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دور االنعقاد الرابع: ٨ طلبات مناقشة أسفرت عن ٣٦ توصية وجلنتي حتقيق
طلبات املناقشة تشكل إحدى 
أدوات الرقابــة البرملانيــة املهمة 
التــي اهتــم بها النــواب في دور 
االنعقاد العادي الرابع من الفصل 
التشــريعي اخلامس عشر كونها 
تعكس تفاعلهم املباشر مع القضايا 
االجتماعية والسياسية واألمنية 
واالقتصادية املثارة في الســاحة 
احمللية. وخالل دور االنعقاد الرابع، 
نظر املجلس ٨ طلبات مناقشة وقد 
صدر عنها ٣٦ توصية للحكومة 
وتشــكيل جلنتي حتقيق وبيان 
حول صفقــة القــرن، وتضمنت 
طلبــات املناقشــة موضوعــات: 
املــروري وتطــورات  االنفــالت 
الوضع اإلقليمي وڤيروس كورونا 
والقضية االسكانية وصفقة القرن 
وصفقة طائرات إيرباص والتعليم 

عن بعد والصندوق املاليزي.
وجاءت طلبات املناقشــة في 
دور االنعقاد الرابع وفق إحصائية 
أعدتها شبكة الدستور اإلخبارية 
التابعة لألمانة العامة ملجلس األمة، 
تنشرها «األنباء» وذلك على النحو 

التالي:
جلســة ٩ ينايــر: االنفــالت 

املروري والوضع اإلقليمي
نظــر املجلس في جلســة ٠٩ 
يناير ٢٠٢٠ طلبي مناقشة بشأن 
االنفــالت املروري واســتعدادات 
الوضــع  لتطــورات  احلكومــة 
اإلقليمــي، موضوعــات مختلفة 

وقد انتهى إلى اآلتي:
االنفالت املروري: طالب نواب 
بقانون متكامل للحد من احلوادث 
واحلفاظ علــى األرواح، يتضمن 
عقوبــات رادعة حتــد من مظاهر 
االنفالت املروري والرعونة وعدم 
احتــرام القانــون، معتبريــن أن 
العقوبــة احلالية ال حتقق الردع 
املطلوب. وأشاروا إلى أن حوادث 
الطرق تسببت في وفيات وفقدان 
أعزاء وخلفت حاالت إعاقة بأعداد 
كبيرة، مؤكدين أن أعداد احلوادث 
املرورية في الكويت سجلت رقما 
قياســيا عامليا يحتاج إلى إعادة 
النظــر فــي القوانــني لتحقيــق 

االنضباط في الشوارع.
احلكومــة  النــواب  ودعــا 
في هــذا الصــدد إلــى وضع حد 
لفوضــى باصــات النقــل العــام 
وسيارات األجرة اجلوالة وإعادة 
النظــر فــي منح رخــص القيادة 
وإلغــاء االســتثناءات، ووضــع 
خطــط للتنظيم املــروري خالل 
أوقــات الذروة وفــي أوقات دوام 
املوظفني، كما طالبوا باإلسراع في 
إنشــاء مضمار ومسارات خاصة 

للدراجات.
وقــال نــواب إن معظــم دول 
العالم لديها هيئة مركزية تختص 
بتنظيم النقل اجلماعي، وطالبوا 
بتفعيل دور الهيئة العامة للطرق 
وتعديل قانونها لتحقيق ذلك األمر.

وحمــل نواب تــردي أوضاع 
الطرق دورا فــي زيادة احلوادث 
املروريــة خالل الفتــرة األخيرة 
وخاصة طريقي الوفرة والساملي، 
معتبريــن أن هيئــة الطرق منذ 
إنشــائها لم تقــدم رؤية واضحة 
لتحســني أحــوال شــبكة الطرق 

واخلدمات.
وطالبــوا املجتمــع املدنــي 
واجلهــات املعنيــة بالتضافــر 
والتعاون مــن أجل زيادة الوعي 
املروري، مؤكدين ضرورة وجود 
هيئة مروريــة مختصة لتطبيق 

