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  أكد مقرر اللجنة املالية النائب صالح عاشور أن 
اللجنة أبقت في قانون التقاعد املبكر حق التقاعد 
اختياريا ملن خ��دم بعد 30 سنة للذكور و25 سنة 
ل��إن��اث دون اش��ت��راط السن ول��م تتلقى اي مقترح 
بفرض 1 % تتحملها التأمينات و1 % يتحمله املواطن 

املوظف املؤمن عليه.
وتابع عاشور : اللجنة رفضت غالبية التعديالت 
احلكومية على املداولة االولى لقانون التقاعد املبكر 
وتؤجل التصويت على البعض منها ال��ى اجتماع 
اللجنة االح���د املقبل حل��ن االس��ت��م��اع لوجهة نظر 

احلكومة
وأضاف عاشور: اللجنة املالية ترفض تعديل املادة 
17 من قانون التقاعد املبكر حلماية املوظف من الزامه 
بالتقاعد بعد 25 سنة حيث تصر اللجنة ان يكون 

التقاعد اختياريا
وزاد عاشور : اللجنة املالية رفضت مقترح مؤسسة 
التأمينات بفرض نسبة 10 % مم��ن تعاد تسوية 
اوضاع من صرف لهم املعاش التقاعدي وتبقي النسبة 

عند 5 % بحد أقصى.
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30 سنة للذكور و25 لإلناث اإلبقاء على حق التقاعد ملن خدم بعد 

عاشور: رفضنا غالبية تعديالت احلكومة على املداولة 
األولى لـ »التقاعد املبكر«

اجلــــــــــــــــــــــــراح:   املـــــؤســـــســـــة 
األمــــنــــيــــة تـــضـــع ســـالمـــة 
رأس  عــــلــــى  مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا 

6أولويات عملها

قدم النائب محمد 
ه���اي���ف اق���ت���راح���ا 
بقانون بشأن حظر 
مشاركة الكويتين 
ف��������ي ص����ن����اع����ة 
املصنفات أو األعمال 
ال��ف��ن��ي��ة اخل��ادش��ة 
ل�������آداب ال��ع��ام��ة 
وامل��خ��ال��ف��ة للنظام 

العام.
وج������اءت م���واد 
االق���ت���راح بقانون 
على النحو اآلت��ي: 
مادة أولى - يحظر 
على ك��ل كويتي أن 
ي��ش��ت��رك داخ����ل أو 
خ����ارج ال���ب���الد في 
صناعة أي مصنفات 
أو أعمال مطبوعة أو 
مرئية أو مسموعة 
ت����خ����دش اآلداب 
ال��ع��ام��ة وت��خ��ال��ف 

النظام واحلياء العام.
ويعاقب كل من يخالف ذل��ك باحلبس مدة 
ال تقل عن ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل 
عن ٥ آالف دينار وال تزيد عن ١٠ آالف دينار أو 

بإحدى هاتن العقوبتن.
فإذا كان املخالف شخصا اعتباريا ُحكم على 
ممثله القانون بالعقوبة امل��ق��ررة ف��ي الفقرة 

السابقة مع احلكم بإلغاء ترخيصه.
م���ادة ثانية : ُيحظر على وس��ائ��ل االع��الم 
احلكومية والصحف واملجالت والقنوات املرئية 
واملسموعة اخل��اص��ة وامل��واق��ع اإللكترونية 
املرخصة ف��ي دول���ة الكويت ع��رض وب��ث أي 
من املصنفات واألعمال املشار إليها في املادة 

السابقة أو املشاركة في إنتاجها أو توزيعها.
م��ادة ثالثة : على ال���وزراء كل فيما يخّصه 
تنفيذ هذا القانون وينشر باجلريدة الرسمية 

ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاءت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 
على النحو اآلتي: ملا كانت الشريعة االسالمية 
الغّراء حتث على مكارم األخالق وحتيط األسرة 
واملجتمع باحلماية والعناية ال��الزم��ة بغية 
حتصينه من الرذيلة والفساد وفي سبيل ذلك 

