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5 نواب: مكافآت وبدل دروس وأنشطة دعوية لألئمة واملؤذنني الكويتيني  
ريا�ض عواد 

 ق��دم النواب اسامه الشاهني ود. 
حمد املطر ود. عبدالعزيز الصقعبي 
ود.ب����در ال���داه���وم وف��اي��ز اجلمهور 
مقترحا بقانون بشأن منح األئمة 
واخل��ط��ب��اء وامل���ؤذن���ني الكويتيني 
املعينني في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���ام���ي���ة م��ك��اف��آت م��ال��ي��ة على 
املستوى الوظيفي، مشفوعاً مبذكرته 
اإلي��ض��اح��ي��ة  ون��ص االق���ت���راح  على 

مايلي: 
 بعد اإلطاع على الدستور، وعل
ى املرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 
1978 بقواعد إعداد امليزانيات العامة 
وال��رق��اب��ة على تنفيذها واحل��س��اب 
اخلتامي والقوانني املعدلة له،وعلى 
املرسوم بالقانون رق��م )15( لسنة 
1979 ف��ي ش���أن اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة 
والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم 
ال��ص��ادر ف��ي 1979/4/4 ف��ي شأن 
نظام اخلدمة املدنية وتعدياته.وافق 
مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
)املادة األولى( 

مينح األئمة واخلطباء واملؤذنني 
الكويتيني املعينني في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية – على درجات 
مجموعة الوظائف العامة بجدول 
املرتبات العام الشاغلون لوظائف 
املسجد مكافأة مستوى، ومكافأة 
تشجيعية، وب��دل دروس وأنشطة 
دعوية املبينة باجلدول املرفق بهذا 

القانون.
)املادة الثانية(

مينح األئمة واخلطباء واملؤذنني 
الكويتيني املعينني في وزارة األوقاف 
وال���ش���ؤون اإلس��ام��ي��ة م��ن ح��ام��ل��ي 
ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراة م��ك��أف��اة امل��ؤه��ل 
العلمي وقدرها )450( ديناراً 
ك��وي��ت��ي��اً، و )200( دي��ن��اراً كويتياً 
حلاملي شهادة املاجستيربشرط أن 
ت��ك��ون الشهادات معتمدة م��ن جهة 

االختصاص.
)املادة الثالثة(

مينح املؤذنون الكويتيون مكافأة 
تشجيعية قدرها )250( دي��ن��اراً 
كويتياً ت��زداد كل ع��ام مبقدار )10( 

ديناراً كويتياً.

)املادة الرابعة(
استثناء من شرط املؤهل العلمي 
يعامل األئ��م��ة الكويتيون ال��ذي��ن مت 
تعيينهم بوقت سابق بقرار من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية بدرجة 
إم��ام وخ��ط��ي��ب، وي��ح��ص��ل��ون على 
املكافآت الواردة باجلدول املرفق كافة.

)املادة اخلامسة(
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
)املادة السادسة( 

ع������ل������ى رئ�������ي�������س م���ج���ل���س 
ال��وزراء، وال��وزراء - كل فيما يخصه 

– تنفيذ هذا القانون.
     أمير دولة الكويت   

نواف األحمد اجلابر الصباح  
 ون��ص��ت امل���ذك���رة اإلي��ض��اح��ي��ة 
لاقتراح بقانون بشأن منح األئمة 

واخلطباء واملؤذنني الكويتيني
امل��ع��ي��ن��ني ف��ي وزارة األوق����اف 
والشؤون اإلسامية  مكافآت مالية 

على املستوى الوظيفي على: 
وه��ب ال��ل��ه ال��ب��اد م��ك��ان��ة رفيعة 
بني جميع دول العالم بحفظ كتاب 

