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الطاحوس يسأل الشمالي عن تبعية إدارة التدقيق 
الداخلي في مؤسسة التأمينات االجتماعية

اعرب رئي����س ديوان اخلدمة
املدني����ة عبدالعزيز الزبن ان 
االقتراح برغبة املقدم من النائب 
عدنان املط����وع ونص����ه »اقرار 
كادر تدرج وظيفي ألفراد الهيئة 
التمريضية يشمل بدالت ومكافآت 
الوظيفية  ترتب����ط باملس����ميات 
املناسبة لها مع اعتبار عمل الهيئة 
الطبية والتمريضية من االعمال 
اخلطرة النادرة والشاقة وصرفه 
بصف����ة االس����تعجال«، متحقق 
بالقرار 2009/5 مبا شمل من بدالت 

ومكافآت.
وقال الزبن في رده: يتشرف 
الدي����وان باالحاط����ة بأن مجلس 
اخلدمة املدنية دأب منذ ممارسة 
اختصاصات����ه في عام 1979 على 
العمل على تقرير املزايا املالية من 
بدالت وعالوات ومكافآت للموظفني 
الكويتي����ني في معظم الش����رائح 
الوظيفية، حيث ترتبط قيمة هذه 
املزايا بعدة عوامل عند اقرارها منها 
نوع العمل أو التخصص ومستوى 
العمل والنقص في الكوادر الوطنية 
في االقبال على العمل في بعض 
املجاالت، وطبيعة العمل وظروفه 
ومشقته ودرجة خطورة التعرض 

للعدوى.
لذل����ك فقد عكف املجلس على 
املالية عنصر  جعل تلك املزاي����ا 
ج����ذب واس����تقطاب للعناص����ر 
الوطني����ة ومتناس����با مع درجة 
اعباء ومسؤوليات العمل املؤدي 
للمس����اهمة ف����ي رفع مس����توى 
االنتاجية ف����ي اجلهاز احلكومي 

وفي هذا السياق فقد طرأ تغيير 
جوهري عل����ى مفاهيم اقرار تلك 
املزايا املالية، حيث ان قيمة هذه 
املزايا لعمل ما تتدرج تبعا لتدرج 
املستويات الوظيفية وليس بتدرج 
الدرجة املالية فقط، كما كان الوضع 
عليه قائما، وان املجلس قلص من 
تعدد مسميات البدالت والعالوات، 
حيث جع����ل كال من بدل العدوى 
وبدل اخلطر وبدل العمل الشاق 
وبدل االس����تدعاء وبدل الصرافة 

حتت مظلة بدل طبيعة العمل.
وقد أولى مجلس اخلدمة املدنية 
الهيئة  اهتماما ملحوظا ألف����راد 
التمريضية نظرا ملا تلعبه مهنة 
التمريض من دور فعال في مجال 
اخلدمات الطبية والصحية، حيث 
قام ع����ام 1981 مبعاجلة مرتبات 
هذه الش����ريحة ضمن قراره رقم 
1981/6 بشأن منح بدالت ومكافآت 
للموظفني القائمني على اخلدمات 
الطبية ب����وزارة الصحة العامة، 
وفي عام 2000 أج����رى املجلس 
معاجلة مسميات وظائف هؤالء 
االفراد وبدالته����م ومكافآتهم ثم 
أعاد النظر في تدرج هذه الوظائف 
واملزايا املالية عام 2009 وأصدر 
قراره رقم 5 لس����نة 2009 الذي 
يش����تمل على بدل طبيعة العمل 
ومكافأة املستوى الوظيفي ومكافأة 
تش����جيعية والزيادة في املكافأة 
التشجيعية وعالوة غالء معيشة 
وبدل اخلفارة وبدل اشراف ومكافأة 
تدريب وتتراوح جملة هذه البدالت 
واملكافآت بني 1160 دينارا شهريا 

كحد اقصى، و520 دينارا شهريا 
كحد أدنى.