فهي حت��رم املساس 
ب���ق���ي���م���ه وحت���م���ي 
أف��راده وحتثهم على 
ال��ف��ض��ي��ل��ة وم��ك��ارم 
األخ����الق وق���د ج��اء 
هذا القانون ليحقق 
هذه الغايات النبيلة 
السيما أن القوانن 
املشار لها بديباجة 
هذا املقترح قد حظرت 
كل ما ميس ب��اآلداب 
واألخ�����الق ال��ع��ام��ة 
إال أن��ه��ا ل��م تتطرق 
ملشاركة الكويتين 
داخ��������ل وخ�������ارج 
ال��ب��الد ف��ي صناعة 
املصنفات التي حدد 
أنواعها القانون رقم 
٦٤ لسنة ١٩٩٩ في 
ش��أن حقوق امللكية 
ال���ف���ك���ري���ة وال���ت���ي 
تخدش اآلداب العامة 
وتخالف النظام واحلياء العام، وإزاء هذا الفراغ 
التشريعي فقد جاء هذا القانون لسد هذا اجلانب 
حيث نص في مادته األولى على أنه يحظر على 
كويتي أن يشترك داخ��ل أو خ��ارج البالد في 
صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية 
أو مسموعة تخدش اآلداب العامة وتخالف 
النظام واحلياء العام ويعاقب كل من يخالف 
ذل��ك باحلبس م��دة ال تقل ع��ن ث��الث سنوات 
والغرامة التي ال تقل عن ٥ آالف دينار وال تزيد 

عن ١٠ آالف دينار أو بإحدى هاتن العقوبتن.
فإذا كان املخالف شخصا اعتباريا ّحكم على 
ممثله القانون بالعقوبة امل��ق��ررة ف��ي الفقرة 

السابقة مع احلكم بإلغاء ترخيصه.
ونص في مادته الثانية على أن ُيحظر على 
وسائل االعالم احلكومية والصحف واملجالت 
والقنوات املرئية واملسموعة اخلاصة واملواقع 
اإللكترونية املرخصة في دولة الكويت عرض 
وب��ث أي من املصنفات واألع��م��ال املشار إليها 
في امل��ادة السابقة أو املشاركة في إنتاجها أو 
توزيعها كما نص في مادته الثالثة على الوزراء 
ك��ل فيما يخّصه تنفيذ ه��ذا ال��ق��ان��ون وينشر 

باجلريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

10 آالف دينار وسحب الترخيص 3 سنوات وغرامة  يعاقب املخالف باحلبس 

هايف يقترح حظر مشاركة الكويتيني 
باملصنفات واألعمال الفنية الهابطة

جانب من اجتماع اللجنة
 محمد هايف
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اعتمدت جلنة االولويات البرملانية 
مشروع حماية سرية تبادل املعلومات 
ومقترح ح��ق��وق االق��ل��ي��ات ف��ي قانون 
الشركات كأولوية حلن ورود تقاريرها 
م��ن ال��ل��ج��ان ال��ب��رمل��ان��ي��ة الرتباطهما 
بوضع الدولة في حتسن بيئة االعمال 

باإلضافة الى التقاعد املبكر كأولوية.
وق��ال رئيس اللجنة النائب احمد 
الفضل: ن��واج��ه اشكالية ت��رب��ك عمل 
جلنة االول��وي��ات عندما يتقدم ن��واب 
باستعجال قانون ما في املجلس بالقفز 

على جهودنا السابقة بالتنسيق مع 
رؤس���اء اللجان واحلكومة وف��ي ذلك 

عبث.
م��ن ناحية أخ��رى وبصفته عضوا 
باللجنة التشريعية ق��ال الفضل : كل 
التقدير ل��الخ احلميدي السبيعي وال 
صحة الستقالته من اللجنة التشريعية.

