aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الخميس
 20ربيع األول 1437
 31ديسمبر 2015
العدد 751

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم اجتمع بموظفي األمانة العامة
لمناقشة سير العمل وتطويره

التقى رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم االمناء العامني املساعدين لقطاعات
اللجان والجلسات وامل��ال�ي��ة بقاعة اجتماعات مكتب املجلس بحضور جميع
م��وظ�ف��ي ت�ل��ك ال�ق�ط��اع��ات واط�ل��ع ال�غ��ان��م ع�ل��ى س�ي��ر ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع��ات وسبل
تطويرها وح��ث على ب��ذل مزيد من الجهد والعمل لتطوير أداء تلك القطاعات
كما استمع الى مالحظات الحضور وتساؤالتهم وناقشها واياهم بشفافية.
تفاصيل (ص)03

 42نائبا قدموا  980سؤاال استهدفت جميع الوزراء عدا الرئيس

 ٪ 69.3معدل رد الوزراء
على األسئلة البرلمانية في 2015
تصنيف األنشطة البرلمانية

رص � � � � ��دت «ال � � ��دس� � � �ت � � ��ور» ح� �ص ��اد
االنشطة البرملانية العضاء مجلس
االم� � � ��ة خ �ل ��ال ع� � ��ام  2015امل �ن �ص ��رم
ح �ي��ث اث �ب �ت��ت االح �ص��ائ �ي��ات ان ��ه تم
تقديم  980س��ؤاال م��ن قبل  42نائبا
استهدفوا جميع ال ��وزراء ع��دا سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وك� ��ان اك�ث��ر
ال � �ن� ��واب ت �ق��دي �م��ا ل�ل�اس �ئ �ل��ة ال �ن��ائ��ب
د.عبدالله الطريجي بـ 133سؤاال.
وكان معدل الرد على االسئلة في
ه��ذا ال �ع��ام بنسبة  ٪ 69.3ح�ي��ث رد
الوزراء على  679سؤاال ولم يتم الرد
على  301سؤال.
واح�ت��ل وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة
ل � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب ��اب ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود املرتبة األول��ى ف��ي ال��رد على
األس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�ن�س�ب��ة ٪ 95.9
ت �ل �ي��ه وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية
والتخطيط هند الصبيح بنسبة 88.5
 ٪ث��م وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون اإلس�ك��ان
ياسر أبل بنسبة  ٪ 87.9يليه النائب
األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د

ب �ن �س �ب��ة  .٪ 87.5ك �م��ا ش �ه��د ال �ع��ام
 2015خ �م �س��ة اس �ت �ج��واب��ات ق��دم�ه��ا
 6ن��واب نتج عنها استقالة وزيرين
وه �م��ا وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د.
عبداملحسن املدعج ووزي��ر الكهرباء
وامل � � � � � ��اء م.أح � � � �م � � ��د ال� � �ج� � �س � ��ار ورف� � ��ع
اس � �ت � �ج ��واب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م��ن
ج ��دول األع �م��ال ب�ع��دم��ا ق��رر املجلس
عدم دستورية محوره األول ونوقش
االس �ت �ج ��واب ال ��راب ��ع ال� ��ذي ق ��دم إل��ى
وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
واك� �ت� �ف ��ى امل� �ج� �ل ��س ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ب �ع��ض ال �ت��وص �ي��ات وم� ��ن امل� �ق ��رر أن
يناقش املجلس ف��ي الجلسة املقبلة
االس �ت �ج��واب ال �خ��ام��س وامل� �ق ��دم إل��ى
وزير الصحة د .علي العبيدي.
وف��ي ال�ج��ان��ب التشريعي ق��دم 44
نائبا  286اقتراحا بقانون وق��دم 41
نائبا  347اقتراحا برغبة وج��اء في
ص ��دارة ال �ن��واب م�ق��دم��ي االق�ت��راح��ات
بقانون النائب الراحل نبيل الفضل
بـ  28اقتراحا.
تفاصيل الملف (ص)14-08

 1.33مليار دينار إلنشاء
وتوسعة  7مستشفيات
أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� �ص� �ح ��ة ع��ن
ت �خ �ص �ي��ص  1.33م �ل �ي��ار دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي ل�س�ب�ع��ة م �ش��اري��ع إق��ام��ة
وتوسعة مستشفيات جديدة في
مختلف محافظات البالد.
وق� � ��ال م ��دي ��ر إدارة امل �ش��اري��ع
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال� � ��وزارة امل�ه�ن��دس
ه � � � � ��اش � � � � ��م أب� � � � ��وال � � � � �ح � � � � �س� � � � ��ن إن
ال � � � � ��وزارة م��اض �ـ �ـ �ي��ة ف �ـ �ـ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
استراتيجيتها املواكبة للمخطط
الهيكلي للدولة حتى ع��ام 2030
مضيفا أن��ه ستتم إض��اف��ة 4342
س� ��ري ��را م ��ن أص � ��ل  7000س��ري��ر

إلى جميع املستشــفيات القائمة
والجديدة.
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ � � � ��رى أع �ل �ن��ت
ال � � ��وزارة اس �ت �ع��دادات �ه��ا إلج ��ازة
ال ��رب� �ي ��ع وم� ��وس� ��م ال �ت �خ �ي �ي��م ف��ي
م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق ال �ب��ري��ة حيث
ت��م ت��وف�ي��ر ن �ق��اط اإلس �ع��اف على
الطرق السريعة وتجهيز مراكز
إس� � �ع � ��اف م ��ؤق� �ت ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املناطق البرية.

حصاد عام  2015في صور

تفاصيل (ص)15

تفاصيل (ص)21-18

معدل الرد على األسئلة في عام 2015
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األنشطة
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األسئلة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

طلبات
املناقشة

اإلجمالي

العدد
املعدل

980
٪ 60.3

286
٪ 17.6

347
٪ 21.3

12
٪ 0.8

1625
٪ 100

تلفزيون المجلس
أحمد الري:

 استثمارات الكويتتتخطى  500مليار
دوالر
 مجلس األمة لنيقبل فرض ضرائب
على المواطنين
 تنويع مصادر الدخلمن أبرز استحقاقات
الحكومة للمرحلة
المقبلة
تفاصيل (ص)07

30.7%

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

679

301

980

املعدل

٪ 69.3

٪ 30.7

٪ 100

صرف  16مليون دينار للمستحقين خالل  9أشهر

الفضالة لـ «الدستور» :مكافأة نهاية
الخدمة لجميع الموظفين ترسي العدالة
اع � �ت � �ب ��ر ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ال � �ع ��ام
للشؤون التأمينية ف��ي مؤسسة
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة خ��ال��د
ال �ف �ض��ال��ة أن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 110
 2014/والخاص بمكافأة نهاية
ال� �خ ��دم ��ة ل� �ب ��ى م �ط �ل �ب��ا رئ �ي �س �ي��ا
لقطاع كبير من املوظفني مؤكدا
أن ��ه أرس� ��ى ال �ع��دال��ة ف��ي مختلف
ق� � �ط � ��اع � ��ات ال � �ع � �م� ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ي
واأله � � � �ل� � � ��ي ك � ��اش � �ف � ��ا ف � � ��ي ح � � ��وار
خ��اص لـ «الدستور» أن مؤسسة
التأمينات االجتماعية قد صرفت
 16م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار م� �ن ��ذ ال �ع �م��ل
بالقانون مطلع العام الجاري.

وأش��ار الفضالة إل��ى ان قانون
م � �ك� ��اف� ��أة ن� �ه ��اي ��ة ال � �خ� ��دم� ��ة ج ��اء
بمبادرة تشريعية لتوحيد املزايا
امل��ال �ي��ة ل�ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ك�م��ا ان��ه
ع��ال��ج ظ��اه��رة ع ��زوف الكويتيني
ع ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط ��اع األه �ل��ي
وقدم مزايا تشجعهم على العمل
فيه الفتا إل��ى تفعيل التعديالت
التي تمت بقانون رقم 2015/62
بزيادة حاالت االستحقاق.

تفاصيل (ص)17-16

«الدستور»
تحتجب األحد
تحتجب ج��ري��دة الدستور
ع� ��ن ال� � �ص � ��دور ي � ��وم األح� ��د
املقبل بمناسبة بداية العام
امليالدي الجديد  2016على
أن تعاود الصدور كاملعتاد
ص�ب��اح االث�ن�ين املقبل وكل
عام وأنتم بخير.
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األمير يعزي ملك البحرين
في استشهاد  3عسكريين
بعث حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ورع��اه ببرقية تعزية إلى
أخ� �ي ��ه ص ��اح ��ب ال �ج�ل�ال ��ة امل �ل��ك
حمد ب��ن عيسى ب��ن سلمان آل
خ�ل�ي�ف��ة م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن
ال �ش �ق �ي �ق��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س �م��وه
حفظه الله عن خالص تعازيه
وص��ادق مواساته باستشهاد
ثالثة عسكريني م��ن ق��وة دف��اع

ال� �ب� �ح ��ري ��ن امل � �ش� ��ارك�ي��ن ض �م��ن
قوات التحالف العربي للدفاع
عن الشرعية في اليمن الشقيق
وه��م ي��ؤدون واجبهم الوطني
امل� �ق ��دس ب �ك��ل ت �ف��ان وإخ �ل�اص
سائال سموه حفظه الله املولى
ت �ع��ال��ى أن ي �ت �غ �م��ده��م ب��واس��ع
رح � �م � �ت� ��ه وي� �س� �ك� �ن� �ه ��م ف �س �ي��ح
جناته وأن يمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية.
وب� �ع ��ث س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر

وول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
األحمد الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل ��ى أخيه
صاحب الجاللة امللك حمد بن
ع�ي�س��ى ب��ن س �ل �م��ان آل خليفة
ملك مملكة البحرين الشقيقة
ضمنها سموه خالص تعازيه
وص��ادق مواساته باستشهاد
ثالثة عسكريني م��ن ق��وة دف��اع
البحرين املشاركة ضمن قوات
ال�ت�ح��ال��ف ال �ع��رب��ي ل �ل��دف��اع عن

ال �ش��رع �ي��ة ف ��ي ال �ي �م��ن ال�ش�ق�ي��ق
س ��ائ�ل�ا س �م ��وه امل ��ول ��ى ت�ع��ال��ى
أن ي�ت�غ�م��ده��م ب��واس��ع رح�م�ت��ه
وي�س�ك�ن�ه��م ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وأن
ي �م��ن ع �ل��ى امل� �ص ��اب�ي�ن ب �س��رع��ة
الشفاء والعافية.

نائب األمير استقبل الغانم والخالد
وعددا من الوزراء
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
وول � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��واف
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام��س
رئيس مجلس األمة مرزوق علي
ال �غ ��ان ��م واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب
األم �ي��ر وول ��ي ال�ع�ه��د حفظه الله
رئيس مجلس ال ��وزراء باإلنابة
ووزي��ر الخارجية الشيخ صباح
ال�خ��ال��د واستقبل س�م��وه حفظه
ال� �ل ��ه ال �ش �ي��خ د .م �ح �م��د ص�ب��اح
السالم كما استقبل سمو نائب
األم �ي��ر وول ��ي ال�ع�ه��د حفظه الله
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
ال�خ��ال��د واستقبل س�م��وه حفظه
الله نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي � � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال� �ش� �ي ��خ خ��ال��د
الجراح.
واس�ت�ق�ب��ل س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر
وول� ��ي ال �ع �ه��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه وزي��ر
اإلع �ل��ام ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان صباح
السالم الحمود ورئيس مجلس
اإلدارة امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ال�ش�ي��خ أحمد
املنصور األحمد.
واس � �ت � �ق � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه ح �ف �ظ��ه
ال �ل��ه وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د.ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي .ك�م��ا استقبل
سمو ن��ائ��ب األم�ي��ر وول��ي العهد
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله وزير الدولة
ل� �ش ��ؤون اإلس� �ك ��ان ي��اس��ر حسن
أبل.

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة

وسموه مستقبال الشيخ صباح الخالد

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

الغانم يعزي نظيره البحريني
باستشهاد عسكريين
بعث رئيس مجلس االمة مرزوق
ال�غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة ال��ى رئ�ي��س مجلس
النواب البحريني احمد بن ابراهيم
امل�لا عبر فيها عن خالص التعازي
وصادق املواساة باستشهاد ثالثة
ع�س�ك��ري�ين م��ن ق ��وة دف ��اع ال�ب�ح��ري��ن
امل �ش ��ارك�ي�ن ض �م��ن ق � ��وات ال�ت�ح��ال��ف

ال �ع��رب��ي ل �ل��دف��اع ع ��ن ال �ش��رع �ي��ة في
اليمن.
ودع ��ا ال�غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي�ت��ه امل��ول��ى
ج� �ل ��ت ق� ��درت� ��ه ان ي ��رح ��م ال� �ش� �ه ��داء
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وان ي�ل�ه��م ذوي �ه��م
ومحبيهم الصبر والسلوان.
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حث على بذل مزيد من الجهد والعمل واستمع الى مالحظات الحضور وتساؤالتهم

الغانم اجتمع بموظفي األمانة العامة
لمناقشة سير العمل وتطويره
ال � �ت � �ق� ��ى رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س االم� � ��ة
م��رزوق الغانم امس االمناء العامني
امل � �س � ��اع � ��دي � ��ن ل � �ق � �ط� ��اع� ��ات ال� �ل� �ج ��ان
والجلسات واملالية بقاعة اجتماعات
م �ك �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س ب� �ح� �ض ��ور ج �م �ي��ع
موظفي تلك القطاعات واطلع الغانم
ع �ل ��ى س �ي ��ر ال �ع �م ��ل ف� ��ي ال �ق �ط��اع��ات
وس �ب ��ل ت �ط��وي��ره��ا وح� ��ث ع �ل��ى ب��ذل
م��زي��د م ��ن ال �ج �ه��د وال �ع �م��ل ل�ت�ط��وي��ر
اداء تلك القطاعات كما استمع الى
م�لاح �ظ��ات ال �ح �ض��ور وت �س��اؤالت �ه��م
وناقشها واياهم بشفافية وصداقة.
وقد اثار اللقاء استحسان واشادة
من العاملني في املجلس بوصفه اول
ت��واص��ل م�ب��اش��ر م��ع رئ �ي��س ملجلس
االم��ة ووص��ف املوظفون اللقاء بأنه
ت ��وج ��ه اص�ل�اح ��ي ل �ل��رئ �ي��س ال �غ��ان��م
وت� ��رك ال �ل �ق��اء اث� ��را ط�ي�ب��ا ف��ي ن�ف��وس
خ��اص��ة وان ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ت�ب��ادل
وال�ج�م�ي��ع وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر بشفافية
واس� �ت� �م ��ع ال� � ��ى ج �م �ي��ع امل�ل�اح� �ظ ��ات
والتساؤالت.
واك � ��دوا ان ��ه س�ي�ك��ون ل �ه��ذا ال�ل�ق��اء
نتائج ايجابية على العمل وتطويره
الن��ه ب��ث روح ��ا ج��دي��دة م��ن ال�ت�ف��اؤل
واالحساس باملسؤولية لدى جميع
املوظفني.
وات� � �س � ��م ال � �ل � �ق� ��اء ب� �ج ��و م � ��ن ال � ��ود
وال � �ت � �ف� ��اع� ��ل ب� �ي��ن رئ� � �ي � ��س امل �ج �ل ��س
وال � �ح � �ض � ��ور واع� � �ط � ��ى ه � � ��ذا امل� �ن ��اخ
االيجابي انطباعا لدى الجميع بأن
ه �ن��اك ت�غ�ي��را اي�ج��اب�ي��ا م�ل�ح��وظ��ا في
ال�ع�م��ل وان خ �ط��وات ج��دي��دة س��وف
تتخذ خاصة ان الرئيس الغانم وعد
بتكرار اللقاءات بني فترة واخرى.
وق� ��ال� ��ت األم �ي ��ن امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ال �ل �ج ��ان ن ��ادي ��ة ال �ق �ط ��ام ��ي :س �ع��ادة
رئيس املجلس بابه مفتوح وعالقته
متواصلة ب��امل�س��ؤول�ين حتى اصغر
م� ��وظ� ��ف ب� ��االم� ��ان� ��ة وه� � ��و ف� �خ ��ر ل�ن��ا
وي �ع �ط��ي م� � � ��ردودا م �ث �م��را ح �ي��ث ت��م
شرح آلية عمل املوظفني بالتفصيل
وب �ط��ري �ق��ة اح �ت��راف �ي��ة م �م��ا اع �ط��اه��م
دف �ع��ة ق��وي��ة ورغ �ب��ة ب ��أن ي�ت�ك��رر ه��ذا
اللقاء لو مرة في الشهر.
واوض � � �ح� � ��ت ان ه � �ن� ��اك م � � � ��ردودا
اي�ج��اب�ي��ا م��ن ض��خ ال��دم��اء ال�ج��دي��دة
وال� �ش� �ب ��اب ل �ل �ع �م��ل ب��امل �ج �ل��س وه��و
نهج اصالحي للرئيس اعطى زخما
ل�ل�ع�م��ل وه �ن��اك ت�غ�ي�ي��ر م �ل �ح��وظ في
االداء ون�ل�اح ��ظ ان ه� �ن ��اك ع�ن��اص��ر
شبابية تأخذ فرصا ما كانت محققة
لها بالسابق وهي خطوات جديدة.
وق � � ��ال � � ��ت م� � ��دي� � ��ر ادارة ال � ��دع � ��م
االس� � � �ت� � � �ش � � ��اري وامل� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ه � �ن ��اء
ال� �ه ��اج ��ري ان ل� �ق ��اء رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة ك��ان مثمرا وتلمسنا نتائجه
ب � �ع ��د ت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه م �ث �م �ن ��ة ح ��رص

القطامي :لمسنا
نهجا إصالحيا جديدا
من الرئيس بضخ
الدماء الجديدة
الهاجري :اللقاء
يعكس االهتمام
بالتواصل مع
الموظفين

رئيس مجلس األمة مجتمعا بمستشاري املجلس واألمناء العامني املساعدين ورؤساء بعض القطاعات وموظفي األمانة العامة

ال � ��رئ � �ي � ��س ع � �ل� ��ى ت� �خ� �ص� �ي ��ص وق� ��ت
ل �ل �ق ��اء ب��امل��وظ �ف�ي�ن ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
مشاغله والتزاماته الكثيرة ويعكس
االه� �ت� �م ��ام ب��ال �ت��واص��ل م ��ع م��وظ�ف��ي
االمانة العامة للمجلس.
واوضحت الهاجري ان هذا اللقاء
س �ي��أت��ي ب �ن �ت��ائ��ج اي �ج��اب �ي��ة ل�ص��ال��ح
العمل وت�ط��وي��ره وسيترك انطباعا
ل ��دى ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين ب ��ان ي�ك��ون��وا
على قدر املسؤولية وان الرئيس وعد
بأن يتكرر اللقاء بني فترة وأخرى.
واض � ��اف � ��ت ان ال ��رئ � �ي ��س ال �غ ��ان ��م
ك ��ان ح��ري �ص��ا ع �ل��ى االس �ت �م��اع آلراء
املوظفني واالج��اب��ة عن كل اسئلتهم
ومالحظاتهم كما حرص على االخذ
بما طرح من قبل بعض املوظفني من
آراء وأفكار تساهم بتطوير العمل.
وق � ��ال � ��ت م � ��دي � ��رة م �ك �ت ��ب ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية مريم الزمامي ان اللقاء
م� ��ع رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة م � ��رزوق
ال�غ��ان��م ات�س��م ب��ال�ص��راح��ة وك��ان لقاء
غ�ي��ر م�س�ب��وق ح�ي��ث اج�ت�م��ع بجميع
العاملني في االمانة العامة للمجلس
وأك � � ��دت ان� �ه ��ا وخ �ل��ال ف� �ت ��رة ع�م�ل�ه��ا

جانب من لقاء موظفي األمانة

ألك �ث ��ر م ��ن  20ع ��ام ��ا ل ��م ي �ك��ن ه �ن��اك
تواصل مباشر مع رئيس املجلس.
وب �ي �ن��ت ال��زم��ام��ي ان ال �ل �ق��اء ت��رك
اث��را ايجابيا ل��دى الجميع ،ال سيما
ال�ب��اح�ث�ين ال�ق��ان��ون�ي�ين ال��ذي��ن ت�ب��ادل
ال ��رئ � �ي ��س ال � �غ ��ان ��م م �ع �ه ��م وج� �ه ��ات
ال �ن �ظ��ر ح ��ول ب �ع��ض االم � ��ور اض��اف��ة
ال ��ى االس �ت �م��اع ل�ج�م�ي��ع امل�لاح �ظ��ات
والتساؤالت التي طرحت من قبلهم.
واضافت ان الرئيس اخذ بالكثير
م� �م ��ا ط� ��رح� ��ه امل� ��وظ � �ف� ��ون ورؤس� � � ��اء
ال�ق�ط��اع��ات ب�ع�ين االع�ت�ب��ار وه��و ام��ر
س �ي �ك��ون ل��ه اث ��ر ط �ي��ب ع �ل��ى عملهم،
وطالبهم باملزيد من العمل واملثابرة
وبذل الجهد ،الفتة الى ان هذا االمر
س �ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع وال �ت �ط��وي��ر ل�ع�م��ل
االمانة العامة واملؤسسة بشكل عام.
وثمنت الزمامي اللقاء ملا سيعود
ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ب�ش�ك��ل ع��ام،
م�ب�ي�ن��ة ان ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م وع��دن��ا
بتكرار اللقاءات مستقبال.
وق� ��ال� ��ت س � � ��ارة االرم� � �ل � ��ي ب��اح �ث��ة
محاسبة في اللجنة املالية ناقشنا
م� ��واد ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة للمجلس

