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التمريضية؟   بالهيئة  اخلاصة  اإلدارات  هيكل  إجناز  في  اخلدمة  ديوان  تأخر  أسباب  ما   : الدالل 
وجه النائب محمد الدالل سؤاال الى وزير الدولة للشؤون 

االقتصادية ووزير املالية بالوكالة  و نص السؤال على:
يقوم ديوان اخلدمة املدنية مبسؤوليات هامة ورئيسية في 
إعداد وتوصيف الهياكل الوظيفية للجهات احلكومية، ونظراً 

ألهمية الهياكل التنظيمية لــوزارة الصحة ملا تقوم قطاعات 
الــوزارة من أدوار رئيسية في حتقيق الصحة العامة، ومن 
أبرزها القطاعات واإلدارات اخلاصة باخلدمات التمريضية، 
لذا يرجى أفادتنا بالتالي: ما هي أسباب تأخر ديوان اخلدمة 

املدنية في إجناز هيكل اإلدارات اخلاصة بالهيئة التمريضية 
بوزارة الصحة، ومتي متوقع إجناز الهيكل املقترح.

 هل سيتضمن الهيكل املقترح للعاملني في اإلدارة اجلامعية 
بالهيئة التمريضية كادر مالي خاص 

»الصحية«  يطالب  الفضاله 
ق����ان����ون  ف������ي  ال����ن����ظ����ر  ب�������إع�������ادة 

الصيدلة   مهنة  تنظيم 
ريا�ض عواد 

طالب النائب يوسف الفضالة 
اعضاء اللجنة الصحية البرملانية 
بضرورة اعــادة النظر في قانون 

تنظيم مهنة الصيدلية 
وقـــال الفضالة فــي تصريح 
صحفي في املركز االعالمي ملجلس 
االمة انني سأتكلم في هذا املومتر 
الصحفي عــن قــانــون صـــدر في 
املجلس املاضي وهو قانون تنظيم 
مهنه الصيدلية الذي أضر بكافة 
مساهمي اجلمعيات التعاونية من 
خالل حرمانهم من توزيع أرباح 

الصيدليات عليهم 
واكـــد الفضالة انــنــي ال اريــد 
ــن وضــع  ــا م ــواي ــي ن ان اشــكــك ف
التعديالت املقرة لكن باعتقادي 

االن ان هناك مشكله كبيره جدا في تطبيق هذا القانون واستغرب كيف النواب لم 
ينتبهو لها واوضح الفضالة ان قانون الصيدلية سمح للجمعيات التعاونية بانشاء 
صيدلياتها اخلاصه التي تديرها وتكون ارباحها ضمن أرباح اجلمعيات التعاونية 
ولكن اتي تعديل في املجلس املاضي بضروره سحب هذه الصيدليات ويتم طرحها 
للصيادلة الكويتني وال اعتراض لدينا بهذا الشي  وبني الفضالة ان االعتراض 
احلقيقي يكمن في ان هناك قطاع تعاوني يخدم جميع الكويتني وهناك 8 صيدليات 
تديرها اجلمعيات بشكل مباشر وهي تدخل ضمن أرباح املساهمني منها صيدلية 
جمعيه الروضة التي تصل مبيعاتها الي ٧ ماليني دينار وبالتالي انت حرمت 
مساهمي اجلمعيه من هذه االرباح وعتب الفضالة علي مجالس ادارات اجلمعيات 
التعاونية لعدم حتركهم علي هذا املوضوع مشيرا الي انة االن من الواضح ان 
السكني وصلت العظم وان هناك جمعيات تعاونية اصدرت بيانات وتكلمت عن هذا 

املوضوع وهناك جمعيات ستتضرر نتيجة حرمان املساهمني من أرباح الصيدليات
واعتبر الفضالة ان هذه اخلطوه من صمن خطوات هي لتفريغ القطاع التعاوني 
وهناك هجمات كثيره وشديدة علي هذا القطاع منذ تعديل قانون القطاع التعاوني 
وتستخدم فيها حجج ووجهات نظر لتجزئته مشيرا الي ان املخطط بدء عند اخذ 
جزء من ارباح اجلمعيات واعطائها للمحافظات واالن مت اخذ الصيدليات منهم وال 

