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محمد هايف: قدمنا اقتراحًا لزيادة رواتب 
األخصائيني االجتماعيني وتفعيل دورهم

أعلن النائب محمد هايف 
عن تقدمه مع عدد من النواب 
باقتــراح بقانــون بشــأن 
االخصائيني االجتماعيني في 
املراحل التعليمية املختلفة 

باملدارس احلكومية.
وقال هايف في تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن االقتراح 
يقضي برفع كادر االخصائيني 
االجتماعيني وزيادة رواتبهم 
كي تكــون الوظيفة جاذبة 
للكويتيــني. كمــا يقضــي 
االقتراح بتفعيل بنود عمل 
االخصائــي االجتماعي في 
املــدارس، متمنيــا أن يرى 
هذا القانــون النــور قريبا 
ويقــر من املجلس. وقال إن 
االقتراح جاء نتيجة نقاشات 
وحــوارات في جلنــة القيم 
والظواهــر الســلبية علــى 
مدار سنوات، بينت أن جميع 

دور االخصائي االجتماعي في 
املدارس احلكومية واخلاصة، 
مشــيرا إلــى أن هــذا الدور 
مفقود فــي املدارس بجميع 

املراحل الدراسية.
وأشــار هايــف إلــى أن 
هذه الوظيفــة كانت طاردة 
بالنسبة للكويتيني بسبب 
تدني راتبهــا، مبينا أنه مت 
في هذا املقترح زيادة راتب 
االخصائيني االجتماعيني بعد 
النقاش مــع وزارة التربية 
تكــون  كــي  واملختصــني 
الوظيفة جاذبة للكويتيني.

وأضاف هايف أن االقتراح 
تضمــن أيضــا تفعيل دور 
املــدارس  االخصائــي فــي 
وحتديد بنود مهمة في عمله 
بأن تكون التعيينات في هذه 
الوظيفة احليويــة واملهمة 
واملؤثرة في صفوف الطالب 
وفق معايير مهمة، مضيفا 

«ال نريدها أن تكون وظيفة 
تقليدية والتزاما بالدوام من 
دون تأدية الدور كما يجب».

وقال هايف إنه يجب أال 
يتقدم لهذه الوظيفة إال من 
يجد نفسه مؤهال لها ويسعى 
إلى رفــع مســتوى الطلبة 
وتخريــج أجيــال صاحلــة 

ملستقبل الكويت.
وأضاف هايف أنه سيقدم 
قوانني أخرى داعمة للعملية 
التعليميــة منهــا محاربــة 
ظاهرة الغش فــي املدارس 
وتسريب االختبارات والتي 
ينتج عنها ضعف وقصور 
بالتعليــم وتدني مســتوى 
اخلريجــني، موضحــا أنــه 
سيعمل على محاربة جميع 
الظواهر السلبية في املجتمع 
وتصحيح املسيرة وتالفي 
السلبيات، حتى ننعم بجيل 

صالح قادر على البناء.

سنقدم قوانني أخرى داعمة للعملية التعليمية منها محاربة ظاهرة الغش في املدارس

محمد هايف

مشاكل الطلبة في املدارس 
من انحرافات أو قصور في 
التعليم أو املشاكل األسرية 
والضعــف فــي التحصيــل 
العلمــي يكون ســببها عدم 
توافر من يتابع هذه املشاكل 
والقضايا. وشدد هايف على 
بــوزارة  احلكومــة ممثلــة 
التربيــة بضــرورة تفعيل 

نواب يقترحون رفع كادر األخصائيني االجتماعيني وتفعيل
دورهم وتشجيع الكويتيني على االنخراط في الوظيفة

تقــدم ٥ نــواب باقتراح 
بقانون في شأن األخصائيني 
بالـمـــراحل  االجتماعيــني 
التعليميــة املختلفــة فــي 

املدارس احلكومية.
الذي  ويقضي االقتــراح 
النــواب محمــد  بــه  تقــدم 
هايــف ود.محمــد احلويلة 
ومبــارك  العبيــد  وحمــد 
الطشــة وفــارس العتيبــي 
بإنشــاء قســم لألخصائيني 
االجتماعيــني يشــرف عليه 
رئيس من ذوي االختصاص 
في املدارس واملعاهد الدينية 
ورياض األطفال ورفع كادر 
األخصائيــني االجتماعيــني 
وزيــادة رواتبهــم وتفعيل 
دور األخصائي االجتماعي في 
املدارس احلكومية واخلاصة 
وتشــجيع الكويتيــني على 

االنخراط بهذه الوظيفة.
وجــاءت مــواد االقتراح 

بقانون كما يلي:
(مادة ١)