وك�ي�ف�ي��ة س�ي��ر ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان تحت
ق�ب��ة ع�ب��دال�ل��ه ال �س��ال��م وك��ان��ت ب ��ادرة
غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة م ��ن ال ��رئ� �ي ��س ح�ي��ث
ك� ��ان ك��ري �م��ا ف ��ي ع �ط��ائ��ه وم �ت �ع��اون��ا
م� ��ع امل ��وظ� �ف�ي�ن ال � ��ى اب� �ع ��د ال � �ح� ��دود،
وادار ال�ن�ق��اش بكل ج ��دارة واستمع
ال��ى آراء امل��وظ�ف�ين ،وك ��ان اف�ض��ل من
ش ��رح م ��واد ال�لائ �ح��ة ب�ك��ل دق ��ة على
ال��رغ��م م��ن ان �ش �غ��االت��ه ل �ك��ن اث ��ر ه��ذا
اللقاء سيكون كبيرا ملصلحة العمل
ال��ذي سينعكس ب��دوره على الوطن
واملواطنني.
نشيد بهذه الخطوات االصالحية
وض ��خ دم� ��اء ج��دي��دة وال � ��ذي سيعد
داف � � �ع � ��ا ل� �ل� �ع� �م ��ل وي � � �ط � ��ور م � ��ن آراء
املوظفني وجودة العمل.
وق ��ال ��ت :ل �ك��ل م �ب��دع ان �ج ��از ول�ك��ل
مقام مقال ولكل نجاح شكر واتقدم
ب � ��واف � ��ر ال� �ش� �ك ��ر وع� �ظ� �ي ��م االم� �ت� �ن ��ان
ال � ��ى ال ��رئ �ي ��س ل� �ق ��اء ال �ج �ه��د ال�ك�ب�ي��ر
والعمل املتميز الذي قام به لتطوير
وت �ح �س�ي�ن آل �ي ��ة ال �ع �م��ل ف ��ي م�ج�ل��س
االمة واخراجه بالصورة املشرفة.
وق � ��ال ن��اص��ر ال �س�ل�اح��ي ال �ب��اح��ث

ف ��ي ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة
انني استفدت جدا من خبرة رئيس
امل� �ج� �ل ��س وك� � � ��ان اج� �ت� �م ��اع ��ا م �ث �م��را
وال��رئ �ي��س ك ��ان دائ� �م ��ا ي�ح�ث�ن��ا على
ضخ الدماء الشابة وتطوير املجلس
ووص � � ��ف ح� �س�ي�ن ج � � ��راغ امل �ح ��اس ��ب
ب�ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات االج �ت �م��اع ب��ان��ه
استثنائي م��ن نوعه وغير مسبوق
حيث اعطانا الرئيس نصائح قيمة
ب�ل�ا ه��دم �ي��ة او ع �ق �ب��ات وب��أس �ل��وب
اخوي وقال لنا اي مشاكل تواجهكم
انا بابي مفتوح لكم في اي وقت،
وق� ��ال اح �م��د ال ��دوس ��ري م�ح��اس��ب
باللجنة املالية ان اللقاء بادرة جديدة
والول مرة في تاريخ املجلس وكانت
اضافة ملعلوماتنا حول كيفية عمل
ال �ت �ق��اري��ر اث �ن ��اء ال �ج �ل �س��ات وس ��وف
يسهل عمل املوظفني والنواب اثناء
الجلسات حتى يمكن ان ينجز تقرير
متكامل اثناء الجلسات.
واوض � � � � �ح � � � � ��ت ف� � ��اط � � �م� � ��ة امل� � ��زي� � ��ن
اخ �ت �ص��اص �ي��ة م �ح��اس �ب��ة ان ال �ل �ق��اء
ه� ��دف مل �ن��اق �ش��ة دور امل ��وظ ��ف خ�لال
م �ن��اق �ش��ة ال� �ت� �ق ��اري ��ر ف� ��ي امل� � � ��داوالت
وال �ح��االت ال�ت��ي يمكن ان يواجهها
وق ��ال ��ت ان ال ��رئ �ي ��س ك� ��ان ك��ال��زم �ي��ل
يضع لنا ت�ص��ورا ل�ل�ح��االت وكيفية
التعامل معها لالرتقاء بأداء االمانة
العامة خالل الجلسة في حوار كأنه
ورشة عمل.
وقال يوسف العنزي امني خزينة
ان االجتماع كان مثيرا ونوعيا غير
مسبوق وان الغانم قدر احتياجاتنا
واس �ت �م��ع ب��إن �ص��ات ل �ن��ا ول�ط�ل�ب��ات�ن��ا
واجاباتنا وكان متفهما لالمور وهو
اول اجتماع لرئيس مجلس االمة مع
القطاع امل��ال��ي ووع��دن��ا باجتماعات
اخ��رى حرصا منه على سير العمل
واالطمئنان على العاملني.

الزمامي :أول لقاء
بعد  20عاما مدة
عملي في المجلس
األرملي :ناقشنا
الالئحة الداخلية
وكيفية عمل
التقارير أثناء
الجلسات
السالحي :الغانم
قال لنا إن بابه
مفتوح في أي وقت
لحل أي مشاكل
الدوسري :نصائح
الرئيس سوف
تشمل عمل
الموظفين والنواب
في إنجاز التقارير
المزين :الحوار
كان بمثابة ورشة
عمل في جو ودي
وتعامل مهني
مثمر
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تمنى أن ينضم إليه مصر ودول الخليج واألردن والمغرب وباكستان

الخرينج يثمن إنشاء مجلس تعاون
استراتيجي سعودي  -تركي
اش � � � ��اد ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
االم � ��ة م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ب��االت �ف��اق
ال �ت��اري �خ��ي ب�ي�ن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة وال�ج�م�ه��وري��ة التركية
بانشاء مجلس تعاون استراتيجي
س � �ع� ��ودي ت ��رك ��ي ي �ع �م��ل م� ��ن اج ��ل
املصلحة العليا للبلدين وللمنطقة.
وب� � ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ه� ��ذا االت �ف��اق
االس � �ت ��رات � �ي � �ج ��ي ال� � � ��ذي ت �ح �ت��اج��ه
امل� � �ن� � �ط� � �ق � ��ة مل� � ��واج � � �ه� � ��ة االخ� � � �ط � � ��ار
وال � �ت � �ه� ��دي� ��دات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة س� ��واء
م��ن دول م �ج��اورة ام م��ن منظمات
اره � ��اب � �ي � ��ة ي � �ه� ��دف� ��ان ال � � ��ى زع ��زع ��ة
االس �ت �ق��رار ف��ي املنطقه الخليجية
والعربية.
وتمنى الخرينج ان يتم توسعة

مبارك الخرينج

ه ��ذا امل �ج �ل��س ل�ي�ض��م م �ص��ر ودول
الخليج العربية واالردن واملغرب
وب��اك�س�ت��ان وم��ن ي��رغ��ب م��ن ال��دول

العربية واالسالمية وذلك ملزيد من
القوة واالمكانيات مناشدا الجميع
ال�ع�م��ل وف ��ق م��ا ي�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه وع��دم
ال��وق��وف عند االخ�ت�لاف��ات العابرة
ب�ين ال��دول وذل��ك م��ن اج��ل مصلحة
الشعوب وال��دول واستتباب االمن
االقليمي العربي والشرق اوسطي
ودع �م��ا ل�ل�ع�م��ل امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ه��ذه
ال� � � ��دول مل ��زي ��د م� ��ن االم� � ��ن واالم� � ��ان
ملقدرات االم��ة العربية واالسالمية
وحماية االم��ن العربي واالسالمي
من اي تهديد.
واكد الخرينج انه ال مناص من
التعاون املشترك بني دول مجلس
التعاون الخليجي ومصر وتركيا
واالردن واملغرب وباكستان لقيادة

امل�ن�ط�ق��ة ال ��ى م��زي��د م��ن االس �ت �ق��رار
ودعم للتنمية واالزده��ار وتحقيق
مصالح االم��ة العربية واالسالمية
ف��ي ظ��ل ال�ت��داع�ي��ات امل�ت�س��ارع��ة في
العالم وه��ذااالم��ر اليتحقق اال من
خالل دعم ادوات التكامل السياسي
واالق �ت �ص��ادي والتنسبق املشترك
بني هذه ال��دول بشكل واسع مبني
على الثقة املتبادلة.
وتنمنى الخرينج النجاح لهذا
امل�ج�ل��س االس�ت��رات�ي�ج��ي وان يكون
ن� ��واة مل�ج�ل��س م��وس��ع ي �خ��دم االم��ة
العربية واالسالمية وحمايتها من
االخطار الخارجية.

أبل يسأل عن ترقية أستاذ مشارك
في قسم تكنولوجيا التعليم بالتربية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
أبل سؤاال إلى وزير التربية ووزير
التعليم ال�ع��ال��ي د.ع�ي�س��ى الكندري
ق��ال ف�ي��ه :ن�م��ى إل��ى علمي ب��أن أح��د
أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س بمسمى
أس � �ت� ��اذ م� �س ��اع ��د ت� ��م ت ��رق �ي �ت ��ه إل ��ى
م �س �م��ى أس � �ت� ��اذ م � �ش� ��ارك ف� ��ي ق�س��م
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية
األساسية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال �ت��دري��ب وه ��و يشغل
حاليا مسمى (ن��ائ��ب رئيس القسم
ال�ع�ل�م��ي) وم��ا ق��د ي�ت��رت��ب ع�ل��ى ذل��ك
من حقوق أكاديمية وأدبية ومالية.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
ن �س �خ��ة م ��ن ال�ل�ائ �ح ��ة ال �خ��اص��ةبالترقيات باألقسام العلمية بكلية
التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
نسخة م��ن ق��رار تشكيل أعضاءل �ج �ن��ة ال �ت ��رق �ي ��ات ال �خ ��اص ��ة ب�ق�س��م
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت �ع �ل �ي��م م�ت�ض�م�ن��ا
تخصصات األعضاء وتوضيح ما
إذا كانوا من نفس القسم العلمي أو
من أقسام أخرى؟
نسخة م��ن ن�م��وذج تقديم طلبالترقية املوقع من قبل رئيس قسم
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت�ع�ل�ي��م وإذا ل��م يكن
ي��وج��د ط�ل��ب م �ق��دم م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س
ال�ق�س��م وب� ��دون ت��وق�ي��ع ف�ك�ي��ف تمت
ال� �ت ��رق� �ي ��ة ل�ل�أس� �ت ��اذ امل� �س ��اع ��د إل ��ى
مسمى أستاذ مشارك وإدارج االسم

د.خليل أبل

م��ن ضمن املطلوبني ترقيتهم؟ أما
إذا ك ��ان ي��وج��د ت��وق �ي��ع ع �ل��ى طلب
الترقية من رئيس قسم تكنولوجيا
ال�ت�ع�ل�ي��م ف�م��ن ال ��ذي ق ��ام ب��ال�ت��وق�ي��ع
نيابة عن رئيس القسم الذي انتهت
خدمته بتاريخ 2015/4/26؟ وهل
من وقع بالنيابة عن رئيس القسم
ك��ان مكلفا قانونا برئاسة القسم؟
إذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة ب �ن �ع��م ف�ي��رج��ى
ت��زوي��دي بنسخة من ق��رار التكليف
اإلداري أم ��ا ف ��ي ح ��ال ع ��دم وج ��ود
تكليف إداري م��ن امل��دي��ر ال�ع��ام فهل
يعتد قانونا بهذه الترقية؟
ه��ل ل��دي عضو هيئة التدريسامل��رق��ى م��ن م�س�م��ى أس �ت��اذ مساعد
إل��ى مسمى اس �ت��اذ م �ش��ارك أب�ح��اث
ع� �ل� �م� �ي ��ة م� � �ن� � �ش � ��ورة ف� � ��ي امل � �ج�ل��ات
العلمية ومعتمدة أكاديميا؟ وهل

تمت امل��واف�ق��ة عليها م��ن قبل لجنة
الترقيات بالقسم وهل تم اعتمادها
ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س ق � �س� ��م ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا
ال�ت�ع�ل�ي��م؟ إذا ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة بنعم
يرجى تزويدي بنسخة من األبحاث
املنشورة وموافقة لجنة الترقيات
واع� �ت� �م ��اد م �ج �ل��س ال �ق �س��م أم � ��ا ف��ي
ح� ��ال ع� ��دم وج � ��ود ت �ل��ك امل �س �ت �ن��دات
فعالم استندت لجنة الترقيات في
الترقيتها للمذكور؟ وهل تم التأكد
م��ن ق��ان��ون�ي��ة اإلج � ��راءات ال�ت��ي تمت
في حق ترقية املذكور على مستوى
كلية التربية األساسية؟
 تزويدي بكشف يتضمن أسماءاملحكمني بلجنة الترقيات بالكلية
وخبرتهم العملية وتخصصاتهم
العلمية مع توضيح من زود لجنة
الترقيات بالكلية بأسماء املحكمني
ال �ح��ال �ي�ي�ن؟ وك �ي��ف اخ� �ت ��ارت لجنة
الترقيات بالكلية هؤالء املحكمني؟
ومتى قامت لجنة الترقيات بالكلية
بمراسلة املحكمني؟ وتحديد امل��دة
االف�ت��راض�ي��ة التقريبية ف��ي ال�ع��ادة
ل �ل �ق �ي ��ام ب � � ��إج � � ��راءات ت� �ق ��دي ��م ط �ل��ب
الترقية وإجراءات الترقية ومراسلة
املحكمني وتقييم البحوث ووصول
ال ��ردود وعمل االجتماعات ب�ين كل
ه ��ذه اإلج � � ��راءات وك ��م ال��وق��ت ال��ذي
اس�ت�غ��رق��ه تشكيل ل�ج�ن��ة ال�ت��رق�ي��ات
ال�ح��ال�ي��ة ش��ام�ل��ة ج�م�ي��ع اإلج� ��راءات
رق� ��ت
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت��رق �ي��ات ال� �ت ��ي َّ

بعض أعضاء هيئة التدريس؟
م � � ��ا م � � ��دى ص � �ح ��ة ق � �ي� ��ام ل �ج �ن��ةالترقيات بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بعملها خالل
ف �ت��رة ال�ع�ط�ل��ة ال�ص�ي�ف�ي��ة؟ وإذا ك��ان
ذل��ك صحيحا فهل اللجنة مصرح
لها ق��ان��ون��ا باالجتماعات بالفترة
الصيفية؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم
يرجى تقديم ما يفيد ذلك.
م� ��ا االج � � � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ال� �ج� �ن ��ة ال � �ت ��رق � �ي ��ات ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
الهيئة للتأكد من سالمة إج��راءات
اللجنتني السابقتني لها؟
م � � � ��ا األع � � � �م � � ��ال ال� � �ت � ��ي ي �ت �ح �م��لمسؤوليتها ك��ل عضو م��ن أعضاء
لجنة الترقيات كل على حدة؟ وهل
ي�ط�ل��ع ك��ل ع�ض��و م��ن أع �ض��اء لجنة
الترقيات على مسؤوليات وأعمال
العضو اآلخر باللجنة؟
م �ت ��ى ب � ��دأت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��رق �ي��اتف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ب�ع�م�ل�ه��ا؟ وم �ت��ى ان�ه��ت
أعمالها؟
ه � ��ل ق � ��ام امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي وق � � ��ف إج� � � � ��راءات
ال �ت��رق �ي��ة ووق� ��ف ال �ع �م��ل ب��ال �ق��رارات
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب� �ه ��ا ح� �ت ��ى ي� �ت ��م ال �ن �ظ��ر
ف��ي ج�م�ي��ع اإلج � � ��راءات األك��ادي �م �ي��ة
وال�ع�ل�م�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ل�ل�ت��أك��د من
م� � ��دى س �ل�ام ��ة ه� � ��ذه ال� �ت ��رق� �ي ��ات أو
عدمها؟

الصالح:يقترح إعفاء الموظفين
الذين خدموا  25عاما من البصمة
أك ��د ال�ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح أن
ت �ب��اي �ن��ات ال� � �ق � ��رارات ال� �ت ��ي ت�ن�ظ��م
التزام املوظفني ببصمة الدوام من
وزارة إل��ى أخ��رى تخلق حالة من
االختالل غير مقبولة مشددا على
ض� ��رورة أن ي �ك��ون ل��دى الحكومة
م �س �ط��رة واح� � ��دة ف ��ي ه� ��ذا ال �ش��أن
تحقق العدالة بني موظفي الدولة.
وأوض � � � � ��ح ال � �ص� ��ال� ��ح أن ق� � ��رار
الخدمة املدنية الذي منح ال��وزراء
صالحية إع�ف��اء م��دي��ري ومراقبي
اإلدارات ومن في حكمهم ممن بلغ
مجموع م��دة خدمته في الجهات
الحكومية والهيئات واملؤسسات
العامة  25سنة من البصمة يخلق
أج ��واء غ�ي��ر صحية ح��ال تطبيقه
في وزارات دون غيرها.
ودعا الصالح إلى تعميم القرار
ب� �ش� �ك ��ل وج � ��وب � ��ي ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف
ال�ج�ه��ات وال� � ��وزارات ال س�ي�م��ا أن��ه
ي��رت�ب��ط ب �ق��اع��دة ع��ام��ة وه ��ي ع��دد
س �ن��وات ال �خ��دم��ة ول �ي��س متعلقا
بحاالت فردية استثنائية تستلزم
م� �ن ��ح ال � � � � ��وزراء س �ل �ط��ة ت �ق��دي��ري��ة
بشأنها.
وأض � ��اف ل�س�ن��ا ض��د ال �ق ��رارات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ال � �ت� ��ي ت� �س ��اه ��م ف��ي
ان�س�ي��اب�ي��ة ال�ع�م��ل وت��رف��ع ال�ق�ي��ود
غير الضرورية عن املوظفني لكن
م ��ا ن��رف �ض��ه ه ��و خ �ل��ق ف �ج��وة في

خليل الصالح

الحقوق وال��واج�ب��ات ب�ين موظفي
الدولة بشكل أو بآخر بما لذلك من
انعكاسات سلبية على ديناميكية
العمل وانتاجية املوظفني.
وأع� �ل ��ن ال �ص��ال��ح ع��زم��ه ت�ق��دي��م
مقترح بقانون بشأن جعل إعفاء
امل ��وظ � �ف �ي�ن ال � ��ذي � ��ن ب� �ل ��غ م �ج �م��وع
خ��دم �ت �ه��م  25ع��ام��ا م ��ن ال�ب�ص�م��ة
ق��رارا وجوبيا على الوزير وليس
اختياريا كما هو حاليا

الهاجري للعلي :التمديد عاما
لموظفي هيئة الصناعة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ع��اي��د
الهاجري وزير التجارة والصناعة
د .يوسف العلي بالتمديد ملوظفي
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ال��ذي��ن
ي �ش �م �ل �ه��م ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بإحالة من أمضى في الخدمة 30
عاما ملدة سنة لترتيب أوضاعهم
امل��ال �ي��ة ب ��دال م ��ن األش� �ه ��ر ال�ث�لاث��ة
التي قد مددها لهم الوزير مشيرا
إلى أنه وردت إليه معلومات بأن
بعض ال ��وزراء قد م��دد للموظفني
في وزاراتهم سنة.
وق � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن ه� ��ؤالء امل��وظ �ف�ين قد
خ ��دم ��وا وط �ن �ه��م ل �س �ن�ي�ن ط��وي �ل��ة
وجميعهم من الكفاءات الوطنية
وال ب� ��د م� ��ن إع� �ط ��ائ� �ه ��م ال �ف��رص��ة
ل� �ت ��رت� �ي ��ب أوض � ��اع� � �ه � ��م األس � ��ري � ��ة
وظروفهم االجتماعية وما يتطلبه
ذلك من الوفاء بالتزاماتهم املادية
العديدة التي ال يمكن الوفاء بها
خالل ثالثة أشهر فقط.
وأض � ��اف ال �ه��اج��ري أن ال��وزي��ر
العلي يدرك أهمية استقرار هؤالء
وأس��ره��م وحمايتهم م��ن أي آث��ار
سلبية بعد إحالتهم للتقاعد إذا

ماضي الهاجري

م��ا وض�ع�ن��ا ف��ي االع �ت �ب��ار م��ا ط��رأ
على الحالة االقتصادية في البالد
م� ��ن ت� � �ط � ��ورات س �ل �ب �ي��ة ض��اع �ف��ت
األعباء املالية للموظفني وأسرهم
من حيث ارت�ف��اع األس�ع��ار وزي��ادة
املتطلبات اليومية مطالبا الوزير
أن يراعي ظ��روف ه��ؤالء املوظفني
والتمديد لهم.
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الحريجي يسأل عن تجاوزات
الباحثين القانونيين في النيابة
قدم النائب سعود الحريجي
س��ؤاال إل��ى وزي��ر ال�ع��دل ووزي��ر
األوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة
يعقوب الصانع جاء فيه :نصت
امل� � � ��ادة ( )7م� ��ن ال ��دس � �ت ��ور ف��ي
الباب الثاني منه على أن :العدل
وال �ح ��ري ��ة وامل � �س� ��اواة دع��ام��ات
امل�ج�ت�م��ع وال �ت �ع��اون وال �ت��راح��م
ص� �ل ��ة وث � �ق� ��ى ب �ي��ن امل ��واط � �ن �ي�ن.
وأعطى الدستور الحق للدولة
ل �ت �ح �ق �ي��ق ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ب�ين
امل��واط �ن�ي�ن ك �م��ا ج ��اء ف��ي امل ��ادة
( )8وه� � � � ��ي :ت� � �ص � ��ون ال � ��دول � ��ة
دع��ام��ات املجتمع وتكفل األم��ن
وال �ط �م��أن �ي �ن��ة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص
للمواطنني وح�ي��ث ت��ردد إلينا
وج� � ��ود ت� � �ج � ��اوزات ف� ��ي ع�م�ل�ي��ة
قبول املتقدمني للعمل كباحث
ق ��ان ��ون ��ي م �ب �ت��دئ ف ��ي ال �ن �ي��اب��ة
العامة.