القانون.
وبعد االنتهاء من املناقشــة، 
وافق املجلس على (٢٠) توصية 
ملعاجلة قضية االنفالت املروري 
والوفيات الناجتــة عنه وأحالها 
إلى جلنة الداخلية والدفاع إلعداد 
تقرير بشأنها خالل ٣ أشهر وجاءت 

كالتالي: 
١ ـ أن تقــدم احلكومــة للمجلس 
مشــروع قانــون املــرور اجلديد 
يواكب التطورات احلالية وينظم 
املخالفــات تنظيما فعاال ويراعي 
التــدرج بالعقوبــة حتى يتحقق 
الردع ويأخذ باحلســبان تنظيم 
املواد املتعلقة بالدراجات الهوائية 
من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.

٢ـ  تشــكيل جلنــة مشــتركة من 
واألشــغال  الداخليــة  وزارات 
والبلدية لوضــع احللول الفنية 
للمشاكل واالختناقات املرورية.

٣ـ  تنظيم سيارات النقل العام في 
حارة واحــدة فقط وضبط حالة 
الفوضى التي ميارسها السائقون 
بســبب جتاوزهم قانــون املرور 
وعدم مراعاة قواعد السالمة وزيادة 
أماكن انتظار الــركاب ومحطات 
االنتظــار لتفعيل النقل اجلماعي 

بشكل أكبر.
٤ـ  إحــكام القبضة املرورية على 
ســيارات األجــرة اجلوالــة التي 
تتســبب يوميا مبشاكل مرورية 
وذلك بإصدار الئحة تنظم أماكن 
توقفها لتحميــل الركاب وجودة 
اخلدمات التــي تقدمها للجمهور 
وحركــة مرورهــا فــي الطرقات، 
والئحــة خاصــة تنظــم حركــة 
التي  الطلبات  دراجات توصيــل 
تفتقد ألدنى شروط األمن والسالمة 
والتي أصبحت ظاهرة منتشــرة 
تتســبب يوميــا بإرباك شــوارع 

الكويت والسائقني.
٥ ـ إعادة النظر في شــروط منح 
رخص القيادة للمقيمني وذلك من 
أجل حثهم على اســتخدام النقل 
العام أو النقل اجلماعي مع مراعاة 
كافة االشتراطات اخلاصة مبنح 

الرخص.

ڤيروس (كورونا)
اســتهل النقاش ببيــان إلقاء 
وزير الصحة الشــيخ د. باســل 
الصبــاح اســتعرض مــن خالله 
إجراءات الوزارة في التعامل مع 
الڤيروس، وحتدث بعض النواب 
على أهمية اإلجراءات االحترازية 
التــي تقــوم بهــا وزارة الصحة، 
مطالبني بالتنســيق بني وزارات 
الدولة وتشجيع العمل التطوعي 
من أجل تكثيف اإلجراءات الوقائية 

والتوعوية.
كمــا أشــار نواب إلــى أهمية 
إنشاء جهاز إلدارة األزمات وتشديد 
الرقابة الصحية في املطار واحلدود 
وتعزيــز دور العيادات الصحية 

املدرسية.
ورأوا أنه من املفترض معاجلة 
الوضع الصحي بالكامل واألخطاء 
الطبية التي تعددت باملستشفيات 
احلكومية، الفتني إلى أن عدم تعقيم 
املستشــفيات يعرض الكثير من 
املرضــى لإلصابة بالڤيروســات 

املختلفة.
وزارة  نــواب  طالــب  كمــا 
اخلارجية باحلــرص على إجالء 
جميع الرعايا الكويتيني من الصني، 
وســرعة تعليق رحالت الطيران 
القادمة منهــا، إضافة إلى فحص 
املــواد اآلتيــة للبالد عــن طريق 
املوانئ، وتعزيز اإلجراءات الطبية 
في املطار بأطقم طبية وغرف عزل 

للحاالت املصابة.
 القضية اإلسكانية

قدمت وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشــئون اإلسكان 
رنا الفارس عرضــا مرئيا لواقع 
القضية اإلســكانية واملشروعات 
قيد التنفيذ والتوزيعات الفعلية 

واملتوقعة.
وأكد عدد مــن النواب، خالل 
مناقشة القضية اإلسكانية، أن تلك 
القضية تعد أهم أولوية للمواطنني 
واملجلــس، ويجــب تســخير كل 

اإلمكانيات للمساهمة في حلها.
وشددوا على ضرورة تعزيز 
ميزانيــة بنــك االئتمــان وزيادة 
الدعوم واإلسراع بإزالة معوقات 
إنشاء املشاريع اإلسكانية اجلديدة.