ينشــأ فــي كل مدرســة 
من مــدارس دولــة الكويت 
احلكوميــة وكل معهــد من 
املعاهد الدينية وكل روضة 
مــن ريــاض األطفال قســم 
لألخصائيــني االجتماعيــني 

يكــون لكل طالــب في ملفه 
التعليمي اســتمارة خاصة 
باحلالة االجتماعية والنفسية 
والسلوكية له تتم متابعتها 

من األخصائي االجتماعي.
وحددت املادة الرابعة مهام 
األخصائي االجتماعي مبا يلي:
أ- مساعدة األفراد الذين 
يعانون من مشكالت تعوق 
من اســتفادتهم من البرامج 

واخلدمات املدرسية.
ب- معاجلة احلاالت التي 
لها تأثير مباشر على حتقيق 
الوظيفة االجتماعية للمدرسة 
كالغياب املتكرر والتأخر في 
الصباح والهروب من املدرسة 

والتمارض وغيرها.
احلــاالت  بحــث  ج- 
التــي حتتاج إلــى معونات 

اقتصادية.
املشــكالت  بحــث  د- 
والنفســية  االجتماعيــة 
والســلوكية  والدينيــة 
والتعليميــة  واألخالقيــة 

والصحية.
هـــ- حتويــل احلــاالت 
التي تعجز إمكانات املدرسة 
عــن عالجهــا الــى الهيئات 
واملؤسســات والتنظيمــات 

املختصة ومتابعتها.
التوجيــه  تقــدمي  و- 

والسلوكية له تتم متابعتها 
من األخصائي االجتماعي.

(مادة ٤)

تتحدد مهــام األخصائي 
االجتماعي مبا يلي:

أ- مساعدة الطالب الذين 
يعانون من مشكالت تعوق 
من اســتفادتهم من البرامج 

واخلدمات املدرسية.
ب- معاجلة احلاالت التي 
لها تأثير مباشر على حتقيق 
الوظيفة االجتماعية للمدرسة 
كالغياب املتكرر والتأخر في 
الصباح والهروب من املدرسة 

والتمارض وغيرها.
احلــاالت  بحــث  ج- 
التــي حتتاج إلــى معونات 

واملستحقني للمعونة.
ح - تدوين كل املالحظات 
واإلجــراءات فــي اســتمارة 

الطالب االجتماعية.
(مادة ٥)

حتدد املستويات الوظيفية 
لألخصائيــني االجتماعيــني 
القانــون  املشــمولني بهــذا 
وشروط شغلها ومكافآتهم 
املاليــة وفقا للجدول املرفق 

بهذا القانون.
(مادة ٦)

التربيــة  يصــدر وزيــر 
القــرارات التنفيذية الالزمة 

لهذا القانون.
(مادة٧)

القانــون  هــذا  ينشــر 
باجلريدة الرســمية ويعمل 
به من تاريخ نشــره وعلى 
رئيس الوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذه ويلغى 

كل نص يخالفه.
وجاءت املذكرة اإليضاحية 

لالقتراح بقانون كما يلي:
 نظــرا ألهميــة وظيفــة 
األخصائــي االجتماعــي في 
املدارس احلكومية املختلفة 
والدور الذي يؤديه وتشجيعا 

اقتصادية.
املشــكالت  بحــث  د- 
والنفســية  االجتماعيــة 
والســلوكية  والدينيــة 
والتعليميــة  واألخالقيــة 

والصحية.
هـــ- حتويــل احلــاالت 
التي تعجز إمكانات املدرسة 
عــن عالجهــا إلــى الهيئات 
واملؤسســات والتنظيمــات 

املختصة ومتابعتها.
التوجيــه  تقــدمي  و- 
واإلرشاد واملعونة في املواقف 
التي يســتقبلها  الســريعة 

األخصائي االجتماعي.
ز- رعاية الطالب املتفوقني 
واملتأخريــن  واملوهوبــني 
دراســيا واحلاالت الصحية 

للكويتيني على االنخراط بهذه 
الوظيفة جاء هــذا االقتراح 
بقانون بشــأن األخصائيني 
باملراحــل  االجتماعيــني 
التعليمية املختلفة باملدارس 
احلكومية ليحقق هذه الغاية.
نصت مادته األولى على 
إنشاء هذه الوظيفة وقضت 
بــأن ينشــأ في كل مدرســة 
من مــدارس دولــة الكويت 
احلكوميــة وكل معهــد من 
املعاهد الدينية وكل روضة 
مــن ريــاض األطفال قســم 
لألخصائيــني االجتماعيــني 
يشــرف عليــه رئيــس من 
ذوي االختصاص ويعمل فيه 
عدد مناسب من األخصائيني 

