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وجه سؤاال مشتركا عن آلية تنظيمها

والتنفيع  احملسوبية  العازمي:  حمدان 
ي��ح��ك��م��ان ظ����اه����رة ال����ن����دب واالل���ت���ح���اق 

باللجان في اجلهات احلكومية
أعلن النائب حمدان العازمي عن أنه قد تقدم بسؤال مشترك 
ـــوزراء حــول نــدب االستشاريني والقياديني في  إلــى جميع ال
اجلهات احلكومية. وقال العازمي في مقدمة سؤاله: بعد تفشي 
ظاهرة الندب وااللتحاق بعضوية اللجان ومجالس اإلدارات في 
املؤسسات احلكومية بصورة كبيرة مما يدل على وجود املصالح 
التنفيعية والفساد اإلداري خصوصاً مع احلاق أسماء اشخاص 
معينني سواء كانوا مواطنني أو وافدين بأكثر من جهة بالتزامن 

مع دوامهم الرسمي.
ــذة فــي التوسع واالنــتــشــار في  وملــا كانت هــذه الظاهرة آخ
معظم اجلهات احلكومية، وباتت تهدد الباب األول من ميزانية 
الدولة التي تتضخم يومياً، إضافة الى ما تسببه من تراجع في 

املشروعات اخلدمية والتنموية.
 كما يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه احلكومة بالترشيد 

.لذا يرجى تزويدي باآلتي :
-مــا األســس القانونية والضوابط العامة لندب القياديني 
واالستشاريني فــي اجلــهــات احلكومية؟ وهــل يقتصر الندب 
وااللتحاق بعضوية اللجان على العاملني في وزارتكم واجلهات 

التابعة لكم فقط ام من اخلارج كذلك؟
-ما عدد الساعات التي يجب على املنتدب في جلنة أو مجلس 
إدارة شركة أن يقضيها في العمل؟ وكيف يتم احتسابها؟ وهل 
تختلف عن مواعيد الــدوام الرسمي؟ اذا كانت اإلجابة بالنفي 
فأيهما األولــى؟ وهل يقتصر الندب على املوظفني من املواطنني 

فقط أم أنه يشمل الوافدين؟
-ما آلية اختيار املنتدبني من قياديني واستشاريني؟ وهل تكون 
عن طريق اعالن ثم ترشح واختيار األكفأ أم باالختيار املباشر أم 

بطريقة عشوائية؟
-هل توجد الئحة داخلية تنظم الندب وااللتحاق باللجان 
وعضوية مجالس اإلدارات؟ اذا كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى 
تزويدي بنسخة منها، مع ما يفيد اخطار ديوان اخلدمة املدنية 

بذلك.
-يرجى تــزويــدي بعدد املنتدبني لــدى وزارتــكــم واجلهات 
التابعة لكم. وكم تبلغ قيمة مبالغ املكافآت املخصصة لهم؟ وما 
آلية صرفها؟ مع بيان حدها األدنى واألقصى، وافادتي بتوصيات 

ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن.

ما  هو مستقبل العاملني بهذه القطاعات؟

عمر الطبطبائي يسأل املرزوق عن خصخصة 
األنشطة اخلدماتية في القطاع النفطي

 وجه النائب عمر الطبطبائي سؤاال برملانيا الى وزير النفط 
عن تصريحه حول خصخصة اخلدمات النفطية خالل عامني 
واستفسر عن ما هية األنشطة اخلدماتية  التي  سوف تخصخص 

في القطاع النفطي ؟ وما هو مستقبل العاملني بها ؟
وقال الطبطبائي في سؤاله: صرح وزير النفط  لقناة سكاي 
نيوز عربيه تصريح مفاده عن عدم خصخصة استكشاف وإنتاج 
النفط وإمنــا توجد بالفعل خطة خلصخصة أنشطة اخلدمات 

نفطية خالل عامني .
وتابع :  ما هي األنشطة اخلدماتية  التي  سوف تخصخص في 
القطاع النفطي ؟ ووما هي اإلجراءات والطرق املتبعة التي سوف 
تقومون بها لتطبيق مشروع اخلصخصة ؟ و يرجى تزويدي بأي 
دراسات او مشاريع متت لدراسة مشاريع اخلصخصة بالقطاع 
النفطي مع تسمية اجلهة التي قامت بها ، واملدة الزمنية لتنفيذها 
والعوائد املرجوة للدولة وللشعب . وماهو مستقبل العاملني 
بهذه القطاعات  التي سوف تقومون به بخصخصتها ان متت هذه 