الى ذلك قدم الفضل اقتراحا برغبة 
لتخصيص قناة رياضية خاصة لنقل 
مباريات الدرجة الثانية. ونص االقتراح 
على ما يلي: تعتبر الرياضة في الوقت 
احلاضر ليست مجرد هواية بل أصبحت 

لدى الدول املتقدمة صناعة، خاصة لعبة 
ك��رة القدم لشعبيتها الطاغية والتي 
غدت في بعض ال��دول صناعة تساهم 
بالداخل القومي والتوظيف وإميانا منا 
بأن أي رياضة لن تتحول إلى استثمار 

مربح من دون مواكبة إعالمية.
 ل��ذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي :تقوم وزارة اإلعالم بعرض مالي 
الحتاد كرة القدم لنقل مباريات الدرجة 
الثانية مباشرة، مع تخصيص قناة 
رياضية خاصة لنقل تلك املباريات مع 

استوديوهات حتليلية

»األولويات«: »تبادل املعلومات« و»الشركات« أولوية لتحسني بيئة األعمال

الفضل يقترح تخصيص قناة رياضية لنقل 
مباريات الدرجة الثانية

 أحمد الفضل

وجه النائب احلميدي السبيعي سؤاال 
إل��ى وزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلس��ك��ان، 
وزي����رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون اخل��دم��ات د. 
جنان بوشهري ق��ال ف��ي مقدمته: منى 
إل��ى علمي أن اإلدارة العامة للطيران 
املدني تعاقدت إلنشاء وصيانة املطار 
املساندة بتكلفة قدرها )53 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي( ث��م تقدمت ب��أوام��ر تغييرية 
ع��دي��دة فاقت قيمتها )6 مليون دينار 
كويتي( ل��ذات امل��ش��روع، أي أن الكلفة 
اإلجمالية للمشروع ستصل إل��ى )60 
مليون دينار كويتي( والتي تعد قيمة 
فائقة بالنظر إلى الطاقة االستيعابية 
ملبنى املطار املساند. واجلدير بالذكر أن 
قيام الدولة بإنشاء املشروع في اإلدارة 
العامة للطيران املدني، يترتب عليه أن 
ت��ؤول مسؤولية إدارة وتشغيل املبنى 
جلهاز وطاقم اإلدارة العامة للطيران 
املدني والتي تزحم باخلبرات الوطنية 

عبر العقود املنصرمة.
 إال أن اإلدارة قد قامت أخيرا بطرح 

ممارسة خارجية وعلى وج��ه السرعة 
لطرح وترسية إدارة املبنى على مشغل 
أجنبي تبلغ قيمتها )39 مليون دينار 
كويتي( ملدة خمس سنوات مقبلة، بواقع 
)7.8 مليون دينار كويتي( سنويا، ما 
يضحى معه زيادة في تكلفة املشروع عما 
كان مخطط له أساسا، وهدرا للمال العام. 

وطالب السبيعي إفادته باآلتي:
1 - ما قيمة امليزانية األساسية املقدرة 

ملشروع إنشاء املطار املساند؟
2 - ما القيمة اإلجمالية التي وصل 
إليها املشروع بعد التعديالت واألوام��ر 

التغييرية؟
2 - ما مساحة مبنى املطار املساند 
ب��امل��ت��ر امل��رب��ع ح��ن ط��رح��ت مناقصة 
إنشائه؟ وما املساحة النهائية التي آل 

إليها املبنى بعد التعديالت؟
4 - هل يشمل عقد إنشاء مبنى املطار 
املساند فترة صيانة لكامل املشروع 

ومعداته؟ وما مدته؟
5 - مل��اذا ل��م تشكل اإلدارة العامة 

للطيران املدني جهازا إداري���ا لتشغيل 
امل��ط��ار امل��س��ان��د رغ���م ت��واف��ر ال��س��واع��د 

واخلبرات الوطنية؟
6 - ما قيمة عقد تشغيل املطار املساند 
املزمع توقيعها مع املشغل العاملي؟ وهل 
كان ذلك من ضمن خطة ميزانية اإلدارة 

حن طرح مناقصة إنشائه؟
7 - ما إجمالي ع��دد املوظفن الذين 
سيوفرهم املشغل األجنبي إلدارة املطار 
املساند؟ وم��ا ع��دد املوظفن الكويتين 

امللزم بتعيينهم؟
8 - هل تقع مسؤولية تكاليف صيانة 
مبني املطار املساند على عاتق املشغل 
العاملي؟ وما مسؤولية املقاول الرئيس 
لبند ال��ص��ي��اة مل���دة ال��س��ن��وات اخلمس 

