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يعقوب الصانع ومبارك احلريص ود. عبداحلميد دشتي ود. عبدالرحمن اجليران خالل اجتماع اللجنة

الصانع: رفض اقتراح إنشاء صندوق املرأة اإلسكاني

»التشريعية«: زيادة رواتب املوظفني املدنيني %25 
من الراتب األساسي وزيادة املعاشات التقاعدية

اللجن���ة  أعل���ن مق���رر 
النائب يعقوب  التشريعية 
اللجنة  الصانع عن موافقة 
باالغلبي���ة عل���ى االقتراح 
بقان���ون ف���ي ش���أن زيادة 
مرتبات موظفي الدولة بنسبة 
الراتب األساس���ي  25% من 
العاملني  املدنيني  للموظفني 
في القط���اع احلكومي ممن 
ال يتمتع���ون بكادر خاص، 
كما أق���رت اقتراحا بقانون 
املرتبات واملعاشات  بزيادة 
التقاعدية، وآخر بزيادة رواتب 
املوظفني املدنيني واملتقاعدين 
والعسكريني وإحالتهما الى 

اللجنة املختصة.
وأض���اف الصان���ع في 
تصري���ح ال���ى الصحافيني 
اليوم  اللجنة  عقب اجتماع 
)أم���س( ان اللجن���ة أقرت 
اقتراحا بإضافة مادة جديدة 
برقم »4 مكرر« الى القانون 
30 لسنة 1965 بإنشاء بنك 
التسليف واالدخار ينص على 
أن يقوم »البنك« بالتأمني على 
حياة املقترض بقيمة القرض 

بناء على طلبه، على أن يتم 
خصم قيم���ة التأمني بواقع 
50% تتحملها الدولة و%50 

يتحملها املقترض.
وذكر الصانع أن اللجنة 
أقرت اقتراحا بإنشاء الهيئة 
العليا لالعتماد وضمان جودة 
التعليم، واقتراحا في شأن 
حماي���ة املنتجات الوطنية، 
واقتراحا بإنش���اء محفظة 
مالية للع���الج في اخلارج، 

وإحالتها للجان املختصة.
وأشار الى رفض اللجنة 
اقتراح���ا بإنش���اء صندوق 
االسكان العسكري، واقتراحا 
بإنش���اء صن���دوق امل���رأة 
االسكاني، واقتراحات بتعديل 
الس���كنية،  الرعاية  قانون 
املنش���آت  واقتراح���ا بنقل 
واملباني العس���كرية خارج 
ح���دود املناطق الس���كنية، 
واقتراحا بإنشاء مطار دولي 
خارج حدود املناطق السكنية، 
واقتراحا أخير في شأن بعض 
االح���كام اخلاصة مبرتبات 

املوظفني الكويتيني.

وأوض���ح الصان���ع ردا 
على س���ؤال أن إقرار زيادة 
رواتب املوظفني بنسبة %25 
ال يتعارض مع التوجه الى 
البديل االستراتيجي،  إقرار 
مشيرا الى أن اللجنة درست 
هذه املقترحات من الناحية 
الدستورية، وإحالتها للجنة 
البش���رية  امل���وارد  تنمية 
املختصة ليتسنى دراستها 
مع كل املقترحات ذات الصلة 

بالبديل.
وفي رده على سؤال عن 
فحوى االقتراح اآلخر بقانون 
لتعديل قانون بنك التسليف 
واالدخار والذي وافقت عليه 
التشريعية  جلنة الشؤون 
البرملانية، قال الصانع: ان 
االقتراح ينص على إنش���اء 
محفظة تابعة للبنك تتولى 
شراء الس���لع ومواد البناء 
املدعمة وتقدمها للمستفيد من 
القرض اإلسكاني، مشيرا الى 
ان هذا املقترح يرمي الى عدم 
املدعمة  البناء  احتكار مواد 

عن شركات بعينها.

فيصل الكندري

الكندري للعمير: ما أسباب 
وقف إنتاج النفط في احلقل املشترك؟

وّج���ه النائ���ب فيص���ل 
الكندري سؤاال لوزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة ووزير 
النف���ط د.علي العمير ونص 

على ما يلي:
1 � ما سبب وقف انتاج النفط 
في احلقل املشترك؟ وهل مت 
الكويتي قبل  اخبار اجلانب 
قرار الوقف؟ وما ردودكم حول 

القرار؟
2 � يرجى افادتي بالقرار وتاريخ 
اعالمكم ان وجد واجراءاتكم 

الفعلية الرسمية.