وجتدر االش����ارة الى ان فئات 
بدل طبيعة العمل الواردة بالقرار 
رقم 2009/5 املشار اليه قد قسمت 
الى ثالثة اقسام )أ، ب، ج�( بحيث 
حتدد وزارة الصحة مواقع العمل 
التي تندرج حتت كل قسم من هذه 
االقسام ويراعى في هذا التحديد 
ظ����روف العمل ودرجة مش����قته 

وخطورة التعرض للعدوى.
لذلك يرى الديوان امنا تضمنه 
الق����رار 2009/5 م����ن تدرج  هذا 
لوظائف افراد الهيئة التمريضية 
وما شمل من بدالت ومكافآت حتقق 
الهدف من االقتراح املتقدم، وهو 
الوظيفي ملهنة  ب����االداء  االرتقاء 
التمريض لتقدمي اخلدمات املطلوبة 

على أكمل وجه.
في رده على جلنة الش����ؤون 
املالية واالقتصادية في مجلس االمة 

حول اقتراح النائب مبارك الوعالن 
بخص����وص صرف ب����دل عدوى 
وخطر لالطباء واملمرضني العاملني 
باملستش����فيات واملستوصفات، 
قال رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

عبدالعزيز الزبن:
في ع����ام 1993 أصدر مجلس 
اخلدمة املدنية قراره رقم 1993/7 
بش����أن وظائف ومرتبات االطباء 
الكويتيني  البشريني واالس����نان 
بوزارة الصحة، حيث أفرد لهذه 
الش����ريحة كادر وظيف����ي خاص 
يتضمن سبعة مستويات وظيفية 
ميثل كل مستوى درجة مالية مع 
حتديد شروط ش����غله من حيث 
درجة التأهيل العلمي وس����نوات 
اخلبرة باالضافة الى حتديد فئات 
البدالت والعالوات واملكافآت، وقد 
أضيف مس����تويان وظيفيان الى 
جدول وظائف ومرتبات االطباء 
املش����ار الي����ه وفقا للق����رار رقم 
2002/9، ثم أعقب ذلك صدور عدة 
قرارات من املجلس بتعديل فئات 
البدالت واملكافآت لهؤالء االطباء 
ق����رار رقم 2008/5  وكان آخرها 
وقد روعي في حتديد فئات هذه 
البدالت واملكافآت مستوى التأهيل 
العمل  التخصص وموقع  وندرة 

وظروفه.
كما ان مجلس اخلدمة املدنية 
اولى اهتماما ملحوظا ألفراد الهيئة 
التمريضية نظرا ملا تلعبه مهنة 
التمريض من دور فعال في مجال 
اخلدمات الطبية والصحية، حيث 
قام ع����ام 1981 مبعاجلة مرتبات 

هذه الش����ريحة ضمن قراره رقم 
1981/6 بشأن منح بدالت ومكافآت 
للموظفني القائمني على اخلدمات 
الطبية ب����وزارة الصحة العامة � 
وفي عام 2000 أج����رى املجلس 
معاجلة مسميات وظائف هؤالء 
االفراد وبدالته����م ومكافآتهم ثم 
أعاد النظر في تدرج هذه الوظائف 
واملزايا املالية عام 2009 وأصدر 
قراره رقم 5 لسنة 2009 يشتمل 
على ب����دل طبيعة العمل ومكافأة 
املس����توى الوظيف����ي ومكاف����أة 
تش����جيعية والزيادة في املكافأة 
التشجيعية وعالوة غالء معيشة 
وبدل اخلفارة وبدل اشراف ومكافأة 
تدريب وتتراوح جملة هذه البدالت 
واملكافآت بني 1160 دينارا شهريا 
كحد اقصى و520 دينارا ش����هريا 

كحد ادنى.
وجتدر االش����ارة الى ان فئات 
بدل طبيعة العمل الواردة بالقرار 
رقم 2009/5 املشار اليه قد قسمت 
الى ثالثة أقسام )أ، ب، ج�( بحيث 
حتدد وزارة الصحة مواقع العمل 
التي تندرج حتت كل قسم من هذه 
االقس����ام يراعى في هذا التحديد 
ظ����روف العمل ودرجة مش����قته 

