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بحضور وزير املالية وممثلي »التأمينات«

»املالية البرملانية« تناقش 
تعديالت »التقاعد املبكر« اليوم

ربيع �سكر

جتتمع اليوم جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومن املوضوعات 
التي ستنظرها اللجنة استكمال مناقشة التعديالت املقدمة على النص 
الذي انتهى إليه املجلس في املداولة األولى بتاريخ 2018/12/11 
بشأن » قانون التقاعد املبكر » واملتضمن تعديل بعض أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )61( 
لسنة 1976 والقانون رقم )110( لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية 
للخاضعني لقانون التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت 

التقاعد للعسكريني عند انتهاء االشتراك.
وتناقش اللجنة مجموعة من االقتراحات برغبة. ويحضر االجتماع 
من اجلانب احلكومي ، وزيــر املالية وممثلني عن املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

استفسر عن مصير املستشفى القدمي

عسكر يسأل وزير الصحة 
عن خطة تشغيل مدينة 

اجلهراء الطبية 

وجه النائب عسكر العنزي ســؤاال الى وزيــر الصحة جاء فيه: 
تعتبر مدينة اجلهراء الطبية من أهم املشاريع احليوية التي تولى 
الديوان األميري تنفيذها، وفقا للمعايير العاملية، وينتظر مواطنني 
محافظة اجلهراء تشغيل هذا الصرح الطبي الذي يعد معلم من املعالم 

الصحية في البالد وعليه وطالب العنزي بتزويده 
- بخطة الوزارة لتشغيل مدينة اجلهراء الطبية؟

وهل تفاوضت الــوزارة مع مؤسسات طبية عاملية إلدارة مدينة 
اجلهراء الطبية؟ إذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي بالنتيجة 

التي انتهت اليها املفاوضات
وماذا عن خطة الوزارة للتعامل مع مستشفى اجلهراء القدمي

وهــل حــددت الـــوزارة موعد معني لبدء تشغيل مدينة اجلهراء 
الطبية؟

و ماذا عن االجــراءات التي اتخذتها الــوزارة بشأن توفير الكوادر 
الطبية والتمريضية والفنية ملدينة اجلهراء الطبية؟ 

الرئيس الغامن مستقبال الرئيس عبد العال

الطبطبائي يسأل الفاضل عن قيادات الشؤون اإلدارية مبؤسسة البترول 

عاشور: النقلة النوعية لكويت  املستقبل  بحاجة لسنة ضوئية
استغرب النائب صالح عاشور التعيينات 
األخــيــرة  باملجلس األعــلــى للبترول ، وقــال 
عاشور عبر حسابه على تويتر: نستنتج من 
تعيينات املجلس االعلى للبترول إن األمور لن 
تتغير وإن قضية التطوير والتنمية واإلبداع 
واإلعتماد على الشباب لم يحن اجله ونحن 
بحاجة الــى سنة ضوئية أخــرى حتى نصل 
الى التغيير الفعلي فى التفكير ونقلة نوعية 

لكويت املستقبل.
ــب عمر  ــائ ــن فـــي ســيــاق مــتــصــل وجــــه ال
ــر النفط ووزيــر  ــؤاال الــى وزي الطبطبائي س
ــه : ذكــر  ــؤال ــي س ـــال ف الــكــهــربــاء واملــــاء  وق
تقرير ديـــوان احملاسبة عــن نتائج الفحص 
واملــراجــعــة على تنفيذ مــيــزانــيــات اجلهات 
املستقلة وحساباتها اخلتامية للسنة املالية 
) 20183017 ( ، من خــالل بند املالحظات 
املستمرة ملؤسسة الــبــتــرول الكويتية في 
الصفحة رقم13 عدم اعتماد التعديالت الواردة 
على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مجلس 
اخلدمة املدنية، وذلك باملخالفة للمادة الثالثة 
من قرار مجلس الوزراء رقم  666لسنة 2001   
بشأن ضبط منو الهياكل التنظيمية بالوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات واملؤسسات 

)وتكررت هذه املالحظة ملدة تسع سنوات.
ــر عدم  ــر التقرير ذاتـــه فــي بند آخ كما ذك
قيام املؤسسة بتطبيق بعض اللوائح ونظم 
العمل وتفعيلها منذ سنوات دون احلصول 
على موافقة املجلس األعلى للبترول، ومبا 
ال يتفق مع املــادتــني )16/14( من املرسوم 

بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة 
البترول الكويتية )وتــكــررت هــذه املالحظة 
ملدة ثمان سنوات وهذا يدل على أن مؤسسة 
البترول الكويتية اتــخــذت نهجا جــديــدا في 
التعامل مع القرارات التي تخضع لها الوزارات 
واملؤسسات والدوائر احلكومية حتت اشراف 

