
بعد فحص جميع النواب وإبالغ املصابني 
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4alwasat.com.kw

عبدالكرمي الكندري يطالب وزيرة الشوون بحل حرمان مسنني من معاش اإلعاقة 
طالب النائب عبدالكرمي الكندري، وزيرة الشؤون االجتماعية مرمي العقيل بحل قضية حرمان املسنني من ذوي اإلعاقة من معاش االعاقة وإعادة أموالهم املسحوبة من أرصدتهم بأثر رجعي عن 

طريق تعديل الالئحة التنظيمية والغاء الفقرة التي حرمتهم من معاش لتعارضها مع قانون املعاقني.

ريا�ض عواد 

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن فحص جميع أعضاء 
املجلس وإبالغ املصابني منهم مبرض كورونا، مشيراً إلى أن 
جلسة اليوم قائمة وم��درج على جدول أعمالها االستجوابان 

املقدمان لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وأض��اف الغامن في تصريح صحفي مبجلس األم��ة أمس:  
نتمنى جلميع املصابني الشفاء العاجل، وجلسة الغد ستتم 
وعلى جدول أعمالها استجوابا سمو رئيس مجلس ال��وزراء، 

ونأمل االنتهاء منهما اليوم.
وأعرب الغامن عن أمله في أن يتمكن املجلس من إجناز أكبر 
عدد وقدر من القوانني املهمة للمواطنني في جلسة يوم األربعاء.

وذك��ر الغامن: ال أستطيع أن أعلن أو أتكلم عن املصابني، 
ومن حق املصاب ان يعلن عن اصابته بنفسه، ومت إبالغهم من 
األمانة العامة بعدم حضور جلسة اليوم وفقاً لبروتوكوالت 

وزارة الصحة والتقرير الذي أرسل من قبلها.
كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة 
إل��ى رئيسة مجلس ال��ن��واب في جمهورية بليز ل��ورا توكير 
لونغسوورث، ورئيس مجلس الشيوخ داريل برايدلي وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدِهما.
كما بعث الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب 
في جمهورية مالطا الصديقة أجنيلو فاروغيا مبناسبة العيد 

الوطني لبلده. مرزوق الغامن 

6 أشهر خليل الصالح: يفرض على احلكومة بدء تنفيذ خطتها خالل 

تنمية املوارد البشرية تنجز تقرير 
»تنظيم وإدارة التركيبة السكانية«

أنهت جلنة تنمية املوارد البشرية خالل 
اجتماعها أمسم االثنني دراس��ة اقتراحات 
بقوانني في شأن تنظيم وإدارة التركيبة 
السكانية على أن يدرج تقريرها على جدول 

أعمال جلسة اليوم الثالثاء.
وق���ال رئ��ي��س اللجنة ال��ن��ائ��ب خليل 
الصالح ف��ي تصريح مبجلس األم���ة: إن 
م��ش��روع ال��ق��ان��ون ي��ق��دم رس��ال��ة جديدة 
ملستقبل الكويت ملعاجلة املشاكل التي 

تواجه التركيبة السكانية.
وب���ني ال��ص��ال��ح أن م��ش��روع ال��ق��ان��ون 
يتطلب من مجلس الوزراء أن يحدد خالل ٦ 
أشهر من صدور القانون احلد األعلى لعدد 
الوافدين املوجودين في الكويت، وترتيب 
هذه األعداد وفًقا للوزن النسبي لكل جالية، 
على أن يقوم ال��وزي��ر املختص بالتفعيل 

واالنتهاء من اخلطة خالل ٥ سنوات.
وأوضح أن املشروع يهدف إلى املوازنة 
بني أعداد العمالة الوافدة واحلاجة الفعلية 
لها في الكويت مبا يعالج اخللل الواضح 

في التركيبة السكانية.
وأف����اد ب���أن م����واد م��ش��روع ال��ق��ان��ون 
تنص على حتديد وزن نسبي للعمالة 
وجنسياتها، ومراقبة مؤهالت الوافدين 
وتخصصاتهم وفحص الدرجات العلمية 
ألص��ح��اب ال��ش��ه��ادات لتقنني ت��واج��د تلك 

العمالة.
 وبني أن اللجنة ناقشت واطلعت على كل 
القوانني اخلاصة بإقامة العمالة األجنبية 
من أجل إخراج هذا القانون بصورة متكاملة 
تشمل العقوبات واملخالفات التي تستوجب 
تفعيلها، إضافة إلى تنظيم إقامة األجانب 
وإيجاد آلية جديدة لعملية إحالل العمالة 
الوطنية بالتعاون مع اجلهات املعنية في 