املشاريع؟

وجهوا الشكر  إلى  سمو الرئيس

ن�����واب ي���رح���ب���ون ب���ق���رار م��ج��ل��س ال��������وزراء م��ن��ح أب��ن��اء 
الكويتيات األولوية في التوظيف بعد الكويتيني

القى قرار مجلس الوزراء امس املوافقة على مشروع مرسوم 
بتعديل مرسوم في شأن نظام اخلدمة املدنية، وذلك مبا يسمح 
بأن تكون أولوية التعيني لكويتيي اجلنسية، فإن لم يوجد فتكون 

األفضلية لألوالد غير الكويتيني من أم كويتيـة.
ووجه النائب صالح عاشور الشكر الى رئيس مجلس الوزراء 
لتجاوبه مع املقترح الــذي كــان قد تقدم به ملنح األولــويــة في 
التوظيف ألبناء الكويتية بعد الكويتيني وذلك تقديرا لدور األم 

الكويتية واحتراما لها.
 من جهته أكد النائب خليل الصالح أن إقرار مجلس الوزراء 
تعديل قانون اخلدمة املدنية وجعل أولوية التوظيف ألبناء األم 
الكويتية في املرتبة الثانية بعد الكويتيني، قد جاء انتصاراً ملساع 
نيابية حثيثة إلحالل أبناء الكويتيات مكان الوافدين في سوق 

العمل بالكويت.
وطالب الصالح في تصريح صحافي احلكومة بالتحرك 
الــفــوري مــن أجــل معاجلة اخــتــالالت ملف التوظيف وإحــالل 
الكويتيني وأبناء الكويتيات واملتقاعدين بشكل ممنهج محل 
العمالة الوافدة على أن تقدم إلى مجلس األمة برنامجا زمنيا 

لتنفيذ هذا اإلحالل .
وشدد على أنه آن األوان لتوجيه بوصلة التوظيف بالشكل 
الصحيح حتى تظل » فلوسنا في ديرتنا« بــدالً من التعيينات 
العشوائية للوافدين في كل القطاعات، مؤكداً »إن هذه مسؤولية 
احلكومة وسنحاسبها عليها«. وأشــار إلي ضــرورة دعم قرار 
أولوية التوظيف ألبناء الكويتيات من خالل مؤسسات الدولة 

كافة والتحرك سريعاً من أجل رفع املعاناة عن املرأة الكويتية.
ودعا الصالح احلكومة إلي دعم خارطة أولويات التوظيف 
التي نص عليها القانون عبر السياسات العامة واخلطط التنموية 
مشدددا على ضرورة مزامنة ذلك القرار بعملية البدء في إحالل 

فئة املتقاعدين محل العمالة الوافدة في الوظائف.
وأوضح أنه سبق ان قدم مقترحا برملانيا بشأن تعيني واحالل 
املتقاعدين مكان الوافدين في اخلطوط اجلوية الكويتية وسيعمل 
على مترير هــذا املقترح في املجلس احلــالــي، داعيا احلكومة 
إلى تبني املقترح وتعميمه على مختلف املؤسسات واجلهات 

احلكومية.

التخفيض لرواتب الكويتيني إال بقانون

5 دوائر وصوتني الدالل: »التشريعية« توافق على تعديل قانون االنتخاب إلى 
ربيع �سكر

أقــرت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
خالل اجتماعها أمس تعديل قانون االنتخاب بحيث 
يتم االنتخاب وفقا لنظام اخلمس دوائر وصوتني 
ــررت إحالته الــى جلنة الداخلية  لكل ناخب، وق
والــدفــاع، فيما رفضت مقترحا يقضي بتقسيم 

