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أحالت تقريرها إلى المجلس بعد الموافقة عليه بإجماع أعضائها وبقيمة نصف مليار دوالر

أحالت تقريرها عن االقتراح بقانون بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات إلى المجلس

ردًا على اقتراح قدمه الراشد لمعالجة أوضاعهم

»المالية البرلمانية« تعتمد المشروع الحكومي بمساهمة الكويت في رأسمال
تمويل مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة في الوطن العربي

»التشريعية«: القانون يجيز للجنسيات العربية  الحق 
في ملكية عقار في الكويت إذا صدر مرسوم بذلك

»التأمينات«: ال نتقاضى رسومًا 
على معامالت  المتقاعدين

أكدت املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية عدم وجود معامالت 
لديها تتقاضى عنها رسوما، كما 
انها ال متلك الزام املؤسسات االخرى 
باعف����اء املتقاعدين من الرس����وم 

املستحقة.
جاء ذل����ك في رد املؤسس����ة 
على اقتراح قدم����ه النائب ناجي 
العبدالهادي بش����أن تقدمي بعض 

اخلدمات واملزايا للمتقاعدين.
وج����اء في ال����رد: تقدم عضو 
مجلس االم����ة ناجي العبدالهادي 
باقتراح برغبة يتضمن تقرير بعض 

اخلدمات واملزايا للمتقاعدين.
وقد اس����تقر ال����رأي على انه: 
س����يقتصر رأي املؤسس����ة على 
م����ا يتصل بعمله����ا او يدخل في 
اختصاصها م����ن االقتراح برغبة 
املشار اليه وذلك على النحو التالي: 
� بالنس����بة لإلعفاء من الرس����وم 
احلكومية )بند )1( من االقتراح(: 
فإن املؤسس����ة � فيما يخصها � ال 
توجد لديها معامالت تتقاضى عنها 
رسوما، وبالنسبة للجهات االخرى 
فإن املؤسسة ال متلك الزامها بإعفاء 
املتقاعدين من الرسوم املستحقة 
لها نظير ما تقدمه من خدمات لعدم 
وجود نص في قانون التأمينات 
االجتماعية او غيره يخولها ذلك، 
وباألخ����ذ في االعتب����ار ان تقرير 
الرس����وم ال يك����ون اال في حدود 
القان����ون وفقا ملا تقضي به املادة 
134 م����ن الدس����تور، ومن ثم فإن 
االعفاء منها يكون ايضا في هذه 

احلدود.

� بالنس����بة لزي����ادة الرواتب 
التقاعدية كل س����نة ميالدية مبا 
يتناسب مع معدالت التضخم )بند 
)10( من االقتراح(: فإنه يتعارض 
مع أحكام القانون رقم 25 لس����نة 
2001 بتعديل بعض احكام قانون 
التأمين����ات االجتماعي����ة وزيادة 
التقاعدية التي حتدد  املعاش����ات 
التقاعدية  الزيادات في املعاشات 
التي تستحق  الدورية  بالزيادات 
بواقع 20 دينارا شهريا كل ثالث 
سنوات وذلك وفقا للمادة التاسعة 
منه، باالضافة الى الزيادات التي 
الزواج ألول مرة  تس����تحق عند 
بعد التقاعد، وكذا التي تس����تحق 
انتهاء  عن األوالد املولودين بعد 
اخلدم����ة، وذل����ك وف����ق القواعد 
والش����روط املنصوص عليها في 
املادتني اخلامس����ة والسادسة من 
القانون املذكور، ومن ثم فإنه يتعذر 

االستجابة لالقتراح املشار اليه.

أحالت اللجنة التش����ريعية والقانونية البرملانية الى 
مجلس االمة تقريرها حول االقتراح بقانون في شأن اضافة 
فقرة ثانية الى املادة الثالثة من املرسوم بالقانون رقم 47 
لس����نة 1979 بشأن تنظيم متلك غير الكويتيني للعقارات، 
وجاء تقري����ر اللجنة الذي كان ممهورا بتوقيع رئيس����ها 
النائب حس����ني احلريتي كالتالي: التقري����ر مائة وثمانية 
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن االقتراح بقانون 
بإضافة فقرة ثانية الى املادة الثالثة من املرس����وم بقانون 
رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم متلك غير الكويتيني للعقارات 
املقدم من االعضاء د.روال دشتي ود.سلوى اجلسار ومخلد 

