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برفضة مجددا.
واضاف ان التعديالت االخرى 
التي أقرتها اللجنة على القانون 
»شكلية وليس����ت جوهرية« 
تتعلق بصياغ����ة بعض مواد 
القانون وبعض املصطلحات، 
مشيرا الى ان املجلس من املقرر 
ان يصوت في جلسته الثالثاء 
املقبل على قانون االحداث في 

مداولته الثانية.
واشار احلريص الى توصية 
النيابة  اللجنة برفض طل����ب 
العامة برفع احلصانة النيابية 
عن النائب نبي����ل الفضل في 
قضية جن����ح »لتوافر الكيدية 

في الشكوى«.
وأف����اد ب����أن اللجنة عقدت 
اجتماعا مشتركا امس مع جلنة 
البرملانية  الشؤون اخلارجية 
لبحث قانون )النظام( املوحد 
ملكافح����ة االغ����راق والتدابير 
التعويضي����ة والوقائية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي حيث 
تقرر احالت����ه الى )اخلارجية 
البرملاني����ة( كونه����ا اللجن����ة 
املختص����ة لتض����ع تقريره����ا 

بشأنه.

ومتت التوصية باملوافقة عليها. 
ويقصد باالغراق بحسب القانون 
»تصدير س����لعة م����ا إلى دول 
املجلس بسعر تصدير أقل من 
قيمته العادية في مجرى التجارة 

العادية«.
وأضاف طنا ان اللجنة اوصت 
خالل اجتماعها باملوافقة ايضا 
على مشروع قانون االتفاقية 
العربية ملكافحة االرهاب، فيما 
أجلت البت مبش����روع قانون 
اتفاقي����ة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ملكافحة االرهاب الى 
اجتماعها املقب����ل، وذلك حتى 
ورود الرسالة احلكومية بشأنها 
املوافقة  لدراستها والنظر في 

عليها.

على تعديل على 22 مادة في 
القانون. وبني ان املواد التي 
التعديل عليها مبنية في  مت 
األس���اس على حماية حقوق 
الوكيل وامل���وكل كما يعطي 
فرصة للتنافس بني الوكاالت 
التجارية مبا يحقق مصلحة 
في السوق احمللي إضافة إلى 
توفير السلع على املستهلكني 

وتقدميها بشكل أفضل. 
وذك���ر أن اللجنة اوصت 
باملوافقة على القانون ورفعه 
ملجلس االمة ليدرج على جدول 
األعمال في جلسة 15 ديسمبر 

املقبل.

أوصت باملوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب

يدرج على جدول جلسة 15 ديسمبر املقبل

»التشريعية« توصي برفض مقترح
رفع سن احلدث إلى 18 عاماً

»اخلارجية« تُقر مكافحة اإلغراق ألسواق »التعاون«

»املالية« توافق على قانون الوكاالت التجارية

الش����ؤون  أوص����ت جلنة 
التشريعية والقانونية البرملانية 
ف����ي اجتماعها ام����س برفض 
التعديالت النيابية املقدمة على 
مش����روع قانون االحداث بعد 
مداولته االولى واملتعلقة برفع 
سن احلدث عند 18 عاما حيث 
القانون اجلديد  نص مشروع 
على ان احلدث »كل شخص لم 

يجاوز ال�16 من عمره«.
وقال رئيس اللجنة النائب 
مب����ارك احلريص في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع ان 
التعدي����الت النيابية املقترحة 
املقدم����ة للجنة عل����ى قانون 
االحداث بع����د مداولته االولى 
بلغت ثالث����ة تعديالت أحدها 
يتعلق برفع سن احلدث، حيث 
املقترح خالل اجللسة  نوقش 
املاضية للمجلس ومت رفضه 
وأصر النائب على تقدميه مرة 
التوصية  اخرى للجنة ومتت 

الش����ؤون  أوص����ت جلنة 
ف����ي  البرملاني����ة  اخلارجي����ة 
اجتماعها امس باملوافقة على 
القانون )النظام( املوحد ملكافحة 
االغراق والتدابير التعويضية 
والوقائية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي على ان ترفع تقريرها 
بش����أنه ملجلس االمة ليعرض 
للتصوي����ت عليه في جلس����ة 

الثالثاء املقبل.
النائب  اللجنة  وقال مقرر 
محم����د طن����ا ف����ي تصري����ح 
للصحافيني عقب االجتماع: ان 
هذه االتفاقي����ة تخضع للمادة 
70 من الدستور، حيث ناقشتها 
اللجنة بحض����ور ممثلني عن 
وزارة الداخلية ووزارة العدل 

ناقش���ت جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية 
ال���واردة  التعديالت  ام���س 
عل���ى قانون رقم 36 لس���نة 
1964 بشأن تنظيم الوكاالت 
التجاري���ة بحض���ور وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 

