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أسامة الشاهني: جتديد التأمني الصحي 
للديبلوماسيني العاملني في «اخلارجية»

..ويقترح زيادة املكافأة التشجيعية 
لإلداريني في ديوان عام «اخلارجية»

..وتنظيم تنقالت املوظفني اإلداريني
في «اخلارجية» للعمل في البعثات

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتــراح برغبة 
التأمني  باستعجال جتديد 
الصحــي للديبلوماســيني 
واإلداريــني العاملــني فــي 
ديوان عام وزارة اخلارجية.
ونص االقتراح على ما 
يلي: نظرا للدور الكبير الذي 
يقوم به املوظفون اإلداريون 
العاملون في  الكويتيــون 
وزارة اخلارجيــة، والذي 
ال يقل مســؤولية عن دور 
العاملــني فــي  إخوانهــم 

السلكني الديبلوماسي والقنصلي، وانطالقا 

من هــذا، ولوجود مطالب 
مســتحقة لهــم وتنفيذها 
سيكون حافزا لهم لتقدمي 
املزيد من اجلهود، وحتقيق 
الرضا الوظيفي، لذا فإنني 
أتقــدم باالقتــراح برغبــة 

التالي:
االستعجال في «جتديد 
التأمني الصحــي» وفقا ملا 
نــص عليه املرســوم رقم 
٢٠١٧/٢١ للديبلوماســيني 
واإلداريــني العاملــني فــي 
ديوان عام وزارة اخلارجية، 
حيث إنه متوقف منذ شهر أكتوبر عام ٢٠٢٠.

قدم النائب أسامة الشاهني اقتراحا برغبة 
بزيادة املكافأة التشجيعية للموظفني اإلداريني 
في ديوان عام وزارة اخلارجية أسوة مبا مت 
إقراره لزمالئهم املوظفني العاملني في ديوان 

عام الوزارة عام ٢٠١٩.
ونص االقتراح على ما يلي: نظرا للدور 
الكبير، الذي يقوم به املوظفون اإلداريون 
الكويتيون العاملون في وزارة اخلارجية، 
والذي ال يقل مســؤولية عن دور إخوانهم 

العاملني في السلكني الديبلوماسي والقنصلي، 
وانطالقا من هذا، ولوجود مطالب مستحقة 
لهم وتنفيذها سيكون حافزا لهم لتقدمي املزيد 
من اجلهود، وحتقيق الرضا الوظيفي، لذا 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: «زيادة 
املكافأة التشجيعية للموظفني اإلداريني في 
ديــوان عام وزارة اخلارجية أســوة مبا مت 
إقراره إلخوانهم املوظفني العاملني في ديوان 

عام الوزارة عام ٢٠١٩».

قــدم النائب أســامة الشــاهني اقتراحا 
برغبة بوضع آلية لتنظيم تنقالت املوظفني 
اإلداريني فــي وزارة اخلارجية، للعمل في 
البعثات اخلارجية (بحد أقصى ٨ سنوات) 

أسوة بنظرائهم الديبلوماسيني.
ونص االقتراح على ما يلي:

نظــرا للــدور الكبيــر، الذي يقــوم به 
املوظفون اإلداريون الكويتيون العاملون 
في وزارة اخلارجية، والذي ال يقل مسؤولية 
عــن دور إخوانهــم العاملني في الســلكني 

الديبلوماسي والقنصلي، وانطالقا من هذا، 
ولوجود مطالب مســتحقه لهم وتنفيذها 
سيكون حافزا لهم لتقدمي املزيد من اجلهود، 
وحتقيق الرضا الوظيفي، لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي: «وضع آليه لتنظيم 
تنقــالت املوظفــني اإلداريــني فــي وزارة 
اخلارجيــة، للعمل في البعثات اخلارجية 
(بحد أقصى ٨ ســنوات) أسوة بنظرائهم 
الديبلوماسيني، وتثبيت شهر يناير سنويا 

موعدا لكشف التنقالت».