الدولة.
وأك���د أن م��ش��روع ال��ق��ان��ون يتناول 
العقوبات اجلزائية في ما يتعلق مبخالفات 
العمالة الوافدة والتي تصل إلى احلبس ملدة 
٣ سنوات وغرامة ال تزيد عن ٥ آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، معتبًرا أن 
مشروع القانون هو بداية خطوة إصالحية 

مفقودة منذ زمن طويل.
وأع����رب ال��ص��ال��ح ع��ن أم��ل��ه ف��ي إق���رار 
القانون مبداولتيه األول��ى والثانية في 
جلسة غ��داً األرب��ع��اء، حتى يحقق نوًعا 
من االستقرار الوظيفي والوطني داخل 

الكويت.
 وم��ن جهته ق��ال عضو اللجنة النائب 
د. ب��در امل��ال: إن مشروع القانون اخلاص 

بتنظيم التركيبة السكانية ال��ذي أقرته 
جلنة تنمية امل���وارد البشرية يعتبر من 
القوانني النوعية املهمة جّدًا والتي حتتاجها 

الكويت.
وأض��اف في تصريح بجلس األم��ة أنه 
إذا أقره املجلس في جلسة األربعاء فسوف 
يعتبر ذل��ك اجن���اًزا ألن��ه يتصدى لقضية 
أرهقت امل��ال العام واخل��دم��ات، وأوج��دت 
مشكلة االجتار بالبشر، وتركيبة سكانية 

مهلهلة وغير منظمة.
وطالب املال احلكومة بضرورة دعم هذا 
القانون ألن��ه يعتبر ترجمة لرؤية سمو 
األم��ي��ر، وخ��ط��اب سمو نائب األم��ي��ر ولي 
العهد، ب��أن التركيبة السكانية أصبحت 
هاجًسا لدى املواطنني والسلطتني يتعني 

تنظيمها.
وأوضح أن االقتراح بقانون الذي تقدم 
به ضمن االقتراحات التي ناقشتها اللجنة 
كان يحدد األوزان النسبية ولكن اللجنة 
استقرت على أن يحدد هذه األوزان مجلس 
ال����وزراء خ��الل ٦ أش��ه��ر، كما ي��ح��دد عدد 
العمالة التي يسمح باستقدامها من اخلارج 
لتلبية احتياجات البالد في السنة التالية 
من تاريخ العمل بهذا القانون مع حتديد 
املؤهالت العلمية والتخصصات واخلبرات 
وامل��ه��ن، كما أل��زم القانون أي��ًض��ا مجلس 
الوزراء بإصدار قرارات دورية كل سنة في 

مسألة األوزان.
وب��نّي أن هناك استثناءات م��ن ال��وزن 

النسبي للعمالة ال��ت��ي يتم استقدامها 
م��ن اخل���ارج ، منها مواطنو دول مجلس 
التعاون، ورؤس���اء البعثات السياسية 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وأس���ره���م، وال��ب��ع��ث��ات 
العسكرية م��ن مشغلي ال��دف��اع اجل��وي 
والطيارون ومساعدو الطيارين، والعمالة 
التي تشارك في مشاريع البنية التحتية 
ومشاريع التنمية، والعمالة املنزلية، 
وأزواج الكويتيات وأبناؤهم، والوظائف 
واملهن الطبية والتعليمية نظًرا لوجود 

نقص فيها بالكويت.
ولفت إلى أن القانون ترك أيًضا ملجلس 
ال����وزراء استثناء أي فئة مب��ا تقتضيه 
املصلحة العامة للبالد، كما ألزم احلكومة 
بتوفير معاهد التأهيل وال��ت��دري��ب لكي 
يكون التكويت شاماًل للوظائف العامة في 

القطاعني العام واخلاص .
وق���ال امل���ال: إن ال��ق��ان��ون حظر حتويل 
العمالة املنزلية إلى العمل في القطاعني 
األهلي أو النفطي، وحظر حتويل سمات 
الزيارة إلى إقامة عمل أو التحاق بعائل، 
وأيًضا حظر جتديد إقامة العامل املستخدم 
في العقود احلكومية ما لم يكن هناك حاجة 

له في مشروع حكومي آخر .
وأضاف أن القانون تضمن نصاً جزائياً 
في املادة ٩ لكل موظف خالف هذا القانون، 
أو مت استقدام شخص خارج نطاق الوزن 
النسبي للجنسية أو خارج املجموع العام 

للعمالة الوافدة.