مجلس الوزراء.
 وطــالــب الطبطبائي بــتــزويــده بأسماء 

القيادات في الشئون اإلدارية من منصب رئيس 
فريق وحتى العضو املنتدب للموارد البشرية 
أو اإلداريـــة املعنيني في تطبيق واستحداث 
اللوائح اإلدارية والنظم املعمول بها حسب ما 
مت ذكره في تقرير ديوان احملاسبة )كل سنة 
على حده. و السيرة الذاتية أعاله للمذكورين 
باإلضافة إلــى مؤهالتهم العلمية.ونسخة 
من الهياكل التنظيمية  التي مت استحداثها 

فــي مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية مــنــذ عــام 
2013 وحتى تاريخه واملسميات والوظائف 
االشرافية التي مت الغائها بعد أن مت استحداث 
وسكني بعض القيادات بها  ونسخة من آخر 
ثالثة تقارير للجنة الشكاوي مبجلس االمة مع 
تزويده بنسخة من اجراءات املؤسسة لتنفيذ ما 
جاء في توصيات هذه اللجان الثالثة واألخيرة 

املختصة بالقطاع النفطي .

الغامن استقبله على أرض املطار

رئيس مجلس النواب املصري يصل البالد في زيارة رسمية

ــس مــجــلــس الـــنـــواب في  ــي وصـــل رئ
جمهورية مصر العربية الدكتور علي 

عبدالعال والوفد املرافق له الى البالد 
أمس في زيارة رسمية تستغرق خمسة 

أيــام. وكــان في استقبال عبدالعال على 
أرض املطار رئيس مجلس االمة مرزوق 

الغامن ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
النائب علي الدقباسي وسفير الكويت 

لــدى مصر محمد الذويخ وسفير مصر 
لدى الكويت طارق القوني.

د. خالد الفاضل

27 توصية إلى احلكومة 9 طلبات وأحال  املجلس نظر  

2018 »أزمة األمطار« و »األوملبي اآلسيوي« و »مدينة صباح األحمد« أبرز طلبات املناقشة في 

عر�ض - ريا�ض عواد

أكد تقرير ملجلس األمة أن املجلس نظر مجلس 
االمــة في عــام 2018 في جلساته نحو 9 طلبات 
انتهت إلــى 27 توصية مت احالتها الــى احلكومة 
، وتعد طلبات املناقشة إحــدى أدوات الرقابة 
البرملانية املهمة التي يهتم بها النواب في طرح 
ــول قضية مجتمعية آنــيــة ومعرفة  احلــلــول ح
سياسية احلكومة جتــاه تلك القضايا، وكونها 
تعكس تفاعلهم ملباشر مع القضايا االجتماعية 
والسياسية واألمنية واالقتصادية املــثــارة في 

الساحة احمللية، 

دخول املجلس 
 في جلسة 10 يناير 2018 نظر املجلس 
طلب مناقشة حول رسالة النائبني د. وليد 
الطبطبائي ود. جمعان احلربش احملبوسني 
في قضية دخول املجلس والتي يطالبان فيها 
بالسماح لهما بحضور جلسات املجلس، 
وقد جرى نقاش شــارك فيه بعض السادة 
األعضاء، وقرر املجلس املوافقة العامة على 

التوصية املقدمة من بعض األعضاء وهي: 
 • استعجال جلنة الشئون التشريعية 
والقانونية إلجناز تقريرها بشأن االقتراح 
بقانون بإضافة فقرة جــديــدة إلــى املــادة 

20 من القانون رقم )12( لسنة 1963 في 
شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة ، وكذا 
باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف 
العالوات االجتماعية وعدم فصل املوظفني 
في القطاعني العام واخلــاص إال مبوجب 
ــات ، على أن تــقــدم اللجنة  حكم نهائي ب

تقريرها خالل شهر.

 القضية اإلسكانية
استكمل املجلس في جلستي 6 و7 فبراير 2018 
نظر طلبي املناقشة بشأن القضية اإلسكانية 
الستيضاح سياسة احلكومة جتاه وخطتها في 
السنوات املقبلة، والوقوف على مشاريع البنية 
التحتية لكافة املشاريع االسكانية، وبعد االنتهاء 

من املناقشة لم يتخذ املجلس أي قرار.

الوثيقة االقتصادية
 نظر املجلس في جلسة 6 مارس 2018 طلب 
مناقشة بشأن الوثيقة االقتصادية )البرنامج 
الــوطــنــي لــالســتــدامــة االقــتــصــاديــة واملــالــيــة –
استدامة( وبعد االنتهاء من املناقشة لم تصدر 
توصيات. إيداعات وحتويالت املجلس األوملبي 

اآلسيوي

 ناقش املجلس في جلسة 17 أبريل 2018 
طلًبا مقدًما من عدد من النواب في شأن وجود 
إيداعات وسحوبات نقدية وحتويالت وشيكات 
وتعامالت مالية ألشخاص وشركات ومنها ما 
هو متعلق في )اللجنة األوملبية واحتاد اللجان 
األوملبية الوطنية واملجلس األوملبي اآلسيوي 
وانتهى النقاش من دون توصيات بعد أن أكدت 

احلكومة إحالة املوضوع إلى النيابة العامة.

