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التصويت على طرح الثقة بوزير اخلارجية ١٦ اجلاري

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل جلسة أمس العادية تقدم ١٠ نواب بطلب لطرح الثقة بوزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر بعد مناقشة املجلس االستجواب املوجه إلى وزير اخلارجية من النائب شعيب املويزري. وقال الغامن 
إن النواب املوقعني على الطلب هم: خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك احلجرف وفارس العتيبي ود.صالح املطيري ومرزوق اخلليفة ود.أحمد مطيع ومهند الساير ومحمد املطير والصيفي الصيفي. وأوضح أنه «وفقا للمادة ١٠١ من الدستور واملادة ١٤٤ من الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة، ال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقدميه، وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم األربعاء املوافق ١٦ اجلاري». وكان املويزري قال في مرافعته إن جتاوزات ومخالفات وزارة اخلارجية هي األعلى بني اجلهات 

احلكومية، ورأى أن هناك هدرا وتبديدا للمال العام من قبل اخلارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وانتقد ما أسماه «جتاهل وزارة اخلارجية لدور ديوان احملاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات «الديوان»، حيث لم تزود الديوان باملستندات والبيانات اخلاصة 
مبصروفات بعض البعثات الديبلوماسية باخلارج، األمر الذي ترتب عليه عدم متكني الديوان من التحقق الكامل من املصروفات» على حد قوله. وأضاف أن «اخلارجية» لم متكن ديوان احملاسبة من فحص ومراجعة أعمال اإلدارة االقتصادية بالوزارة على الرغم من طلبه لذلك. وأشار إلى 
عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على املقاول املسند إليه مهمة إجناز مشروع مجمع بعثة الكويت الديبلوماسية لدى بروناي مع عدم توفير الوزارة بعض املستندات اخلاصة بضيافة وحفالت البعثات الديبلوماسية لديوان احملاسبة إضافة إلى عدم استفادة الوزارة من مبنى وفد 
الكويت الدائم في نيويورك كمقر مؤقت للقنصلية إلى حني إيجاد مقر دائم لها. من جانبه، قال وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر إن محاور االستجواب املوجهة إليه تفتقد وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤالت على شكل محاور، 

مؤكدا في الوقت ذاته حتمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الدميوقراطية العريقة للكويت. وبني وزير اخلارجية أن املجلس التأسيسي حذر منذ ٦٠ عاما من عدم تضمني محاور االستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، وذلك لتمكني ممثلي األمة النواب من إصدار حكمهم 
في املساءلة السياسية ممثلة باالستجواب، السيما أن مضابط املجلس التأسيسي حتذر من املباغتة التي ال تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت. وأوضح أن النائب املستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد املال العام في وزارة اخلارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء، ولذلك ال يوجد ما ميكن تقدميه من توضيحات استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد وقانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية. وذكر أن الهدر وتبديد املال العام ال يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية، مؤكدا عبر بيانات 
استعرضها خالل املرافعة متكينه ديوان احملاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة اخلارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان واجلهات الرقابية األخرى من مستندات. وشدد على عدم التواني في احملاسبة جتاه أي جتاوزات، موضحا أنه البد من توافر الظرفني القانوني واملكاني، 

وما ذكره النائب املستجوب من أمور يشكل جرمية فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا.. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة العادية  
أمس الثالثــاء ٨ فبراير ٢٠٢٢ 
عند الساعة التاسعة صباحا، 
العــام أســماء  وتــال األمــني 
األعضاء احلاضرين واملعتذرين 
أو  إذن  والغائبــني مــن دون 
إخطار، وكذا أســماء األعضاء 
الغائبني واملعتذرين عن اجتماع 
أو أكثر من اجتماعات اللجان 
منذ ٣٠ يناير حتى ٣ فبراير.

التصديق على املضابط

١٤٨٢ بتاريــخ ٢٦/١/٢٠٢٢ 
خاصة.

١٤٨٣ بتاريــخ ٣٠/١/٢٠٢٢ 
خاصة.

١٤٨٤أ بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢.
١٤٨٤ب بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٢.

