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جلسات يومية في الشهر الكرمي واجللسة اخلتامية اخلميس  15يونيو

فض دور االنعقاد احلالي قبل العشر األواخر من رمضان

الشيخ محمد العبدالله يتصفح أحد التقارير قبيل دخوله جلنة األولويات

ربيع �سكر
فيما يدور خالف نيابي – نيابي حول موعد
فض دور االنعقاد األول هل يكون قبل العشر
االواخر من رمضان او يكون في شهر أغسطس
املقبل  ،رجح رئيس جلنة األولويات البرملانية
النائب ثامر السويط أن يتم اجن��از قوانني
امليزانيات قبل العشر االواخ���ر م��ن رمضان
ليكون دور االنعقاد جاهزا لفضه في أي وقت ،
مشيرا الى أن مكتب املجلس ناقش حتديد موعد
فض دور االنعقاد ولم نأخذ قرار فهناك خالف
حول ذلك  ،لكن مبدئياً االتفاق على ضرورة
اصدار امليزانيات أوال  ،موضحا أن هناك توجه
بان يكون هناك جلسات كل اسبوع في رمضان
خ�لال يومي الثالثاء واألرب��ع��اء إلنهاء كافة
القوانني وامليزانيات.
الى ذلك ذك��رت مصادر مطلعة ل» الوسط
« أن رئيس جلنة امليزانيات النائب عدنان

تصوير – محمد صابر

		
جانب من اجتماع جلنة األولويات أمس
الوزير العبدالله و الوزيرة الصبيح في نقاش جانبي قبل بدء االجتماع

ال � �س � ��وي � ��ط  :امل� � �ع � ��اش � ��ات االس � �ت � �ث � �ن� ��ائ � �ي� ��ة ل� �ل� �ع� �س� �ك ��ري ي��ن وإق � � � � � ��رار م � �ي� ��زان � �ي� ��ة  13ج � �ه � ��ة م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ف� � ��ي ج� �ل� �س� �ت ��ي  23و  24اجل� � � ��اري
إق � � � � � � � � � � � ��رار آخ � � � � � � � ��ر م � � � �ي � � � ��زان � � � �ي � � � ��ة م � � � � � ��ن م� � � � �ي� � � � ��زان� � � � �ي� � � � ��ات ال � � � � � � ��دول � � � � � � ��ة ف � � � � � ��ي  13و  14ي� � ��ون � � �ي� � ��و
عبدالصمد أك��د لرئاسة املجلس ان ميزانية
الدولة ( آخر ميزانية يتم تقدميها واقرارها
وهي الوزارات» ستكون جاهزة قبل جلسة ١٣
يونيو املوافق  ١٨رمضان ليتم اقرارها في هذه
اجللسة  ،ففضلت رئاسة املجلس جعل فض
دور االنعقاد بعدها بيوم اي يوم اخلميس ١٥
يونيو املوافق  ٢٠رمضان.
وأعلن رئيس جلنة األولويات البرملانية في
مجلس األم��ة النائب ثامر الظفيري أمس عن
إدراج تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

ال��ب��رمل��ان��ي��ة ك��أول��وي��ة ب��ش��أن م��ن��ح معاشات
استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريني
املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد في جلسة
 23مايو اجلاري.
وق��ال الظفيري في تصريح للصحافيني
في مجلس األمة عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان
جدول األعمال جلسة يوم الثالثاء املقبل يحوي
تقرير (املالية) البرملانية بشأن منع تقاضي
فوائد عن قروض املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.

وأضاف ان جدول األعمال يتضمن تقريرا
ثالثا للجنة (املالية) البرملانية بشأن السماح
بخفض س��ن التقاعد للمرأة وال��رج��ل وذل��ك
بإضافة م���ادة ج��دي��دة رق��م ( )69م��ك��رر إلى
األم��ر األميري بالتقاعد بالقانون رق��م ()61
لسنة  1976بشأن إص��دار قانون التأمينات
االجتماعية.
وذكر الظفيري ان اللجنة تابعت مراجعة
جدول أعمال اجللسة املقبلة إلى جانب متابعتها
استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور

االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي
ال .15وأوض��ح أن��ه مع اق��ت��راب نهاية دور
االنعقاد احلالي وألهمية موضوع امليزانية إذ
يجب مناقشته بندا بندا وفقا للدستور مت البت
بوضع ج��دول زمني العتماد امليزانيات من
اجللسة املقبلة مبينا ان هناك  13ميزانية من
املقرر اعتمادها في اجللسة القادمة.
وبني الظفيري ان تلك امليزانيات تتضمن
عدة جهات وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية ومعهد الكويت لألبحاث العلمية

والهيئة العامة للصناعة والصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية وبلدية الكويت
وهيئة أسواق املال.
وتابع ان من بني تلك اجلهات املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية وبيت الزكاة
ومؤسسة املوانئ الكويتية وبنك االئتمان
الكويتي والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة
العامة للمعلومات املدنية وهيئة مشروعات
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وردا على س��ؤال ح��ول موعد نهاية دور
االنعقاد احلالي أجاب الظفيري انه مت مناقشة
تاريخ فض دور االنعقاد مع مكتب املجلس ولم
يتم اتخاذ قرار حتى اآلن مضيفا «اتفقنا على
تكثيف اجللسات في الفترة املقبلة وعلى األغلب
سيتم عقدها في كل أسبوع من شهر رمضان
لالنتهاء من األمور التي يجب ان تنفذ خالل هذه
الفترة».

