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الرئيس أحمد السعدون مستقبالً عبدالعزيز اإلبراهيمرئيس مجلس األمة أحمد السعدون مستقبالً سفير الصني تشانغ جيانوي

السعدون مستقبال سفير جمهورية العراق املنهل الصافي.. ومستقبال سفيرة جمهورية تركيا طوبى نور سومنز

.. ومستقبالً سفيرة اململكة املتحدة بليندا لويس

السعدون خالل استقباله سفير مملكة إسواتيني نكولوليكو هوراس دالميني

اســتقبل رئيــس مجلس األمــة أحمد 
الســعدون في مكتبه أمس رئيس الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز 
اإلبراهيــم، وقــام اإلبراهيم خــالل اللقاء 
بتســليم الرئيس الســعدون نسخة من 
التقرير نصف السنوي األول للهيئة للعام 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢
كما استقبل السعدون عددا من السفراء 
املعتمدين لدى البالد، والتقى السعدون كال 
على حدة سفير جمهورية الصني الشعبية 
تشانغ جيانوي وسفير جمهورية العراق 
املنهل الصافي وســفيرة اململكة املتحدة 
بليندا لويس وســفيرة جمهورية تركيا 
طوبى نور سومنز وسفير مملكة إسواتيني 

نكولوليكو هوراس دالميني.

أحمد السعدون يستقبل عبدالعزيز اإلبراهيم رئيس الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد «نزاهة» وعددًا من السفراء  املعتمدين في البالد

سعود العصفور: قانون ينّظم عملية التعيني في الوظائف العامة
ســعود  النائــب  أعلــن 
العصفور عن تقدمه مع عدد من 
النواب باقتراح بقانون ينظم 
عملية التعيــني في الوظائف 
العامــة بجميــع اجلهــات في 
الدولة سواء مدنية أو عسكرية.
وأضــاف العصفــور فــي 
تصريح في املركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة أن تقــدمي هذا 
االقتراح بقانون جاء بهدف عدم 
تكرار ما حدث في قضية قبول 
ضبــاط اجليــش وغيرها من 
الوظائف العامة التي حتتاج 
إلى ما يسمى بـ «املفاضلة» بني 

املتقدمني ألي وظيفة.
أن  العصفــور  وأوضــح 
القانــون الــذي تقــدم به مع 
النــواب شــعيب املويــزري 
وحمد املدلج وشعيب شعبان 
الهاجري ســينظم  ود.فــالح 
عملية املفاضلة في الوظائف 

لــدى الشــخص الــذي يقوم 
التصحيــح. وقــال  بعمليــة 
العصفــور إن القانــون نظم 
أيضا عملية معرفة املتقدمني 
بنتائجهم، بحيث من حق كل 
متقدم أن يعرف النتيجة التي 
حصل عليها سواء في املقابلة 
الشخصية أو في االختبارات 
املصاحبة في عملية التقييم.

وأضــاف أن القانون نص 
على وضــع نســبة للمقابلة 
الشــخصية بحيث ال تتعدى 
٢٠٪ من إجمالي التقييم النهائي 
حتــى ال تكون هنــاك فرصة 
للمفاضلــة بني املتقدمني على 
أساس شــخصي، مشيرا إلى 
أن ما يتم حاليا فيه استغالل 
جلانب املقابلة الشخصية الذي 
يدخل في عملية املفاضلة ألنها 

تخضع لعملية شخصية.
وبني العصفور أن القانون 

هذه الوظائف، حيث تتم محاباة 
املتقدمــني وتفضيلهم  بعض 
علــى املتقدمــني اآلخرين، إما 
من خالل املقابلة الشــخصية 
أو املعاييــر التــي حتتاج إلى 
تقييــم شــخصي، وكذلك في 
احلــاالت التي ال تكــون فيها 

املعايير واضحة للمتقدمني.

القانون ينظم أيضا االختبارات 
التحريريــة، بحيــث تكــون 
املعايير اخلاصة بها واضحة 

قبل االختبار.
وأشــار إلــى أن القانــون 
يحظر أيضا تعارض املصالح 
ومينــع على أي شــخص في 
جلنة التقييم ســواء كان في 

وبني أن القانون يشــترط 
علــى كل جهــة حكوميــة أو 
مؤسســة متتلكهــا الدولة أن 
تكون واضحة في إعالنها عن 
التوظيــف وحتدد الشــروط 
واملعاييــر قبل أن يتم التقدم 

للوظيفة.
وأضاف العصفور أن هذا 

جلنــة التصحيــح أو املقابلة 
الشــخصية أن يكون مرتبطا 
بأحــد املتقدمني حتى الدرجة 

الرابعة.
كما نص أيضا على سرية 
األســماء عند التصحيح وأن 
يكون االختبار سريا، بحيث 
تكون األســماء غير معروفة 

نص أيضا على إلزامية تصوير 
املقابالت الشخصية بحيث ال 
يجوز أن تتم املقابلة الشخصية 
بعيدا عما مت ذكره في التقييم 
الذي وضع لصاحب املقابلة.

