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ال��ع��ق��ي��د خ���ال���د ال��س��ه��ي��ل 
يهدي رسالته للدكتوراه 

إلى ولي العهد
6

رئيس املجلس اطمأن على صحة النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع

الغامن يلتقي الشيخ ناصر صباح األحمد في طشقند
توقف رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن 
والوفد البرملاني املرافق له لفترة قصيرة في 
العاصمة األوزبكية طشقند حيث ق��ام بزيارة 
معالي النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ ن��اص��ر ص��ب��اح األحمد 
الصباح ال��ذي يقضي فترة نقاهة واستشفاء 

هناك. 
وقال الغامن، في تصريح صحفي مقتضب قبيل 
مغادرته طشقند متوجًها إلى العاصمة األذرية 
باكو، » احلمدلله طمأننا أخي الشيخ ناصر على 
صحته وعلى مراحل عالجه واستشفائه التي 
تسير بشكل ممتاز بتوفيق من الله، آملني بسرعة 
انتهائه من رحلة عالجه وعودته إلى بلده ساملًا 

معافى ليعاود ممارسة أعماله ومهامه ». 
وك��ان الغامن ال��ذي يرافقه النائبان الدكتور 
محمد احلويلة وناصر الدوسري قد توقف في 
طشقند لفترة وجيزة قبيل توجهه إلى أذربيجان 
للمشاركة في احتفالية م��رور ١٠٠ ع��ام على 
تأسيس البرملان األذري تلبية لدعوة من رئيس 

مجلس النواب األذربيجاني اوكتاي أسدوف. 
وك��ان في استقبال الغامن ال��ذي رافقه أيًضا 
رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية الدكتور 
عبدالله املعتوق ل��دى وص��ول��ه مطار طشقند 
رئيس مجلس الشيوخ األوزبكستاني نعمة الله 
يلداشوف وسفير دولة الكويت لدى أوزبكستان 

الشيخ ناصر الصباح مستقبال الرئيس الغامنأحمد اجليران وأركان السفارة.

لصالح األسر املتعففة في الكويت

الدالل يقترح تأسيس »حصالة اخلير« 
داخل اجلمعيات التعاونية 

أعلن النائب محمد ال��دالل عن تقدميه اقتراحاً 
برغبة يقضي بتبني بيت الزكاة مشروع )حصالة 
اخلير( في اجلمعيات التعاونية كافة يخصص 
ريعه لصالح األس��ر املتعففة في الكويت على أن 

يرافق املشروع حملة إعالنية.
وقال الدالل في مقترحه: تكثر األعمال اخليرية 
في الكويت بلد اخلير في العديد من بلدان العالم 
فهي تغيث امللهوف وتقدم العون للمحتاجني وقد 
حفظ الله هذا البلد بأعماله اخليرة، بعمل اخلير 
تصفى القلوب وتزول البغضاء بني الناس ويكون 
للحياة شكل أفضل، كذلك بالعطاء واإلنفاق نكون 
نظاما اجتماعيا رائعا وتكافال اجتماعيا قال تعالى: 
» وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة وال يقطعون 
واديا إال كتب لهم ليجزيهم به الله أحسن ما كانوا 

يعملون )121( » سورة التوبة.
إال أننا الن��زال نرى الكثير من األس��ر احملتاجة 
واملتعففة داخل بلد اخلير فهناك الكثير من األسر 
الكويتية املتعففة إضافة إلى وجود 70 ألف عائلة 
م��ن ال��ب��دون 7 آالف منهم ال ميتلكون اإلثباتات 
احملتاجني يسكنون بهذا البلد بحاجة للتعليم 
والعالج كذلك ف��إن بيت الزكاة يقدم املساعدات 
وأنشأ البيت 4 أف��رع إلدارة اخلدمة االجتماعية 
تغطي جميع احملافظات الستقبال املراجعني من 

طالبي املساعدة .
وعن األسر املتعففة، فالبيت أنشأ مكتب األسر 
املتعففة لتقدمي التسهيالت واملساعدات املالية 

والعينية لألسر املتعففة الكويتية، وتشمل من عليهم أحكام قضائية لتسديد ديون، وضعف الدخل، والعاطلني 
عن العمل، اضافة الى حاالت إنسانية من أرامل ومطلقات وشيوخ وأيتام، كما يقدم البيت القرض احلسن للترميم 

وتسديد الدين والعالج حسب األنظمة واللوائح املعمول بها في بيت الزكاة.
رغم كل ذلك إال أن هناك الكثير مازالوا بحاجة للمساعدة، ومن منطلق حديث النبي عليه أفضل الصالة والسالم 

» خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي«، لذا أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
يقوم بيت الزكاة بتبني مشروع )حصالة اخلير( وهو عبارة عن خزانة من احلديد توضع في جميع   - 1
اجلمعيات التعاونية في املناطق السكنية بعد الكاشير مباشرة جلمع النقود املعدنية والورقية من رواد السوق 
املركزي أثناء خروجهم، ويخصص ريع هذا املشروع لصالح األسر املتعففة في الكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة 

الشؤون.
2 -يرافق هذا املشروع حملة إعالنية للتوعية باألهداف ومدى حاجة الفقراء من املتعففني لهذه التبرعات التي 

رمبا تشكل مبلغا زهيدا بنظر املتبرع لكنها في مجموعها على مستوى كافة اجلمعيات التعاونية في الكويت.

محمد الدالل

Thursday 20th September 2018 - 12 th year - Issue No.3275 اخلميس ١٠  من محرم ١44٠ ه�/ 2٠ سبتمبر  2٠١8 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3275

بعد املظاهر السلبية التي كشفت عن سوء االستعداد الستقبال العام الدراسي اجلديد

الشاهني يسأل عن القيمة املالية لعقود املكيفات
 ومرافق املياه مبدارس التربية

وجه النائب أسامة عيسى الشاهني سؤاال إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي  قال فيه : 

��ا أث��ارت��ه قضية عطل أج��ه��زة التكييف – والتجهيزات  ن��ظ��راً ملمِ
اإلنشائية واإلداري��ة – في بداية العام الدراسي احلالي في مدارس 
دولة الكويت من سخط وتضرر للطلبة واملدرسني وأولياء األمور، 
والتي كانت من املظاهر السلبية التي كشفت عن سوء االستعداد الفني 

واإلداري الستقبال العام الدراسي اجلديد.
وملّ��ا كان ل��وزارة التربية وكيل مساعد وإدارة فنية متخصصة 
بشئون صيانة املنشآت التربوية بحسب الهيكل التنظيمي املنشور 

في املوقع االلكتروني الرسمي لوزارة التربية.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:

1( من الذي شغل منصب الوكيل املساعد لشئون املنشآت التربوية 
والتخطيط في الفترة من نهاية العام الدراسي 2018/2017 م 
وحتى بداية العام ال��دراس��ي احلالي 2019/2018 م؟ مع بيان 

التواريخ والقرارات ذات الصلة.
2( من ال��ذي شغل منصب مدير إدارة الصيانة في الفترة من 
نهاية العام الدراسي 2018/2017 م وحتى بداية العام الدراسي 
احلالي 2019/2018 م؟ مع تزويدي بجميع القرارات في هذا الشأن، 

وتزويدي بعدد موظفي اإلدارة اإلجمالي.
3( كم تبلغ أع��داد العقود السارية واجلديدة لتركيب وصيانة 
املكيفات ومرافق املياه وتركيب ب��رادات مياه الشرب في م��دارس 
وزارة التربية؟ وكم تبلغ القيمة املالية لتلك العقود خالل الفترة من 
نهاية العام الدراسي 2018/2017 م وحتى بداية العام الدراسي 
احلالي 2019/2018 م؟ مع تزويدي بكشف مفصل للعقود السارية 
واجلديدة املتعلقة باملجاالت اخلدمية املذكورة، مبيًنا فيه أسماء 

الشركات ومواقع العمل ومدد التنفيذ والكفالة واملبالغ اإلجمالية.
د. حامد العازمي أسامة الشاهني

Bكد دعمه للقانون بنصوصه احلالية

 العتيبي: »التقاعد املبكر« يخدم شرائح 
كبيرة من املواطنني

 نفى النائب خالد العتيبي ما ذكرته إحدى الصحف 
احمللية ع��ن تقدمه مبقترح جديد للتقاعد املبكر 

بالتنسيق مع بعض الزمالء من النواب.
وقال العتيبي في تصريح صحافي إن موقفه ثابت 
من هذا القانون الذي ردته احلكومة في يوليو املاضي 
بعد إق���رار مجلس األم��ة ل��ه ف��ي مداولتني بأغلبية 

نيابية.
وأكد العتيبي أن القانون بنصوصه احلالية يخدم 
شرائح كبيرة من املواطنني في حاجة اليه ويعالج 
البطالة والرسوب الوظيفي الذي ضرب مؤسساتنا 

احلكومية ويوفر الكثير من أموال املواطنني.
وأشار العتيبي إلى أن اقتراحاته واعماله النيابية 
يعلنها فور التقدم بها وكذلك مواقفه السياسية في 
قاعة عبد الله السالم، مطالباً وسائل االعالم بتحري 

خالد العتيبيالدقة عند نشر أخبار تتعلق به أو بأنشطته النيابية.