وخطورة التعرض للعدوى.
الفئات  ان  الديوان  لذلك يرى 
الوظيفي����ة املش����مولة باالقتراح 
برغبة املش����ار اليه قد تقرر لها 
املزايا املالية التي تتناس����ب مع 
نوع العم����ل وظروفه وطبيعته، 
وان تلك املزاي����ا املالية حتقق ما 

يصبو اليه هذا االقتراح.

م. خالد الطاحوس

الطاحوس  النائب خالد  وجه 
س����ؤاال لوزير املالي����ة مصطفى 
الش����مالي جاء فيه: وافق مجلس 
إدارة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية على نقل تبعية إدارة 
التدقيق الداخل����ي من مدير عام 
املؤسسة إلى رئيس مجلس اإلدارة 
مباشرة وذلك ملنح اإلدارة احليادية 
واالستقاللية الالزمة ألداء عملها 
دون تعرضها ألي تأثير من اإلدارة 
التنفيذية ومت تشكيل جلنة متفرعة 
من مجلس اإلدارة لدراسة تقارير 
التدقي����ق الداخلي، مضيفا: ولقد 
نصت املادة األولى من قرار رئيس 
مجلس اإلدارة رقم 3 لسنة 2006 
الداخلية وحتديد  الالئحة  بشأن 
مهام واختصاصات ادارة التدقيق 
الداخلي للمؤسسة وحتدد شروط 
خدمته ويتخذ أي إجراءات تتعلق 
مبحاسبته مبا في ذلك إيقافه عن 
العمل وإحالته للتحقيق ومن ثم 
ملجلس تأديب في حالة وقوع ما 
يستدعي ذلك كما يختص بإنهاء 
خدمته في املؤسس����ة بإحالة إلى 

التقاعد.
وتس����اءل الطاحوس: متى مت 
تعيني مدير إدارة التدقيق الداخلي 
في املؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعية؟ وما مؤهالته وخبراته؟ 
وه����ل متت إحالت����ه للتحقيق أو 
ملجل����س تأديبي جراء تقاعس����ه 
عن احد األعمال املوكلة إليه؟ وما 

نتيجة التحقيق؟
هل مت نقل تبعية إدارة التدقيق 
الداخلي من مدير عام املؤسس����ة 
الى رئيس مجلس اإلدارة املباشر؟ 
وان كانت االجابة نعم ما التقارير 
املرفوعة ملجلس اإلدارة من إدارة 
التدقيق الداخلي منذ نقل تبعيتها 
في عام 2006؟ وان كانت اإلجابة 
بال ما إجراءاتكم بعد مخالفة قرار 
مجلس إدارة التأمينات االجتماعية 
واخلاص بنقل التبعية؟ وهل يجوز 

الئحيا ان يتم تعيني مدير إدارة 
التدقيق الداخلي كممثل للتأمينات 
االجتماعية في إحدى الش����ركات 
املساهمة بها التأمينات االجتماعية؟ 
وإن كانت اإلجابة بنعم ما االستناد 
القانوني حيال ذلك؟ وهل مت تعيني 
مدير إدارة التدقيق الداخلي كممثل 
للمؤسس����ة في إحدى الشركات 
املساهمة بها؟ في حال اإلجابة بنعم 
يرجى تزويدي ببيانات الشركة 
ومنصب ممثل املؤسسة بها وهل 
مت تزويد مجلس اإلدارة بتقارير 
إدارة التدقيق الداخلي عن قطاع 
االستثمار عن عام 2008/2007؟ إن 
كانت اإلجابة بنعم برجاء تزويدي 
بنسخة من تلك التقارير ومالحظات 
مجلس اإلدارة عليها؟ وما حصة 
التأمينات االجتماعية بشركة األولى 
للفنادق؟ وما حص����ة التأمينات 
مبقاع����د مجلس إدارة الش����ركة 
املذكورة؟ وم����ن ممثل التأمينات 
لدى الشركة املذكورة؟ وما منصبه 
بالتأمينات االجتماعية؟ ومتى مت 