خليل الصالح

الشاهني: احلكومة ردت »قانون العمل« دون 
تقدمي بديل للكويتيني في القطاع اخلاص

قال عضو اللجنة الصحية واالجتماعية البرملانية 
أسامه الشاهني إن احلكومة ردت قانون العمل للمرة 
الثانية بصيغتني مختلفتني دون تقدمي بدائل، مؤكدا 
أنها رس��ال��ة حكومية سلبية جت��اه »مجلس األم��ة« 

ونّوابه.
وأض��اف الشاهني: األه��م هي رسالة سلبية جتاه 
51.134 كويتيا وكويتية يعملون وفق الباب الثالث 
بالقطاع اخل��اص، وجت��اه 22.000 خّريج وخّريجة 

كويتيني سنوياً.
وك��ان مجلس األم��ة واف��ق على م��ش��روع القانون 
بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل في القطاع 
األهلي مبا يجعل حق العامل في مكافأة نهاية اخلدمة 

يحسب على أساس األجر الشامل الذي يتقاضاه.
وجاء التعديل على أحكام القانون رقم )6( لسنة 

2010 في شأن العمل في القطاع األهلي.
وتضمن التعديل »يستحق العامل مكافأة نهاية 
اخلدمة كاملة عند انتهاء خدمته في اجلهة التي يعمل 
بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل 
بالقانون رقم )6( لسنة 2010 املشار إليه دون خصم 
املبالغ التي حتملتها هذه اجلهة نظير اشتراك العامل 

أسامة الشاهني في مؤسسة التأمينات االجتماعية أثناء فترة عمله.
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جانب من اجتماع اللجنة

جدول أعمال مزدحم في  جلسة اليوم

 رئيس مجلس الوزراء يواجه 
استجوابني في مجلس األمة

 يعقد مجلس األم���ة جلسته ال��ع��ادي��ة 
والتكميلية اليوم وغداً  للنظر في بنود جدول 

األعمال املكون من 18 بنداً.
ويستهل املجلس جلسته ببنود التصديق 
على املضابط وكشف األوراق والرسائل 
ال����واردة وال��ع��رائ��ض وال��ش��ك��اوى، وبند 
األسئلة. وينظر املجلس في االستجوابني 
املقدمني م��ن ك��ل م��ن النائب د. عبدالكرمي 
الكندري، والنائب احلميدي السبيعي إلى 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح 
اخلالد. كما أدرج على اجلدول عدد من تقارير 
اللجان وطلبات املناقشة وجل��ان التحقيق 

وغيرها.
 البند األول: التصديق على املضابط

ال��ب��ن��د ال��ث��ان��ي: أواًل - ك��ش��ف األوراق 
والرسائل الواردة:

البند الثالث: األسئلة:
)وتنظر حسب ترتيبها في كشف األسئلة 
املتوقع أن يأتيها ال��دور امل��وزع مع جدول 

أعمال اجللسة(
البند الرابع: االستجوابات:

وينظر مجلس األمة في استجوابني جاءا 
كالتالي:

- االس��ت��ج��واب امل��وج��ه م��ن ال��ع��ض��و د. 
عبدالكرمي الكندري إلى سمو رئيس مجلس 

الوزراء في شأن:
احملور األول: سوء إدارة احلكومة ألزمة 

كورونا.
احملور الثاني: السياسة العامة للحكومة 

بشأن العجز املالي وإصدار قرار )728(.
احمل��ور الثالث: انتهاك امل��ادة )39( من 

الدستور.
- االستجواب املوجه من العضو احلميدي 
بدر السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء 

في شأن:
احمل���ور األول: ال��ت��ه��اون وال��ت��راخ��ي في 
حماية ال��ث��روة النفطية وع���دم محاسبة 
املتجاوزين على املال العام وجتاهل تقارير 

مجلس األمة وديوان احملاسبة.
احملور الثاني: االستمرار بنهج احلكومة 
السابقة وعدم معاجلة جتاوزاتها ومساسها 
بحق املواطنة. )وذلك طبًقا لنص املادة 135 