٭ حمدان العازمي: أحد مقترحي 
موضوع إعطاء فرصة للنائب 

يوسف الفضالة.
٭ مرزوق الغامن: نحن في بند 
املضابط، وإذا هناك أي جملة 
تريــد حذفها مــن املضبطة ال 
يجــوز احلديث عــن موضوع 

آخر.
وصــادق املجلــس علــى 

املضابط.
الرسائل الواردة

١ - رسالة واردة من مجموعة 
مــن األعضــاء يطلبــون فيها 
تكليــف جلنة حمايــة األموال 
العامــة بالنظر فــي املخالفات 
املاليــة واالداريــة املقرونــة 
بقــرارات بنك االئتمــان وفقا 
لتقارير ديوان احملاسبة للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن تقدم 
اللجنة تقريرها في هذا الشأن 
خــالل ثالثة أشــهر من تاريخ 

املوافقة على هذا الطلب.
٢ - رســالة من النائب أسامة 
الشــاهني يطلــب فيهــا إحالة 
املتعلقة  االقتراحــات بقوانني 
باملتقاعديــن واملدرجــة علــى 
جدول أعمال اللجنة التشريعية 
الى اللجنة املالية، وذلك خالل 
أســبوعني من تاريخ املوافقة 

على هذا الطلب.
٭ مــرزوق اخلليفة: رســالة 
املتقاعدين مستحقة وواجب، 
ونطلــب مــن جلنة الشــؤون 
التشــريعية االســتعجال في 
إقرار هذه التقارير فيما يخص 
أرباح  املتقاعدين في  مشاركة 
التأمينــات وزيادة املعاشــات 
التقاعديــة، واألهــم تعديــل 
الزيادة املقررة كل ٣ ســنوات 
للمتقاعديــن بنســبة تفــوق 
الثالثــني دينــارا، وهي ال تفي 
باحتياجات املتقاعدين مقارنة 
باألرباح القياسية التي حتققها 

التأمينات.
وبخصــوص رســالة بنك 
االئتمــان ففي تقاريــر ديوان 
احملاسبة هناك مخالفات مالية 
وإدارية، فتم تعيني ٤٢ موظفا 
في البنك بدون اإلعالن عن هذه 
الوظائف وهذه مخالفة ومتايز 
بــني املواطنني، أبنــاء الكويت 

كلهم واحد.
وهنــاك جتــاوز األوامــر 
التغييرية وعقود اإلشراف على 
املبنى الرئيسي وعقد مواقف 
السيارات نسبة التغيير فيها 
٧٠٪ تتجــاوز الـ ١٠٪ اخلاص 
بقــرار مجلس الوزراء بشــأن 

األوامر التغييرية.
فلذلك ينبغي تكليف اللجنة 
بالتحقيق في جتــاوزات بنك 
االئتمان، وهنــاك توصية من 
مجلس األمة بتطبيق املعايير 
الدولية للمؤسسات املالية في 
الدولة، وبنك االئتمان ال يلتزم 

بهذه التوصيات.
هــذه  الشــاهني:  أســامة  ٭ 
القضية محل إجمــاع واتفاق 
بشــأن املتقاعدين، وأتشــرف 
بتقدمي الرسالة لتحريك ملف 
املتقاعدين، النواب يصرحون 
دائمــا بهــذا الشــأن، ونطلب 
إحالة االقتراحات بقوانني من 
التشريعية الى اللجنة املختصة 
وهي املالية بقرار من املجلس، 
وهناك أسبوعان إلبداء رأيها أو 

بقرار من املجلس.
ال يخفى علينــا ما يعانيه 
املتقاعدون من غالء املعيشــة 
والتضخم، وهناك غالء وخاصة 
في قطــاع التغذية، ويجب أن 
نراجع احلد األدنى للمعاشات 
التقاعدية وتوزيع األرباح في 
سنوات الربح ومراجعة الزيادة 

هــذا التقصيــر، اذا كان هناك 
استحقاق لإلسكان، فيجب أن 
نلتفت إلخواننا املتقاعدين، فهو 
ال يستطيع أن يشتري ثالثة من 
أماكن بيع األجهزة الكهربائية.