3 � كم برميل نفط انخفض من 
العدد االجمالي النتاج الكويت 

السنوي؟
4 � ك���م قيمة اخلس���ائر من 
وقف انتاج النفط في احلقل 
املش���ترك؟ وهل هناك خطة 
بديلة لتعويض النقص عبر 
زي���ادة االنتاج م���ن حقول 

اخرى؟
5 � اذا كان سبب وقف االنتاج 
االض���رار عل���ى البيئة، فهل 
يوجد في الب���الد حقول لها 
نفس االضرار على بيئة البالد؟ 

وم���ا اجراءاتكم حيال تقليل 
االضرار البيئية؟

6 � كم عدد املوظفني الكويتيني 
في احلقل املشترك؟ وهل هناك 
اجراء مينع عدم تسريحهم عن 
العمل او ايجاد وظائف بديلة 
بنفس املسميات والدرجات 
واالمتي���ازات  الوظيفي���ة 

واملرتبات؟
7 � هل سيؤثر وقف االنتاج 
عل���ى االلت���زام الكويتي من 
العاملية  حصتها لالس���واق 

على مدار العام؟

مبارك اخلرينج

اخلرينج لتنفيذ مطالب العاملني
في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية

عاشور يدعو وزير البلدية إلى عدم املبالغة
في شروط »خيام احملرم«

دعا النائب صالح عاش��ور وزير البلدية 
الى عدم املبالغة بوضع الضوابط والشروط 
بالنس��بة لتراخيص اخليم املتعلقة بش��هر 
احملرم احلرام من حيث االشتراطات الالزمة 
إلقامتها، حيث ان ه��ذه األمور معمول بها 
منذ الق��دم في الكويت وج��رى العرف ان 
تكون موجودة سنويا، مؤكدا أن هذه اخليم 
ال تختل��ف مبضمونها عن خيم العزاء التي 
تقام باملناسبات وكذلك عن اخليم الرمضانية 
)إفطار صائم(، علما أن مدتها أقل من اخليم 

الرمضانية، لذلك يجب ان تكون االشتراطات 
اقل من تل��ك اخليم وأال يكون هناك متييز 

بينها وبني خيم محرم احلرام.
وأضاف ان اصحاب احلسينيات واخليم 
متعاونون مع اجلهات الرس��مية طيلة هذه 
السنوات ولم تكن هناك اي حوادث او مشاكل 
وبالتالي على البلدية التعاون مع القائمني على 
جتهيز هذه اخليم في ش��هر محرم احلرام 
خصوصا ان قضية اإلمام احلس��ني )ع( ال 

يختلف عليها املسلمون إطالقا.

طال��ب نائ��ب رئي��س 
مجل��س االمة مبارك بنيه 
اخلرين��ج احلكومة ممثلة 
املواصالت ووزير  بوزير 
الدولة لشؤون البلدية األخ 
الفاضل عيس��ى الكندري 
بالعمل واإلسراع على تنفيذ 
املطالب املشروعة للعاملني 
ف��ي مؤسس��ة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وأكد اخلرينج أن هذه 
املطالب الت��ي تقدمت بها 
نقابة العاملني في املؤسسة 
ومت االتفاق حولها من قبل 
النقابة واملؤسسة على أن 
املطالب مس��تحقة  ه��ذه 
للعاملني في املؤسسة، وال 

يوجد خالف حولها من قبل 
الطرفني حتى يتم تعطيل 

هذه املطالب املشروعة.
املطالب  أن هذه  مؤكدا 
الت��ي تقدمت به��ا النقابة 
والت��ي حصل��ت عل��ى 
موافقة الفتوى والتشريع 
20/9/2012 والت��ي تنص 
على زيادة أو اس��تحقاق 
25% على الراتب األساسي 
ملوظفي ش��ركة كاس��كو 
التابعة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والتي لم 
حتقق الى اآلن رغم موافقة 
اجلهات الرقابية والقانونية 

على ذلك.
واستغرب اخلرينج قيام 

مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بع��دم االهتمام 
بالعنصر الكويتي ورعايته 
وتقدميه على كل اخلبرات 
الوافدة، رافضا في نفس 
املؤسس��ة  الوقت س��عي 
بالعناص��ر  االس��تعانة 
الوافدة في الوظائف العليا 
واالستعانة باملستشارين 
االجان��ب عل��ى حس��اب 
اخلبرات الكويتية املتميزة، 
واختتم اخلرينج تصريحه 
بتقدير ح��رص واهتمام 
معالي وزير املواصالت في 
هذه القضية، وهذا ما ملسناه  
من االخوة نقابة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.