وطالب نواب بكســر احتكار 
األراضــي وعدم توزيــع املناطق 
السكنية إال باكتمال البنى التحتية 
وإنشــاء املدن العمالية، مؤكدين 
أن حل القضية اإلســكانية ليس 
صعبا، نظرا لتوافر املال واألراضي.

وأكــدوا احلاجــة إلــى رقابة 
حقيقية ملن ينفذ هذه املشاريع وأن 
أي مسؤول يتراخى عن مسؤوليته 
يجب محاســبته، الفتــني إلى أن 
املناطق السكنية القدمية بحاجة 
إلى خدمات وبنى حتتية متطورة.

وطالبوا باحلــزم في تطبيق 
الشروط اجلزائية على املقاولني، 
الفتني إلى أن البعض منهم يتعثر 
وال تطبق اجلزاءات واخلصومات 
عليــه، ومــع ذلــك تتم ترســية 

املشاريع عليه مرة أخرى.
وأكــدوا أهميــة تغيير النهج 
املتبع في مؤسسة الرعاية السكنية 
وإعطــاء القطاع اخلاص حقه في 
بنــاء األحيــاء الســكنية كما هو 

معمول به في الدول األخرى.
ودعــوا احلكومــة إلى وضع 
خطة مستقبلية وطويلة األمد حلل 
املشكلة اإلسكانية، مؤكدين أنها 
قضية حكومية جوهرية وليست 
مسؤولية أي وزير إسكان وحده 
وانتهى النقاش مبوافقة املجلس 

على ٩ توصيات وهي كالتالي:
١ـ  السماح ببناء وتسليم األراضي 
ألصحاب التسليم الورقي اجلاهزة.

٢ ـ اإلســراع في إنشاء الشركات 
اإلســكانية املنصوص عليها في 

القوانني.
٣ـ  اإلسراع في تنفيذ خزانات مياه 

األمطار في مدينة املطالع.
٤ـ  قيام املؤسسة بالتسليم اجلزئي 
للقسائم التي مت االنتهاء منها في 
مدينــة املطالع مــن خالل تعديل 
االتفاقية مع املقاولني مبا يحفظ 

املال العام.
٥ـ  تقدمي تقرير كل ثالثة أشهر إلى 
مجلس األمة بشأن التقدم الدوري 
في احللول واملشاريع اإلسكانية 

املختلفة.
٦ ـ ضــرورة العمل علــى توفير 
مادة البيتومني ملشاريع اإلسكان 

وشوارعها.
٧ـ  التصدي لالحتكار في األراضي 
الســكنية الفضــاء والتهرب من 
غراماتها املالية وطرح بدائل للبيع 
واملزايدة لتخفيض قيمة القسائم 

املعروضة.
٨ ـ فتح االستبدال الداخلي.

٩ـ  اإلسراع في االنتهاء من محطة 

جهاز املراقبني املاليني بهذا الشأن.
وقــال نائب رئيــس مجلس 
األمة عيســى الكندري إن احلكم 
البريطاني لم يشــر الى أي جهة 
كويتيــة، الفتــا الــى انــه التقى 
رئيــس (نزاهــة) عبــد الرحمن 
النمش وسلمه املستندات املتعلقة 

بالصفقة.
وأيد النواب خالل املناقشــة 
إحالة هذا امللف إلى ديوان احملاسبة 
حلماية اسم الكويت واملال العام اذا 
كان هناك عبث او رشــوة او تعد 
من متنفذين إضافة إلى تشــكيل 
جلنة حتقيق برملانية مشــيرين 
إلى أن من مهام املجلس األساسية 