٭ عبداهللا الطريجي: بخصوص 
التجــاوزات املوجودة في بنك 
االئتمــان، فقد وجهت أســئلة 
بهذا اخلصوص ألنه من املرافق 
احليويــة في الدولــة، ويجب 
تطوير العمل فــي هذا املرفق 
وجتديــد الدمــاء، ومالحظات 
ديوان احملاسبة متكررة ومدير 
البنك لم يصوبها منذ أكثر من 
فترات، فهناك أوامر تغييرية 
وشكاوى الناس وتعامل البنك 

مع بعض املواطنني.
يحتاجــون  املتقاعــدون 
الــى وقفة جــادة مــن النواب 
واحلكومــة، وخاصة أن هناك 
إشاعات كثيرة في الشارع عن 

وحلسم هذا املوضوع.
بخصوص موضــوع بنك 
االئتمان، من ضمن املخالفات 
اإلدارية فــي البنك أن املواطن 
املســتحق لقرض الـــ ٧٠ ألف 
دينار يجب إحضار أبناء املطلقة 
عشان يحضرون للتوقيع على 
القرض، هذه أمور إدارية ليس 
لها داع، املفروض هذا القرض 
لرب األسرة، ويجب حسم هذا 
األمــر، كذلك بالنســبة للبنك 
عندهم في مجلس اإلدارة كان 
يفترض املوافقة ملن باع بيته، 
فكثير من املواطنني باع البيت 
ما له عالقة بالقرض، ومجلس 
اإلدارة مجهزيــن مذكرة لرفع 
القيمة مــن ٣٠٠ الى ٥٠٠ ألف 
ويرفضون القرض الـ ٧٠ ألفا، 
فال بد من إعادة النظر في هذا 

األمر.
٭ د.حســن جوهر: موضوع 

هؤالء املتقاعدون هم من أثروا 
هذه الصناديق وســاهموا في 
حتقيق هذه التراكمات املالية.
قانــون  مــن  واملــادة ٨٠ 
التأمينات يجيز صرف املكافآت 

االستثنائية للمتقاعدين.
جنــد اســتثناءات لكبــار 
املســؤولني ويتــم اعطاؤهــم 
معاشــات تقاعديــة للبعض، 
فضال عن نسب التضخم وغالء 
األسعار والتي وصلت الى أرقام 

عالية.
وهــؤالء ليــس لهم مصدر 
دخل وال توجد زيادات حقيقية 
في رواتبهــم، ولذلك من املهم 
نظرا الى االستقرار املجتمعي 

ينبغي إيجاد إيراد مالي لهم.
٭ عبيد الوسمي: بشأن سرعة 
إجنــاز التقاريــر بخصــوص 
التأمينــات واملتقاعديــن، أود 
التوضيــح أن اللجنة أجنزت 
١٣٢ تقريــرا أحيل ٣٢ منها الى 
املالية و١٨ الى الداخلية والدفاع 
و٩ للتعليميــة و١٤ للصحية 
و٥ للجنة اخلارجية و٥ للجنة 
املرافــق العامة، لذلك ما قامت 
به اللجنة ١٣٢ وهو عدد يفوق 
إجنــاز معظم جلــان املجلس 
مجتمعة، وهناك تراكمية لورود 
هذه االقتراحات، واللجنة قامت 
بإجناز التقارير، كما أن املقترح 
املقدم سوف يكون على جدول 
أعمــال اللجنة فــي اجتماعها 

القادم.
٭ أسامة املناور: قدمت قانونا 
املتقاعديــن، وال  بخصــوص 
يوجــد اي نائب قــدم اقتراحا 
وخرجت وقلت ال يوجد توزيع 
لألرباح ولترد احلكومة، فقط 
أفكار متداولة واملشكلة تعيش 
احلكومة خارج نطاق املتقاعد، 
والدينار يفقد قوته الشرائية، 
وهناك ٣٤ ألف متقاعد براتب 

أقل من ١٠٠٠ دينار.
فنهيب باالخوة النواب في 
اللجنة أنه خالل االجتماع القادم 
يحيلون التقرير للجنة املالية، 
وإذا كان هناك وزير املالية أو 
رئيس الوزراء أن هناك توزيعا 
على فبراير، فهذا نريد التأكد 
وهنــاك دولة تقــول ال يوجد 
إسقاط للقروض وتخرج دولة 
أخرى وتقول نبشــركم هناك 
إسقاط قروض، هؤالء يجب أن 