سعود الحريجي

ودعا إلى إفادته عن اآلتي:
 ك �ش��ف ب��أس �م��اء امل �ق �ب��ول�ينومعدالتهم؟
 كشف بأسماء غير املقبولنيم �م��ن ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��م ال �ش��روط
امل�ع�ل��ن عنها م��ع وأس �ب��اب ع��دم
قبولهم؟

 م � � ��ا ال � � � �ش � � � ��روط ال� � ��واج� � ��بتوافرها للعمل بوظيفة باحث
ق ��ان ��ون ��ي م� �ب� �ت ��دئ وال � �ت � ��ي م��ن
خالل تمت املوافقة على بعض
املواطنني؟
 ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ص��ورةع��ن ق��رار تشكيل لجنة اختبار
املتقدمني وأسماء أعضاء لجنة
االختبار وكيفية اختيارهم؟
 هل تم قبول احد لم تتوفرفيه ال�ش��روط ال��واج��ب توافرها
للعمل كباحث قانوني مبتدئ؟
إن كانت اإلجابة بنعم فيرجى
ت� ��زوي� ��دي ب ��األس� �م ��اء ال� �ت ��ي ت��م
استثناؤها م��ن ال �ش��روط؟ وما
ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي ل ��ذل ��ك؟ وم��ن
املسؤول عن استثنائهم إن كان
مخالفا للوائح والقوانني؟

برلمان

عسكر يطالب بالتخفيف
من معاناة البدون
ق� � ��دم ال � �ن� ��ائ ��ب ع �س �ك ��ر ال �ع �ن ��زي
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م��ن
معاناة ال�ب��دون ف��ي الحصول على
ال� �ب� �ط ��اق ��ات األم� �ن� �ي ��ة م� ��ن ال �ج �ه��از
املركزي.
وق ��ال ع�س�ك��ر ف��ي االق� �ت ��راح :عند
م��راج �ع��ة االخ � ��وة م ��ن ف �ئ��ة ال �ب��دون
للجهاز امل��رك��زي املعني بشؤونهم
لتسلم البطاقات األمنية ألوالدهم
وأم�ه��ات�ه��م وزوج��ات �ه��م وأشقائهم
ك��ل وف ��ق م��راج�ع�ت��ه ي �ف��اج��أون ب��أن
ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ق ��د م �ن��ع تسليم
اي ش � �خ ��ص م� �ه� �م ��ا ك� ��ان� ��ت ص �ل��ة
قرابته البطاقة التعريفية للبدون
مطالبني بحضور صاحب البطاقة
ش� �خ� �ص� �ي ��ا ل �ت �س �ل �م �ه ��ا ح � �ت� ��ى ل��و
ك ��ان ال�ش�خ��ص ال ��ذي ي��ري��د تسلمه
ال �ب �ط ��اق ��ة ه� ��و ق ��ري ��ب م� ��ن ال ��درج ��ة
األول � � � � ��ى؛ ف� �ه ��و إم � � ��ا أب أو أم أو
شقيق وبالتالي إجبار كبار السن

عسكر العنزي

واألم �ه��ات وامل �ع��اق�ين وك��ل ف��رد في
ال�ع��ائ�ل��ة ع�ل��ى ال �ح �ض��ور شخصيا
ل �ل �ت �س �ل��م وف� � ��ي ذل� � ��ك م �ش �ق ��ة ع �ل��ى
االس ��رة ك��ام�ل��ة وي�ت�س�ب��ب االم ��ر في
ازدح ��ام ش��دي��د عند ش�ب��اك التسلم
م� �م ��ا ي ��زي ��د م� ��ن م� �ع ��ان ��اة ال � �ب ��دون
ويمكن للجهاز املركزي معرفة هل
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الشخص صاحب املعاملة موجود
ف ��ي ال �ك��وي��ت أو م� �غ ��ادر م ��ن خ�لال
ربط شبكة املعلومات مع األجهزة
الحكومية املعنية لتسهيل معرفة
من هو موجود في البالد او مغادر.
وجاء في نص االقتراح:
 ربط شبكة املعلومات بالجهازامل��رك��زي مل�ع��ال�ج��ة اوض� ��اع ال �ب��دون
مع شبكة معلومات املنافذ البرية
والجوية والبحرية لتسهيل معرفة
من هو موجود في البالد او مغادر.
 أخ� � ��ذ ت �ع �ه ��د ع� �ل ��ى ال �ش �خ��صامل �ت �س �ل��م ل �ل �ب �ط��اق��ات األمنية بانه
س� �ي� �ك ��ون م � �س � ��ؤوال م � ��ن ال �ن��اح �ي��ة
القانونية ع��ن أف ��راد أس��رت��ه الذين
تسلم بطاقاتهم األمنية للتخفيف
م ��ن م �ع ��ان ��اة ف �ئ��ة ال � �ب� ��دون خ��اص��ة
ال� �ن� �س ��اء وك � �ب� ��ار ال� �س ��ن وامل ��رض ��ى
واألطفال.

دعا الحكومة إلى التواصل مع البرلمان من خالل جلسة خاصة أو مكتب المجلس

الطريجي :ضبط الهدر الحكومي يغطي جزءا من عجز الميزانية
دعا النائب د .عبدالله الطريجي
ال �ح �ك��وم��ة ال� ��ى ت�خ�ف�ي��ف ان��دف��اع �ه��ا
املحموم نحو رفع الدعوم عن السلع
وال �خ��دم��ات ورف� ��ع االس �ع ��ار وال ��ذي
سيكون املواطن البسيط هو االكثر
تضررا منه ،مشيرا الى ان الحكومة
تتحدث عن خيارات لتعزيز موازنة
الدولة ،لكنها تتناسى ان الضحية
وف � � ��ق ال� � �خ� � �ي � ��ارات امل � �ط � ��روح � ��ة ه��و
املواطن.
واضاف في تصريح صحافي ان
مجلس االمة قال كلمته ،والكثير من

النواب حذروا من اجراءات الحكومة
التقشفية التي ستكون على حساب
املواطن لكن ما نالحظه ان الحكومة
م �ن��دف �ع��ة ج � ��دا ف ��ي ت��وج �ه �ه��ا ل��رف��ع
ال ��دع ��وم ع ��ن ال �خ ��دم ��ات االس��اس �ي��ة
وهو ما يناقض تصريحات الوزراء
املعنيني ب��أن ال �ق��رارات االص�لاح�ي��ة
لن تمس ذوي الدخل املحدود.
واع � ��رب ال �ط��ري �ج��ي ع ��ن ام �ل��ه في
ان ت �ت �م �ه��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ات� �خ ��اذ
ال � �ق� ��رارات ال�ل�ازم ��ة مل�ع��ال�ج��ة ضعف
االي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وان ت�ت��واص��ل

م��ع م�ج�ل��س االم ��ة س ��واء ف��ي جلسة
خاصة للمجلس ،او من خالل مكتب
امل� �ج� �ل ��س ،ب� �ه ��دف م �ن��اق �ش��ة ال �س �ب��ل
املثلى للتعامل مع هذا التراجع في
موازنة الدولة.
وذك � � � ��ر ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ان ال � �ن � ��واب
ي�ت�ف�ه�م��ون ال �ت �ق��اري��ر ال��دول �ي��ة ال�ت��ي
تتحدث عن استمرار انحدار اسعار
ال�ن�ف��ط ،وب��ال�ت��ال��ي ت�ض��رر امل�ي��زان�ي��ة،
اال ان ال� �خ�ل�اف م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ه��و
حول كيفية املعالجة التي يجب أال
تمس املواطنني السيما ذوي الدخل

املحدود.
واش � � � � ��ار ال � � ��ى ان ل � � ��دى م �ج �ل��س
االم��ة ولجانه البرملانية الكثير من
ال �ت �ق ��اري ��ر ال� �ت ��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ه��در
م��ال��ي م �ب��ال��غ ف �ي��ه ل ��دى امل��ؤس �س��ات
الحكومية وق�ي��ادات ال��دول��ة ،مشددا
ع �ل��ى ان ض �ب��ط االن� �ف ��اق ال�ح�ك��وم��ي
م� �ق ��دم ع� �ل ��ى اي اج � � � � ��راءات اخ � ��رى،
ك�م��ا ان م��ن ش ��أن ض�ب��ط ه ��ذا ال�ه��در
توفير ماليني الدنانير التي يمكن
ان ت �غ �ط��ي ج��ان �ب��ا م �ه �م��ا م ��ن ع�ج��ز
امليزانية.

واك��د ان على الحكومة ك��ذل��ك ان
تعطي اهمية مل��ا يمكن ان ي�ق��وم به
القطاع الخاص ،مشيرا الى ان تحرك
الحكومة نحو تنفيذ الخصخصة
خجول جدا وال يتناسب مع األهمية
املعول عليها لهذا القانون الصادر
ع � ��ن امل� �ج� �ل ��س م� �ن ��ذ س� � �ن � ��وات ،وم ��ا
زال��ت خطط الحكومة للخصخصة
حبيسة االدراج موضحا ان هذا هو
افضل وقت الشراك القطاع الخاص
وال �ت �خ �ل��ي ع��ن امل ��راف ��ق ال �ت��ي تشكل
عبئا على الحكومة.

د .عبدالله الطريجي

طالب بمعلومات عن دبلوماسي أجنبي سأل عن طلبة في التطبيقي

الجيران يدعو إلعادة تشكيل لجنة اختيار عميد الشريعة
ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
الجيران باعادة تشكيل لجنة اختيار
عميد الشريعة داع�ي��ا وزي��ر التربية
وزير التعليم العالي د .بدر العيسى
اليقاف العبث باملعايير املوضوعية
وتغييرها لتالئم هوى اعضاء لجان
اخ �ت �ي��ار ال �ع �م��داء وت�ط�ب�ي��ق ال �ل��وائ��ح
املنظمه لهذا الشأن.
وق � � � � � ��ال :ن � � �ن � ��أى ب� ��ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ع��ن
الحسابات الشخصية واآلراء املسبقة

والحفاظ على هيبة مجلس الجامعة
وذلك الصالح منظومة التعليم التي
شهدت تطورا بعهد د .العيسى.
وق��دم ال�ن��ائ��ب ال�ج�ي��ران س��ؤاال الى
وزير التربية وزير التعليم العالي د.
بدر العيسى جاء فيه :نمى الى علمي
ان اح��د الدبلوماسيني االج��ان��ب م.ب
ق��د ذه��ب ال��ى الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ف��ي االس �ب��وع
الثاني من شهر ديسمبر الحالي حيث

طلب م��ن عميدة ال�ق�ب��ول والتسجيل
م� �ع� �ل ��وم ��ات ت �ت �ع �ل��ق ب � �ع ��دد ال� �ط�ل�اب
امل �ق �ي��دي��ن ب��ال�ه�ي�ئ��ة وع� ��دد ال��واف��دي��ن
منهم ونسبة االن��اث وال��ذك��ور وس��أل
اي�ض��ا ع��ن ع��دد ط�لاب البكالوريوس
وال��دب �ل��وم وع ��دد ال�ط��ال�ب��ات ف��ي كلية
ال �ت��رب �ي��ة االس ��اس �ي ��ة ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
م �ع��رف��ة ال �س �ن��ة ال� �ت ��ي ت��أس �س��ت ب�ه��ا
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وان
عميدة القبول والتسجيل د .ر.ا وفرت

ل��ه ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات .وط ��ال��ب اف��ادت��ه
وتزويده باآلتي:
 م � � ��ا ص � �ح � ��ة ال� � ��واق � � �ع� � ��ة امل � �ش � ��ارال � �ي � �ه� ��ا اع � �ل� ��اه اذا ك � ��ان � ��ت االج � ��اب � ��ة
بااليجاب فهل ه��ذا املسلك يتفق مع
االع � ��راف ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة واالج � ��راءات
امل �ف��روض ات�ب��اع�ه��ا م��ن ق�ب��ل البعثات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة االج �ن �ب �ي��ة ل�ل�ح�ص��ول
على املعلومات من الجهات الرسمية
بدولة الكويت؟

 هل قامت العميدة املسؤولة قبلتقديم ه��ذه املعلومات للدبلوماسي
االج�ن�ب��ي ب��ال��رج��وع ل�ل�ج�ه��ات العليا
داخل الهيئة؟
 ه��ل ه �ن��اك ض��واب��ط م�ع�م��ول بهاب � ��ال � ��وزارة ل �ض �ب��ط وت �ن �ظ �ي��م ع�م�ل�ي��ة
تقديم البيانات واملعلومات للجهات
االجنبية؟ اذا كانت االجابة بااليجاب
فما االجراءات ان وجدت؟

د .عبدالرحمن الجيران

06

برلمان

الخميس  20ربيع األول  31 . 1437ديسمبر 2015

رفض المساس بدخل المواطنين

التميمي :ال داعي لطحن
الطبقة المتوسطة
رفض مراقب مجلس األمة النائب
عبدالله التميمي نية الحكومة لرفع
أس � �ع� ��ار ال �ب �ن ��زي ��ن ع �ل ��ى امل ��واط �ن�ي�ن
وتقليص الدعم عن املواد األساسية
ال � �ت ��ي ب ��ات ��ت ال �س �ل �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ت�س��وق ل�ه��ا ف��ي ت�ن��اق��ض واض ��ح مع
خطاب صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورعاه خالل افتتاح دور
االنعقاد الحالي عندما أكد ضرورة
ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق دون امل ��س ب��دخ��ل
املواطنني ومدخراتهم.
وق ��ال أن �ن��ي م��ع س�ي��اس��ة ترشيد
اإلنفاق في الهدر الحكومي ولكن من
باب تقليص املكافآت واملخصصات
التي يحصل عليها القيادين وليس
التوجه مباشرة لجيوب املواطنني
وتحميلهم م��ا ال ط��اق��ة ل�ه��م ب��ه في
ظ ��ل االرت � �ف ��اع ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي األس �ع��ار
الذي يواجهونه.
وأض� � � � ��اف ال� �ت �م� �ي �م ��ي أن وزارة
امل��ال�ي��ة ق ��ادرة ع�ل��ى ت��رش�ي��د اإلن�ف��اق
ب��ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ن��ود ف��ي امليزانية
دون أن يظهر لها أث��ر مباشر على
ج �ي��وب امل��واط �ن�ي�ن ال �ب �س �ط��اء ال��ذي��ن
يعيشون على رواتبهم التي بالكاد
تكفي لتغطية التزاماتهم املعيشية
واالجتماعية.
وت ��اب ��ع ان األس � �ل� ��وب ال� � ��ذي ي�ت��م

aldostoor

عبدالله التميمي

التخطيط ل��ه ع�ب��ر ال�ل�ج��وء ل��زي��ادة
أسعار البنزين واملشتقات النفطية
أو اللجوء إلى تقليص الدعم للمواد
األساسية ه ��و أس� �ل ��وب م��رف��وض
ألن� ��ه األس� �ه ��ل ل��دي �ه��م الف �ت��ا ال� ��ى أن
املخططني لهذا التوجه لن يتضرروا
ول��ن ي�ت��أث��روا م�ب��اش��رة بينما يدفع
املواطن العادي الثمن.
وأش��ار التميمي إل��ى أن امليزانية
العامة للدولة تم تقليصها إل��ى 19
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ب�ع��د أن ك��ان��ت تناهز
 24م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار س �ن��وي��ا وب ��داي ��ة
التخطيط لهذا األمر كان سليما عبر
وضع آليات ولوائح لوقف الهدر في
م�خ�ص�ص��ات ال�س�ف��ر وامل ��ؤت �م ��رات و

املكافآت وغيرها من أبواب اإلسراف
في امليزانية لكن أن يصل األمر إلى
ت�ق�ص��د امل��واط �ن�ين وزي� ��ادة األس �ع��ار
عليهم فهذا توجه خاطئ مستدركا
ال ي � � ��زال ه� �ن ��اك وس� ��ائ� ��ل ت�س�ت�ط�ي��ع
ال�ح�ك��وم��ة ال�ق�ي��ام ب�ه��ا دون أن تؤثر
مباشرة على املواطن الكويتي.
وعبر عن استغرابه من عدم قيام
الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى
لتنويع الدخل خصوصا وأن لديها
آفاقا واسعة وتملك القدرة تنشيط
ال�ق�ط��اع النفطي للقيام بصناعات
نفطية يمكن أن توفر دخال إضافيا
ل �ل �م �ي��زان �ي��ة خ �ل��ال س � �ن� ��وات ق�ل�ي�ل��ة
وت �غ �ط �ي��ة ال �ع �ج��ز م ��ن االح �ت �ي��اط��ي
العام خالل هذه الفترة السيما وأن
ال ��دول ��ة اس �ت �ث �م��رت خ �ل�ال ال�س�ن�ت�ين
األخيرتني أكثر من مائة مليار دوالر
م��ن ف��ائ��ض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط امل��رت�ف�ع��ة
ويمكنها ت�م��وي��ل ال�ع�ج��ز ب��امل��وازن��ة
م � ��ن ع � ��وائ � ��د ه � � ��ذه االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
ف �ض�ل�ا ع ��ن ال �ح �ل��ول ال�ل�اح �ق��ة ال �ت��ي
يمكنها أن تدافع فيها عن املساس
باملواطنني  م �ب��اش��رة ق �ب��ل ال�ل�ج��وء
ل�ص�ن��دوق األج �ي��ال املقبلة وغيرها
من العمليات األخرى التعويضية.

استفسر عن أعضاء جمعية الثقافة االجتماعية

المعيوف يسأل عن ترافع
محام لبناني في خلية العبدلي
وجه النائب عبدالله املعيوف
س� � � ��ؤاال إل� � ��ى وزي� � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ووزي � ��رة
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية هند الصبيح قال فيه:
نظم ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن األندية
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ب��رق��م
( ) 1962 / 24من امل��ادة الثالثة
منه ب��أن تتولى وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل تسجيل
الجمعيات واألن��دي��ة  -وتشهر
قيامها ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية،
وتعاونها في تحقيق أهدافها
ف��ي خ��دم��ة املجتمع ،وذل��ك متى
انطبقت عليها الشروط الواردة
في هذا القانون.
وجاء في نص السؤال:
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ك �ش��فب� ��أس � �م� ��اء أع � � �ض� � ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ث �ق��اف��ة
االجتماعية.
 يرجى تزويدي بصورة منترخيص إنشاء جمعية الثقافة
االجتماعية.
 ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��أس �م��اءم�ج�ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة ال�ث�ق��اف��ة
االجتماعية.
كما ق��دم املعيوف س��ؤاال إلى

عبدالله املعيوف

وزي � ��ر ال� �ع ��دل ووزي � � ��ر األوق � ��اف
وال � �ش� ��ؤون اإلسالمية يعقوب
الصانع جاء فيه :نظم القانون
م�ه�ن��ة امل �ح��ام��اة وال �ت��راف��ع أم��ام
امل �ح��اك��م ال�ك��وي �ت �ي��ة واش �ت��رط��ت
امل � � ��ادة ( )2م ��ن ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
مهنة املحاماة أن يكون كويتي
الجنسية وق��د نمى إل��ى علمي
ب ��أن ��ه ت� ��م م �ن ��ح م� �ح ��ام ل �ب �ن��ان��ي
ال �ج �ن �س �ي��ة م��واف �ق��ة م ��ن ال�س�ي��د
وزير العدل للترافع أمام محاكم
ال �ك��وي��ت ف��ي ال�ق�ض�ي��ة امل�ع��روف��ة
بخلية العبدلي.
وطالب تزويده باآلتي:
– ه��ل ق�م��ت ب��إع�ط��اء م��واف�ق��ة

مل � � �ح� � ��ام ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
بالترافع أمام املحاكم الكويتية
ف��ي قضية خلية ال�ع�ب��دل��ي؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى
ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة م � ��ن ك �ت��اب
الطلب وكتاب املوافقة وتأشيرة
الدخول.
 ه��ل امل �ح��ام��ي امل ��ذك ��ور ج��اءع ��ن ط ��ري ��ق ط �ل��ب أح � ��د م �ك��ات��ب
امل �ح��ام��اة وت�ف��وي�ض��ه ب��ال�ت��راف��ع
ف� ��ي ال �ق �ض �ي��ة امل� � ��ذك� � ��ورة ,وم ��ن
صاحب هذا املكتب؟
 ما السند القانوني إلعطاءهذه املوافقة؟
 ه � ��ل ق� �ض ��اي ��ا أم� � ��ن ال� ��دول� ��ةي� �س� �م ��ح ف� �ي� �ه ��ا مل � �ح� ��ام أج �ن �ب��ي
بالترافع أمام املحاكم الكويتية؟
هل يحق ملحام أجنبي أن يطلع
ع �ل��ى م �ل��ف ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات وأدل� ��ة
االتهام لخلية العبدلي؟ يرجى
ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب � � �ك � ��اف � ��ة األوراق
واملستندات التي تدعم اإلجابة.