تعيينه بالشركة املساهمة؟
كما وجه الطاحوس سؤاال آخر 
قال فيه: ورد ف����ي تقرير ديوان 
احملاس����بة لعام 2008/2007 بأن 
جلنة اس����تثمار أموال مؤسسة 
التأمين����ات االجتماعي����ة. ق����د 
استعرضت الهيكل التنظيمي جلهاز 
االس����تثمار وكيفية اتخاذ القرار 
االستثماري واإلجراءات الداخلية 
احلاكمة للعمليات االس����تثمارية 
وكيفي����ة متابعته����ا وأن يعرض 
القرار االستثماري على ثالث جلان 
يختلف املعروض عليها حس����ب 

مسؤوليات كل منها وهي:
� جلنة اس����تثمار املؤسس����ة 
املش����كلة برئاس����ة وزير املالية 
إدارة املؤسسة(  )رئيس مجلس 
وعضوية مدير عام املؤسسة وثالث 
من أعضاء مجلس اإلدارة ولهذه 
اللجنة السلطات العليا في حتديد 

قواعد وبرامج االستثمار وإصدار 
القرارات الالزمة حيال ذلك.

الداخلية  � جلنة االس����تثمار 
املش����كلة بق����رار من مدي����ر عام 
املؤسسة وبرئاسته وعضوية نواب 
املدير العام للش����ؤون التأمينية 
املالية  واالس����تثمار والش����ؤون 
واإلدارية وجميع مديري االستثمار 
وتخت����ص هذه اللجن����ة بإصدار 
القرارات في مجال االستثمارات 
اجلدي����دة وزيادة االس����تثمارات 
القائمة او تس����ييلها بعد أن يتم 

بحثها باإلدارة املختصة.
� جلنة ثالثية مشكلة من نائب 
املدير العام لش����ؤون االستثمار 
ونائب املدير العام للشؤون املالية 
واإلدارية ومدير اإلدارة العقارية 
اللجنة مبتابعة  وتختص ه����ذه 
ومراقبة جمع البيانات عن سوق 
الكويت ل����أوراق املالية ووضع 
التوصي����ات الالزمة للتعامل في 
هذه األسهم وعرضها على جلنة 
االستثمار الداخلية. وطلب تزويده 
بالهيكل التنظيمي جلهاز االستثمار 
في املؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعي����ة، وه����ل مت ع����رض 
االستثمارات اجلديدة في الصناديق 
العقارية واالستثمارية، ان كانت 
االجابة بنعم فيرج����ى تزويدي 

بكتب العرض وان كانت االجابة 
بال فما اجراءاتكم حيال مخالفة قرار 
مجلس االدارة؟ وما االستثمارات 
العقارية واالس����تثمارية التي لم 
تع����رض على اللج����ان املختصة 
املالية 2007/ 2008  السنة  خالل 
وجدوى االستثمار منها؟ وهل مت 
االتصال باحدى الشركات للقيام 
مبراجعة النظام املطبق في ادارة 
اذا كانت االجابة  االس����تثمارات، 
بنعم فلماذا لم يلتزم باختصاصات 
وصالحيات جلان االستثمار؟ وهل 
متت عروض اخرى للمفاضلة بني 
الش����ركات؟ وفي سؤال آخر، قال 
الطاحوس: ورد في تقرير ديوان 
احملاس����بة لع����ام 2009/2008 ان 
مؤسس����ة التأمينات االجتماعية 
استثمرت مبلغ 5.000.000.000 
دينار بتاريخ 2001/12/27 مبعرفة 
احدى الشركات االستثمارية الدارة 
صندوق لالس����تثمار بالسندات 
احمللية وأذونات اخلزانة الكويتية 
والس����ندات واالوراق املالية ذات 
االجي����ال املتوس����طة والطويلة 
والصادرة من الهيئات واملؤسسات 