املراقبة واملساءلة.
وأشاروا إلى أن ديوان احملاسبة 
قادرعلى كشف املوضوع وسبق له 
القيام بتكليفات عدة منها (ضيافة 
الداخليــة) وطالبــوا كل اجلهات 
احلكوميــة بالتعاون مع الديوان 
بتقدمي كل املســتندات والوثائق 
والتسهيالت للديوان حتى يحاسب 

كل من عبث باملال العام.
وأضافوا أنه مت كشف بعض 
األوراق عن وجود وسطاء طالبوا 
برشــاوى كمــا أن تقريــر ديوان 
احملاســبة فــي ٢٠١٦/٢٠١٥ ذكــر 

مالحظات عن شركة االيرباص.
وشــدد النواب على ضرورة 
وضع اجراءات حلماية املال العام 
وتطبيق املســاءلة واحملاســبة، 
ومعرفة أسباب اختيار هذا النوع 
مــن الطائــرات والتغييرات التي 
متت والتي عليها عالمات استفهام.

وطالب النواب أيضا بتوسيع 
التحقيــق فــي املخالفــات املالية 
واإلدارية في (الكويتية) مشيرين 
إلى أن هناك ١٥ اســرة ال تتســلم 
املعاش التقاعدي بسبب خطأ اداري 
مــن اخلطوط اجلويــة الكويتية 
وعدم التقيد بتعليمات التأمينات.

ولفت النواب إلى أن هناك ما 
يشــبه التدمير لـ«الكويتية» كما 
أن عدد الكويتيني العاملني بها ال 
يتعدى ٨٠٠ من بني ٦ آالف موظف.

وانتهى النقاش إلى اآلتي:
ـ تكليف ديوان احملاسبة بإعداد 
تقرير بشأن ما يثار حول صفقة 

الطائرات مع شركة إيرباص.
ـ تشكيل جلنة حتقيق خاصة 
بشبهة االعتداء على املال العام في 
صفقة شــراء طائرات اإليرباص 

٥- قيام مجلس الوزراء بتكليف 
ديوان احملاسبة فحص ومراجعة 
أعمال شــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة في «صفقة اســتئجار 
الطائرات ضمن  وشراء وجتهيز 
العقود األخيرة» وإرسال نتائجه 

إلى مجلس األمة.
٦ ـ قيــام مجلــس األمــة بإحالة 
التقاريــر الثالثة الــواردة أعاله 
البرملانية املختصة  اللجنــة  إلى 
حال اكتمال نتائجها ملطابقة نتائج 
مــا انتهت إليه اجلهــات الرقابية 
فــي الدولة، للبت فيهــا بصورة 
مستعجلة التخاذ القرار املناسب 
بشــأنها فــي تقريــر متكامل عن 
هذه القضية إلحالتها إلى جهات 
االختصاص للتحقيق مع املتسببني 
مبا يتناسب مع األفعال املرتكبة 
منهــم جنائيــا أو إداريــا تعزيزا 
ملفهوم حماية املال العام وصون 
حرمته من العبث واالستغالل اآلثم 

وغير املشروع.
٧ ـ قيــام جلنة امليزانيات بتقدمي 
تقرير خاص بشأن صفقة شراء 
طائــرات االيرباص علــى ان تتم 
مناقشــة تقرير جلنة امليزانيات 
وتقرير ديوان احملاسبة بجلسة 

عامة في مجلس األمة.
جلســة ٥ أغســطس ٢٠٢٠: 
التعليــم عــن ُبعــد والصنــدوق 

املاليزي
نظــر املجلــس في جلســة ٥ 
أغسطس ٢٠٢٠ طلب مناقشة بشأن 
خطة التعليم عن ُبعد والصندوق 

