العتيبي لوزير املالية  :ما سبب عدم صرف مزايا العاملني في «الكويتية خلدمات الطيران»
وجه النائب فارس العتيبي سؤاال برملانيا
إلى وزي��ر املالية خليفة حمادة عن سبب عدم
صرف املزايا املقررة ملوظفي الشركة الكويتية
خلدمات الطيران .ونص السؤال على ما يلي:
ب��ن��اء على ال��ق��ان��ون رق��م  68لسنة 2020
بتعديل املادة  8من القانون رقم  6لسنة 2008

4

ف��ي ش��ان حتويل مؤسسة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية إلى شركة مساهمة ،واستبدال نص
امل��ادة  8من القانون املشار إليه بالنص اآلتي:
يسمح ملوظفي ال��ش��رك��ات التابعة ملؤسسة
اخلطوط اجلوية الكويتية في حالة رغبتهم
في ترك اخلدمة بالشركة خالل فترة التحويل
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املطيري لوزير التربية :
ما األسس العلمية العتماد مشروع
«بريق» في املؤسسات التربوية

ريا�ض عواد

الكندري يطالب
بإنشاء طريق املقوع

عبدالكرمي الكندري

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب د .ع��ب��دال��ك��رمي
الكندري بإنشاء طريق “املقوع”
وقال الكندري أن انشاء طريق املقوع
أص��ب��ح ض���رورة الن��ع��اش املناطق
اجلنوبية وعلى وزارت���ي االشغال
واألسكان إدراك بأن اعتراض بعض
اجل��ه��ات احلكومية على إق��ام��ة هذا
املشروع يجب أن اليعني رفض فكرة
الطريق بل مبناقشة املوانع التي قد
تكون مبنية على أسس غير صحيحة
والبحث عن حلول فنيه لتجنبها.

املضف يسأل
الصالح عن آلية
تعيني املستشارين
والقياديني في الدولة
وجه النائب عبد الله املضف سؤاال
برملانيا إل��ى نائب رئيس ال���وزراء
ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس
ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح ع��ن كيفية
تعيني املستشارين والقياديني في
الدولة.
وطلب النائب في سؤاله إفادته
مبا يلي:
1هل ت��ع��ي�ين امل��س��ت��ش��اري��نوالقياديني في الدولة يتطلب موافقة
مجلس اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة باإليجاب يرجى تزويدي
ب���ص���ورة ض��وئ��ي��ة م���ن م��ح��اض��ر
االج��ت��م��اع��ات امل��وق��ع��ة م��ن أع��ض��اء
مجلس اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة منذ سنة
 2016ح��ت��ى ت���اري���خ ورود ه��ذا
السؤال.
2هل أص��درت اللجنة الثنائيةقرارات تتعلق باختصاصات مجلس
اخلدمة املدنية؟ إذا كانت االجابة
باإليجاب ،ما السند القانوني لذلك؟
3كشف بأسماء أعضاء اللجنةالثنائية وجميع محاضرها منذ
تشكيلها حتى ت��اري��خ ورود هذا
السؤال.
4هل وافقت اللجنة الثنائية علىمواضيع تتعلق بتعيني املستشارين
أو القياديني في اجلهات احلكومية؟
إذاك��ان��ت اإلجابة باإليجاب ،يرجى
ت��زوي��دي بكشف مفصل بأسماء
جميع املستشارين والقياديني الذين
وافقت اللجنة الثنائية عليهم مع
بيان رواتبهم ومؤهالتهم العلمية
وجنسياتهم

جانب من اجتماع جلنة املرأة والطفل

كل الكويت وهنالك ازدحام كبير في هذه
املراكز وال تتيح اخلصوصية والراحة
لألطفال الذين يقعون ضحية نزاع بني
الزوجني ،متمنيا أن تكون هذه املراكز في
احملافظات كافة على األقل كحد أدنى بدالً
من وجود مركزين فقط حاليا ً للرؤية.
وط��ال��ب الشاهني باالستعجال في
إنشاء مراكز إيواء لألطفال التي قررها

قانون حماية الطفل ،معرباً عن أسفه
لعدم إنشاء تلك املراكز حتى اآلن ،الفتاً
إلى أن تفعيل وتطبيق القوانني القائمة
سيكون محل االجتماعات املقبلة للجنة،
مضيفا أن «هناك تخمة في التشريع
ومجاعة في التنفيذ» .
وأش��ار إل��ى أن مراكز إي��واء النساء
املعنفات التي ق��رره��ا القانون بشأن

العنف األس��ري لم تر النور حتى هذه
اللحظة ،ما ميثل ثغرة كبيرة وضررا
دائما .وأعرب الشاهني عن أمله مببادرة
احلكومة في سد هذه الثغرات والقيام
ب��دوره��ا في تطبيق القوانني القائمة،
م��ؤك��دا ً ح���رص اللجنة ع��ل��ى متابعة
األداء احلكومي في هذه امللفات املهمة
واحليوية.

