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تقدم النائب د.عبدالكرمي 
الكندري باقتراح برغبة، بإلغاء 
املقابالت الشخصية في عدد 
من الوظائف الفنية واملهنية 
وحتديد درجتها مبا ال يتجاوز 
٥٪ لباقــي الوظائف على أن 
تكون جميعهــا مصورة ملن 

يريد الطعن فيها.
ونص االقتراح على ما يلي: 
تعتبر املقابالت الشــخصية 
كشرط للوظائف التي تتطلب 
حضورا شخصيا للمتقدم لها 
في أسلوب العمل أو للتأكد من 

قدرته على التواصل مع اجلمهور وكذلك للتأكد 
من مدى صحة بعض املعلومات التي يوردها 
طالــب العمل في كراســات شــروط التوظيف 

ملقارنتها والتحقق من صحتها.
وللمقابالت الشخصية أساليب علمية وأخرى 
فنيــة يجب أن يتصف بها املناط بهم إجراؤها 
كتوافــق تخصصاتهــم العلمية مــع املتقدمني 
وتوافر عناصر اخلبرة الوظيفية، كما أن ظروف 
املقابالت الشــخصية يجب أن جتري بشــكل 
مــدروس كعامل الوقت بحيث ال يتأثر املتقدم 
نفسيا قبل دخول املقابلة األمر الذي يؤدي إلى 
عدم ظهوره مبظهر جيد بسبب عوامل خارجية 
لم حترص اللجان على جتنبها. وبسبب تغلغل 
احملسوبيات إلى جميع مؤسسات الدولة أصبحت 

املقابالت الشــخصية وسيلة 
الدرجات  للتالعــب مبجمــل 
للمتقدمــني بحيــث أصبحت 
الكثير مــن الوظائــف ترفع 
نســبة املقابلــة الشــخصية 
لتتجــاوز النســبة العلميــة 
و نســبة االختبــارات ليتــم 
استبعاد املستحقني بخفض 
املقابالت الشخصية  درجات 
ومنحها لغير املستحق، ونظرا 
لتكرار هذه املشاكل في أغلب 
وظائف الدولة. وعليه أتقدم 

باالقتراح التالي:
١- تلغى املقابلة الشخصية كشرط من شروط 
الترشح في الوظائف ذات الطابع الفني أو التقني 
أو امليداني أو املهني والتي يعتمد املتقدم لشغلها 

على مهاراته العملية أو اجلسدية.
٢- في غير األحوال التي بينتها الفقرة السابقة 
حتدد درجة املقابلة الشخصية بـ ٥٪ كحد أقصى 

من مجموع الدرجات النهائية.
٣- يجب أن تصور جميع املقابالت الشخصية 
لتتــاح للمتقدمــني للوظيفة فــي حالة خروج 
املقابالت عن غايتها بحيث أثرت نتيجتها على 
مجمل الدرجات واستشــعر املتقدم لها بوقوع 
الظلم عليه ورغب في سلوك املسلك القانوني 
بالتظلــم من ثم الطعن بالقــرار قضائيا طلب 

التصوير إلثبات ادعائه.

حمدان العازمي ملطبات بني املزارع
تقــدم النائــب حمــدان العازمي باقتــراح برغبة 
باستحداث مطبات صناعية أو دورات لتنظيم عملية 
املرور في التقاطعات بني املزارع في مناطق عدة، وذلك 
بعد احلوادث التي كثرت في هذه التقاطعات أخيرا.

وقال العازمي في مقدمة االقتراح برغبة:
نظرا لكثــرة احلوادث أخيرا فــي التقاطعات بني 
املزارع بعدد من املناطق وحفاظا على أبنائنا وإخواننا 

مرتادي هذه املزارع، أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
استحداث مطبات صناعية أو دورات حسب املتاح 
لتنظيم عملية املرور في التقاطعات بني املزارع مبنطقة 

حمدان العازميالوفرة والعبدلي وجواخير األحمدي واجلهراء.