زيادة أرباح مؤسسة البترول بالسنة املالية اجلديدة إلى  544مليون دينار

هو حق مقرر لهم في املادة «»40

عبدالصمد :جلسة خاصة باملجلس ملناقشة
مالحظات األجهزة الرقابية على القطاع النفطي

الشاهني للصبيح :ملاذا ال يتم تخفيض
ساعات العمل لذوي اإلعاقات البسيطة؟

ارت �ف ��اع ت �ق ��دي �رات م �ب �ي �ع��ات ال �ن �ف��ط اخل� ��ام ف ��ي  2018/2017إل ��ى  10م �ل �ي ��ارات دي �ن �ار ع �ل��ى أس� ��اس  45دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل
ربيع سكر

أك���د رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب
اخلتامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة
اجتمعت ملناقشة امليزانية املجمعة ملؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة
امل��ال��ي��ة اجل��دي��دة  2018/2017وحسابها
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 2016/2015
ومالحظات دي��وان احملاسبة وجهاز املراقبني
املاليني بشأنها وتبني لها ما يلي -:
نظرا للتعافي النسبي ف��ي أس��ع��ار النفط
مؤخرا عما كانت عليه قبل سنوات فإنه من
امل��ق��در أن ت��ك��ون ص��اف��ي أرب���اح املؤسسة في
ميزانية السنة املالية اجلديدة نحو  544مليون
دينار بزيادة قدرها  47%عن السنة امليزانية
السابقة ؛ وقد بنيت هذه النتائج املتوقعة على
أس��اس  45دوالر للبرميل وال��ذي من شأنه أن
يسهم في ارتفاع تقديرات مبيع النفط اخلام إلى
ما يجاوز الـ  10مليارات دينار.
وم��ا زال���ت اللجنة ت��رى وم��ن��ذ س��ن��وات أن
صافي ربح املؤسسة تساهم به اإلي��رادات غير
التشغيلية بصورة أكبر من اإليرادات التشغيلية
؛ حيث بلغت اإليرادات غير التشغيلية والناجتة
عن إي��رادات الفوائد واالستثمار وغيرها نحو
 939مليون دينار ؛ في حني أن هناك أنشطة
تشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة حتقق
خسائر سنوية ومنها على سبيل امل��ث��ال أن
خسائر نشاط التكرير في الشركة البترول
الوطنية الكويتية ارتفع إلى  405مليون دينار
مع ميزانية السنة املالية اجلديدة  ،وهي أمور
البد من اتخاذ خطوات حاسمة ملعاجلتها السيما
وأن ميزانية املؤسسة ه��ي ميزانية مجمعة
لنتائج أعمال شركاتها التابعة في شنهاية األمر.
وعلى الرغم من تقلص مشاريع خطة التنمية
للمشاريع النفطية م��ن  70مشروعا إل��ى 38
مشروعا والبالغة تكلفتها التقديرية  18مليار

جانب من اجتماع جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي أمس

دينار إال أن نسبة الصرف عليها لم تتجاوز الـ
 27%وبواقع  5مليارات دينار.
األم��ر ال��ذي يتطلب معاجلة حقيقة جلوهر
املالحظات املؤدية لتأخر تنفيذ املشاريع النفطية
على مستوى مؤسسة ال��ب��ت��رول وشركاتها
التابعة ؛ خاصة وأن تقرير دي��وان احملاسبة
األخير املرسل للجنة يبني أنه مت تسجيل 144
مالحظة على عقود ومشاريع القطاع النفطي
ككل من أصل  291مالحظة ومتحورت غالبيتها
في وج��ود خلل في آلية تأهيل مقاولي العقود
النفطية وع��دم مالءتهم املالية وتعثرهم أثناء
التنفيذ وغيرها  ،وأن اللجنة تتدارس تخصيص
جلسة خاصة ملناقشة مالحظات القطاع النفطي
في مجلس األم��ة كقضية منفصلة بعدما قامت
في السنتني السابقتني مبناقشة مالحظات ديوان
احملاسبة على اجلهات احلكومية.
ومنها على سبيل امل��ث��ال أن نسبة اإلجن��از
في مشروع الوقود البيئي بلغت فعليا 50%
في احلساب اخلتامي األخير بينما املستهدف
فيه كان  61%؛ كما أن أعداد القوى العاملة في
املشروع لم تتجاوز الـ  17ألف عامل في حني
أن املخطط له يبلغ  40ألف عامل وذلك وفقا ملا

