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عقد مكتب املجلس اجتماعا أمس برئاســة رئيس 
مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر االجتماع نائب رئيس مجلس األمة محمد 
براك املطير، وأمني سر املجلس النائب أسامة الشاهني، 
ومراقب املجلس النائب د.عبدالكرمي الكندري، ورئيس 
جلنة الشــؤون املالية واالقتصادية النائب شــعيب 
املويزري، ورئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النائــب مهند الســاير وأمني عام مجلــس األمة عادل 

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني واملراقب د.عبدالكرمي الكندري وشعيب املويزري ومهند الساير واألمني العام عادل اللوغاني خالل اجتماع مكتب املجلس أمساللوغاني.

مكتب املجلس 
يعقد اجتماعًا برئاسة 

رئيس مجلس األمة

صالح عاشور وخليل الصالح يقترحان رفع احلد
األدنى لرواتب املتقاعدين إلى ١٠٠٠ دينار

تقدم النائبان صالح عاشور 
وخليل الصالح باقتراح بقانون 
بشــأن تعديــل املــادة رقم ١٩
مكرر(أ)مــن األمــر األميــري 
بالقانــون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦
التأمينــات  بإصــدار قانــون 

االجتماعية.
بــأن  ويقضــي االقتــراح 
يتم رفع احلــد األدنى لرواتب 
املتقاعديــن إلــى ١٠٠٠ دينــار 
حتسينا ملســتواهم املعيشي، 

ونصت مواده على ما يلي:
(مادة أولى) يستبدل بنص 
املادة رقم ١٩ مكرر (أ) من األمر 

نشره باجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 

على ما يلي: 
كرميــة  حليــاة  ضمانــا 
واستقرار معيشي للمتقاعدين 
في ظل غالء املعيشــة املستمر 
وتقديرا جلهود املتقاعدين الذين 
أمضوا ســنوات يخدمون هذا 
البلد، يأتي هذا التعديل ليرفع 
مــن احلد األدنى ليصبح ١٠٠٠

دينار، وبالتالي املقترح ال يفرق 
بني املتقاعدين حســب احلالة 
االجتماعية، وسواء لديهم أوالد 

أم ال.

األميري بالقانون رقم ٦١ لسنة 
١٩٧٦ املشار إليه النص التالي:

«يكون احلد األدنى للمعاش 
التقاعدي هو ألف دينار شهريا، 
ويحدد بقرار مــن الوزير بعد 
موافقة مجلس اإلدارة وقواعد 
وشروط اإلعالة. ويجوز بقرار 
من الوزير بعد موافقة مجلس 
اإلدارة، أن تعدل بالزيادة احلدود 

الدنيا للمعاشات التقاعدية».
(مادة ثانيــة) على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - 
كل فيما يخصــه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

لتحسني مستواهم املعيشي

خليل الصالح صالح عاشور

عبداهللا فهاد: ما أسماء أعضاء جلنة جائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي؟

النائــب عبــداهللا  وجــه 
فهــاد ســؤاال برملانيــا إلــى 
وزير العدل وزيــر األوقاف 
والشؤون اإلســالمية وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز املاجد، في شــأن 
الدوليــة  الكويــت  جائــزة 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تالوته، نص على ما 
يلي: جائزة الكويت الدولية 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تالوته مفخرة ومعلم 
ونشــاط ســنوي مشــرف 

للكويت على مســتوى العالم حتظى برعاية 
سامية من سمو أمير البالد املفدى الشيخ نواف 
األحمد اجلابــر الصباح - حفظه اهللا ورعاه 
- يسعى كل محب لوطنه وخدمة كتاب اهللا 
التشرف بالعمل فيها، وينبغي أن تكون ممثلة 
للكويت وليست خاصة مبجموعة مغلقة تتكرر 
جلانها في كل عــام، ويجب أن تكون معايير 

