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ألن عضوية النواب تعتبر باقية وال إلغاء لها 

املرداس:   نؤيد سحب االستشكال 
على  ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي  ق���دم���ه  ال�����ذي 

حكم الدستورية 
ربيع �سكر وريا�ض عواد

ــد الــنــائــب نــايــف املـــرداس  أك
أنـــه يــؤيــد ســحــب االستشكال 
الذي قدمه النائب الدكتور وليد 
الطبطبائي على حكم الدستورية 
ــذي يدعم موقفي في مكتب  وال
املجلس بــان عضوية الزميلني 

جمعان احلربش والطبطبائي .
ــرداس أنه مع سحب  وأكــد امل
االستشكال بخصوص الغاء 
املــادة 16 من الالئحة الداخلية 
ألن الــعــضــويــة تعتبر باقية 
ونــحــن نــحــتــرم حــكــم احملكمة 
ــن ال الــغــاء  ــك ــة ول ــوري ــت ــدس ال
لعضوية النائبني وعموما هناك 
تباين فــي اآلراء الدستورية 

بشأن اسقاط العضوية.
وأوضح املــرداس : نحن النواب ال13 املوقعون على البيان الذي صدر 
قبل فترة ونواب آخرون رأينا أنه ال داعي للنظر في عضوية النائبني ألننا 
صوتنا على العضوية في غير مرة ومت البت في العضوية وسندفع بإجتاه 

حتقيق هذا املوقف .

أكد حق الكفيل في طلب بديل للعامل في حال سفره

السفارات  إلزام  يقترح  الشاهني 
بتسديد رسوم تذاكر سفرعمال 

املنازل الهاربني أو املرحلني
تقدم النائب أسامة 
الـــشـــاهـــني بــاقــتــراح 
مبنح الكفيل حق طلب 
البديل للعامل املنزلي 
في حــال سفره، ويعد 
اإلجراء نافذاً بعد مرور 
ــن وال يسمح  ــري ــه ش
للعامل املنزلي دخول 
البالد إال بوجود الكفيل 

الستالمه من املطار.
وجــاء فــي االقــتــراح 
: إن مـــن املــشــكــالت 
التي يواجهها الكثير 
مــن الــكــفــالء عند قيام 
العمالة املنزلية بالسفر 
وعدم الرغبة بالعودة 
لــلــبــالد عـــدم إمكانية 

الكفيل بإلغاء كفالته إال بعد مــرور )6( أشهر بناًء على قــرار وزارة 
الداخلية، وأحياناً عندما تنتهي هذه املدة يحاول املواطن جلب عمالة 
منزلية أخرى بديلة يفاجئ بأن عامله السابق دخل البالد دون علمه، كما 
يفاجأ بأنه ممنوع من الكفالة من وزارة الداخلية ألنه ترك على كفالته 

عمالة سائبة.
وأيضاً عندما يبلغ الكفيل عن تغيب عماله من املنزل، وتقوم الدولة 
بتسفيره يلزم بدفع تذكرته بعدما يقوم العامل بالعمل لدى غيره وتبقى 

املضرة على الكفيل وحده.
لذلك أتقدم باالقتراح بأن يحق للكفيل طلب البديل للعامل املنزلي في 
حال سفره، ويعد اإلجراء نافذاً بعد مرور شهرين. ، و ال يسمح للعامل 
املنزلي دخول البالد إال بوجود الكفيل الستالمه من املطار. و أن يكون من 
ضمن بنود االتفاقيات التي تعقدها دولة الكويت مع الدول التي تستقدم 
منها العمال املنزلية أنه في حال هروب العامل املنزلي أو ترحيله من قبل 
وزارة الداخلية تلتزم السفارة التي يتبعها العامل املنزلي بتسديد رسوم 

التذكرة. »

طالب بتسمية إحدى مدارس الكويت باسم املربية الراحلة حصة حميدان تركي احلميدان

الدالل يقترح قيام »االستثمار« بالتعامل مع شراء أو تأجير مباني 
البعثات الدبلوماسية الكويتية باخلارج

تقدم النائب محمد الدالل باقتراحني ، االول بقيام 
ــرار بتكليف هيئة  مجلس الـــوزراء باستصدار ق
االستثمار تولي مهام التداول والتعامل مع األصول 
اخلاصة بالبعثات واملالحق الدبلوماسية والثقافية 
واألمنية والعسكرية لدولة الكويت مما يتعلق 

بشراء األراضي أو أمتالك املباني أو تأجير العقار
وفي اقتراح آخر طلب الدالل تسمية إحدى  مدارس 
الكويت في  منطقة اليرموك باسم املربية الفاضلة 