النواب الحقوا احلكومة بعشرات األسئلة واالقتراحات لتفعيل خطة »التكويت«

مجلس األمة واصل جهوده التشريعية في دور اإلنعقاد الثاني ملعاجلة »البطالة« .. 
واستحدث جلنة »اإلحالل وأزمة التوظيف«

تواصلت جهود أعضاء مجلس األمة التشريعية 
والرقابية ملعاجلة قضية البطالة التي تصدرت 
أبرز القضايا التي تناولها النواب في دور االنعقاد 
الثاني من الفصل التشريعي اخلامس عشر بغرض 
خلق املزيد من فرص العمل، ومنح الشباب الكويتي 

أولوية التوظيف في القطاعني اخلاص والعام.
وحتقيًقا لهذا الهدف استهل املجلس دور االنعقاد 
الفائت بتشكيل جلنتني برملانيتني ملعاجلة قضية 
البطالة وأزمة التوظيف، إذ قرر في جلسته العادية 
بتاريخ 19 ديسمبر 2017 املوافقة على تشكيل 
جلنة اإلحالل وأزمة التوظيف، وأعاد تشكيل جلنة 

حتسني بيئة األعمال واملشروعات الصغيرة.
وأقر املجلس في جلسة 10 مارس 2018 املداولة 
الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )98( لسنة 2013 في شأن الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية امل��ش��روع��ات الصغيرة 
واملتوسطة، والذي سبق أن أقره املجلس مبداولته 

األولى بتاريخ 14 فبراير 2018.
وتشير أب��رز م��واد التعديل إل��ى تثبيت قيمة 
الرسوم اإلدارية على كل عقد لالقتراض من صندوق 
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ب� 2 باملئة تدفع 

مرة واحدة وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
كما وافق املجلس في جلسته اخلاصة بتاريخ 
25 يونيو 2018 على االقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار 

قانون الشركات في املداولتني.
ويهدف القانون إلى تنشيط العمل االقتصادي 
والتجاري في الكويت وتهيئة املناخ للشباب الواعد 

الذي سيدخل سوق العمل لتمكني صغار املستثمرين 
بالشركات ذات املسؤولية احمل��دودة من طلب عقد 

اجلمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات.
وللتشجيع على التقاعد املبكر من أجل جتديد 
الدماء وزي��ادة فرص التوظيف أم��ام الشباب، أقر 
املجلس ف��ي جلسته ال��ع��ادي��ة بتاريخ 18 مايو 
2018 على اقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 61 
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات االجتماعية 
بشأن التقاعد املبكر، وال��ذي يقضي مبنح الرجل 
حق التقاعد االختياري عند وصوله باخلدمة إلى 
30 سنة ومنح املرأة حق التقاعد االختياري عند 

وصولها باخلدمة إلى 25 سنة من دون شرط.
ويرمي القانون الذي ردته احلكومة إلى السماح 
للمؤمن عليهم بالتقاعد املبكر قبل استحقاق املعاش 
التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5% 
عن كل سنة من املعاش إضافة إلى استثناء احلاالت 
املستفيدة من هذا القانون من اإلحالة إلى التقاعد 

اجلبري املقررة في قانون ونظام اخلدمة املدنية. 
وف��ي إط��ار متابعة قضايا التوظيف والبطالة 
وخلق البيئة اجلاذبة للشباب الكويتي لالنخراط 
في القطاع اخلاص، اتخذ املجلس عدًدا من القرارات 
حيث كلف جلنة حتسني بيئة األعمال في جلسة 9 
يناير 2018 متابعة اإلج��راءات احلكومية إلمتام 
صرف دعم العمالة الوطنية ألصحاب التراخيص 

الفائقة الصغر.
كما مت تكليف اللجنة في جلسة 7 أبريل 2018 
التأكد من مدى تفعيل املادتني 38 و39 من الالئحة 
التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
واستهدفت األسئلة واالق��ت��راح��ات النيابية 
تذليل العقبات التي تعترض اقتحام الشباب مجال 
العمل احلر، ومعاجلة السلبيات التي كانت تشوب 
تطبيق قانون صندوق دعم املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وتركزت األسئلة البرملانية التي شملت مختلف 
ال�����وزارات وامل��ؤس��س��ات احلكومية وال��ش��رك��ات 
التابعة، على أعداد املوظفني احلاليني من املواطنني 
وال��واف��دي��ن، وع��دد الوظائف ال��ش��اغ��رة، وآليات 
التعيني للموظفني اجل��دد، مع التدقيق على منح 

