
مجلس األمة
االربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣

10

صالح عاشور متحدثاسعود العصفور وماجد املطيري وحمد املدلج وعبداهللا األنبعي وحامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا فهاد ومحمد الصقر خالل االجتماع

فيصل الكندري: ما مؤهالت مدير «اخلدمات الصيدالنية»؟
وجه النائب فيصل الكندري 
ســؤالني إلــى وزيــر الصحة، 
بشــأن  العوضــي،  د.أحمــد 
املؤهالت العلميــة ملدير إدارة 
اخلدمات الصيدالنية واخلطأ 
الذي ارتكبه مدير املستودعات 

الطبية احلالي
وجــاء فــي الســؤال األول 

لوزير الصحة ما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ ما املؤهــالت العلمية ملدير 
إدارة اخلدمات الصيدالنية؟ مع 
تزويدي باملستندات ذات الصلة.

٢ـ  هــل توجد مالحظات حول 
شهادات بكالوريوس الصيدلة 
اجلامعــات  مــن  الصــادرة 
الباكســتانية؟ (خصوصا أنه 
منى إلى علمي أن حملة شهادات 
بكالوريوس الصيدلة من هذه 
اجلامعات ال يجيدون التحدث 

تزويدي بصورة ضوئية عن 
تقييم كفاءته العلمية والعملية، 
النفــي،  وإذا كانــت اإلجابــة 
فمــا ســبب تغاضي الــوزارة 
عن تقييــم كفاءته خصوصا 
أنه منــى إلى علمــي أن إدارة 
اخلدمات الصيدالنية يديرها 
فعليــا صيدلي وافــد ويعمل 
جميع الردود والكتب الرسمية 
على مراسالت اإلدارة ويوقع 
املدير املذكور هذه الكتب فقط، 
السيما أن املراســالت باللغة 

االجنليزية؟
٤ـ  منــى إلى علمــي أن اإلدارة 
يعمــل بهــا مراقبــون أوقفهم 
املدير عن العمل كليا ووجهت 
األعمــال لصيادلــة يعملــون 
في اإلدارة من دون مســميات 
وظيفية منهــم صيدلي وافد، 
فما مدى صحة ذلك؟ وما املهام 
الوظيفية للصيدلي الوافد في 

وجــرى التحقيــق مــع املدير 
التحقيــق  املذكــور، وأثبــت 
إدانته وفرضــت عقوبة عليه 
ممثلة بخصم ثالثة أيام، وأعاد 
السيد وكيل الوزارة التحقيق 
مرة ثانية لهدف غير معروف 
وخضع مدير املستودعات مرة 
أخرى للتحقيق وأثبتت اإلدانة 
والعقوبــة مرة أخــرى، إال أن 
الســيد وكيل الوزارة لم ينفذ 
هذه العقوبة حتى تاريخه، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
الواقعــة  ـ مــا مــدى صحــة 
إذا كانــت اإلجابة  املذكــورة؟ 
اإليجاب، فيرجى إفادتي خطيا 
عن سبب امتناع السيد الوكيل 
إنزال العقوبة املقررة بنتيجة 
التحقيــق؟ وإذا كانت اإلجابة 
النفي، فيرجى إفادتي عن سبب 
فتح باب العطاءات بعد تاريخ 

اإلغالق بثالثة أيام.

اإلدارة بحسب القرار الوزاري 
اخلــاص بإنشــائها؟ وملاذا لم 
تطبــق سياســة التكويت في 

هذه اإلدارة؟
٥ ـ ما التطــورات التي حققها 
املدير املذكــور في اإلدارة منذ 
تعيينه مديرا قبل ٩ سنوات؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية من 
املســتندات التي توكد تطوير 

إدارة اخلدمات الصيدالنية.
وجــاء في الســؤال الثاني 

ما يلي:
منــى إلــي علمــي أن مدير 
املستودعات الطبية احلالي قد 
ارتكب خطأ قانونيا جســيما 
يتمثل في فتح باب العطاءات 
إلحدى املناقصات بعد تاريخ 

اإلغالق بثالثة أيام.
الشــركة  اشــتكت  وقــد 
املؤهلة للمناقصة لدى وزارة 
الصحــة علــى هــذا التصرف 

استفسر عن إيقاف بعض املراقبني عن العمل

فيصل الكندري

أن  باللغــة االجنليزيــة كمــا 
كفاءتهم العلمية أقل من جيدة).
٣ ـ هــل مديــر إدارة اخلدمات 
الصيدالنية من حملة شهادة 
بكالوريــوس الصيدلــة مــن 
جامعة باكستانية؟ وهل قيمت 
كفاءته العلمية والعملية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 