أعرب النائب د .صالح املطيري عن استغرابه
من وضع مشروع ينطوي على مخالفات شرعية
وتربوية وأخالقية  ،ضمن اخلطة التنموية في
مجال التعليم.
وق��ال املطيري في تصريح باملركز االعالمي
ملجلس األم���ة إن ال��دول��ة أس��س��ت ف��ي دستورها
منظومة حتمي املجتمع ونص في املادة العاشرة
على أن الدولة ترعى النشء وحتميه من االستغالل
وتقيه من اإلهمال األدب��ي واجلسماني والروحي
كما نص على أن ال��دول��ة حتمي الصحة العامة
بوسائل الوقاية والعالج .
وأش��ار املطيري إلى وج��ود منظومات تشوش
على عقائد التالميذ في مدارسهم وتعرض لهم طرق
وأساليب مبنية على أسس غير علمية نهائيا ،الفتا
الى أن الكويت بلد قانون ومؤسسات وتنعم بقيادة
حكيمة تقف مع احلق وأهله.
وب�ين املطيري أن مشروع “ بريق “ للتعليم
اإليجابي والرفاهية النفسية والذي تستعد الدولة
للعمل به في املؤسسات التربوية ،ينطوي على
مخالفات شرعية وعلمية وتربوية وصحية في
املشروع.
ولفت إل��ى أن��ه ق��دم أسئلة برملانية ال��ى وزير
التربية وزير التعليم العالي د.علي املضف ،حول
مدى قانونيته واألسس العلمية له مشيرا إلى أنه
سيوجه أسئلة اخرى لوزيري التجارة والصحة
حول نفس املوضوع.

فايز اجلمهور

في قرارات فردية صدرت من قبل الوزير والوكيل
وأيضاً ما أسباب سحب القرارات أرجو تزويديبا
لقرارات التي مت سحبها وأسباب السحب وهل مت
حتقيق بالقرارات وارجو ايضا تزويدي بنتيجة
التحقيق.
 .10حدثت واق��ع��ة حريق ف��ي أح��د قطاعات
وزارة الصحة بالقطاع امل��ال��ي (إدارة امل��ش��ت��ري
ات) وق���د مت أح��ت��راق ب��ع��ض امللفات املهمة ،هل
احلريق ألتهم امللفات والتعاقدات املباشرة وغيرها
.ه�����ل ي��وج��د ح��ف��ظ ل��ل��م��س��ت��ن��دات وامل���ل���ف���ات
التي حرقت للرجوع لها فيما بعد  .هل مت تشكيل
جلنة حتقيق ب��احل��ادث��ة وم��ا التقرير ال���ذي مت
الوصول له.
 .11أرجو إفادتي بالهيكل التنظيمي لإلدارات
التابعة ملكتب الوكيل مع تزويدي ب��ق��رارات كل
مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم تابع إلدارة وكي
ل الوزارة.
 .12أرجو تزويدي بقرارات الندب ملكتب الوكيل
ومهام عملهم واحتياجهم من الندب وجنسياتهم.
 .13يرجى ت��زوي��دي باللجان وف��رق العمل
اخلاصة مبكتب الوزير والسيد الوكيل والوكالء
املساعدين من  2017/01/01حتىتاريخه.
 .14يرجى تزويدي ب��األع��م��ال اإلض��اف��ي��ة
ملكتب الوزير والسيد الوكيل والوكالء املساعدين
ومدراء اإلدارات من  2017/01/01حتى تاريخه
وهل يوجد موافقة من ديوان اخلدمة املدنية على
العمل اإلضافي ام ال؟

مرزوق اخلليفة

 م��ن ه��ي اجلهة التي قامت ف��ي تقييمبرج الرايه ( )2وفي أي سنة مت التقييم؟
 هل هنالك جلنة عقارية تتبع املؤسسةال��ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية إلع��ط��اء
التوصيات في شراء األصول داخل الكويت؟
أو هنالك جلنة مستقلة؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب ما أسماء أعضاء اللجنة وما هي