املاليزي.
قضية التعليم

وجاء في نص الطلب النيابي 
للقضيــة التعليــم عــن بعــد أن 
للتعليــم أثره على تقــدم الدولة 
وحتضرهــا وكذلك لــه أثر كبير 
على األســر الكويتيــة واملقيمة، 
إال أنه يالحظ بأن وزارة التربية 
والتعليم العالــي مازالت تعاني 
من ضعف وغياب رؤية واضحة 
ومحددة وعادلة وحاسمة للعديد 
مــن القضايا واملســائل اخلاصة 
بالتعليم العام واخلاص والتعليم 
العالي خاصة في ظل انتشار وباء 

ڤيروس كورونا.
ويوجــد العديد مــن القضايا 
املتعلقة مبســيرة التعليم العام 
واخلاص والتعليم العالي وعلى 

الصرف الصحي مبدينة املطالع.
 صفقة القرن

ناقــش مجلــس األمــة، فــي 
التداعيات  التكميليــة،  جلســته 
اخلاصة مبا يسمى بصفقة القرن 
وحتدث عــدد من النــواب حيث 
ثمنــوا الــدور التاريخي للكويت 
ينطلق من السياســة الراســخة 
لدولة الكويت والتي أكدها سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح في جميع املواقف 
الفلسطينية،  املرتبطة بالقضية 
وطالبوا بتطبيق القرارات الدولية 
التي تدين في مجملها االنتهاكات 
الفلسطينيني،  اإلسرائيلية بحق 
وتؤكد حق الشــعب الفلسطيني 

في العيش بكرامة.
كمــا أكــد النــواب محوريــة 
القضية الفلســطينية بالنســبة 
الكويتي، مســتذكرين  للبرملــان 
املوقف البطولي لرئيس مجلس 
األمة وأعضاء الشعبة البرملانية في 
التصدي لبرملان الكيان الصهيوني 
احملتل والظالم، مطالبني بطرده من 

االحتاد البرملاني الدولي.
ولفت النواب إلى أن الكويتيني 
ســعوا واجتهدوا وهــم دائما في 
مقدمة الدول العربية لدعم القضية 
الفلســطينية، مشــددين على أن 
فلسطني ستبقى أولى األولويات 
بالنسبة للكويت حكومة وشعبا.

وطالب النــواب جميع الدول 
احلــازم،  بالتصــدي  العربيــة 
والوقــوف بوجــه املخططــات 
اإلســرائيلية في جميــع احملافل 

الدولية.
وتــال رئيــس مجلــس األمة 
مــرزوق علــي الغامن إثــر انتهاء 
املناقشة بيانا صادرا من املجلس 

فيما يلي نصه:
«بسم اهللا الرحمن الرحيم

(ســبحان الذي أسرى بعبده 
ليال من املسجد احلرام إلى املسجد 
األقصى الذي باركنا حوله) صدق 

اهللا العظيم
يعرب مجلس األمة الكويتي 
عــن رفضه وتنديده مبا يســمى 
بصفقــة القرن املتعلقة بالقضية 
الفلســطينية ويحــث املجلــس 
احلكومــة علــى االســتمرار فــي 
الرافض لهذا املشــروع  موقفهــا 
الذي يتضمن تنازال مرفوضا عن 
الفلســطينية والعربية  احلقوق 
واإلسالمية في األراضي احملتلة.

ويدعو مجلس األمة إلى موقف 
رســمي ـ عربي وإسالمي ودولي 
ـ رافض لهذه الصفقة اخلاســرة 
وداعــم لثبــات ورباط الشــعب 

الفلسطيني في أرضه املباركة.
كمــا يدعو مجلــس األمة إلى 
تكاتف اجلهود الشعبيةـ  الوطنية 
والعربية واإلسالميةـ  في نصرة 
الفلســطيني وتعريف  الشــعب 
شــعوب العالم احلــرة باجلرائم 
املتواصلة واالنتهاكات املستمرة 

لدولة االحتالل.
وختاما، نشــيد كممثلني عن 
الشعب ـ الذي هو جزء من األمة 
ـ علــى املوقــف املبدئــي للقيادة 
السياســية وعلى رأســها ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهللا ورعاه 
مــن القضية الفلســطينية، وكل 
احلكومات والبرملانات التي اتخذت 
مواقف مناهضة ملا يسمى بصفقة 
القرن، داعني املجتمع الدولي إلى 
اتخــاذ موقف أكثر عدال وإنصافا 
الفلســطيني  الشــعب  حلقــوق 