«البيئة» تطالب بتركيب وحدات معاجلة مجارير 
جون الكويت.. واإلسراع بنقل إطارات «رحية»

فارس العتيبي: منع زيادة الرسوم والتكاليف 
على السلع واملنتجات املدعومة إال بقانون

ناقشت جلنة شؤون البيئة 
البرملانية في اجتماعها أمس 
إعــادة تأهيــل جــون  األول 
الكويت، ونقل إطارات رحية، 
كما ناقشت أســباب تعطيل 
صــرف التعويضات البيئية 
اخلاصــة بوحــدة االرتبــاط 
املركزية بحضور مدير الهيئة 

العامة للبيئة ونوابه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطــر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
ان اللجنــة اتخذت ٣ قرارات 
اثنني منها يتعلقان مبجارير 
األمطار التي تصب بها جميع 
امللوثات بشكل متعمد لألسف 
الشديد، حيث قررت اللجنة 
أنــه ابتداء مــن اليوم وضع 
وحدة معاجلة للمياه في نهاية 
كل مجــرور بحيث ال يصب 
شيء في جون الكويت إال بعد 

معاجلته بشكل علمي.
وبني املطر ان جون الكويت 
يتعرض لتلوث مباشــر من 

تقدم النائب فارس العتيبي 
باقتراح بقانون بتعديل املادة 
الثانية مــن القانون رقم ٧٩ 
لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة، ونصــت مواده على 

ما يلي:
(املادة األولى): يستبدل بنص 
املادة الثانية من القانون رقم 
٧٩ لســنة ١٩٩٥ املشــار إليه 

النص اآلتي:
مــادة ثانيــة: «مينــع زيادة 
الرســوم والتكاليــف املالية 
املقررة على السلع واخلدمات 
التي  واملنتجــات املدعومــة 
تقدمها الهيئات واملؤسسات 
العامة ذات امليزانية امللحقة 
واملســتقلة إال بقانــون، وال 

الدعوة ملناقشة هذا املوضوع.
وأضاف أن جلنة البيئة 
تهــدف إلــى وضــع حلول 
عمليــة للمشــكالت وتقدم 
الدعــم للجهــات املعنيــة، 
للسيطرة على هذا التلوث 
البيئــي الــذي يضــر بيئة 
الكويت البحرية، مؤكدا أن 
إعــادة تأهيل جون الكويت 
جتب ان تكون أولوية لدى 
احلكومة القادمة التي طال 
انتظارهــا، خاصــة في ظل 
املشاريع املقبلة للدولة. وبني 
املطر أن القرار الثاني سينفذ 
على املدى البعيد بحيث تتم 
إعادة تأهيل جميع الشبكات 
بشــكل علمي وحتويلها إلى 
شــبكات ذكية يتــم التعامل 
معها وإغالقها وفتحها بنظام 

إلكتروني علمي متطور.
وأوضح ان القرار الثالث 
خاص بقضية إطارات رحية 
التي تعاني منها منطقة سكنية 
تدعي احلكومــة انها منطقة 

الثالثة): على رئيس  (املادة 
مجلــس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون علــى ما 
يلي: صــدر القانون رقم ٧٩ 
لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم 
املاليــة مقابــل  والتكاليــف 
االنتفاع باملرافق واخلدمات 
العامة سعيا إلى ضبط حركة 
أسعار اخلدمات التي تقدمها 
مرافق الدولة وما تقدمه من 
خدمات وبالنظر إلى ما أثير 
حول مقابل أسعار اخلدمات 
وأثمــان املواد التــي تقدمها 
الدولــة  بعــض مؤسســات 
للمواطنــني وغيرهم وعمال 
بحمايــة حقــوق املواطنــني 

التعويضات البيئية املتمثلة 
في نقطــة االرتباط املركزية 
والتي تبلغ ٣ مليارات دوالر، 
مشيرا إلى وجود خلل واضح 

في أداء هذه اللجنة.
وبني أن اللجنة ستجتمع 
يــوم الثالثاء املقبل بحضور 
مســؤولي نقطــة االرتباط، 
وســتدعو جميع املؤسسات 
الكويتية املعنية بتنفيذ برامج 
األمم املتحدة مثل الهيئة العامة 
للزراعــة والثروة الســمكية 
وشركة نفط الكويت ووزارة 
الكهرباء واملاء للوقوف على 
أســباب عدم تفعيل وتنفيذ 

برامج األمم املتحدة.
ولفت املطر إلى أن الكويت 
ســتواجه خطرا حقيقيا في 
ســحب هذه املبالــغ الكبيرة 
والتي املفروض ان تنفذ كجزء 
من التعويضات البيئية التي 
دفعت للكويت بعد الغزو من 
األمم املتحــدة، وبالتالي من 

املهم مناقشة هذا املوضوع.