تصوير – محمد صابر

أورده ديوان احملاسبة في تقريره.
وت��ش��دد اللجنة ع��ل��ى ض����رورة أن تسعى
املؤسسة وشركاتها التابعة بجدية أكبر لتحقيق
رؤيتها واستراتيجياتها والبالغة  4ماليني
برميل في سنة  2020خاصة وأن ف��ارق بني
ال��ط��اق��ات املستهدفة والفعلية ت��ق��در ب��ـ 810
آالف برميل وف��ق أرق��ام احلسابات اخلتامية
للمؤسسة وشركاتها التابعة وميزانيتها التي
ناقشتها اللجنة في هذه السنة .كما أن حتقيق
تلك االستراتيجية ب��ات ضروريا السيما وأن
مشروعي ال��وق��ود البيئي ومصفاة ال��زور من
املتوقع دخولهما ملرحلة التشغيل في السنوات
القريبة القادمة ؛ وأنه لكي يتم تشغليهما بكفاءة
عالية فسيتم تزويدهما بـ  46%من انتاج شركة
نفط الكويت حاليا والبالغ  3ماليني برميل حتى
آخر حساب ختامي .ووجهت اللجنة بضرورة
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ش��غ��ل ال��وظ��ائ��ف ال��ش��اغ��رة ل��دى
املؤسسة وشركاتها التابعة والبالغة 3,578
وظيفة ؛ وتأكيدها على ضرورة إعادة النظر في
تقليص عنصر املقابلة الشخصية واملستحوذ
حاليا على  55%من معايير الترقيات حسما
للغلط املثار بذلك اخلصوص.

في زيارة رسمية حتى  20مايو اجلاري

وفد الصداقة األولى برئاسة الطبطبائي يصل إلى قيرغيزستان
وصل وفد مجموعة الصداقة البرملانية األولى
إل��ى العاصمة القرغيزية بيشكيك .وك��ان في
استقبال الوفد عضو البرملان القرغيزي وعضو
جلنة الصداقة القرغيزية الكويتية نادربيك
كارميوف.
وقال كارميوف إن هذه الزيارة والتي تعتبر

األولى من مجلس األمة الكويتي ستكون بداية
ممتازة لعالقات برملانية متميزة بني املؤسستني
التشريعيتني.
وخ�لال اللقاء مت اط�لاع الوفد الكويتي على
طبيعة النظام السياسي في قرغيزستان وكذلك
املكونات احلزبية للبرملان .ومت التطرق إلى

أوجه التشابه بني الدميقراطية في البلدين.
يذكر أن وف��د مجموعة الصداقة البرملانية
األولى برئاسة النائب د.وليد الطبطبائي يزور
جمهورية قيرغيزستان حتى  ٢٠مايو اجلاري.
ويضم الوفد إضافة للطبطبائي النائبني خالد
العتيبي ومحمد هايف املطيري

وجه النائب أسامة الشاهني س��ؤاال برملانيا
إلى وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح عن
سبب عدم تخفيض ساعات العمل لذوي اإلعاقات
البسيطة.
ونص السؤال كالتالي  :نصت املادة ( )40من
قانون رقم  8لسنة  2010بشأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة « يستحق املوظف واملوظفة من ذوي

اإلعاقة أو املوظف أو املوظفة ممن يرعى ول��دا ً
أو زوجاً من ذوي اإلعاقة املتوسطة أو الشديدة
خفض س��اع��ات العمل ب��واق��ع ساعتني يومياً
مدفوعة األجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط
التي يصدر بها قرار من الهيئة».
كما ذكرت املذكرة اإليضاحية أحقية املوظف
واملوظفة من ذوي اإلع��اق��ة بصرف النظر عن
درجة وشدة اإلعاقة ،أو املوظف أو املوظفة ممن

يرعى ولدا ً أو زوجاً من ذوي اإلعاقة املتوسطة
والشديدة خفض ساعات العمل بواقع ساعتني
ي��وم��ي�اً م��دف��وع��ة األج���ر وذل���ك وف��ق �اً للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
وأض��اف  :ل��ذا يرجى إفادتي باآلتي :مل��اذا ال
يتم منح تخفيض ساعات العمل لذوي اإلعاقات
البسيطة رغم أنه حق مقرر لهم في الشق األول
من املادة ( )40املشار إليها؟

طالب بتزويده بنسخة من الئحة الوظائف اإلشرافية

مالم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها

حمدان العازمي يسأل العبد الله
عن املخالفات في تعيينات الوظائف
اإلشرافية بوزارة االعالم