احلكومية.
مضيفا: والصندوق حس����ب 
ج����دوى االس����تثمار من����ه يقوم 
بتوزيع ارباح نصف سنوية على 
املستثمرين بعوائد سنوية تتراوح 
بني 6.5 و8%، وقد تبني للديوان ان 
الشركة لم تلتزم بتوقيت توزيع 
االرباح ولم تلتزم بنسبة العوائد 
السنوية للصندوق، حيث ان اعلى 
نس����بة قد منحت للمؤسسة هي 
5.32% مببلغ 266.348.500 دينار، 
وعلى اثر ذلك اخطرت الش����ركة 
املديرة للصندوق املؤسسة العامة 
للتأمين����ات االجتماعية بتاريخ 
2006/9/6 بتمديد فترة الصندوق 

ملدة خمس سنوات اخرى.
ومنحت الشركة املؤسسة خيار 
االستمرار او التصفية العامة على 

النهائي  ان يتم اخطارها بالقرار 
للمؤسس����ة خالل م����دة اقصاها 
2006/9/23، وقد تبني للديوان ان 
املؤسسة اختارت قرار التصفية 
الرغبة باالس����تمرار في  وع����دم 
الصندوق ومت اخطار الشركة بذلك 
بتاريخ 2006/10/3 اي بعد املوعد 
الش����ركة املديرة  احملدد من قبل 
للصندوق، مما ادى الى رفض طلب 
املؤسسة وبناء عليه مدد الصندوق 

خلمس سنوات اخرى.
وتساءل: ما العوائد السنوية 
واملس����تثمرة في الصندوق منذ 
انشائه في 2001 حتى 2009/12/31، 
وهل مت توزيع العوائد السنوية 
اقل مما هو موج����ود في جدوى 
االستثمار، في حال االجابة بنعم 
هل مت اخذ موافقة البنك املركزي 
ووزارة التجارة حيال توزيع عوائد 
مخالفة لقواعد الصندوق؟ وهل 
مت اخذ موافقة املس����تثمرين في 
الصندوق بتوزيع فوائد اقل مما هو 

موجود بجدوى االستثمار؟ 
املوافقات  وفي حال مت اخ����ذ 
البنك  يرج����ى تزويدي بكت����اب 
املركزي ووزارة التجارة وتزويدي 
مبحضر موافقة املستثمرين على 
ذلك؟ وهل مت اخطار املؤسس����ة 
العام����ة للتأمين����ات االجتماعية 
بكتاب متديد فترة الصندوق؟ في 
حال االجابة بنعم يرجى تزويدي 
بنسخة من ذلك الكتاب، وهل مت 
اخطار الشركة املديرة للصندوق 
بعدم االس����تمرار باالستثمار في 
الصن����دوق ومت رفض����ه من قبل 
الش����ركة؟ في حال االجابة بنعم 
يرجى تزويدي بنس����خة من ذلك 
الكتاب وما االجراءات التي اتخذتها 
املؤسسة بعدم رفض الشركة طلب 
املؤسسة؟ وما املبالغ املستثمرة 
حتى اآلن في الصندوق، وما الفوائد 
التي لم يتم حتصيلها حتى اآلن؟ 

وما سبب عدم حتصيلها؟

مبارك الوعالن

عدنان املطوع

د.أسيل العوضي

الوعالن: تصريحات الرجيب متناقضة
فهو يقر بالتنقالت التي تمت دون علمه

أسيل: اإلرادة الحقيقية للعمل واإلنجاز 
وراء إقرار القوانين األخيرة والقادم أهم

اكد النائ���ب مبارك الوعالن 
ان رد وكي���ل وزارة الداخلي���ة 
الرجيب ونفيه  الفريق احم���د 
اط���الق تصريح���ات عن بحث 
وزارة الداخلي���ة ف���ي حرك���ة 
تنقالت وترقيات متت لضباط 
في الداخلية كان وراءها نواب 
في مجل���س االمة متناقض كل 
التناقض وينافي كل احلقائق.