ننظر لهم ألنهم شركاء.
٭ حمدان العازمي: نستغرب 
من احلكومة، فالشــارع صار 
له فتــرة واحلكومــة لم تنف 
ولــم تؤيد، فهــذا اللغط تنفي 
احلكومــة مرات وتقول اخلبر 
غير صحيح، واليوم الناس بنت 
آماال على األرقام التي خرجت 
واحلكومة كأنهــا «جايز لها» 
هذا األمر دغدغة املشاعر وحتب 

أذية الناس.
فيهم شيبان على أمل أنهم 
يحصلــون عليهــا، وفي دول 
اخلليــج وخاصــة البحريــن 

أرباح نقدية ســتوزع، ومؤيد 
عقد جلسة خاصة بشأن هذه 
الشــريحة واخلروج بقرارات 
تخدم هذه الشريحة، واثق من 
النواب أن نسارع بعقد جلسة 
خاصة والنظر في احتياجات 
هــؤالء املتقاعديــن وتطويــر 

حياتهم املعيشية.
٭ ســعدون حماد: بخصوص 
املتقاعدين واقتراحات رفع احلد 
التقاعدية  األدنى للمعاشــات 
وتوزيع أرباح التأمينات وزيادة 
الزيادة السنوية كل ٣ سنوات.
يريــدون  واملتقاعــدون 
معلومة أكيدة، تأكد من موضوع 
األربــاح فهي بلغت ٦ مليارات 
و٢٠٠ مليون دينار، والعجز ٢٤ 
مليار دينار، فلماذا تسددون هذا 
العجز االكتواري احلني، نرجو 
عقد جلسة خاصة لرد احلكومة 
علــى جميــع االستفســارات 

املتقاعدين أخذ حيزا شــعبيا 
كبيــرا على مــدى الســنوات 
الطويلــة، اليــوم هناك حلول 
مقترحة، ولكن مع األســف لم 
يتم التعاطي معها بشكل واقعي 
وعملي، ســواء على املستوى 
احلكومــي أو حتــى املجلس، 
فلنضع حلوال واقعية من خالل 
إحالــة االقتراحات الى اللجان 
املختصــة لبحثهــا، ونطالب 
اللجنة التشريعية بهذه اإلحالة.

حزمة من القوانني تتعلق 
بشريحة املتقاعدين، هي ليست 
مشــكلة ســطحية مــن خالل 
تهديد الصناديق االستثمارية 
ودميومــة العجــز االكتواري، 

وهذا مردود عليه.
عندما تعلن املؤسســة عن 
أرباح قياسية ١٩ مليار دوالر 
خالل سنة هذا يثير تساؤالت 
واســتحقاقات للمتقاعديــن، 

يعطون التأمينات بونص في 
نهاية العام للمتقاعدين، ونحن 
بخير فلماذا نبخل على املواطن؟

املطلــوب رفع احلد األدنى 
ملعاشــات املتقاعدين وتعديل 
الزيادة املقررة كل ٣ سنوات.

٭ د.أحمــد مطيــع: حقــوق 
املتقاعدين واجبة علينا، أكثر 
من ١٦٠ ألف متقاعد قد ظلموا 
في مؤسسة التأمينات ونسمع 
رواتب على ٤٠٠ دينار وهي ال 
تكفي في ظل ارتفاع األســعار 
وغالء املعيشة، نطالب بأال يقل 
راتب املتقاعد عن الـ ١٠٠٠ دينار، 
نسمع أخبارا عن أرباح توزع 
نقدية أو أسهما، هذه الرسالة 
مســتحقة ويجــب علينا عدم 
اخلروج من هذه اجللســة إال 
بزيــادة الراتب الــى أكثر من 