العازمي وصالح عاش����ور وغامن امليع حيث أحال رئيس 
مجلس االمة الى اللجنة االقتراح بقانون املش����ار اليه في 

2009/12/30 لدراسته وتقدمي تقرير عنه الى املجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2010/3/28 
حيث تبني لها ان االقتراح بقانون املعروض استهدف وعلى 
ما أفصح����ت عنه مذكرته االيضاحي����ة � الى اضافة فقرة 
ثانية للمادة الثالثة من القانون املش����ار اليه � جتيز لغير 
الكويتيني واملستوفني للشروط متلك شقق لغرض السكن 
دون متيز بني جنسيتهم مع تخفيف أداة منحهم هذا احلق 
بجعلها بقرار من وزير الداخلية بدال من صدورها مبرسوم، 

وذلك لتعزيز النش����اط التجاري العقاري في البالد.وبعد 
املناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع آراء 
احلاضرين من أعضائها الى عدم املوافقة على االقتراح من 
حيث الفكرة، وذلك للحفاظ على االموال العقارية باعتبارها 
الثروة الطبيعية للمستقبل، فضال عن ان القانون املشار 
اليه أجاز للعربي اجلنسية احلق في ملكية عقار في الكويت 
أو في احدى املناطق السكنية، اذ صدر مرسوم مبنحه هذا 

احلق بشروط حددها القانون.
واللجنة تقدم تقريرها الى املجلس املوقر التخاذ ما يراه 

مناسبا طبقا لنص املادة 98 من الالئحة الداخلية.

»الخدمة المدنية«: بدالت التمريض
 تصل إلى 1160 دينارًا شهريًا

دعا الحكومة لمعاملتهم بالمثل مع الكوادر التي أقرت

الخنفور يطالب باستعجال إقرار كادر 
العاملين في »الطيران المدني«

الدولة لشؤون  أحال وزير 
ال���وزراء روض���ان  مجل���س 
الخدمة  الروضان رد دي���وان 
المدني���ة حول رغب���ة لجنة 
المالية واالقتصادية  الشؤون 
بمجلس االمة في معرفة وجهة 
المدنية  الخدم���ة  نظر ديوان 
حول االقت���راح برغبة المقدم 
من العضو علي الراشد ونصه 
»صرف بدل عدوى للممرضين 
والممرضات من دون قيود او 
شروط وذلك لجميع العاملين 
في القطاعات الصحية في مهنة 
التمريض بمختلف مستوياتهم 

الفنية والعلمية«.
 حيث جاء في الرد: اشارة 
لكتاب رئيس مجلس االمة رقم 
3/ص/1-8804 المؤرخ 2010/1/18 
المتضمن رغبة لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية بمجلس 
االمة في معرف���ة وجهة نظر 
ديوان الخدم���ة المدنية حول 
االقت���راح برغب���ة المقدم من 
الراش���د ونصه:  العضو علي 
»صرف بدل عدوى للممرضين 
والممرضات من دون قيود او 
شروط وذلك لجميع العاملين 
في القطاعات الصحية في مهنة 
التمريض بمختلف مستوياتهم 

الفنية والعلمية«.
الديوان باالحاطة  يتشرف 
بأن مجلس الخدمة المدنية قد 
دأب منذ ممارسة اختصاصاته 
في عام 1979 على العمل على 
تقرير المزايا المالية من بدالت 
وعالوات ومكافآت للموظفين 
الكويتيين في معظم الشرائح 
الوظيفية حيث ترتبط قيمة هذه 
المزايا بعدة عوامل عند اقرارها 
منها نوع العمل، او التخصص 
العمل والنقص في  ومستوى 
الوطني���ة في االقبال  الكوادر 
على العمل في بعض المجاالت، 

دعا النائب س����عد اخلنفور، 
وزير املواصالت ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري الى ضرورة التحرك 
اجلاد بالتعاون مع ديوان اخلدمة 
املدنية لسرعة اقرار كادر العاملني 
بالطي����ران املدني والذي مضى 
على وجوده في الديوان اكثر من 
عامني دون ان يرى النور، مطالبا 
باجنازه ف����ي أقرب وقت ممكن 
حتى ال تتعطل مصالح العاملني 

