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متديد تكليف جلنة املوارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية اخلدمة وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية الدور احلالي

تكليف »اإلسكانية« تقدمي تقريرها حول إلغاء قانون تأسيس شركات الكهرباء
د.يوسف الزلزلةمبارك احلريص حمد سيفطالل اجلالل

د.أحمد بن مطيع ود.حسني قويعان وحمدان العازمي

عدنان عبدالصمد يستمع حلديث بني رياض العدساني ود.عبداحملسن املدعج

د.عبداحملسن املدعج ود.علي العبيدي وعيسى الكندري وأحمد املليفي

ماجد موسى ومحمد اجلبري ومبارك احلريص ويبدو عسكر العنزي متحدثا ألحد النواب

فيصل الكندري

)هاني الشمري( د.نايف العجمي وياسر أبل 

صفاء الهاشم

د.عودة الرويعي يتصفح ملفاته

جانب من اجللسة د.علي العمير متحدثاصالح عاشور

ملدة ش���هر واحد بحيث جتتمع 
كل اسبوع مع االلتزام، وبالنسبة 
للرسالة رقم 3 بخصوص تغيير 
التغيير يكون  موعد اجللسات 
عودة اجللسات كل ثالثاء او ان 
جلسة االربعاء الساعة 10 صباحا، 
وموض���وع نهاية اخلدمة ليس 
به عدالة، وهناك وزارات مكافأة 
نهاية اخلدم���ة تصل الى مبالغ 
طائلة، يجب متديد املهلة للجنة 

لضبط هذه املكافآت.
٭ ماض���ي الهاج���ري: هن���اك 
اقتراح���ات بقوان���ني مهمة الى 
اللجنة التشريعية والى اآلن لم 
يأتينا الرد، وهذه الفئة عزيزة 
على قلوبنا وحتدثت مع رئيس 
اللجن���ة التش���ريعية ووعدني 

باحالتها االسبوع املقبل.
٭ يعقوب الصانع: توحيد سلم 
الرواتب والبديل االستراتيجي، 
فقد تب���ني غياب التنس���ق بني 
مؤسس���ات الدولة ووصلنا الى 
مرحلة نقد وتق���دمي مالحظات 
كثيرة وش���كلنا فريق من عدة 
قطاع���ات حكومي���ة وعقدوا ما 
يقارب 8 اجتماعات لتنتهي بوضع 
البديل االس���تراتيجي بتشريع 
العدالة  س���يقدم، وكذلك غياب 
في نهاية اخلدمة بني مؤسسات 
الدول���ة وهناك 8 نواب يقدمون 
اقتراحات ال تصلنا، لذلك تقدمنا 
بطلب التمديد، وانا متحفز للبديل 
االستراتيجي ونريد قانونا جامعا 
مانعا لهذا القانون، وسنستدعي 
املالي���ة والتأمينات االجتماعية 

لنعرف كلفة نهاية اخلدمة.
اوك���د  ٭ د.خلي���ل عب���داهلل: 
على وج���ود معلومات وبينات 
نستس���يغها م���ن االجابة عن 
االسئلة البرملانية، فهناك بعض 
املستشارين لدى بعض الوزارات 
لديهم فورمة واحدة في الرد، نحن 
نواب ومشرعون وغصب عليه 
يجاوب، يجب احلد من س���لوك 
هؤالء املستشارين اللي ما ورط 

البلد غيرهم.
٭ صالح عاشور: في موضوع 
مكافأة نهاية اخلدمة، هناك متييز 
واضح وهناك من يجمع بني قانون 
العمل في القطاع اخلاص والعمل 
االهل���ي، وقلنا للوزير ان هناك 
مكافآت نهاية اخلدمة تصل الى 
مليون دينار، نريد توضيحا من 

الوزير.
٭ وزير النفط علي العمير: نقدر 
حماس صالح عاش���ور، ونتفق 
ان هناك تفاوتا ونحن من اخذنا 
على عاتقنا ايجاد تقارب في هذه 
املزايات، ولكن ما ُشّرع بقانون ال 
نستطيع سلبه، اما املزايا الزائدة 
االخ���رى فهذا بدأنا ب���ه، وبدأنا 
مبشاركة النجاح واتخذنا اجراءات 
وان شاء اهلل سنجعل املزايا افضل 