اإلنفاق الذي يلزم أن يوفر له 
االستقرار السعري أي السعر 
الذي يوزع به داخل محطات 
البنزين ومشــتقاته  توزيع 
بحيــث يندرج ضمــن القيد 
الــوارد باملــادة األولــى مــن 
القانــون بأن يكــون تعديل 
أســعار بيعه على املواطنني 
بذات األداة التشريعية احملددة 
لتقرر أي زيادة في األسعار 
املاليــة األخرى،  والتكاليف 
ولذلك أعــد االقتراح بقانون 
املرفــق بعدم إقرار أي زيادة 
للرســوم والتكاليــف املالية 
املقررة على السلع واخلدمات 
التي  واملنتجــات املدعومــة 
تقدمها الهيئات واملؤسسات 
العامة ذات امليزانية امللحقة 

واملستقلة إال بقانون.

ذكية بينما توجد فيها مشكلة 
بيئية ومزرعة بيض تعرقل 
املشروع السكني الذي هو حلم 
اللجنة  الشباب. وأوضح ان 
قــررت نقل اإلطــارات البالغ 
عددهــا بــني ٢٠ و٥٠ مليون 
إطار الى املكان املخصص لها 
في منطقة الســاملي والواقع 
على مساحة أكثر من مليون 
مربع ومن ثــم معاجلتها في 
هذا املوقع «الســاملي». وقال 
املطــر إن هناك رواد شــباب 
كويتيني مستعدين للمساهمة 
في تدوير هذه اإلطارات، حيث 
مت االتفــاق مع الهيئة العامة 
للبيئة وبالتنسيق مع الهيئة 
العامــة للصناعــة واجلهات 
املســؤولة ذات الصلة مبنح 
هؤالء املبادرين ١٠ آالف متر 
مربــع لتقطيع هذه اإلطارات 

واالستفادة منها.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت 
فــي بــاب مــا يســتجد مــن 
أعمال قضية جدا مهمة وهي 

التــي كفلهــا الدســتور وما 
تنص عليــه املادة ٢٠ من أن 
الوطني أساســه  االقتصــاد 
العدالة االجتماعية، وقوامه 
التعاون العادل بني النشاط 
العــام والنشــاط اخلــاص، 
التنميــة  وهدفــه حتقيــق 
االقتصاديــة وزيادة اإلنتاج 
ورفــع مســتوى املعيشــة 
وحتقيق الرخاء للمواطنني، 
وذلك كله في حدود القانون».

ومراعاة لالستقرار األسري 
والعائلي بضمــان حدود ما 
يتوافــر من نفقات متكن من 
توفيــر املعيشــة الدائمة في 
ظل رفاهية الدولة ورعايتها 
ملصالح أبنائها، لذلك وملا كان 
استهالك املواطنني للبنزين 
ومشــتقاته يعتبر من أوجه 

حمد املطر : إعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي وحتويلها إلى شبكات ذكية

حمد املطر

فارس العتيبي

جميع أجهزة الدولة وخاصة 
وزارة األشغال، مشيرا إلى أنه 
يوجد ٤٩ مجرورا حتتاج ٤٩ 
وحدة معاجلة يجب تنفيذها 
بشكل عاجل عبر الهيئة العامة 
للبيئة خالل ٥ سنوات، متمنيا 
تعاون د.رنا الفارس وزيرة 
األشغال التي سيتم توجيه لها 

املادة  تســري أحــكام هــذه 
واملادة السابقة مقابل االنتفاع 
طبقــا  املقــررة  والرســوم 

لالتفاقيات الدولية».
(املادة الثانية): يلغي كل حكم 

يخالف أحكام هذا القانون.