املشروعة.
جلسة ١٩ فبراير ٢٠٢٠: صفقة 

الطائرات مع شركة إيرباص
نظــر املجلس في جلســة ١٩ 
فبراير ٢٠٢٠ رسالة النائب رياض 
العدســاني، وطلــب مــن بعض 
األعضــاء بشــأن تكليــف ديوان 
احملاســبة إعداد تقرير بشــأن ما 
يثــار عن وجــود شــبهة جرائم 
عموالت غير مشروعة ورشاوى 
في صفقة شــراء جهات رســمية 
بالدولة طائرات من شركة إيرباص.
الطلــب،  مناقشــة  وخــالل 
قــال وزير املالية براك الشــيتان 
إن مجلــس الوزراء قــرر تكليف 
(الفتــوى والتشــريع) ووزارة 
املالية وهيئة االستثمار واخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة بالتعاون مع 
الوثائــق  (نزاهــة) بتوفيــر كل 
ملســاعدة التحقيق للوصول الى 

نتائج في هذا الشأن.
أنــه «إذا أســفرت  وأضــاف 
التحقيقــات عن وجود شــبهات 
فلن نتردد في إحالة كل متسبب»، 
مؤكدا أن احلكومة متعاونة مع أي 
جلنة حتقيق يجريها املجلس كما 
انه بصفته وزيرا للمالية فقد كلف 

مع اخلطوط اجلوية «الكويتية» 
واملخالفات املاليــة واإلدارية في 
«الكويتية» على ان تنهي اعمالها 
خالل ٣ أشهر، ومتت تزكية النواب 
د. بدر املال وصالح عاشور وخليل 

الصالح لعضوية اللجنة.
وأقر املجلس ٧ توصيات بشأن 
صفقة طائرات شركة «إيرباص»، 

وهي:
١ ـ االطالع على نسخة من احلكم 
الصادر من محكمة كراون كورت 
البريطانية وكل األوراق واملرفقات 

املتعلقة به.
٢ ـ توضيــح سياســتها وكيفية 
تعاملهــا مــع القضيــة واحلكــم 
الصادر في هذا الشــأن باإلضافة 
إلــى اإلجراءات التــي مت اتخاذها 
استنادا إلى اجتماع مجلس الوزراء 
األســبوعي بتاريــخ ١٠ فبرايــر 
٢٠٢٠ في قصر بيان والذي كلف 
إدارة الفتوى والتشريع ووزارة 
اخلارجيــة وشــركة اخلطــوط 
اجلويــة الكويتية واجلهات كافة 
ذات الصلــة، باتخــاذ اإلجراءات 
الالزمةـ  كل في مجال اختصاصهـ  
الستيفاء كل البيانات واملستندات 
والتدابير الهادفة إلى متكني الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد من التوصل 
إلى احلقائــق كافة املتعلقة بتلك 
الشبهات متهيدا ملباشرة اإلجراءات 
القانونية فــي حق كل من يثبت 
عليه جرمية االعتــداء على املال 
العــام أو التقصيــر أو التســبب 
في إهــداره وضياعه، مؤكدا عزم 
املجلــس مواجهــة آفــة الفســاد 
ومحاسبة كل من تسول له نفسه 
املساس أو التعدي على املال العام.

٣ـ  تزويــد الهيئة العامة ملكافحة 
الفســاد بكل العقود واملستندات 
وإجراء التحريات واالطالع على 
جميع املراسالت املتعلقة باألحكام 
الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن 

وإرساله إلى مجلس األمة.
٤ ـ قيــام وزيــر املاليــة بتكليف 
جهاز املراقبني املاليني لتشــكيل 
جلنــة أو فريق عمل للتحقق من 
أعمال شــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة في «صفقة اســتئجار 
الطائرات ضمن  وشراء وجتهيز 
العقود األخيرة» تفعيال لنص املادة 
«١٠» مــن قانون جهــاز املراقبني 
املاليني، وإعداد تقرير بهذا الشأن 

وإرساله إلى مجلس األمة.