األستاذة حصة حميدان تركي احلميدان رحمها الله.
وقــال الـــدالل فــي اقــتــراحــه االول : نــادت خطة 
التنمية بدولة الكويت وكذلك برنامج عمل احلكومة 
املــعــنــون نحو تنمية مستدامة بأهمية تعزيز 
احلوكمة املؤسسية وكذلك بأهمية اإلصالح الهيكلي 
االقتصادي واملالي من خالل وقف الهدر وترشيد 

املصروفات وتشجيع االستثمار وحسن إدارة املال.
وقد لوحظ في السنوات املاضية قيام عدد من 
اجلــهــات احلكومية وبــاألخــص وزارة اخلارجية 
ووزارة التعليم العالي ووزارة الــدفــاع ووزارة 
الداخلية ممن لهم سفارات أو بعثات دبلوماسية 
أو مالحق ثقافية أو أمنية أو عسكرية بامتالك أو 
شــراء أو االستثمار في أصــول عقارية أو تــداوالت 
تتعلق باستثمارات مرتبطة بالسفارات أو املكاتب 
أو املالحق التابعة لتلك اجلهات دون أن يكون لتلك 
االستثمارات أو التداوالت بتلك األصول العقارية أو 
غيرها ضوابط واضحة ومحددة مالياً أو استثمارياً 
لضمان أداء أفضل في عمليات الــتــداول املالي أو 
الصرف املالي وتقليل الهدر أو حتقيق عوائد مالية 
جيدة للدولة أضافة إلــى غياب التنسيق بني تلك 
اجلهات والوزارات مما أنعكس سلباً علي املال العام 
وتسبب ذلك في صور مختلفة من الهدر املالي الكبير 

واملخالفات املالية واملالحظات التي سطرتها األجهزة 
الرقابية بالدولة وباألخص ديوان احملاسبة وجهاز 

املراقبني املاليني .
األمر الذي يدعوا في أطار ترشيد األنفاق وإيقاف 
صور الهدر وحسن إدارة املال واستثمارها وإيقاف 
املخالفات والتجاوزات في امتالك وإدارة األصول 
لتلك اجلهات والـــوزارات في اخلــارج تطلب تدخل 
مجلس الــوزراء بتكليف الهيئة العامة لالستثمار 
بــإدارة تلك امللفات االستثمارية وإدارة أصول تلك 

اجلهات باخلارج وفق ضوابط معينة وقانونية.  
لذا فإننا نتقدم باالقتراح برغبة بقيام مجلس 
الـــوزراء باستصدار قــرار بتكليف الهيئة العامة 
لالستثمار تولي مهام التداول والتعامل مع األصول 
اخلاصة بالبعثات واملالحق الدبلوماسية والثقافية 
واألمنية والعسكرية لدولة الكويت مما يتعلق 
بشراء األراضــي أو أمتالك املباني أو تأجير العقار 
أو بيعها وذلــك وفــق لــوائــح منظمة معتمدة من 
قبل اجلهات املختصة بالهيئة العامة لالستثمار 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة  بالدولة مبا يضمن 
حسن إدارة وعوائد للمال العام ، وحتديداً اجلهات 
التالية )وزارة اخلارجية - وزارة التعليم العالي 
-  وزارة الدفاع - وزارة الداخلية(، وأي جهات 

حكومية لها وضع مماثل.
و قيام الهيئة العامة لالستثمار بتقدمي تقرير 
ــــوزراء ومجلس األمــة  دوري لكل مــن مجلس ال
ــول العائدة للجهات  بشأن إدارة واستثمار األص
الدبلوماسية واملالحق الثقافية والعسكرية واألمنية 
ـــوال ومراقبتها  مبــا يضمن حسن إدارة تلك األم
وضــمــان حتقيق أفــضــل النتائج لــدولــة الكويت 

وميزانيتها العامة
وقال الدالل في اقتراحه الثاني : النساء شقائق 
الرجال، وقد أثبتت املرأة الكويتية أنها رائدة قيادة 
امليادين املختلفة لنهضة املجتمع واحلفاظ عليه 
والعمل على متاسك أفراده وأواصره كما نادت خطة 
التنمية بدولة الكويت بدعم املــرأة وإبــراز أدوارهــا 
القيادية واالجتماعية، ومن ضمن تلك الشخصيات 
النسائية ذات الدور القيادي اإلنساني واالجتماعي 
والتربوي املربية الفاضلة حصة حميدان تركي 
احلميدان رحمها الله، والتي وافتها املنية في 14 

من يناير 2018 بعد مسيرة عطاء كبيرة في مجال 
التربية والعمل اخليري واإلنساني وخدمة املجتمع.

