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«الصحية»: ضم ربات البيوت و«الشيخوخة» واملستفيدين من التأمينات 
ومتلقي األنصبة واملعاقني إلى التأمني الصحي للمتقاعدين «عافية»

ناقشت جلنة الشؤون الصحية والعمل في 
اجتماعهــا أمس تكليف املجلــس للجنة، بحث 
موضــوع التأمني الصحــي للمتقاعدين «تأمني 
عافية» ودور وزير الصحة مبمارسة صالحياته 
بإضافة شرائح جديدة له. كما ناقشت اللجنة 
قضية تأخر توفير اخلدمات الصحية في بعض 
املناطق السكنية، إضافة إلى بحث توفير األدوية 

في املنشآت الصحية.

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شــمس في 
تصريح صحافي باملركز االعالمي ملجلس االمة 
إن اللجنة ناقشــت بحضور وزيــر الصحة د. 
أحمد العوضي وقيادات الوزارة تفاصيل توزيع 
مبالغ التأمني الصحي على املتقاعدين «عافية» 

واجلوانب التي يشملها.
وقــال إن هنــاك جوانــب يحتاجها املريض 
وجوانب أخرى ال يحتاجها بينما يطلب تغطية 

خدمات أخرى، مشــيرا إلى أهمية دراســة هذه 
اجلوانب.

واضاف شمس انه مت بحث قدرة املستشفيات 
وإمكانياتها في استيعاب إضافة بعض الفئات 
األخــرى إلى «تأمني عافية» مثل ربات البيوت، 
ومن هم في سن الشيخوخة، واملستفيدين من 
التأمينات االجتماعية ومتلقي األنصبة من ذويهم 

املتوفني، واملعاقني أصحاب اإلعاقة الشديدة.

وذكــر انه متت أيضــا مناقشــة توفير كل 
اخلدمــات للمرضى وتوفير ســبل الراحة لهم 
ومرافقيهم، وتسهيل مواعيد املراجعات وغيرها 
من األمور اخلدماتية، كذلك توفير أماكن خاصة 
للمعاقني في املستشفيات، وإعطائهم االولوية 

النهم يحتاجون االهتمام االكبر.
وبني شــمس أنــه من النقــاط املهمــة التي 
أثيرت هي نقص األدوية وارتفاع أسعارها في 

الصيدليــات اخلاصة مقارنة بالدول املجاورة، 
وايضا نقص بعض األدوات في املختبرات.

وقال شمس إنه سيتم استكمال النقاش في 
هذه املواضيــع في االجتماعــات املقبلة بهدف 
إجناز ما ينفع املواطنني بإضافة بعض الفئات 
لبطاقة «عافية» وحل مشكلة النقص في األدوية 
واملستلزمات الطبية ومراعاة مستويات األسعار 

وأن تكون مناسبة وفي متناول اجلميع.

بحثت قضية تأخر توفير اخلدمات في بعض املناطق السكنية وتوفير األدوية في املنشآت الصحية

د. احمد العوضي ود. مصطفى رضا هاني شمس متحدثا أسامة الشاهني وخليل الصالح والصيفي الصيفي وهاني شمس 

عبداهللا األنبعي: ٢٨ نائبًا وّقعوا اقتراحًا بقانون لتطبيق نظام القوائم 
النسبية في انتخابات مجلس األمة لالنتقال إلى العمل اجلماعي

أعلن النائب عبداهللا األنبعي عن تقدمه 
باقتــراح بقانون لتطبيــق نظام القوائم 
النسبية في االنتخاب، مبينا أن االقتراح 

وقع عليه ٢٨ نائبا. 
وقــال األنبعــي في تصريــح باملركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمة: نبشــر الكويت 
والكويتيــني في هذه املرحلــة االنتقالية 
التي سننتقل فيها من العمل الفردي إلى 
العمل اجلماعي ومــن ضيق الفردية الى 

رحابة العمل اجلماعي.
ورأى أنــه خالل ٦٠ عاما من التجربة 
الدميوقراطية كان العمل الفردي يتسبب في 

وأد التشريعات حتى وإن كانت تشريعات 
ذات جــودة عالية. وأكد ان نظام القوائم 
النسبية سيؤدي إلى تسريع عجلة إجناز 
التشريعات وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات 
حتقيق اإلصالحات السياســية املتعلقة 
بتعديــالت الالئحــة الداخليــة وقانــون 

املفوضية العليا لالنتخابات.
وشدد على أن املطالب األساسية للشعب 
الكويتي مثل معاجلة القضية اإلسكانية 
واالقتصادية وتكويت الوظائف وملفات 
النصب العقــاري والقبــول في اجليش 
وغيرها لن تتحقق إال بإيجاد بيئة صاحلة 

تعمل بشكل جماعي في املرحلة االنتقالية 
للعمل البرملاني.