نبيل الفضل

عسكر العنزي

صالح عاشور

استفسر عن املعوقات الفنية أو اإلدارية لتنفيذ مطلب مجلس اجلامعة

الفضل للمدعج: ما سبب تأخير دمج كلية الشريعة باحلقوق؟

عسكر يطالب بإلغاء رسوم وتأمني إقامة املخيمات الربيعية

وّجه النائب نبيل الفضل 
سؤاال لنائب رئيس مجلس 
التجارة  ال���وزراء ووزي���ر 
والصناع���ة ووزير التربية 
العال���ي بالوكالة  والتعليم 
د.عبداحملسن املدعج قال في 
مقدمته: من���ى الى علمي ان 
هناك مذكرة اعدت في السابق 
الكويت  من مجلس جامعة 
قدمها آن���ذاك وزير التربية 
والتعلي���م العالي الس���ابق 
د.رشيد احلمد ملجلس الوزراء 
طالبا دمج كلية الش���ريعة 

اس��تغرب النائب عسكر العنزي فرض 
رسوم وتأمني على إقامة املخيمات الربيعية 
بواقع 350 دينارا وحتديد مس��احة املخيم 
بألف متر مرب��ع مطالبا بإلغاء القرار الذي 
سيحرم املواطنني من االستمتاع في فصل 
الربيع خصوصا من ينتظرونه بفارغ الصبر 
ألنه املتنفس الوحي��د لهم فهم ال ميلكون 

شاليهات أو مزارع.

وقال إن التخييم موروث شعبي يجب 
احملافظة عليه فهو فس��حة وراحة ونزهة 
لالستمتاع لغالبية العوائل الكويتية، ونحن 
مع تنظي��م املخيمات وتعليمات الس��المة 
والنظافة ولكن ضد التضييق فال ضير لو 
مت االسترش��اد بتعليمات السالمة واتخاذ 
االحتياط��ات تفاديا ألي أم��ور رمبا تعكر 

صفو األسر.

بكلية احلقوق اسوة بباقي 
دول اخلليج، ولم يتخذ قرار 
من مجلس الوزراء في تلك 
املذكرة بس���بب ضغوط من 
التيارات االسالمية في تلك 

الفترة.
وطال���ب الفضل تزويده 
بنسخة ضوئية من مذكرة 
مجلس اجلامعة التي قدمت 
ملجلس الوزراء، وما االجراء 
التي اتخذ في شأن توصيات 
ومطالبة الوزير السابق من 
قبل مجلس ال���وزراء؟ وما 

سبب التأخير في دمج كلية 
الشريعة بكلية احلقوق؟ وهل 
هن���اك اي معوقات فنية او 
ادارية لتنفيذ مطلب مجلس 
اجلامعة؟ ويرجى بيان حاجة 
سوق العمل خلريجي كلية 
الشريعة، وكم عدد منتسبي 
طلبة كلية الشريعة منذ العام 
2006 وحتى آخر دفعة كل 
عام دراسي على حدة؟ وكم 
عدد الطلب���ة الذين تأخروا 
التخ���رج وما اس���باب  في 

تأخرهم؟

.. ومستقبال رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدسانيرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال الشيخ احمد النواف والفريق م. ثابت املهنا

الغامن استقبل العدساني والنواف واملهنا

اللق���اء تقري���ر دي���وان 
احملاسبة السنوي عن نتائج 
الفح���ص واملراجعة على 
تنفيذ ميزانيات الوزارات 
احلكومي���ة  واإلدارات 
وحساباتها اخلتامية للسنة 

استقبل رئيس مجلس 
الغامن في  األمة م���رزوق 
مكتبه أمس )األحد( رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
يوسف العدساني، وقدم 
العدس���اني للغامن خالل 

املالية 2015-2014.
 من جهة اخرى، استقبل 
الغامن محافظ حولي الفريق 
أول م. الشيخ احمد النواف، 
ومحافظ العاصمة الفريق 

م. ثابت املهنا.