ال��ل��ه وال��دع��وة إل��ى ال��دي��ن اإلسامي 
احلنيف وتطبيق الشريعة اإلس��ا
مية السمحاء، والعمل على نشر ا
لوسطية في تطبيق تعاليم الدين 
اإلسامي، ونبذ الكراهية والفتنه وال
طائفية، والتوعية والتحذير من خطر 
اإلرهاب األسود على املنطقة العربية 
خاصة ودول العالم عامة، ونشر ال
أفكار اإليجابية البناءة التي تقّوم 
املجتمع وتعمل على نشر روح احملبة 

والتآلف بني جميع فئاته.
ومل����ا ك��ان ل��ل��م��س��ج��د دور كبير 
ف��ي التوعية وترسيخ تلك املبادئ 
والقيم لدى الفرد واملجتمع وذل��ك 
م���ن خ���ال دور األئ���م���ة وامل���ؤذن���ني 
الكويتيني فيها ، وملا عرفت به دولة 
الكويت من رع��اي��ة وت��ك��رمي لألئمة 
واملؤذنون وحفظة كتاب الله عز وجّل 
، والرعاية الكرمية لهم من حضرة 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد حفظه 
الله ورع��اه � مت تقدمي ه��ذا االقتراح 
تشجيعاً للشباب الكويتي لانخراط 
ب��ه��ذه الوظيفة ال��ت��ي تشهد ع��زوف��اً 
كبيراً م��ن خريجي كلية الشريعة 

اإلسامية بدولة الكويت رغم مكانتها 
العظيمة، لذا روعي دعم هذه الوظائف 

مادياً تشجيعاً لهم ومعونة لهم على 
مصاعب احلياة وغ��اء املعيشة كما 

أن في ذلك دعم وتشجيع على التطور 
املهني لألئمة واخلطباء واملؤذنني

Sunday 24th January 2021 - 14 th year  - Issue No.3718األحد 11 جمادى اآلخرة 1442 ه�/24 يناير 2021 - السنة  الرابعة عشر - العدد 3718

6 أسئلة إلى وزيري الصحة والدفاع جوهر يوجه 
وجه النائب د. حسن جوهر 6 أسئلة إلى 
وزيري الصحة والدفاع، حيث وجه 5 أسئلة 
برملانية إلى وزي��ر الصحة الشيخ د. باسل 
احل��م��ود، وطلب ف��ي ال��س��ؤال األول إفادته 

وتزويده باآلتي:
-1 م��ا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وزارة الصحة 
ل��ل��س��ن��وات اخل��م��س )2021 - 2026(، 
والبرامج واخلطط الزمنية واملشاريع التي 
أدرج��ت��ه��ا ضمن خطة التنمية وم��ؤش��رات 
اإلجن���از السنوي لكل م��ش��روع منذ بداية 
تنفيذه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع 
بيان اجلهات املسؤولة عن كل مشروع في 

الوزارة، وآلية ومؤشرات املتابعة.
-2 كشف بالعقود واالتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي أبرمتها ال���وزارة مع اجلهات 
اخلارجية، ومدة وشروط وتكلفة كل منها، 
وال��ع��روض امل��ق��دم��ة، ومعايير املفاضلة، 
وموافقات اجلهات الرقابية بالدولة، وآلية 

متابعة تلك العقود واالتفاقيات.
-3 م��ا اخل��دم��ات ال��ت��ي ال ت��دخ��ل ضمن 
نطاق التغطية في وثيقة التأمني الصحي 
للكويتيني املتقاعدين؟ ما األساس واملبررات 
العلمية والقانونية لعدم إضافتها بالوثيقة؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات 
ال��ص��ادرة ب��ه��ذا ال��ش��أن، وأع��ض��اء اللجان 
الطبية التي قررت عدم تغطية هذه اخلدمات 

واألمراض بالوثيقة.
وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده 

باآلتي:
1 - م��ا أس��ب��اب ع��دم ص��رف ب��دل خفارة 
ل��ألط��ب��اء ف��ي ح��ال��ة عملهم ع���دد س��اع��ات 
اخل��ف��ارات الشهرية أكثر مم��ا ه��و مطلوب 
حسب قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم )5( 