االجتماعيني.
وقــررت املــادة الثانيــة 
منه أن يخصص لكل طالب 
مستوى دراسي في املراحل 
التعليمية الثالث في جميع 
الكويــت  دولــة  مــدارس 
الدينية  احلكومية واملعاهد 
ورياض األطفــال أخصائي 
اجتماعي يشرف عليهم بحيث 
يتحدد النطاق اإلشرافي له 
بعــدد معني ليتمكن من أداء 
دوره ومتابعتــه على أكمل 

وجه.
وفرضت املادة الثالثة بأن 

واإلرشاد واملعونة في املواقف 
التي يســتقبلها  الســريعة 

األخصائي االجتماعي.
ز- رعاية الطالب املتفوقني 
واملتأخريــن  واملوهوبــني 
دراســيا واحلاالت الصحية 

واملستحقني للمعونة.
ح - تدوين كل املالحظات 
واإلجــراءات فــي اســتمارة 

الطالب االجتماعية.
املادة اخلامســة  وتولت 
حتديد املستويات الوظيفية 
لألخصائيــني االجتماعيــني 
القانــون  املشــمولني بهــذا 
وشروط شغلها ومكافآتهم 
املالية وذلــك وفقا للجدول 

املرفق بهذا القانون.
وبينت املادتان السادسة 
والسابعة اإلجراءات التنفيذية 
لهذا القانــون فقضت املادة 
السادســة بأن يصدر وزير 
التنفيذية  القرارات  التربية 

الالزمة لهذا القانون.
الســابعة  املادة  وأمــرت 
بأن ينشــر هذا القانون في 
اجلريدة الرسمية ويعمل به 
من تاريخ نشره وعلى رئيس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذه مع وجوب 
إلغاء كل نص يخالفه أينما 

ورد، وفق اجلدول املرفق.

ملساعدة الطالب الذين يعانون من مشكالت تعوق من استفادتهم من البرامج واخلدمات املدرسية

حمد العبيدد. محمد احلويلة مبارك الطشة

يشــرف عليــه رئيــس من 
ذوي االختصاص ويعمل فيه 
عدد مناسب من األخصائيني 

االجتماعيني الكويتيني.
(مادة ٢)

لــكل طــالب  يخصــص 
مستوى دراسي في املراحل 
التعليميــة الـــ ٣ في جميع 
الكويــت  دولــة  مــدارس 
الدينية  احلكومية واملعاهد 
ورياض األطفــال أخصائي 

اجتماعي يشرف عليهم.
(مادة ٣)

يكون لكل طالب في ملفه 
التعليمي اســتمارة خاصة 
باحلالة االجتماعية والنفسية 

أسامة الشاهني يستقبل فريق اإلرادة
لذوي اإلعاقة: جزء ال يتجزأ من املجتمع

مبناسبة عودتهم من رحلة خيرية إغاثية لالجئني السوريني في لبنان

أسامة الشاهني مستقبالً فريق اإلرادة لذوي اإلعاقة

اســتقبل أمني ســر مجلــس األمة 
النائب أسامة الشاهني مبكتبه صباح 
أمس، فريق اإلرادة لذوي اإلعاقة، وذلك 
مبناســبة عودتهم مــن رحلة خيرية 
إغاثية لالجئني السوريني في جمهورية 

لبنان الشقيقة.

وأكد الشــاهني في بيــان أن العمل 
اخليري الذي دأبت عليه الكويت يشارك 
بــه جميع فئات املجتمع الكويتي وأن 
األشخاص ذوي اإلعاقة هم جزء ال يتجزأ 
من املجتمع، مهنئــا الفريق بعودتهم 

ساملني إلى أرض البالد.

وأضاف الشــاهني أنه اســتمع إلى 
اقتراحــات الفريق لتطوير واقع ذوي 
اإلعاقة، مؤكدا دعمه جلميع قضاياهم.
وضم الفريق كال من هشــام محمد 
الكندري وأنوار عبدالرحمن أحمد ونوال 

حسن حسني ووليد خالد الدوسري.

.. ويقترح حترير شرائح أصحاب األعمال الكويتيني
تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح 
برغبة بالسماح للمؤمن عليهم بحرية 

اختيار مبلغ التأمني التكميلي.
وقــال في مقدمة اقتراحه إنه نظرا 
للضــرر الواقــع على املؤمــن عليهم 
اخلاضعني ألحكام الباب اخلامس من 
قانون التأمينات االجتماعية بســبب 
التأمني التكميلي الــذي مت إقراره في 
سنة ٢٠١٩، حيث مت السماح لهم بحرية 

اختيار شريحة التأمني األساسي فقط 
وحرمانهــم مــن حرية اختيــار مبلغ 
التأمــني التكميلي، وإجبارهم على أن 
يبتدئ التأمني التكميلي من ١٠٠ دينار 
مع احلق بصعود تدريجي كل ١٢ شهرا 
حتى يصل إلى ١٥٠٠ دينار، مما أحلق 
بهم الضــرر، فإذا كان توجــه الدولة 
نحو تشجيع أصحاب األعمال فيجب 
تعديل بنــد التأمني التكميلي أســوة 