ونوه بــأن البرملانات والدميقراطيات 
تطور نفسها لذلك يجب أن تكون البداية 
بتطبيــق نظام القوائم النســبية وإقرار 

قانون املفوضية العليا لالنتخابات.
وثمن احلــس الوطني جلميع النواب 
الذين وصلوا ملجلس األمة بنظام الصوت 
الواحــد واستشــعروا هــذه املســؤولية 
الوطنية ووقعوا على هذا االقتراح، مبينا 
أن العدد فــي ازدياد في قادم األيام نظرا 

لوجود جتاوب كبير مع املقترح.

وأعرب عــن أمله في أن يرى القانون 
النور في القريب العاجل السيما مع تقدمي 
١٠ طلبات اســتعجال مناقشــة االقتراح 
مبجلــس األمة باإلضافة إلى قانون املدن 
اإلسكانية وقانون تعارض املصالح وقانون 

إنشاء املفوضية العليا لالنتخابات.
وأكد أن الهدف هو خلق بيئة مستدامة 
للكويــت والكويتيني صاحلــة من حيث 
اجلانب السياسي وحتسني املخرجات مبا 
يحقق كل املطالب الشعبية التي يترقبها 
الكويتيون، ولكي يصوت الناخبون بناء 
على برامج عمل وليس على أسماء وأفكار 

فردية أو عالقات شخصية.
وأوضح أن املؤسسة التشريعية تدار 
باألغلبيــة، وبالتالي فإن نظــام القوائم 
النسبية سيحقق القدرة العددية لإلسراع 
في إجناز التشريعات والبرامج والتعهدات 
التي تقطــع في االنتخابــات، معتبرا أن 
االقتراح بالقانون سيكون مغيرا للمستقبل 
البرملاني في الكويت. وأعرب عن شكره 
للشــعب الكويتي الذي أخرج هذا العدد 
من النواب الذين لديهم احلس الكبير من 
املسؤولية، كما أعرب عن شكره للنواب 

الذين تفاعلوا مع االقتراح.

سيحقق القدرة العددية لإلسراع في إجناز التشريعات والبرامج والتعهدات

عبداهللا األنبعي

عيسى الكندري يقترح املساواة بني الذكور واإلناث
في املعاش التقاعدي للمعاقني واملكلفني برعايتهم

عادل الدمخي لشمول توصية منح معاش استثنائي
أو نهاية اخلدمة العسكريني دون قصرها على الضباط

عيســى  النائــب  قــدم 
اقتراحــا بقانون  الكنــدري 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ في شأن 
ذوي  األشــخاص  حقــوق 

اإلعاقة.
وبقضــي االقتــراح بــأن 
يســتحق املؤمــن عليــه أو 
املســتفيد الذي يرعى معاقا 
إعاقة متوســطة أو شــديدة 
معاشــا تقاعديــا كامــال إذا 
بلغت مدة خدمته احملسوبة 
في املعاش ١٥ ســنة للذكور 
واإلناث في حــاالت اإلعاقة 
املتوسطة و١٠ سنوات للذكور 
واإلناث في حــاالت اإلعاقة 

الشديدة.
كما يقضي بأنه في حاالت 
الدائمة،  الشــديدة  اإلعاقــة 
املكلــف  يجــوز أن يكــون 

بالرعاية شخصان اثنان.
وفيما يلي نص االقتراح:
(مــادة أولى): يســتبدل 
بنصوص املادتني (٤١، ٤٢) 
من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠
املشار إليه النصوص التالية:
مــادة (٤١): اســتثناء من 

قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا 
برغبة لشمول التوصية الصادرة من 
اللجنة الرباعية مبنح معاش استثنائي 
أو مكافأة نهاية اخلدمة لكل العسكريني 
في القطاعات العسكرية دون قصرها 
على الضباط حرصا على املساواة أمام 

الوظيفة العامة.
وجاء في نص االقتراح: منى إلى 
علمنــا أن اللجنــة الرباعية اخلاصة 