لسنة 2010 ف��ي ش��أن وظ��ائ��ف ومرتبات 
األطباء البشريني واألسنان الكويتيني والذي 
ينص على )18( ساعة أسبوعيا على األقل، 
وما زاد عن ذلك مينح على شكل مكافأة في 
نهاية كل سنة مالية؟ علما بأن عدد ساعات 
اخل��ف��ارات ل��دى بعض األقسام في ال��وزارة 
يفوق هذا العدد ليصل إلى الضعف أحيانا 
دون صرف مكافآت األطباء املستحقني وفق 

القانون.
2 - ما أسباب خصم بدالت اخلفارة من 
األطباء في فترة اإلجازة، خصوصا في حالة 
استكفاء عدد ساعات اخلفارات املنصوص 

عليها أسبوعيا من ديوان اخلدمة املدنية؟
3 - م��ا احل��د ال��ق��ان��ون��ي األق��ص��ى لعدد 
ساعات اخلفارات الشهرية؟ وما آلية توزيع 
اخلفارات على األطباء؟ علما بأن االحتراق 
الوظيفي الناجت عن زيادة العمل في املجال 
الطبي مصطلح معروف ومتفق عليه عامليا، 
وه��ل ُروع���ي ذل��ك ف��ي الكويت؟ وه��ل يوجد 
سقف أعلى من عدد ساعات اخلفارات مينع 
ح��دوث ه��ذا االح��ت��راق الوظيفي ما قد ينتج 
عنه أخطاء طبية تؤدي إلى مضاعفات طبية 

جسيمة في حق املرضى؟
وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده 

باآلتي:
1 -  العروض التي تلقتها وزارة الصحة 
م��ن اجل��ه��ات واجل��ام��ع��ات العاملية إلدارة 

وتشغيل مستشفى اجلهراء اجلديد.
2 - صورة ضوئية من القرارات ومحاضر 
االجتماعات والتقارير والدراسات املتعلقة 
بإسناد إدارة وتشغيل مستشفى اجلهراء 

اجلديد من جانب جهات عاملية.
3 - خطة الوزارة في هذا الشأن وموافقات 

اجلهات الرقابية في الدولة عليها.
وطلب في السؤال الرابع إفادته وتزويده 

باآلتي:
1 - الشروط واملواصفات التي وضعتها 
وزارة الصحة لتنظيم ال��رع��اي��ة املنزلية 
وتأهيل الشركات واملنشآت لتقدمي خدمات 
الرعاية الصحية املنزلية وآلية التفتيش على 

مدى االلتزام بتلك االشتراطات.
2 - ع��دد التراخيص املمنوحة لتقدمي 
الرعاية املنزلية منذ بداية عام 2018 حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
وط��ل��ب ف��ي ال���س���ؤال اخل��ام��س إف��ادت��ه 

وتزويده باآلتي:
1 - األس��ب��اب الرئيسة للوفيات منذ 
ب��داي��ة ع��ام 2018 حتى ت��اري��خ ال���رد على 
السؤال، ومعدالت الوفيات بكل مستشفى 
من مستشفيات وزارة الصحة لكل سنة على 

حدة،
2 - اجلهات املسؤولة عن متابعة وحتليل 
أسباب الوفيات والتقارير التي أصدرتها 
خال الفترة املشار إليها، واإلجراءات املتخذة 

بشأن هذه التقارير.
3 - صورة ضوئية من القرارات اخلاصة 
بتشكيل ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي أعطت 
الترخيص للقاح كورونا املستجد، ومحاضر 
اجتماعاتها م��ن��ذ تشكيلها ح��ت��ى ت��اري��خ 
ورود ه��ذا ال��س��ؤال، واألسانيد وال��دراس��ات 
العلمية التي استندت عليها اللجنة إلعطاء 
الترخيص، والعروض املقدمة من اجلهات 
املختلفة لتوريد اللقاح وأس��س املفاضلة 
بينها، وموافقات اجلهات الرقابية على عقود 

