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ناقشت جلنة الشؤون الصحية خالل 
اجتماعها اليوم االقتراح بقانون في شأن 
تعديل امل��ادة ٥١ و ٧٠ من قانون العمل 

بالقطاع األه��ل��ي بحضور ممثلني عن 
هيئة القوى العاملة والنقابات العمالية 
والنفطية والبنكية واملصرفية باإلضافة 
إلى املمثلني القانونيني الحتاد مصارف 

الكويت.
وق���ال م��ق��رر اللجنة ال��ن��ائ��ب أسامة 
الشاهني في تصريح صحافي باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة إن املادة ٥١ تتعلق 

باحتساب مكافأة نهاية اخلدمة حيث 
وج��دن��ا التباين م��ا ب��ني تطبيق القطاع 
النفطي ال��ذي مت فيه إنصاف العاملني 
وس��داد مكافأة خدمتهم غير منقوصة ، 

وب��ني تطبيق القطاع اخل��اص وحتديدا 
قطاع البنوك واملصارف الذي انتقصت 
فيه أقساط التأمينات االجتماعية من 

مكافأة نهاية خدمة العمال.
وبني أن التعديل على هذه املادة يسد 
الثغرة التشريعية وينصف العمال مبا ال 

يضر أيضا باألعمال وأصحاب األعمال.
ولفت إلى أن التعديل اآلخر مقدم على 
املادة ٧٠ من القانون املتعلقة باحتساب 
اإلجازات، موضحا أن التعديل ينص على 
ع��دم احتساب أي��ام ال��راح��ة األسبوعية 

ضمن إجازات العمال.
وأوض����ح أن اللجنة ح��رص��ت على 
االستماع آلراء كل اجلهات التي حضرت 
االجتماع حتى تكون كل اآلراء ممثلة 
في التقرير النهائي ، معربا عن أمله في 
االنتهاء إل��ى ما فيه مصلحة العاملني 
الكويتيني وغير الكويتيني في القطاع 

األهلي.
وأعلن أن هيئة القوى العاملة كممثلة 
لوجهة النظر احلكومية لم تبدي رأيها 
بتأييد التعديالت من عدمه وطلبت أخذ 
رأي مؤسسة التأمينات اإلجتماعية 
باعتبارها اجلهة التي تصرف مكافأة 

نهاية اخلدمة واملعنية بالتنفيذ.
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استفسر عن خطط التربية ملعاجلة املخالفات املسجلة بتقارير 
» احملاسبة« و«املراقبني املاليني«

الدالل يسأل وزير الداخلية 
عن زيادة حاالت سرقات 

املنازل في اليرموك والروضة
تقدم النائب محمد  ال��دالل 
بسؤال الى نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية  قال 
فيه : زادت في اآلونة األخيرة 
حاالت سرقات املنازل في عدد 
من املناطق السكنية كمنطقة 
اليرموك ومنطقة الروضة، لذا 

يرجى موافاتنا بالتالي :
1 - يرجى تزويدي بأعداد 
البالغات اخلاصة بالسرقات 
املنازل في محافظة العاصمة 
م��ن الفترة م��ن 2018/9/1 
وحتى تاريخه موزعة حسب 

املناطق السكنية.
2 - م���اه���ي اإلج�������راءات 
واخل���ط���وات ال��ت��ي ق��ام��ت بها 

وزارة الداخلية ملالحقة وتعقب لكشف والقبض على من قاموا بالسرقة في 
املناطق السكنية املذكورة.

3 - ما هي حاالت القبض التي متت خالل الفترة من 2018/9/1 ) سرقة 
منازل ( وأحالة إلى القضاء في مناطق محافظة العاصمة.

4 - ما هي إجراءات وزارة الداخلية في املناطق السكنية للوقاية ومنع حاالت 
السرقة حالياً ومستقبالً. و تقدم  ال��دالل بسؤال الى وزير التربية والتعليم 
العالي  قال فيه : االلتزام بالقوانني ومبالحظات األجهزة الرقابية وباألخص 
ديوان احملاسبة من شأنه تدعيم دور األجهزة احلكومية، وقد لوحظ تراجع هذا 

الدور في وزارة التربية والتعليم العالي، لذا يرجي إفادتنا بالتالي:
1 - يرجي موافاتي بكل ما يتعلق بالفكرة وخطة العمل والتقييم اخلاص 
مبشروع استئجار وصيانة أجهزة احل��اس��وب احملمول وملحقاتها لطلبة 
ومعلمي املرحلة الثانوية. 2 - ملاذا قامت وزارة التربية باملخالفات واملالحظات 
التي أوردها تقرير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة للسنة املالية 
2017 و2018 في شأن املجال املناقصية رقم )م ع / 26 / 2009 /2010( 
الستئجار وصيانة أجهزة احلاسوب احملمول وملحقاتها لطلبة ومعلمي املرحلة 