١٠٠٠ دينار.
٭ د.هشــام الصالــح: اللجنة 
أجنــزت ٢٣٠ قانونا واملتبقي 
٣٣٥ وأجنزت ١٠ قوانني أصيلة 
واملتبقي ٣٦٠، عدد اإلجنازات 
للجان املجلس الباقية «صفر»، 
اللجنة التشريعية أمس ناقشت 
٨ قوانــني وبها طاقات وطنية 
وافــد،  أي  ١٠٠٪ وال يوجــد 
واللجنة أعضاؤهــا ناقصون 
عضوا، بل هناك أكثر من عضو 
لم يدخل أي جلنة، ألن أعمال 
اللجان ســرية ليس بها شــو 

إعالمي.
فــي هــذه القضيــة قدمت 
٤ اقتراحــات وال أحــد يزايــد 
علينا، وكل شخص يحاول أن 
يفــرض أولوياته على اللجنة 
التشــريعية، وكل األولويات 
حتتاج الى وقت، فما إجنازاتكم 
في قاعة عبداهللا السالم، كلها ٣ 
قوانني أجنزت فقط ومن يسمع 
النفط يقــول إن القاعة مليئة 

باإلجنازات.
٭ فــرز الديحانــي: اخواننــا 
املتقاعدون متضررون وأغلبهم 
رواتبهــم متدنيــة، ونريد أن 
نكون عونا لهم بأن كل متقاعد 
راتبه التقاعدي كحد أدنى ١٠٠٠ 
دينار وقدمت مقترحا أن نزيد 
كل ســنة راتبه من ١٠ دنانير 

الى ٣٠ دينارا كل عام.
٭ فايز اجلمهور: القضية ليست 
قضيــة انتخابيــة، ٢٧٫٥٪ من 
راتب التقاعدي تدخل مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، من راتبه 
٦٠٠ و٤٠٠ دينار في ظل الغالء 
املعيشي فهذا كارثة للمواطن، 
وعندما يتقاعد لم يجد شيئا من 
املؤسسة، فهل املواطن شريك 

للمؤسسة أم ال؟
٭ واطلع املجلس على العرائض 

والشكاوى.
٭ وافق املجلس على اإلحاالت 

الواردة في اجلدول.
٭ مرزوق الغامن: أقترح تأجيل 
بند األســئلة الى جلسة الغد، 
هنــاك ٤ تقارير بــأن بعد بند 

األسئلة ينظر فيها املجلس:
- األول للصحية باالشتراطات 

الصحية - فقرة ٦.
والرعايــة  اإلســكان   -

السكنية  - فقرة ٧.
- اخلدمة املدنية - فقرة ٩.
- عامل منزلي - فقرة ١٠.

(موافقة عامة)
االستجوابات

انتقل املجلس الى االستجواب 
املوجه من النائب شــعيب إلى 
وزيــر اخلارجيــة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء واملكون 

من ٤ محاور.
العــدل: احلكومــة  ٭ وزيــر 
تؤكد علــى أحقية العضو في 
استخدام أدواته الرقابية، وإن 
كان من أهمها االستجواب، ومع 
تأكيدنا لهذه املمارسة وأحقية 
النائب، إال أن هذا احلق يحيط 
به بعض الضوابط التي قيدتها 
بعض الضوابط، وكذلك طلب 
التفســير والصــادر في ٢٠٠٦ 
والذي انتهى بان االستجواب 
يكون موضوعا واضحا حتى 

يستكمل املستجوب عدته.
وبإســقاط هــذه القواعــد 
والضوابط على االســتجواب 
احلالي، جند أنــه لم يتضمن 
هذه احلدود، وبالتالي هو فاقد 

بعض الشروط.
احلكومة ارتأت أن تستجيب 
وتتعامل مع االستجواب بشكله 
العادي مع حتفظها، االستجواب 
غير واضح ومبهم ومع ذلك مت 
تقدمي اســتيضاح، واحلكومة  محمد املطير ومهند الساير وأسامة الشاهني وعبداهللا املضف ود.حسن جوهر وخالد العتيبي

(محمد هاشم) رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي وعدنان عبدالصمد على املنصة 

التي تزيد كل ٣ سنوات، يجب 
أن نــدرس كل هــذه القرارات، 
وليتحمــل كل فريــق نيابــي 
مسؤوليته جتاه هذه القضايا 

العادلة.
قانون التأمينات االجتماعية 
ال مينــع مــن توزيــع األرباح 
وأجازوها من وضع القوانني، 
ولم يتم تفعيل هذا النص في 