وقد تضمنت املسيرة احلياتية والعملية للمربية 
االســتــاذة حصة احلــمــيــدان محطات كبيرة فقد 
تخرجت من قسم علم النفس بكلية اآلداب - جامعة 
الكويت، وعملت في مجال اخلدمة االجتماعية في 
وزارة التربية وفي عدة مدارس وفي رياض األطفال 

ملدة 30 عام. 
كما تــدرجــت املــرحــومــة بـــأذن الــلــه فــي العمل 
الوظيفي من أخصائية اجتماعية الى موجهه فني 
خدمة اجتماعية، وتقاعدت عام 2012 اضافة لذلك 
عملت رحمها الله في املجال التطوعي االجتماعي 
واخليري واإلنساني في جمعية املعلمني الكويتية 
وجمعية اإلصــالح االجتماعي، وأعطت الكثير من 
احملاضرات االجتماعية والدورات في مجاالت تعزيز 
القيم اإليجابية للمجتمع وفي مجال العمل اخليري 
واإلنساني وقــد ترأست رحمها الله أمانة العمل 
النسائي بجمعية االصـــالح االجتماعي 2012-
2016، كما أن عرف عنها حرصها على تدعيم روابط 
املجتمع وتعزيز العالقات االجتماعية وتدعيم القيم 

االيجابية مع املجتمع رحمها الله.
لذا فأنني أتقدم باألقتراح برغبة بتسمية أحد 
مــدارس الكويت ) منطقة اليرموك ( باسم املربية 
الفاضلة األستاذة حصة حميدان تركي احلميدان 
رحمها الله، تقديًرا للجهود والعطاءات اخليرية 
واإلنسانية واالجتماعية التي قامت بها االستاذة 
حصة حميدان تركي احلميدان رحمها الله تعزيز 
القيم اإليجابية في بناء املجتمع واحلفاظ عليه 
في مجال التربية واخلــدمــة االجتماعية والعمل 

التطوعي.

بحضور ممثلي األمانة واملالية و»ملراقبني املاليني«

»امليزانيات البرملانية« تناقش مالحظات »احملاسبة«
 على »ختامي« أمانة املجلس الوزراء اليوم

ربيع �سكر وريا�ض عواد

ــاب  ــس ــات واحل ــي ــزان ــي تــعــقــد جلــنــة امل
اخلتامي اجتماعا اليوم ملناقشة احلساب 
اخلتامي لألمانة العامة ملجلس الــوزراء 

عن السنة املالية 2017/2018ومالحظات 
ديــوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني 

بشأنه. بحضــــــور ممثلي كل من: األمانة 
العامة ملجلس الــــوزراء ووزارة املالية 

وجهاز املراقبني املاليني وديوان احملاسبة 
وديوان اخلدمة املدنية.

نايف املرداس

أسامة الشاهني

استفسر عن وجود أي مطالبات او التزامات مالية متأخرة في املانيا وبريطانيا وفرنسا

عسكر: ما صحة مطالبات املستشفيات األميركية 
للمكتب الصحي في واشنطن مببلغ مليار دوالر؟

ــه النائب عسكر العنزي ســـؤاال الى  وج
وزيرالصحة عن عدد حاالت االبتعاث للعالج 
باخلارج خالل املدة من اول يناير 2017 حتى 
شهر سبتمبر 2018 وما مدى صحة ما أثير 
عن مطالبات املستشفيات االميركية للمكتب 

الصحي في واشنطن مببلغ مليار دوالر؟
 وجاء في السؤال : نشرت احدى الصحف 
احمللية بتاريخ 15 اكتوبر 2018 خبراً يفيد 
مبطالبات املستشفيات االميركية للمكتب 
الصحي في واشنطن مببلغ مليار دوالر عن 
الفترة من اول يناير 2017 حتى سبتمبر من 
عام 2018، رغم قصر حاالت االبتعاث للعالج 
ـــاالت امــــراض الــســرطــان  بــاخلــارج عــلــى ح
ــال واحلـــاالت احلــرجــة واجلــراحــات  ــف واالط

املستعصية ولذا يرجي افادتي عن التالي 
لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: عدد 
ــارج خــالل  ــاخل ـــاالت االبــتــعــاث لــلــعــالج ب ح
املدة من اول يناير 2017 حتى شهر سبتمبر 
2018  و ما مدى صحة ما أثير عن مطالبات 
املستشفيات االمــيــركــيــة للمكتب الصحي 
في واشنطن مببلغ مليار دوالر؟ إذا كانت 
املطالبات صحيحة فما هي االسباب التي ادت 