الثانوية وما هو رد ومعاجلة الوزارة على مالحظات الديوان في هذا الشأن.
3 - ما هي البيانات اخلاصة بقيام وزارة التربية والتعليم العالي بصرف 
مكافأت مالية ألعضاء مجلس األمناء للمركز الوطني لتطوير التعليم بالرغم مع 
قلة اجتماعاتهم الدورية، مع أرفاق ما يفيد عدد االجتماعات التي عقدها مجلس 
األمناء للمركز الوطني لتطوير التعليم خالل األعوام 2016 و2017 و2018، 
ورد ومعاجلة ال��وزارة على املالحظات واملخالفات ال��وزارة في تقارير ديوان 

احملاسبة في هذا الشأن.
4 - ما هي أسباب امتناع وزارة التربية والتعليم العالي عن تفعيل أدوار 
مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة التربية وكذلك وزارة التعليم العالي ومن 
جانب أخر وفقاً ملا أوردته تقارير ديوان احملاسبة، مع موافاتي بأسماء أعضاء 
مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارتني ومؤهالتهم والتقارير التي أصدروها ودور 

الوزارة في دعم هذا املكتب.
5 - ما هي خطط وحتركات وزارة التربية والتعليم العالي ملعاجلة املخالفات 
واملالحظات التي أورده��ا تقارير ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني مع 

تزويدي مبا يفيد ذلك.
6 - م��ا ه��ي خطط وحت��رك��ات وزارة التربية والتعليم العالي للتعامل 
مع مالحظات وتوصيات كل من جهاز متابعة األداء احلكومي ومالحظات 

وتوصيات ديوان اخلدمة املدنية مع تزويدي مبا يفيد ذلك.

الودائع احلكومية لدى البنوك احمللية  تصل إلى عشرات املليارات 

ماجد املطيري: تنسيق مع النواب  
الستعجال مناقشة »إسقاط 
القروض« في اللجنة املالية

اعلن النائب ماجد املطيري عن أنه سيسعي للتنسيق مع عدد من النواب 
الستعجال مناقشة مقترحه في اللجنة املالية بشأن إسقاط القروض ورفعه 

للمجلس في أسرع وقت للتصويت عليه.
وأوضح املطيري في تصريح باملركز اإلعالمي في مجلس األمة أن االقتراح 
بقانون الذي قدمه وصل إلى اللجنة التشريعية وإنه سيقوم باستعجاله لتتم 

إحالته إلى اللجنة املالية باعتبارها اللجنة املختصة.
وأضاف املطيري أن إسقاط القروض ورفع االجراءات التنفيذية عن املعسرين 
والغارمني يعتبر واجبا شرعيا وإنسانيا وأخالقيا. وأش��ار إلى أن الودائع 
احلكومية لدى البنوك احمللية قد تصل إلى عشرات املليارات وحتسب بفائدة 
واحد باملئة أقل من فائدة البنك املركزي الرسمية، علماً بأن اقل عوائد لتلك 
الودائع تتراوح من ٥ إلى ١2 باملئة بحسب الدول املجاورة وحتى بحسب عوائد 
االستثمار العاملية. وبني أنه ميكن التفاهم مع البنوك احمللية الدائنة على نسبة 
من الفوائد حتقق الهدف من املقترح وباستثناء من البنك املركزي مضيفا أنه 
قدم أسئلة برملانية إلى وزير املالية لتوضيح هذا األمر. وأكد املطيري أن اقتراح 
إسقاط القروض الذي تقدم به من خالل فوائد ودائع حكومية لقي دعما وتأييدا 

كبيرين من الشعب الكويتي.