دشتي :على هيئة االستثمار عدم المماطلة
في تنفيذ «العمالة المنزلية»
حذر النائب د.عبدالحميد دشتي
للعضو املنتدب لهيئة االستثمار من
استمرار املماطلة في تعطيل تنفيذ
قانون انشاء شركة استقدام العمالة
امل�ن��زل�ي��ة وك��أن��ه ي�ص��ر ع�ل��ى ال��وق��وف
ضد مصالح العباد وبمايوفر على
املواطنني ويعينهم في امر جوهري
من امورهم الحياتية الستقدام خدم

م�ن��ازل�ه��م ب��أس�ع��ار تنافسية ب�ع��د ان
اثقلت كواهلهم أعباء الحياة من كل
صوب .
وأضاف دشتي أن العضو املنتدب
م��آخ��ذن��ا عليه ماتشيلها البعارين
ولجان التحقيق في ادائ��ه وماشاب
امل�ك��ات��ب وامل�ح��اف��ظ وال �ش��رك��ات التي
ه � ��ي ت� �ح ��ت ادارة ه �ي �ئ �ت ��ه ع ��دي ��دة

ومستمرة ف��ي تحقيقاتها وسترفع
تقاريرها للمجلس قريبا جدا ونحن
منتظرون ذلك اليوم.
وخ��اط��ب دش�ت��ي العضو املنتدب
ب �ق��ول��ه :ول�ك�ن��ك الت�ع�ل��م ب ��ان ص�ب��رن��ا
وامل ��واط� �ن�ي�ن ع �ل��ى ت �ع �م��د م�م��اط�ل�ت��ك
ق ��د ن �ف��د ل� �ت� �ج ��اوزه ح � ��دود امل �ع �ق��ول
وب�ش�ك��ل م�ق�ص��ود ب�ع��د ان واف �ت��ك كل

ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وااله �ل �ي��ة بما
ت��وج��ب عليها وف�ق��ا ل�ل�ق��ان��ون ولبت
ك��اف��ة م�ت�ط�ل�ب��ات��ك ع �ل��ى ال �ف��ور اال ان
الهيئة م��ازل��ت تتباطأ ف��ي اج ��راءات
ت��أس �ي��س ال� �ش ��رك ��ة .وت� ��اب� ��ع :اح� ��ذرك
م��ن ان �ن��ا ك �ن��واب ق��د ط�ل�ب�ن��ا ت�ح��دي��د
جلسة خاصة قريبا ملناقشة بعض
ال � �ق� ��وان�ي��ن امل �ت �ع �ط �ل ��ة وع � �ل� ��ى وج ��ه

ال�خ�ص��وص ال�ق��ان��ون ب��ان�ش��اء شركة
اس �ت �ق��دام ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة وع �ه��دا
علينا وح�ت��ى ذل��ك ال �ي��وم ان ل��م تكن
اج � � � ��راءات ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ة ق ��د ت��م
االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ف�س�ن�ط��ال��ب برحيلك
بكل تأكيد.
د.عبدالحميد دشتي
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أكد لبرنامج «هاش تاغ» أن األوضاع المالية العامة للدولة جيدة

الري :استثمارات الكويت تتخطى
 500مليار دوالر
ن � ��اق � ��ش ب� ��رن� ��ام� ��ج «ه � � � ��اش ت � ��اغ»
ال � �ق� ��وان�ي��ن االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وأس � �ع� ��ار
النفط بحضور عضو مجلس األمة
ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري وأس �ت��اذ املالية
العامة في جامعة الكويت د .فاطمة
دش� �ت ��ي ح �ي��ث رف� ��ض ال �ض �ي �ف��ان أي
توجه حكومي لفرض ضريبة تمس
املواطنني حيث أكد النائب الري من
ج��ان�ب��ه أن م�ج�ل��س األم� ��ة ل��ن يسمح
ب �م �ث��ل ه� ��ذا ال �ت��وج��ه ف ��ي ح�ي�ن دع��ت
دشتي إلى اقتصارها على الشركات
التجارية .وفي التفاصيل:
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب أح� � �م � ��د الري أن
مجلس األم��ة يولي اهتماما خاصا
ل �ل �ت �ش��ري �ع��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة وي��دع��م
ج�ه��ود ال�ح�ك��وم��ة مل��واج�ه��ة ت��داع�ي��ات
انخفاض أس�ع��ار النفط مشيرا إلى
أن تقديم خطة التنمية قبل موعدها
ب��ادرة تحدث للمرة األول��ى وتحسب
للسلطتني التنفيذية والتشريعية
حيث أن خطة التنمية هي األس��اس
ال� � ��ذي ي �ب �ن��ى ع �ل �ي��ه ج �م �ي��ع ال �خ �ط��ط
االق �ت �ص��ادي��ة وي� �ح ��دد ال �ت �ش��ري �ع��ات
املطلوبة لدعمها وتيسير تنفيذها.
وت��اب��ع الري :ك��ان��ت ه�ن��اك مشكلة
ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ال � �س� ��اب� ��ق وه � � ��ي ت��أخ��ر
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ت�ق��دي��م خ�ط��ة التنمية
ف ��ي م��وع��ده��ا م �م��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى ع��دم
وض��وع الرؤية االقتصادية املتعلقة
ب � ��امل� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ت � �ن � �م� ��وي� ��ة وح� �ج ��م
املصروفات الخاصة بها وق��د عالج
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ت �ل��ك امل �ش �ك �ل��ة م��ن
خ �ل�ال ح ��ث ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ت�س��ري��ع
وت�ي��رة العمل ونتج ع��ن ذل��ك ص��دور
ال �خ �ط��ة ال �خ �م�س �ي��ة ب �ق��ان��ون وك��ذل��ك
ال� �خ� �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة وه � �م ��ا م� ��ن أه ��م
القوانني التي تحدد مهام الحكومة
ورؤيتها التنموية لتحقيق الطفرة
االقتصادية املأمولة.
وأكد الري أهمية وضوح التصور
وال� � � ��رؤي� � � ��ة ل� � � ��دى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ح� ��ول
األوضاع االقتصادية وكيفية إيجاد
مصادر لتنويع الدخل معتبرا أنها
من أبرز استحقاقات الحكومة خالل
املرحلة الحالية ملواجهة االنخفاض
الكبير ال��ذي ط��رأ على أسعار النفط
وت�ل�اف ��ي اس� �ت� �م ��رار ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة
خالل الفترة املقبلة.
وأوض��ح أن مجلس األم��ة الحالي
قام بالعديد من اإلج��راءات الرقابية
اإلصالحية لتصحيح مسار السلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ح �ي��ث ج �م��ع ال �ح �ك��وم��ة
وديوان املحاسبة في جلسة تاريخية
ق ��ام خ�لال �ه��ا ال ��دي ��وان ب��اس �ت �ع��راض
امل�ل�اح �ظ��ات امل �ت �ك��ررة ع �ل��ى ال�ج�ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب � �ن � ��اء ع � �ل ��ى م ��راج� �ع ��ة

ودراس��ة قامت بها لجنة امليزانيات
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال ��دي ��وان للحسابات
الختامية منذ عشر سنوات فيما قام
الوزراء بتوضيح رؤيتهم وجهودهم
لتالفي تلك املالحظات وخاصة فيما
يتعلق منها بجانب اإلنفاق مشيرا
إل��ى أن مهلة الحكومة التي تعهدت
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ب �ت �ق��دي��م إص�ل�اح��ات �ه��ا
للمجلس ق��د ان�ت�ه��ت م��ع ب��داي��ة دور
االنعقاد الحالي وقد طلبت الحكومة
مهلة أخ��رى حتى نهاية العام وأكد
أن املجلس يهدف من خالل متابعته
املستمرة ألوج��ه اإلن �ف��اق الحكومي
إل� ��ى ت��وج �ي��ه امل �ي��زان �ي��ة وارش� ��اده� ��ا
ب� ��االت � �ج� ��اه ال� �ص� �ح� �ي ��ح وال� � �ح � ��د م��ن
ال� �ت� �ج ��اوزات ال �ت ��ي ك ��ان ��ت م ��وج ��ودة
مؤكدا أهمية ال��دور الرقابي ملجلس
األمة في تحقيق اإلصالح املنشود.
وتابع الري أنه في هذا اإلطار قام
م�ج�ل��س األم ��ة ب ��إج ��راءات استباقية
ل �ق �ض �ي��ة ه� �ب ��وط أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط م��ن
خ�ل�ال ع �ق��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة مل�ن��اق�ش��ة
ال� �ب ��دائ ��ل ال� �ت ��ي ت ��وف ��ره ��ا ال �ح �ك��وم��ة
ل�ت�ع��زي��ز دخ��ل امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة كما
ق��ام��ت وزارة امل��ال�ي��ة ب �ع��رض دراس��ة
ق ��ام ��ت ب� ��إع� ��داده� ��ا ح � ��ول ت ��داع �ي ��ات
ان� �خ� �ف ��اض أس � �ع� ��ار ال �ن �ف ��ط وب �ع��ض
ال�ح�ل��ول امل�ق�ت��رح��ة وب�ع��د مناقشتها
ق ��دم امل �ج �ل��س رؤي �ت ��ه ل�ك�ي�ف�ي��ة إدارة
م �ث��ل ت �ل��ك األزم� � ��ات م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان
ح �س��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذ ه ��و ال �ج��ان��ب األه ��م
ف��ي تلك القضية باعتباره املسؤول
ع��ن ترجمة م��ا ت��م ال�ت��وص��ل إل�ي��ه من
توصيات إل��ى واق��ع ملموس مؤكدا
ع��دم ح��اج��ة الحكومة إل��ى م��زي��د من
التشريعات حاليا وأن القائم منها
ي��ؤدي الغرض لتبقى مهمة مجلس
ال� ��وزراء ف��ي تنفيذ رؤي ��ة السلطتني
لتنويع مصادر الدخل.
المالية العامة
كما أش��ار النائب أحمد الري إلى
أن وج ��ود ع�ج��ز ي�خ��ص س�ن��ة مالية
ال ي �ع �ن��ي ت � � ��ردي األوض � � � ��اع امل��ال �ي��ة
العامة للدولة م��ؤك��دا أن :أوضاعنا
ال�ع��ام��ة ج�ي��دة وال�ع�ج��ز يتعلق فقط
بالعام امل��ال��ي الحالي م��ؤك��دا وج��ود
اك �ث��ر م��ن خ �م��س م��ائ��ة م �ل �ي��ار دوالر
اس� �ت� �ث� �م ��ارات ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال� �خ ��ارج
تمثل فوائض مالية م��ؤك��دا ف��ي هذا
ال �ص��دد أن أف �ض��ل ب��دي��ل ل�ل�ن�ف��ط هو
االستثمار في العنصر البشري من
خ�ل�ال رف��ع ج ��ودة التعليم أم��ا فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ج��وان��ب امل��ال �ي ��ة ف��أش��ار
إل��ى أهمية التركيز على الصناعات
النفطية والتحويلية والتي اعتبرها

أحمد الري

م�س�ت�ق�ب�لا زاه� � ��را س �ي �ع��زز امل ��دخ ��ول
الكويتي النفطي من خالل مضاعفة
أسعاره عن ما إذا صدر في صورته
الخام.
وش��دد الري على أهمية أن تقوم
ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ج �ه ��ود ج� � ��ادة إلي �ج ��اد
ح� �ل ��ول ل �ق �ض �ي��ة ت� �ع ��دي ��ل ال �ت��رك �ي �ب��ة
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة وت� �ص� �ح� �ي ��ح األوض� � � ��اع
م ��ع وج � ��ود ع �م��ال��ة ه��ام �ش �ي��ة ك�ب�ي��رة
ت �س �ت �ن��زف امل � � ��وارد وال ت �ق ��دم ش�ي�ئ��ا
للبالد.
ومن جانب آخر قال النائب الري
إن الحكومة لم تنجح حتى اآلن في
تغيير ال�ن�ظ��رة ال�ن�ي��اب�ي��ة والشعبية
إليها من أنها حكومة طوارئ تعمل
ف�ق��ط ل�ت�ص��ري��ف ال �ع��اج��ل م��ن األم ��ور
ح�ي��ث أن �ه��ا م ��ازال ��ت ت�س�ي�ط��ر عليها
ف�ك��رة ال�ص��رف املتنامي ب��دون عائد
وم ��ردود إي�ج��اب��ي ح�ي��ث ان ميزانية
ال� ��دول� ��ة م �ق �س �م��ة إل� ��ى ث�ل�اث ��ة أق �س��ام
ال �ن �ص��ف م�ن�ه��ا ي��ذه��ب ل �ل �ب��اب األول
ال� �خ ��اص ب ��ال ��روات ��ب وال ��رب ��ع ي��ذه��ب
ل �ل��دع��م وال ��رب ��ع األخ� �ي ��ر ل�ل�م�ش��اري��ع
ال �ت �ن �م��وي��ة م �ش �ي��را إل� ��ى ان م�ج�ل��س
األم� � ��ة ات� �خ ��ذ ع � ��دة ت ��داب� �ي ��ر ل�ت�غ�ي�ي��ر
ث �ق��اف��ة ال� �ص ��رف ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة من
أب � ��رزه � ��ا رب� � ��ط امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ب �خ �ط��ة
التنمية وإل ��زام ال�ج�ه��ات الحكومية
ب�ت��واف��ق ميزانياتها م��ع م��ا ي��رد في
خ�ط��ة التنمية م��ن م�ش��اري��ع معتبرا
أن ج�ه��ود مجلس األم��ة نجحت في
تقليص الفجوة الكبيرة بني امليزانية
الحكومية وم�ش��اري��ع خطة التنمية
وأن ال �ح��اج��ة م��اس��ة ل ��زي ��ادة نسبة
الصرف على املشاريع التنموية.
وأك��د الري أن هناك أوج��ه عديدة

مل��واج �ه��ة ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��وي
ح�ي��ث أن ال �ك��وي��ت م ��رت ب �ه��ذا امل ��أزق
م��ع ب��داي��ة األزم ��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي 2008
وق�ب�ل�ه��ا وأن ال�ق�ض�ي��ة األه ��م تتعلق
بحسن إدارة العجز لضمان تخطيه
دون ترك تداعيات أكثر تأثيرا مشددا
في هذا الجانب إلى أن مجلس األمة
وض ��ع م �ب��دأ ل �ت �ع��ام��ل ال �ح �ك��وم��ة مع
عجز امليزانية وه��و ع��دم مساس أي
إجراءات حكومية بجيوب املواطنني
وخ� ��اص� ��ة م� � �ح � ��دودي ال� ��دخ� ��ل وأك� ��د
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد إل��ى أن أي إج��راءات
ح�ك��وم�ي��ة ت �ع��رض ع �ل��ى امل �ج �ل��س لن
تمر إذا عارضت هذا املبدأ.
مصدر متذبذب
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا أوض � �ح� ��ت اس �ت ��اذ
املالية العامة جامعة الكويت د.فاطمة
دش� �ت ��ي ع � ��دم وج� � ��ود م �ع �ي��ار م �ح��دد
لقياس متانة االقتصاد للدول مشيرة
إل� ��ى خ �ص��وص �ي��ة ال �ح��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب��اع �ت �ب��ار أن م��دخ��ول �ه��ا ي� �ق ��وم ع�ل��ى
مصدر أحادي وهو النفط مما يعني
أن اق �ت �ص��اده��ا م �ت��أرج��ح الع �ت �م��اده
على مصدر ناضب يتعرض الرتفاع
وان�خ�ف��اض ف��ي أس �ع��اره كما ان ق��رار
اإلن �ت��اج واألس �ع��ار ال تحكمه ال��دول��ة
وإنما يخضع ملعايير دولية.
وأش� � � � ��ارت إل � ��ى أن ه� �ن ��اك ال �ك �ث �ي��ر
م��ن ال ��دول ال �ت��ي ل�ه��ا ت �ج��ارب ناجحة
ف ��ي م ��ا ي �س �م��ى ب��االق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ي
معتبرة ذلك دليال دامغا على العالقة
الكبيرة بني التعليم واالقتصاد وأن
االستثمار ف��ي العنصر ال�ب�ش��ري هو
من أنجح التجارب التي تعتبر رافدا
م �ه �م��ا ل �ت �ن��وي��ع ال ��دخ ��ل ل� �ل ��دول ال �ت��ي

تعتمد مصدر متذبذب كالنفط.
واع�ت�ب��رت دشتي ف��ي ه��ذا الجانب
أن امل �ب �ل ��غ امل �خ �ص ��ص ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ف��ي
ال �ك��وي��ت غ �ي��ر ك� ��اف إذا م ��ا أخ� ��ذ ف��ي
االعتبار أن معظمه يستهلك في باب
الرواتب وأن عملية تطويره تدور في
ف�ل��ك  200م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف�ق��ط مشيرة
إلى أن هذا املبلغ غير كاف إطالقا إذا
ما أرادت الكويت الدخول إلى مجال
االس �ت �ث �م��ار امل �ع��رف��ي وال � ��ذي ي�ح�ت��اج
إلى جامعات متطورة وعقول بشرية
ق � ��ادرة ع �ل��ى إح � ��داث ط �ف��رة تعليمية
مطالبة ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ب��رف��ع املبلغ
املخصص لتطوير التعليم واعتماده
من الدولة كمصدر مستقبلي لتنويع
الدخل.
وأك � ��دت دش �ت��ي أن رؤي� ��ة ص��اح��ب
السمو في تحويل الكويت إلى مركز
مالي وتجاري جاءت في وقتها غير
أن إجراءات الحكومة للتنفيذ تأخرت
ك�ث�ي��را فحتى اآلن وم�ن��ذ اإلع�ل�ان عن
ال��رغ �ب��ة األم �ي��ري��ة ات �خ��ذت��ه ال�ح�ك��وم��ة
شعارا لها ولكنها لم تتخذ أي إجراء
على أرض الواقع ينبئ بجديتها في
تحويل الشعار إلى واقع مشيرة إلى
وج� ��ود ع ��دة ع��وائ��ق س �ت �ب��رز أم��ام�ه��ا
عندما تشرع في التنفيذ ومن أبرزها
ع��دم وج��ود ق��اع��دة اقتصادية متينة
لن يتم تحقيقها إال في حالة التحرر
م��ن سيطرة اإلي� ��رادات النفطية على
امل � ��دخ � ��ول ع �ل ��اوة ع �ل ��ى ع � ��دم وج� ��ود
خ �ط��ة واض �ح ��ة ج� ��ادة وف �ع��ال��ة ت�ق��ود
ال� �ب�ل�اد إل� ��ى ت �ح �ق �ي��ق ت �ن �م �ي��ة ح�ق�ي�ق��ة
إضافة إلى الدورة املستندية الطويلة
وب �ي��روق��راط �ي��ة ال �ق �ط��اع ال �ع��ام وع��دم
تنفيذ ال� �ق ��رارات ب��ال�س��رع��ة املطلوبة
وإعادة توزيع نسب اإلنفاق.
وأشارت دشتي إلى أن فرض نظام
ض��ري �ب��ي ال م �ف��ر م �ن��ه غ �ي��ر ان� ��ه الب��د
أن ي�ق�ت�ص��ر ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي على
ال �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة وع� ��دم ال�ت��وج��ه
إل ��ى ف ��رض ض��ري�ب��ة ع�ل��ى امل��واط��ن إال
في حالة تردي األوضاع االقتصادية
بصورة تجعل هذا الحل أم��را ال مفر
منه منوهة إلى أن األوضاع العامة ال
تستدعي تشريعات جديدة بقدر ما
تتعلق بتطبيق ال�ق��وان�ين امل��وج��ودة
وال �ك �ف �ي �ل��ة ب �ح ��ل ج �م �ي��ع م� ��ا ي ��واج ��ه
الحكومة من مشاكل وعراقيل.
ك � �م� ��ا ط� ��ال � �ب� ��ت دش� � �ت � ��ي ب �ت �غ �ل �ي��ب
املصلحة العامة عند تنفيذ املشاريع
التنموية من خ�لال ترتيبها بحسب
األه �م �ي ��ة وامل � � � ��ردود وال �ت ��رك �ي ��ز ع�ل��ى
حزمة املشاريع التي تساهم بدور في
تنويع مصادر الدخل.

