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الرئيس الغامن خالل استقباله سعد العسعوسي رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا اعضاء االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة

الغامن مستقبال سفير جمهورية اوكرانيا

الغامن يستقبل أعضاء االحتاد الوطني
لطلبة الكويت باململكة املتحدة

اســتقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمــس وفدا طالبيا يضــم أعضاء االحتــاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع اململكة املتحدة.
وضــم الوفد رئيس املكتــب التنفيذي في االحتاد علي 
الفريح، ونائب رئيس االحتاد لشــؤون الدراســات العليا 
يوسف داود، ورئيس مجموعة )مستجد( التابعة لالحتاد 
موسى القصار، ورئيسة مكتب الطالبات باالحتاد رمزية 
الغامن، ونائب رئيس االحتاد للشؤون اإلدارية فالح البوص، 

وعضــوي رابطة التخصصات الطبية في اململكة املتحدة 
فرح اخلميس وعلي الفضلي.

كما استقبل الغامن سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت 
د.ألكسندر باالنوتســا، وسفيرنا لدى جمهورية هنغاريا 

سعد العسعوسي.
من جهة أخرى، بعث الرئيس الغامن ببرقية تهنئة إلى 
رئيس مجلس األمة فــي جمهورية هنغاريا الزلو كوفير 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

هنأ نظيره في جمهورية هنغاريا بالعيد الوطني

الدالل: ما أعداد وأسماء من متت إحالتهم
إلى التقاعد من موظفي »هيئة الزراعة«؟

وجه النائب محمد الدالل 
ســؤاال إلى وزيــر اإلعالم 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري قال 
في مقدمته: مازالت اجلهات 
احلكوميــة تتخــذ قرارات 
بشأن إحالة موظفني للتقاعد 
دون أســاس مــن القانون 
والنظم واللوائح املستقرة، 
ومــازال مجلــس اخلدمــة 
املدنيــة وديــوان اخلدمــة 
املدنيــة لم يضــع ضوابط 
اإلحالــة للتقاعد مما جعل 
كل وزارة أو جهة حكومية 
تتخذ قرارات بشأن اإلحالة 
للتقاعد بشكل مستقل عن 
اجلهات احلكومية األخرى، 
ممــا خلــق حالة مــن عدم 
التســاوي وغياب معايير 
العدالــة إضافــة إلى اآلثار 
السلبية من إحالة موظفني 
يتمتعون بخبرات وظيفية 

املوظفني في الهيئة للتقاعد 
وهو ما يتطلب التوقف عند 
هذا القرار وبحث أســبابه 
وأسسه ودواعيه. وطالب 

تزويده وإفادته باآلتي:
١- يرجى تزويدي بعدد 
وأســماء من متت إحالتهم 
للتقاعد من موظفي الهيئة 
العامــة للزراعة منذ بداية 
عام ٢٠١8 وحتى تاريخه مع 
رجاء حتديد االسم واملنصب 
الوظيفــي واإلدارة املعنية 
التابع لهــا املوظف احملال 
للتقاعــد وتاريــخ التقاعد 
وســببه وتزويدي بنسخ 
من قرارات اإلحالة للتقاعد.

٢- ما األسس القانونية 
التي بنيت عليها القرارات 
الصادرة باإلحالة للتقاعد 
منــذ بدايــة عــام ٢٠١8 في 
الهيئة العامة للزراعة وحتى 

تاريخه؟

3- هل عرضت القرارات 
اخلاصــة باإلحالة للتقاعد 
الصادرة منذ بداية عام ٢٠١8 
وحتى تاريخه على مراقبي 
التوظيف التابعني لديوان 
اخلدمة املدنية؟ وهل توجد 
موافقة مــن ديوان اخلدمة 
املدنيــة مكتوبة ورســمية 
بشأن صحة اإلحالة للتقاعد 
مــع تزويدي بنســخة من 
موافقــات ديــوان اخلدمة 

املدنية على ذلك.
مــن  يوجــد  هــل   -4
املوظفــني احملالني للتقاعد 
منذ بداية عام ٢٠١8 وحتى 
تاريخه موظفون أعمارهم 
لم تصــل 55 ســنة؟ وفي 
حــال وجود تلــك احلاالت 
يرجى تزويدي باألســماء 
واألعداد واألسباب القانونية 
لإلحالة للتقاعد وأسس تلك 

القرارات.

 منذ بداية عام 2018

محمد الدالل

حتتاجها الدولة، كما لوحظ 
أيضا قيام عدد من الوزارات 
واجلهات باستثناء البعض 
من اإلحالة للتقاعد وهو ما 
ميثل انحرافا في استعمال 
الســلطة وغياب املسطرة 
القانون،  الواحدة لتنفيــذ 
ومؤخرا قامت الهيئة العامة 
للزراعــة بإحالــة عدد من 

الكندري: مدخل ومخرج لـ »كيفان«

الشاهني يسأل عن التعيني على بند »املكافآت« 

قــدم النائب عبداهلل الكنــدري اقتراحا برغبة لفتح 
مدخل ومخرج ملنطقة »كيفان« على طريق شارع القدس 

الذي يفصل بني قطعة ٢ وقطعة 4 على طريق املطار.
وقــال الكندري في اقتراحه: ملــا كانت منطقة كيفان 
تعد واحدة من املناطق السكنية ذات الكثافة السكانية 
العالية والتي يتطلب لها أكثر من مخرج ومدخل لتخفيف 
االزدحام ولتيســير الدخول واخلروج ألهالي املنطقة، 
وحيث ان وزارة األشغال والبلدية واإلدارة العامة للمرور 
ساهمت بتطبيق مقترحات مماثلة في منطقة القادسية 
على ســبيل املثال، وكانت جتربــة ناجحة لقاطني تلك 
املنطقة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لعرضه على 

مجلس األمة.

وجه النائب أسامة الشــاهني سؤاال برملانيا إلى جميع 
الوزراء بشأن التعيني على بند التكليف )املكافآت(.

وقال الشاهني إن التعيني على هذا البند يشكل عبئا على 
ميزانية الدولة وإنه من مبدأ حتقيق املساواة والعمل على 
ترشيد اإلنفاق وإدخال املستحقني للعمل وجه سؤاال جلميع 
الوزراء بشأن أعداد الذين مت تعيينهم على هذا البند وفق 
بيانات شهر يونيو ٢٠١8، مع توضيح عدد الكويتيني وغير 
الكويتيني الذين مت تعيينهم وقيمة هذه املكافآت. واستفسر 
الشــاهني عن آلية التعيني لهذا البنــد إن كان يتم من قبل 
الوزارة مباشرة أم بعد احلصول على موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية. وسأل عن إجمالي امليزانية املصروفة للتعيني على 

بند املكافآت في كل وزارة على حدة.

عبداهلل الكندري

اسامة الشاهني

 هل يوجد
من املوظفني 

احملالني للتقاعد 
منذ بداية 2018 

حتى تاريخه 
موظفون أعمارهم 
لم تصل 55 سنة؟