واإلداريني العاملني في ديوان عام الوزارة

اسامة الشاهني

خالد الطمار لوزير التربية: ما أسباب وإجراءات الوزارة لتحصيل الغرامات املالية؟
وّجه النائب خالد الطمار سؤاال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د.حمد العدواني قال في مقدمته: للمال العام حرمة يجب 
مراعاتها والتزام اجلهات احلكومية مبطالبة الشــركات املتعاقدة معها 
مبا عليه من غرامات واجبة ومســتحقة أمر البد منه ملا ستحققه تلك 
الغرامات من فائق مالي وما يحققه من التزام الشركات ببنود العقود 
املنصوص عليها والتي تلزم الشركة املنفذة بقوة القانون العمل بها.

وطالب تزويده وإفادته بالتالي:
١- ما األســباب واإلجراءات التــي اتخذتها الوزارة لتحصيل الغرامات 

املالية الواجبة على الشركات وفق ما يلي:-
أ - الغرامــات املســتحقة بالعقد رقم (٨٢) اخلــاص باملناقصة رقم (م 
ع/٢٠١٣/٦٠-٢٠١٤) بشــأن توريــد ونقل وتركيب وتشــغيل وصيانة 

ومتديدات وبنود شبكات حاسوبية وملحقاتها. 
ب - الغرامات املستحقة والواجبة على الشركة نتيجة مخالفتها لشروط 
العقــد رقــم (٥٦) باملناقصة رقم (م ع/٢٠١٦/٥٧-٢٠١٧) بشــأن توفير 
استشــاريني اخصائيني حاســب آلي لتقدمي الدعــم الفني التخصصي 

في مجال نظم املعلومات بشــأن كفالتها للعمالة وفقا للمادة (١٨) في 
الشروط اخلاصة تقيدا باملادة (١١) من العقد.

ت - الغرامات املستحقة بشأن أعمال العقد رقم (٦٠) اخلاص باملناقصة 
رقم (م ع/٢٠١٠/٥٥-٢٠١١) بشــأن ربط مدارس وزارة التربية بشــبكة 

واسعة النطاق (ألياف ضوئية) بديوان عام الوزارة.
٢- ما السبب في عدم قيام الوزارة بعرض موضوعات العقود اخلاصة 

بإيجار سكن املعلمات مع بلوغها النصاب القانوني؟
٣- ما الســبب في اســتمرار قبول الوزارة كفالة التأمــني النهائي مبا 
نســبته (١٠٪) من القيمة اإلجمالية للعقد رقم (٣ م ع/١-٢٠١٥/٢٠١٤) 
بشأن أعمال احلراسة ملدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية 
باملخالفة للشــروط العامــة للعقد واخلاصة بالتأمــني النهائي والتي 

تقضي بأن تكون قيمة التأمني النهائي (٢٠٪)؟
٤- ما املشاريع اخلاصة باملركز الوطني لتطوير التعليم التابعة للخطة 

اإلمنائية للدولة، وما نسبة اإلجناز بها حتى تاريخه؟
٥- هل مت تشكيل فرق وجلان داخل املركز الوطني لتطوير التعليم؟ 

إذا كانــت اإلجابة بنعم، يرجى موافاتنــا بصورة ضوئية من محاضر 
تلك اللجان واملهام اخلاصة بها وما مت حتقيقه من نتائج ملموسة؟

٦- هل مكاتب املركز الوطني لتطوير التعليم تتبع الوزارة أم مستأجرة؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم كونها مســتأجرة، هل مت عرض موضوع العقد 

على اجلهات الرقابية؟ 
٧- يرجى إفادتنا بأسباب ذلك على الرغم من وجود العديد من املباني 
التابعة للوزارة املغلقة والتي ستوفر في ميزانية الوزارة وبالتالي توفر 
في ميزانية الدولة وما مت من إجراءات حول هذا املوضوع حتى تاريخه.
٨- ما ســبب عدم شغل الوزارة لعدد (٥١) وظيفة إشرافية بالوحدات 
التنظيميــة املعتمــدة بالهيــكل التنظيمي وفقا لقــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٦ بشأن شروط شغل الوظائف اإلشرافية؟

٩- تضخم رصيد احلسابات النظامية بالوزارة (ديون مستحقة للحكومة 
والبالغــة ١٧،٣٥١،١٨٢٫٠٠٠ د.ك)، فما الســبب وراء تأخر حتصيل تلك 
املبالــغ حفاظا على املال العام؟ يرجى تزويدي بجدول مفصل بأوقات 

حتصيل تلك املبالغ وفق جدول زمني واضح.
خالد الطمار

«املالية» تدعو اجلهات احلكومية اخلميس املقبل ملناقشة 
اقتراحات تتعلق بالقروض وحتسني مستوى معيشة املواطنني

