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الفضالة لوزير املالية: ما أسباب شكاوى العسكريني ضد »التأمينات« 
وجــه النائب يوسف الفضالة ســؤاال الى 

وزيراملاليًة و نص السؤال على: 
منا الى علمنا انه في اآلونــة األخيرة تزايد 
عدد القضايا املرفوعة من منتسبني القطاعات 
العسكرية ضد مؤسسة التأمينات االجتماعية 
بسبب عدم احتساب مدة الدراسة من ضمن فترة 

العمل للمتقاعد.        
لذا يرجي تزويدي وإفادتي باالتى :

-1هل قانون التأمينات االجتماعية بالنسبة 
للعسكريني يحتسب مدة الدراسة في الكليات 
العسكرية ضمن املدة الفعلية للمؤمن عليه في 
التأمينات االجتماعية اذا كانت اإلجابة بالنفي 

يرجى تزويدي باألسباب؟
-2 هــل يعتبر قــانــون التأمينات موحد 
بالنسبة للجهات العسكرية )وزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية واحلــرس الوطني ( ام هناك 
اختالفات؟ -3ملاذا يتم احتساب مدة الدراسة 
في الكليات العسكرية مدة اعتباريه وليست 

مدة فعليه للمؤمن عليه؟
ــام قضائية نهائية  ــك ـــدرت اح -4هل ص
بإلزام التأمينات االجتماعية باحتساب مدة 
الــدراســة فــي الكليات العسكرية ضمن املــدة 
الفعليةللمؤمن عليه إذا كانت االجابة بنعم فكم 

عدد تلك االحكام وهل مت تنفيذها؟

بـــارك رئــيــس مجلس األمــة 
مرزوق الغامن لسعود احلجيالن 
انــتــخــابــه رئــيــســا لــالحتــاد 
الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا 
في املؤمتر الــدولــي املنعقد في 
بيروت، قائال إن هــذا االختيار 
يبرهن على أن الكفاءات الوطنية 
والطاقات الشابة قــادرة على 
متثيل الكويت في شتى احملافل 

ومختلف ميادين العمل.
ومتــنــى الـــغـــامن الــتــوفــيــق 
والــســداد للحجيالن فــي أداء 
مهامه، مضيفا كلنا ثقة بأنه 
ــذا املنصب  ــه ســيــكــون أهــــالً ل
وإضافة مميزة من شأنها إحداث 
نقلة نوعية في االحتاد الدولي 

مرزوق الغامن لنقابات آسيا وأفريقيا

للحجيالن  يبارك  الغامن 
لالحتاد رئيسًا  انتخابه 

وأفريقيا آسيا  لنقابات  الدولي 
أكد عضو الشعبة البرملانية النائب علي الدقباسي 
التزام دولة الكويت بكل االتفاقيات الدولية املتعلقة 
بحماية البيئة وصحة اإلنسان، واهتمام مجلس االمة 

بهذا اجلانب من خالل سن التشريعات املناسبة.
جاء ذلك في تصريح للدقباسي عقب حضوره أمس 
اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية املستدامة واملالية 
والتجارة ضمن أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي 

الـ141 املنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلغراد.
ــال أن الكويت تولي البيئة وصحة االنسان  وق
اهتماما كبيرا، مبينا أنه اطلع املشاركني في اجتماع 
اللجنة على جهود مجلس األمــة في سن تشريعات 

وطنية تضمن وجود اهتمام حقيقي بهذا اجلانب.
وأضــاف الدقباسي أن االجتماع شهد طرح العديد 
من األفكار بخصوص مشروع القرار املتوقع صدوره 
بشأن تلك القضية، داعيا إلى ايجاد تعاون اممي فاعل 
بخصوص الشركات واملصانع التي تسبب تلوثا كبيرا 

في البيئة على مستوى العالم.
ـــى وجــــود كــثــيــر من  ـــذا الــصــدد إل وأشــــار فــي ه
الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات فــي مــجــاالت الصناعة 
والبتروكيماويات والــدواء وغيرها التي يترتب على 

ممارساتها خلل في البيئة.
وذكر الدقباسي أن منطقة الشرق األوسط تعرضت 

لتلوث كبير في البيئة نتيجة احلــروب وعــدم التقيد 
باالتفاقيات الدولية واألممية،  مبينا في الوقت ذاته أن 
احملافظة على البيئة وصحة اإلنسان من أهم عوامل 

حتقيق التنمية املستدامة بني شعوب ودول العالم.

واختتم الدقباسي تصريحه مؤكدا على أن جلنة 
التنمية املستدامة مــن اللجان الــدائــمــة والــقــرارات 
ــاد  ــادرة عنها حتظى باهتمام كبير مــن االحت ــص ال

البرملاني الدولي واألمم املتحدة.