وقال الوعالن ان وكيل وزارة 
الداخلية اكد في نهاية رده الذي 
نش���رته الصحف احمللية اول 
من ام���س بقوله: »وكيل وزارة 
الداخلي���ة يعت���ز بثق���ة وزير 
الداخلي���ة وان اي تعامي���م او 
قرارات تصدر عن الوزارة فإنه 
يتم اعتمادها من الوزير الفريق 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد وان 
هناك انس���جاما تاما بني جميع 
قيادات وزارة الداخلية«، وهذا 
يؤكد ان السيد الوكيل كان على 
التنقالت والترقيات  علم بهذه 
ومن ث���م فهو يناقض نفس���ه 
التي  السابقة  التصريحات  في 
اطلقها ونقلتها جريدة »الشاهد« 
وهذا ان دل فإمنا يدل على حالة 
البطء في التعامل مع املعلومات 

النائب د.أس����يل  صرحت 
العوضي بأن اق����رار القوانني 
األخيرة كخطة التنمية وقانون 
ذوي االحتياج����ات اخلاص����ة 
وقانون هيئة أسواق املال دليل 
على ان التع����اون احلكومي � 
النيابي ممك����ن اذا ما توافرت 
ارادة العمل واالجناز، وذكرت 
العوض����ي ان دور االنعق����اد 
السابق شهد كذلك اقرار قانون 
العمل ف����ي القطاع األهلي مما 
يحس����ب كاجن����از للمجل��س 

واحلكوم��ة.
واستش����هدت د.العوضي 
بتجربتها في اللجان البرملانية 
ومشاركتها بشكل مباشر في 
العمل في  مناقش����ة قوان����ني 
اللجنة الصحية وقانون ذوي 
االحتياجات اخلاصة في جلنة 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
خالل تقدمي التعديالت »لقد كان 
العمل ف����ي اللجان رغم اآلراء 
املتباين����ة مثاال إلرادة االجناز 
للنواب واالعضاء«، واضافت 
د.العوضي »كنا امام حتد كبير 
كنواب القرار القوانني والعمل 
املتواصل في اللجان البرملانية 
صباح مساء ألننا نتفهم حجم 

املسؤولية امللقاة علينا«. 
وبينت كذلك دور اجلانب 
الرقابي في الفترة السابقة من 
خالل االس����تجوابات املقدمة 

والبيانات من قبل وزارة الداخلية 
وهذا بدوره ميثل خطورة كبيرة 
على امن الب���الد املناط بوزارة 
الداخلية احلفاظ عليه، مشيرا 
الى ان تعقيب الس���يد الوكيل 
التصريح���ات ونفيه لها  على 
جاء بعد ثالثة ايام من نشرها، 
وهذا يعكس بالضرورة عقم هذا 
اجلهاز وان النفي جاء تصريحا 
وكنا نتوقع ان يكون اسرع من 
ذلك كوننا نتكلم عن اخطر جهاز 
في البالد واملفترض فيه ان يكون 
على جهوزية مطلقة وقادرا على 

وجلان التحقيق البرملانية في 
قضايا عدة مثل محطة مشرف 
والتلوث البيئي في أم الهيمان، 
وفيما دعت د.العوضي الى عدم 
اهمال اجلانب الرقابي ألعضاء 
املجلس أكدت في الوقت ذاته 
ان املواطن ينتظر الكثير على 
التش����ريعي ودعت  املستوى 
املجلس واحلكوم����ة لتوجيه 
طاقاتهم للعمل واالجناز على 
املس����توى التشريعي ملا يفيد 
املواطن بشكل مباشر، وأكدت 
على ان اقرار القوانني في الفترة 
االخيرة يعكس طبيعة االختالف 
الدميوقراطي بالقول »ال يخلو 
قانون من املثالب رغم اقراره وال 
تؤخذ بالضرورة بكل تعديالتنا 
القوانني بسبب االغلبية  على 