نعلم الدور قادم علي اي جزء من اجزاء القطاع والله يستر  
وطالب الفضالة االعضاء باللجنة الصحية بسرعه تعديل هذا القانون واعاده 
النظر فية خاصة وان هناك تعديالت مقدمة علي القانون كاشفا بان جمعيات 

تعاونية رفعت دعاوى قضائية اليقاف هذا املوضوع

ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات  ع�����ن  ي�����س�����أل  ال�����ك�����ن�����دري 
ال�����وظ�����ائ�����ف  ف�������ي  »ال������ب������اراش������وت������ي������ة« 

االختيار ومعايير  واسس  القيادية 
وجه النائب عبدالله الكندري سؤاالً برملانياً إلى  نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء أنس الصالح عن التعيينات في الوظائف 
القيادية وفقاً املرسوم رقم 2015/111 واملعدلة للمرسوم الصادر في 4 أبريل 

1979 في شأن اخلدمة املدنية منذ اصدار القانون حتى تاريخه.
وقال النائب أن ذلك يأتي سعًيا وتفعيالً ملبدأ املساواة وتكافئ الفرص ولوضع 
الشخص املناسب في املكان واملنصب واملوقع املناسب وللحد من احملسوبية 
والشللية والتعيينات البرشوتية ،تطبيًقا لنص املادة 99 من الدستور التي تنص 
على )لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى 
الــوزراء اسئلة الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق 
التعقيب مرة واحدة على االجابة(.واستفسر عن احلاالت التي مت خاللها تطبيق 
املرسوم رقم 2015/111 واملعدلة للمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية منذ اصدار القانون حتى تاريخه، مطالباً بتزويده بأسماء من صدر 

مرسوم بتعينهم في املناصب القيادية وفقاً للمرسوم املشار إليه في السؤال األول.
وتساءل :هل مت ترشيح  3 على األقل لشغل الوظيفة القيادية بني جميع من ورد 
أسمائهم في إجابة السؤال األول؟ وفي حال عدم ترشيح الثالث يرجى األسباب لكل 
حالة على حدة؟وأضاف :هل املذكورين في تلك املناصب القيادية والواردة أسمائهم 
في السؤال األول اجتازوا الــدورات التدريبية اخلاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة 

القيادية احملددة بالنظام اخلاص بالقياديني وذلك وفق املرسوم رقم 2015/296؟
وطلب تزويده بأسماء األشخاص الذي مت استثنائهم من بعض الشروط الواردة 

في املادة )1( من املرسوم رقم 2015/296 ؟ وما سبب االستثناء؟

يوسف الفضاله 

عقد مكتب املجلس اجتماعه امس برئاسة 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وحضور 

أعضاء املكتب.
وقال أمني سر مجلس األمة النائب الدكتور 
عودة الرويعي ان مكتب املجلس ناقش خالل 
اجتماعه عددا من األمــور احملالة إلى املكتب 

من قبل بعض النواب مبا فيها الكتب اخلاصة 
برفع السرية عن بعض األجوبة الواردة من 

بعض الوزراء.
وأوضــح الرويعي أن مكتب املجلس بعد 
اطالعه على هذه األسئلة وجد أنها ال تستدعي 
السرية وقرر رفع السرية عنها، الفتا الى أنه 

سيتم مناقشة موضوع سرية االجوبة من 
عدمها مع احلكومة ووزيــر الدولة لشؤون 

مجلس األمة.
وذكر أن املشرع وضع مبدأ السرية ألهداف 
عديدة منها احلفاظ على سرية اإلجابات التي 

تستدعي ذلك.