احلكومة إفادة املجلس باالتي:
١ـ  اخلطة املتكاملة للتعليم عن 
بعد في التعليــم العام واخلاص 
والقضايــا التي تواجــه الوزارة 
في هذا الشــأن في ظل أزمة وباء 

كورونا وبعدها.
٢ ـ خطــة وإجراءات البعثات 
الدراسية في التعليم العالي في ظل 
األوضاع الدراسية للعام واخلاص.

٣ـ  دور وزارة التربية والتعليم 
العالي بشأن مواجهة ارتفاع رسوم 
املدارس واجلامعات اخلاصة وعدم 
عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام 
تلك املدارس واجلامعات بواجباتها 
ومســؤوليتها أثناء أزمة انتشار 

وباء ڤيروس كورونا.
٤ ـ استعدادات وزارة التربية 
للمرحلــة  العالــي  والتعليــم 
التعليمية القادمة في ظل استمرار 
وباء ڤيروس كورونا والصعوبات 
التي تواجه الوزارة وأولياء األمور 
في تواجد الطالب والطالبات في 

املدارس.
٥ ـ اإلجــراءات التي قامت بها 
وزارة التربيــة والتعليم العالي 
جتاه التعامل مع توصيات مجلس 
األمة التي قدمت في االستجواب 
األخير على وزير التربية والتعليم 

العالي بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤.
قضية الصندوق املاليزي

نظــر املجلس طلب مناقشــة 
فــي قضيــة الصنــدوق املاليزي 
وقدم معالي وزير الدولة لشؤون 
اخلدمات ووزير الدولة لشــؤون 
مجلــس األمــة مبــارك احلريص 
بيانــا حــول إجــراءات احلكومة 
حيال القضية، وأبدى العديد من 
النواب مالحظات وطالبوا بإعالن 
أســماء املتورطني في الصندوق 
املاليــزي وإحالتهــم جميعا إلى 
النيابة وكشف أسباب ترك منصب 
رئيــس وحدة التحريــات املالية 

شاغرا منذ عامني.
وقــرر املجلــس فــي نهايــة 
النقاش: ـ تشــكيل جلنة حتقيق 
برملانيــة مــن ثالثة نــواب حول 
اجلهة التي قامــت بحفظ قضية 
الصندوق املاليزي وأسباب ذلك 
احلفــظ ودور األجهــزة الرقابية 
وحصــر التقصيــر وانتخب لها 
النواب: د.عودة الرويعي وشعيب 

املويزري وصفاء الهاشم.

٢٠ توصية عن االنفالت املروري وبيان سياسي حول صفقة القرن .. واملجلس استبق جائحة «كورونا» مبناقشة استعدادات احلكومة

٦ـ  إعادة النظر في ساعات بدايات 
العمل وانتهائها في القطاع العام 
للدولة لتخفيــف حالة االزدحام 

املروري بفترة الذروة.
٧ ـ تعديل قانون اجلزاء الكويتي 
بحيــث يتم تغليظ العقوبة على 
جرمية القتــل باخلطأ إذا كان قد 
حصل نتيجة الرعونة أو القيادة 
حتت تأثير املخدرات أو املسكرات 
أو إخالال جســيما بأصول قيادة 

السيارات.
٨ـ  إلزام وزارة األشغال واملقاولني 
الذين يقومون بتنفيذ مشــاريع 
الطرق بوضع خطط ودراســات 
تتعلق بانسيابية احلركة واألمان 
أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي 
تظل سنوات من االستخدام حتى 

انتهاء املشاريع.
٩ ـ زيادة ممرات وجسور املشاة 
وخاصة األماكن التي تشهد حركة 

عبور أو تنزيل ركاب.
١٠ـ  قيام وزارة الداخلية بالتنسيق 
مــع وزارة التربية إلقامة ممرات 
آمنــة أمام جميع مدارس الكويت 
بعد ازديــاد حوادث الدهس التي 

حصلت أمام املدارس.
١١ـ  إلزام وزارة األشغال واإلسكان 
بإقامة مســارات خاصــة لراكبي 
الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة 
في جميع املشاريع اجلديدة للدولة.