املقبلة؟
9 - هل يتحمل املشغل العاملي تكلفة 
ال��ت��ع��دي��الت املستقبلية ع��ل��ى م��راف��ق 
وأجهزة ومعدات وأنظمة املطار املساند، 
أم تتحملها اإلدارة ال��ع��ام��ة للطيران 

املدني؟

60 مليون دينار الكلفة اإلجمالية للمشروع ستصل إلى 

السبيعي يسأل بوشهري عن ميزانية مشروع إنشاء املطار املساند

 احلميدي السبيعي

سأل وزير الصحة عن الوظائف اإلشرافية في الوزارة

الفضالة لوزير الكهرباء: محاوالت متكررة لتمرير التعاقد املباشر من شركة بعينها
وج��ه النائب يوسف الفضالة سؤاال 
إل��ى وزي��ر النفط، وزي��ر الكهرباء وامل��اء 
بخيت ال��رش��ي��دي ج��اء ف��ي مقدمته:في 
ظل توجه ال��دول��ة للحفاظ على األم��وال 
العامة وحتقيق املصلحة العامة ودفع 
عجلة التنمية، لوحظ وج��ود محاوالت 
متكررة م��ن وزارة الكهرباء وامل���اء عن 
طريق طلباتها حملاولة مترير استدراج 
عروض مباشرة من شركة بعينها في أكثر 
من مجال ألعمال ميكن ألكثر من متعهد 

القيام بها وذلك بخصوص:
- حت��دي��ث ومت��دي��د العمر االف��ت��راض 
للوحدات البخارية رقمي )2 و7( في 
محطة ال���زور اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
- أعمال إع��ادة لف احمل��ول االحتياطي 
ل��ل��وح��دات ال��ب��خ��اري��ة مب��ح��ط��ة ال���زور 
اجلنوبية لتوليد ال��ق��وى الكهربائية 

وتقطير املياه.
وط��ال��ب الفضالة إف��ادت��ه وت��زوي��ده 

باآلتي:
1 - استنادا إل��ى القانون رق��م )49( 
لسنة 2016 بشأن املناقصات العامة 

واملذكرة اإليضاحية والالئحة التنفيذية، 
هل طرحت الوزارة أعماال بإمكان أكثر من 
متعهد القيام بها )بحسب اعتراف الوزارة 
بخطتها السنوية( أو محاولة حتويل 
ماقصة م��ح��دودة تتماشى م��ع »انتهاج 
الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى 
ج��ذب املستثمر األجنبي، واحلفاظ على 
األم��وال العامة وصيانتها والقدرة على 
العمل ومواجهة املستجدات والتغلب 
على األزم���ات حتقيقا للمصلحة العامة 
ولدفع عجلة التنمية« )كما ذكر في مقدمة 

الالئحة اإليضاحية(؟
2 - هل حتد الوزارة من عدد الشركات 
التي لديها القدرة على تنفيذ األعمال من 

املشاركة مبناقصة بعينها؟
3 - استنادا إل��ى البند رق��م )3( من 
املادة رقم )13(، الفصل الثاني - أساليب 
التعاقد م��ن ال��ق��ان��ون رق��م )49( لسنة 
2016 بشأن املناقصات العامة، واستنادا 
إلى الباب الثالث املتعلق بإجراءات الشراء 
وأساليب التعاقد من املذكرة اإليضاحية 
للقانون، هل يجوز في أي ح��ال حتويل 
املناقصة العامة أو احملدودة إلى ممارسة 

عامة أو م��ح��دودة أو تعاقد مباشر؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى تزويدي 