عسكر يقترح صرف مساعدات
اجتماعية للمرأة الكويتية املتزوجة
التي بلغت « »45سنة ميالدية

وجه النائب حمدان العازمي
س���ؤاال ل��وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
مجلس ال����وزراء وزي���ر االع�لام
بالوكالة الشيخ محمد العبد الله
ب��ش��أن امل��خ��ال��ف��ات ف��ي تعيينات
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة ب���وزارة
االعالم.
وط��ال��ب ال��ع��ازم��ي ب��ت��زوي��ده
بنسخة م��ن الئ��ح��ة ال��وظ��ائ��ف
االشرافية املعتمدة من ال��وزارة
والتي على أساسها يتم التعيني
ب���ه���ذه امل��ن��اص��ب االش���راف���ي���ة.
حمدان العازمي
وتساءل :هل تتبع ال��وزارة مبدأ
الشفافية وعليه يتم اإلع�لان عن
هذه املناصب اإلشرافية قبل االختيار؟ إذا كان اجلواب بـ(نعم) فيرجى
ت��زوي��دي بجميع ه��ذه اإلع�لان��ات من يناير  ٢٠١٤حتى تاريخ تقدمي
السؤال .كما طالب بتزويده بنسخة من جميع قرارات التعيني باملناصب
االشرافية والسيرة الذاتية والشهادات العلمية وش��ه��ادات اخلبرة
والدورات التدريبية لكل من أسندت له وظيفة اشرافية سواء بالوزارة او
القطاعات التابعة لها منذ يناير  ٢٠١٤حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال
وطالب بتزويده بأسماء اعضاء جلنة تسكني الوظائف االشرافية
في وزارة االع�لام مع بيان مناصبهم في ال��وزارة  ،وصور من محاضر
اجتماعات اللجنة منذ يناير  ٢٠١٤حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال
كما طالب بتزويده بأسماء اعضاء جلنة التظلمات في وزارة اإلعالم
مع بيان مناصبهم في الوزارة.
واستفسر ع��ن ع��دد التظلمات ال��ت��ي تسلمتها اللجنة منذ يناير
٢٠١٤حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال ؟ وما هي االجراءات التي اتخذتها
الوزارة لكل تظلم؟
كما سأل العازمي عن عدد القضايا االدارية املرفوعة ضد وزارة االعالم
منذ يناير ٢٠١٤حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال ؟
وسأل عن عدد القرارات االدارية التي مت الغائها سواء بأحكام قضائية
او بكتب رسميه من دي��وان اخلدمة املدنية او الفتوى والتشريع وذلك
مبخالفة النظم االدارية بالترقيات.

تقدم النائب عسكر العنزي
ب��اق��ت��راح ب��ص��رف م��س��اع��دات
اجتماعية مل��ن بلغت  45سنة
بإضافة بند جديد برقم (ج)
إل��ى امل��ادة الثالثة من القانون
رقم ( )12لسنة  2011في شأن
املساعدات العامة.
ونص االقتراح ( :مادة أولى)
يضاف بند جديد برقم (ج) إلى
امل��ادة الثالثة من القانون رقم
( )12لسنة  2011املشار إليه
نصها التالي
عسكر العنزي
« امل��رأة الكويتية املتزوجة
التي بلغت ( )45سنه ميالدية ،
مالم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها «.
(مادة ثانية) :يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا
القانون  .وجاء في املذكرة اإليضاحية :صدر املرسوم رقم ( )23لسنة
 2013بشأن استحقاق وتقدير وربط املساعدات العامة ليشمل فئات
عديدة من الكويتيني ولكن الفقرة األخيرة من املادة األولى اخلاصة
باملرأة الكويتية املتزوجة اشترطت الستحقاقها املساعدة أن تكون
قد بلغت سن ( )55سنة ميالدية  ،وبعد مراجعة من يشملهن القرار
تبني كذلك أن ع��ددا ً كبير من الكويتيات املتزوجات الالئي ال ميلكن
مصدر دخل ثابت قد حرمن من املساعدات لعدم بلوغهن سن ()55
سنة  ،لذا نصت املادة األولى من االقتراح بقانون بأن يضاف بند جديد
برقم (ج) إلى املادة الثالثة من القانون رقم ( )12لسنة  2011املشار
إليه نصها التالي « :املرأة الكويتية املتزوجة التي بلغت ( )45سنة
ميالدية  ،مالم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص».
وجدير بالذكر أن املادة الثالثة تتكون من بندين (أ) و(ب) وتنص
على صرف مساعدات اجتماعية لألسرة الكويتية والتي تتعرض
لظروف قهرية (البند أ) وكذلك امل��رأة الكويتية املتزوجة من غير
كويتي إذا تعرضت لظروف مماثلة (البند ب).