العلي.
وقال مقرر اللجنة النائب 
محمد اجلبري، في تصريح 
صحافي عقب انتهاء االجتماع: 
كل  ناقش���ت  اللجن���ة  ان 
التعديالت الواردة على قانون 
الوكاالت سواء احلكومية أو 
البرملانية، مبينا انه مت التوافق 

مبارك احلريص

محمد طنا

صالح عاشور

م.محمد الهدية

محمد اجلبري

حددت جلنة املرأة واألسرة البرملانية 
أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل 
الزواج ومبا يقضي بإلزامية املقدمني 

على الزواج بالدخول في دورة تأهيلية 
وتثقيفية قبل االرتباط ومجموعة من 

التعديالت على مواد بعض القوانني 
املتضمنة متييزا ضد املرأة الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح 
عاشور في تصريح صحافي يوم أمس 

»اجتمعت اللجنة بحضور جمعيات النفع 
العام النسائية املهتمة بشؤون املرأة 

وحقوقها وكذلك بعض النشاطات في 
هذا املجال ومت بحث القضايا املرتبطة 

بهذا الشأن وخاصة املتصلة بالقوانني 
التي متيز حقوق املرأة الكويتية«.

وأوضح عاشور ان االجتماع تطرق الى 
قضية إسكان املرأة الكويتية املتزوجة 

من غير الكويتي وكذلك املطلقات 
واألرامل وقضية األمهات الكويتيات 
ممن لديهن طفل معاق غير كويتي 

وحتفظ ديوان اخلدمة على شمولهم 
ضمن قانون ذوي االحتياجات اخلاصة 
عند التقاعد وقضية االقامة والتوظيف 

املتصلة بذوي املرأة الكويتية«.
وبني عاشور »ان اللجنة وضعت جدول 

أعمالها لاللتقاء مبسؤولي اجلهات 

احلكومية ملناقشتهم في القوانني التي 
تشهد متييزا ضد املرأة الكويتية وسيتم 
االلتقاء في البداية بوزير الدولة لشؤون 

اإلسكان ياسر ابل ملناقشة القضايا 
املتعلقة بسكن املرأة الكويتية بشكل 

عام واملتزوجة من غير الكويتي بشكل 
خاص«. وكشف عاشور عن ان اللجنة 

حددت أولوياتها بتعديل قانون الفحص 
قبل الزواج يقضي بإلزام املتزوجني 
بالدخول في دورة تدريبية تثقيفية 

اجتماعية قبل الزواج وتعديالت على 
مجموعات من القوانني التي تتضمن 

متيزا ضد املرأة الكويتية.

انتقد النائب م.محمد الهدية تصريح 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى بأنه لو كان مقتدرا 

ماديا فسيجعل أبناءة يدرسون في 
مدارس خاصة، مضيفا ان خروج 

تصريح من الوزير وهو على رأس 
الهرم التعليمي في البالد يؤكد 

ان هناك خلال كبيرا في املدارس 
احلكومية.

وأضاف الهدية في تصريح صحافي 
ان الدولة تصرف على املدارس 
احلكومية ماليني الدنانير وفي 

املقابل يخرج علينا الوزير مبثل 
هذا التصريح بدال من البحث عن 

تطوير وحتسني مستوى املدارس، 
وخصوصا ان الوزير على رأس 
الهرم التعليمي منذ مدة ليست 

بالقصيرة.

وأكد الهدية ان مثل هذه التصريحات 
تؤكد الوضع التعليمي التعيس الذي 

تعيشه املدارس احلكومية، مطالبا 
بالعمل اجلاد من اجل حتسني هذا 
الوضع وجعل املدارس احلكومية 
جاذبة بدال من هجرتها واللجوء 

الى املدارس اخلاصة التي سحبت 
البساط من حتت اقدام املدارس 

احلكومية.

عاشور: »األسرة« تعدل قانون الفحص
قبل الزواج بإلزام الطرفني بالدورة التثقيفية

الهدية ينتقد تصريح وزير التربية حول الوضع التعليمي

60% للجمعيات والـ 40% املتبقية موزعة على »التأمينات« و»القصّر« و»الكويتية« و»االستثمار«

هيئة االستثمار حتصل على تفويضات
تأسيس شركة العمالة املنزلية

وناشد العوضي سفراء 
ب���دء  الكوي���ت باخل���ارج 
التنسيق مع مكاتب العمالة 
وإيجاد أرخص األسعار مع 
اجلنسيات املس���موح لها 
بدخول البالد والتعاون مع 
الشركة املرتقبة وتزويدها 
بتلك املكاتب واألسعار التي 
سبق أن أعلنا عنها، مؤكدا ان 
دور وزارة اخلارجية في هذا 

اخلصوص مهم جدا، حيث 
إن على السفراء في اخلارج 
ان يبحث���وا عن األفضل ملا 
فيه من فائ���دة مرجوة من 
هذا القان���ون، وهي خفض 
األس���عار، وبالفعل حينما 
يحدث التعاون سنرى أسعارا 
رخيصة جدا للعمالة املنزلية 
املجلوبة عن طريق الشركة 

املساهمة املرتقبة.