بالباب الثالث.
ونص االقتراح على ما يلي: «السماح 
للمؤمــن عليهــم اخلاضعــني ألحكام 
الباب اخلامس مــن قانون التأمينات 
االجتماعيــة بحريــة اختيــار مبلــغ 
التأمــني التكميلي مــن ١٠٠ دينار إلى 
١٥٠٠ دينار دون التقيد بشرط التدرج، 
أسوة باملؤمن عليهم اخلاضعني ألحكام 

الباب الثالث».

نواب: إلغاء وحدة التأمني لترشيد اإلنفاق

إعادة العمل بإدارة التأمني حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة

د. فالح الهاجري سعود العصفورشعيب شعباند. خليل أبل

تقدم النواب شعيب شعبان وسعود 
العصفور ود.فــالح الهاجري ود.مبارك 
الطشة ود.خليل أبل باقتراح بقانون إللغاء 
القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم 
وحدة التأمــني. ويقضي االقتراح بإلغاء 
وحدة التأمني وإعادة العمل بإدارة التأمني 
حتت إشــراف وزارة التجارة والصناعة 
املدرجة ضمن هيكلها التنظيمي لتحقيق 
الترشيد في اإلنفاق احلكومي واحملافظة 
على املال العام، ونصت مواده على ما يلي:

(مادة أولى)

يلغي القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩
في شأن تنظيم وحدة التأمني.

(مادة ثانية)

يصــدر مجلس الــوزراء بناء على 
اقتراح الوزير املختص قرارا باجلهات 
التي ينتقل إليها املوظفون والعاملون 
بوحــدة التأمني مــع احتفاظهم بكافة 

حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 
هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 
الرسمية. وجاء في املذكرة اإليضاحية ما 
يلي: دعت احلكومة في أكثر من مناسبة 
إلى ترشيد اإلنفاق احلكومي ملواجهة 
أي عجز محتمل ومعاجلة االختالالت 
في امليزانية العامة للدولة ومن ضمن 
احللول املتاحة إلغاء الهيئات املستقلة 
غير الضروريــة أو دمجها مع هيئات 

تتشابه معها في االختصاصات.
وجاء تقدمي هــذا االقتراح بقانون 
بإلغاء العمل بالقانون رقم ١٢٥ لسنة 
٢٠١٩ في شــأن تنظيــم وحدة التأمني 
والذي تضمن إنشــاء وحدة مستقلة 
للتأمــني، وذلــك لعــدم احلاجــة لهــا 
خصوصا أن تقارير ديوان احملاســبة 
األخيــرة أشــارت بشــكل واضح إلى 
وحدة التأمني بال استراتيجية واضحة 
ومراقب احلسابات صادق على بيانات 
٢٠٢١/٢٠٢٠ على أساس محاسبي خاطئ.
لــم تــدرج املســميات  والوحــدة 
الوظيفية املطلوبة بإعالن التوظيف، 

فضال عما تسببت به وحدة التأمني من 
إرهاق للميزانية العامة عبر تخصيص 
موازنة خاصة لها إلدارة شؤونها وملا 
تضمنه هيكلها الوظيفي من مسميات 
ورواتب متضخمة باإلضافة إلى غيرها 
من املصروفات، وملا كانت إدارة التأمني 
السابقة إحدى إدارات وزارة التجارة 
قبل إنشاء وحدة التأمني تقوم بعملها 
على أكمل وجه بشأن تنظيم العمل في 
نظــام التأمني في البــالد ومحققة كل 
األهداف املرجوة في هذا القطاع، كان 
من الواجب إلغاء وحدة التأمني وإعادة 
العمل بإدارة التأمني حتت إشراف وزارة 
التجــارة والصناعــة املدرجــة ضمن 
هيكلها التنظيمي لتحقيق الترشــيد 
في اإلنفاق احلكومــي واحلفاظ على 

املال العام.
ونصت املادة األولى من القانون على 
إلغاء القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في 
شــأن تنظيم التأمني كما نصت املادة 
الثانية على أن يصدر مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح الوزير املختص قرارا 
باجلهات التــي ينتقل إليها املوظفون 
والعاملون بوحدة التأمني مع احتفاظهم 

بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

مبارك الطشة يناشد وزير الدفاع إنصاف
الطلبة املنتسبني لدورة الضباط العسكرية

طالب النائب د.مبارك الطشة وزير 
الدفــاع الشــيخ عبداهللا علي الســالم 
مبعرفة أســباب اســتبعاد الطلبة من 
دورة الضباط العسكرية على الرغم من 
جتاوزهم كل املراحل الفحص الرياضية 

والطبية، مطالبا الوزير بإنصافهم.
وقال الطشة، في تصريح صحافي 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة في وقت 
ســابق، ان هناك عدة شكاوى وصلت 
اليه من أهالي وطلبة مسجلني في دورة 

الضبــاط للكلية العســكرية من عدم 
إدراج أسمائهم في القرعة.