بالقطاعات العسكرية (اجليشـ  احلرس 
الوطني ـ الشــرطة ـ اإلطفاء) رفعت 
توصية مبنح معاش اســتثنائي ملن 
تقاعد من الضباط بعد تاريخ ١ يناير 
٢٠١٥، ولم يستفد من ميزات التقاعد 
أسوة مبن ترك اخلدمة قبله ولم يستفد 
من العالوات األخيرة التي مت صرفها 
للعسكريني، وحيث ان هذه التوصية 
اقتصرت علــى الضباط دون ضباط 

الصف واألفراد.
لذا، أتقدم باالقتراح برغبة بشمول 
التوصية الصادرة من اللجنة الرباعية 
مبنح معاش استثنائي أو مكافأة نهاية 
اخلدمة لكل العسكريني في القطاعات 
العسكرية دون قصرها على الضباط 
حرصا على املساواة أمام الوظيفة العامة 
وحتقيقا للعدالة جلميع العســكريني 

املنتمني للقطاعات العسكرية.

املرتب إذا بلغت مدة اخلدمة 
احملسوبة في املعاش ١٥ سنة 
للذكور واإلنــاث في حاالت 
اإلعاقة املتوسطة و١٠ سنوات 
للذكور واإلنــاث في حاالت 
اإلعاقة الشديدة، وال يشترط 
للحصول علــى املعاش في 
هــذه احلالــة بلــوغ ســن 
معينة، وذلك وفقا للشروط 
والضوابــط التــي تضعهــا 
الهيئة باالتفاق مع مؤسسة 

التأمينات االجتماعية.
فقرة  تضاف  ثانية):  (مادة 
أخيــرة إلــى املــادة ٢٥ مــن 

شــديدة معاشــا تقاعديا إذا 
بلغت مدة خدمته املعاشية 
١٥ سنة للذكور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة املتوسطة و١٠
سنوات للذكور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة الشديدة، وذلك 
جلعل املعيــار التمييز على 
أســاس اإلعاقة وليس على 
اجلنس وســاوى بني الذكر 
واألنثى، وذلك تسهيال على 
من يرعــون املعاقني ودعما 

ألوضاعهم املالية.
وفق هذا االقتراح بقانون، 
رؤي أن تضاف فقرة جديدة 
إلى املــادة ٢٥ تقضــي بأنه 
في حاالت اإلعاقة الشــديدة 
الدائمة يجوز أن يكون املكلف 
بالرعاية شخصان اثنان وذلك 
وفقا للشــروط والضوابط 
التي تضعها الهيئة، وذلك بدال 
من شخص واحد وفق النص 
احلالي وحصر ذلك في حالة 
اإلعاقة الشديدة الدائمة فقط، 
مراعاة لظروف هذه الفئة إذ 
إنه فــي كثير من األحيان ال 
يكفي شخص واحد لرعاية 

املعاق.

القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠
املشار إليه نصها اآلتي:

مادة (٢٥) - فقرة أخيرة:
«وفــي حــاالت اإلعاقــة 
الدائمــة، يجــوز  الشــديدة 
أن يكــون املكلــف بالرعاية 
شــخصان اثنان وذلك وفقا 
التي  للشــروط والضوابط 

تضعها الهيئة».
علــى رئيس  (مادة ثالثة): 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
على ما يلي: كشفت املمارسة 
العمليــة بعض الثغرات في 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في 
شأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وحتديدا في املواد ٢٥
واملــادة ٤١ واملادة ٤٢، األمر 
الذي اقتضى هــذا االقتراح 
املذكــورة،  املــواد  لتعديــل 
حيث عدل االقتراح في املادة 
األولــى منه نص املادتني ٤١
و٤٢ بحيث يستحق املؤمن 
عليه أو املستفيد الذي يرعى 
معاقــا إعاقــة متوســطة أو 

عيسى الكندري

د. عادل الدمخي

التأمينــات  أحــكام قانــون 
االجتماعية وقانون معاشات 
العسكريني يستحق املؤمن 
عليه أو املستفيد الذي تقرر 
اللجنة الفنية املختصة أنه 
معاق معاشا تقاعديا يعادل 
١٠٠٪ من املرتب إذا بلغت مدة 
اخلدمة احملسوبة في املعاش 
١٥ سنة للذكور واإلناث في 
حــاالت اإلعاقة املتوســطة، 
و١٠ سنوات للذكور واإلناث 
في حاالت اإلعاقة الشــديدة 
وال يشــترط للحصول على 
املعاش في هذه احلالة بلوغ 
ســن معينــة، وذلــك وفقــا 
التي  للشــروط والضوابط 
تضعهــا الهيئة باالتفاق مع 
العامة للتأمينات  املؤسسة 