وأض��اف ان��ه سيوجه حزمه اسئلة ال��ى سمو
رئيس مجلس ال���وزراء بشأن م��دى قانونية هذا
املشروع واألس��س العلمية التي على أساسها مت
إدراج هذا املشروع ضمن اخلطة التنموية.
وأش���ار إل��ى أن هناك جلنة مت تشكيلها بناء
على قرار وزاري رقم  2019/156واصدرت هذه
اللجنة توصيات لتقييم هذا املشروع وتساءل عن
مدى األخذ بتوصيات هذه اللجنة مؤكدا أن املشروع
ينطوي على مخالفات شرعية وتربوية وعلمية

احلميدي يسأل عن دور نائب وزير
اخلارجية في اللجنة العليا للجنسية
تقدم النائب ب��در احلميدي بسؤال
ب��رمل��ان��ي إل���ى وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
مجلس الوزراء حول الدور الذي ميكن
أن يسهم ب��ه ن��ائ��ب وزی���ر اخلارجية
ف��ي ض��وء مشاركته ف��ي عمل اللجنة
العليا لتحقيق اجلنسية وفق طبيعة
العمل واالختصاص املسند إليه .ونص
السؤال على:
م����ن أج����ل ت����دق����ي����ق و ت��ن��س��ي��ق
االع��م��ال ذات ال��ص��ل��ة ب��امل��وض��وع��ات
اخلاصة باجلنسية  .و على ضوء احكام
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959م
بقانون اجلنسيةالكويتية و استنادا ً
الى التنظيم الوارد به في املادة  21منه
صدرت املراسيم اخلاصة بتشكيل الل
جنةالعليا لتحقيق اجلنسية للنظر     و
الفصل و اتخاذ القرار فيها و عرضه
الستكمال اإلج����راءات القانونية في
شأن املسائل ذات الصلة مبنح اجلنسية
و حتقيق ما يعرض بشأنها .
ص���در امل���رس���وم رقم  181لسنة
ال���ل���ج���ن���ة
 2020بتشكيل
ال���ع���ل���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اجل��ن��س��ي��ة
الكويتية برئاسة وزير الداخلية و
ع��ض��وي��ة ك��ل م���ن ( وزي��ر ال��ص��ح��ة و
وزير النفط و وزير الكهرباء و املاء و
امني عام مجلس ال��وزراء و نائب وزير
اخلارجية ) .
و بالنظر ال��ى طبيعة عمل اللجنة
العليا و االختصاصات املسندة اليها
 ،ج��اءت ه��ذه االختصاصات جميعها
خ���ل���وا ً م���ن أي م���ن االخ��ت��ص��اص��ات
احمل����ددة ألع��م��ال وزارة اخل��ارج��ي��ة
وفقاً للمرسوم االميري رقم  32لسنة
 1962بتنظيم وزارة اخلارجية  التي
ت��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ت��ن��س��ي��ق ال��س��ي��اس��ة
اخلارجية للدولة  و عالقات الكويت
ب��ال��دول األخ����رى و رع��اي��ة مصالح

اخلليفة يسأل وزير املالية عن «صفقة التأمينات»
أعلن النائب م��رزوق خليفة اخلليفة عن
تقدميه سؤاال الى وزير املالية ونص السؤال
على :يتميز نظام التأمينات االجتماعية في
دول��ة الكويت بالشمول وال��وح��دة وسخاء
املزايا التأمينية ،ويعتبر املعاش التقاعدي
من أبرز احلقوق التي كفلها قانون التأمينات
االجتماعية للمؤمن عليهم ،بل ميكن القول
ب��أن امل��ع��اش ال��ت��ق��اع��دي ه��و ال��ه��دف األول
للتأمينات االجتماعية.
نشرت إحدى الصحف احمللية مؤخرا ً بأنه
يوجد هنالك صفقة بني شركة وفرة العقارية
وه���ي إح���دى ش��رك��ات امل��ؤس��س��ة العامة
للتأمينات االجتماعية وبني شركة الصاحلية
العقارية بعرض لشراء برج الرايه ()2
الكائن في منطقة ش��رق واململوك لشركة
الصاحلية العقارية علما ً بأن القيمة املذكورة
في العرض هي  58مليون دينار كويتي.
لذا أرجوا إفادتي باآلتي -:
 م��ا ه��ي اجل���دوى االقتصادية م��ن هذهالصفقة علما ً بأن األموال املدفوعة هي أموال
تخص املتقاعدين وليست أمواالً عامة؟