مواجهة التحديات.
واش���ار الوع���الن ال���ى ان 
السيد الوكيل نفى ظهوره في 
تصريحات يومية، ونحن نؤكد 
املتاب���ع للصحافة احمللية  ان 
سيجد ان صور السيد الوكيل 
متأ الصحف يوميا بسبب ومن 
دون سبب، ليطل علينا يوميا 
معددا اجنازات وزارة الداخلية، 
وابلغ دليل على ذلك صوره التي 
متأ الصح���ف في تصريحات 
صحافية في نفس يوم نشر نفيه 
لتصريحات سابقة اطلقها، مؤكدا 
ان بعض القي���ادات في وزارة 
الداخلية تص���رح مبعلومات 
لتخرج علينا في اليوم الثاني 
نافي���ة هذه املعلوم���ات وهذا 
من ش���أنه تضليل الرأي العام 
وفقدان املصداقية في هذا اجلهاز 
احليوي، والذي من املفترض 
ان يكون اكثر دقة في جميع ما 
يصدر عنه، مؤكدا ان همنا االول 
واالخير هو حماية هذا اجلهاز 
من االهم���ال والتقاعس وعدم 
السماح ألي فرد كان ان ميرر 
اجندته الشخصية على حساب 

هذا اجلهاز األمني اخلطير.

وال بأس في محاوالت تعديلها 
مستقبال«، وأضافت: »لقد كنا 
نعيش فيما سبق فترة طويلة 
من اجلمود السياس����ي، واآلن 
العجلة بدأت تتحرك وهذا في 

حد ذاته شيء ايجابي«.
وشددت د.العوضي على ان 
القادم من القوانني واملشاريع 
ال يق����ل اهمي����ة عم����ا اقر في 
الفترة السابقة، وعلى املجلس 
واحلكومة استحقاقات تشريعية 
تخص اجلوان����ب االجتماعية 
والتعليمي����ة واالقتصادي����ة 
والصحية والبيئية للمواطن، 
وركزت د.العوضي على ضرورة 
اقرار مجموعة من التشريعات 
مثل قانون اخلصخصة وقانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية 
للطفل وقان����ون هيئة تنظيم 
ام����ا فيما يخص  االتصاالت، 
التعليم����ي فأبدت  املس����توى 
د.العوضي اهتمام����ا بقانون 
انشاء هيئة االعتماد األكادميي 
الذي من شأنه ان يرفع من جودة 
التعلي����م. وختمت  مخرجات 
د.العوضي »لقد اثبتت التجربة 
االخيرة ان اهم عنصر لتحريك 
عجل����ة القوانني ه����و االرادة 
احلقيقية للعمل واالجناز، وعلى 
املجلس واحلكومة االستمرار في 
هذا النهج ألن املواطن ينتظر 

منا الكثير«.

الصحافيون البرلمانيون 
انتخبوا العجمي ممثاًل

عن أمانة المجلس
بناء على رغب����ة االمني العام 
ملجل����س االمة عالم الكندري، فقد 
انتخ����ب احمل����ررون البرملانيون 
امس الزميل هادي العجمي ممثال 
لهم لدى االمانة، فيما متت تزكية 
الزميلة اسراء جوهر ممثال ملراسلي 
الفضائيات املعتمدين في تغطية 
العجمي  اخبار املجلس. واوضح 
انه بص����دد ترتيب موعد لاللتقاء 
باالمني العام ملجلس االمة من اجل 
التباحث في سبل تسهيل مهمة عمل 
كل الزم����الء والعمل على معاجلة 
اي عوائ����ق او مصاعب تعترض 
عملهم، معربا عن شكره وتقديره 
للزمالء الذين منحوه هذه الثقة. 
واضاف انه يتشاور مع زمالئه في 
جمعية الصحافيني الكويتية من 
اجل تفعيل اجله����ود الرامية الى 
تطوير العمل وتالفي اي سلبيات 

قد تطرأ في املستقبل.