اختيار األســاتذة في جلانها 
األساســية خصوصــا جلنة 
العلمية والتحكيم  الشؤون 
بالشــفافية  تتمتــع  فيهــا 
والعدالة مع جميع املؤهلني 
لعضويتها من علماء وأساتذة 
الكويــت، لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- أسماء أعضاء جلنة جائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته 
وجميع اللجان منذ ٢٠١٢ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٢- ما أسباب إقصاء بعض األساتذة املتخصصني 
في القراءات والقرآن وعلومه في جامعة الكويت 
وأصحاب الرتــب األكادميية العلمية العالية 
والتحيز ألســاتذة محددين تتكرر أسماؤهم 
فــي كل عام ندبا من جامعة الكويت، علما أن 
املكررة أســماؤهم دونهم في الرتبة العلمية 

واخلبرة األكادميية؟

عبداهللا فهاد

سعود العصفور يطالب وزير الدفاع بفتح باب
التظلمات لكل املتقدمني في دفعتي الطلبة الضباط

قال النائب سعود العصفور 
إنه تقدم بســؤال برملاني إلى 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ عبداهللا 
العلــي بشــأن قبــول الطلبة 
الضباط من الدفعة ٢٣ حلملة 
الشهادة اجلامعية والدفعة ٤٩
للطلبة الضباط حملة شهادة 
الدبلــوم وشــهادة الثانويــة 

العامة.
وقال العصفور في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنه استفسر في سؤاله البرملاني 
عن إجمالي عدد املتقدمني وعدد 
املرفوضني وأســباب الرفض 
واللجان املختصة بهذا األمر.

ولفــت العصفــور إلى أن 
مــا حدث خالل األيام املاضية 
من (تخبط) في قبول الطلبة 
الضباط، أمــر ال ميكن قبوله 
ولن مير مرور الكرام، مؤكدا 

املتقدمــني،  لــكل  التظلمــات 
متســائال: «من الدكتور الذي 
ميكن له اكتشــاف السرطان 

خالل دقيقتني؟».
وأكد العصفور رفضه هدم 
تطلعات وآمال الشباب بهدف 
تقليل عدد املتقدمني للقرعة، 
مشــددا على ضــرورة إعطاء 

لكل دفعة؟
٢- مــا إجمالــي عــدد من مت 
قبولهــم لدخــول القرعة لكل 

دفعة؟
٣- مــا إجمالــي من مت رفض 
طلباتهــم لــكل دفعة بســبب 
التحفظات األمنية على املتقدم 

أو على أحد أقربائه؟
٤- مــا إجمالــي من مت رفض 
طلباتهم لكل دفعة بسبب عدم 

اللياقة الصحية؟
٥- من أعضــاء جلنة القبول 
لكل دفعة مع السيرة الذاتية 

لكل منهم؟
٦- من أعضاء الفريق الطبي 
املسؤول عن التأكد من اللياقة 
الصحية للمتقدمني مع السيرة 

الذاتية لكل منهم؟
٧- مــا اإلجــراءات املعتمــدة 
التظلمــات علــى  الســتقبال 

قرارات اللجنة؟

شخص فرصته لتحقيق هدفه 
وطموحه وااللتزام باملادتني ٧

و٢٨ من الدســتور، كما طالب 
وزيــر الدفــاع بعــدم تأجيل 
املشــكلة بــل معاجلتهــا من 
جذورها وفتح باب التظلمات، 
مبينا أنه لن يقبل بظلم طالب 

واحد.
ونص السؤال على ما يلي:
ســعود  النائــب  وجــه 
العصفور ســؤاال إلــى وزير 
الدفاع الشــيخ عبداهللا العلي 
الصباح، بخصــوص تأجيل 
قبــول الطلبــة الضبــاط من 
الدفعــة ٢٣ حلملــة الشــهادة 
الطلبــة  اجلامعيــة ودفعــة 
الضبــاط ٤٩ حلملة شــهادة 
الدبلــوم وشــهادة الثانويــة 
العامة. وطالب إفادته وتزويده 

باآلتي:
١- ما إجمالــي عدد املتقدمني 

قدم سؤاالً برملانياً عن عدد املتقدمني واملرفوضني وأسباب الرفض

سعود العصفور

أن تأجيل قبول الطلبة ليس 
حال للمشكلة بل هو تأجيل لها.