مجلس األمة لن
يقبل فرض ضرائب
على المواطنين
تنويع مصادر
الدخل من أبرز
استحقاقات
الحكومة للمرحلة
المقبلة
نحتاج إلى زيادة
ميزانية الصرف على
المشاريع التنموية
د .فاطمة دشتي:
رؤية صاحب السمو
للمركز المالي
والتجاري جاءت في
وقتها والحكومة
تأخرت في التنفيذ
فرض ضريبة
في الوقت الحالي
يجب أن ينصب
على الشركات
التجارية
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أنشطة النواب
في 2015

رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

أنشطة أعضاء مجلس األمة
إعداد :أيمن عبداهلل
وعبده ابراهيم

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

أحمد الري
األسئلة18 :
األجوبة17 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات5 :
اللجان :األولويات وتنمية
الموارد البشرية

تعكس االرق��ام واالحصائيات
تميز االنشطة البرملانية العضاء
مجلس االم��ة ف��ي ع��ام  2015وقد
رص��دت ال��دس�ت��ور ف��ي ه��ذا امللف
وبالتعاون مع قطاع املعلومات
وال� � � ��ذي ي� �ت ��رأس ��ه األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
املساعد خالد املطيري م��ا قدمه
ال �ن��واب م�ن��ذ م�ط�ل��ع ي�ن��اي��ر 2015

أحمد القضيبي
األسئلة31 :
األجوبة22 :
االقتراحات بقانون8 :
الرغبات3 :
اللجان :المالية والتشريعية
والمشتركة من التشريعية
والمالية

وح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال �ع��ام م��ن اس�ئ�ل��ة
وم �ع��دل االج��وب��ة ع�ل��ى اسئلتهم
واقتراحات بقوانني واقتراحات
ب � ��رغ� � �ب � ��ة وط � � �ل � � �ب� � ��ات م� �ن ��اق� �ش ��ة
واالستجوابات التي قدمت.
ف� �ف ��ي ال� �ج ��ان ��ب ال ��رق ��اب ��ي ق ��دم
 42نائبا  980س��ؤاال وك��ان أكثر
ال�ن��واب تقديما لالسئلة النائب
د .ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ط ��ري �ج ��ي ب � �ـ 133
سؤاال يليه النائب د .عبدالرحمن
الجيران بـ  114سؤاال ثم النائب
راكان النصف بـ  52سؤاال ويليه

ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه ب �ـ 47
سؤاال.
وق � � � � � ��دم ال� � � � �ن � � � ��واب  12ط� �ل� �ب ��ا
للمناقشة عن قضايا الغاء الدعم
عن ال��دي��زل والكيروسني وتأبني
امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
وان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي عن
م� �ن ��اط ��ق م� �ت� �ف ��رق ��ة ف � ��ي ال �ك ��وي ��ت
ومالحظات ديوان املحاسبة على
االدارات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وتقارير لجان التحقيق وتأخير
اص � � � � ��دار ال� � �ل � ��وائ � ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة

أحمد مطيع
األسئلة5 :
األجوبة4 :
االقتراحات بقانون5 :
الرغبات9 :
اللجان :العرائض والشكاوى

حمود الحمدان:

خلف دميثير

األسئلة32 :
األجوبة24 :
االقتراحات بقانون3 :
الرغبات12 :
اللجان :المالية والتعليمية
والخطاب األميري وحقوق
اإلنسان والمرأة واألسرة
والمشتركة من التشريعية
والمالية

األسئلة- :
األجوبة- :
االقتراحات بقانون- :
الرغبات- :
اللجان :المالية والمرافق
العامة والمشتركة من
التشريعية والمالية

األسئلة22 :
األجوبة18 :
االقتراحات بقانون3 :
الرغبات2 :
اللجان :الداخلية والدفاع
والمعاقين والتحقيق في
مكتب االستثمار بلندن

سعد الخنفور

سعدون حماد

سعود الحريجي

األسئلة5 :
األجوبة- :
االقتراحات بقانون2 :
الرغبات4 :
اللجان :الصحية

األسئلة21 :
األجوبة15 :
االقتراحات بقانون5 :
الرغبات4 :
اللجان :الصحية

خليل الصالح

األسئلة18 :
األجوبة6 :
االقتراحات بقانون5 :
الرغبات7 :
اللجان :المرافق والميزانيات
واإلسكانية

واالس � � � � ��اءات امل� �ت� �ك ��ررة ل �ل �ق �ض��اء
الكويتي الشامخ وردود ال��وزراء
على مالحظات دي��وان املحاسبة
وت��داع�ي��ات االح ��داث والتصعيد
ال� �س� �ي ��اس ��ي وت � ��أب �ي��ن ال� �خ ��راف ��ي
وشهداء مسجد الصادق.
ك � � �م� � ��ا ش � � �ه� � ��د ال� � � � �ع � � � ��ام 2015
خ� �م� �س ��ة اس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ق��دم �ه��ا
ال �ن��ائ��ب روض � ��ان ال ��روض ��ان ال��ى

التتمة ص09
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أنشطة النواب
في 2015

ملف

رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

في  2015باإلحصائيات واألرقام
تتمة المنشور ص08
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة د.
ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن امل� � ��دع� � ��ج وال� � � ��ذي
رف� � ��ع م� ��ن ج � � ��دول االع� � �م � ��ال ب�ع��د
استقالة ال��وزي��ر وق��دم النائب د.
ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي اس�ت�ج��واب��ا
الى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال� �خ ��ال ��د وق � � ��رر امل� �ج� �ل ��س ش�ط��ب
امل �ح��ور االول ل �ع��دم دس�ت��وري�ت��ه

م � ��ا أدى ال � � ��ى ان � �س � �ح� ��اب م �ق ��دم
االس �ت �ج��واب ورف ��ع االس �ت�ج��واب
م ��ن ال � �ج� ��دول اذ ل ��م ي �ت �ب �ن��ه أح��د
النواب.
وق � � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
اس � �ت � �ج� ��واب� ��ا ل� � ��وزي� � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح ونوقش
االس � � � �ت � � � �ج� � � ��واب ف� � � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة
االفتتاحية لدور االنعقاد الرابع
ف� � ��ي ال � �س� ��اب� ��ع وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن م��ن
اكتوبر املاضي واكتفى املجلس

باملوافقة على بعض التوصيات.
وق � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
اس �ت �ج��واب��ا ال ��ى وزي� ��ر االش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م.
أحمد الجسار ورفع االستجواب
م� ��ن ال� � �ج � ��دول ل� �ق� �ب ��ول اس �ت �ق��ال��ة
الوزير.
وقدم النائبان حمدان العازمي
وراكان النصف الى وزير الصحة
د .علي العبيدي والذي من املقرر
ان ينظره املجلس في جلسة 12
يناير املقبلة.

وف��ي ال�ج��ان��ب التشريعي ق��دم
 44ن��ائ�ب��ا  286اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
وق� � ��دم  41ن��ائ �ب��ا  347اق �ت��راح��ا
برغبة وج��اء ف��ي ص��دارة النواب
مقدمي القوانني النائب الراحل
نبيل الفضل بـ  28اقتراحا يليه
ع �س �ك��ر ال �ع �ن ��زي ب� �ـ  27اق �ت��راح��ا
بقانون والحويلة بـ  16اقتراحا
ب� �ق ��ان ��ون ف �ي �م��ا ك � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب د.
م� �ح� �م ��د ال � �ح ��وي � �ل ��ة ف � ��ي م �ق��دم��ة
ال� �ن ��واب م �ق��دم��ي ال��رغ �ب��ات ب �ـ 69
اقتراحا برغبة.

األسئلة4 :
األجوبة4 :
االقتراحات بقانون1 :
الرغبات12 :
اللجان:

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج

جمال العمر

حمدان العازمي

حمد الهرشاني

األسئلة4 :
األجوبة3 :
االقتراحات بقانون3 :
الرغبات3 :
اللجان :حقوق اإلنسان
والموارد البشرية

األسئلة44 :
األجوبة30 :
االقتراحات بقانون7 :
الرغبات- :
اللجان :الصحية والمرافق

األسئلة- :
األجوبة- :
االقتراحات بقانون1 :
الرغبات6 :
اللجان :الخارجية والمشتركة
من الخارجية والتشريعية

خليل عبداهلل

راكان النصف

روضان الروضان

األسئلة47 :
األجوبة30 :
االقتراحات بقانون9 :
الرغبات7 :
اللجان :العرائض والشكاوى
والتعليمية والخطاب
األميري والموارد البشرية

سلطان اللغيصم
األسئلة13 :
األجوبة11 :
االقتراحات بقانون2 :
الرغبات6 :
اللجان :اإلسكانية والتحقيق
في مكتب االستثمار بلندن
والداخلية والدفاع
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األسئلة52 :
األجوبة39 :
االقتراحات بقانون8 :
الرغبات5 :
اللجان :المرافق واإلسكانية
والتحقيق في مكتب
االستثمار بلندن

سيف العازمي
األسئلة- :
األجوبة- :
االقتراحات بقانون- :
الرغبات- :
اللجان :حماية األموال العامة

األسئلة- :
األجوبة- :
االقتراحات بقانون3 :
الرغبات- :
اللجان :العرائض والشكاوى

صالح عاشور
األسئلة42 :
األجوبة28 :
االقتراحات بقانون12 :
الرغبات11 :
اللجان :المعاقين والمرأة
واألسرة
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أنشطة النواب
في 2015

رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

منها  133للطريجي و 114للجيران و  52للنصف و 47ألبل

 980سؤاال قدمها  42نائبا
طالل الجالل
األسئلة2 :
األجوبة1 :
االقتراحات بقانون1 :
الرغبات2 :
اللجان :الصحية وحماية المال
العام

عبداهلل العدواني
األسئلة8 :
األجوبة7 :
االقتراحات بقانون2 :
الرغبات8 :
اللجان :العرائض والشكاوى
والداخلية والدفاع والمعاقين

فيصل الدويسان
األسئلة8 :
األجوبة7 :
االقتراحات بقانون9 :
الرغبات1 :
اللجان :التشريعية والتعليمية
والمشتركة من التشريعية
والمالية

عادل الجاراهلل
األسئلة5 :
األجوبة3 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات2 :
اللجان :المرافق والميزانيات

عبداهلل المعيوف
األسئلة21 :
األجوبة19 :
االقتراحات بقانون10 :
الرغبات11 :
اللجان :الخطاب األميري
والشباب والرياضة والمرأة
واألسرة والداخلية والدفاع

فيصل الشايع
األسئلة7 :
األجوبة7 :
االقتراحات بقانون3 :
الرغبات1 :
اللجان :المالية واألولويات
وحقوق اإلنسان المشتركة
من التشريعية والمالية

عبدالحميد دشتي
األسئلة26 :
األجوبة11 :
االقتراحات بقانون14 :
الرغبات6 :
اللجان- :

عدنان عبدالصمد
األسئلة16 :
األجوبة13 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات4 :
اللجان :الميزانيات وحقوق
اإلنسان والموارد البشرية

فيصل الكندري
األسئلة44 :
األجوبة38 :
االقتراحات بقانون8 :
الرغبات3 :
اللجان :المالية والخارجية
واإلسكانية والمشتركة
من التشريعية والمالية
والمشتركة من الخارجية
والتشريعية
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 286اقتراحا بقانون لـ 44نائبا
عبدالرحمن الجيران

عبداهلل التميمي

األسئلة114 :
األجوبة56 :
االقتراحات بقانون10 :
الرغبات21 :
اللجان :التشريعية والميزانيات
والمشتركة من التشريعية
والمالية

األسئلة18 :
األجوبة10 :
االقتراحات بقانون9 :
الرغبات1 :
اللجان :حماية األموال العامة
والمرأة واألسرة

األسئلة10 :
األجوبة4 :
االقتراحات بقانون27 :
الرغبات52 :
اللجان :المالية وحقوق
اإلنسان والشباب والرياضة
والمشتركة من التشريعية
والمالية
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رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

النائب الراحل نبيل الفضل تصدر قائمة النواب مقدمي االقتراحات بـ  28اقتراحا

عسكر العنزي

ملف

عودة الرويعي
األسئلة23 :
األجوبة8 :
االقتراحات بقانون5 :
الرغبات2 :
اللجان :العرائض والشكاوى
والتعليمية والخطاب األميري
والموارد البشرية

كامل العوضي

ماجد موسى

األسئلة1 :
األجوبة1 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات2 :
اللجان :الخارجية واألولويات
والمشتركة من الخارجية
والتشريعية

األسئلة5 :
األجوبة4 :
االقتراحات بقانون1 :
الرغبات2 :
اللجان :الداخلية والدفاع

عبداهلل الطريجي
األسئلة133 :
األجوبة94 :
االقتراحات بقانون7 :
الرغبات6 :
اللجان :الميزانيات وحماية
األموال العامة والخطاب
األميري والشباب والرياضة

فارس العتيبي
األسئلة4 :
األجوبة3 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات2 :
اللجان :الخارجية والميزانيات
والشباب والرياضة والمشتركة
من الخارجية والتشريعية

ماضي الهاجري
األسئلة11 :
األجوبة10 :
االقتراحات بقانون2 :
الرغبات3 :
اللجان :حماية األموال العامة
والمعاقين والتحقيق في
مكتب االستثمار بلندن

12

ملف
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أنشطة النواب
في 2015

رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

الحويلة أوال بـ  69تاله عسكر بـ  52فالجيران بـ 21

 347اقتراحا برغبة لـ  41نائبا
مبارك الحريص

األسئلة3 :
األجوبة2 :
االقتراحات بقانون3 :
الرغبات2 :
اللجان :التشريعية
واألولويات المشتركة من
التشريعية والمالية

محمد الجبري
األسئلة11 :
األجوبة4 :
االقتراحات بقانون5 :
الرغبات6 :
اللجان :المالية والتحقيق
في مكتب االستثمار بلندن
المشتركة من التشريعية
والمالية

منصور الظفيري
األسئلة2 :
األجوبة- :
االقتراحات بقانون1 :
الرغبات4 :
اللجان :الصحية واإلسكانية

محمد طنا
األسئلة44 :
األجوبة40 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات9 :
اللجان :الخارجية والمرأة
واألسرة والمشتركة من
الخارجية والتشريعية

محمد البراك
األسئلة7 :
األجوبة5 :
االقتراحات بقانون8 :
الرغبات16 :
اللجان :التشريعية
والمعاقين والمشتركة
من التشريعية والمالية
والمشتركة من الخارجية
والتشريعية

نبيل الفضل
األسئلة37 :
األجوبة26 :
االقتراحات بقانون28 :
الرغبات14 :
اللجان :التشريعية والمرافق
والشباب والرياضة والمشتركة
من التشريعية والمالية
والمشتركة من الخارجية
والتشريعية

محمد الهدية
األسئلة11 :
األجوبة10 :
االقتراحات بقانون4 :
الرغبات- :
اللجان :المرافق

محمد الحويلة
األسئلة38 :
األجوبة31 :
االقتراحات بقانون16 :
الرغبات69 :
اللجان :التعليمية والميزانيات

يوسف الزلزلة
األسئلة12 :
األجوبة6 :
االقتراحات بقانون12 :
الرغبات2 :
اللجان :التشريعية واألولويات
والمشتركة من التشريعية
والمالية والمشتركة من
الخارجية والتشريعية
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أنشطة النواب
في 2015

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

0.8%

ال ��راب ��ع ع �ش��ر (ال �ح ��ال ��ي) ،ت�ص��در
بها قائمة النواب األكثر توجيهًا
لألسئلة البرملانية.

ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ

60.3%

الفضل أوال في االقتراحات
بقوانين والحويلة في الرغبات
 28اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ق��دم�ه��ا
ال� �ن ��ائ ��ب ال� ��راح� ��ل ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
منها  3اق �ت��راح��ات مشتركة مع
عدد من النواب ،احتل بها املركز
األول كأكثر النواب مساهمة في
االقتراحات بقوانني.

13

رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

الطريجي األكثر
توجيها لألسئلة
 133س � ��ؤاال وج �ه �ه��ا ال �ن��ائ��ب
د.عبدالله الطريجي الى ال��وزراء
امل �خ �ت �ص�ين خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن 1
يناير  2015حتى نهاية ديسمبر
 2015م� ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي

ملف

وت� � �ل � ��اه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .م �ح �م��د
ال�ح��وي�ل��ة ص ��دارة ال �ن��واب األك�ث��ر
تقديمًا لالقتراحات برغبة بـ 69
اقترحا برغبة.

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ

ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ

21.3%

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ

69.3%

17.6%

تصنيف االنشطة البرلمانية
تصنيف
األنشطة
العدد
املعدل

إجمالي
االسئلة
980
٪ 60٫3

االقتراحات
بقوانني
286
٪ 17٫6

الرغبات
347
٪ 21٫3

طلبات
املناقشة
12
٪ 0٫8

30.7%

معدل الرد على األسئلة في عام 2015
االسئلة

الجواب

لم يتم الرد

االجمالي

العدد

679

301

980

املعدل

٪ 69٫3

٪ 30٫7

٪ 100

النائب

عدد األسئلة

األجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

8

7

2

8

19

10

11

4

4
52

اإلجمالي
1625
٪ 100

النائب

عدد األسئلة

األجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

أحمد الري

18

17

5

5

عبدالله العدواني

أحمد القضيبي

31

22

8

3

عبدالله املعيوف

21

أحمد مطيع

5

4

5

9

عدنان عبدالصمد

16

13

جمال العمر

4

3

3

3

حمد الهرشاني

-

-

1

6

عسكر العنزي

10

4

27

حمدان العازمي

44

30

7

-

عودة الرويعي

23

8

5

2

حمود الحمدان

32

24

3

12

فارس العتيبي

4

3

4

2

خلف دميثير

-

-

-

-

فيصل الدويسان

8

7

9

1

خليل الصالح

22

18

3

2

فيصل الشايع

7

7

3

1

خليل عبدالله

47

30

9

7

فيصل الكندري

44

38

8

3

راكان النصف

52

39

8

5

1

كامل العوضي

1

1

4

2

روضان الروضان

-

-

3

-

1

ماجد موسى

5

4

1

2

سعد الخنفور

5

-

2

4

ماضي الهاجري

11

10

2

3

سعدون حماد

21

15

5

4

مبارك الخرينج

4

4

1

12

سعود الحريجي

18

6

5

7

مبارك الحريص

3

2

3

2

سلطان الشمري

13

11

2

6

محمد طنا

44

40

4

9

سيف العازمي

-

-

-

-

محمد الهدية

11

10

4

-

صالح عاشور

42

28

12

11

محمد البراك

7

5

8

16

طالل الجالل

2

1

1

2

محمد الجبري

11

4

5

6

عادل الجارالله

5

3

4

2

محمد الحويلة

38

31

16

69

عبدالحميد دشتي

26

11

14

6

منصور الظفيري

2

-

1

4

عبدالرحمن الجيران

114

56

10

21

نبيل الفضل

37

26

28

14

عبدالله التميمي

18

10

9

1

يوسف الزلزلة

12

6

12

2

عبدالله الطريجي

133

94

7

6

اإلجمالي

980

679

286

347

االستجوابات

1

1

1

مالحظة :اجمالي االقتراحات بقوانني والرغبات واالستجوابات هي العدد الفعلي وليس بحسب مساهمات كل نائب

االستجوابات

1

5

ملف
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أنشطة النواب
في 2015

ال

رصدت «الدس��تور» أنش��طة اعضاء مجل��س األمة في عام  2015حيث قدم النواب  980س��ؤاال و 286اقتراح��ا بقانون و 347اقتراحا
برغب��ة و 12طل��ب مناقش��ة كما قدم في الع��ام المنصرم  5اس��تجوابات آخرها من النائبي��ن راكان النصف وحم��دان العازمي إلى وزير
الصحة د .علي العبيدي.