بلغراد في   141 الـ الدولي  البرملاني  االحتاد  مؤمتر  أعمال  ضمن 

اإلنسان وصحة  البيئة  حماية  اتفاقيات  بكل  ملتزمة  الكويت  الدقباسي: 

كلمة الدقباسي في املؤمتر

العتيبي يدعو للتدخل سياسيًا 
إلعادة حقوق العاملني بالطيران املدني   وجه النائب ثامر سعد الظفيري سؤاال الى 

زير األشغال العامة ووزيــر الدولة لشؤون 
اإلسكان جنان بوشهري 

ونص السؤال على:
-1ما هي نسبة التأخير في كافة عقود 
ــم نسبة اإلجنـــاز حتى  مدينة املــطــالع؟ وك

تاريخ هذا السؤال؟
مــا أســبــاب التأخير فــي بعض   2-
العقود خاصة التابعة للشركات الصينية 
ـــزاءات املتخذة إزاء كــل شركة  ومــا هــي اجل

متأخرة؟
في 23 يناير 2019 أفاد معالي   3-
وزيــر االســكــان في رده على ســؤال برملاني 
مقدم من قبلنا بعد مقدمة طويلة شرح فيها 
أضرار سحب العقود من الشركة الصينية بأن 
الوزارة تقوم حالياً بعمل دراسة لتقييم وضع 
عقد مدينة املطالع واتخاذ القرار املناسب 
ــواء بالسحب أو االســتــمــرار فيه، يرجى  س

تزويدي بالدراسة املذكورة وقرارها النهائي؟
متى سيصدر أول إذن أمر بناء   4-
للمواطنني في مدينة املطالع؟ وما هو التاريخ 
النهائي لتسليم الدفعة األولــى خاصة بأن 
مسلسل التأجيل مستمر بعد عجز الهيئة عن 
الوفاء بتعهداتها السابقة للتسليم في التاريخ 

املعلن سلفا وهو إبريل 2019.
حسب االفادات السابقة للوزارة   5-
 N10 ـــاز الــتــعــاقــدي لضاحيتي فــإن اإلجن
ــن ثم  و N11 انتهى فــي إبــريــل 2019 وم
يكون التسليم االبتدائي عبر جلنة االستالم 
االبتدائي التي تشكلها املؤسسة وحتتاج 
شهرين من بعد االســتــالم االبتدائي إلبــداء 
املالحظات وتعطي تاريخ لتسليم اذونــات 
البناء، كما أن ضاحية N 12 سيكون تسليمها 
االبتدائي في أكتوبر احلالي، يرجى تزويدي 
بعمل اللجنة وتاريخ تسليم اذونــات البناء 

بالتعاون مع بلدية الكويت؟

املطالع   مدينة  إجناز  تأخر  سبب  عن  يستفسر  الظفيري 

خالد العتيبي ثامر الظفيري

ريا�ض عواد 

وصف النائب خالد العتيبي مطالب العاملني 
بالطيران املدني باملستحقة مؤكًدا على ضرورة 
جتاوب الطيران املدني مع العاملني وسرعة 
ــذي حرم  إلغاء التعميم رقــم 2019/36 وال
املئات من بدل النوبة بناء على توصيات جلان 
جائرة شكلت الستهداف املوظفني في ارزاقهم 
دون أن يكلف أي من أعضاءها عناء املرور على 
النوبات والتعرف على طبيعة العمل أو حتى 

التحدث مع املوظفني.
ودعــا العتيبي احلكومة بسرعة التدخل 
سياسيا وقراءة الرسالة التي جنح املضربني 
في إيصالها على مدار يومني وإقرار مطالبهم 
املشروعة وعلى رأسها اقــرار البدل املوحد، 

وإلــغــاء جلــان التخطيط التعسفية، وكذلك 
جلنة مراقبة العاملني بنظام النوبة، مطالبا 
بــضــرورة مناقشة الــقــرارات مــع النقابات 
قبل اتخاذها والغاء سياسة لي الــذراع التي 
تنتهجها اإلدارة مع املوظفني مبباركة كبار 

املسؤولني في الطيران املدني 
واختتم العتيبي تصريحه قائال على جميع 
أجهزة الدولة إدراك رسالة تضامن املجتمع 
الكويتي مع اعتصام الطيران املدني وسرعة 
التدخل بإلغاء الــقــرارات االنتقامية وعلى 
اجلميع أن يـــدرك أن أرزاق املــواطــنــني خط 
أحمر ال ميكن املساس به فاألمر ليس مراهنة 
أو استعراض لعضالت كبار املسؤولني على 

املوظفني.