ورأى أن احلل املطلوب هو 
أن تتم مراجعــة جذرية لكل 
املتقدمني، معتبرا أن ما حصل 
من استبعاد للطلبة املستوفني 
الشروط يتعارض مع الهدف 
الذي أوجدت من أجله القرعة 

وهو محاربة الواسطة.
وبني العصفــور أن هناك 
شــكاوى كثيرة من حاالت مت 
اســتبعادها، مشــيرا إلــى أن 
إحدى احلاالت مت استبعادها 
بسبب اشتباه اإلصابة مبرض 
أثــار القلق  الســرطان، ممــا 
واخلوف لــدى عائلة الطالب 
ولكن تبني بعــد الفحص في 
أحد املستشفيات أنه سليم وال 

يعاني من السرطان.
وطالــب العصفــور وزير 
الدفــاع بضــرورة فتــح باب 

محمد احلويلة: إنشاء مركز إعداد قياديني
لتخريج كفاءات شابة لتحقيق التنمية والتطور

النائــب د.محمــد  تقــدم 
احلويلــة باقتــراح بقانــون 
بإنشاء مركز إعداد القياديني 
املالــي  يتمتــع باالســتقالل 
واإلداري ويلحق بوزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
وجــاءت مــواد االقتــراح 

بقانون كما يلي:
(املادة األولى)

ينشــأ مركز يسمى مركز 
القياديــني ويكون له  إعــداد 
املالــي واإلداري  االســتقالل 
ويلحق بوزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، ويتولى املركز 
اكتشــاف وتطويــر القدرات 
القياديــة للشــباب وتطوير 
مهاراتهــم مبا يعــزز ويدعم 
خطــط احلكومــة ويســاند 
توجهاتها االســتراتيجية في 

التطوير والتنمية.
(املادة الثانية) 

تناط باملركز املهام اآلتية:
١- وضع اخلطط والبرامج 
الالزمة إلعــداد القياديني في 

الدولة.
٢- دراســة احتياجــات 
ومتطلبات اجلهات احلكومية 
مــن القيــادة العليــا ووضع 

البرامج الالزمة إلعدادهم.
٣- وضــع مهــام وأهداف 

والبرنامج اخلاص لكل منها.
٢- تشــكيل اللجــان لعمــل 
الدراسات واالقتراحات الالزمة.
٣- وضع الهيــكل التنظيمي 
واللوائــح اإلداريــة واملالية 

والوظيفية للمركز.
٤- حتديد امليزانية الثانوية 
واخلطــة اخلمســية للمركز 

واعتماد كل منهما.
٥- تلقــي طلبات الترشــيح 
الدولة  املقدمــة مــن وزارات 
وإداراتها والهيئات واملؤسسات 
العامة والشركات التي متلك 

الدولة رأسمالها بالكامل.
٦-. حتديث البرامج على ضوء 
املستجدات ومتطلبات العمل 

وخطط التنمية.
٧- مراجعة وتقييم املتقدمني 
للبرامج القيادية والتأكد من 

من تاريخ نشره في اجلريدة 
الرسمية.

(املادة الثامنة)

على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصه 
- تنفيــذ هذا القانون. وجاءت 
املذكــرة اإليضاحيــة لالقتراح 
بقانون كما يلي: من أجل النهوض 
بإنتاجية العمل يجب إعداد جيل 
شــاب قادر على العمل بكفاءة 
عالية تكون لديه مهارات قيادية 
متوائمة مع الرؤية املستقبلية 
للكويــت (٢٠٣٥) والتي تهدف 
للتحــول ملركز مالــي وجتاري 
جاذب لالستثمار، فيجب تأهيل 
جيــل من القيادات الشــابة من 
أجل ضخ دماء جديدة في عروق 
األجهزة احلكومية، فإن أهمية 
تولية الشباب وإعداد صف ثان 
من القيادات تكمــن في ضمان 
استمرار عجلة التنمية الشاملة.

ونظرا حلاجة البالد في هذه 
املرحلــة لقيادات شــابة ذوي 
كفاءة عاليــة لتحقيق التنمية 
والتطوير على األصعدة كافة 
وفي جميع اجلهات احلكومية، 
فقد أعد هــذا االقتراح بقانون 
إلنشــاء مركز إعداد القياديني، 
القيــادي  للنهــوض بالعمــل 
الذي ينتــج عنه تطورا لألداء 

احلكومي في قطاعاته كافة.