سامح عبداحلفيظ

ناقشــت جلنــة الشــؤون 
فــي  واالقتصاديــة  املاليــة 
اجتماعها أمــس مجموعة من 
االقتراحــات بقوانني بحضور 

اجلهات احلكومية املعنية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
شعيب املويزري في تصريح 

الكثيــر من القضايــا املتعلقة 
باختصاصات جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية، مبينا أن 
هــذه املقترحات مختلفة منها 
مــا يتعلق بالقروض وقضايا 

أخرى.
وأوضح املويزري أن اللجنة 
ســتوجه الدعوة إلــى بعض 
اجلهــات احلكوميــة حلضور 

تنفيذ أو إقرار هذه االقتراحات 
بقوانني. وبني أن موضوعات 
االقتراحــات تتعلــق بتوفير 
سبل العيش الكرمي للمواطنني 
وبعض القضايا األخرى املهمة، 
متمنيا أن يتــم إقرار كل هذه 
االقتراحــات لصالح الشــعب 

الكويتي.
ورأى أن مجلس األمة ليس 

وأكــد املويــزري أن البلد 
بخير وثرواته كبيرة وعظيمة 
وتعود ملكيتها في األصل إلى 
الشعب الكويتي الطيب، معربا 
عــن تفاؤله بتحقيــق الكثير 
مما ينتظره الشعب الكويتي، 
ورفع معاناة الكثير من األسر 

الكويتية.
وأضاف ان املراحل املقبلة 

اجتماع اللجنة يوم اخلميس 
املقبل، سيتم خالله التصويت 
على بعض االقتراحات بقوانني 
ومن ثم إدراجهــا على جدول 

أعمال اجللسة املقبلة.
وأكد أن اللجنة حتتاج في 
الكثيــر من هــذه االقتراحات 
إلى الــرأي احلكومي وبعض 
املعلومات املتعلقة بتطبيق أو 

بحاجة إلى عقد جلسة خاصة 
ملناقشــة هذه االقتراحات بل 
تكفــي جلســة عاديــة واحدة 
لعــرض كل هــذه االقتراحات 
بقوانني، مؤكدا حرص أعضاء 
اللجنــة علــى كل مــا يتعلق 
الظروف املعيشية  بتحســني 
لألســر الكويتيــة وأن ينتفع 
الشعب الكويتي من ثروة البلد.

وإقــرار  مناقشــة  ستشــهد 
قوانــني أخــرى، متمنيــا من 
الشــعب الكويتي أال يتصور 
أن هنــاك تأخيــرا فــي إقــرار 
االقتراحــات والقوانــني، ألن 
األمر يتطلــب عقد اجتماعات 
مع األطراف احلكومية وحتديد 
مواعيــد للجان وتداخالت في 
االختصاصات مع جلان أخرى.

شعيب املويزري: املجلس ليس بحاجة إلى عقد جلسة خاصة ملناقشة االقتراحات بل تكفي جلسة عادية واحدة لعرضها

عبداهللا األنبعي وحامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا فهاد خالل االجتماع أسيل املنيفي وأحمد الثنيان وسحر الرميح أثناء االجتماع

باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن 
اللجنة ناقشت بعض املقترحات 
التي وصلت من جلنة الشؤون 
التشــريعية والقانونية يوم 
األربعاء املاضي وقامت بدعوة 
بعض اجلهات احلكومية املعنية 
للوقوف على رأيها بخصوص 

املقترحات املوجودة.
وأضاف إنه متت مناقشــة 

ن تعاون عدد من الوزراء  عالية اخلالد تثمِّ
ر وزيرة الكهرباء من وأد املنتج احمللي وحتذِّ

ل رادار  ..وتسأل عمار العجمي عن صحة خبر تعطُّ
الطقس التابع لألرصاد اجلوية في «الطيران املدني»

وجهت النائبة عالية اخلالد ســؤاال 
إلى وزير الدولة لشــؤون مجلس األمة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، قالت في مقدمته 
إنه باإلشــارة إلى ما مت نشره في صدر 
الصفحة األولى جلريدة اخلط األخضر 
البيئية األســبوعية العــدد ٢٨ الصادر 
بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ حول تعطل رادار 
الطقس التابــع إلدارة األرصاد اجلوية 