وقــال الرويعي أن مكتب املجلس ناقش 
ــدول أعــمــال جلسة الغد واجللسة  أيضا ج
التي تليها والتنسيق بني اجللسات واملهمات 
الرسمية املقبلة،  مضيفا »أمتنى للجميع 
التوفيق في بداية دور االنعقاد وعسى الله 

يوفقهم جميعا خلدمة بلدهم

جانب من اجتماعات مكتب املجلس 

وافــقــت جلــنــة الـــشـــؤون التشريعية 
البرملانية أمس على مقترحات اعتماد تقاعد 
كامل لإلطفائيني املتقاعدين نتيجة إصابة 
عــمــل، وكــذلــك منح معاشات استثنائية 

لرجال اإلطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتبارا 
من تاريخ العمل بالقانون 37 لسنة 2002 
بحيث مينح املـــالزم واملــــالزم أول 400 
دينار وشاغلو الرتب األدنى 300 دينار ملن 

بلغت خدمته الفعلية 25 سنة على األقل أو 
حاالت انتهاء اخلدمة بالوفاة او التسريح 
ألســبــاب صحية.كما وافــقــت اللجنة على 
مقترح مكافحة تهريب املنتجات البترولية 

والتعامل غير املــشــروع فيها والقاضي 
مبعاقبة من يخالفه بحبس ال تزيد مدته 
عن عشر سنوات وغرامة 100 الف دينار او 

بإحدى هاتني،

جانب من اجتماع اللجنة  

البترولية املنتجات  تهريب  مكافحة  قانون  على  وافقت 

»التشريعية« : مساواة اإلطفائيني بالعسكريني
 في املعاش االستثنائي

وجه النائب م.عبدالله فهاد العنزي  سؤاال 
الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

ونص السؤال تتجه الدولة في هذه األيام 
حلسم مشكلة البدون غير محددي اجلنسية  
في الكويت، ومدى أهمية هذه املشكلة ملا لها 
من أثر بارز في مكونات املجتمع الكويت بعد 
فترة طويلة من تعثر األجهزة احلكومية من 
تقدمي حلول ناجعة، وحملورية دور املشرع 
في مجلس األمة وألهمية تزويده مبعلومات 
وافية التخاذ القرار بعيدا عن أي نــوع من 
التأثير للتجاذبات السياسية التي تقودها 

منافع ال تسمو الي النفع العام للدولة. 
وملا حتمله هذه القضية من جوانب تتعلق 
بحقوق االنسان وأمن البالد وتثبيت الهوية 
الوطنية ورفــع ألي ظلم حتقيقا للعدالة 
التي أمرنا ديننا احلنيف وراعته منطلقات 
الشريعة اإلســالمــيــة أوال ثــم اكـــدت عليه 

املواثيق الدولية املختلفة.
ــة  ــراض مجلس األم ــع ــت ومبــنــاســبــة اس
مجموعة من احللول وبعدما انتهى اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 

قانونية الذي مارس دوره ما يوازي عشرة 
أعوام، نتقدم اليكم بأهمية وضع إجابة هذه 
األسئلة امــام املشرع في مجلس األمــة أوالً 
والرأي العام ثانياً بكل شفافية لوضعهم أمام 
مسئولياتهم حلل هذه املشكلة مبا يحقق أمن 
الوطن وتثبيت الهوية الوطنية والصالح 

العام.لذا يرجى تزويدي باآلتي:
ــي االســتــراتــيــجــيــة املــعــتــمــدة لــدى  ــا ه م
احلكومة في حل مشكلة البدون )غير محددي 
ــي األهـــــداف واخلــطــط  ــاه اجلــنــســيــة(؟ وم
املعتمدة حللها؟ ومــا هي الوسائل التي مت 
استخدامها فــي احلــلــول؟ مــع تبيان مــا مت 
إجنازه من هذه األهداف؟ مع تقدمي ذلك مدعما 

باألرقام واالحصائيات
ما هي أعداد البدون في الكويت؟ وما هي 
فئاتهم في الكويت حسب وجهة نظر اجلهات 
احلكومية العاملة في هــذا املجال؟ مقسمة 
حسب الــســنــوات منذ الــعــام 1963 حتى 
تاريخه؟ مبينا أعداد الذكور - اإلناث – األسر 

– العمر - العمل؟
ما هي األجهزة احلكومية التي مت انشاؤها 

للتعامل مع هذه القضية منذ االستقالل حتى 
تاريخه؟ مع تبيان إجنــازات كل جهاز في 
وضع احللول املنجزة؟ مع ارفاق توثيق هذه 

باملستندات؟
يرجي تزويدنا بامليزانيات التي مت صرفها 
على األجــهــزة احلكومية التي مت انشاؤها 