ولكن في املعقول.
٭ مرزوق الغ���امن: صعب جدا 
االتف���اق وان كان هناك مقترح 

يوقع عليه اغلبية املجلس.
٭ صالح عاش���ور: قدم اقتراح 
ببدء اجللس���ات الس���اعة 1.30 
فاقترح دمج هذه الرس���الة مع 

باقي االقتراحات.
٭ د.عبدالكرمي الكندري: االمور 
املذكورة في الرسالة غير واضحة، 
فأين س���تذهب القضايا بعد ان 
نخرجها م���ن جلنة حماية املال 
العام؟ وهناك آثار موجودة، وهذا 
االقتراح دس السم بالعسل، فهناك 

جلنة موكل لها هذه االمور.
٭ رياض العدس���اني: بدأنا من 
ش���هر 11 وال نحتاج 6 اشهر بل 

نحتاج يوما.
٭ مرزوق الغامن: تكليف اللجنة 
املالية شهرا واللجنة التشريعية 
اسبوعني لتقدمي تقريرها بشأن 

تعديالت هيئة سوق املال.
وترفع اجللسة الى الغد.

حسب تفسير احملكمة الدستورية، 
فنحن نستفتي االدارة املعنية في 
الدولة، ونشاطر االخت الفاضلة 
بحديد آلية معينة لدى مجلس 
االمة لك���ي نوفر اجله���د على 
حضراتك���م وان تتم مراجعتها 
قبل ان ترسل وتشاطر احلوكمة 

املجلس تقنني هذا املوضوع.
٭ وزير الصحة علي العبيدي: 
نؤك���د تعاونن���ا م���ع املجلس، 
ونقترح ان يذهب الس���ؤال اوال 
اخلبير الدستوري ومن ثم تأتي 

الينا.
٭ د.عل���ي العمي���ر: االس���ئلة 
البرملاني���ة تدرس من احلكومة 
بعناية، ولم نعترض على االسئلة 
اال البعض ال���ذي ال يتوافق مع 

الضوابط الدستورية.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة 
رقم 8 بالتمديد للجنة االيداعات، 
الوقت للجنة كاف جدا ولكن لم 
جنتمع، فأقت���رح متديد اللجنة 

بالتحقيق في 3 محاور، االيداعات 
والتحويالت وحسابات النواب، 
منذ 2006 وهذه القضية متشعبة 
وحساس���ة، وقطعنا شوطا في 
الش���ق اجلنائي ف���ي االيداعات 
ويجب ان تق���دم تقريرا بغطاء 

دستوري يكون متكامال.
٭ صفاء الهاشم: تقدمت برسالة 
الى املجل���س بخصوص ردود 
البرملانية  الوزراء على االسئلة 
بخصوص ع���دم تطابقها حلكم 
الدستورية، فحكومتي  احملكمة 
الرشيدة املفترض تكون واضحة، 
حكومتنا لدينا زغللة في البصر 
اريد احلكومة ان حتال االجوبة 
اآلتية من قبل احلكومة ان تعرض 
على فريق اخلبراء الدستوريني 
ويقولون لنا مدى صحة ما يرد 

الينا من احلكومة.
٭ محم���د العبداهلل: نكرر نحن 
ننشد التعاون مع املجلس حسبما 
رسمه الدستور والالئحة وكذلك 

دور االنعق���اد، فالقصد هو حل 
مجلس االمة وض���رب املجلس 

وتشويه صورته.
الطريجي: بالنسبة  ٭ عبداهلل 
للرس���الة االولى فهن���اك عدم 
عدالة ب���ني املوظفني الكويتيني 
في الوزارات، واؤيد منح اللجنة 
الوقت الكاف���ي ولكن امتنى من 
اللجنة محاولة النظر في بعض 