أكد أن اقتراح النائب المطوع بهذا الخصوص متحقق في القرار

الزبن: القرار 2009/5 يوّفر للهيئة التمريضية
مكافآت وبدالت بين 520 و 1160 دينارًا شهريًا

رئيس مجلس األمة استقبل رئيسة »مالية النواب العراقي« ونائب رئيس »النزاهة«

السعدون: العراق يتشرف بأن تكون الكويت أولى المستثمرين فيه
اس����تقبل رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي رئيسة 
اللجن����ة املالية في مجلس الن����واب باجلمهورية العراقية 
آالء السعدون ونائب رئيس جلنة النزاهة في املجلس أمل 
القاض����ي، وجرى خالل اللقاء الذي حض����ره نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي والنائبة د.معصومة املبارك 
والنائب خالد الس����لطان بحث العالقات الثنائية وس����بل 
تطويرها. إلى ذلك استضاف املجلس امس الوفد البرملاني 
العراقي. واوضحت عضو جلنة الشؤون اخلارجية النائبة 
د.معصومة املبارك ان الوف����د الزائر التقى رئيس مجلس 
األمة وقام بجولة في مجلس االمة واستمع الى التطلعات 
الكويتية في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، مشيرة 
الى ان النائبتني العراقيتني ابدتا آمالهما في تطور العالقات 
بش����كل افضل سواء على املستوى االقتصادي او غيره من 
املجاالت او التطبيق االيجاب����ي والفعال للقرارات الدولية 

فيما يتعلق بقضية احلدود. واشارت املبارك الى ان الوفد 
العراقي سيلتقي مع اللجنة املالية في البرملان الكويتي غدا 
الثالثاء في متام الساعة احلادية عشرة صباحا مؤكدة ان 
رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة قام بالترتيب لعقد 
هذا اللقاء. بدورها ذكرت رئيسة اللجنة املالية في البرملان 
العراقي آالء السعدون انه مت التطرق خالل الزيارة الى امللفات 
املهمة بالنسبة للبلدين والتي تنم عن العالقة العميقة بينهما 
السيما فيما يتعلق باالستثمار مؤكدة ان العراق يتشرف 

بان تكون الكويت اولى الدول املستثمرة فيه.
واعربت السعدون عن املها في ان تتم معاجلة امللفات 
العالقة مثل احلدود بحس����ب املواثيق الدولية وان تسير 
االمور بص����ورة طبيعية ودون اي مش����اكل كما كانت في 
السابق بني البلدين الشقيقني. وعما اذا كان قد مت التطرق 
مللف التعويضات واستبدالها باالستثمار في العراق قالت 

السعدون نحن تطرقنا الى موضوع االستثمار في العراق 
وهو يشمل جميع املسائل، والكويت تستطيع ان تستثمر 
جزءا من ديونها في العراق، والعراق مس����تعد لهذا االمر، 

مبينة انه لم يتم التطرق مللف االسرى ورفات الشهداء.
وعن الهاجس الذي ينتاب االطراف التي تود االستثمار 
في العراق من تدهور الوضع االمني اوضحت الس����عدون 
ان الوضع االمني تدهور مؤخرا بصورة جزئية ولكن هذا 
الوضع مؤقت بس����بب قرب االنتخابات العراقية ونأمل ان 
يستقر الوضع بانتهاء االنتخابات وظهور النتائج، مشيرة 
الى ان االستقرار االقتصادي سيدعم االستقرار االمني في 
العراق وسيؤدي الى حتسنه. وشددت على ان العراق يفتح 
ذراعيه لالس����تثمارات بكل انواعها وخاصة االستثمارات 
الكويتية، متمنية ان تتم معاجلة موضوع الديون عن طريق 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي لدى استقباله آالء السعدون وأمل القاضي بحضور د.معصومة املباركاالستثمارات بشكل يخدم التعاون بني البلدين.