وأضاف الطشــة أن هــؤالء الطلبة 
جتاوزوا جميع مراحل الفحص الرياضية 
والطبية واملقابالت الشخصية، مناشدا 
وزير الدفاع الشيخ عبداهللا علي السالم 
ملعرفة أسباب اســتبعادهم من خالل 
اللجنة املنظمــة لتلك الدورة. وطالب 
بضرورة مراجعة األسماء، إذ إن هناك 
شبابا ظلموا كثيرا ورياضيني وأبطاال 

فــي ألعاب القوى مت اســتبعادهم من 
هذه الدورة.

وبني الطشة انه إذا كان استبعادهم 
مت وفق أطر صحيحة فيجب استبعادهم 
من التجنيد اإللزامي، مشــيرا إلى أنه 
من غير املعقول استبعادهم من دورة 
الضباط العسكرية وتلزمهم بعد أيام 

بالتجنيد اإللزامي.
ومتنى على وزيــر الدفاع إنصاف 

أبنائه وإخوانه في هذه الدورة.

ومعرفة أسباب استبعادهم

        نتمنى من الوزير إنصاف أبنائه وإخوانه بعد ورود عدة شكاوى من األهالي 
وإذا كان استبعادهم مت وفق أطر صحيحة فيجب استبعادهم من التجنيد 
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أحمد السعدون استقبل وفدًا برملانيًا ُعمانيًا
اســتقبل رئيس مجلــس األمة أحمد الســعدون في 
مكتبه أمس وفدا برملانيا عمانيا برئاسة رئيس اللجنة 
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى العماني ورئيس 
جمعية احملامني العمانية د.محمد بن ابراهيم الزدجالي.
حضر اللقاء عضو مجلس الشورى العماني ونائب 
رئيس مجلس إدارة جمعية احملامني العمانية د.حمد بن 
حمدان بن ســيف الربيعي وعضو مجلس األمة مبارك 
الطشة وعضو جمعية احملامني العمانية رمي بنت نور 

بن محمد الزدجالية.
كما حضر اللقاء رئيــس جمعية احملامني الكويتية 
شــريان الشــريان ونائب رئيس اجلمعيــة عدنان أبل 
وأمني ســر اجلمعية خالد الســويفان وعضو اجلمعية 

عبدالرحمن الطاحوس.
وقام الوفد البرملاني العماني الزائر بعد اســتقباله 
من قبل رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون 

أمس بجولة في مبنى مجلس األمة.
واطلع الوفد الذي يرأسه رئيس اللجنة التشريعية 

والقانونية مبجلس الشورى العماني ورئيس جمعية 
احملامــني العمانية د.محمد بن إبراهيم الزدجالي برفقة 
النائب د.مبارك الطشــة وأمــني عام مجلس األمة عادل 
اللوغاني على قاعة عبداهللا السالم وآليات سير اجللسات 

واملرافق األخرى في مبنى املجلس.
ومت خالل اجلولة استعراض جتربة األمانة في إدارة 
الشــؤون البرملانيــة والتطورات الذي شــهدتها خالل 

مسيرتها.
وضــم الوفــد العماني إلى جانــب الزدجالي كال من 
عضو مجلس الشــورى العماني ونائب رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة احملامني العمانيــة د.حمد بن حمدان بن 
ســيف الربيعي، وعضو جمعية احملامني العمانية رمي 

بنت نور بن محمد الزدجالية.
ورافق الوفد رئيس جمعية احملامني الكويتية شريان 
الشــريان ونائب رئيس اجلمعية عدنان أبل وأمني سر 
اجلمعية خالد السويفان وعضو اجلمعية عبدالرحمن 

الوفد العماني في قاعة عبداهللا السالم برفقة د. مبارك الطشة واألمني العام عادل اللوغاني وشريان الشريان وخالد السويفان وعدنان أبل وعبدالرحمن الطاحوسالطاحوس.