 649جوابا لـ  14وزيرا واإلعالم تصدرت الرد على األسئلة بـ ٪ 95.5

 ٪69.3معدل رد الوزراء على األسئلة في 2015
30.7%

60.7%

0.2%
0.3%

3.5%

4.6%

وزير اإلعالم والشباب

وزير الخارجية

تصنيف األجوبة

80

60

40

20

0
ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺍﻻﻭﻗﺎﻑ

ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺍﻻﻋﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ
ﻭﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻻﻣﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

الوزارة

100

اجمالي االسئلة

معدل ردود الوزراء على األسئلة

الجواب

املعدل

60.7%

4.6%

3.5%

0.3%

0.2%

30.7%

100%

لم يتم الرد

العدد

595

45

34

3

2

301

980

تصنيف ردود الوزراء
املعدل

تصنيف
االجوبة

الجواب

املرفقات لدى
االمانة العامة

ال يتفق مع ضوابط
السؤال البرملاني

عدم
إختصاص

اعتذر
عن الرد

لم يتم
الرد

ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

وزير الشؤون االجتماعية والعمل

معدل ردود الوزراء على أسئلة النواب في عام 2015
االجمالي

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

وزير اإلسكان

الخارجية

16

12

-

2

-

-

14

2

87.5%

الداخلية

47

-

38

-

-

-

38

9

80.9%

الدفاع

9

3

-

3

-

-

6

3

66.7%

التجارة
والصناعة

52

27

-

1

1

-

29

23

55.8%

الدولة
والكهرباء واملاء

60

32

-

8

-

1

41

19

68.3%

االشغال
وشؤون االمة

138

91

4

7

-

-

102

36

73.9%

املالية والنفط

88

54

3

2

2

-

61

27

69.3%

االعالم
والشباب

49

46

-

1

-

-

47

2

95.9%

املواصالت
والبلدية

94

73

-

1

-

-

74

20

78.7%

الشؤون
والتخطيط

87

75

-

2

-

-

77

10

88.5%

التربية
والتعليم

159

72

-

2

-

1

75

84

47.2%

اإلسكان

33

29

-

-

-

-

29

4

87.9%

الصحة

106

65

-

4

-

-

69

37

65.1%

العدل واالوقاف

42

16

-

1

-

-

17

25

40.5%

االجمالي

980

595

45

34

3

2

679

69.3% 301

الجواب

املرفقات
لدى
االمانة
العامة

اليتفق مع
ضوابط
السؤال
البرملاني

اعتذر عن
عدم
الرد
إختصاص

aldostoor
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وزير اإلعالم :إبراز دور الكويت الريادي الثقافي
والحضاري في العالم االسالمي والعربي
قال وزير اإلعالم وزير الدولة
ل�ش��ؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود ان مجلس الوزراء وافق
ع �ل��ى ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
العليا لالحتفال بدولة الكويت
عاصمة للثقافة االسالمية لعام
 2016برئاسة سمو الشيخ جابر

ال �ح �م��د امل� �ب ��ارك رئ �ي��س مجلس
الوزراء.
واض � � � � � ��اف ال � �ش � �ي � ��خ س� �ل� �م ��ان
ال �ح �م��ود ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ(ك��ون��ا)
ام � � � ��س ان ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ت � �ض� ��م ف��ي
عضويتها وزي��ر االع�لام ووزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ووزي��ر

التربية ووزي ��ر التعليم العالي
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ووزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
ب � ��ال � ��وك � ��ال � ��ة ووزي� � � � � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي � ��ر
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى وزي � ��ر

العدل ووزير األوقاف والشؤون
االسالمية .وذكر أن رئاسة سمو
الشيخ جابر املبارك للجنة تؤكد
الدعم الكبير الذي يقدمه سموه
ل �ل �ث �ق��اف��ة الب � � ��راز دور ال �ك��وي��ت
ال ��ري ��ادي ال �ث �ق��اف��ي وال �ح �ض��اري
ف��ي ال �ع��ال��م االس�ل�ام��ي وال�ع��رب��ي

ديوان المحاسبة ينظم ندوة حول
الكفاءات والمهارات اإلدارية
نظم ديوان املحاسبة ندوة بعنوان
(الكفاءات واملهارات اإلدارية) سلطت
الضوء على مفهوم التدرج الوظيفي
وك��ذل��ك امل �س��ار ال��وظ�ي�ف��ي وال �ك �ف��اءات
امل�ط�ل��وب��ة ك��ون�ه��ا أس ��اس ال�ن�ج��اح في
امل�س�ت��وى ال��وظ�ي�ف��ي ،ح�ي��ث إن ت��واف��ر
الكفاءات في الفرد هو معيار الترقي
والتقدم.
وت� �ق ��دم ال �ح �ض��ور ك ��ل م ��ن رئ �ي��س
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� ��اإلن� ��اب� ��ة ع� ��ادل
الصرعاوي ،ووكيل الديوان إسماعيل
الغانم ،والوكالء املساعدين وعدد من
إشرافيي وموظفي الديوان ،وحاضر
ف��ي ال �ن��دوة املستشار بمكتب رئيس
الديوان أ .د .سالم الطحيح.
واس� �ت� �ه ��ل ال �ط �ح �ي ��ح م �ح��اض��رت��ه
ب��إل �ق��اء ال �ض��وء ع�ل��ى م�س��أل��ة ال�ن�ج��اح
ف��ي م�س�ت��وى م�ع�ين م��ؤك��دا أن ذل ��ك ال
يضمن ب��ال�ض��رورة استمرار النجاح
ف ��ي امل �س �ت��وى األع �ل ��ى وه � ��ذا م ��ا دف��ع
ب ��ال �ع ��دي ��د م� ��ن امل ��دي ��ري ��ن إل � ��ى ت�ب�ن��ي
م �ف �ه��وم امل � �س ��ار ال��وظ �ي �ف��ي ب � ��دال م��ن
التدرج الوظيفي.
وأشار كذلك إلى الكفاءات اإلدارية
وعرفها بأنها مجموعة من القدرات

وامل� � �ه � ��ارات ال �ت ��ي ت �ت ��واف��ر ف ��ي ال �ف��رد
وت �س �ه��م ف ��ي ت �م �ي��زه ب�ع�م�ل��ه وت�ق��دم��ه
ف ��ي م� �س ��اره امل �ه �ن��ي ،م �ن��وه��ا ال� ��ى أن
مساهمة تلك ال�ك�ف��اءات ف��ي الوصول
إل ��ى م�س�ت��وى م�ع�ين ق��د ال ت�ن�ج��ح في
إيصاله إل��ى مستوى أعلى ،حيث إن
لكل مستوى وظيفي نوعا معينا من
املهارات.
وزاد أن ال � �ك � �ف� ��اءات ت �ن �ق �س��م إل��ى
ك � � �ف � � ��اءات وظ� �ي� �ف� �ي ��ة وأخ � � � � ��رى ف �ن �ي��ة
وكلتاهما م�ه��م ج ��دا ،ك�م��ا ت�ط��رق في
م �ح��اض��رت��ه إل� ��ى ك� �ف ��اءة االت� �ص ��االت
وه � ��ي ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ارس � � ��ال األف� �ك ��ار
واس �ت �ق �ب��ال �ه��ا وف �ه��م أف �ك ��ار االخ��ري��ن
وم� �ش ��اع ��ره ��م ،وك ��ذل ��ك إل � ��ى ال �ك �ف��اءة
الذاتية وه��ي ق��درة ال�ف��رد على تقييم
نقاط الضعف والقوة عليه واكتساب
م � � �ه� � ��ارات ج � ��دي � ��دة ووض � � � ��ع أه � � ��داف
شخصية ومهنية إضافة إلى املوازنة
بني الحياة العملية والشخصية.
وناقش الطحيح الكفاءة األخالقية
وهي االلتزام باملبادئ التي تفرق بني
م��ا ه��و صحيح وخ��اط��ئ ف��ي أي عمل
او ق ��رار ي�ت��م ات �خ��اذه ،وت �ن��اول ك�ف��اءة
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ف ��رق ال �ع �م��ل ع��ن ط��ري��ق

عادل الصرعاوي

اب��داء الرغبة في العمل بصفة عضو
في الفريق أو جعل املجموعات تعمل
ك �ف��ري��ق ع �م��ل ب �ص �ف��ة ق ��ائ ��د ل �ل �ف��ري��ق،
وأشار أيضا إلى كفاءة إدارة التغيير
وهي قدرة الفرد على تعرف الحاجة
للتغيير وتطبيقه وتحويل التغيير
ف � ��ي االف� � � � � ��راد وامل � � �ه� � ��ام إض � ��اف � ��ة إل ��ى
تأييد االبتكار واالب ��داع ف��ي التغيير
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي .وش ��رح ك �ف��اءات ال�ق�ي��ادة
وم�ن�ه��ا :ك �ف��اءة ال�ت��رك�ي��ز وه��ي ال�ق��درة
على تطوير أه��داف مرتبطة برسالة
امل��ؤس�س��ة وأه��داف�ه��ا وتوصيلها إلى

ال �ع��ام �ل�ين ب��امل�ن�ظ�م��ة ،وك� �ف ��اءة إم ��داد
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال��دع��م وال �ت �ح �ف �ي��ز وه��ي
ال �ق ��درة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ت ��زام اآلخ��ري��ن
ب �م �ه��ام �ه��م وت� �ط ��وي ��ر ه � ��ذا االل � �ت� ��زام،
وت � � �ط� � ��رق أي� � �ض � ��ا ل� � �ك� � �ف � ��اءة ت� �ط ��وي ��ر
ال�ع��ام�ل�ين وه ��ي ال �ق ��درة ع�ل��ى إش�ع��ار
ال�ع��ام�ل�ين بثقته ب�ه��م وق��درت �ه��م على
إن�ج��از مهامهم وتحدياتهم بنجاح
ب�ت�ف��وي�ض�ه��م م �س��ؤول �ي��ات وس�ل�ط��ات
مهمة.
وأوض � � � � � ��ح ال � �ط � �ح � �ي ��ح ف� � ��ي خ� �ت ��ام
م� �ح ��اض ��رت ��ه م� �ج� �م ��وع ��ة أخ � � � ��رى م��ن
كفاءات القيادة مثل :كفاءة إدارة األداء
وه��ي ال �ق��درة ع�ل��ى تحمل املسؤولية
ع��ن أداء امل�ن�ظ�م��ة وامل��وظ �ف�ين ووض��ع
أه � � ��داف واض � �ح ��ة وم �ت��اب �ع��ة ال �ت �ق��دم
ونتائج األداء ،كما بني كفاءة الخبرة
الفنية وه��ي القدرة على إثبات عمق
املعرفة وامل �ه��ارات ف��ي األم��ور الفنية،
واستعرض كذلك كفاءة املبادرة وهي
ال �ق��درة ع�ل��ى م�ع��رف��ة م��ا ينبغي عمله
والقيام به قبل أن يطلب ،وباإلضافة
إل��ى ك�ف��اءة الحسم وه��ي ال�ق��درة على
ات � �خ� ��اذ ق � � � ��رارات ص �ع �ب��ة وال � �ب� ��ت ف��ي
املوضوعات املعلقة.

وت� ��وض� ��ح ح � ��رص س� �م ��وه ع�ل��ى
ال� ��دور ال ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ال�ث�ق��اف��ة في
ت�ط��ور ال�ش�ع��وب وال� ��دول واب ��راز
ال� � ��وج � ��ه ال� � �ح� � �ض � ��اري ل �ل �ث �ق��اف��ة
االسالمية.
الشيخ سلمان الحمود

العمير يكرم الوكيل
المساعد للتنمية لحصوله
على جائزة التميز
ك� � ��رم وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
ل � �ق � �ط� ��اع ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال �ت �ن �م �ي ��ة
ب� ��ال� ��وزارة امل �ه �ن��دس ع�ب��دامل�ح�س��ن
ال �ع �ن ��زي ل �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ج��ائ��زة
ال� � �ش � ��رق األوس� � � � ��ط ال � � � � �ـ 12ل �ت �م �ي��ز
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ت��ي
نظمت في دبي أخيرا.
وقالت وزارة األشغال العامة في
ب�ي��ان صحافي ام��س إن املهندس
العنزي يعد أول شخصية كويتية
ت �ح �ص��ل ع �ل��ى ه� ��ذه ال� �ج ��ائ ��زة ف��ي
القطاع الحكومي.
وأع� � ��رب ال �ع �م �ي��ر ع ��ن س �ع��ادت��ه
ب �ح �ص��ول وزارة األش � �غ� ��ال ع�ل��ى
هذه الجائزة التي تعد أول جائزة
ت �ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
ممثلة بأحد القياديني في القطاع
الحكومي .ودعا إلى بذل املزيد من
ال�ج�ه��ود ل��رف�ع��ة اس ��م ال�ك��وي��ت في
املحافل الدولية.
م��ن ج��ان�ب��ه وع��د ال�ع�ن��زي ببذل
املزيد من الجهود بهدف رفع اسم
الكويت فى املحافل الدولية.

د .علي العمير

وت�ق��ام ج��ائ��زة (ال�ش��رق األوس��ط
للتميز) ف��ي دب��ي س�ن��وي��ا تقديرا
ألف � �ض � ��ل اإلن � � � �ج� � � ��ازات ال� �ق� �ي ��ادي ��ة
اس� �ت� �ن ��ادا إل� ��ى م �ع��اي �ي��ر م�ع�ت�م��دة
ف ��ي اخ �ت �ي��ار وت �ك��ري��م امل��ؤس �س��ات
وال�ش�خ�ص�ي��ات م��ن ص �ن��اع ال �ق��رار
وك �ب��ار التنفيذيني ف��ي القطاعني
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي واالق � � �ت � � �ص � � ��ادي م��ن
أص �ح��اب اإلن �ج��ازات االق�ت�ص��ادي��ة
واإلداري��ة املؤثرة ولدورهم البارز
ف��ي االق�ت�ص��اد اإلقليمي والعاملي
الجديد.

الصحة 1.33 :مليار دينار إلنشاء وتوسعة سبعة مستشفيات

أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� �ص� �ح ��ة أن �ه��ا
رص��دت  1.33مليار دي�ن��ار كويتي
ل�س�ب�ع��ة م �ش��اري��ع إق��ام��ة وت��وس�ع��ة
م�س�ت�ش�ف�ي��ات ج��دي��دة ف��ي مختلف
محافظات البالد.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر إدارة امل� �ش ��اري ��ع
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� � � � ��وزارة امل �ه �ن��دس
ه��اش��م أب��وال �ح �س��ن ل �ـ(ك��ون��ا) ام��س
إن ال � � � � ��وزارة م ��اض� �ي ��ة ف� ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
استراتيجيتها املواكبة للمخطط
ال�ه�ي�ك�ل��ي ل �ل��دول��ة ح�ت��ى ع ��ام 2030
م�ض�ي�ف��ا أن ��ه س�ت�ت��م إض ��اف ��ة 4342
س � ��ري � ��را م � ��ن أص � � ��ل  7000س ��ري ��ر

إل ��ى ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ق��ائ�م��ة
والجديدة.
وذك� � ��ر أب ��وال �ح �س ��ن أن ال � � ��وزارة
خصصت أرض��ا بمساحة  81ألف
متر مربع إلنشاء مستشفى صباح
األح�م��د الجديد ف��ي مدينة صباح
األح�م��د مبينا أن ع��دد األس ��رة في
امل �س�ت �ش�ف��ى ال �ج��دي��د س �ي �ص��ل إل��ى
 700سرير.
ول � � � � �ف� � � � ��ت إل� � � � � � � ��ى أن م� � � � � ��ن ب �ي�ن
املستشفيات الجديدة التي سيتم
بناؤها بالكامل مستشفى الصباح
الجديد بتكلفة تبلغ حوالي 178.9

م�ل�ي��ون دي �ن��ار وب �ع��دد أس ��رة يصل
إلى  771سريرا.
وب�ين أن ه�ن��اك خمسة مشاريع
ت� � ��وس � � �ع� � ��ة س � � ��ري � � ��ري � � ��ة وأج� � � �ه � � ��زة
وم�ع��دات طبية وع�ي��ادات خارجية
مل �س �ت �ش �ف �ي��ات ق ��ائ� �م ��ة ح ��ال� �ي ��ا ه��ي
امل �س �ت �ش �ف��ى األم � �ي� ��ري ب �ت �ك �ل �ف��ة 98
مليون دينار مع زيادة عدد األسرة
إل ��ى  446س��ري��را م�ت��وق�ع��ا تسليم
املشروع عام .2017
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه ل� ��دى االن �ت �ه��اء
م ��ن م� �ش ��روع امل�س�ت�ش�ف��ى األم �ي��ري
ال�ج��دي��د س�ي�ت��م ت��أه�ي��ل املستشفى

القديم مع إع��ادة تصميم وتجديد
غرف العمليات وزيادة عددها إلى
تسع غرف.
وق� � � ��ال أب� ��وال � �ح � �س� ��ن إن ت �ك �ل �ف��ة
توسعة كل من مستشفى الفروانية
بلغت حوالي  265مليون دينار مع
زي��ادة عدد األس��رة إلى  938سريرا
و مستشفى ال�ع��دان بلغت حوالي
 231.9مليون دينار مع زيادة عدد
األسرة إلى  938سريرا ومستشفى
األم � ��راض ال �س��اري��ة ب�ل�غ��ت ح��وال��ي
 53.9مليون دي�ن��ار م��ع زي��ادة عدد
األس� ��رة إل ��ى  255س��ري��را و تكلفة

ت��وس�ع��ة م��رك��ز ال �ك��وي��ت ل�ل�س��رط��ان
بلغت  172.9مليون دينار مع زيادة
عدد األسرة إلى  754سريرا .وأفاد
أب��وال �ح �س��ن ب ��أن م �ش��روع ت��وس�ع��ة
م �س �ت �ش �ف��ى ال� � � � ��رازي ت� ��م ت�س�ل�ي�م��ه
ل �ل��وزارة ف��ي شهر أك�ت��وب��ر املاضي
وتبلغ تكلفته  33مليون دينار مع
زيادة عدد األسرة إلى  240سريرا.
وب �ي ��ن أن م� � �ش � ��روع م �س �ت �ش �ف��ى
جابر األحمد أصبح بعهدة وزارة
األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة ف ��ي ح�ي�ن أح �ي��ل
مستشفى ال�ج�ه��راء قبل ف�ت��رة إلى
ال��دي��وان األم�ي��ري بناء على رغبته

م �ت��وق �ع��ا أن ي �ك��ون ج� ��دول تسليم
م� �ش ��اري ��ع ت ��وس �ع ��ة امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ب� ��واق� ��ع ع � ��ام ون � �ص ��ف ال � �ع� ��ام ل�ك��ل
مشروع.
ومن ناحية اخ��رى أعلنت وزارة
الصحة جاهزيتها واستعداداتها
ال �ك��ام �ل��ة إلج � ��ازة ال��رب �ي��ع وم��وس��م
ال �ت �خ �ي �ي��م ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ن��اط��ق
ال � �ب� ��ري� ��ة ح� �ي ��ث ت � ��م ت ��وف� �ي ��ر ن �ق��اط
اإلس� �ع ��اف ع �ل��ى ال� �ط ��رق ال�س��ري�ع��ة
وتجهيز مراكز إسعاف مؤقتة في
مختلف املناطق البرية.
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كشف في حوار شامل مع «الدستور» عن صرف  16مليون دينار للمستحقين خالل  9أشهر

الفضالة:مكافأة نهاية الخدمة لجميع
الموظفين ترسي العدالة
أجرى الحوار
محمد خالد:
أكد نائب المدير العام
للشؤون التأمينية في
مؤسسة التأمينات
االجتماعية خالد الفضالة
أن القانون رقم 110
 2014/والخاص بمكافأة
نهاية الخدمة قد لبى
مطلبا رئيسيا لقطاع كبير
من الموظفين معتبرا أنه
أرسى العدالة في مختلف
قطاعات العمل الحكومي
واألهلي كاشفا في
حوار خاص للدستور
أن مؤسسة التأمينات
االجتماعية قد صرفت 16
مليون دينار منذ العمل
بالقانون مطلع العام
الجاري.
وأشار الفضالة خالل
حديثه لـ «الدستور» إلى
ان قانون مكافأة نهاية
الخدمة جاء بمبادرة
تشريعية لتوحيد المزايا
المالية لنهاية الخدمة
كما انه عالج ظاهرة
عزوف الكويتيين عن
العمل في القطاع األهلي
وقدم مزايا تشجعهم
على العمل فيه الفتا
إلى تفعيل التعديالت
التي تمت بقانون رقم
 2015/62بزيادة حاالت
االستحقاق.