السويط يسأل اخلالد عن أسباب 
تأخر مشروع ميكنة ربط حسابات 
البعثات باخلارج مع » اخلارجية«

 
وجه النائب ثامر السويط سؤاال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية قال فيه : أنشئت وزارة اخلارجية طبقاً للمرسوم األميري رقم 
)32( لسنة 1962 وتتولى مبوجبه ال��وزارة تنسيق السياسة اخلارجية 
للدولة وتنفيذها ودراسة الشئون املتعلقة بها والسهر على عالقات الكويت 
مع احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيني 
وحمايتهم في اخلارج. وصدر املرسوم بقانون رقم )60( لسنة 2017 بربط 
ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 2017/2018 ومن 
ضمنها وزارك اخلارجية، ومن خالل ما أورده تقرير ديوان احملاسبة عن 
نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية 

وحساباتها اخلتامية للسنة املالية 2017/2018 )اجلزء األول(. 
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ح��ددت اللجنة التشريعية والقانونية  ي��وم االح��د املقبل موعدا  
التخاذ قرار في شأن تكليفها احملال اليها من قبل املجلس  بشأن النظر 
في دستورية االستجواب املقدم من النائب شعيب املويزري الى سمو 

رئيس الوزراء .  
واك��د مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب خليل أبل في 
تصريح للصحافيني أمس  انه يتوقع جاهزية التقرير االثنني املقبل 
متهيدا ملناقشته في  اجللسة املقبلة الفتا الى ان اللجنة نظرت كذلك 
تسعة اقتراحات محالة اليها  وأقرت خمسة منها ورفضت أربعة لعدم 

دستوريتها .
من جانب آخر  قال د. خليل أبل : بلغنا استقالة وزير النفط وقبولها 
من مجلس ال��وزراء ونحن نتطلع الى تصحيح ما ي��دور في القطاع 
النفطي وأؤكد إصراري  على نظام الترقيات وسيظل االستجواب قائم 
للوزير القادم وسنقدم أسئلتنا وفق الضوابط الدستورية حتى يتحمل 

مسؤولية تصحيح املسار في القطاع النفطي.
واضاف ابل انه يعلم ان مجموعة من مسؤولي  النفط  سيخرجون 
اما باالستقالة او بانتهاء مدتهم القانونية  موضحا ان البعض منهم 
بدأ ممارسة نوعا من  الضغط واحملاسبة دون وجه حق ملجموعة من 
العاملني بالقطاع النفطي وتصفية احلسابات مع من كتب التقرير 
األخير  ونقول لهوالء املسؤلني كل قرار تتخذونه لتصفية احلسابات 

وظلم الناس  بسبب تقرير لم يعجبكم سنالحقهم حتى بعد خروجكم 
من وظائفكم وسنطلب تشكيل جلنة حتقيق بهذا الشأن وسنوقف كل 

استحقاقاتهم الوظيفية من التقاعد حتى ننتهي من هذا االمر 
وقال :اعتقد انه يحب ان يكون لديكم نوعا من املرؤة والفروسية 

للتعامل مع الناس وعيب ان نالحق الناس في أرزاقها وهذه رسالة 
إليهم وهم يعرفون أنفسهم.

أبل: بلغنا استقالة وزير النفط وقبولها من مجلس الوزراء

 »التشريعية« تصدر قرارها في مدى دستورية استجواب 
األمطار املقدم لسمو الرئيس األحد املقبل 

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
محمد الدالل

ال�����ك�����وي�����ت ت����س����ي����ر ب���ث���ب���ات 
ال��ط��اق��ة  م��ش��اري��ع  لتنفيذ 

6املتجددة والنظيفة 

»هيئة القوى« لم تبدي رأيها بالتأييد من عدمه وطلبت أخذ رأي »التأمينات«  

الشاهني: »الصحية« تدرس تعديالت على »العمل االهلي« 
إلنصاف العاملني الكويتيني وغير الكويتيني

جانب من اجتماع اللجنة الصحية 
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عقدت جلنة ذوي االع��اق��ة البرملانية 
اجتماعها امس بحضور وزي��رة الشؤون 
االجتماعية والعمل هند الصبيح ملناقشة 
مجمو عة من التعديالت على قانون ذوي 

االعاقة.
وق���ال م��ق��رر اللجنة ال��ن��ائ��ب م��ب��ارك 
احلجرف ان جلنة ذوي االع��اق��ة ناقشت 
مجموعة م��ن التعديالت على القانون، 
مبيناً ان اللجنة تسعى ال��ى ت��واف��ق مع 
احلكومة على 21 تعديال للقانون كي 
ال ت��رده احلكومة للمجلس بعد إق��راره 
خصوصاً ان القانون يتضمن مزايا مالية 

للمعاقني والتزامات مالية على الدولة في 
هذا اجلانب.