«املالية»: استيضاح رأي غرفة التجارة حول تعديالت قانون 
حتويلها إلى نقابة.. ودراسة اقتراح إلغاء الوكيل احمللي

املاليــة  الشــؤون  جلنــة  ناقشــت 
واالقتصاديــة في اجتماعها أمس الثالثاء 
التقرير اخلامس للجنة عن االقتراح بقانون 
بشــأن نقابة غرفة التجــارة والصناعة، 
واالقتــراح بقانون بشــأن إلغــاء الوكيل 

احمللي.
وأوضــح مقرر اللجنــة النائب صالح 
عاشور في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة، أن اللجنــة عقدت اجتماعني، األول 
منهما مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة 
بحضور رئيســها وبعض أعضائها حول 
االقتراح بقانون املقدم بشأن تعديل قانون 

الغرفة.
وقال عاشور «مت االستماع بعناية إلى 
رئيس الغرفة وأعضائها حول بيان دور 
الغرفــة وتاريخها وعملها، وما أبدوه من 
وجهــة نظر حــول بعض مــواد االقتراح 

بقانون املقدم من بعض النواب».
وبني أن أعضاء اللجنة والنواب احلضور 
طرحوا مالحظات حول عمل الغرفة، ومت 
توجيه بعض األســئلة واالستفســارات 
الستيضاح رأي غرفة التجارة حول بعض 
مواد القانون، مضيفا ان «االجتماع سادته 

روح التعاون».
وأشار إلى أن اللجنة املالية في انتظار 

رد الغرفة على االستفسارات واألسئلة التي 
وجهت إليها، معربا عن أمله في اخلروج 

بقانون يحقق املصلحة العامة.
وبشأن االجتماع الثاني، أوضح عاشور 
أنه مت بحضور ممثلي وزارة التجارة وهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر واجلهاز املركزي 
للمناقصات ملناقشة االقتراح بقانون إللغاء 
الوكيل احمللي بالنسبة للشركات األجنبية 
التي ترغب في إنشاء فرع لها في الكويت.
وذكر ان االجتماع لم يصل إلى نتيجة 
حــول هذا األمــر، وبناء عليــه مت تكليف 
اللجنة الفنية مبتابعة هذا امللف مع اجلهات 
املعنيــة للخروج بنــص قانوني واضح 
يقدم به تقرير للمجلس حول هذا املقترح 
االقتصــادي التجاري، مع بيــان أهميته 
في تنشيط العمل التجاري واالقتصادي 

الكويتي. 
من جهة أخرى، قال عاشور إن اللجنة 
وجهت الدعوة إلى وزارة املالية ومؤسسة 
التأمينــات االجتماعيــة والبنك املركزي 
لالجتماع اخلميس املقبل ملناقشة القوانني 
املدرجة على جدول أعمال املجلس، ومنها 
شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات 
املتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية 

على قروض املواطنني.

دعوة اجلهات املعنية لالجتماع اخلميس املقبل بشأن قوانني شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات املتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية على قروض املواطنني

عادل الدمخي يستفسر عن تشكيل 
جلان مشتريات املواد العسكرية

وجــه النائــب د.عــادل 
الدمخي ســؤاال إلــى وزير 
الدفــاع قــال فــي مقدمته، 
باإلشــارة إلى املرسوم رقم 
(٩٥) لســنة ٢٠١٧ بشــأن 
تشــكيل جلان مشــتريات 
املواد العسكرية ومقاوالت 
العســكرية وآلية  املنشآت 
وإجراءات عملهــا والرقابة 
عليها واملادة رقم (٩) منه، 

يرجى تزويدي باآلتي:
١- ما السند التشريعي 
والقانوني الذي استندت اليه 

اجلهة املشــكلة إلعداد املرسوم املشار اليه 
في اضافة واجازة نظام احلاالت العسكرية  
 (LOA)  وخطابات العرض والقبول (FMS)
ودون تعريف أو ضوابط فنية والذي يشكل 
بابا لهدر املال العام بحجة االتفاقيات الدولية 