االجتماعية.
مــادة (٤٢): اســتثناء من 
التأمينــات  أحــكام قانــون 
االجتماعية وقانون معاشات 
العسكريني يستحق املؤمن 
عليــه أو املســتفيد املكلــف 
قانونا برعاية معاق ذي إعاقة 
متوســطة أو شديدة معاشا 
تقاعديــا يعــادل ١٠٠٪ مــن 

أسامة الشاهني ملعاجلة انقطاع 
الكهرباء واملياه عن حديقة السد

قدم النائب أســامة 
الشاهني اقتراحا برغبة 
بشأن معاجلة انقطاع 
التيار الكهربائي واملياه 
عن حديقة الســد في 

الشعب.
وقال الشــاهني في 
مقدمة اقتراحه: إنه ملا 
كان الهدف األساســي 
من بنــاء احلدائق هو 
اســتمتاع النــاس بها 
وبجمال مســطحاتها، 
كما أنها تعتبر املكان 

املتاح أمام اجلميع ملمارســة مختلف 
األنشطة الرياضية والترفيهية.

ونظرا لإلهمال الــذي تعاني منه 
احلدائــق العامة فــي الكويت بصفة 
عامــة، وحديقة «الســد» في منطقة 
الشعب قطعة ٧ بصفة خاصة، ولعل 
أبرزها انقطاع التيار الكهربائي واملياه 
وقلة العناية واالهتمام مبرافقها، فإنني 

أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
«ســرعة حــل ومعاجلة مشــكلة 
انقطــاع التيار الكهربائي واملياه عن 
حديقة السد مبنطقة الشعب قطعة ٧

وصيانة جميع مرافقها وتوفير جميع 
اخلدمات الالزمة لرواد احلديقة».

ووجه النائب أسامة الشاهني سؤاال 
إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمــي د. حمد العدواني، 
طالب فيه بتزويده وإفادته باآلتي: 

١ ـ هــل مت رصد جتــاوزات مالية 
في عقود شــركات النظافة املتعاقدة 
مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في العامني احلالي والفائت؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بعدد التجاوزات، وما اإلجراءات التي 
مت اتخاذها حيال الشركات املخالفة ؟

٢ ـ هل مت صرف فواتير لشركات 

رصــد  مت  متعاقــدة 
مخالفات عليها؟

٣ ـ هــل مت صــرف 
فواتير لشركات عقود 
املتعاقدة مع  النظافة 
الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب من 
غير مرورها والتدقيق 
عليها من قبل رئيس 
إذا  القســم املختص؟ 
كانــت اإلجابــة بنعم 
يرجى تزويدي بعدد 
الفواتير، وما اإلجراءات 
املتبعة في صرف الفواتير لشركات 

النظافة املتعاقدة.
٤ـ  هل مت تغيير بنود عقود شركة 
خدمات النظافة املتعاقدة في املواقع 

املختلفة بعد توقيعها؟
٥ـ  هل قامت اإلدارة بتركيب أجهزة 
البصمة اخلاصة بعمالة عقود النظافة 

املنصوص عليها بالعقد؟
٦ ـ مــا االجراءات التــي قامت بها 
«الهيئــة» بخصوص كتــاب «ديوان 
احملاســبة» بوقــف جميــع الفواتير 
الصادرة لعقود شركات النظافة إلى 
ان يتم العمل على تصحيح األخطاء 

ووقف التجاوزات في تلك العقود؟
٧ ـ هــل مت أخــذ موافقــة ديــوان 
احملاســبة قبل صرف تلــك الفواتير 

املشار إليها بكتاب الديوان؟
٨ـ  هل هناك عقد من عقود النظافة 
لم تتم ترسيته علما بأنه مت احتسابه 
فــي ميزانية «الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» في العام السابق؟
٩ ـ مــا االجراءات التي متت لندب 
إدارة اخلدمــات  واختيــار «مديــر 
العامة» مــن (اختبارات) و(مؤهالت 
علمية) و(اخلبرة العملية) و(التدرج 

الوظيفي) داخل تلك االدارة؟

في منطقة الشعب السكنية

أسامة الشاهني

النظافة  شركات  عقود  في  مالية  جتاوزات  رصد  مت  هل 
التطبيقي والتدريب؟ للتعليم  العامة  الهيئة  املتعاقدة مع 


