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الغامن يعزي نظيريه في أفغانستان 

بضحايا التفجير اإلرهابي
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتني إلى 
رئيس مجلس النواب في جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
مير رحمن رحماني ورئيس مجلس الشيوخ فضل هادي 
مسلميار عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة 
بضحايا التفجير اإلرهابي الذي استهدف حفل زفاف في 
العاصمة األفغانية كابول وأســفر عن سقوط العديد من 

الضحايا واملصابني.
وأعرب الغامن في برقيته عن اســتنكاره الشديد ملثل 
هــذه األعمال اإلرهابية التي تســتهدف ارواح األبرياء، 
سائال املولى العلي القدير ان يرحم الضحايا ويلهم ذويهم 
مرزوق الغامنالصبر والسلوان وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل.

املطيري يقترح إجناز املعامالت احلكومية
عبر التطبيق اإللكتروني »منجز« بشكل مجاني

.. و يطالب »الصحة« باستغالل تضاعف إيراداتها
في حتسني خدماتها وتقليص مواعيد العيادات

ماجــد  النائــب  قــدم 
املطيــري اقتراحــا برغبة 
انطالقا  مقدمتــه:  في  قال 
من دورنــا وواجبنا نحو 
توفيــر كل ســبل الراحة 
للمواطــن الكويتــي وهو 
ما يســتحقه، فقد الحظنا 
في اآلونة األخيرة تكدس 
والـــــوزارات  اجلهـــــات 
باملراجـــعني  احلكومــــية 
األمــر الــذي ال يتناســب 
البتــة مع مكانــة الكويت 
باعتبارها من الدول التي 
متلــك كل عناصر التقدم، 
السيما في مجال اخلدمات 

اإللكترونية.
النائب ماجد  واضــاف 
املطيري في اقتراحه الذي 

قدمه:
كثيــر  لقيــام  نظــرا 
الــــدول  وزارات  مــــــــن 
املجــاورة بإطالق تطبيق 
علــى  ليقــدم  إلكترونــي 
الوزارة  منصته خدمــات 
إلكترونيا دون احلاجة الى 
الــوزارة، ونحن  مراجعة 
إذ بصــدد هــذا األمر فإن 
وأجهزتها متتلك  الدولــة 
التطبيــق  املقومــات  كل 
هــذا األمر للتســهيل على 
إجــراء  فــي  املواطنــني 

طريق اإلنترنت بســهولة 
ونظام، وللربط بني جميع 
احلكوميــة  القطاعــات 
إلكترونيا إلجناز املعامالت 
بســهولة وفــي أي وقت، 
ظاهــرة  مــن  وللتقليــل 

التزوير.
ونــص االقتــراح الذي 
قدمه النائب ماجد املطيري 

على ما يلي:
وزارة  قيــــــــام  أوال: 
وبالتـــعاون  الداخلـــــية 
والتنســيق مــع اجلهــات 
املختصــة بإطالق تطبيق 
اســم  يحمــل  إلكترونــي 
»منجـــز« لتــقديــم كــــل 
خدماتها إلكترونيا والتي 
منها على ســبيل املثال ال 

احلصر:

1- خدمات املرور:
منجــز  نظــام  يتيــح 
اإللكتـــرونــــي جمــــيـع 
االستعالمات اخلدمية عن 
املرور، مثل خدمة املركبات، 
إضافة مســتخدم املركبة، 
جتديد اســتمارة املركبة، 
جتديــد رخصــة القيادة، 
إلغــاء مســتخدم املركبة، 
معلومات رخصة القيادة، 
االســتعالم عن املخالفات 

صالحية اإلقامــة - طلب 
إصدار تأشــيرة ســياحية 

إلكترونيا.

3- خدمات الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية:

مثل اإلبالغ عن الوثائق 
املفقودة، خدمة طلب وثيقة 
بــدل فاقــد، حجــز موعد، 
التأمــني  االســتعالم عــن 
الصحي، معلومات العنوان، 
املعلومــات الشــخصية - 
االستعالم عن حالة املعاملة 
- دفع الرسوم واملخالفات 
- طلــب تغييــر صــورة 
الكويتي  شــخصية للفرد 
ـ طلــب  الكويتــي  وغيــر 
استكمال بيانات مولود - 
تسجيل التحاق بعائل أول 
مرة - تســجيل خدم ألول 
مرة - التحقق من االســم 

الالتيني.
ثانيا:

تنقل جميع خدمات وزارة 
الداخلية اإللكترونية املتاحة 
على املوقع اإللكتروني إلى 

تطبيق »منجز«.
ثالثا:

يتم تقــدمي كل خدمات 
تطبيق »منجز« للمواطنني 

واملقيمني مجانا.

طالــب النائــب ماجــد 
املطيــري وزارة الصحــة 
باالســتفادة من تضاعف 
اإليرادات املتوقع حتصيلها 
واملقدرة  املستشفيات  من 
في ميزانية وزارة الصحة 
احلاليــة  املاليــة  للســنة 
)٢٠١٩/٢٠٢٠( بـ45 مليون 

دينار، في حتسني اخلدمات 
الصحية.

فــي  املطيــري  ودعــا 
وزارة  تصريح صحافــي 
حتســني  إلــى  الصحــة 
خدماتها وتقليص مواعيد 
اخلـــارجـــية  العيـــادات 
التــي ينتظرهــا املواطــن 

لعــدة أشــهر، مــع زيادة 
األســرة في املستشــفيات 
املراكز الصحية  وتوسعة 
التي تكتظ  واملستشفيات 

باملراجعني.
وقـــــــال: »ال عــــــــذر 
اآلن لــوزارة الصحــة ألن 
اإليــرادات زادت وعـــــدد 

الوافدين في املستشفيات 
احلكومية لم يعد كما كان 
في السابق بعد قرار زيادة 
الرســوم اخلاصــة بهــم، 
الصحة  بــوزارة  وحــري 
اإليرادات  زيادة  استغالل 
املراجعــني  عــدد  وقلــة 

وحتسني اخلدمات«.