شراء اللقاح والتكلفة املالية لها.
4 - احمل��اج��ر واملستشفيات امليدانية 

وم��واق��ع احل��ج��ر الصحي امل��ؤس��س��ي التي 
استخدمتها وزارة الصحة منذ 1 م��ارس 
2020 حتى ت��اري��خ ورود ه��ذا ال��س��ؤال، 
والطاقة االستيعابية لكل منها، ونسبة 
اإلشغال، وعدد العاملني في كل منها في كل 
نوبة عمل، وتكاليفها خال تلك الفترة وذلك 
لكل شهر على حدة، واللجان التي اختارت كل 
موقع من تلك املواقع، واجلهات التي وافقت 
على اختيارها سواء من داخل الوزارة أو من 

خارجها.
5 - أع���داد املصابني بفيروس كورونا 
املستجد م��ن العاملني ف��ي وزارة الصحة 
بالوظائف املختلفة ومراكز عملهم املختلفة 
خال كل شهر على حدة منذ 1 مارس 2010 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان عدد 
املتوفني منهم، واإلج����راءات التي اتخذتها 
الوزارة حلماية العاملني بها من اإلصابة بهذا 

املرض.
6 - تكلفة إنشاء وجتهيز وتشغيل مركز 
الكويت للتطعيم، وال��ع��ق��ود املوقعة بني 
ال����وزارة وال��ش��رك��ات واجل��ه��ات املختلفة 
ذات الصلة، وت��زوي��دي ب��ص��ورة ضوئية 
م��ن م��واف��ق��ات اجل��ه��ات الرقابية على تلك 
العقود، مع بيان إجراءات الوزارة في املتابعة 
والرقابة على تنفيذ جميع العقود املتعلقة 

باملركز املذكور.
7 - عدد الذين تلقوا التطعيم الواقي من 
كورونا املستجد منذ بداية حملة التطعيم 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال موزعني حسب 
السن واجلنسية واجلنس ومكان العمل، 
وعدد الذين حدثت لهم مضاعفات أو أعراض 

غير متوقعة.
8 - اإلج����راءات التي اتخذتها ال���وزارة 

للتوعية مبضاعفات التطعيم والتأثيرات 
غير املتوقعة ورصد وعاج تلك احلاالت.

ووج���ه ج��وه��ر س���ؤاال إل��ى ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الشيخ حمد 

جابر العلي طالب بإفادته وتزويده باآلتي:
1 - ع��دد احل��س��اب��ات البنكية اخلاصة 
بصندوق اجليش الكويتي في اململكة املتحدة 
وتاريخ إنشائها والغرض من إنشائها، ونوع 
العملة )دينار كويتي، دوالر أميركي، جنيه 
استرليني، دورو، أو غيره ذلك(، والشخص 
أو األشخاص املفوضني بتعاماتها املالية من 

سحب وإيداع وحتويل وغير ذلك.
2 - كشف ح��رك��ة احل��س��اب��ات البنكية 
املشار إليها منذ تاريخ 2014/1/1 حتى 
2020/12/31 مع بيان قيمة السحوبات 
والتحويات للمبالغ املالية من )10( مايني 
دوالر فأكثر أو ما يعادلها في التعامات 
امل��ال��ي��ة ال���واح���دة، وال��ش��خ��ص أو اجلهة 

املستفيدة والغرض منها وتاريخها.
3 - املبالغ املالية املتبقية في احلسابات 
البنكية املشار إليها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال، وما مصير هذه الصناديق بعد ما 

عرف بقضية »صندوق اجليش«؟
4 - م��ا دور وزارة ال��دف��اع ف��ي القضية 
رق��م )c720 -6313( املرفوعة من وزارة 
العدل األميركية بتاريخ 16 يوليو 2020 في 
والية كاليفورنيا السترداد أموال احلكومة 
الكويتية املنهوبة واحملولة للواليات املتاحدة 
األميركية بعدما تبني أن األموال محل القضية 
ت��ع��ود إل��ى وزارة ال��دف��اع الكويتية؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية من جميع املراسات 
واملخاطبات الواردة في هذا الشأن من اجلهات 

األجنبية أو احمللية إلى وزارة الدفاع.