محمد احلويلة يطلب كشفًا بجميع مشاريع 
الطرق في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

د.محمــد  النائــب  وجــه 
احلويلــة ســؤاال إلــى وزيرة 
االشغال العامة وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية د.رنا الفارس، 
قال في مقدمته: نتيجة للتطور 
السريع الذي تشهده الكويت في 
مختلف املجاالت وزيادة الكثافة 
السكانية وما يترافق معهما من 
زيادة في حجم احلركة املرورية 
تتزايد احلاجة إلى تطوير شبكة 
الطرق، فــإن صيانــة الطرق 
وشبكات صرف مياه األمطار 
وشبكات الصرف الصحي ال تقل 
أهمية عن تنفيذها، وذلك بهدف 
احملافظة على مستوى الطرق 
وتأمني السالمة ملستخدميها، 
والعمــل على فحــص الطرق 
بصفــة مســتمرة وحتديد ما 
حتتــاج إليه من خالل مســح 
شامل وعمل دراسات مسحية 
الطــرق  لشــبكات وهندســة 
ملعاجلة االختالالت واالختناقات 

املرورية.
ونظرا للتوســع العمراني 
الذي تشهده املناطق اجلنوبية 
(محافظتــي األحمدي ومبارك 
الكبير) وما صاحبه من انشاء 
مدن حديثة ما يوجب ان يواكبه 
صيانة للطــرق املوجودة بها 
بشكل دوري، وتوسع استحداث 
املناطــق  طــرق لربــط هــذه 
بالعاصمة واحملافظات األخرى.
وطالــب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- تزويــدي بكشــف بجميع 
املشاريع اخلاصة بالطرق في 
محافظتــي األحمــدي ومبارك 
الكبير لــكل منطقة على حدة 
على ان يشــمل اسم املشروع 
وقيمة العقد والشركة املنفذة 
ومــدة املشــروع وتاريخ بدء 
التنفيذ ونهاية املشروع؟ وإذا 
كان هنــاك تأخير ما أســباب 
التأخير واملوعد  ذلك؟ ومــدة 
النهائي؟ وهل طبقت غرامات 
تأخير على الشركة املنفذة مع 
تزويدي بها وباسم الشركة التي 
طبقت عليها غرامات التأخير؟ 
وتاريخ آخر عمل صيانة للطرق 

في كل منطقة على حدة؟

الصيانة والشركة املنفذة وقمة 
العقد، وإذا كان هناك تأخير فما 
هي الغرامات التي وقعت على 
الشركات املنفذة؟ مع تزويدي 

بالعقود اخلاصة بذلك.
٥- تزويدي بقيمة التعاقدات 
املرصودة لعملية رصف الطرق 
باألســفلت ملناطق محافظتي 
األحمــدي ومبارك الكبير بدءا 
من العام املالي ٢٠١٨/٢٠١٧ حتى 
تاريخ ورود هذا الســؤال لكل 

منطقة على حدة.
٦- ما املواصفات الفنية التي 
يتم اســتخدامها فــي اخللطة 
االســفلتية التي تستخدم في 
رصف الطرق ملناطق محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير؟ وهل 
هي مطابقة للمواصفات العاملية 
مــع تزويدي مبــا يثبت ذلك؟ 
وما سماكة طبقة االسفلت التي 
تقوم الوزارة باستبدالها اثناء 

عمليات صيانة؟
٧- مــا آخــر اعمــال صيانــة 
لشــبكات الصــرف الصحــي 
ملناطــق محافظتــي األحمدي 
ومبــارك الكبير؟ مــع ذكر كل 
منطقــة علــى حــدة وتاريــخ 
الصيانة والشركة املنفذة وقمة 
العقد. وإذا كان هناك تأخير فما 
هي الغرامات التي وقعت على 
الشركات املنفذة؟ مع تزويدي 

بالعقود اخلاصة بذلك.
٨- متــى متــت آخــر عمليات 
التنظيف والصيانة للمناهيل 
مبناطق محافظتــي األحمدي 
ومبارك الكبير كل منطقة على 
حدة؟ مع تزويدي باملستندات 

الدالة على ذلك.
٩- كثرت احلوادث والوفيات 
على طريق الدائري الســابع. 
فضــال عن االزدحــام املروري 
جراء بــطء وتوقــف عمليات 
الصيانة وعشوائية التحويالت 
االســمنتية على هذا الطريق، 
فما أسباب التأخير في تنفيذ 
هذا املشروع حتى تاريخه؟ مع 
تزويدي بالعقود اخلاصة بهذا 
املشروع، وما هي الشركة املنفذة 
للمشروع؟ وما تاريخ اإلجناز 
التعاقدي لهذا املشــروع؟ وما 