كفاءتهم لاللتحاق بالبرنامج.
(املادة الرابعة)

يصــدر بتشــكيل مجلس 
اإلدارة قرار من مجلس الوزراء 
بناء على عرض وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ويحدد 

هذا القرار مكافآت األعضاء.
(املادة اخلامسة)

تضع الالئحــة التنفيذية 
لهذا القانون قواعد وإجراءات 
ســير عمــل مجلــس اإلدارة 
والنصــاب الالزمــة لصحــة 
انعقــاده وإصدار قراراته وال 
تكون قرارات املجلس نافذة إال 
بعد اعتمادها من وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
(املادة السادسة)

تكــون للمركــز ميزانية 
ملحقة وتبدأ الســنة املالية 
لــه مع بداية الســنة املالية 
للدولة وتنتهي بنهايتها على 
أن تبدأ السنة املالية األولى 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
وحتى نهاية الســنة املالية 

التالية.
(املادة السابعة)

تصدر الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون خالل ستة أشهر 

يكون له االستقالل املالي واإلداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

د.محمد احلويلة

محددة لتطوير قدرات كل فئة 
من فئات القياديني بواســطة 

برامج متخصصة.
٤- االطالع واالستفادة من 
جتارب الدول األخرى والتعاون 
مع اجلهات األكادميية العاملية 
املتخصصــة بإعــداد برامــج 

القياديني.
٥- إنشــاء قاعدة بيانات 

للمرشحني للبرامج.
٦- متابعة خطط التنمية 
وإعــداد القياديني املنوط بهم 

تنفيذ هذه اخلطط.
املســتمر  التقييــم   -٧
للقياديــني ومتابعــة أدائهــم 
وتطويــر مهاراتهــم ضمــن 
املعايير التي يحددها مجلس 

إدارة املركز.
٨- تعزيز قدرات القياديني 
احلاليــني والذيــن لم تضمن 
خدمتهم في تاريخ العمل بهذا 
القانون وإحلاقهــم بالبرامج 
املتخصصــة احملددة من قبل 

املركز.
(املادة الثالثة)

يتولى إدارة املركز مجلس 
إدارة مكونا من خمسة أعضاء 
مــن حملة الشــهادات العليا، 
ويتم اختيار مدير املركز من 
بينهم، ويتولى املهام اآلتية:

١- حتديــد الفئــات القيادية 

خالد العتيبي يسأل عن أسباب عدم التوسع
 في تعيني وكالء النيابة من املواطنني

تقدم النائب خالد العتيبي 
العــدل  إلــى وزيــر  بســؤال 
عبدالعزيــز املاجد استفســر 
منــه عــن تعيــني ٦٠ مواطنا 
فقط لشــغل وظيفــة «باحث 
مبعهــد  قانونــي»  مبتــدئ 
القضائية  الكويت للدراسات 
والقانونية، متهيدا لتعيينهم 
وكالء للنيابة، وأســباب عدم 
التوسع في التعيني على الرغم 
من حاجة املؤسسة القضائية 
لوكالء نيابة جدد بهدف تكويت 
القضاء خالل السنوات القادمة. 

وقــال في مقدمة الســؤال: لقــد اعتمد املجلس 
األعلى للقضاء منذ أيام قليلة أسماء املقبولني 
لشــغل وظيفــة باحث مبتــدئ قانوني مبعهد 
الكويت للدراسات القضائية والقانونية، متهيدا 
لتعيينهــم وكالء نيابة، بعد اجتيازهم الدورة 
املقررة لهم، وجاء في اخلبر أن الدفعة اجلديدة 
تضمنت ٦٠ باحثا بينهم ١٣ امرأة. وقد الحظنا 
تعيــني هذا العدد فقط مــن الباحثني القانونني 

املبتدئــني متهيــدا لتعيينهم 
وكالء نيابــة علــى اعتبار أن 
عدم التوســع في التعيينات 
ال يتوافــق مــع التصريحات 
احلكومية بتكويت املؤسسة 
القضائيــة والتي تبدأ بوكيل 
نيابة.  وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي: ١ - خرجت تصريحات 
حكومية في السنوات املاضية 
تؤكــد تبنــي الــوزارة خطة 
لتكويت القضــاء، لذا يرجى 
تزويدي بهذه اخلطة ومراحلها 
املختلفة، وموعد االنتهاء منها. 
٢ - كــم عدد مــن مت تعيينهم مــن املواطنني 
لشغل وظيفة باحث مبتدئ متهيدا لتعيينهم 
وكالء للنيابة في آخر خمس سنوات؟ وملاذا لم 
تتوسع الوزارة في تعيني الباحثني املبتدئني 