في تخفيض األس���عار عن 
املواطنني بعد جشع جتار 
مكاتب العمالة، مشيرا الى 
القانون،  أننا اس���تعجلنا 
وأن احلكومة متعاونة في 
هذا الش���أن، وخاصة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
املالية أنس الصالح الذي أكد 
القرب من اإلعالن عن الشركة 

وتفاصيلها.

ماضي الهاجري

حصل���ت الهيئة العامة 
لالستثمار على التفويضات 
املطلوبة من اجلهات املعنية 
بشأن تأسيس شركة مساهمة 
جللب العمالة املنزلية، والتي 
س���يعلن عنها خالل االيام 
املقبلة الت���ي ال تزيد على 

شهر واحد.
من جهته، كشف النائب 
كامل العوضي عن االقتراب 
من موعد تأسيس الشركة 
اخلاصة بجلب العمالة من 
الهيئة  اخلارج بعد طل���ب 
العامة لالستثمار التفويض 
م���ن اجله���ات املعنية مثل 
مؤسسة التأمينات والهيئة 
العامة لشؤون القصر وشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
التابع���ة لها  والش���ركات 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية، والتي حصلت 
على تفويض���ات كاملة من 
تلك اجلهات لتبدأ تأسيس 
الشركة املساهمة في غضون 

شهر.
ل����  وق���ال العوض���ي 
»األنب���اء«: »ال يضيع حق 
وراءه مطالب«، فاحلق هو 
االستعجال في تلك الشركة 
التي ستس���هم بشكل كبير 

صورة زنكوغرافية خلطاب هيئة االستثمار الحتاد اجلمعيات التعاونية حول تأسيس شركة العمالة املنزلية

»امليزانيات« ناقشت احلساب اخلتامي لـ »التعليم العالي«
دون أي تس����وية محاسبية 
على الرغم من تعهد الوزارة 
بإصالح هذا اخللل منذ أكثر من 
سنة حسب مراسالت اللجنة 

معها بهذا املوضوع.
وق����ال عبدالصمد: أكدت 
اللجن����ة أن ت����ردد وتخوف 
)التعلي����م العالي( من اتخاذ 
الش����راء ملب����ان في  قرارات 
اخلارج الستخدامها كمقرات 
دائم����ة ملكاتبها الثقافية بدال 
م����ن تأجيرها غي����ر مبررة 
إذا م����ا مت االلت����زام باألط����ر 
القانونية املنظمة لهذه العملية 
واالسترشاد بتجارب الوزارات 
األخرى في هذا املجال، السيما 
أن تكلفة استئجار هذه املباني 
قاربت ال� 5 ماليني دينار في 
األرب����ع املاضية  الس����نوات 
مع كثرة مالحظ����ات ديوان 
احملاسبة سنويا على عقود 

التأجير.
رابعًا: اجلامعات اخلاصة 
اللجن����ة على  وش����ددت 
أهمية إع����ادة النظر في آلية 
س����حب األراضي املخصصة 
لبناء اجلامعات اخلاصة من 
املس����تثمرين غير اجلادين 
وتشكيل جلان عمل مشتركة 
مع األطراف احلكومية املعنية 
لس����رعة البت ف����ي حل هذه 
القضايا والتي يعود بعضها 

إلى سنة 2005.
خامس����ًا: املعه����د العالي 
للفنون املس����رحية واجلهاز 

الوطني لالعتماد األكادميي
أنها بدأت  اللجنة  وأكدت 
تالحظ تنام����ي ظاهرة عدم 

تفعي����ل املراس����يم الصادرة 
فعال ف����ي عدد م����ن اجلهات 
احلكومي����ة ومنها م����ا يقع 
حتت مظل����ة )وزير التربية 
العال����ي( من عدم  والتعليم 
تفعيل مرسوم إنشاء أكادميية 
الكويت للفنون باإلضافة إلى 
عدم إصدار الالئحة الداخلية 
لتنظيم أعمال اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
التعليم وعدم تفعيل  جودة 
إدارته  اختصاصات مجلس 
رغ����م صدورهما في س����نة 