الدول املجاورة لسلم الرواتب.
وبالنسبة لتعديل موعد اجللسات 
فنحن حتدثنا في جلسة سابقة 
في مواعيد افتتاح اجللسة، واؤيد 
ان تبدأ اجللسة الساعة العاشرة، 
فأكثر اجللسات ما فيها نصاب، 
امتنى ان يكون بدء اجللس���ات 
الساعة العاش���رة وهناك بنود 
تصل الينا ليلة اجللسة وحتتاج 

وقتا لقراءتها ودراستها.
بالنسبة للرسالة الثامنة يطلب 
التمدي���د في جلن���ة االيداعات، 
فيجب ان نعلم ان اللجنة مكلفة 

الوقت محدود.
اوال بالنسبة للرسالة االولى فهي 
مثال على عدم املس���اواة وعدم 
العدال���ة والتمييز بني املوظفني 
الدولة، فيما  الكويتيني بأجهزة 
يتعلق مبكاف���أة نهاية اخلدمة 
وتوحي���د الرواتب، فال نقبل ان 
ش���ريحة من املوظفني يأخذون 
نهاية اخلدم���ة كبيرة وآخرون 
ال يأخ���ذون ش���يئا، فاملعلمون 
والطيارون وغيرهم لهم مكافأة 
نهاية خدمة، اما هناك موظفون 
ليس لهم شيء، أطالب بسرعة 
اجن���از جلنة املوارد البش���رية 

تقاريرها في هذا الشأن.
بالنس���بة لرس���الة جلن���ة 
حتقيق االيداعات، فهذه القضية 
واضحة في الش���قني السياسي 
والقانوني، فاجلانب السياسي 
يتم اس���تغالله استغالال بشعا 
ليتم تش���ويه الصورة، فعلينا 
االنتهاء من هذا امللف قبل نهاية 

ان تس���رع بإجنازه، ثم ان هذه 
قضية اقتصادية مدمرة بالبلد، 
وواجبنا ان نعمل على تقدمي شيئا 
البورصة، نحن  للمتداولني في 
ندفعكم حتى تستعجلوا تقدمي 
ما هو مطلوب منكم، هل يعقل ان 
يطلب املجلس من اللجنة شيئا 
فأليس من املفترض ان يرس���ل 
رئيس اللجنة كتابا الى املجلس 
يقول في���ه ان تكليفكم لن يتم 
إجنازه في الوق���ت احملدد، هذا 

طلب موقع عليه 24 نائبا.
٭ مرزوق الغامن: فليحدد وقت 
للجنة التشريعية ووقت للجنة 
املالية لتقدمي تقريرها في شأن 

املوضوع.
٭ فيص���ل الكن���دري: املجلس 
حدد املهلة اسبوعني قلنا ما في 
وقت ألن املوضوع ليس عندنا 

املوضوع في التشريعية.
٭ صالح عاشور: هناك اكثر من 
رسالة يجب ان نقف عندها ولكن 

تقاريرها عن االقتراحات بقوانني 
ب���ذوي االحتياجات  املتعلق���ة 

اخلاصة خالل اسبوعني.
10- رسالة واردة من يعقوب 
الصانع بتكليف اللجنة اإلسكانية 
بتقدمي تقريرها بش���أن انشاء 

شركة مساهمة.
11- رسالة من رئيس جلنة 
املرافق العامة يطلب إحالة اقتراح 
يعقوب الصانع بإنشاء محطة 

الزور للجنة املختصة.
الرسالة  ٭ عبدالرحمن دشتي: 
األولى مستحقة، ألن املوضوع 
اللج���ان لديها  متش���عب، فكل 
الرسالة  مواضيع كثيرة، فهذه 
من جلنة تنمية املوارد البشرية 
بتمديد دراس���ة مكاف���آت نهاية 
اخلدمة والروات���ب لنهاية دور 
االنعق���اد رس���الة مس���تحقة، 
الرسالة األخرى، املجلس يجب 
ان يعرف ان عندما يوافق على 
الرسالة فينبغي معرفة مضمون 
الرسالة اوال، ونرجو ان توجه 
رسالة صريحة الى جلنة حماية 
املال العام إللغاء القرار السابق، 
وحتى ال نعيد املرافعة حول هذا 
املوضوع ألن هناك اسبابا دعتنا 