الي تأخير دفع مستحقاتها.
 هل توجد أي مطالبات او التزامات مالية 

متأخرة على املكاتب الصحية في كًل من املانيا 
وبريطانيا وفرنسا للمستشفيات او املصحات 
التي يعالج فيها املواطنون عن املــدة املشار 

اليها اعاله؟ 
وهــل طلبت وزارة الصحة أي ميزانيات 

تعزيزية لبند العالج باخلارج خالل السنتني 
املاليتني السابقتني؟ إذا كانت االجابة بنعم 
يرجي تزويدي بإحصائية مبني فيها االرقام 
املالية التي طلبتها الوزارة والتي مت املوافقة 

عليها من وزارة املالية؟

اجتماع سابق للجنة امليزانيات 

محمد الدالل 

عسكر العنزي 

عن كل ولد ولغاية سبعة أوالد

السويط يقترح صرف عالوة
75  دينارًا شهريًا   اجتماعية للكويتيني 

ــواب على  ــن فــي إطـــار حــرص عــدد مــن ال
تقدمي مقترحات شعبوية ، تقدم النائب ثامر 
السويط باقتراح بصرف عــالوة اجتماعية 
للكويتيني العاملني في الدولة عن أوالدهــم 
ــاراً شهرياً عــن كــل ولد  بــواقــع » 75 » ديــن

ولغاية سبعة أوالد.
ــراح : بعد االطـــالع على  ــت وجـــاء فــي االق
الــدســتــور، - وعلى املــرســوم بقانون رقم 
)14( لسنة 1992م مبنح زيادة في العالوة 
االجتماعية واملعاشات التقاعدية واملساعدات 
العامة املــعــدل بالقانون رقــم )23( لسنة 

،1993
-املادة األولى: يستبدل بنص املادة الثانية 
من املرسوم بالقانون رقم )14( لسنة 1992م 
ـــــــ املشار إليه النص اآلتي: »تصرف عالوة 
اجتماعية للكويتيني العاملني في الدولة عن 
ــم بواقع )75( دينار شهرياً عن كل  أوالده
ولــد، ولغاية سبعة أوالد، ويصدر ديــوان 
اخلدمة املدنية الضوابط الالزمة لتطبيق 

أحكام هذه املادة واملادة السابقة«. 
املادة الثانية: تؤخذ املبالغ الالزمة لتنفيذ 
أحــكــام هــذا القانون مــن االحتياطي العام 

للدولة.
املادة الثالثة:على رئيس مجلس الوزراء 

والــــوزراء – كــل فيما يخصه – تنفيذ هذا 
القانون.

ـــــاء فـــي   املــــذكــــرة اإليـــضـــاحـــيـــة  :  وج
نظرا لالرتفاع الكبير في األســعــار وغالء 
املعيشة وعجز املــواطــن عــن توفير بعض 

احتياجاته،فضال عن التضخم في أسعار 
السلع واملنتجات حيث لــم يعد باإلمكان 
مقارنة القيمة السوقية للخمسني ديناراً 
في العام 1992م مع القيمة الفعلية للدينار 
في الوقت احلالي من ناحية شــراء السلع 
أو مقارنته باملنتجات في تلك الفترة عن 

احلالية.
ــن رعــايــة  ومبـــا أن الـــدولـــة مــســئــولــة ع
املواطنني وحتقيق الرفاهية لهم كما جاء في 
ديباجة دستور البالد، فإن من باب أولى أن 
تقوم احلكومة برفع مستوى معيشة األفراد 
من خــالل حتقيق زيــادة مالية على عالوة 
األوالد لتخفيف الضغط عن كاهل رب األسرة 
ومتكنه من مواجهة الغالء الفاحش الذي 
يعانيه املواطنون وتوفير مستلزمات األطفال 

من مأكل ومشرب وملبس.
لذا أعد هذا االقتراح بقانون بتعديل املادة 
الثانية من املرسوم بالقانون رقم )14( لسنة 
1992 بصرف عالوة اجتماعية للكويتيني 
ــة عــن أوالدهــــم بواقع  ــدول العاملني فــي ال
ــد، ولغاية  )75( ديــنــاراً شهرياً عن كل ول
سبعة أوالد، ويصدر ديــوان اخلدمة املدنية 
الضوابط الالزمة لتطبيق أحكام هذه املادة 

واملادة السابقة.

ثامر السويط الشيخ د. باسل الصباح