• م��ا ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ق��ان��ون 2014/100
وامل �ش��روع ال ��ذي ي ��درس ف��ي مجلس األم��ة
بخصوص البديل االستراتيجي؟
يأتي صدور هذا القانون واملعني
ب�م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ليتسق مع
دراسة مشروع البديل االستراتيجي
وتوحيد الرواتب بني جميع الجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��دول��ة ف �ق��د رأت ال�س�ل�ط��ة
التشريعية أن ه�ن��اك غيابا للعدالة
بني مختلف جهات العمل الحكومية
حيث ان ه�ن��اك موظفني ل��دى جهات
تتقاضى مكافأة نهاية خدمة وجهات
أخ��رى ال تتقاضى تلك املكافأة وهو
ما كان موضع شكاوى مستمرة من
هؤالء املوظفني والذين يزيد عددهم
على  300ألف موظف.
• وب ��رأي �ك ��م ب �ع��د ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق ��ان ��ون ه��ل
ت �ع�ت �ق��دون ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه ال �ع��دال��ة ال �غ��ائ �ب��ة بني
موظفي الدولة؟
ل� �ق ��د نجح ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ك ��وي �ت ��ي
بإقراره شمول مكافأة نهاية الخدمة
ل �ك ��ل م ��وظ �ف ��ي ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
مطلب رئيسي ومستحق لهذا العدد
ال�ض�خ��م وح �ق��ق ال �ع��دال��ة ال �ت��ي كانت
غائبة في هذا الجانب.
ول �ق��د ك ��ان ه ��ذا ال �ق��ان��ون م �ب��ادرة
تشريعية تبنتها لجنة تنمية املوارد
ال�ب�ش��ري��ة حيث ق��دم��ت امل �ق �ت��رح إل��ى
الحكومة لتوحيد الجهود البرملانية
والحكومية ح��ول س��ن ق��ان��ون يوحد
امل ��زاي ��ا امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ص��ل عليها
امل � ��وظ � ��ف ف � ��ي ن � �ه ��اي ��ة خ ��دم � �ت ��ه ب�ين
ك��ل موظفي ال��دول��ة على ان يحتفظ
م ��ن ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ح �ق��وق��ه ب��امل��زاي��ا
املمنوحة ل��ه ويحصل على املكافأة
م��ن ي�غ�ي��ب ع��ن م�ن�ظ��وم�ت�ه��ا ليصدر
قانون  2014/100والخاص بمكافأة
ال� �خ ��دم ��ة ل �ج �م �ي��ع ق� �ط ��اع ��ات ال ��دول ��ة
املدنية والعسكرية والذي تم تطبيقه
بدءا من  2015/1/1وتعمل مؤسسة
التأمينات االجتماعية اآلن وفقا لهذا
القانون وتستقبل الحاالت املستحقة
وفقا ألحكامه.
• وم� � ��اذا ع ��ن امل �ع �ن �ي�ين ب��ال �ق��ان��ون م��ن
موظفي الدولة؟
ي� � �س � ��ري ال� � �ق � ��ان � ��ون ع � �ل� ��ى م� � ��ن ت��م
تعيينهم من تاريخ نشر القانون في
الصحيفة الرسمية في 2014/8/10
ويتضمن بالنسبة للقطاع األه�ل��ي
م ��زاي ��ا ت �ت �م��اش��ى م ��ع ت ��وج ��ه ال ��دول ��ة
ف��ي تشجيع ال�ك��وي�ت�ي�ين ع�ل��ى العمل
ب� ��ال � �ق � �ط� ��اع ال � � �خ � ��اص ت �خ �ف �ي �ف ��ا ع��ن
امليزانية العامة للدولة.
وي� � � �س � � ��ري ه � � � ��ذا ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ع �ل��ى
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن امل ��دن� �ي�ي�ن وال �ع �س �ك��ري�ي�ن
م ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وك ��ذل ��ك امل �ش �ت��رك�ين
ب��امل��ؤس�س��ة ع��ن أن�ش�ط�ت�ه��م ال�خ��اص��ة

ه �ن��اك ع ��دة ع�ق�ب��ات ت�ع�ت��رض طريقه
من أبرزها تحميل خزانة الدولة كلفة
وأع�ب��اء إضافية إال ان الرغبة امللحة
م��ن ن ��واب م�ج�ل��س األم ��ة وال�ح�ك��وم��ة
إلن� � �ص � ��اف ه � � ��ذا ال � �ك� ��م ال� �ض� �خ ��م م��ن
املوظفني الذين ال يتقاضون مكافأة
بنهاية خدمتهم دفعت نحو تجاوز
تلك العقبات وبعد اجتماعات عدة تم
االتفاق على صيغة القانون وقامت
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ب ��إع ��داده
وع��رض��ه ع�ل��ى اللجنة ليتم ال�ت��واف��ق
ع �ل��ى م �ق ��دار امل �ك��اف��أة وال �ت ��ي ت �ع��ادل
 18ش�ه��را م��ن امل��رت��ب األس��اس��ي بما
ي �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ت� �ع ��ري ��ف امل � ��رت � ��ب ف��ي
القطاعني العام والخاص ال��وارد في
قانون التأمينات االجتماعية.
خالد الفضالة

التي يزاولونها بموجب ترخيص أو
تصريح صادر من الجهات املختصة
فيما ال يسري القانون على العاملني
ق�ب��ل ن�ش��ره ب�ت��اري��خ  2014/8/10في
القطاع الحكومي املدني والعسكري
والشركات اململوكة للدولة بالكامل
امل�ق��رر لهم مكافأة مالية عند نهاية
ال �خ��دم��ة وت �ص��رف ت�ل��ك امل �ك��اف��أة مل��رة
واحدة وبالتالي من يعود إلى العمل
بعد صرفها لن يخضع للقانون ولن
ي�س�ت�ف�ي��د م �ن �ه��ا م ��رة أخ � ��رى لتحقق
الغرض من إقرارها كما لن يستفيد
م �ن �ه��ا م ��ن س �ب��ق ل ��ه ص � ��رف م �ك��اف��أة
ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة وف�ق��ا ألي ت�ش��ري��ع أو
عقد.
وت� � � �م � � ��ول امل � � �ك� � ��اف� � ��أة ع � � ��ن ط ��ري ��ق
اش� �ت ��راك ��ات ش �ه��ري��ة ت �س �ت �ح��ق ع�ل��ى

املؤمن عليهم بواقع  2.5%من الراتب
ال �خ��اض��ع ل �ل �ت��أم�ين األس ��اس ��ي ب�ح��د
أق� �ص ��ى  1500دي � �ن� ��ار ش �ه ��ري ��ا ول ��ن
تستحق أي اشتراكات عما يزيد على
ذل ��ك أو م��ا ي�ع��د م��ن ع�ن��اص��ر امل��رت��ب
األخرى الخاضعة للتأمني التكميلي
كالبدالت واملكافآت وتساهم الخزانة
ال�ع��ام��ة ف��ي ال�ت�م��وي��ل ب�م��ا ت��ؤدي��ه من
اش � �ت ��راك ��ات ب ��واق ��ع  5%م ��ن امل��رت��ب
املذكور.
والب ��د أن ن�ش�ي��ر ه�ن��ا إل ��ى ان ه��ذا
القانون ه��و خالصة جهد متواصل
م��ن جميع ال�ج�ه��ات املعنية ول�ق��د تم
التوصل إليه بعد جلسات عدة عقدت
ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة ب�ح�ض��ور ممثلني
ع ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ووزارة امل��ال�ي��ة وك��ان��ت

ضوابط الصرف
• حدثنا عن الضوابط التي يتضمنها
القانون لتنظيم عملية صرف املكافآت؟
يشترط القانون استمرار املوظف
على رأس عمله بعد تطبيق القانون
وت �ن �ف �ي��ذه  24ش �ه��را وي�س�ت�ث�ن��ى من
ش � ��رط ه � ��ذه امل � � ��دة م� ��ن وص � ��ل ب �م��دة
خ� ��دم � �ت� ��ه إل� � � ��ى  30ع � ��ام � ��ا وح� � � ��االت
العجز الكامل وال��وف��اة وبلوغ السن
ال�ق��ان��ون�ي��ة ك�م��ا اف ��رد ال �ق��ان��ون نصا
خ��اص��ا يمنع إح��ال��ة أي م��وظ��ف إل��ى
التقاعد ممن بلغ  30عاما بالخدمة
ب�ي�ن ف �ت ��رة ن �ش ��ره ف ��ي 2014/8 /10
وموعد تفعيله مطلع العام الجاري
ح �ت��ى ال ي �ت��م ح��رم��ان��ه م ��ن امل �ك��اف��أة
املالية كما نص القانون على الحاالت
التي يسري عليها القانون والفئات
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من يسري عليهم القانون
ح � � ��دد ق � ��ان � ��ون 2014/100
وال � � �خ� � ��اص ب � �م � �ك ��اف ��آة ن �ه��اي��ة
ال �خ��دم��ة ال �ف �ئ��ات ال �ت��ي ت�س��ري
عليها أحكامه وهم:
 - 1امل � � � � ��ؤم � � � � ��ن ع � �ل � �ي � �ه� ��م
الخاضعون لقانون التأمينات
االجتماعية املشار إليه.
 - 2املستفيدون الخاضعون
ل� �ق ��ان ��ون م� �ع ��اش ��ات وم �ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني املشار إليه
ويشار إليهم في نصوص هذا
القانون باملؤمن عليه.
وي� �س� �ت� �ث� �ن ��ى م� � ��ن ت �ط �ب �ي��ق
أحكام هذا القانون:

 - 1املؤمن عليهم العاملون
ف� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي أو
ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �م� �ل ��وك ��ة ل �ل��دول��ة
ب��ال�ك��ام��ل وامل�س�ت�ف�ي��دون ال��ذي��ن
التحقوا بالعمل قبل نشر هذا
ال� �ق ��ان ��ون ل � ��دى ج� �ه ��ات ت �ل �ت��زم
ق�ب�ل�ه��م ب �ص��رف م �ك��اف��أة م��ال�ي��ة
عند انتهاء الخدمة.
 - 2املؤمن عليهم العاملون
ف� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي أو
ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �م� �ل ��وك ��ة ل �ل��دول��ة
ب��ال�ك��ام��ل وامل�س�ت�ف�ي��دون ال��ذي��ن
اس�ت�ح�ق��وا م �ك��اف��أة م��ال�ي��ة عند
انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا

القانون.
 - 3العاملون املعينون قبل
س��ري��ان ه��ذا ال �ق��ان��ون ف��ي ح��ال
ن�ق�ل�ه��م م��ن امل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة
أو ش ��رك ��ات� �ه ��ا امل� �م� �ل ��وك ��ة إل ��ى
م ��ؤس� �س ��ات ع ��ام ��ة أو ش��رك��ات
أخ� ��رى م �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة بعقد
عمل جديد.
 - 4امل � � � � � ��ؤم � � � � � ��ن ع � �ل � �ي � �ه� ��م
واملستفيدون الذين استحقوا
امل�ك��اف��أة امل�ن�ص��وص عليها في
هذا القانون بعد العمل به.

توفير مزايا
للعاملين في
القطاع األهلي
يشجع الكويتيين
على العمل فيه
استمرار الموظف
على رأس عمله
 24شهرا شرط
للحصول على
المكافأة من دون
الحاالت المستثناة
التأمينات
االجتماعية حصرت
المستفيدين في
جميع قطاعات
العمل
نسبة االستقطاع
بسيطة إذا ما تمت
مقارنتها بقيمة
مكافأة نهاية
الخدمة
تفعيل التعديالت
بقانون رقم
 2015/62بزيادة
حاالت االستحقاق
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إلزام الموظف بمدة استقطاع  18عاما
يعالج السلوك التقاعدي
تتمة المنشور ص16
التي ال يسري عليها كما حل معضلة
من راتبه االساسي أقل من ألف دينار
ب� ��إف� ��راد ن ��ص ي �ف �ي��د ب� ��زي� ��ادة امل��رت��ب
األس��اس��ي  200دي�ن��ار لتلك ال�ح��االت
وبما ال يتجاوز هذا الحد.
ك � �م ��ا ع � ��ال � ��ج ال� � �ق � ��ان � ��ون ال � �ح� ��االت
ال�ت��ي تنتهي خدمتها أث�ن��اء تطبيق
ال�ق��ان��ون خ�ل�ال  24ش�ه��را وال ت�ن��درج
تحت املستحقني للمعاش التقاعدي
وه��ؤالء يطبق عليهم نظام الصرف
دف� � � �ع � � ��ة واح � � � � � � � ��دة وت � � �ش � � �م � ��ل ق� �ي� �م ��ة
االش�ت��راك��ات يضاف إليها عائد 5%
كما حدد القانون حدا أدنى للمكافأة
امل��ال �ي��ة ب �م��ا ال ي �ق��ل ع��ن  9أش �ه��ر في
حالة الوفاة.
• ولنتحدث أيضا عن جهود مؤسسة
التأمينات لتفعيل القانون؟
ب �ع��د ن �ش��ر ال �ق��ان��ون ف��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية ق��ام��ت مؤسسة التأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب ��ات� �خ ��اذ اإلج� � � � ��راءات
ال�لازم��ة للتطبيق من إع��داد البرامج
اآللية ومخاطبة الجهات الحكومية
إلف ��ادت� �ن ��ا ب��ال �ف �ئ��ات ال �ت ��ي ت�ت�ق��اض��ى
مكافآت عن طريقها والجهات التي
ال تمنح موظفيها م�ك��اف��أة ح�ي��ث ان
القانون ال يسري على من يتقاضى
م�ك��اف��أة ع��ن ط��ري��ق ج�ه��ة ال�ع�م��ل وق��د
ع� �ق ��دت امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ه � ��ذا ال �ص ��دد
ورش عمل بعد نشر القانون لجميع
جهات الدولة لتوعيتهم عن القانون
وت��وض �ي��ح ك�ي�ف�ي��ة ت�ط�ب�ي��ق أح �ك��ام��ه
بصورة صحيحة وعن آلية التنسيق
بني املؤسسة وجهات األعمال بجميع
قطاعات ال��دول��ة املدنية والعسكرية
واآلن وحتى ه��ذا ال��وق��ت يتم تفعيل
ال �ق��ان��ون ب�ي�س��ر وس �ه��ول��ة ح�ي��ث يتم
استقطاع  2.5باملئة من املوظف في
حني تتحمل خزينة الدولة  5باملئة.
نسبة االستقطاع
• ول�ك��ن ه�ن��اك م��ن ي��رى أن ال �ق��ان��ون ال
يفيده ألنه يموله بنسبة االستقطاع؟
هذا الكالم غير صحيح والقانون
أنصف قطاعا كبيرا كان ال يتقاضى
أي م�ك��اف��أة ع��ن س�ن��وات ال�خ��دم��ة كما
أن نسبة االستقطاع بسيطة إذا ما
ت��م م�ق��ارن�ت�ه��ا ب�ق�ي�م��ة م �ك��اف��أة نهاية
ال �خ��دم��ة ومل��زي��د م��ن اإلي �ض��اح ن�ق��ول
ان االس �ت �ق �ط��اع ي �ك��ون مل� ��دة ث�م��ان�ي��ة
ع �ش��ر ع��ام��ا ب��ال�ن�س��ب امل��وض �ح��ة 2.5
 %من قيمة ال��رات��ب على املوظف و5
باملئة م��ن خ��زان��ة ال��دول��ة ع�لاوة على
 200دي �ن ��ار مل ��ن ي �ق��ل رات �ب ��ه ع ��ن أل��ف
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا

مبنى التأمينات االجتماعية

ل�ن�ض��رب م�ث��اال ب�م��ن ي�ت�ق��اض��ى رات�ب��ا
اقل من ألف دينار يتم حساب راتبه
االساسي بعد إضافة  200دينار ال
يتحمل عنها أي استقطاع وبالنظر
إلى النسب املذكورة فإن الدولة تدفع
شهريا ضعف نسبة االستقطاع التي
يدفعها املوظف وعلى ذلك يستطيع
كل منصف القول إن هذا القانون في
ص��ال��ح امل ��واط ��ن ب�ن�س�ب��ة  100%فقد
حوله من موظف ال يتقاضى مكافأة
إلى مساواته بمن يتقاضى وتتحمل
الدولة ضعف ما يدفعه شهريا فمن
رات �ب��ه  800دي �ن��ار ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
ي �س �ت �ق �ط��ع م �ن��ه ش �ه��ري��ا  20دي� �ن ��ارا
وع� �ن ��د وص � ��ول ال� �ح ��د األق� �ص ��ى مل��دة

االشتراكات  18عاما يكون مجمل ما
يدفعه امل��وظ��ف  4آالف و 320دي�ن��ارا
وتتحمل عنه الحكومة  8آالف و640
دي �ن��ارا م��ن قيمة االش �ت��راك��ات بينما
تصل مكافأته إلى  18ألف دينار في
حني ان��ه قبل تطبيق القانون ك��ان ال
يحصل على شيء.
ون �ظ��ام ع�م��ل م��ؤس�س��ة التأمينات
االجتماعية يعتمد على الصناديق
ال � � �ت � ��ي ت � ��دي � ��ره � ��ا م � �ث � ��ل امل � �ع � ��اش � ��ات
وال � � � � ��زي � � � � ��ادات وال � � � �ب� � � ��اب ال � �خ� ��ام� ��س
وال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن وال� �ب� �ط ��ال ��ة وأخ � �ي� ��را
ص � �ن� ��دوق م� �ك ��اف ��أة ن� �ه ��اي ��ة ال �خ��دم��ة
والذي يستقبل مخصصاته الشهرية
م ��ن م�س�ت�ق�ط�ع��ات امل��وظ �ف�ي�ن ون�س�ب��ة

الدولة شهريا والتي تقوم املؤسسة
ب��اس�ت�ث�م��ار أم ��وال ال�ص�ن��ادي��ق ودف��ع
املكافآت منها.
• ه��ل ت��م تفعيل التعديالت التي
تمت من خالل القانون 2015/62؟
ن�ع��م ل�ق��د ت��م ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون 100
 2014/بقانون رقم  2015/62بإضافة
ح � � ��االت اس �ت �ح �ق ��اق مل� �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة
الخدمة من تاريخ نشر القانون في
 2014/8/10وه � ��م :ح � ��االت ال ��وف ��اة
وال �ع �ج��ز ال �ك��ام��ل وال �ق �ي��ادي�ين ال��ذي��ن
تنتهي خدمتهم بعدم التجديد كما
اضيف املعاق واملكلف برعايته ممن
انتهت خدمتهم طبقا ألحكام قانون
املعاقني رقم  2010/8إذا كانت درجة
اإلع ��اق ��ة ت �ح��ت ال �ع �ج��ز ال �ك��ام��ل على
ان ي �ص��رف امل �ك��اف��أة ح ��ال استحقاق
املعاش التقاعدي من دون انتظار.
ك�م��ا ت��م بالتعديل األخ �ي��ر إض��اف��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال � �ع ��ام � �ل �ي�ن ب��ال �خ �ل �ي��ج
وال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �خ��ارج وأص� �ب ��ح ه��ذا
القانون يسري عليهم.
السلوك التقاعدي
• وكيف عالج القانون تأثير املزايا التي
وفرها على السلوك التقاعدي للموظفني؟
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �س �ل��وك ال�ت�ق��اع��دي
م �ه ��م ج � ��دا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى ال � �ت� ��وازن
وع � ��دم زي � ��ادة ن �س �ب��ة ال �خ ��ارج�ي�ن من
ال �خ ��دم ��ة وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م��زاي��ا ال �ت��ي
أق � � ��رت ل �ن �ه ��اي ��ة ال � �خ ��دم ��ة ق � ��د ت �ك��ون
داف �ع��ا رئ�ي�س�ي��ا للتقاعد ول� ��ذا أل��زم
ال�ق��ان��ون ب�م��دة اس�ت�ق�ط��اع ال ت�ق��ل عن
 18ع��ام��ا وذل ��ك ح�ت��ى ي�ح��ث امل��وظ��ف
على االستمرار في الوظيفة ليتمتع

م

الحالة

العدد  /املبلغ

1

أعداد املستفيدين من القانون حتى 2015/9/1

1187

2

إجمالي املبالغ التي تم صرفها حتى 2015/9/1

16مليون دينار

3

الحد األدنى للراتب األساسي املستحق لالستقطاع

أقل من 1000د

4

الحد األقصى للراتب األساسي املستحق لالستقطاع

1500د

5

إجمالي نسبة االستقطاع

% 7.5

6

مدة االستقطاع

 18عاما

7

متوسط إجمالي االستقطاع الشهري

 12مليون دينار

8

الحد األدنى لقيمة املكافأة

 18ألف دينار

9

الحد األعلى لقيمة املكافأة

 27ألف دينار

مالحظات

يتم إضافة  200دينار
لراتبه األساسي دون
استقطاع
 2.5باملئة من املوظف
و 5باملئة مساهمة
حكومية

بمزايا زي��ادة ال��رات��ب م��ن دون س��داد
اش� �ت ��راك ع ��ن ت �ل��ك ال ��زي ��ادة وع�م��وم��ا
ال ن �س �ت �ط �ي��ع ال �ح �ك��م ع �ل��ى ال �س �ل��وك
ال �ت �ق��اع��دي ل�ل�م��وظ�ف�ين إال ف��ي مطلع
 2017بعد مرور  24شهرا من تاريخ
العمل بالقانون.
• لنتحدث ع��ن األرق ��ام امل��وج��ودة
ل��دي �ك��م م �ن��ذ ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��ان��ون مطلع
العام الجاري؟
ف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��االش� � �ت � ��راك � ��ات
ب �ص �ن ��دوق م �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة
ن � �س � �ت � �ط � �ي ��ع ال � � � �ق� � � ��ول إن م� �ت ��وس ��ط
االش � �ت� ��راك� ��ات ال �ش �ه ��ري ��ة ق� ��راب� ��ة 12
م � �ل� � �ي � ��ون دي� � � �ن � � ��ار ش� � �ه � ��ري � ��ا ب � ��واق � ��ع
م� � ��ا ي � �ن� ��اه� ��ز  4م �ل��اي �ي��ن دي � � �ن� � ��ار م��ن
االس �ت �ق �ط ��اع ��ات وق� ��راب� ��ة  8م�لاي�ين
دينار من الحكومة.
وق� � � ��د ب� �ل� �غ ��ت اع� � � � � ��داد م� � ��ن ت �س �ل��م
مكافأته وفقا للقانون الجديد 1187
م� ��ن ج �م �ي��ع ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �ق �ط��اع��ات
الحكومية واالهلية والنفطية وقيمة
امل�ك��اف��آت ال�ت��ي ص��رف��ت ح�ت��ى اآلن ما
يقارب  16مليون دينار.
ه � ��ذا ب �خ �ص��وص م� �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة
ال � � �خ� � ��دم� � ��ة أم � � � � ��ا ع� � � ��ن ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ش �ك��ل ع � ��ام ن� �ق ��ول ان
ع� ��دد امل ��ؤم ��ن ع �ل �ي �ه��م ل� ��دى م��ؤس�س��ة
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة  328أل��ف
و 945تدفع الدولة االشتراكات عنهم
وتصرف املعاشات ل �ـ 112أل��ف و423
م �ت �ق��اع��دا م��دن �ي��ا وع �س �ك��ري��ا وب ��اب
خ��ام��س إض��اف��ة إل ��ى  1697عسكريا
غ�ي��ر ك��وي�ت��ي و 74أل��ف و 209ح��االت
م �س �ت �ح �ق��ة ع� ��ن م� �ع ��اش ��ات امل �ت��وف�ي�ن
وتقدر أم��وال املعاشات التي تصرف
ش �ه��ري��ا ب �ح��وال��ي  85م �ل �ي��ون دي �ن��ار
تحت مظلة التأمينات االجتماعية
ال�ت��ي ت��دي��ر املحفظة وت�ت��ول��ى ص��رف
تلك املعاشات.
الضمان االجتماعي
• أي��ن ت��رى م��وق��ع ال�ك��وي��ت فيما يتعلق
بقوانني الضمان االجتماعي بشكل عام؟
الكويت تمتلك افضل قانون ضمان
اجتماعي بالعالم ول�ي��س بالخليج
فقط من حيث امل�لاءة املالية واملزايا
ون �س �ب��ة امل �ع ��اش ح �ي��ث ت �ص��ل نسبة
املعاش للمتقاعدين من املدنيني إلى
 95%والعسكريني  100%باإلضافة
إل� ��ى امل �ك ��اف ��أة ع ��ن امل � ��دد ال� ��زائ� ��دة عن
الحد األقصى وشمول البدالت ضمن
ال�ت��أم�ين إض��اف��ة إل ��ى ال ��زي ��ادات التي
تصرفها الدولة ألصحاب املعاشات
التقاعدية وت�س��اه��م ال��دول��ة ف��ي دعم
ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ح �ي��ث ت �ص��ل م�س��اه�م��ة
الدولة في الضمان االجتماعي على
جميع القوانني املقررة إلى .% 15.5