وب��ني ان القانون م��وج��ود ف��ي اللجنة 
منذ دور االنعقاد املاضي ولم يناقش منذ 
ذل��ك احل��ني بسبب ع��دم التوافق النيابي 
احلكومي، مشيراً الى ان وزي��رة الشؤون 
حضرت اجتماع اللجنة  وأي���دت بعض 
ال��ت��ع��دي��الت املهمة ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة وكان هناك اختالف على البعض 

االخر.
وبشر احلجرف املعاقني ان هناك توافق 
على مواد تهم املعاقني ذاتهم واكثر من مادة 
وتعديل، الفتاً الى انه خالل االجتماعني 

املقبلني للجنة ستكون الرؤية واضحة فيما 
يخص القانون وسيأخذ دوره في جدول 

اعمال املجلس في أقرب فرصه ممكنه.
واوض���ح ان م��ن ال��ت��ع��دي��الت املنتظر 
اقرارها ما يخص سن تقاعد املعاق للرجل 
بعد خدمة 15 سنة ول��ل��م��راة بعد عشر 
سنوات مع احتمال تخفيض املدة الى عشر 

للجميع وهناك توافق على هذا االمر.
وب��ني ان هناك تعديالت فيما يخص 
املكلف برعاية املعاق بحيث يتم خفض سن 
التقاعد وسيتم اخذ رأي التأمينات بهذا 
الشأن والقانون يتضمن 2١ مادة حتتاج 

الى تعديل.

أكد أن هناك توافق نيابي - حكومي على بعض املواد 

 احلجرف: الوزيرة الصبيح  أيدت بعض 
تعديالت قانون ذوي اإلعاقة

جانب من اجتماع جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة

العربيد يسأل وزير الصحة 
عن  وفاة مواطنة خالل 

عملية جراحية 
وجه النائب فراج العربيد سؤاال الى وزير الصحة قال فيه : منا لعلمي حدوث 
حالة وف��اة ملواطنة خالل عملية جراحية بأحد املراكز الطبية اخلاصة في يوم 
اخلميس  املوافق  2018/12/13  جراء خطأ طبي أرتكبه اجلراح أو طبيب التخدير 

ومن ثم  تواروا عن األنظار.
نص السؤال:

١- ما أسم املركز الطبي املذكور ؟ ومن ميلك الترخيص الطبي له ؟ ومنذ متى مت 
الترخيص له مبمارسة العمل الطبي ؟ ومتى مت افتتاح املركز ؟ وكم فرع مرخص له 

في دولة الكويت ؟ 
يرجى تزويدي بصور ضوئية عن التراخيص الصحية التي تخص املركز ، 

وتراخيص و شهادات صاحب املركز  الطبية . 
2- ما عدد العيادات جلميع التخصصات الطبية املرخصة لهذا املركز  وفروعه ؟ 
وما عدد األطباء واملمرضات الذين ميارسون عملهم فيه باملقارنة مع عدد العيادات 

في جميع فروعه؟ 
يرجى اي��ض��اح ذل��ك ب��ج��دول تفصيلي لكل ف��رع على ح��ده وت��زوي��دي بعدد 
التخصصات وشهادات األطباء العاملني فيه وصور من تقارير ترخيص مزاولة 

املهنة للعمل الطبي .
3- هل يوجد في هذا املركز عيادات مؤجره في الباطن على الترخيص االصلي ؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم يرجى إفادتنا عن سبب السماح لهم مبمارسة مهنة الطب 
حتت هذا الترخيص .

4- هل يحمل االطباء الذين أجروا العملية للمريضة املتوفاة  تراخيص ملمارسة 
اجلراحة التجميلية من وزارة الصحة حسب القرار ال��وزاري املنظم لذلك ؟ وهل 

لديهم ترخيص بإجراء عمليات جراحية ؟
يرجى تزويدي بصور ضوئية عن شهاداتهم العلمية وخبراتهم  الطبية ؟ وكم 

عدد العمليات التي قاموا بإجرائها.
٥- ماهي احلالة الصحية للمريضة املتوفية وفقا للتحاليل واالجراءات الطبية 
املطلوبة قبل اجراء العمليات وفقاً للبروتوكوالت الطبية املتعارف عليها واملعتمدة 

إلجراء مثل هذه اجلراحة ؟
يرجى تزويدي بتقرير طبي متكامل عن حالتها قبل اجلراحة ممهور اً بتوقيع 

ومصادقة من قبل جلنة أطباء من وزارة الصحة في ذات التخصص .
٦- هل ميلك املركز املذكور املعدات الطبية الالزمة إلجراء مثل هذه العمليات ؟ 

وهل مت ترخيص تلك املعدات من قبل اجلهات املعنية في الصحة ؟