في هذا اجلهاز احليوي.
وقال اخلنفور في تصريح 
صحافي ان العاملني في الطيران 

املدني يستحقون كل الدعم إلقرار كادرهم الذي أضحى 
حبيس أدراج ديوان اخلدمة املدنية، مؤكدا ان هؤالء 
العاملني يقومون بدور كبير وجبار يس����تحقون 
الش����كر والثناء عليه، كما يس����تحقون ان نسعى 
جميعا إلجناز كادرهم كأبس����ط ح����ق لهم على ما 
يقدمونه من خدمات وعمل لتشغيل ورقابة املطار 
باالضافة الى تأمني سالمة الطيران والنقل اجلوي، 
وكذلك الهم األكبر الذي يحملونه على عاتقهم وهو 
سالمة املس����افرين والركاب الذي هو أكبر وأسمى 
عمل يقومون به في خدمة الوطن واملواطن، مشددا 
على ضرورة معاملتهم باملثل مع الكوادر التي أقرتها 
احلكوم����ة في أوقات س����ابقة خصوصا بعد اقرار 
كادر الديبلوماس����يني وكادر العاملني في »الفتوى 
والتشريع« فيما جرى جتاهل بقية الكوادر بالرغم 

من أقدمية تقدميها.
وأكد ان كادر العاملني بالطيران املدني ال يقل اهمية 

عن بقية الكوادر التي أقرت خالل 
السنوات األخيرة من قبل الديوان 
ملا لهذا اجلهاز احليوي واملهم من 
اهمية كبرى في سالمة املالحة 
اجلوية وحتسني سمعة الكويت 
في مجال الطيران املدني، مشيرا 
الى ان اقرار كادرهم س����يكون 
مبنزلة الدافع الكبير للمزيد من 
العمل بجد واجتهاد وتفان، الفتا 
الى انه ال يخفى على اجلميع ما 
يبذلونه من جهود في س����بيل 
الدولي  الكويت  االرتقاء مبطار 

ألعلى املستويات العاملية.
وشدد اخلنفور على ضرورة 
حتقيق مطالبهم فيما يتعلق بجعل وظيفتهم من 
ضمن االعمال الشاقة لكونهم يعملون في ظروف 
بيئية وتشغيلية صعبة للغاية وما تشكله بعض 
هذه الظروف من مخاط����ر، مطالبا ديوان اخلدمة 
املدنية بأن يأخ����ذ كل تلك األمور في عني االعتبار 
عند اقرار كادرهم في احتساب البدالت واملكافآت، 
مبينا ان هذا التوجه أخذ به العديد من س����لطات 
الطيران املدني في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والدول املجاورة لنا حيث استحدثت كوادر خاصة 
للعاملني في املطارات بعيدا عن اي مرفق عادي من 

مرافق الدولة.
وأعرب اخلنفور عن أمله في أن يقر كادر العاملني 
في الطيران املدني في عهد الوزير النشط د.محمد 
البصيري لي����رى النور ويفرح قلوب العاملني في 
هذا اجلهاز املهم واحلساس الذي يخدم جميع الناس 

ومستخدمي النقل اجلوي.

وطبيعة العمل وظروفه ومشقته 
ودرج��ة خط�����ورة التعرض 

للعدوى.
المجلس  لذلك فقد عك���ف 
على جعل تلك المزايا المالية 
عنص���ر ج���ذب واس���تقطاب 
الوطنية ومتناسبة  للعناصر 
مع درجة اعباء ومس���ؤوليات 
العمل المؤدى للمساهمة في رفع 
الجهاز  مستوى االنتاجية في 
الحكومي وفي هذا السياق فقد 
طرأ تغيير جوهري على مفاهيم 
اقرار تلك المزايا المالية حيث 
ان قيمة ه���ذه المزايا لعمل ما 
تتدرج تبعا لتدرج المستويات 
الوظيفية وليس بتدرج الدرجة 
المالية فق���ط كما كان الوضع 
عليه قائما، وان المجلس قلص 
من تع���دد مس���ميات البدالت 
والعالوات حيث جعل كال من 
بدل العدوى وبدل الخطر وبدل 
العمل الشاق وبدل االستدعاء 
وبدل الصرافة تحت مظلة بدل 

طبيعة العمل.
وقد اول���ى مجلس الخدمة 
المدنية اهتماما ملحوظا بافراد 
الهيئ���ة التمريضية نظرا لما 
تلعبه مهنة التمريض من دور 