 12مليون دينار
شهريا متوسط
قيمة االشتراكات
الشهرية من
الخزانة العامة
واالستقطاعات
الكويت تمتلك
أفضل قانون
ضمان اجتماعي
بالعالم من حيث
المالءة المالية
والمزايا
 1187شخصا
تسلموا
مكافأتهم خالل
تسعة أشهر من
تطبيق القانون
 328ألف فرد
تشملهم
مظلة التأمينات
االجتماعية

18

ملف
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الخميس  20ربيع األول  31 . 1437ديسمبر 2015

أحداث  2015في صور

يناير

1/22

وفد مجلس األمة يعزي بوفاة امللك عبدالله بن عبدالعزيز

الغانم يعزي امللك سلمان في وفاة امللك عبدالله

«الدستور» توثق
 2015بالصور
س��وي�ع��ات قليلة وي�ن�ت�ه��ي ع��ام
 2015ال�ح��اف��ل ب��االح��داث املحلية
واالقليمية والدولية على مختلف
االصعدة ،وبهذه املناسبة تسلط
«ال� ��دس � �ت� ��ور» ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى اه ��م
االح � � � � ��داث ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة امل �ح �ل �ي��ة
اض ��اف ��ة إل� ��ى ان �ش �ط��ة وان � �ج� ��ازات
م �ج �ل��س االم� � ��ة م� ��ن خ �ل��ال ال �ب ��وم
ص ��ور ي��وض��ح م �س �ي��رة وح �ص��اد

امل � ��ؤس � �س � ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة خ �ل�ال
ه��ذا ال �ع��ام ب��داي��ة م��ن اج�ت�م��اع��ات
السلطتني ملناقشة اه��م القضايا
التي ط��رأت خ�لال العام كعاصفة
ال �ح��زم وم �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت فيها
وب� �ح ��ث االس� � �ت� � �ع � ��دادات االم �ن �ي��ة
ملواجهة االرهاب مرورا بالحادث
االره��اب��ي ال��ذي ه��ز ال�ع��ال��م اجمع
بتفجير مسجد االم��ام ال�ص��ادق،

فبراير

2/12

وافتتاح دور االنعقاد الرابع من
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع عشر
واف� �ت� �ت ��اح اس� �ت ��اد ج ��اب ��ر وص ��وال
ال��ى ال �ح��ادث االل�ي��م ال��ذي تعرض
ل��ه ال�ن��ائ��ب ال�ف��اض��ل ال��راح��ل نبيل
الفضل ووافته املنية داخ��ل قاعة
عبدالله السالم.
الغانم مع الصرعاوي في جلسة مناقشة تقارير ديوان املحاسبة

2/12

مناقشة تقارير الديوان

1/22

مارس

رئيس مجلس األمة ملقيا كلمته أمام املؤتمر اإلسالمي في اسطنبول

3/28
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19

أحداث  2015في صور

أبريل

4/1

اجتماع السلطتني بشأن عاصفة الحزم

4/12

الغانم خالل اجتماعه مع رئيس البنك الدولي

4/20

جلسة برملان الطالب

مايو

5/11

الغانم والوفد املرافق له مع رئيس الوزراء الباكستاني

5/15

رئيسة كوريا الجنوبية مرحبة بالرئيس الغانم

ملف

5/19

الشيخ صباح الخالد يطلب شطب املحور األول من استجوابه

5/19

استجواب دشتي لوزير الخارجية

20

ملف

يونيو
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أحداث  2015في صور
6/7

6/26

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح متفقدا موقع تفجير مسجد الصادق فور حدوثه

رئيس مجلس األمة خالل اجتماعه مع نبيه بري

6/26

سمو ولي العهد في موقع تفجير مسجد الصادق

يونيو

الغانم والنواب خالل تشييع جثامني مسجد الصادق

6/27

اجتماع السلطتني عقب تفجير مسجد الصادق

6/27

6/27

الغانم والحمود والصانع يتلقون العزاء في شهداء املسجد الصادق
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سبتمبر

ملف

أحداث  2015في صور
9/14

لقطة جماعية تضم الغانم والوفد املرافق مع املحاربني القدامى البريطانيني

أكتوبر

افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل الـ 14

خادم الحرمني مرحبا برئيس مجلس األمة

10/26

عشاء السلطتني في ديوان الغانم

10/27

نوفمبر

21

10/27

استجواب طنا لوزيرة الشؤون في جلسة االفتتاح

11/25

ديسمبر

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح محييا الجماهير في حفل افتتاح استاد جابر الدولي

12/18

22

متابعات

مايو
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5/22

الراحل جاسم الخرافي

5/22

5/22

سمو ولي العهد يعزي مرزوق الغانم بوفاة الخرافي

صالة الجنازة على جثمان الخرافي

5/22

في ذمة اهلل
فقدت الكويت في العام 2015
ع� � � ��ددا م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ال �س ��اب �ق�ي�ن
وال�ح��ال�ي�ين ال��ذي��ن اث ��روا الحياة
ال�ن�ي��اب�ي��ة وس��اه �م��وا ف��ي ارس ��اء
م � � �ب� � ��ادئ ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة ع �ل��ى
م� � ��دار س � �ن� ��وات ع �ض��وي �ت �ه��م ف��ي
م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة وق� � � ��د ت� �م� �ي ��زوا
ب��ال�ع��دي��د م��ن ال �ص �ف��ات ال�ع��دي��دة
م� ��ن ح �س ��ن ال �خ �ل ��ق واالخ �ل ��اص
والوفاء واالمانة وحسن املعشر
وال �ت �ع��اون م��ع زم�لائ �ه��م ال �ن��واب

وسطروا النفسهم تاريخا زاهرا
وم� �ش ��رف ��ا ت �ف �ت �خ��ر ب� ��ه االج� �ي ��ال
وتتعلم منهم.
 ف� � �ف � ��ي  30ي� � �ن � ��اي � ��ر ت� ��وف� ��ىالنائب االسبق وعضو املجلس
التأسيسي عباس حبيب مناور.
 ف� ��ي  22م ��اي ��و ت ��وف ��ى ال �ن��ائ��باالس� � �ب � ��ق ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة

التتمة ص21

سمو األمير مقدما واجب العزاء ألسرة الخرافي

يناير

وفاة النائب السابق عباس مناور

1/30

مارس

وفاة النائب السابق سالم الحماد

3/25

يونيو

وفاة النائب السابق هادي هايف الحويلة

6/15
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6/26

جنازة النائب الراحل عبدالعزيز العدساني

العدساني مترأسا جلسة افتتاح عام 1992

عام 2015
تتمة المنشور ص20
السابق جاسم عبداملحسن الخرافي.
 في  16يونيو توفى النائبالسابق هادي هايف الحويلة.
 ف��ي  25ي��ون�ي��و ت��وف��ى رئيسديوان املحاسبة والنائب السابق
عبدالعزيز يوسف العدساني.
 في  24أغسطس توفى النائبالسابق فالح نايف الحجرف.
 -في  16نوفمبر توفى النائب

6/15

نوفمبر

آخر مداخلة للراحل نبيل الفضل

23

8/24

وفاة النائب الراحل نايف الحجرف

11/16

11/16

السابق يوسف خالد املخلد.
 في  16نوفمبر توفى النائبالسابق د .ناصر صرخوه.
 في  22ديسمبر توفى النائبنبيل الفضل داخل قاعة عبدالله
السالم.

وفاة النائب السابق يوسف املخلد

ديسمبر

أغسطس

متابعات

12/22

وفاة النائب السابق د .ناصر صرخوه

12/22

الغانم يأمر بإخالء القاعة بعد وفاة الفضل

12/23

الغانم واملبارك في تشييع الفضل

24

األخيرة
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توزيع  61.7بالمئة
من القسائم في المطالع
أع � �ل � �ن ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للرعاية السكنية عن توزيع 7517
قسيمة بنسبة  61.7ف��ي امل�ئ��ة من
ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م�ش��روع
ج �ن��وب امل� �ط�ل�اع االس �ك��ان��ي ال�ت��ي
يبلغ ع��دده��ا الكلي  12177وح��دة
للسنة املالية .2016 - 2015
وق � ��ال � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان

ص � �ح � �ف� ��ي ام � � � � ��س ان ال � �ق � �س� ��ائ� ��م
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� ��م ت��وزي �ع �ه��ا
خ �ص �ص��ت ل �ل �م��واط �ن�ين أص �ح��اب
ال�ط�ل�ب��ات اإلس�ك��ان�ي��ة ال �ت��ي وردت
أول � ��وي� � �ت� � �ه � ��م ال � �ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة ع �ل��ى
املشروع.
واض � � ��اف � � ��ت ان م� � ��ا ت� �ب� �ق ��ى م��ن
ال ��دف� �ع ��ات س �ي �ت��م االع � �ل ��ان ع�ن�ه��ا

وت � � ��وزي� � � �ع� � � �ه � � ��ا وف � � � �ق� � � ��ا ل � � �ج� � ��دول
ال�ت��وزي�ع��ات للسنة امل��ال�ي��ة ليكون
امل�ت�ب�ق��ي م��ن ال �ق �س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة
باملشروع ( )4660قسيمة.
وذك � � ��رت ان � ��ه ت� ��م االن� �ت� �ه ��اء م��ن
توزيع الضواحي (ان  8وان  9وان
 )11ف��ي م �ش��روع ج �ن��وب امل �ط�لاع
ويجري حاليا توزيع ثالث دفعة

البلدية تضبط  650كيلو
من الفقع الفاسد
من الضاحية (ان  )10وفقا لجدول
التوزيعات للسنة املالية - 2015
 2016استكماال للخطة االسكانية
قصيرة األجل لهذه السنة املالية.

الهالل األحمر تطلق حملة الشتاء
الدافئ في لبنان
اط�ل�ق��ت جمعية ال �ه�لال االح�م��ر
ال �ك��وي �ت��ي ح �م �ل��ة (ال �ش �ت��اء ال��داف��ئ
 )2016مل� �س ��اع ��دة  30ال � ��ف اس� ��رة
سورية نازحة في لبنان.
وق��ال موفد الجمعية الى لبنان
د .م �س��اع��د ال �ع �ن��زي ل� �ـ«ك ��ون ��ا» ان
الحملة تتضمن توزيع مساعدات
غذائية وبطانيات وادوية حيث تم
ام��س ت��وزي��ع م�س��اع��دات ع�ل��ى 700
اس ��رة س��وري��ة ن��ازح��ة ف��ي مناطق
ال �ب �ق��اع وب�ع�ل�ب��ك وامل � ��رج .واض ��اف
ان م �ش��اري��ع ال �ج �م �ع �ي��ة ك �م �ش��روع
ال��رغ �ي��ف وم� �ش ��روع غ�س�ي��ل ال�ك�ل��ى
م �س �ت �م��رة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان وت �س �ت �ف �ي��د
منها االس��ر السورية النازحة في
مختلف املناطق اللبنانية.
ول � �ف� ��ت ال� � ��ى ح� ��اج� ��ة ال� �ن ��ازح�ي�ن
السوريني في لبنان الى املساعدات

قافلة من حملة الشتاء الدافئ للهالل األحمر

االنسانية خاصة في فصل الشتاء
ال � � �ق� � ��ارس الس� �ي� �م ��ا ان م �ع �ظ �م �ه��م
م��ن االط �ف��ال وال �ن �س��اء م��ن جانبه
اش ��اد منسق عمليات االغ��اث��ة في

الصليب االحمر اللبناني يوسف
ب� �ط ��رس ب �ج �ه��ود ج �م �ع �ي��ة ال �ه�ل�ال
االح � � �م � ��ر ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ف � ��ي اي � �ص� ��ال
امل �س��اع��دات االن�س��ان�ي��ة ألك �ب��ر ع��دد

م��ن االس� ��ر ال �س��وري��ة ال �ن��ازح��ة في
مختلف املناطق اللبنانية بشكل
شبه متواصل منذ بداية االزمة.
وجدد تأكيده ان هذه املبادرات
ل �ي �س��ت االول � � � ��ى ال � �ت ��ي ت � �ق ��وم ب�ه��ا
الجمعية وان�ه��ا دائ�م��ا سباقة في
م� �س ��اع ��دة امل �ح �ت ��اج�ي�ن الف� �ت ��ا ال ��ى
ان آالف االس ��ر ال �س��وري��ة ال�ن��ازح��ة
اس �ت �ف��ادت م��ن م �ش��اري��ع الجمعية
امل �ت �ن��وع��ة م �ن��ذ ان� �ط�ل�اق ح�م�ل�ت�ه��ا
االغاثية.
ي � � ��ذك � � ��ر ان ع � � � � ��دد ال � � �ن � ��ازح �ي��ن
ال�س��وري�ين ف��ي لبنان بلغ اك�ث��ر من
مليون يتمركز معظمهم في البقاع
وم�ن��اط��ق ع�ك��ار وط��راب�ل��س واملنية
والضنية حيث يقطنون مخيمات
ع�ش��وائ�ي��ة تفتقر ألب�س��ط مقومات
الحياة.

الدراسات العليا تقر ثالثة برامج جديدة
أق� � ��ر م �ج �ل ��س ك �ل �ي ��ة ال � ��دراس � ��ات
العليا بجامعة الكويت ثالثة برامج
جديدة لدراسة املاجستير في علوم
س�م��وم ال �غ��ذاء وال�ب�ي�ئ��ة ث��م ال�ج��ودة
وأم� � ��ن ال � �غ� ��ذاء وم��اج �س �ت �ي��ر ح �ي��اة
الطفل.
وأف � � � � ��ادت ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك ��وي ��ت ف��ي
ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ام ��س ب ��أن مجلس

ال��دراس��ات العليا برئاسة د .فريدة
ال �ع ��وض ��ي ك � ��ان ق ��د أق � ��ر ف ��ي م�ط�ل��ع
ديسمبر الجاري برنامج املاجستير
ف ��ي اإلع� �ل ��ام ف �ي �م��ا اق � ��ر ب��رن��ام �ج�ين
آخ � ��ري � ��ن أح� ��ده � �م� ��ا دك � � � �ت � � ��وراه ف��ي
الكيمياء ال�ح�ي��وي��ة الطبية واآلخ��ر
ماجستير في ميكروبولوجيا الفم
في يونيو املاضي.

وذك ��رت أن��ه ب��إق��رار ت�ل��ك ال�ب��رام��ج
ف� �ق ��د ح �ق �ق��ت ال �ك �ل �ي��ة ان� � �ج � ��ازا غ�ي��ر
م�س�ب��وق ب��اس�ت�ح��داث  22برنامجا
ج ��دي ��دا خ �ل��ال ال� �ع ��ام�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن
ليبلغ اجمالي عدد برامج الدراسات
العليا  84برنامجا فضال عن ثالثة
ب��رام��ج ج��دي��دة ف��ي م�ج��ال الهندسة
والبترول تسعى الكلية إلقرارها في

aldostoor

اجتماعها املقبل.
وأوض � � �ح� � ��ت أن ت � �ل ��ك ال � �ب ��رام ��ج
س�ت�ن�ع�ك��س ب��ال�ت�م�ي��ز وال ��رق ��ي على
جامعة الكويت واملجتمع ككل من
خالل تخريج ك��وادر وطنية مؤهلة
ومسلحة بالعلم ملواجهة التحديات
ال �ع �ص��ري��ة وامل �س��اه �م��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
خطة التنمية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اع�ل�ن��ت ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت أن أجهزتها
امل �ع �ن �ي��ة ض�ب�ط��ت  650ك �ي �ل��وغ��رام��ا من
(الفقع) الفاسد.
وق ��ال م��دي��ر ف ��رع ب�ل��دي��ة ال�ع��اص�م��ة
املهندس سعود العنزي في تصريح
ص �ح��اف��ي إن إدارة م��راق �ب��ة األغ��ذي��ة
واألس � � ��واق ب��ال�ع��اص�م��ة ن �ف��ذت ج��ول��ة
م� �ي ��دان� �ي ��ة اس� �ت� �ه ��دف ��ت س� � ��وق ال �ف �ق��ع
ف ��ي م��رك��ز أس � ��واق ال � ��ري أس �ف ��رت عن
مصادرة  650كيلوغراما من (الفقع)

لوجود عفن ظاهري حيث تم إتالفها.
وأض � � � � � ��اف ال� � �ع� � �ن � ��زي أن امل �ف �ت �ش�ي�ن
ي �ح ��رص ��ون دائ � �م ��ا ع �ل��ى ج� � ��ودة امل � ��واد
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة امل � �ع� ��روض� ��ة واس �ت �ي �ف��ائ �ه��ا
االش � � �ت� � ��راط� � ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � �ض �ل�ا ع��ن
ال� �ت� �ص ��دي ل � �ل � �ت � �ج ��اوزات وامل� �خ ��ال� �ف ��ات
وات � �خ ��اذ االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ح��ق
امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ع� �ب ��ر ال� �ح� �م�ل�ات امل �ي��دان �ي��ة
املتواصلة بما يساهم في ت��داول امل��واد
الغذائية السليمة واملضمونة

الوفيات
• خالد حسني فوالذ حسني الفيلكاوي 51 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الصباحية ،ق،2
ش ،12م ،243تلفون ،65555868 :نساء :العقيلة ،ق ،1ش ،10م ،28تلفون90991555 :
• م��وض��ي م�ط�ل��ق ع ��اذي ال�ق��ري�ف��ة ،زوج� ��ة :ح�س�ين ع�ب��دال�ل��ه ال�ق��ري�ف��ة 66 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :اشبيلية ،ق ،1ش ،112م( ،34ديوان القريفة) ،تلفون ،99844436 :نساء:
اشبيلية ،ق ،1ش ،110م 26مقابل جسر الغزالي ،تلفون97222758 :
• ف ��زاع ح �س��ون ال �ع �ن��زي 83 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،ال �ش �ه��داء ،ق ،1ش ،101م ،60ت�ل�ف��ون:
99041101
• ثقل نهار مطلق العتيبي 82 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :سلوى ،ق ،6ش ،11م ،3تلفون:
 ،55766378النساء :سلوى ،ق ،6ش ،10م ،36تلفون94999452 :
• منيرة فضل الفضل ،ارملة :علي راش��د الحوطي 80 ،عاما( ،تشيع التاسعة
من صباح اليوم) ،رجال :ضاحية عبدالله السالم ،ش عبدالوهاب الفارس ،ق ،4ج ،45م،23
تلفون ،66133356 :نساء :السرة ،ش علي بن ابي طالب ،ق ،6م ،34تلفون99078045 :
• ليلية رجا سعود ،ارملة :ناصر خلف الخميشي 78 ،عاما( ،شيعت) ،الرقة ،ق،7
ش،13م ،72تلفون99617705 - 99818595 :
• سماح ناصر جعيثن العتيبي ،زوجة :مطلق ابراهيم غازي العتيبي 38 ،عاما،
(تشيع بعد صالة عصر اليوم بمقبرة صبحان) ،رج��ال :القصور ،ق ،4ش ،5م،12
تلفون ،60611530 - 66447667 :نساء :صباح االحمد قطاع  ،A2م ،68مطل على الساحة
الشرقية ،تلفون99527576 - 66937277 :
• عبدالله ابراهيم الفرحان 65 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الحسينية العباسية ،املنصورية،
تلفون ،90906641 :نساء :الصليبخات ،ق ،1ش ،104ج ،6م ،9تلفون66405551 :
• خالدة سليمان محمد الحميدان ،ارملة :حسني علي خالد الشمالن الرومي،
 54عاما( ،تشيع التاسعة من صباح اليوم) ،رج��ال :دي��وان الرومي ،الدعية ،ق ،2ش
راش��د بن احمد الرومي ،تلفون ،55111133 :نساء :قرطبة ،ق ،4ش الثاني  ،م ،34تلفون:
25345422
• سعود ناصر املرشد 65 ،عاما( ،يشيع التاسعة والنصف من صباح اليوم)،
رجال :اشبيلية ،ق ،4ش  ،428م ،64تلفون ،97666120 :نساء :الرحاب ،ق ،2ش ،2م ،7تلفون:
51131331
• ابراهيم احمد محمد القبندي 85 ،عاما (يشيع التاسعة من صباح اليوم)،
رج��ال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،2ش حمود النصف ،ج ،28م 3دي��وان القبندي ،تلفون:
 ،69008000نساء :ضاحية صباح السالم ،ق ،4ش ،4م ،22تلفون99391983 :
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