بالنص القانوني الذي يفيد بذلك.
4 - اس��ت��ن��ادا للمادة رق��م )33( من 
القانون رق��م )49( لسنة 2016 بشأن 
املناقصات العامة، هل تطابقت مشاريع 
ال��وزارة التي متت عن طريق التعاقدات 
امل��ب��اش��رة أو امل��م��ارس��ات احمل����دودة مع 
أسلوب التعاقد املقدم في اخلطط السنوية 
املقدمة من ال��وزارة في السنتن املاليتن 
األخيرتن 2018/2017 و2019/2018 
)وهو ما ذكر في خطة ال��وزارة السنوية 
للسنة املالية 2018/2017، كما نشر في 
جريدة الكويت اليوم عدد رقم )1349( 
في تاريخ 16 يوليو 2017 وخطة الوزارة 
السنوية للسنة املالية 2019/2018 كما 
نشر في جريدة الكويت اليوم ع��دد رقم 
1385 بتاريخ 25 مارس 2018(؟ وهل 
تطابق أسلوب التعاقد بن ما طلب في 
خطة الوزارة السنوية وما طلبته الوزارة 

من اجلهاز املركزي للمناقصات العامة؟
5 - ه��ل قامت ال���وزارة فقط بعرض 
مشروع صحيفة العقد بشكل ع��ام على 

إدارة الفتوى والتشريع دون اإلحالة 
الصريحة إلى القانون رقم )49( لسنة 
2016 بشأن املناقصات العامة واملذكرة 
اإليضاحية والالئحة التنفيذية؟ وهل 
طلبت ال���وزارة ال��رأي القانوني لدراسة 
صحة أس��ل��وب التعاقد لفي ظ��ل وج��ود 
أكثر من متعهد لهذه األعمال وحتويلها 

م��ن مناقصة م��ح��دودة إل��ى أم��ر مباشر؟ 
وهل عرضت ال��وزارة على إدارة الفتوى 
والتشريع تفاصيل وحييات كل ما يتعلق 
بطلبها من اجلهاز املركزي للمناقصات 
ال��ع��ام��ة مب��ا ف��ي ذل���ك ال��رف��ض امل��ت��ك��رر 
للطلبات السابقة كما نشر في محاضر 
اجتماعات جلنة املناقصات املركزية 
)آن����ذاك( رق��م 2016/68 ف��ي ت��اري��خ 3 
أكتوبر 2016 ورقم 2016/68 في تاريخ 
5 ديسمبر 2016 وتفاصيل األع��م��ال 
وطبيعتها وع��دد املتعهدين ممن لديهم 
ال��ق��درة على تنفيذ ه��ذه املشاريع؟ وهل 
أُبلغت ال��وزارة إدارة الفتوى والتشريع 
ب��أن األع��م��ال املطلوبة ميكن ألك��ث��ر من 
متعهد القيام بها؟ وه��ل أبلغت ال��وزارة 
إدارة ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع بتفاصيل 
مناقصة ال��وزارة السابقة )لنفس طبيعة 
األع��م��ال( رق��م ك م/2014/2013/14 
- حتديث التوربينات البخارية واملولدات 
الكهربائية في محطة الدوحة الغربية 
للقوى الكهربائية وتقطير املياه مبا في 
ذل��ك أس��ل��وب التعاقد ف��ي تلك املناقصة 
وع��دد الشركات املدعوة من قبل اجلهاز 

وال����وزارة؟ وه��ل أبلغت ال���وزارة إدارة 
الفتوى والتشريع أن أس��ل��وب التعاقد 
املطلوب بحسب خططها السنوية املعلنة 
ك��ان ع��ن ط��ري��ق مناقصة واآلن حت��اول 
حتويله إل��ى أم��ر مبشر؟ وه��ل استفتيت 
إدارة الفتوى التشريع في صحة حتويل 
أس��ل��وب التعاقد م��ن مناقصة إل��ى أمر 
مباشر؟ مع تزويدي بجميع املراسالت 

ذات الصلة.
6 - استنادا إل��ى امل��ادة رق��م )18( - 
ثانيا - م��ن ال��ق��ان��ون رق��م )49( لسنة 
2016 ب��ش��أن امل��ن��اق��ص��ات ال��ع��ام��ة، هل 
قدمت ال��وزارة طلبا كتابيا مسببا يصف 
احتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة 
وكمية امل��ش��ت��ري��ات املطلوبة وش��روط 
ووقت التسليم أم اكتفت بذكر املشاكل التي 
تواجهها مع الوحدات احلالية )األج��زاء 