فعال في مجال الخدمات الطبية 
والصحية حيث قام عام 1981 
بمعالجة مرتبات هذه الشريحة 
ضمن قراره رقم 1981/6 بشأن 
منح بدالت ومكافآت للموظفين 
القائمين على الخدمات الطبية 
بوزارة الصح���ة العامة، وفي 
المج���لس  عام 2000 اج���رى 
مع��الجة مس���مي���ات وظائف 
هؤالء االفراد وبدالتهم ومكافآتهم 
ثم اع���اد النظر في تدرج هذه 
الوظائف والمزايا المالية عام 
2009 واص���در ق���راره رقم 5 
لسنة 2009 يشتمل على بدل 
طبيعة العمل ومكافأة المستوى 
الوظيفي ومكافأة تس���جيعية 
والزيادة في المكافأة التشجيعي 
وع���الوة غالء معيش���ة وبدل 
الخفارة وبدل اشراف ومكافأة 
ت��دريب وتت�����راوح جم���لة 
الب���دالت والمكافآت  ه�������ذه 
بين 1160 دينارا ش���هريا كحد 
اقصى و520 دينارا شهريا كحد 

ادنى.
وتجدر االشارة الى ان فئات 
ب���دل طبيعة العم���ل الواردة 
بالقرار رقم 2009/5 المش���ار 
اليه قد قسمت الى ثالثة اقسام 
)أ، ب، ج( بحيث تحدد وزارة 
الصحة مواقع العمل التي تندرج 
تحت كل قسم من هذه االقسام 
يراعى في هذا التحديد ظروف 
العمل ودرجة مشقته وخطورة 

التعرض للعدوى.
لذلك، ي���رى الديوان ان ما 
تضمنه هذا القرار 2009/5 من 
الهيئة  اف���راد  تدرج لوظائف 
التمريضية وما شمل من بدالت 
ومكاف���آت يحق���ق الهدف من 
االقتراح المتقدم وهو االرتقاء 
باالداء الوظيفي لمهنة التمريض 
لتقديم الخدمات المطلوبة على 

اكمل وجه.

احالت جلنة الش����ؤون املالية 
واالقتصادية البرملانية الى مجلس 
االمة تقريرها احلادي واالربعني عن 
مشروع احلكومة في شأن متويل 
القطاع اخلاص  ودعم مش����اريع 
الوطن  الصغيرة واملتوسطة في 

العربي.
وجاء تقري����ر اللجنة كالتالي: 
احال رئيس مجلس االمة الى اللجنة 
بتاريخ 2010/2/9 مشروع قانون 
بشأن متويل ودعم مشاريع القطاع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة في 

الوطن العربي.
وبجلسة مجلس االمة املعقودة 
الثالثاء 3/30 املاضي، وافق  يوم 
املجلس على الرسالة الواردة من 
وزير املواص����الت ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس االم����ة د.محمد 
البصيري بطلب استعجال اللجنة 
بتقدمي تقريرها عن مشروع القانون 
املقدم من احلكومة املذكور اعاله 
لنظره واقراره بجلس����ة مجلس 
االمة املزمع عقدها يومي الثالثاء 

واالربعاء 13 و14 اجلاري.
وعليه، فقد عقدت اللجنة لهذا 
الغرض اجتماعا بتاريخ 5 اجلاري، 
وحضر االجتماع بناء على دعوة 
من اللجنة كل من: خليفة حمادة � 
وكيل وزارة املالية، هشام الوقيان 

� نائب املدير الع����ام � الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية ويوس����ف الرومي � مدير 
ادارة التعاون االقتصادي العربي 

واخلليجي.
اللجنة مشروع  وقد تدارست 
القانون املقدم من احلكومة، حيث 
اتضح للجنة ان املشروع جاء بناء 
على مبادرة صاحب السمو االمير 
بانش����اء صندوق لدعم ومتويل 
املش����اريع الصغيرة واملتوسطة 
في الب����الد العربية خ����الل القمة 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
التي عقدت في الكويت يناير 2009، 
على ان تكون مس����اهمة الكويت 
مبلغ 500 مليون دوالر في رأس 
املال لتفعيل انطالقة هذه املبادرة 
التنموية.كما يهدف هذا املشروع الى 
توفير املوارد الالزمة لتمويل ودعم 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوسطة برأسمال قدره مليارا 
دوالر تدار من قبل الصندوق العربي 
لالمناء االقتصادي واالجتماعي من 
خالل آلية وضوابط ومعايير تقرها 
الدول املساهمة في هذه املبادرة مبا 
يضمن استدامة عملياتها ويحقق 