 أزمة سقوط األمطار
 نظر املجلس في جلسة 14 نوفمبر 2018 
طلب مناقشة لتداعيات أزمــة سقوط األمطار، 
وقد انتهى املجلس إلى املوافقة على 7 توصيات 

وإحالتها إلى احلكومة هي:
 -1 إحالة املخالفات والشبهات املذكورة 
في تقرير »جلنة املرافق العامة« بشأن تطاير 
احلصى إلــى هيئة مكافحة الفساد »نــزاهــة« 
مصحوبة بــاألدلــة واألســانــيــد خــالل شهر من 
تــاريــخــه -2 تشكيل جلنة حتقيق لتحديد 
املتسببني من 3 أعضاء ينتخبهم املجلس من بني 
أعضائه وحتديد األسباب واملتسببني خالل شهر 

من تاريخ أول انعقاد لها.
-3 إحاطة مجلس األمة بنتائج التحقيقات 
احلكومية اجلارية سواء في مؤسسة الرعاية 

السكنية او وزارة األشغال وغيرهما خالل شهر 
من تاريخه.

-4 التعويض العادل والعاجل من احلكومة 
جلميع املتضررين من الكارثة الطبيعية وما 
ــداد وتــلــف للممتلكات  ــس ــرق وان رافقها مــن غ
اخلاصة ورعاية أســرة الشهيد أحمد الفضلي 

واحلاالت املماثلة.
-5 وضـــع خــارطــة لــلــســيــول وجتــمــعــات 
املياه املوسمية، وذلــك من قبل وزارة األشغال 

وغيرها.
-6 تكرمي وحتية األفراد املناوبني في مختلف 
األجهزة احلكومية والتطوعية للتصدي لهذه 
العاصفة املطرية، وســد االحتياجات الالزمة 

ألداء مهامهم الوطنية املتميزة واملشهودة.
-7 االستعجال بإقرار قانون تعيني القياديني 

وإنشاء هيئة إلدارة األزمات والكوارث.

 طلبا مناقشة 
 نظر املجلس في جلسة 12 ديسمبر 2018 
طلبني مناقشة مقدمني مــن بعض أألعضاء 
بشأن ندب وفرز العسكريني ألعضاء مجلس 

األمة وسوء تنفيذ وتصميم مصفاة الزور.
 ندب وفرز العسكريني للنواب

 نظر املجلس طلب مناقشة بشأن دواعــي 

وأسباب ندب مجموعة من العسكريني للعمل 
لدى أعضاء مجلس أألمــة ومــدى توافقها مع 
أحكام القوانني، الستيضاح سياسة احلكومة 
في شأنه وتبادل الرأي بصدده وقرر املجلس 
املوافقة على تكليف ديوان احملاسبة بدراسة 
ما جــاء بطلب املناقشة املتعلق بفرز وندب 
العسكريني وتقدمي تقرير ملجلس األمة خالل 

ثالثة أشهر من تاريخ اإلحالة.

 مصفاة الزور
 نظر املجلس طلب مناقشة بشأن سوء تصميم 
مصفاة الــزور وهبوط القدرة اإلنتاجية لشركة 
نفط الكويت وقــرر املجلس دون نقاش املجلس 
املوافقة على تكليف جلنة حماية األمــوال العامة 
بالتحقيق في املخالفات وأوجه التقصير وشبهات 

الفساد واألضرار باملال العام املتعلقة بسوء تنظيم 
مصفاة الــزور وجميع البتروكيماويات املرتبطة 
بها وحتديد املسئولني عنها، وتقدمي تقرير ملجلس 
األمة خالل شهرين.  املجلس يحيل 6 طلبات للجان 
املختصة  أحال املجلس في جلسة 6 فبراير 2018 
طلبي مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف إلى 
جلنة اإلحالل الوظيفي على أن تعد تقريراً بشأن 
املوضوع كما وافــق املجلس على إحالة 4 طلبات 

مناقشة إلى اللجان البرملانية املختصة وهي:
 - اإلجــــراءات احلكومية الرسمية الكويتية 
حول خور عبد الله. -  قرار وزارة الشؤون بوقف 

املساعدات االجتماعية.
- ضوابط اإلحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب 

ا في إدارة التحقيقات. إحالة عدد 156 مدعًيا عاّمً
ــراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة  - اإلس

املنزلية.

قاعة عبدالله السالم

عمر الطبطبائيصالح عاشور

جانب آخر من االستقبال بحضور النائب الدقباسي والسفير القوني

الشيخ  د. باسل الصباحعسكر العنزي
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