عبداهللا فهاد: تقدمنا بـ ١٦ اقتراحًا بقانون تصّب جميعها
في املصلحة العامة.. و«القيود األمنية» في طريقها إلى احلل

قال النائب عبداهللا فهاد 
في تصريح صحافي باملركز 
اإلعالمــي في مجلــس األمة 
امــس إنــه ومجموعــة من 
الزمالء تقدموا بـ ١٦ اقتراحا 
بقانون نوعية تصب جميعها 
في املصلحة العامة وصالح 
املواطنني. وأضاف فهاد أن أول 
تلك االقتراحات إضافة مادة 
جديدة لقانون الهيئة العامة 
لالســتثمار وتعديل قانون 
املبكــر وتخفيض  التقاعــد 
خصم التأمينات بعد صرف 
ربع صافي املعاشات، وتعمير 
اجلزر سكنيا وإشراك الهيئة 

العامة لالستثمار.
وذكر أنه مت تقدمي تعديل 
بإشراك هيئة االستثمار في 
إعمار املدن السكنية، واقتراح 
بقانون بإضافة مادة جديدة 
رقــم (٢) مكــرر لقانــون 
القادمة،  احتياطي األجيــال 
وتعديل بشأن تعويض من 
تضرروا في النصب العقاري.
وأشار فهاد أنه مت التقدم 
كذلك باقتراح بقانون بتوحيد 
سلم الرواتب وهو محل توافق 
نيابي، وقرض إضافي إسالمي 

بأفــكار جديــدة تصــب في 
الصالح العام.

تقــدمي  مت  أنــه  وذكــر 
اقتراح بقانون بنقل اجلهاز 
املركــزي للمقيمني بصورة 
غيــر قانونيــة إلــى وزارة 
املدنية  الداخلية، واحلقوق 
واالجتماعيــة لغير محددي 
اجلنسية، مشيرا إلى أن هذا 
األمر سوف يوضع في مساره 
احلقيقي ملعاجلة األزمة التي 

استمرت ٦٠ عاما.
وقال إنه تقــدم باقتراح 
العــالوة  بقانــون بزيــادة 
االجتماعية لألوالد لتصبح 
٨٠ دينارا، واقتراح بقانون 
بزيادة بــدل اإليجار، وذلك 
تخفيفــا لألعباء عن األســر 
الكويتية املنتظرة للســكن 

احلكومي.
وأكد أن كل هذه االقتراحات 
مت تقدميها بناء على املرتكزات 
الستة التي تقدم بها هو وعدد 
من النواب، الفتا إلى أن هناك 
شقا رقابيا يتعلق بالصحة 
والتعليــم وســوف ميارس 
خالل الفترات القادمة وسوف 
تلحقها حزم قانونية مهمة.

لالنتصار الكبير في يوم ٢٩
سبتمبر ٢٠٢٢، معتبرا أن هذه 
االنتخابات مفصلية في تاريخ 

الكويت السياسي.
أن  إلــى  فهــاد  وأشــار 
الناس تداعت وابتعدت عن 
الطائفية  جميع االعتبارات 
والقبلية واملناطقية وكانت 
االنتخابــات حــرة ونزيهة 
ومدعومة بإجراءات إصالحية 
حكومية، مؤكدا أن الشــعب 
الكويتــي وضــع إرادته في 
صناديق االقتــراع من دون 
أي ضغوطات كانت متارس 

في االنتخابات السابقة.
االنتخابــات  أن  وبــني 
السابقة كانت تشهد استخدام 
املال السياسي وضغوطات 
ومحاوالت لتشويه املرشحني 
وتزوير إرادة األمة من خالل 
نقل عناوين الناخبني، وكانت 
تزور إرادة األمة من خالل نقل 
العناويــن والبطاقات بفعل 

احلكومة.
وأكد أن هذه االنتخابات 
كانت حــرة نزيهة قال فيها 
الشعب الكويتي كلمته حتى 
وصلنــا إلى ما صلنــا إليه 

النــاس  تالئــم احتياجــات 
وآماله وتطلعاتهم، مبينا ان 
املواطنني لديهم تفاؤل كبير 
نتيجة مخرجات هذا املجلس 
في الوقت نفســه ســيكون 
لديهم غضب كبير في حالة 

خذالن تطلعاته وآماله.
وبني فهاد أن مســؤولية 
إقرار القوانني تقع على عاتق 
النــواب واحلكومة  جميــع 
بتقدمي برنامج عمل حقيقي 
يقاس له مدة زمنية يوضع 
التشــريعي  اخلــط  علــى 
بأولويــات حقيقية تالمس 
احتياجــات وينعكس على 
خطــاب ســمو أميــر البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح الذي تاله سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
اجلابــر الصبــاح، حفظهما 
اهللا ورعاهمــا. ولفــت إلــى 
ضرورة جتميــع األولويات 
وفق جدول زمني منصوص 
عليه في املادة ٤٣ مكرر من 
الالئحة الداخلية، باحتياجات 
ومهام اللجنة، مشيرا إلى أن 
مهام اللجنة الثالث تنسيقية 
وترتيبية حتى توضع على 