الدوائر االنتخابية الى ست دوائر.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدالل أن 
اللجنة رفضت باألغلبية مقترحا لتقسيم الدوائر 
االنتخابية إلى ٦ على أن يخرج عن كل محافظة 
عشرة نواب وأن يدلي كل ناخب بأربعة اصوات 
فيما عدا محافظتي اجلهراء ومبارك حيث ستخرج 
كل منهما بخمسة نــواب ويكون للناخب فيهما 
صوتان فقط وقد وجدت اللجنة شبهات دستورية 

في هذا املقترح املقدم من النائب علي الدقباسي.
 وذكــر أن اللجنة أقــرت اقتراحا بقانون بشأن 
حماية معاشات ورواتب الكويتيني من أي تخفيض 
ــر بشأن إنــشــاء شركة  ــراح آخ ــت اال بــقــانــون، واق
مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وحتلية 
املياه في الكويت، باإلضافة الى اقتراحني بقانون 
لتعديل قانون الفحص قبل الــزواج بإضافة طلب 
صحيفة احلالة اجلنائية وشهادة خلو من االمراض 

املخلة بعملية الزواج.
وأشــار إلى ان اللجنة اقرت باإلجماع مقترحا 
لتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1٩٩0 
بشأن التأمني الصحي على األجانب وفرض رسوم 
على اخلــدمــات الصحية تقوم مبوجبه وزارة 
الداخلية بوضع تأمني صحي مقابل اخلدمات التي 

تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة.
ــدم اســتــغــالل سمات  ــك بــهــدف ع  وقـــال إن ذل
الــزيــارات القصيرة في االستفادة من اخلدمات 
الصحية على حساب املواطنني مع وضع ضوابط 
ألسعار اخلدمات الصحية احلكومية التي تقدم 

لهؤالء الزائرين.
وأفاد بأن اللجنة وافقت باإلجماع على اقتراح 
بقانون إلنشاء مدينة طبية متكاملة في الكويت 
ومقترح لشمول العسكريني من غير محددي 
اجلنسية الذين شاركوا في معركة حترير الكويت 

باملعاشات واملكافآت التقاعدية.
ولفت الى ان اللجنة أقرت باإلجماع مقترحات 
ــون التأمينات  ــان بــقــوانــني تتعلق بــتــعــديــل ق
االجتماعية لتحديد مدة التقاعد واالشــتــراك في 
التأمني كما اقرت اللجنة باألغلبية مقترحا بشأن 
ــداول حتديد املــدد الزمنية للمعاشات  تعديل ج

التقاعدية.
وأفاد أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانني 
بشأن تعديل قانون املساعدات العامة للمرأة 
الكويتية املتزوجة التي ليس لها دخل ثابت وكذلك 

الكويتية املتزوجة من غير محددي اجلنسية.
وبني الــدالل ان االجتماع كان مخصصا للنظر 

فقط في االقتراحات بقوانني احملالة من النواب من 
الناحيتني الدستورية والقانونية وتبدي مالحظات 
قانونية عامة وتعديل الصياغة املقترحة وأن 
اللجنة لن تخوض في تفاصيل القوانني التي تدخل 

في اختصاصات اللجان االخرى.
 وقال الــدالل  أن اللجنة ستبحث في اجتماعها 

األحد املقبل قانونني من اختصاص اللجنة وهما 
قانون احلبس االحتياطي وقانون األحداث املتعلق 
بإعادة سن احلــدث الــى 18 بحضور ممثلني عن 
اجلهات الرسمية والسلطة القضائية ومــن ثم 
ستحيل تقريرها عن القانونني إلى مجلس األمة 

مباشرة.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس
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10 نواب  طلب نيابي مقدم من 

جلنة حتقيق عاجلة في اختفاء احلاويات 
ونقطة االرتباط البيئية

تــقــدم 10 نـــواب بتشكيل جلــنــة حتقيق 
برملانية عاجلة في 3 قضايا هي أسباب اختفاء 
احلاويات ومشاريع البيئة املنفذة في نقطة 
االرتــبــاط الكويتية ملشاريع البيئة والثالثة 
هي العقود اخلاصة بشركة غلوبال كليرينج 

هاوس مع احلكومة.
ــم كــل من  وذكــر الــنــواب مقدمو الطلب وه
ماجد املطيري وشعيب املــويــزري ويوسف 
الفضالة وعبدالوهاب البابطني ود. جمعان 
احلربش وعمر الطبطبائي وعادل الدمخي ود. 
حمود اخلضير وخالد العتيبي ود. عبدالكرمي 