وكذلك تطبيقه على أعمال 
املقاوالت االنشائية باملخالفة 
ألساليب التعاقد التي حددها 
املشــرع والواردة بالفصل 
الثانــي مــن القانــون رقم 
(٤٩) لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
املناقصــات العامــة والذي 
اســتثني مشــتريات املواد 
العسكرية ومقاوالت املنشآت 
العسكرية من العرض على 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة مع االلتزام بأحكامه؟
إجراءاتكــم  مــا   -٢
لتصحيح الوضع احلالي وتطبيق صحيح 
القانون نحو إلغاء األنظمة املشار اليها التي 
لم ترد ضمن أســاليب التعاقد التي حددها 
املشرع بالقانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن 

املناقصات العامة؟

 د.عادل الدمخي

خالد الطمار يقترح ضم العاملني بـ «الكهرباء» 
 لفئة األعمال الشاقة ورفع قيمة بدالتهم

خالــد  النائــب  تقــدم 
الطمــار باقتــراح بقانون 
بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية 
الصــادر باألمــر األميــري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦، 
بإضافــة العاملــني بوزارة 
الكهرباء واملاء لفئة األعمال 
الشــاقة واخلطــرة ورفع 
بدالتهــم وتأمــني حياتهم، 

وجاء في االقتراح:
 املادة األولى

يستبدل بنص البند ٨ من 
املادة ١٧ مــن األمر األميري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦

فاملشار إليه النص اآلتي:
٨ ـ انتهــاء خدمة املؤمن 
عليــه الــذي يــزاول أعمال 
ضارة أو شاقة أو خطرة من 
العاملني في وزارة الكهرباء 
واملاء متى بلغت مدة اشتراكه 
بالتأمــني في هــذه األعمال 
عشرين ســنة وحتدد هذه 
األعمال بقرار من الوزير بعد 
موافقة مجلس اإلدارة وأخذ 

املستحقة على بعض احكام 
قانون التأمينات االجتماعية 
بهدف حصول العاملني بوزارة 
الكهرباء واملاء (الطاقة سابقا) 
لفئة األعمال الشاقة والضارة 
واخلطرة فهــم يعملون في 
أهــم وزارات الدولــة، حيث 
تعــد األمــن االســتراتيجي 
الداخلــي للبالد وشــريانه 
الرئيسي ومن أهم مقومات 
احلياة بالبالد وتطورها وال 
يخفــى على اجلميــع األداء 
للــوزارة والعاملني  املتميز 
فيها واإلشــادة بأدائهم من 

أعلى املستويات.
وتعد بيئة عملهم خطرة 
إن  بــل  وضــارة وشــاقة 
املسميات وطبيعة عمل تلك 
الوظائف املذكورة في جداول 
الشــاقة بقانــون  األعمــال 
التأمينات موجودة بالوزارة 
وأعمالهم تتشابه كثيرا مع 
وزارة النفط، لذا مت دمجهم 
معا حسب املرسوم رقم ١٥٣

لسنة ٢٠٠٣ في شأن وزارة 
الطاقة وتســميتهم بوزارة 

بــوزارة  العاملــني  لضــم 
الكهرباء واملاء لفئة األعمال 
الشاقة واخلطرة والضارة 
ورفع قيمة بدالتهم وتأمني 
حياتهم يسهم بتحسني بيئة 
العمل واإلنتاج ويسهم في 
توظيف األعداد الكبيرة من 
الطاقات الشــابة مــن أبناء 
الوطن والتي تنتظر دورها 
لتوظيف واملساهمة برفعة 

الوطن.
الــدول  وقــد حرصــت 
املتقدمــة على متيز األعمال 
التي تؤدي ممارستها لتأثير 
صحي وجســماني على من 
يعمل بهــا ووضعتها حتت 
تصنيف أعمال شاقة وضارة 
وخطرة وترتب متيزها على 
تقاعد مبكر والراتب واملعاش 
التقاعدي تقديرا ووفاء من 
الدولة وتشجيع للعمل بتلك 
املهمة واألساســية  األعمال 
لنهوض بالدولة وصناعتها 
وخدماتهــا املقدمة وهذا ما 
يفتقده العاملون في وزارة 

الكهرباء واملاء.