اهدافها املرجوة.
وقد كلفت القمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية � التي 

مت عقدها مبدينة الدوحة بقطر � 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبتابعة تنفيذ ه����ذه املبادرة، 
حيث بلغت التعهدات باملساهمة 
في هذه املبادرة من قبل الدول 
العربية مبلغ مليار وس����بعة 
وخمس����ني مليون دوالر.وبهذا 
الصدد، اس����تمعت اللجنة الى 
وجهة نظر ممثلي احلكومة التي 
متثلت في شرح الدور الذي يقوم 
به كل م����ن الصندوق الكويتي 
للتنمي����ة االقتصادية العربية 
والصن����دوق العرب����ي لالمناء 
االقتص����ادي واالجتماعي، وان 
هذا الدور يبرز ويدعم بصورة 
مباشرة ومؤثرة موقف الكويت 
السياس����ي عل����ى الس����احتني 

االقليمية والدولية.
كم����ا رأت اللجن����ة انه من 
الضروري ان يتم انشاء صندوق 
مماثل يخ����دم مواطني الكويت 
ويدعم املش����روعات الصغيرة 
واملتوسطة تشجيعا للشباب 
الكويت����ي لالنخراط في العمل 
بالقط����اع اخل����اص، خاصة ان 
الكويت تعتمد في دخلها على 
مص����در واح����د وه����و النفط، 
كما توظ����ف في مؤسس����اتها 
املختلفة ما يعادل 90% تقريبا 

مجلس الوزراء والوزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل 
به من تاريخ نش����ره في اجلريدة 

الرسمية.
وجاء ف����ي املذكرة اإليضاحية 
للقانون: أعلن صاحب السمو األمير 
عن إطالق مبادرته الكرمية بإنشاء 
صندوق لدعم ومتويل املشاريع 
الصغيرة واملتوس����طة في البالد 
العربية خ����الل القمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية التي عقدت 

بالكويت في شهر يناير 2009.
العربية  القم����ة  وقد أصدرت 
بدورتها ال� 22 التي عقدت مبدينة 
الدوحة بدولة قط����ر قرارها رقم 
483 والتال����ي نص����ه: 1 � اإلعراب 
التنموية  التقدير للمب����ادرة  عن 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صب����اح األحمد الت����ي تهدف الى 
توفي����ر امل����وارد املالي����ة الالزمة 
القطاع  لتمويل ودعم مش����اريع 
اخلاص الصغيرة واملتوس����طة، 
برأسمال قدره مليارا دوالر، تدار 
من قبل الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي، من خالل 
آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول 
املس����اهمة في ه����ذه املبادرة، مبا 
يضمن استدامة عملياتها ويحقق 

أهدافها املرجوة.

2 � الطلب من الدول األعضاء 
تقدمي مساهمتها في دعم ومتويل 

هذه املبادرة.
3 � توجيه الشكر لدولة الكويت 
على مساهمتها مببلغ 500 مليون 
دوالر في رأس املال لتفعيل انطالقة 

هذه املبادرة التنموية.
4 � الطل����ب من األم����ني العام 
الدول  متابعة املوضوع وإخطار 
األعض����اء بتطوراته.كم����ا أصدر 
مجلس محافظي الصندوق العربي 
لإلمناء االقتص����ادي واالجتماعي 
قراره رقم 4 لس����نة 2009، الذي 
وافق مبوجبه على إنشاء حساب 
خاص لديه مببلغ ملياري دوالر 
وبحسب مساهمات الدول العربية، 
وذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع 

اخلاص الصغيرة واملتوسطة.
كم����ا كلف����ت القم����ة العربية 
االقتصادية والتنمية واالجتماعية 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبتابعة تنفيذ هذه املبادرة، وأصدر 
املجلس قراره رقم 1778 بدورته 84 

والذي ينص على:
1 � دعوة ال����دول األعضاء الى 
االلتزام بس����داد مس����اهماتها في 
مب����ادرة صاحب الس����مو األمير 
لتوفير املوارد املالية الالزمة لدعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 