التابعة إلدارة الطيران املدني.
وطالبت بتزويدها وإفادتها باآلتي:

١- ما صحة خبر تعطل رادار الطقس؟ 
إن كانت اإلجابة باإليجاب فما املدة 
التي تعطل بها؟ وما أسباب العطل؟ 
وما األسباب التي أدت إلى التأخر في 
إصالحه؟ مع تزويدي بكل املخاطبات 
الداخليــة واخلارجيــة والتقاريــر 
املتعلقة بتعطل رادار الطقس التابع 

إلدارة األرصاد في الطيران املدني.
٢- من املوظف أو ما اجلهة املسؤولة 
عــن صيانة الــرادار؟ مــع تزويدي 
بالشهادات الدالة على تخصصاتهم في 
إصالح الرادارات، كما يرجى تزويدي 
بجــدول صيانة الــرادار خالل فترة 

األشهر الـ ٦ السابقة لتعطله.

٣- هل توجد عقود صيانة ســارية 
املفعول لصيانة الــرادار؟ إن كانت 
اإلجابة بالنفي فما اإلجراءات املتبعة 
املتخــذة من قبــل الطيــران املدني 
للحفاظ على استمرارية خدمات رصد 
الطقس؟ وما أسباب عدم وجود عقود 
صيانة؟ كما يرجى تزويدي بنسخة 

عنها إن وجدت.
٤- هل توجد رادارات طقس احتياطية 
تتبــع إدارة األرصاد اجلوية لتالفي 
تعطل رادار الطقس الرئيســي؟ إن 
كانــت اإلجابــة باإليجــاب فيرجى 
تزويدي مبواقعها ومتولي املسؤولية 
عنها؟ وإن كانت اإلجابة بالنفي يرجى 

تزويدي باألسباب.
٥- كيــف يتم تزويد بــرج املراقبة 
والطائرات واملوانئ والسفن بحالة 
الطقس خالل تعطل رادار الطقس؟ 
وكيف كانــت إدارة األرصاد تصدر 
نشرات الطقس؟ ومن كان يشرف على 
ذلك؟ مع بيان تخصصه وشهاداته.
٦- ما األســباب التي أدت إلى تأخر 
تعيني مدير باألصالة إلدارة األرصاد 
اجلوية؟ ومن املدير بالتكليف؟ مع 

تزويدي بشهادات اختصاصه.

٧- كم عدد من تنطبق عليهم شروط 
ديوان اخلدمة املدنية لتولي منصب 
مدير إدارة األرصاد اجلوية؟ مع بيان 
أســمائهم وتخصصاتهم وشهادات 
اخلبرة والسيرة الذاتية لكل منهم.

٨- كــم عــدد محطــات الرصــد في 
البالد؟ وكم عدد احملطات املتوقفة عن 
العمل؟ وما أسباب ذلك؟ وهل يوجد 
ضمن إدارة األرصــاد متخصصون 
لصيانتها؟ وكم عددهم وما طبيعة 
تخصصاتهم؟ وهل هناك عقود صيانة 
ســارية املفعول للمحطات؟ إن كان 
هنالك متخصصــون للصيانة وإن 
أبرمــت اإلدارة عقود صيانة يرجى 
تزويــدي بذلك، وإن كانــت اإلجابة 
بالنفي يرجى تزويدي باألسباب التي 

حالت دون ذلك.
٩- هل قامت إدارة األرصاد اجلوية 
بتنبيــه املواطنــني بتعطــل رادار 
الطقس؟ إن كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تزويدي بها، وإن كانت اإلجابة 

بالنفي يرجى ذكر أسباب ذلك.
١٠- كــم عــدد العواصــف الترابية 
والرمليــة والريــاح التــي تتجاوز 
ســرعتها ٣٠ كم/س وريــاح الغبار 

العالق التي ضربت البالد منذ تعطل 
رادار الطقــس؟ وكيــف مت التنبيه 
والتحذير منها مع حتديد تواريخها 
وســاعات حدوثها؟ مع بيان كيفية 