صالح املطيري

استقبل سفير أوكرانيا لدى الكويت

اجلمهور يسأل عن إجراءات وزارة
الصحة جتاه جائحة كرونا
أعلن النائب فايز اجلمهورعن تقدميه سؤاال الى
وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح
ون��ص ال��س��ؤال ع��ل��ى :ص���درت ق����رارات غير
مدروسة من قبل وزير الصحة في شهر 2020/2
ملكافحة جائحة كورونا مما ادخل الرعب والهلع
لقلوب ال��ن��اس وتكبد بخسائر كبيره جلميع
املواطنني بجميع فئاتهم من أرواح وأموال وشركات
ومؤسسات الدولة وما زال سيناريو اخلوف من
كورونا وإغالق الدولة من جميع املنافذ مع وجود
االشتراطات الصحية واللجان والداخلية والفرق
املتعاونة واملتضامنة واملتطوعني ألجل البلد ،لذا
ي��رج��ى أف��ادت��ن��ا ب��ال��ت��ال��ي  .1 :نرجو ت��زوي��دن��ا
بالقرارات التي أخ��ذت من بداية جائحة كورونا
التي متت؟ وما هي القرارات التي سحبت.
 .2هل مت تشكيل جلنة عليا أو ف��ري��ق عمل
ملكافحة جائحة ك��ورون��ا من وزارة الصحة من
مستشارين أو ذوى االختصاص نرجو تزويدي
بصورة ضوئية.
 .3أرجو ت���زوي���دي ب��ك��ل ال��ل��ج��ان ال��ت��ي مت
تشكيلها م��ن جائحة ك��ورون��ا إل��ى يومنا هذا
للمحاجر الصحية.
 .4أرجو تزويدي بفرق العمل جلائحة كورونا
التي مت تشكيلها مع اختصاصتهم.
 .5ورد لنا بوجود فرق طبية من قبل الصني
وكوريا وكوبا واعدوا تقاريرهم إثناء تواجدهم.
 .6ما ه��ي العقود التي مت��ت بالعقد املباشر
أث��ن��اء ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا م��ن مستلزمات طبية
ومستهلكات وأدوية وأجهزة طبية وما هي التكلفة
املالية لها مع تزويدي بكافة املستندات التي تشير
لها احلاجة.
 .7أرجو تزويدي بجميع العقود التي متت خالل
جائحة كورونا من مساكن وفنادق ومحاجر وكم
مت تكليف كل حجز.
 .8ورد لنا بوجود عجز باملستودعات الطبية
م��ن األدوي����ة وامل��س��ت��ل��زم��ات وذل���ك نتيجة سوء
اإلدارة ال��������ذي مت ف���ي وزارة ال��ص��ح��ة وع���دم
م��راع��اة ص��ح��ة امل��واط��ن .ارج��و ت��زوي��دي بجميع
األدوي��ة ال��غ��ي��رم��ت��وف��رة وس��ب��ب ع���دم ال��ش��راء
وتوفرها للمواطنني.
 .9صدرت قرارات تدوير قبل استقالة احلكومة
بتاريخ 2020/10/04وق��د مت سحب القرارات
أرجو تزويدي بالقرارات التي مت اصدارها وهل مت
عرضها على جلنة الوظائف اإلشرافية للبت فيها أم
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«املرأة والطفل» تطالب بتفعيل قوانني حماية
األسرة وتستعجل إنشاء مراكز اإليواء
عقدت جلنة امل��رأة واألس��رة والطفل
اجتماعها اخلامس امس ،والذي خصص
ل�لاس��ت��م��اع إل���ى م��رئ��ي��ات اجلمعيات
املشهرة املتخصصة في حماية ورعاية
الطفل.
وق��ال رئيس اللجنة النائب أسامة
الشاهني إن اللجنة استضافت عددا من
املختصني واملهتمني بالطفولة التي أمر
الشرع احلنيف والدستور والقوانني
ومنها قانون حماية الطفل لسنة 2018
بالعناية بهم ورعايتهم.
وأع��رب الشاهني عن شكره املجتمع
املدني بعد عقد اللجنة  3جلسات مع
املختصني ب��امل��رأة واألس����رة والطفل
وتلقيها عشرات بل مئات التوصيات
واملالحظات التي وصلت إلى اللجنة.
وط��ال��ب الشاهني احلكومة بإعادة
تفعيل دور الشرطة املجتمعية في وزارة
الداخلية التي كانت تؤدي مهام وتسد
ث��غ��رة كبيرة ،مضيفاً أن��ه ل��وح��ظ في
الفترة االخيرة خاصة بعد صدور قانون
بشأن العنف األس���ري أن هناك نوعا
من االرت��ب��اك ب��دور ه��ذه الشرطة وهل
ستتوقف أم ال.
ودع��ا إل��ى زي���ادة م��راك��ز ال��رؤي��ة في
وزارة العدل التي لديها فقط مركزان في