5 - هل تلقت الوزارة من وزارة اخلارجية 
الكويتية أي م��راس��ات محالة من اجلانب 
 )c720 -6313( األميركي في القضية رقم
املشار إليها في البند السابق؟ وهل شكلت 
وزارة ال��دف��اع أي ف��ري��ق ق��ان��ون��ي ملتابعة 
القضية في الواليات املتحدة؟ يرجى بيان 

ذلك بالتفصيل.
6 - هل شكلت وزارة ال��دف��اع أي فريق 
قانوني الستكمال ب��اغ ص��ن��دوق اجليش 
املنظور أم��ام محكمة ال���وزراء منذ نوفمبر 
2019؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

بيان ذلك بالتفصيل.
7 - ه��ل استرجعتم أي مبالغ مالية 
خاصة باحلسابات البنكية امل��ش��ار إليها 
أو أي ح��س��اب��ات أخ���رى تابعة لصندوق 
اجليش أو وزارة الدفاع إلى اخلزينة العامة 
للدولة أو ألي من حسابات وزارة الدفاع؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى بيان قيمتها 
وطريقة إيداعها أو تسليمها س��واء كانت 
)نقدا أو ح��واالت أو حتويات أو شيكات( 
والشخص أو اجلهة التي استرجعها وتاريخ 

االسترجاع

حسن جوهر 

احلميدي لرئيس 
الوزراء القادم: التعاون 
واقتالع الفساد خطوة 

أولى لإلصالح
نصح النائب ب��در احلميدي من 
يستلم رئ��اس��ة السلطة التنفيذية 
)رئ��ي��س ال����وزراء ال��ق��ادم( ، بقوله 
» تعاونك مع السلطة التشريعية على 
إقرار القوانني التي تصب في مصلحة 
الوطن واملواطنني   واق��ت��اع جذور 
الفساد من الباد هي اخلطوة األولى 

بدر احلميدي للتعاون واإلصاح.

الوظيفة شروط شغل الوظيفة فئات مكافأة 
املستوى الوظيفي

مكافأة 
تشجيعية

بدل  دروس
 وأنشطة دعوية

موجه أول إمامة وخطابة مؤهل جامعي تخصصي 
+ 17 سنة خبرة 750 550 300

موجه إمامة وخطابة مؤهل جامعي تخصصي 
+ 13 سنة خبرة 650 500 275

إمام وخطيب أول مؤهل جامعي تخصصي 
+ 9 سنوات خبرة 600 450 250

إمام وخطيب مؤهل جامعي تخصصي 
+ 5 سنوات خبرة 550 400 225

إمام مؤهل جامعي تخصصي 
+ سنتني خبرة 500 350 200

إمام مبتدئ مؤهل جامعي تخصصي 
+ إجتياز االختبار بنجاح 450 300 175

جـــــــــــــدول مسميات وظائف اإلمامة واخلطابة التخصصية املتدرجة فنيًا
وشروط شغلها ومكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة التشجيعية وبدل دروس وأنشطة دعوية املقررة لها