رصدها.
١١- إذا كانت إدارة األرصاد اجلوية 
تعتمــد خالل عمــل وتعطــل رادار 
الطقس علــى رادارات طقس دولية 
يرجى تزويدي باآلتي: نوعها، ومكان 
وجودها، وملن تتبع، وهل تكلف املال 
العــام شــيئا نظير احلصــول على 
خدماتهــا؟ وإن كانت ال تتوافر هذه 
اخلدمات لدى إدارة األرصاد اجلوية، 
فما خطط الطــوارئ املوجودة لدى 
إدارة األرصاد اجلوية في حال تعذر 
احلصول على خدمات هذه الرادارات 

خالل تعطل رادار الطقس؟
١٢- هل إلدارة األرصاد اجلوية خطة 
أو استراتيجية لعمل اإلدارة؟ إن كانت 
اإلجابــة باإليجاب يرجــى تزويدي 
بنســخة عنها مع بيان نسبة ما مت 
إجنازه مــن هذه االســتراتيجية أو 
اخلطة مع بيان موانع إمتامها والعمل 
بها، وإن كانت اإلجابة بالنفي يرجى 

ذكر أسباب ذلك.

ثّمنت النائبة عالية اخلالد 
جهود وزراء اخلارجية والنفط 
واإلعــالم في تطبيــق القانون 
جتاه بعض القضايا احليوية، 
محذرة وزيرة األشغال ووزيرة 
الكهرباء واملاء د.أماني بوقماز 

من وأد املنتج احمللي.
وقالــت اخلالد في تصريح 
باملركــز اإلعالمي فــي مجلس 
األمــة: «أقــدم شــكرا خاصــا 
لوزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا على حزمه وسرعته 
في اتخاذ القرارات التي أدت إلى 
مساعدة مجموعة من الباحثات 
في وزارته». واعتبرت أن سرعة 
اتخاذ القرارات من قبل الوزير 
وفهمه للقوانني املنظمة للدولة 

الشــكر  ووجهــت اخلالــد 
إلى وزيري النفــط د.بدر املال 
واإلعالم عبدالرحمن املطيري 
بشأن حســن تطبيق القانون 
في بعض املوضوعات املؤثرة 
على املصلحة العامة ومصالح 

املواطنني.
وأوضحت أن هذه القضايا 
قد ال يكون لها صخب إعالمي، 
ولكن املواطن ســيتلمس تلك 
اجلهــود علــى املــدى القريب، 
مؤكــدة أهمية دور الوزراء في 
حتقيق عملية اإلصالح الفاعلة 

خالل الفترة املقبلة.
وذكــرت اخلالــد أن هنــاك 
قضايــا مــازال العمــل جاريا 
فيهــا بالتعــاون مــع وزراء 

املطلب لتحقيق نقلة اقتصادية 
وتنويــع في مصــادر الدخل، 
خصوصا أن مستقبل االقتصاد 
الكويتــي مهدد وفقــا ملا أكدته 
الدراسات، معتبرة أنه «بوجود 
وزيــرة ال تولــي الصناعــات 
احمللية أي اهتمام سيؤدي ذلك 

إلى وأد املنتج احمللي».
إلــى أن وأد  وأشــــــارت 
املنتجــات الوطنيــة من قبل 
وزارة الكهربــاء واملــاء حتت 
إشرافها أمر غير مقبول، معربة 
عن استعدادها للتواصل مع 
الوزيــرة ووضــع احللــول 
الالزمة باعتبار ان مســتقبل 
الكويت االقتصادي يعتمد على 

الصناعات احمللية.

اخلارجية والشؤون والتجارة 
والنفط واإلعــالم، معربة عن 
اســتغرابها «عدم سير وزيرة 
األشغال ووزيرة املاء والكهرباء 
على هذا النهج التعاوني بالرغم 
من احملــاوالت املتعددة ملد يد 

التعاون».
وقالــت اخلالــد: «أود أن 
أوصــل رســالتي إلــى وزيرة 
الكهربــاء  األشــغال ووزيــرة 
واملاء د.أماني بوقماز بأن حماية 
املنتج والصناعات احمللية من 
صميم عملها كوزيرة»، مضيفة 
ان «الهــروب الــذي يؤثر على 
مصالح الكويت واملواطنني لن 

ينفع وأمر غير مقبول».
وشــددت على أهميــة هذا 

عالية اخلالد

في وزارته لها األثر القوي في 
خلق عالقة تعاونية بني النائب 

والوزير.

ملشاهدة الڤيديو