فيصل الشايع واحمد الري وهند الصبيح خالل اجتماع اللجنة املالية

اللجنة املالية الحظت أن مشاريع اخلطة لم توضع ضمن أولويات احلكومة

الشايع: اخلطة اإلمنائية لن تكون إنشائية
وستحمل نفساً جديداً وستتفادى املعوقات السابقة

أعلن رئيس اللجنة املالية 
البرملانية فيصل الش����ايع ان 
اللجنة قدمت امس مالحظاتها 
الى وزيرة التخطيط ووزيرة 
الش����ؤون بخص����وص خطة 
التنمي����ة، مؤك����دا ان اخلطة 
ستظهر بشكل مغاير ملا قدم 
س����ابقا، فلن تكون إنشائية، 
وإمنا س����تحمل نفسا جديدا، 
املعوق����ات  وس����تتفادى 

السابقة.
وقال الشايع في تصريح 
للصحافيني: إن اجتماع اللجنة 
امس بالوزيرة الصبيح تطرق 
الى املش����اريع التي حتتاجها 
التخطيط الس����تكمال  وزارة 
اخلط����ة اخلمس����ية، والحظ 
اعضاء اللجنة ان املش����اريع 
التي احتوتها اخلطة لم توضع 
ضمن أولويات احلكومة في 
دور االنعقاد املقبل، ومت نقل 

املالحظة الى الوزيرة، وطلبنا 
منها أيضا ان يكون االجتماع 
املقبل فيه الرد على املالحظات 
التي أبداها أعض����اء اللجنة، 
وان يكون هناك عالج لربط 
مخرجات التعليم باحتياجات 
الس����وق وإيجاد فرص عمل 
جديدة باإلضافة الى مشاريع 

تنموية اقتصادية.
وأوضح الشايع: ان هناك 
القائمون على  ي����رى  قوانني 
التخطي����ط انه����ا بحاجة الى 
تعديل مثل قانون التخصيص 
ليتماش����ى مع اخلطة، فضال 
عن اس����تعجال قانون جلنة 
املناقصات اجلديد، ألن هناك 
قوان����ني مرتبط����ة باخلط����ة 

وحتتاج الى تعديل.
وفي شأن آخر طالب الشايع 
بتقن����ني الهدر في دعم بعض 
الس����لع، خصوصا ان أسعار 

النفط انخفضت الى 80 دوالرا 
للبرميل، ونح����ن ال نعلم ما 
هو القادم، ونحن بحاجة الى 

دراسة األوضاع كاملة.
الى تقنني  الش����ايع  ودعا 
االستهالك والهدر وعدم إلقاء 
ذلك على كاهل املواطن، السيما 
ان الدعوم����ات التي تصرفها 
انه  احلكومة كبيرة، وأعتقد 
آن األوان للتقن����ني وتقليص 
املصاريف، مطالبا احلكومة 
بتق����دمي دراس����ات متكاملة 
أعب����اء املواطنني  توازن بني 
اله����در في بعض  وتخفيض 
اخلدمات احلكومي����ة. وأفاد 
الشايع: نحن مع وضع جدول 
وشرائح بالنس����بة للكهرباء 
واملاء، فمن يهدر في اخلدمات 
علي����ه ان يتحمل املصاريف، 
والذي يكتفي باحتياجاته ال 

يتحمل أعباء إضافية.
خليل الصالح

الصالح يشيد بخطة وزارة األشغال حول الطرق
النائ���ب خليل  اعتبر 
الصال���ح االع���الن ع���ن 
االجناز احلكومي خطوة 
موفقة وإن جاءت متأخرة، 
مثمنا خطوة وزير األشغال 
عبدالعزيز االبراهيم بشرح 
الوزارة بخصوص  خطة 
الطرق واملشاريع املتعلقة 

بالشوارع.
وق���ال الصال���ح ف���ي 
تصري���ح للصحافيني ان 
هن���اك اجتماعا مهما عقد 

امس في محافظة العاصمة 
بحضور احملاف���ظ ثابت 
املهنا، حضره وزير األشغال 
وعدد من النواب وأعضاء 

املجلس البلدي.
النائ���ب خليل  ولفت 
الى ان االجتماع  الصالح 
كان مثم���را، وعرض فيه 
التفاصي���ل  اإلبراهي���م 
اخلاصة مبشاريع الطرق، 
وما مت اجنازه وملسنا ان 
هناك عمال ميدانيا دؤوبا، 

وأن هناك اجنازا يجب ان 
يعرفه املواطن.

وفضل الصالح استمرار 
الذي  النهج  احلكومة في 
استحدثه وزير االشغال 
فعلى احلكومة ان تعرض 
سياستها وإجنازاتها لتبيان 

احلجم املبذول.

إنشاء الهيئة العليا 
لالعتماد وضمان 

جودة التعليم

محفظة تابعة
لـ »االئتمان« 

لشراء السلع ومواد 
البناء املدعوم 

للمستفيدين من 
القرض اإلسكاني