لسد العجز الذي يعاني منه مرفق القضاء؟
٣ - كــم عــدد وكالء النيابة غيــر الكويتيني 
ودرجاتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم ومواعيد 

انتهاء خدماتهم في البالد؟

خالد العتيبي

عالية اخلالد: املطالبة بإلغاء جهاز «البدون» 
انحراف عن مسار حتقيق اإلصالح

قالت النائب عالية اخلالد 
إن قضيــة املقيمــني بصورة 
غيــر قانونيــة قضية قدمية 
اللحظــة،  وليســت وليــدة 
واهمال معاجلتها بالســابق 
منذ اكثــر من ٦٠ عاما وعلى 
مدى عدة حكومات ومجالس 
امة متعاقبة ادى الى تفاقمها 
اليوم فيمــا وصلت اليه، اال 
ان ذلك ال يبــرر اإلبقاء على 
حالــة االهمال فــي املعاجلة، 
وفــي الوقت نفســه ال ميكن 
معه قبول عرقلة واعاقة كل 

جهد اصالحي وجاد إلغالق هذا امللف السيادي 
واالمني. وتابعت اخلالد ان تلك اجلهود اسفرت 
عن كشف تداعياته اخلطيرة مدعمة باملستندات 
التي يجب ان تعالج معاجلة ال تخل بالقوانني 
املعمول بها وال متس ســيادة الدولة أو أمنها 
وتكويــن هويتهــا الوطنية، ومبــا يكفل عدم 
حماية املزورين واملدعني على حساب املستحقني 

واملستوفني لشروط معاجلة اوضاعهم.
وأضافت ان ما يتم تداوله من صياغة قانون 
تبنته جمعية احملامني نيابة عن مجموعة من 
االشخاص هو خلط بني الفئات التي سبق ان 
مت فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ التواجد 
في الكويت، ومحاولة إلعادة املشكلة من نقطة 

املعاجلة احلقيقية الى نقطة 
البداية ووالدة املشــكلة قبل 
ستة عقود. وتابعت: ان بناء 
التشــريعات ال يبنــى علــى 
العاطفــة، امنــا يبنــى على 
حتقيق العدالــة، وليس من 
العدالة واإلنصاف أن يشرعن 
العبــث بالهويــة الوطنيــة، 
كما ان اخلطــأ الذي ارتكبته 
حكومــات ومجالس ســابقة

ال يولد حقا.
وقالت: ان املطالبة بإلغاء 
املركــزي ملعاجلــة  اجلهــاز 
اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية انحراف 
عن مسار حتقيق االصالح ألهم قضية، فمثل 
تلك املطالبات فاقدة مشروعيتها الدستورية 
والقانونية ما لــم تنب على بينة ودليل تدعم 
االدعاءات التي يروجها البعض، وما لم يقدم 
مبوازاة ذلك مشروع دستوري وقانوني بديل، 
اذ تنص املادة ٧٣ من الدستور على أن «يضع 
األمير مراسيم لوائح الضبط واللوائح الالزمة 
لترتيب املصالح واالدارات العامة مبا ال يتعارض 
مع القوانــني»، وان كان هناك من البعض من 
يشكك في أداء اجلهاز فعليه ان يدرك ان رأيه 
جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه 
ال جتعل منه أنه يجب أن يؤمن برأيه اآلخرون.

عالية اخلالد

عبدالكرمي الكندري: «التشريعية» 
أقّرت اقتراحي لتكويت الوظائف

قال النائب د.عبدالكرمي الكندري ان اللجنة التشريعية أقرت 
أمس االقتراح الذي تقدم به لتكويت الوظائف العامة بالدولة 

وأحالته إلى جلنة املوارد البشرية.
 وأضاف: لذلك نأمل من الزمالء في اللجنة والذين ال يقلون 
حرصا مني، االنتهاء من هذا القانون، وبإذن اهللا مستمر مبتابعة 

د.عبدالكرمي الكندريملف تنفيذ سياسة اإلحالل.