القانون حتى يومنا هذا.
ومطالبنا مشروعة وتتفق 
مــع فلســفة املؤسســة، وهي 
ليســت جــزءا مــن اخلزانــة 
العامة للدولــة، وال عالقة لها 
مبشكلة الســيولة في الدولة، 
ولكن املؤسسة ليس لديها هذه 

املشكلة.
والنائب عدنان عبدالصمد 
أوضــح فــي كل مناســبة أن 
مؤسسة التأمينات هي مؤسسة 

رابحة دائما.
٭ الصيفــي مبــارك الصيفي: 
مظلومــة  فئــة  املتقاعــدون 
خصوصا في ظل غالء املعيشة، 
وهناك تضخم ونســبة تزيد 
كل سنة، والرواتب التقاعدية 
كمــا هــي، وأربــاح التأمينات 
قانون املؤسسة يجيز توزيع 
هذه األرباح، والقطاع النفطي 
يسمونها املشاركة في النجاح 
واألرباح وتوزع على موظفي 

البترول.
املتقاعدون  األولى إخوتنا 
واملتقاعدات، وهم يسألوننا ماذا 
حدث على األرباح ســتوزع أم 
ال؟! ويســألون أيضا الوزراء، 
وهذا الســؤال نتيجــة حاجة 
وليس نتيجة «ترف» فنرجو 
التشريعية  اللجنة  استعجال 
واملالية االقتراحات بقوانني، ألن 
عيونهــم منصبة على مجلس 
األمــة، وهي فئــة أفنت زهرة 

شبابها على خدمة البلد.
٭ د.حمد املطر: على احلكومة 
أن تنتبه لفئة املتقاعدين الذين 
يجلســون بني «حانــا ومانا» 
وعندما نسأل الوزير ال يدرون، 
وعندما نسأل رئيس الوزراء ما 

يرد علينا.
هنــاك ٣ قوانــني بصفــة 
االســتعجال فيما يخص احلد 
األدنى للمعاشات والوزير يأخذ 
مكافأة ١٠ ألف دينار ســنويا، 
بينما مواطن معاشه الشهري 
٦٠٣ دنانيــر فقــط، وقالوا بل 
هناك ٤٠٠ و٤٥٠ دينارا معاشا 
للمتقاعديــن، فنطلــب إحالة 
االقتراحات الى اللجنة املالية، 
ونطالب اللجنة املالية باالنتهاء 

منها أيضا.
الــكل يــدري أن األســعار 
االستهالكية زادت ألن الكوينز 
الواحد زاد ٥ أضعاف، واملشكلة 
املتقاعــد معاشــه ثابــت،  ان 
متقاعــد ٤٥٠ أو ٥٠٠ والعمالة 
بروحها ١٤٠ دينارا مع ســائق 
فذهب معاشه وهذه مسؤولية 
احلكومــة وسنحاســبها على 

مرزوق اخلليفة: زيادات املتقاعدين ال تكفي للمعيشة والـ ٣٠ دينارًا كل ٣ سنوات غير مجدية وهناك مخالفات في تعيينات بنك االئتمان

عبداهللا الطريجي: قدمُت أسئلة بخصوص جتاوزات بنك االئتمان ونؤيد عقد جلسة خاصة باملتقاعدين إلنصاف هذه الفئة

حسن جوهر: لم يتم التعامل بشكل جدي مع االقتراحات اخلاصة باملتقاعدين وبعض املسؤولني في احلكومة يخيفون الناس من قضية توزيع األرباح
أسامة الشاهني: هناك تضخم وغالء أسعار خصوصًا في قطاع التغذية لذلك يجب مراجعة احلد األدنى لرواتب املتقاعدين

الصيفي الصيفي: املتقاعدون فئة مظلومة تواجه التضخم وغالء املعيشة في ظل ثبات الرواتب وعدم وجود الزيادة والعالوات
حمد املطر: الوزير يأخذ مكافأة سنوية ١٠٠ ألف دينار سنويًا واملتقاعد ال يستطيع شراء ثالجة باألقساط إال إذا كفله ابنه

أسامة املناورد.عبيد الوسمي