املواطنني األولوية في هذه التعيينات.
وبهدف توسيع دائ��رة االستفادة من األم��وال 

املستثمرة في اخلارج لتشكل إحدى قنوات استيعاب 
وتشغيل العمالة الوطنية، اشتملت األسئلة النيابية 
على استفسارات عن أع��داد املوظفني الكويتيني 
ف��ي مكاتب االس��ت��ث��م��ار اخل��ارج��ي��ة، وال��ش��رك��ات 
التابعة لشركة نفط الكويت، وهل لدى الشركات 
وامل��ؤس��س��ات النفطية احلكومية ب��رام��ج وخطط 
لتدريب الكويتيني وتعيينهم بشكل مباشر في 

اجلهات النفطية التابعة للدولة.
كما شملت األس��ئ��ل��ة النيابية ع��دد املوظفني 
الكويتيني في الهيئات واللجان واملنظمات واملكاتب 
الصحية والثقافية في اخلارج، ولضمان استيفاء 

حاجة سوق العمل من بعض التخصصات النادرة.
وتناولت أسئلة النواب عدد اخلريجني الكويتيني 

ف��ي كليات التعليم م��ن جامعة الكويت والهيئة 
ا في  العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سنوًيّ
تخصصات )علم النفس والفيزياء والكيمياء 
واألحياء واجليولوجيا والرياضيات والفلسفة 
واللغة اإلجنليزية(، ومقارنة عدد اخلريجني الذين 
استوعبتهم امل��دارس في ه��ذه التخصصات بعدد 

املعلمني الوافدين الذين يشغلون هذه التخصصات.
وطلب النواب تزويدهم بكشف بعدد املوظفني 
العاملني حالًيا في ديوان اخلدمة املدنية وهل توجد 
قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم 
في التعيني وهل لدى الديوان خطة بشأن استيعاب 
القوى العاملة الوطنية، وعدد الوظائف الشاغرة 

حالًيا لدى الديوان؟
وحرص النواب في أسئلتهم على متابعة تطبيق 
املرسوم رق��م )17( لسنة 2017 باستبدال نص 
البند )1( من امل��ادة )1( من املرسوم الصادر في 
شأن نظام اخلدمة املدنية في تاريخ 22 1- 2017- 
بأفضلية تعيني أبناء الكويتيات بعد الكويتيني في 

وزارات وهيئات الدولة املختلفة.
وللوقوف على أبعاد قضية البطالة وآثارها 
االجتماعية، تضمنت أسئلة النواب طلب إحصائية 
بعدد الكويتيني العاطلني عن العمل ممن صدرت 
ضدهم أحكام قضائية.وعلى الصعيد التشريعي، 
تناولت االقتراحات بقوانني املقدمة من النواب 
قضايا التوظيف والبطالة متضمنة تعديالت على 
قوانني قائمة أو اقتراحات بقوانني جديدة الستكمال 
منظومة دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
في القطاع اخل��اص واملضي في مجال املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
وتقدم النواب باقتراح بقانون إلنشاء جهاز 
مراقبي شؤون التوظيف ليكون له دور في اقتراح 
ال��ق��رارات وال��ل��وائ��ح املتعلقة ب��ش��ؤون التوظيف 
واق��ت��راح األنظمة واآلل��ي��ات التي تكفل الشفافية 
والنزاهة والعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص في 

شغل الوظائف العامة.
كما تقدم النواب باقتراح بقانون لتعديل القانون 
رقم )98( لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
ويتضمن جملة تعديالت تهدف إل��ى معاجلة ما 
واجه الصندوق خالل السنوات األربع املاضية من 
حتديات، باإلضافة إل��ى إل��زام أصحاب املشاريع 
بتشغيل العمالة الوطنية ضمن ج��داول زمنية 
م��ح��ددة.وب��ه��دف إل���زام اجل��ه��ات غير احلكومية 
بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة 
وع��دم توظيف غير الكويتيني إال ف��ي ح��ال عدم 
توافر عمالة وطنية لديها املؤهالت املطلوبة لشغل 
الوظيفة أو ع��زوف العمالة الوطنية عنها، تقدم 
النواب باقتراح بقانون في شأن العمالة الوطنية 

في اجلهات غير احلكومية.
ولتوفير املزيد من الضمانات للعمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص، جاء االقتراح بقانون إلضافة 
مادة جديدة برقم التاسعة مكرًرا إلى القانون رقم 
19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات غير حكومية، وينص 
على التزام اجلهة الغير حكومية باستخراج تأمني 

وظيفي للعمالة الوطنية. 

قاعة عبدالله السالم