وفي شأن آخر، قال فهاد 
إنه حتدث وزمياله النائبان 
ســعود العصفور وأســامة 
الزيد إلى النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
حول القيود األمنية، الفتا إلى 
أن هذا الوضع املختلق الظالم 
الذي مورس خالل السنوات 

املاضية يجب أن ينتهي.
وبــني فهــاد أن الوزيــر 
وعــد آنذلك بتشــكيل فريق 
قانونــي ملعاجلة هــذا األمر 
بعد رفع تقارير له، مطمئنا 
بأن أزمة القيود األمنية في 
طريقهــا إلــى احلــل، «ولن 
نقبــل يومــا مــن األيــام أن 
املواطــن الكويتي يحرم من 
وظيفته وترقيته ومن السفر 
وحقوقــه املنصوص عليها 
في الدستور، ألن هناك قيدا 
أمنيا موضوعا عليه وأسرته 
وسنبشر الشعب قريبا بأن 
هذا امللف أصبح من التاريخ». 
وفي موضوع آخر، تقدم 
فهــاد إلى الشــعب الكويتي 
انتصــاره  علــى  بالشــكر 
لإلرادة الشــعبية وحتقيقه 

في املجلس، متقدما بالشكر 
إلى النواب الذين وثقوا في 
زمالئهم أعضاء اللجان، وفي 
تزكية جميع اللجان املؤقتة 

والدائمة.
وأرجع ذلك بســبب عدم 
دعم احلكومة لنواب وإعالنها 
عدم التدخل فــي انتخابات 
الرئاســة ونائــب الرئيــس 
ومكتب املجلس، فانسحبت 
وصفق لها الشعب الكويتي 
علــى هــذا االنحيــاز التــام 
واحليــاد، حتــى رد النواب 
التحية بأفضل منها من خالل 
قيامه بتزكية جميع اللجان 

الدائمة واملوقتة.
وأكــد أن هــذه املرحلــة 
مرحلة حاســمة فــي تاريخ 
املجلــس، البلــد والشــعب 
الكويتــي ينتظر الكثير من 
مجلــس االمة، مؤكدا أنه لن 
يتم هذا اإلجناز إال من خالل 
التنســيق التام مــع النواب 

وأعضاء املجلس.
وشــدد علــى أن هذا كله 
يستوجب انضباط األولويات 
وجعلها على املسار الصحيح 
ووضعها في بوصلة حقيقية 

لــدور  التشــريعي  اخلــط 
االنعقاد، والبقية ستعرض 
على رئيس املجلس ومكتب 
املجلس حتى يتخذان القرار 
في اجللســة. ودعا فهاد إلى 
ضرورة ضبــط عمل جلنة 
األولويــات من خالل تعديل 
املــادة ٤٣ مكرر حتى تكون 
الكلمة الفصل ملجلس األمة 
بــدال من أن ميــارس رئيس 
املجلس أو مكتب املجلس أو 
أي جلنة من اللجان السطوة 
على أولويات املجلس حتى ال 
يتم اختزال أولويات املجلس 
إما بنفوذ حكومي أو بسطوة 
رئيس أو مكتب املجلس أو 
جلانه. وأكد علــى ضرورة 
وجود تنسيق عالي املستوى 
وإبداء حسن النوايا من جميع 
األطراف، حكومة ونوابا، حتى 
نعبــر بســفينة األولويات 
مبا يحقق طموحات الناس 
وآمالهــم وحتــى ال تكــون 
هنــاك فوضــى تشــريعية، 
مبديــا تفاؤله بــأن املرحلة 
القادمة ستكون مرحلة إجناز 
إذا حســنت النوايا وعملنا 
مبقتضى الدستور والالئحة.

عبداهللا فهاد

في بنك االئتمان بواقع ٣٠ ألف 
دينار، مشيرا إلى أن الـ ١٠٠

ألف دينار ال تكفي لبناء بيت 
العمر، وستكون عن طريق 

املرابحة اإلسالمية.
وأضــاف أنــه مت تقــدمي 
اقتراح قانون جديد للخدمة 
املدنيــة يتضمــن ١٢٤ مادة، 
وكذلــك إعفــاء املتوفــى من 
الديون اخلاصة ببنك االئتمان 
الذي يغطي شريحة منسية، 
باإلضافــة إلى مقتــرح آخر 
بإنشــاء جمعيــة التأمينات 
التعاونية للمتقاعدين بهدف 
تعظيم اإليرادات للمتقاعدين 

٥ نواب: زيادة عالوة األوالد و«االجتماعية» واملعاشات التقاعدية
فــارس  النــواب  تقــدم 
العتيبي وعيســى الكندري 
وماجــد املطيــري وخالــد 
العتيبــي وثامــر الســويط 
باالقتــراح بقانــون بتعديل 
بعض أحكام املرسوم بقانون 