220 ألف وظيفة 7 مليارات دينار سنويًا ويؤمن نحو   املشروع يضيف للناجت احمللي 

»املالية« البرملانية تفتح اليوم ملف مدينة احلرير
تناقش اللجنة املالية البرملانية، 
ال���ي���وم االح�����د، م���ش���روع املنطقة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ش��م��ال��ي��ة »م��دي��ن��ة 
احل��ري��ر« ال��ذي مت تقدميه للمجلس 
ع��ام 2019، حيث ستتم مناقشة ما 
أث���اره ع��دد م��ن ال��ن��واب م��ن مثالب، 
تتعلق ببعض م���واده، وخصوصا 
الصاحية املطلقة للوزير املختص 
واستثناء املشروع من جهات رقابية 
ع��دة وتوسعه ف��ي ان��ش��اء الهيئات، 
االمر الذي حدا باحلكومة إلى تقدمي 
تعديل على 4 م��واد منه، إضافة إلى 
مذكرته االيضاحية وح��دود املنطقة 

الشمالية.
وجهز املكتب الفني للجنة مذكرة 
ع���ن امل����ش����روع، ت��ض��م��ن��ت ش��رح��ا 
للمشروع اجلديد وأه��داف املشروع 

وأهميته وأهم ما جاء فيه. 
وأكدت املذكرة  أن املشروع اجلديد 
يتألف من 52 مادة يهدف الى انشاء 
منطقة ذات طبيعة خ��اص��ة، بهدف 
ج��ذب االستثمار احمللي واألجنبي، 

وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وي���ه���دف امل���ش���روع إل���ى تعزيز 
االس��ت��ق��رار األم��ن��ي ورف���ع مستوى 
املعيشة وتطوير اخلدمات وتنمية 
االق��ت��ص��اد، وم��ن امل��ت��وق��ع أن يعمل 
املشروع على اضافة عائد إلى الناجت 
احمللي مبقدار 5 إلى 7 مليارات دينار 
سنويا، وحتقيق وظائف جديدة ما 
بني 210 و220 ألف وظيفة، وتوفير 
بيئة حاضنة للتكنولوجيا، باإلضافة 
إل���ى ان��ت��اج��ي��ة ع��م��ل ع��ال��ي��ة للعامل 

تتراوح ما بني 22 و33 ألف دينار.

وت���ب���رز أه��م��ي��ة ان���ش���اء املنطقة 
ال��ش��م��ال��ي��ة، وف���ق امل���ذك���رة، بسبب 
حتديات االقتصاد وتراجع االستثمار 
األجنبي املباشر ونقص فرص العمل 
للمواطنني، مع دخول 40 ألف سوق 
العمل، باإلضافة إل��ى نفاد سيولة 
االحتياطي، وف��ق��دان النفط أهميته 
بسبب البدائل والتفضيات املتغيرة 

والضغط العالي على الكهرباء، مع 
التوسع العمراني واملتوقع بحرق 
ثلث انتاج النفط على توليد الكهرباء 

في العام 2023.
وأش����ارت إل��ى أن امل��ش��روع جاء 
ك��ج��زء رئ��ي��س��ي م��ن رؤي���ة الكويت 
2035، واملنطقة ستكون ج���زءاً ال 
يتجزأ من سيادة الكويت وتخضع 

للدستور ورقابة السلطات الثاث، 
ولم يستثن املشروع اجلديد اعضاء 
مجلس األمناء من كشف الذمة املالية، 
ورأسمال املنطقة 100 مليون دينار 
قابلة ل��ل��زي��ادة، ونسب االحتياطي 
االج��ب��اري واالحتياطي االختياري 
محددة بعشرة في املئة من صافي 

األرباح.

وم��ن ضمن ن��ق��اط اخل���اف التي 
أث��اره��ا املكتب الفني للجنة املالية، 
أن اضافة مساحات للمنطقة تكون 
مبرسوم وارتأى املكتب الفني بقانون، 
وبخصوص دخ��ول املنطقة أض��اف 
املكتب »مب��ا ال يتعارض مع قوانني 
الدولة«، واحلكومة ال ترى احلاجة 

إلى ذلك.

جانب من اجتماع اللجنة 