املتضررة(؟
7 - هل يهدف طلب ال���وزارة املتكرر 
لتمرير التعاقد باألمر املباشر إلى حتقيق 
املصلحة العامة ودفع عجلة التنمية؟ وما 
اآلثار املترتبة على تكرار الطلب مرات عدة 
في فترات زمنية متفاوتة؟ مع تزويدي 

بجميع املراسالت واملستندات والقرارات 
ذات الصلة ووج��ه الفضالة س��ؤاال إلى 
وزي��ر الصحة الشيخ د. باسل احلمود 

طالب تزويده وإفادته باآلتي:
1 - هل أعلن عن املناصب اإلشرافية 

الشاغرة في الوزارة قبل االختبار؟
2 -نسخة من جميع إعالنات الوظائف 
اإلشرافية منذ ع��ام 2015 حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
3 - الهيكل التنظيمي والئحة الوظائف 

اإلشرافية املعتمدة من الوزارة.
4 - هل رفعت تظلمات وقضايا من 
املوظفن؟ إذا كانت اإلج��اب��ة باإليجاب 
فيرجى ت��زوي��دي بعدد التظلمات التي 
رفعت من قبل املوظفن وعدد القضايا التي 

خسرتها الوزارة.
5 - ه��ل تلتزم ال����وزارة ب��ال��رد على 

التظلم في األوقات احملددة قانونا؟
6 - هل يتم أخ��ذ رأي دي��وان اخلدمة 
امل��دن��ي��ة )م��راق��ب��ي ش���ؤون ال��ت��وظ��ي��ف( 
بعد اعتماد جلنة الوظائف اإلشرافية 
للشخص الذي وقع عليه االختيار وقبل 

صدور القرار اإلداري بتعيينه؟

للتخفيف من معاناة األهالي

احلويلة يقترح تخصيص مستوصف جاهز 
ليكون مستشفى في مدينة صباح األحمد

 
ق��دم ال��ن��ائ��ب د. محمد احلويلة 
اق��ت��راح��ا ب��رغ��ب��ة ج���اء ف��ي مقدمته 
التالي: تعاني مدينة صباح األحمد 
السكنية التي تعد من كبرى املدن 
االسكانية احلديثة ف��ي ال��ب��الد من 
نقص في اخل��دم��ات الطبية حيث ال 
يخدم املدينة حاليا سوى مركز واحد 
ويعاني من قلة ع��دد الطاقم الطبي 
والهيئة التمريضية به وعدم افتتاح 
جميع العيادات التخصصية ما يعني 
ان املواطنن في هذه املدينة يقطعون 
املسافات الطويلة للوصول إلى أقرب 
مستشفى لهم هو مستشفى العدان 
ال��ذي يبعد عن املدينة ما يزيد على 
٤٤ كم فأصبح من الضروري إنشاء 
مستشفى في مدينة صباح األحمد 
بسبب التوسع السكاني والعمراني 
في البالد ليخدم سكان املدينة وسكان 

املناطق اجلنوبية بشكل عام.وحتى 
يتم ب��ن��اء املستشفى يجب ان يتم 
استغالل أحد املستوصفات اجلاهزة 
في املدينة من أص��ل 4 مستوصفات 
وجتهيزها كمستشفى مصغر بشكل 

مؤقت حتى االنتهاء من بناء مستشفى 
للمدينة للتخفيف من معاناة األهالي 
بالذهاب ملستشفى العدان لبعده عن 
املدينة ونص االقتراح على ما يلي : 
تخصيص أحد املستوصفات اجلاهزة 
في مدينة صباح األحمد وجتهيزه 
ليصبح مستشفى مصغرا وتزويده 
بكافة األج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية 
وفتح جميع العيادات التخصصية 
وتزويدها بأحدث األجهزة والتقنيات 
واملستلزمات الطبية احلديثة، وكذلك 
تزويده بجميع األدوي��ة املخصصة 
للمستشفيات وايضا بإسعاف ثابت 
لنقل املرضى على مدار الساعة خللق 
ن��وع م��ن الرعاية املتكاملة لسكان 
مدينة صباح األحمد، حتى يتم بناء 
مستشفى متكامل مل��دي��ن��ة صباح 

األحمد.

 احلميدي السبيعي

 احلميدي السبيعي
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