الكندري، في نص االقتراح ما يأتي:
نتقدم نحن املوقعني أدناه بطلب تكليف جلنة 
عاجلة للتحقيق في أسباب اختفاء احلاويات 
وأســمــاء الــشــركــات الــتــي حتملها احلــاويــات 
املختفية واملهربة ومن قام مبنح إذن بخروج 
احلاويتني وأيضا التحقيق في العقود اخلاصة 
بشركة )غــلــوبــال كليرينج هـــاوس ستمز( 
واملوقعة مع حكومة دولة الكويت سواء بنظام 
BOT أو العقد املباشر فــي جميع مناطق 

الكويت ومع أي جهة حكومية، وكذلك التحقيق 
في مشاريع البيئة املنفذة لنقطة االرتباط 
الكويتية ملشاريع البيئة والعقود املبرمة 

بالنسبة للمبالغ املخصصة لهذه املشاريع. لذا 
من باب املسؤولية فإننا نطلب جلنة حتقيق 

عاجلة حول ذلك املوضوع.

ماجد املطيري

تخفيفا من املعاناة التي يتكبدها السكان

ال�����دوس�����ري ي��ط��ل��ب إن���ش���اء 
ف�����رع ل��ل��ح��ك��وم��ة م�����ول ف��ي 

مدينة صباح األحمد
تـــقـــدم الــنــائــب 
نــاصــر الــدوســري 
ــراح برغبة  ــت ــاق ب
ــــرع  إلنــــــشــــــاء ف
ــة مــول  ــوم ــك ــح ــل ل
فــي مدينة صباح 

األحمد.
وذكر النائب في 
ــص االقـــتـــراح ما  ن

يأتي:
 » تخفيفا من 
ــي  ــت املــــعــــانــــاة ال
يــتــكــبــدهــا ســكــان 
ـــة صــبــاح  ـــن ـــدي م
ــــــد عــنــد  ــــــم األح
مراجعتهم إدارات 
ــة  ــدول وزارات ال

املختلفة وبخاصة كبار السن والنساء ورغبة في التخفيف من 
معاناتهم«، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة اآلتي: إنشاء فرع 

للحكومة مول في مدينة صباح األحمد.

ناصر الدوسري

حلل مشكلة تأخيرتسليم حقوق املعاقني

الصالح يقترح متتع املكلف برعاية معاق باملزايا من دون الرجوع إلى التأمينات
تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بأن 
يتمتع املكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو 
شديدة مبزايا من دون الرجوع الى مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.
ونص االقتراح على ما يأتي:

)مادة اولى(: يستبدل بنص املادة )42( من القانون 

رقم )8( لسنة 2010 املشار إليه النص اآلتي:
مــادة )42(: استثناء من احكام قانون التأمينات 
االجتماعية وقــانــون معاشات العسكريني يستحق 
املؤمن عليه أو املستفيد - املكلف قانونا برعاية معاق 
ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشا تقاعديا يعادل 
)100 ٪( مــن املــرتــب الكامل اذا بلغت مــدة اخلدمة 

احملسوبة في املعاش )42( سنة للذكور، و )15( سنة 
لإلناث، وال يشترط للحصول على املعاش في هذه 

احلالة بلوغ سن معينة.
)مــادة ثانية(: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 
هذا القانون. )مادة ثالثة(: على رئيس مجلس الوزراء 