١٢ ـ زيــادة عــدد الكاميــرات في 
الشــوارع والتقاطعــات لرصــد 
املخالفات وحلفظ حقوق األفراد 

أثناء احلوادث.
١٣ـ  استعجال النظر باالقتراحات 

املقدمة بهذا الشأن.
ـ إنشــاء مســارات خاصــة   ١٤

للدراجات الهوائية.
١٥ـ  تنظيم وتفعيل آلية للدراجات 
الهوائية للتعويض عن الضرر في 

حال احلوادث والسقوط.
١٦ ـ أولويــة قانونيــة وأحقيــة 
مرورية مع إرشادات مرورية في 
بعض الطرق املرتادة من الدراجني.

١٧ـ  تغليظ العقوبة على املتسبب 
في إحلاق األذى.

١٨ـ  إلــزام الدولــة عنــد تخطيط 
الطرق في املناطق اجلديدة والطرق 
الســريعة والرئيســية بإنشــاء 
مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

١٩ ـ تخصيــص حــارة خاصــة 
للدراجــات الهوائية على جســر 
جابــر وكذلــك الطريق الســريع 
املــؤدي للعبدلي ومدينــة جابر 

األحمد الصباح.
٢٠ـ  تخصيص مضمار للدراجات 

الهوائية.
استعدادات احلكومة لتطورات 

الوضع اإلقليمي:
ناقــش املجلس اســتعدادات 
املعنيــة  واجلهــات  احلكومــة 
لتطــورات الوضــع اإلقليمي في 

جلسة سرية.
وقــال رئيــس مجلــس االمة 
مرزوق الغامن بعد حتول اجللسة 
إلى علنية «عقد املجلس جلســة 
سرية ملناقشة استعدادات احلكومة 
ملواجهة األوضاع اإلقليمية استنادا 
إلى املادة ٦٩ من الالئحة الداخلية 
وقد ناقش املجلس أسباب ومبررات 
طلــب الســرية ومن ثــم صوت 
املجلس ووافق عليه باإلجماع».

وأوضــح أنــه «أدلــى وزيــر 
اخلارجية ببيان حول املستجدات 
الكويت  اإلقليمية واســتعدادات 
بشأنها وبعد ذلك حتدثت قيادات 
اجليــش والداخليــة واحلــرس 
الوطنــي واإلدارة العامة لإلطفاء 
حول اإلجراءات االحترازية األولية 
التي اتخذتهــا القطاعات األمنية 
العســكرية لتفــادي أي خطــر 

خارجي».
«حتــدث  الغــامن  وأضــاف 
أيضا مســؤولو وزارات الصحة 
والتجــارة  واملــاء  والكهربــاء 
والشؤون االجتماعية واجلمعيات 
التعاونية حول اســتعدادات كل 
جهة من اجلهات واإلجراءات التي 
مت اتخاذها واملخزون االستراتيجي 
املتوفر لكل منهم واألدوية واملواد 

الغذائية».
وقال «حتدث مسؤولو وزارة 
اإلعالم عن خطة طوارئ الوزارة 
ثم مؤسسة البترول الكويتية عن 
مخزون املؤسسة، وبعد االستماع 
إلى العرضني العسكري واملدني من 
كل أجهزة الدولة ترفع اجللسة».

جلسة ٥ فبراير ٢٠٢٠: ڤيروس 
كورونــا والقضيــة االســكانية 

وصفقة القرن
نظــر املجلس في جلســة ٠٥ 
فبراير ٢٠٢٠ لثالثة طلبات مناقشة 
بشأن ڤيروس (كورونا) والقضية 
اإلســكانية وصفقة القــرن، وقد 

انتهى إلى اآلتي:
استعدادات احلكومة ملواجهة 

مطالبة احلكومة بقانون جديد للمرور وإلزام «األشغال» بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائيةإلزام «الرعاية السكنية» بتقدمي تقرير كل ثالثة أشهر ملجلس األمة حول املشاريع اإلسكانية