.2010
كما ش����ددت اللجنة على 
الالزمة  اتخ����اذ اإلج����راءات 
مبحاسبة بعض أعضاء هيئة 
التدريس ف����ي املعهد العالي 
للفنون املسرحية لتمتعهما 
بالكادر التدريسي مبا يقارب 
77 ألف دينار دون أن يسند 
إليهما أي أعمال تدريس����ية، 
وضبط اجلداول الدراسية مبا 
يضم����ن عدم تكرار مثل هذه 
املالحظات مستقبال مع مراعاة 
األسس املوضوعية واملعايير 
األكادميية في مس����ألة قبول 

املتقدمني.
وأعرب����ت اللجن����ة ع����ن 
ارتياحها لإلجراءات املتخذة 
م����ن قب����ل اجله����از الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعلي����م فيما يتعلق 
باجلامعات املعتمدة في اخلارج 
وعملية معادلة الش����هادات، 
مش����ددة عل����ى أهمية صون 
التعليمي مبا يضمن  املجال 

جودة مخرجات التعليم.

واإلدارية وتقاذف املسؤولية 
فيما بينهم، ما أدى إلى ارتفاع 
رصيد )الديون املس����تحقة( 
لل����وزارة إلى 8 ماليني دينار 
ولم تتعد نس����بة التحصيل 
الفعلي لتل����ك الديون ال� %1. 
إلى كثرة األخطاء  باإلضافة 
احملاسبية وضعف واضح في 
نظم الرقابة الداخلية للحد من 
مخالفات الصرف باملخالفة 
لقواعد تنفيذ امليزانية لتصل 
إلى قيام بعض املس����ؤولني 
بصرف مكافآت مالية دون أخذ 
املوافقات املسبقة من مجلس 
املدني����ة وتبريرهم  اخلدمة 
بتحملهم لتبعات هذا التصرف 

الحقا أمام القانون!
اللجن����ة أن  وأوضح����ت 
الهي����كل اإلداري للوزارة ال 
يتضم����ن )وح����دة للتدقيق 
الداخل����ي( باملخالف����ة لقرار 
الشأن،  الوزراء بهذا  مجلس 
مؤكدة على ضرورة اإلسراع 
في إنشائه وتفعيله وإحلاقه 
بأعلى سلطة إش����رافية في 
الوزارة والتعاون مع جهاز 
املاليني لرفع كفاءة  املراقبني 

النظام احملاسبي لديها.
ثالثًا: املكاتب الثقافية في 

اخلارج
إلى  أنه  اللجن����ة  أضافت 
اآلن ل����م تتخذ ال����وزارة أي 
ف����ي )ميكنة  خطوات جادة 
ورب����ط حس����ابات مكاتبها 
الثقافي����ة باخلارج ماليا عن 
طريق نظام آلي(، ما تسبب في 
ارتفاع مصروفات تلك املكاتب 
إلى ما يقارب 8 ماليني دينار 

قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلس����اب اخلتامي النائب 
عدنان س����يد عبد الصمد إن 
اللجنة قد اجتمعت ملناقشة 
احلس����اب اخلتام����ي لوزارة 
التعليم العالي للسنة املالية 
2014/2015 ومالحظات ديوان 
احملاسبة بشأنه، حيث تبني 

لها ما يلي:
أواًل: عدم جدية الوزارة في 
تسوية مالحظاتها وعدم الرد 

على مكاتبات الديوان
تبني للجنة ع����دم جدية 
)التعليم العالي( في تصويب 
مالحظتها باملخالفة لتوصية 
مجلس األمة في دور االنعقاد 
السابق بهذا الشأن، ولم تسو 
إال 3 مالحظات فقط من أصل 
30 مما يش����ير بوضوح إلى 
بطء وتي����رة اإلصالح املالي 

واإلداري.
وأضاف عبدالصمد: رفضت 
اللجنة مبررات الوزارة فيما 
يتعلق بتأخرها في الرد على 
مكاتبات الديوان للسنة الثالثة 
على التوالي في املواعيد املقررة 
قانونا، مؤكدة على ضرورة 
وجود نهج مؤسسي للتعامل 
الرقابية وبعيدا  مع اجلهات 
عن تأثره بتغير ش����خوص 

متخذي القرار. 
ثانيًا: ضعف نظم الرقابة 

الداخلية
وقال عبدالصمد: الحظت 
اللجن����ة وجود ارتباك فعلي 
في السجالت املالية للوزارة 
وغياب التنسيق بني إدارتها 
املختلفة لتنظيم شؤونها املالية 

عدنان عبد الصمد

العوضي لـ »األنباء«: 
ما يضيع حق وراءه 

مطالب وسنستعجل 
القانون

رفضت اللجنة 
مبررات الوزارة 

فيما يتعلق بتأخرها 
في الرد على 

مكاتبات ديوان 
احملاسبة

للسنة الثالثة
على التوالي


