تدريس 
ج���راء جت��اه��ل إدارة اجلامعة 
للشكوى املقدمة منه ضد رئيس 

قسمه األسبق. 
 )2( شكوى رقم )569( ضد 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بشأن الضررالواقع على مواطن 
ج����راء رف���ض امل��ؤس��س��ة طلب 
التنازل عن القسيمة املخصصة 

له لصالح صاحب طلب إسكاني.
 )3( شكوى رقم )570( ضد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بشأن الضرر الواقع 
على عضو هيئة ت��دري��ب ج��راء 

امتناع الهيئة عن تسوية وضعه 
الوظيفي وحرمانه من ساعات 

العمل اإلضافية.
 )4( ش��ك��وى رق���م )571( 
ضد املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بشأن الضرر الواقع 
ع��ل��ى م��واط��ن��ه ج����راء ام��ت��ن��اع 
املؤسسة عن صرف نصيبها من 

معاش والدها املتوفى.
 )۔( شكوى رق��م )572( ضد 
شركة نفط الكويت بشأن الضرر 
الواقع على متقدم لوظيفة جراء 
ع��دم إع��الن الشركة ع��ن وج��ود 
م��وع��د آخ��ر الخ��ت��ب��ارات القبول 
للحاالت الطارئة ما انعكس سلبا 

على نتيجته.
 )6( شكوى رقم )573( ضد 
اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا 
املعلومات بشأن الضرر الواقع 
على موظفة جراء جتاهل اجلهاز 

للشكاوى املقدمة منها.
 )7( ش��ك��وى رق���م )574( 
ضد  جهات حكومية عدة بشأن 
الضرر الواقع على مواطن جراء 
عدم تدخل أجهزة الدولة املعنية 
ملعاجلة مشكلة تسرب املياه إلى 

منزله من جهة املنزل املجاور.
 )8( شكوى رقم )575( ضد 
وزارة األش��غ��ال العامة بشأن 
الضرر الواقع على مواطن جراء 
استمرار أسباب الشكوى التي 
تقدم بها وع��دم تسوية ال��وزارة 

لها.
 )9( شكوى رقم )576( ضد 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية بشأن الضرر 
ال���واق���ع ع��ل��ى ص��اح��ب ح��ي��ازة 
زراعية جراء عدم تعويضه عن 
األض���رار التي حلقت مبزرعته 
ومحاصيله ال��زراع��ي��ة بسبب 

األمطار.
 )10( شكوى رقم )577( ضد 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
بشأن الضرر الواقع على مواطن 
ج��راء حفظ شكواه بشأن شبهة 

استيالء على املال العام.
 )11( شكوى رقم )578( ضد 
شركة نفط الكويت بشأن الضرر 
ال��واق��ع على م��راق��ب حفر ج��راء 
عدم تعويضه عن ساعات العمل 

اإلضافية.
 )12( شكوى رقم )579( ضد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بشأن الضرر الواقع 
على متقدم لشغل وظيفة أستاذ 
م��س��اع��د ف���ي ك��ل��ي��ة ال���دراس���ات 
التجارية جراء التأخر في إصدار 

قرار تعيينه

جلسة سابقًة