لطلب إلغاء القرار.
املوافقة  وأرجو من املجلس 
على ما طلبت فالطلب مستحق 
فكل موضوع في جلنة حماية املال 
العام حساس، وكانت اللجنة قد 
طلبت مهلة قبل ذلك، أرجو من 

املجلس ان يتمعن برسالتي.
٭ جمال العم���ر: بعض النواب 
يقول���ون كالم���ا لك���ي ينحط 
باملضبط���ة، وكان هن���اك طلب 
تكليف ديوان احملاسبة، واستغرب 
ان أغلب هذه التقارير سترفع الى 
املجلس نهاية دور االنعقاد احلالي 
السيما اننا بانتظار ورود تقارير 
ديوان احملاس���بة بشأن بعض 
القضايا محل التحقيق واللجنة 
طلبت مهلة اسبوعني بعد ورود 
التقارير إلجن���از تقريرها  تلك 
واملواضيع هي عقد شل، استاد 

جابر، تهريب الديزل، الداو.
أتكلم عن  الزلزلة:  ٭ يوس���ف 
الرس���الة رقم 5 والرس���الة 9، 
كان هناك طلب من املجلس قبل 
اسبوعني من اللجنة املالية لتقدمي 
تقريرها بشأن هيئة سوق املال 
وتعديالته، ولألسف لم جند أي 
ذكر لها، وال رسالة من اللجنة، هذا 

يدلل على احترام اللجنة لنا.
وحتى ان اللجنة التشريعية لم 
تقدم تقريرها فلتكتب رس���الة 
بس���بب التأخير، ه���ذه قضية 
مالية بحت���ة يفترض ان تذهب 
الى اللجنة املالية، احلكومة تقدم 
مشروع قانونها للجنة املعنية 
مباش���رة ألن هذا التأخير غير 
مبرر، واملشاريع تركن في اللجنة 
بسبب غير مبرر، وال يجوز أال 
يعلم املجلس سبب تأخير طلبه، 
أين تقرير اللجنة املالية بشأن 
هيئة سوق املال هذا أمر خطير، 

أين التبرير.
٭ فيص���ل الش���ايع: كالع���ادة 
د.الزلزلة يضع اللوم على اللجنة 
املالية ودائما يحدد الوقت على 
كيف���ه ليضغط اللجن���ة املالية 
فقانون مثل هذا يجب دراس���ته 

بعناية.
٭ مبارك احلريص: سمعت من 
اإلعالم ان املجلس كلف اللجنة 
التش���ريعية بتقدمي تقرير في 
القوانني واملشاريع، ونحن نرفض 
اتهام اللجنة فنحن نقوم بعملنا 
على أكمل وجه، فالقانون قانون 
هيئة س���وق املال ب���ه 3 مثالب 
دس���تورية في القانون وسلمنا 
مذكرة بذلك للحكومة ونرفض 

اتهام الزلزلة.
٭ يوسف الزلزلة: عندما يطلب 
املجلس ش���يئا فعل���ى اللجان 

الزلزلة: ملاذا لم 
تقدم اللجنتان 

املالية والتشريعية 
تقريريهما حول 
تعديالت هيئة 

أسواق املال

احلريص: قانون 
هيئة أسواق 

املال به 3 مثالب 
دستورية وخاطبنا 

احلكومة بذلك

الشايع: قانون هيئة 
أسواق املال يجب 

دراسته بعناية

الطريجي: أمتنى أن 
تقوم جلنة تنمية 
املوارد البشرية 

بتعديل سلم 
الرواتب

محمد العبداهلل: 
آلية معينة من قبل 
املجلس ملراجعة 
األسئلة البرملانية 

قبل إحالتها
إلى احلكومة

يعقوب الصانع: 
غياب التنسيق بني 
مؤسسات الدولة 

فيما يتعلق بالرواتب 
ومكافآت نهاية 

اخلدمة

املجلس يرفض 
مقترحًا ببدء جلسة 

األربعاء »اليوم« 
الساعة 12.30 

ظهراً