الطاقة واستمرت حتى قرار 
فصلهم وذلك حسب املرسوم 
رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٧ وقد كان 
بدل العمل الشاق كان يصرف 
لوزارة الكهرباء واملاء حتى 
ســنة ١٩٨٤ ثــم مت إلغاؤه، 
وكان صرفه اعترافا بصعوبة 
وخطورة األعمال بالوزارة 
ورغــم االعتــراف الصريح 
بالكتــاب رقم ٤١٦٢ لســنة 
٢٠٠٩ والصــادر عن الهيئة 
العامة للبيئة وموجه لوكيل 
وزارة الكهرباء واملاء حيث 
أفــادوا بوجــود تركيز عال 
من التلــوث مبحيط العمل 
فــي تلك املواقع ومعلوم ما 
يترتب عليه من مشــاكالت 
صحية، هذا عدا االنفجارات 
التــي حتدث بني حني وآخر 
بالوزارة، وعلى الرغم من أنه 
يصرف لهم بدل خطر وتلوث 
إال أنه مبلغ بسيط ال يتناسب 
مــع حجم مــا يقابلونه من 
أخطار حيث تبلغ قيمته ٣٥

دينارا.
لذا، فإن إقرار التعديالت 

متى بلغت مدة اشتراكه بالتأمني في هذه األعمال عشرين سنة

خالد الطمار

رأي املجلس الطبي العام.
املادة الثانية

تسري أحكام هذا القانون 
من تاريخ العمل به.

املادة الثالثة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
من تاريخ نشره باجلريدة 
الرسمية. وجاء في املذكرة 
اإليضاحية ان هذه التعديالت 

محمد الصقر: منظمات املجتمع املدني في الكويت
يجب أن تتمتع باستقاللية القرار وذاتية اإلدارة

كان من دواعي سرورنا، أنا 
والزمالء الذين شــاركوني في 
متثيل غرفة جتــارة وصناعة 
الكويت، أن نحضر صباح أمس، 
االجتمــاع الــذي عقدته جلنة 
الشــؤون املالية واالقتصادية 
في مجلس األمة، لالطالع على 
وجهة نظر الغرفة ومالحظاتها 
حول التقرير الذي رفعته اللجنة 
إلــى املجلــس بشــأن املقترح 
بقانون بتعديل قانون الغرفة.
 وفــي اجلــزء األول مــن 
االجتماع، عرض ممثلو الغرفة 
دورها االقتصــادي والتنموي 
كممثلة للقطاع اخلاص، ودورها 

عن أسئلة واستفسارات االعضاء 
من أعضاء اللجنة وغيرهم، وقد 
انصبت هذه التساؤالت بشكل 
رئيســي على قانــون الغرفة، 
أنواع  الرسوم واالشــتراكات، 
اخلدمات وعدالة تقدميها، دعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
واالسباب املبررة لتمثيل الغرفة 
فــي مجلــس إدارة التأمينــات 
ادارة  االجتماعيــة، ومجلــس 

الهيئة العامة للصناعة.
وأجاب ممثلــو الغرفة عن 
تساؤالت االعضاء بكل شفافية 
مدعمة بالرقم والوقائع، وأكدت 
الغرفــة في ســياق ذلك ان كل 

ان  املاليــة  اللجنــة  واعضــاء 
اســتعادة تقريرهم عن قانون 
الغرفة ينبغي ان يتم في اطار 
الالئحــة الداخليــة للمجلس. 
وانتهى االجتماع إلى أن تقدم 
الغرفة رأيها مكتوبا الى اللجنة 
حول بعــض القضايا اخلاصة 

بالغرفة.
وأكــد الصقــر ان االجتماع 
متيز باحلوار الصريح والراقي 
وسادته روح التعاون، معربا 
عن شكر الغرفة لرئيس واعضاء 
اللجنة، وألعضاء املجلس الذين 
كانت مشاركتهم في االجتماع 

مؤشرا واضحا على أهميته.

منظمــات املجتمــع املدني في 
تتمتــع  أن  يجــب  الكويــت 
القــرار وذاتيــة  باســتقاللية 
االدارة، ألن وضعهــا حتــت 
إشــراف اجلهــات احلكوميــة 
يتناقــض مــع أهميتهــا فــي 
حتقيق التحول الدميوقراطي، 
ويتناقض مع مبرر وجودها، 
وهو متثيــل مصالح اعضائها 
ومجتمعاتهــا جتــاه اجلهــات 
احلكومية. وبالتالي، فإن حتويل 
اختصاصــات الغرفة الى جهة 
حكومية هو سير عكس التيار 

العلمي والعملي والوطني.
من جهة اخرى، أكد رئيس 

التاريخي الوطنــي. ثم قدموا 
حملة ســريعة عــن منطلقاتها 
ومنجزاتها ومواقفها واحملطات 
الرئيسية في مسيرتها وخاصة 
فــي مجــال تأهيــل الكفــاءات 
الكويتيــة للعمل فــي القطاع 
اخلــاص، والتحكيم التجاري، 
وإبداء الرأي في خطط التنمية 
والتشــريعات االقتصاديــة، 
ومتثيل القطاع اخلاص الكويتي 
فــي املنظومة العاملية للغرف، 
وفــي املنظمــات واملنصــات 
االقتصادية اإلقليمية والدولية.