من الالئحة الداخلية ملجلس األمة(.
البند اخلامس: تقارير اللجان

-6 التقرير احل���ادي عشر التكميلي 
للتقرير السابع للجنة ال��ش��ؤون املالية 

واالقتصادية عن التعديالت املقدمة على 
م��ش��روع ق��ان��ون ب��إص��دار ق��ان��ون اإلف��الس 
والذي أقره مجلس األمة في املداولة األولى 

بجلسته املعقودة بتاريخ 19/08/2020.
-7 املداولة الثانية على مشروع القانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رق��م )94( 
لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وال��ذي سبق أن 
أق��ره املجلس في مداولته األول��ى بتاريخ 

. 2020 /19/08
البند السادس: اإلحاالت 

البند ال��س��اب��ع: تقارير جلنة ال��ش��ؤون 
اخلارجية:

- ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ادس للجنة ال��ش��ؤون 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون باملوافقة 
على اتفاقية ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال التدريب 
العسكري بني حكومة دولة الكويت وحكومة 

اجلمهورية التركية.
- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة 
أوكرانيا بشأن التعاون في املجال العسكري 

واملجاالت األخرى.
=- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بشأن التعاون في مجال املالحة 
البحرية التجارية بني حكومة دولة الكويت 

وحكومة اململكة املغربية.
- التقرير األول للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع قانون باملوافقة على الوثائق 
اخلتامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور 
واتفاقية االحتاد الدولي لالتصاالت ملؤمتر 

املندوبني املفوضني لعام 2010.
- التقرير الثاني للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة دول��ة الكويت واالحت��اد األوروب��ي 
اجلماعة األوروب��ي��ة للطاقة الذرية بشأن 
حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة االحتاد 

األوروبي في دولة الكويت.
البند الثامن: تقارير اللجان عن املراسيم 
بقوانني واملشروعات بقوانني واالقتراحات 

بقوانني:
- التقرير اخلامس واخلمسون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية وامل��درج 
بصفة االستعجال عن االقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض أحكام القانون رق��م )53( 

ل��س��ن��ة 2001 ف��ي ش���أن اإلدارة ال��ع��ام��ة 
للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- التقرير الثامن للجنة الشؤون املالية 
واالقتصادية وامل���درج بصفة االستعجال 
عن االقتراح بقانون بتعديل امل��ادة )8( من 
القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن حتويل 
مؤسسة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية إلى 

شركة مساهمة.
- التقرير األول للجنة تنمية امل��وارد 
البشرية وامل���درج بصفة االستعجال عن 
االقتراحات بقوانني بشأن موضوع التركيبة 
السكانية. وعددها )7( اقتراحات بقوانني 

واحملال بصفة االستعجال.
التقرير األول للجنة ش��ؤون األشخاص 
ذوي اإلعاقة واملدرج بصفة االستعجال عن 
االقتراحات بقوانني بتعديل بعض أحكام 
ال��ق��ان��ون رق��م )8( لسنة 2010 ف��ي شأن 
حقوق األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة )وعددها 

أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون(.
- التقرير الثامن والثمانون بعد املائة 
للجنة ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد 
وامل��درج بصفة االستعجال عن االقتراحات 
بقوانني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
)61( لسنة 2007 في شأن اإلع��الم املرئي 

واملسموع، وعددها )4( اقتراحات.
- التقرير التاسع والثمانون بعد املائة 
للجنة ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد 
وامل��درج بصفة االستعجال عن االقتراحات 
ب��ق��وان��ني بتعديل بعض أح��ك��ام القانون 
رقم )3( لسنة 2006 في شأن املطبوعات 

والنشر، وعددها )6( اقتراحات.
- التقرير الثاني عشر بعد املئة للجنة 
ال���ش���ؤون ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة عن 
االقتراحني بقانونني بإضافة م��ادة جديدة 
برقم )16( إل��ى القانون رق��م )12( لسنة 
1963 في ش��أن الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة.
- التقرير التاسع للجنة الشؤون املالية 
واالق��ت��ص��ادي��ة ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون ب��اإلذن 
للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات متويل 
من األس��واق احمللية والعاملية، وفي جلسة 
19/08/2020 طلب رئيس اللجنة املالية 
واالقتصادية سحب التقرير اآلن��ف الذكر 
وإعادته إلى اللجنة ملزيد من الدراسة خالل 
أسبوعني م��ع احتفاظه ب���دوره ف��ي ج��دول 

األعمال.

جانب من جلسة سابقة