رقم (١٤) لسنة ١٩٩٢.
ويقضــي االقتراح مبنح 
زيادة في العالوة االجتماعية 
التقاعديــة  واملعاشــات 
واملساعدات العامة، ونصت 

مواده على ما يلي:
مادة أولى:

يســتبدل بنــص الفقرة 
األولى من املــادة (١) النص 

اآلتي:
مينح الكويتيون العاملون 
في الدولة زيادة في رواتبهم 
الشهرية، وذلك وفقا ملا يلي:
- اخلاضعــون لقانــون 
ونظام اخلدمة املدنية تكون 
زيادة رواتبهــم في العالوة 

التقاعدية واملساعدات العامة 
على ما يلي:

ملــا كانت الدولــة تعنى 
بتطويــر وحتديــث اجلهاز 
اإلداري فــإن ذلك يســتتبع 
عدم جتميد مرتبات املوظفني 
إذ إن حتسني هذه املرتبات 
يعزز مــن حماس املوظفني 
وإخالصهم في تأدية أعمال 
الوظيفة ما يسهم في حتسني 
األداء ورفــع الكفاءة، وهو 
غاية ما تنشده عملية تطوير 
وحتديــث اجلهــاز اإلداري 
وحرصــا على احلفاظ على 
مســتوى معيشــة كرميــة 
للمواطنــني وطمأنتهم على 
العدالة  أحوالهــا تقتضــي 
العمــل علــى  االجتماعيــة 
حتســني األوضــاع املاليــة 
للموظفني، ونظرا ألن العالوة 
االجتماعية املقررة للموظفني 
متثــل ما متنــح الدولة لهم 
وفقا للحالة االجتماعية فإن 

الزيــادة مبلــغ الزيادة التي 
يحصل عليها نظراؤهم من 
اخلاضعني لقانــون ونظام 

اخلدمة املدنية.
- اخلاضعــون لقوانــني 
أو أنظمة وظيفة خاصة وال 
يتقاضون العالوة االجتماعية 
تكون الزيادة بالنســبة لهم 
في الراتب األساسي بنسبة 
٣٥٪ منه، ومبا ال يجاوز مبلغ 

تصرف عالوة اجتماعية 
للكويتيني العاملني في الدولة 
عن أوالدهم بواقع ٧٥ دينارا 
شهريا عن كل ولد، ويصدر 
ديــوان املوظفــني الضوابط 
الالزمة لتطبيق أحكام هذه 

املادة واملادة السابقة.
مادة ثالثة

علــى رئيــس مجلــس 

الزيــادة التي يحصل عليها 
نظراؤهــم مــن اخلاضعــني 
لقانون ونظام اخلدمة املدنية 

-إن وجدوا-).
مادة ثانية:

يســتبدل بنــص املــادة 
الثانية من املرسوم بقانون 
رقم (١٤) لسنة ١٩٩٢ النص 

اآلتي:

الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل بــه من اليوم التالي 
لنشره في اجلريدة الرسمية.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديل 
املرســوم  أحــكام  بعــض 
بقانون رقم ١٤ لســنة ١٩٩٢

مبنــح زيــادة فــي العالوة 
واملعاشــات  االجتماعيــة 

من املالئم أن يكون حتسني 
مرتبات املوظفني من خالل 
زيادة العــالوة االجتماعية 
حتى تتناســب الزيادة في 
مرتب املوظف عامة مع حالته 
االجتماعية وأعبائه العائلية.

ورغبــة من املشــرع في 
مراعاة تفاوت االحتياجات 
املعيشــية حســب احلالــة 
االجتماعيــة للمواطنني من 
حيــث (أعــزب - متزوج) 
وعدد األوالد فقد جاءت املادة 
الثانية بإقرار زيادة العالوة 
املخصصة لألوالد لتكون ٧٥
دينارا شــهريا بــدال من ٥٠
دينارا واملقررة باملرســوم 

املشار إليه.
ويأتي نص املادة الثالثة 
تنفيذيا بقولها على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

٧٥ ديناراً شهرياً عن كل طفل.. وتشمل اخلاضعني لنظام اخلدمة املدنية ومن يعاملون وفق األنظمة اخلاصة األخرى

خالد العتيبيعيسى الكندري فارس العتيبيماجد املطيري ثامر السويط

االجتماعية، بحيث تعادل هذه 
الزيادة نســبة ٣٥٪ من أول 
مربوط الدرجة املقابلة لكل 
فئة من فئات هــذه العالوة 
على أن يجبر الكسر إلى واحد 

صحيح.
- اخلاضعــون ألنظمــة 
تكــون  خاصــة  وظيفيــة 
زيادة رواتبهــم في العالوة 
االجتماعية بحيث تعادل هذه 