باجلمع بني املزايا املقررة لهم وفقا لألنظمة
املطبقة عليهم وامل���زاي���ا امل��م��ن��وح��ة ملوظفي
املؤسسة وفقا للمواد السابقة وذلك من تاريخ
استحقاقها.
لذا يرجى تزويدي باآلتي- 1 :ملاذا لم تصرف
املزايا املقررة ملوظفي الشركة الكويتية خلدمات

الطيران حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
- 2م��ا ال��ش��روط التي تسمح بصرف هذه
املزايا لهم؟
- 3كم عدد املوظفني في الشركة الكويتية
خلدمات الطيران املستحقني هذه املزايا؟ وكم
تبلغ قيمة هذه املزايا لهم؟

مؤهالتهم مع تزويدنا بالسيرة الذاتية لكل
منهم.؟
 م���ا س��ب��ب ت��وج��ه امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ةل��ل��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ل���ش���راء ه��ذه
األص��ول على الرغم من أن العقار بالقطاع
ال���ت���ج���اري واإلس���ت���ث���م���ار م���ت���ض���رر وال
ينصح باإلستثمار به حاليا ً؟
 عند ش��راء عقار ال��راي��ة ( )2هل ميكنالتخارج منه مستقبالً بسهولة؟
 م��ت��ى مت ال��ت��ب��اح��ث ب�ين ش��رك��ة وف��رةالعقارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية وشركة الصاحلية العقارية
حول هذه الصفقة؟
 م��ا ه��و ح��ج��م م��ش��اري��ع ش��رك��ة وف��رةالعقارية القائمة وما هي اخلطط املستقبلية
للشركة؟
 م��ا القيمة اإلجمالية للمحافظ التيتديرها شركة وفرة العقارية؟ م��ع بيان
تفصيل احملافظ امل���دارة للغير أو محافظ
خاصة بالشركة؟ وما مدى تأثر هذه احملافظ
في جائحة كورونا.؟

احلميدي يلتقي سفير أوكرانيا

الكويتيني باخلارج الى سائر االختصا
صات األخرى التي ال عالقة لها مبسائل
اجلنسية  ،األم��ر ال��ذي يثير التساؤل
حول مالءمة عضوية السيد نائب وزير
اخلارجية  في اعمال اللجنة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 م��ا ال���دور ال���ذي ميكن ان يسهمبه السيد نائب وزير اخلارجية في ضوء
مشاركته في عمل اللجنة العليا لتحقيق
اجلنسية الكويتية وفق طبيعة العمل
واالختصاص املسند اليه ؟
من جانب اخر استقبل رئيس جلنة

الشؤون اخلارجية البرملانية النائب
ب��در احلميدي ف��ي مكتبه ام��س سفير
جمهورية أوكرانيا لدى دولة الكويت د.
ألكسندر باالنوتسا.
وج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني
وسبل تعزيز التعاون املشترك بينهما
ف��ي امل��ج��االت ك��اف��ة الس��ي��م��ا املتعلقة
باجلانب البرملاني.
كما مت خ�لال اللقاء تبادل وجهات
النظر حول العديد من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام املشترك

مجلس األمة ..ورشة حول
تعديالت نظام الهوية املؤسسية

جانب من الورشة

نظم قطاع اإلعالم باألمانة العامة ملجلس
األمة امس ورشة عمل حول التعديالت على
نظام الهوية املؤسسية  2021احلديث وذلك
بالتعاون مع قسم البرامج التدريبية بإدارة
التدريب .وهدفت الورشة التي حاضرت

فيها املوظفة في قسم الوعي البرملاني بادارة
االعالم مرمي العبيدلي الى شرح اساسيات
التعامل م��ع ال��ه��وي��ة امل��ؤس��س��ة اجل��دي��دة
واستراتيجية تطبيقها على كافة قطاعات
واصدارات االمانة العامة للمجلس.