خليل الصالحوالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

شعيب املويزري

تقدم بعدد من االقتراحات برغبة تتعلق بالقطاع األمني والعسكري واالطفاء

عسكر يطلب إعفاء اإلطفائيني من البصمة وتخصيص مقاعد في اخلارج الستيعاب دارسي الشرطة
تقدم النائب عسكر العنزي بعدد من االقتراحات 
برغبة تتعلق بالقطاع األمني والعسكري واالطفاء 
ومنها تخصيص مقاعد لطالب الكويت في األكادمييات 
األمنية في اخلــارج، لسد العجز في وزارة الداخلية، 
وتنظيم دورة الترقية لرتبة مــالزم لضباط الصف 
اجلامعيني بوزارة الدفاع، وإعفاء اإلطفائيني من نظام 
البصمة. ونــص االقــتــراح برغبة األول على ما يأتي: 
حرصاً على الصالح العام واستغالالً لطاقات شباب 
الكويت وتلبية لرغباتهم ضمن اإلمكانات املالية اجليدة 
املتوافرة بالدولة، وحرصاً منا على توفير الفرص 
الوظيفية التي تناسب طموحاتهم وفيما يخص الطلبات 
التي ناهزت 2800 طلب من املتقدمني للعمل بــوزارة 
الداخلية واإلعــالن عن قبول عدد محدود يقارب 300 
طلب من إجمالي حملة الثانوية العامة في أكادميية 
سعد العبدالله للعلوم األمنية للدفعة 43 والشهادة 
اجلامعية في الدفعة 25 بسبب عــدم توافر القدرات 
التدريبية بالكويت ومحدودية املقاعد املخصصة لهم 

في دول اخلليج. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة اآلتي:
تخصيص العدد الكافي من املقاعد املخصصة للكويت 
ــدول العربية أو األجنبية  ــارج في مختلف ال في اخل
الستيعاب قبول 500 طلب جديد ليصبح إجمالي العدد 

الذي مت قبوله ثلث عدد املتقدمني تقريباً وتدريبهم في 
تلك األكادمييات املختصة بالعلوم األمنية لسد العجز 
الوظيفي في مختلف إدارات وزارة الداخلية بالدولة مع 
رصد امليزانية املخصصة لذلك. ونص االقتراح الثاني 
على اآلتــي: ملا كان عمل اإلطفائيني ذا طبيعة خاصة 

ويستلزم منهم التحرك لتلبية الواجب املكلفني به في 
أي وقت ودون علمهم املسبق بالوقت احملدد النتهائهم 
من أدائــه، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يكلفون بإثبات 
حضورهم وانصرافهم من العمل عن طريق البصمة، 
وحيث إن املــادة )4( من قــرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم )41( لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط 
العمل الرسمي تنص على أن )ال يسري هذان النظامان 
على الوظائف القيادية أو الوظائف التي ال تقبل ظروفها 
أو طبيعة أعبائها تطبيقها عليها والتي يتم حتديدها 
مبعرفة اجلهات احلكومية بعد موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية( . كما تنص املادة )15( من  القرار ذاته على أن 
)تضع كل جهة من اجلهات التي يتميز العمل لبعض 
الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي 
بقرار من الوزير املختص بعد االتفاق مع ديوان اخلدمة 

املدنية(.
ــذا فإنني أتــقــدم بــاالقــتــراح برغبة اآلتـــي: إعفاء  ل
اإلطفائيني من إثبات حضورهم للعمل وانصرافهم منه 

عن طريق نظام البصمة
وجاء في االقتراح برغبة الثالث ما يأتي: بالنظر إلى 
املادة )35( من القانون رقم )32( لسنة 1967 في شأن 
اجليش والتي تنص على أنه »يجوز أن يقبل ضابًطا 

اختصاصًيا احلاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا 
معادلة، بعد جناحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من 

الوزير بناًء على عرض رئيس األركان العامة«.
وإذ إن الوزارة بصدد حصر ضباط الصف احلاصلني 
على مؤهالت جامعية وذلــك متهيداً إلحلاقهم بدورة 
الترقية إلى رتبة مالزم وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط 

اآلتية:
1 - أن يكون قد مضى على اخلدمة خمس سنوات 

فعلية.
2 - احلــصــول على املــوافــقــة األمنية مــن اجلهات 

املختصة باجليش.
3 - أن يكون الئقاً طبياً طبقاً للفحوصات الطبية 

املقررة بوزارة الدفاع.
4 - أال تقل درجة سلوكه وتقاريره السنوية السابقة 

عن جيد.
5 - يخضع املــالزم لفترة جتربة ملدة سنة ويجوز 
إنهاء خدمته خاللها إن ثبت عــدم صالحيته للقيام 

بأعباء وظيفته.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: » تشكيل 
دورة لضباط الصف اجلامعيني العاملني بوزارة الدفاع 

إلحلاقهم بدورة الترقية إلى رتبة مالزم«.

عسكر العنزي