الوطن  الصغيرة واملتوسطة في 
العربي والبالغ رأس����مالها مليارا 

دوالر.
2 � العمل على توفير نس����بة 
30% كحد أدنى من قيمة رأسمال 
املبادرة في أس����رع وقت، لتمكني 
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي م����ن البدء في تنفيذ 

املبادرة وفقا ملذكرة التفاهم.
3 � الطلب من األمني العام متابعة 

املوضوع مع الدول األعضاء.
وقد بلغت التعهدات باملساهمة 
في هذه املبادرة م����ن قبل الدول 
العربية مبلغ مليارا و57 مليون 

دوالر.
املرافق  القان����ون  وقد ن����ص 
واملعن����ون بالقان����ون في ش����أن 
املس����اهمة ودعم مشاريع القطاع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة في 

الوطن العربي.
ونص في مادته األولى على ان 
يوافق على مساهمة دولة الكويت 
في رأسمال احلساب اخلاص لتمويل 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوس����طة في الوط����ن العربي 
مببلغ 500 ملي����ون دوالر يؤخذ 
من االحتياطي العام للدولة ويكون 
أداء هذا املبلغ على دفعات وفقا ملا 

يقرره وزير املالية.

م����ن العمالة الوطني����ة، وهذا 
املش����روع بدوره س����يكون له 
مناف����ع جامع����ة ويفتح ابواب 
خلق اقتصاد كويت املستقبل 
وتنويع مصادره ويصرف جهد 
الشباب الكويتي من الوظائف 
احلكومية ويفتح ابواب التنمية 

على مصراعيها.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء، 
انتهت اللجنة باجماع اعضائها 
املوافقة بعد  ال����ى  احلاضرين 
التعديل على مش����روع قانون 
بشأن املساهمة ودعم مشاريع 
القط����اع اخل����اص الصغي����رة 
واملتوسطة في الوطن العربي، 
واللجن����ة تق����دم تقريرها الى 

املجلس التخاذ ما يراه مناسبا 
بصدده.

نص مش�روع قانون بشأن املساهمة 
ودعم مش�اريع القطاع اخلاص الصغيرة 

واملتوسطة في الوطن العربي.
مادة أولى: يوافق على مساهمة 
دولة الكويت في رأسمال احلساب 
القطاع  اخلاص لتمويل مشاريع 
اخلاص الصغيرة واملتوسطة في 
الوطن العربي مببلغ 500 مليون 
دوالر أميركي يؤخذ من االحتياطي 
العام للدولة ويكون أداء هذا املبلغ 
على دفعات وفقا ملا يقرره وزير 

املالية.
م���ادة ثاني���ة: عل����ى رئيس 

د.محمد البصيريد.يوسف الزلزلة

روضان الروضان

م.ناجي العبدالهادي

صالح عاشور مخلد العازمي د.سلوى اجلسار د.روال دشتي د.حسني احلريتي

سعد اخلنفور

العمير يطالب بسرعة البت  في انجاز 
الكوادر المعروضة على »الخدمة المدنية«

أبدى استغرابه من عدم إقرارها 

طالب النائب د.علي العمير مجلس اخلدمة املدنية بسرعة البت في 
إجناز الكوادر، خصوصا التي لم تزل في األدراج منذ س����نوات، داعيا 
نائ����ب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية بصفته رئيس مجلس اخلدمة 
بالعمل على إجناز الكوادر. وقال العمير في تصريح للصحافيني: »اننا 
س����نقوم بتوجيه أس����ئلة برملانية عن الكوادر املعروضة أمام مجلس 

اخلدمة، ولم يبت فيها حتى هذه اللحظة«.
 مستغربا »االصرار على التجاهل، وما يهمنا معرفة األسباب التي 
دعت املجلس الى عدم إقرارها على مدى الفترة املاضية«.وحض العمير 
»احلكومة على ضرورة احترام التوجه النيابي في إقرار كادر اخلبراء، 
والعاملني بالتحقيق����ات، والكوادر التي تصدت له����ا احلكومة بحجة 

التضخم«.
 وفي ش����أن آخ����ر أعلن العمير انه س����يوجه أس����ئلة برملانية عن 
الديبلوماسيني الذين جرى تعيينهم خالل الدفعتني املاضيتني، وتواريخ 

د.علي العميرميالدهم، ومن مت استثناؤه من شروط القبول لدى اخلارجية«.