الصحي في املنــازل باملدينة؟ 
هل ســيتم تعويض املواطنني 
الذيــن تضــررت منازلهم؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب يرجى 
تزويدي مبا يثبــت ذلك، وإذا 
كان اجلــواب بالنفــي فما هي 
األسباب التي متنع تعويضهم؟

١٣- تزويدي مبا اتخذته وزارة 
االشــغال العامــة منــذ حادثة 
األمطار التي تعرضت لها مدينة 
صباح األحمد في نوفمبر ٢٠١٨ 
حتــى تاريخ هذا الســؤال من 
إجراءات عملية ملعاجلة مجارير 
الصرف الصحي ومياه األمطار 
وإبعاد املستنقعات من محيط 
املدينة؟ مع تزويدي مبا يثبت 
مــا مت اتخاذه من قبل الوزارة 
باملســتندات الدالة على ذلك؟ 
وهــل محطات معاجلــة املياه 
احلاليــة تغطــي احتياجــات 
املدينة؟ وكم عدد هذه احملطات؟ 
وما خطتكم إلنشــاء محطات 
أخــرى فــي املدينــة لتغطية 

احتياجاتها املستقبلية؟
١٤- فــي اي املراحــل وصــل 
مشروع تطوير طريق الوفرة 
٣٠٦ منــذ مباشــرة العمل به؟ 
وكم نسبة اإلجناز في الطريق 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 
تزويدي باملدة الزمنية احملددة 
لالنتهاء من تنفيذ املشــروع؟ 
وقيمة العقد؟ والشركة املنفذة؟ 
وهــل تتــم الصيانــة حســب 
املواصفات العاملية مع تزويدي 

مبا يثبت ذلك؟ 
١٥- ما إجراءات الوزارة لرفع 
مستوى أعمال صيانة الطرق 
بالبالد؟ مــع تزويدي بجميع 
العقود اخلاصة بأعمال الطرق 
لكل محافظة على حدة؟ وقيمة 
كل عقــد؟ والشــركات املنفذة 
لها؟ ومدة اإلجنــاز التعاقدي 
لكل مشــروع؟ ومدة التأخير 

املوجودة لكل مشروع؟
ما املشاريع املتوقفة   -١٦
لــدى الــوزارة بســبب وجود 
نزاعات قضائيــة بني الوزارة 
والشــركات املنفذة واملقاولني 
وما مت بشأنها حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟

مدة التأخير في التنفيذ؟ وهل 
مت توقيع غرامات التأخير على 
الشــركة املنفذة للمشروع مع 
تزويدي باملستندات الدالة على 
ذلك؟ وما األســس والضوابط 
التي بناء عليها اسند املشروع 
للشركة املنفذة؟ وملاذا لم يتم 
التحويــالت احلالية  تنظيــم 
اخلطيرة على الدائري السابع 
بشــكل هندســي آمــن لتدارك 
خطرهــا احلالــي حفاظا على 

ارواح املواطنني؟
١٠- تعانــي مدينــة صبــاح 
األحمــد الســكنية مــن تهالك 
وانكسارات وحفر وانهيارات 
وعدم وجود مطبات صناعية 
بالطرق الرئيسية والداخلية بها 
نتج عنه الكثير من احلوادث، 
فمــا خطــة وزارة االشــغال 
العامــة ملعاجلتها وصيانتها؟ 
لهــا؟  املنفــذة  الشــركة  ومــا 
وهــل مت التأكــد من الــوزارة 
عند اســتالمها مــن مطابقتها 
للشروط واملواصفات العاملية؟ 
مع تزويدي مبا يثبت ذلك من 
محاضر استالم؟ وهل مت تطبيق 
غرامات على الشــركة املنفذة 
لها بسبب ســوء حالة الطرق 
فــي املدينة؟ مــع تزويدي مبا 

يثبت ذلك ان وجد.
١١- هــل يوجد عقــد للصيانة 
الدوريــة للطــرق الرئيســية 
والداخليــة مبدينــة صبــاح 
األحمد السكنية؟ اذا كان اجلواب 
باإليجــاب يرجــى تزويــدي 
بصورة من هذا العقد، والشركة 
التي تقوم بأعمال الصيانة في 
املدينة، واذا كان اجلواب بالنفي 
فلماذا ال تقوم الوزارة بأعمال 
الصيانة الدورية لطرق املدينة؟