وفي اجلزء الثاني واألطول 
من االجتماع اجاب ممثلو الغرفة 

محمد احلويلة: سرعة تنفيذ مشروع ربط 
«صباح األحمد السكنية» باملناطق املجاورة

قال عضــو جلنة املرافق 
النائب د. محمد احلويلة في 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
اللجنــة  إن  ملجلــس األمــة 
اجتمعــت بحضــور وزارة 
األشــغال العامــة والقيادات 
النفطية لبحث تكليف املجلس 
للجنة بدراسة تنفيذ طريق 
يربط مدينــة صباح األحمد 
الســكنية باملناطق املجاورة 

لها عبر املقوع وبرقان.
وأضــاف احلويلة إنه مت 
بحث املوضوع بشكل موسع 

وكانت هناك موافقة من قبل وزارة األشغال في 
حني كان هناك حتفظ من جانب شــركة نفط 
الكويــت. وأكد أنه مع إصرار رئيس وأعضاء 
جلنة املرافق مت منح هذه اجلهات أســبوعني 
مهلة لالنتهاء من دراسة املوضوع واحلضور 
فــي اجتماع خــاص ملناقشــة املوضوع الذي 
حظي باهتمام أعضاء مجلس األمة من خالل 
رســالة واردة تقــدم بهــا ومت تكليف اللجنة 
لبحــث الطلــب. وأوضح أنه طلب مســتحق 
ألنه ســيوفر ما يقارب األربعــني دقيقة على 
أهالــي املنطقة اجلنوبية الذيــن يعانون من 
بعد املؤسسات التعليمية واألكادميية، مشيرا 
إلــى أن البعض يضطر إلى اخلروج من بيته 
الساعة السادسة صباحا حلضور احملاضرات 
في جامعة الكويت، أو كليات ومعاهد الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقــي والتدريب. ودعا 
احلويلة جميع اجلهات احلكومية إلى التفاعل 
مــع هذا اخلصوص تفاعــال إيجابيا وعاجال، 
مشــيرا إلى أن األعذار التي قدمت غير مقنعة 

وغير مقبولة.

وقال احلويلة إن اللجنة 
طالبــت اجلهــات احلكومية 
بإيجــاد حلــول لتنفيذ هذا 
املشروع، الفتا إلى أن معظم 
الســريعة بجانبها  الطــرق 
منشــآت نفطيــة، وينبغــي 
توفير عاملي األمن األمان فيها 

وكذلك توفير عامل الوقت.
وأضاف احلويلة أن جلنة 
املرافق ناقشت موضوعا مهما 
يتعلــق باملدينــة الطبية في 
مدينة صباح األحمد السكنية، 
الفتا إلى أن هذا املشروع متت 
إحالته من وزارة الصحة إلى وزارة األشــغال 
لتنفيذه. وقال إن اللجنة طالبت باســتعجال 
املشروع، مبينا أن وزارة األشغال وعدت بإعداد 
تقرير بهذا الشــأن خالل األســبوعني املقبلني 
للوقوف على اإلجراءات التي متت في املشروع 
الذي ســوف يلبي احتياجــات مدينة صباح 
األحمــد واملناطــق املجاورة. وبــني أن مدينة 
صباح األحمد ومدينة الوفرة السكنية فيهما 
من السكان األعداد الكبيرة التي سوف حتتاج 
إلــى خدمات صحية كاملة، الفتــا إلى أن هذا 
املشروع حيوي ومهم. وبشأن الرسالة اخلاصة 
بالتردي في البنية التحتية والفوقية ملدينة 
املنقف، قال احلويلة إن اللجنة بحثت املوضوع 
بشكل مفصل مع وزارة األشغال التي وعدت 
مبواجهة املشــاكل التي يعانــي منها األهالي 
فــي منطقة املنقف وبعــض مناطق الكويت. 
وذكــر احلويلة أن اجلهات احلكومية مطالبة 
بتطوير البنى التحتية في بعض املناطق التي 
تشهد ترديا كبيرا وتطوير اخلدمات األساسية 

والضرورية في هذه املناطق.

د. محمد احلويلة