للتعامل مع هذه القضية منذ االستقالل حتى 
تاريخه؟ مع التوضيح املفصل لبنود كل 

ميزانية وفقاً للعام الذي مت صرفها؟
ــي حل  مــاهــي اإلجــــــراءات احلــكــومــيــة ف
مشكلة الــبــدون )غير مــحــددي اجلنسية( 
في الكويت منذ نشأتها حتى تأريخه؟ مع 
توضيح اجلهات احلكومية ودور كل منها 
في هذه اإلجراءات؟ مع توثيق هذه اإلجراءات 
باملستندات واألبحاث والــدراســات التي مت 
ــــراءات؟ وتوضيح  اعتمادها فــي هــذه اإلج
الــعــوائــق واإلشـــكـــاالت الــتــي حــالــت دون 
ــراءات حال وجودها وما  استكمال هذه اإلج
مت اعتماده من قرارات لتجاوزها وتوضيح 
املنطلقات القانونية التي اعتمدتها األجهزة 

احلكومية؟
-ما هي النتائج التي انتهى اليها اجلهاز 
ــاع املقيمني بصورة  املــركــزي ملعاجلة أوض
غير قانونية مع توضيح بشكل احصائي 
شامالً أعداد البدون )غير محددي اجلنسية( 
في الكويت؟ مع تقسيم الشرائح لهذه الفئة 
التي اعتمدها اجلهاز واعدادها مفصالً اعداد 

الذكور - االنــاث – االســر – العمر – العمل 
– املستوى التعليمي؟

حسب مــا انتهى الــيــه اجلــهــاز املــركــزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
يرجى تقدمي احصاء مفصال للفئة احلاملني 
إلحصاء عام 1965 واستمروا بإقامتهم في 
الكويت؟ مبينا اعداد الذكور - االناث – االسر 
– العمر - العمل؟ حسب ما انتهى اليه اجلهاز 
ــاع املقيمني بصورة  املــركــزي ملعاجلة أوض
غير قانونية يرجي تقدمي احصاء مفصال 
للفئة العاملني فــي السلك العسكري في 
الكويت بجميع وحداته في الداخلية والدفاع 
واحلرس الوطني واحلرس االميري وغيرها 
ان وجد؟ مبينا اعداد الذكور - اإلناث – األسر 

– العمر - العمل؟
حسب مــا انتهى الــيــه اجلــهــاز املــركــزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
يرجي تقدمي احصاء مفصالً للفئة من أبناء 
الشهداء العاملني بالسلك العسكري ولم يتم 
جتنيسهم بعد؟ مبينا اعداد الذكور - االناث 

– االسر – العمر - العمل؟

حسب مــا انتهي الــيــه اجلــهــاز املــركــزي 
ــورة غير  ــص ــــاع املــقــيــمــني ب ملــعــاجلــة أوض
قانونية يرجي تقدمي احصاء مفصال للفئة 
من العاملني بالسلك العسكري واملشاركني 
في احلروب التي شاركت بها الدولة ولم يتم 
جتنيسهم بعد؟ مبينا اعداد الذكور - االناث 

– االسر – العمر - العمل؟
حسب مــا انتهي الــيــه اجلــهــاز املــركــزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
يرجي تقدمي احصاء مفصالً للفئة من حاملي 
الــشــهــادات الــدراســيــة العليا »ماجستير 
– دكتوراه« واألطباء وذوي التخصصات 
النادرة ولم يتم جتنيسهم بعد؟ مبينا اعداد 

الذكور - االناث – االسر – العمر - العمل؟
يرجي تزويدي بجميع املعلومات حول 
مشاورات أي جهاز بالدولة بإيجاد بدائل 
منح جنسية لهذه الفئة مع أي دولة اخري؟ 
مع توضيح املرتكزات القانونية للبحث في 
هــذه املــشــاورات؟ وتوضيح وسائل تالفي 
أي من اإلشكاالت الدولية التي تنشأ في حال 

القيام مبثل هذه احللول؟

1965 طلب تزويده بإحصاء مفصل حلاملي إحصاء 

فهاد: ما استراتيجية احلكومة حلل مشكلة البدون؟

عبدالله فهاد

مكتب مجلس األمة رفع السرية عن أجوبة 
على أسئلة برملانية 