١٢- تعرضــت منــازل بعض 
املواطنــني في مدينــة صباح 
األحمــد الســكنية والبنيــة 
التحتيــة من طفح وتســريب 
للصــرف الصحــي بهــا، فمــا 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
االشغال نحو معاجلتها لذلك؟ 
ملــاذا لــم يتــم تشــكيل جلنة 
تقصــي حقائق ملا حــدث من 
طفح وتســريب ملياه الصرف 

استفسر عن إجراءات رفع مستوى أعمال صيانة الطرق بالبالد

د.محمد احلويلة

الرقــة  ٢- تعانــي منطقتــا 
وهدية من ســوء حالة الطرق 
بهما فما خطة الوزارة إلصالح 
الشــوارع الرئيسة والداخلية 
في منطقتي الرقة وهدية؟ وما 
الشــركة املنفذة لها؟ وما مدة 
التأخير في اإلصالحات؟ وهل 
طبقت غرامــات التأخير على 
الشركة املنفذة مع تزويدي مبا 
يثبت ذلك؟ وما اجلدول الزمني 
لالنتهاء منها؟ هل يوجد عقد 
لصيانة الشوارع بصفة دورية 
ملنطقتي الرقة وهدية؟ وما آخر 
تاريخ متت فيه الصيانة بهما؟
٣- مــا حالة البنيــة التحتية 
الداخلية والرئيســية  للطرق 
للمناطق السكنية في محافظتي 
الكبير من  األحمدي ومبــارك 
ناحية تصريف املياه؟ هل مت 
استبدال خطوط شبكة صرف 
مياه األمطار بخطوط ذات أقطار 
أكبر لزيادة القدرة االستيعابية 
للشبكة في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير؟ إذا كان اجلواب 
باإليجــاب يرجــى تزويــدي 
باملناطــق التي مت االســتبدال 
بها والشركة املنفذة وعقد كل 
منطقة وقيمته وتاريخ اإلجناز 
التعاقدي وتاريخ التأخير ان 
وجــد. وهــل طبقــت غرامات 
التأخيــر واملســتندات الدالــة 

على ذلك؟
٤- مــا آخــر اعمــال صيانــة 
لشبكات تصريف مياه األمطار 
والطــرق ملناطــق محافظتــي 
األحمــدي ومبارك الكبير؟ مع 
ذكر كل منطقة على حدة وتاريخ 

سعد اخلنفور: زيادة مكافأة 
العمالة الوطنية في «اخلاص»

تقدم النائب سعد اخلنفور 
باقتراح بقانون بإضافة ثالث 
مواد جديدة إلى القانون رقم 
١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمــل فــي اجلهــات غيــر 
احلكوميــة، يقضــي بزيادة 
التــي  الشــهرية  املكافــأة 
العاملون  يتقاضاها حاليــا 
في اجلهات غير احلكومية.

وجــاءت مــواد االقتراح 
بقانون كما يلي:

 املادة األولى: تضاف ثالث 
مــواد جديدة إلى مــادة ٣ حتمل رقم (٣ أ) و

(٣ ب) (٣ ج) إلــى القانــون ١٩ لســنة ٢٠٠٠ 
املشار إليه نصها اآلتي:

 مــادة (٣ أ): تتم زيادة املكافأة الشــهرية 
التي يتقاضاها حاليــا العاملون في اجلهات 
غير احلكومية واملستحقني للعالوة املنصوص 
عليها في املادة الســابقة بنســبة ١٠٠٪، على 
أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنســبة ٢٠٪ 
لتصبح ١٢٠٪ للحاصلني على أي من درجتي 
الدكتوراه واملاجســتير، وفي جميع األحوال 
ال يتم تخفيض املكافأة الشــهرية أو املساس 

بها إال بقانون.
مادة (٣ ب): تصرف املكافأة بجانب قيمة 
العالوة االجتماعيــة وعالوة األوالد وعالوة 
غالء املعيشــة، والزيــادات واملكافآت املالية 
واخلاصة املقررة مبوجب هذا القانون والقوانني 
والقرارات األخرى، كما يجوز اجلمع بني هذه 
املكافأة وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة 
لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهالتهم 