اخلدمــات  أن  ورأى 
الصحيــة لم تتطور حتى 
اآلن وتواجه نقصا واضحا 
فــي األســرة وفوضى في 
املواعيد، مبينا أن املواطنني 
يعانون األمرين مع أقسام 
احلوادث في املستشفيات 

اخلارجية. والعيادات 

املرورية، االستعالم العام 
عن صالحية التأمني على 
املركبات - خدمة بيانات 
- خدمــة دفــع املخالفات 

اآللي. والتحصيل 

2- خدمة اجلوازات والهجرة:
مثل خدمة جتديد اقامة 
العمالــة املنزليــة )٢٠( - 
خدمات التأشيرات، جتديد 
اإلقامــة، إصــدار اإلقامــة، 
للتابعني،  السفر  تصاريح 
جتديــد اجلــواز، إصــدار 
اجلواز، طلب موعد إلصدار 
جواز السفر اإللكتروني - 
متديد تأشيرة زيارة، نقل 
اخلدمــات، تعديــل املهنة، 
خدمات التابعني، معلومات 
ســجل الســفر، معلومات 
الســفر، معلومات  جــواز 
املعــلومـــــات  العنــوان، 
الشخصية، االستعالم العام 
عــن البصمة، االســتعالم 
العــام عــن أحقيــة القيام 
باحلــج، االســتعالم العام 
التأمــني  صالحيــة  عــن 
الصحــي للمقيمــني فقط، 
االستعالم العام عن حالة 
تأشــيرة خــروج وعودة، 
االســتعالم عــن وصــول 
االســتعالم عن  العمالــة، 

لتوفير كل سبل الراحة للمواطن

ماجد املطيري

التعامالت اخلاصة بهم عن 
طريق البوابة اإللكترونية 
وليكن  بالنظــام  اخلاصة 
اسمه »منجز« دون احلاجة 
ملراجعــة  الذهــاب  إلــى 
اجلهة احلكومية ولتوفير 
الوقت والسرعة في األداء 
اإلجراءات على  ولتسهيل 
املواطن واملقيم والدقة في 
أدائها على أن نبدأ بتطبيق 
املعامــالت  إجنــاز  نظــام 
التطبيق  عبــر  احلكومية 
على  »منجز«  اإللكتروني 
والهيئة  الداخليــة  وزارة 
العامة للمعلومات املدنية.

حيث يهدف النظام إلى 
التقليل من أعداد املراجعني 
لهم عن  وتوفير اخلدمــة 

الدالل: ما عدد املستفيدين من »التأمينات«؟

عبداهلل يقترح تكويت املكاتب الثقافية

وجه النائب محمد الدالل 
ســؤاال إلــى وزيــر املالية 
د.نايف احلجــرف قال في 
مقدمته: نصت املادة 8٠ من 
قانون التأمينات االجتماعية 
على أنــه »يجوز بقرار من 
مجلس الوزراء منح معاشات 
أو مكافآت استثنائية للمؤمن 
عليهم وأصحاب املعاشات أو 
املستحقني عنهم..«، ونصت 
املادة 4١ من القانون رقم 8 
لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة على 

أنه ».. يستحق املؤمن عليه أو املستفيد الذي 
تقرر اللجنة الفنية أنه معاق معاشا تقاعديا 
يعــادل ١٠٠% من املرتــب..«، ونصت املادة 
4٢ من القانون نفسه على أنه ».. يستحق 
املؤمن عليه أو املستفيد املكلف قانونا برعاية 

معاق ذي إعاقة متوســطة 
أو شــديدة معاشا تقاعديا 
يعادل ١٠٠% من املرتب..«، 

لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
١ـ  عدد املستفيدين من املادة 
رقم 8٠ في قانون التأمينات 
االجتماعية املشار إليها منذ 
صــدور القانــون إلى اآلن 
وعدد املستفيدين اآلن من 

هذا املادة.
٢ ـ عــدد املســتفيدين من 
املادة 4١ من قانون 8/٢٠١٠ 
املشــار إليه منــذ صدور 
القانون إلى اآلن وعدد املســتفيدين اآلن 

من هذا املادة.
3ـ  عدد املستفيدين من املادة 4٢ من قانون 
٢٠١٠/8 املشار إليه منذ صدور القانون إلى 
اآلن وعدد املستفيدين اآلن من هذا املادة.

قدم النائب د.خليل عبداهلل اقتراحا برغبة إللزام املكاتب 
الثقافية باخلارج بتكويت املناصب القيادية فيها، وقال 
في مقدمة اقتراحه: نظرا ألهمية متابعة وتقييم وحتسني 
أداء العمــل باملكاتب الثقافية باخلــارج التابعة لوزارة 
التعليم العالي، وحلساســية العمل في بعض الوظائف 
القيادية التي تتطلب أن يكون شاغلوها من املواطنني في 
املكاتب الثقافية باخلارج، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي: تقوم وزارة التعليــم العالي بإصدار قرار ينظم 
العمــل باملكاتب الثقافية باخلارج، عن طريق إلزام هذه 
املكاتب بتكويت جميع املناصب في وظيفة مدير مالي أو 
إداري - إن كان يشغلها أجانب. ويسري ذلك على باقي 

الوظائف اخلاضعة لإلدارة املالية أو اإلدارية.

محمد الدالل

د.خليل عبداهلل