الدراسية.
 مادة (٣ ج): تصرف املكافأة الشهرية بدل 
العمالة املنصوص عليه في هذا القانون عقب 
اســتيفاء وقبول الطلبــات، وفي حال قررت 
اجلهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر 
للمستفيدين ال يكون حضور أو اجتياز الدورة 

ألي من املؤهالت شرطا للصرف.
املادة الثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا 

القانون ويعمل بها من تاريخ اقراره.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 

علــى اآلتي: تســعى الدولة 
لتحفيــز املواطنــني للعمل 
فــي اجلهات اخلاصــة ومن 
هذا املنطلق أصدر املشــرع 
القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 
في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات 

غير احلكومية.
ومــع التجربــة ومــرور 
الســنوات تأكد لدينا وجود 
ضرورة للتعديل على القانون 
املذكور للقضاء على املثالب 

التي تالحقه.
فقد أتاح القانون املذكور تخفيض أو زيادة 
املكافأة بقرار وزاري، وباعتبار أن دعم العمالة 
أصبح حاليا من املكتسبات التي حصل عليها 
املواطن في السنوات األخيرة فمن الضروري 
أن تصــدر املكافأة بقانــون بحيث ال تخضع 
زيادتها أو تخفيضها ألهواء السلطة التنفيذية.

وعليه متت إضافة ثالث مواد جديدة حتمل 
أرقــام (٣ أ) و(٣ ب) (٣ ج) وقد نصت املادة 
رقم (٣ أ) أن متنح الدولة زيادة بنسبة ١٠٠٪ 
للمكافأة الشهرية التي يتقاضاها العاملون في 
اجلهات غير حكومية واملســتحقني للعالوة 
املنصــوص عليها في املادة الســابقة جلميع 

املؤهالت.
وتشجيعا للمواطنني على الترقي العلمي 
فقــد نصت املادة على زيــادة إضافية أخرى 
بنســبة ٢٠٪ لتصبح ١٢٠٪ حلملة الدرجات 
العلميــة فوق اجلامعيــة للحاصلني على أي 

من درجتي الدكتوراه واملاجستير.
ونصت املادة على انه وفي جميع األحوال 
ال يتم تخفيض املكافأة الشــهرية أو املساس 
بهــا إال بقانون مماثل يوافــق عليه املجلس، 
على عكس القانون احلالي الذي أتاح للوزير 

املختص تخفيض أو زيادة املكافأة بقرار.
ونصت املادة (٣ ب) على أن هذه الزيادة 
ليس لها عالقة بالعالوات األخرى فهي تصرف 
بعد الزيادة بجانب قيمة العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد وعالوة غالء املعيشة، والزيادات 
واملكافآت املالية واخلاصة املقررة مبوجب هذا 
القانون والقوانني والقرارات األخرى، كما يجوز 
اجلمع بني هذه املكافأة وأي مزايا مالية أخرى 
تصرفها الدولة لهذه الفئات بســبب طبيعة 

أعمالهم أو مؤهالتهم الدراسية.

سعد اخلنفور

عبدالكرمي الكندري يقترح إلغاء 
املقابالت الشخصية في «الفنية»

مهلهل املضف: هل قدم قانون 
تنظيم «الغرفة» إلى املجلس؟

وجه النائب مهلهل املضف ســؤاال إلى نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح، قال في مقدمته: إنه استنادا الى نص املادة 
رقم ٩٩ من الدستور والي نصوص املواد ١٢١ حتى ١٢٥ 
من الالئحة الداخليــة ملجلس األمة، وإلى قانون غرفة 
جتارة الكويت ١٩٥٩، وعلى ضوء ما سبق، يرجى إفادتنا 

وتزويدنا باآلتي، مشفوعا باملستندات:
١ - هل تقدمت احلكومة مبشروع قانون بشأن تنظيم 

غرفة التجارة والصناعة ملجلس األمة؟
٢ - ما مضمون مشــروع هذا القانون الذي تقدمت 

به احلكومة؟ يرجى تزويدنا بصورة عنه؟
٣ - وما مستجدات مشروع هذا القانون وهل مازال 

محل بحث وإعداد أم مت االنتهاء منه؟
مهلهل املضف

د.عبدالكرمي الكندري

ملشاهدة الڤيديو