وأشار إلى أنه من حق كل 
متقدم أيضــا أن يحصل على 
نسخة من املقابلة الشخصية 
التــي أجراهــا ونســخة مــن 
االختبارات التــي تقدم إليها، 
مؤكــدا أنه في جميع احلاالت 
التي تتــم فيها اســتبعاد أي 
متقدم عن أي وظيفة يجب أن 
يحصل على أسباب االستبعاد.

وأكــد العصفــور أن هــذا 
القانون يهدف بشكل أساسي 
وواضح إلــى حتقيق العدالة 
واملســاواة وتكافــؤ الفــرص 
فيما بني جميع أبناء الشــعب 
الكويتــي، متمنيــا أن يــرى 

القانون النور قريبا جدا.

شعيب شعبانسعود العصفور شعيب املويزريد. فالح الهاجريحمد املدلج

العامة، ويشمل جميع اجلهات 
احلكومية وجميع الشــركات 
اململوكة للدولة واملؤسســات 
والســلطتني  العســكرية 

التشريعية والقضائية.
وأكــد العصفــور أن هــذا 
حالــة  ســيلغي  القانــون 
االستغالل التي تتم حاليا في 

عالية اخلالد: نرفض الوصاية واحلكم على النوايا
أعربت النائبة عالية اخلالد 
عن أســفها من «وضع ديننا 
العظيم واملتســامي في خانة 
ضيقة لترهبه كلمات من هنا 
وهناك، وكذلــك رؤية وزراء 
يهتزون ملجرد تهديد ميارس 
عليهم وكأنهم يباركون ضعف 
ديننا، ودون ســند صريح ال 
من الديــن وال من الدســتور 

والقانون». 
فــي  اخلالــد  ورفضــت 
تصريح صحافــي «ان نكون 
قيمني ومفتشــني على النوايا 
وجتاوز الظاهر إلى السرائر، 

واحلكم على ما في القلوب دون 
بينة ودليل»، متسائلة «على 
أي حجــة او بينة قام وزيري 
التجارة والبلدية في مخالفة 
املطعم»؟! وأوضحت أن أخطر 
ما تواجهه احلكومة في تنفيذ 
برنامج عملها وخطة تنميتها 
وحتقيــق االصالح املنشــود 
منهــا هو أن تكــون خاضعة 
لفكر الغير وأهــواء قيادييها 
الوقتية  وحتالفات املصالــح 
الحتواء تيار أو فكر سياسي 
أو ديني على حساب املكتسبات 
الدستورية واحلريات وااللتزام 

يسعى اليه البعض من خلق 
الفــنت السياســية بعيــدا عن 
االجنــاز التشــريعي، ولكــن 
على احلكومة أن حتمي نفسها 
مــن االجنــرار وراء األفــكار 
التحريضية». وقالت «مازلت 
متمنية بل مازال لدي أمل في أن 
الزمالء النواب الذين صرحوا 
بشــأن عبــارة one love التي 
ترتبط بنشاط املطعم التجاري 
وطبيعة الغــذاء الذي يقدمه 
وال عالقة لها مبا مت الترويج 
له، قد صرحوا عن حسن نية 

دون حتقق».

بالقانــون. وأضافــت «إن من 
يقبل أن يكون تفسير الواقع 
وفق ما يراه ودون أن يتحقق 
من ظنونه أو أن يطبق القانون 
بحســب مزاجــه لــن يكــون 
قادرا علــى الدفاع عن حقوق 
املواطنني، ومن يقدم أولويات 
الصــراع الفكري على اصالح 
اخلدمات التعليمية والصحية 
والبنيــة التحتية والتوظيف 
يكون قــد حاد عــن تطلعات 
الشــعب الكويتي حني اختار 

نوابه االنتخابات االخيرة».
وأكدت «لــن ننجر إلى ما 

عالية اخلالد

عبداهللا األنبعي: مباشرة املتقدمني 
وخريجي دورة «اجلمارك» األحد

فارس العتيبي: صرف بدل عدوى 
للموظفني اإلداريني بوزارة الصحة

أعلــن النائــب عبــداهللا 
األنبعي عن التوصل إلى اتفاق 
مع وزير التجارة والصناعة 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الناهض  املعلومــات مــازن 
العامــة للجمــارك  واإلدارة 
بخصوص مباشرة املتقدمني 
لدورة اجلمارك عملهم. وقال 
األنبعي في تصريح باملركز 
اإلعالمــي ملجلــس األمة إنه 
تواصــل مع وزيــر التجارة 
العليــا للجمــارك  واإلدارة 

ملناقشــة املظلمــة الكبيرة التــي وقعت على 
املتقدمني لدورة اجلمارك وتعطيل املئات من 
خريجي الدورة ملدة أشهر وعدم مباشرة عملهم 

رغم استيفائهم الشروط. وبني 
أنــه مت التواصل واالجتماع 
خــالل األســابيع املاضيــة 
وأســفر عــن التوصــل إلى 
حــل بــأن يباشــروا العمــل 
يوم األحــد املقبل. كما أعلن 
األنبعي عن تواصله مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
بخصــوص خريجــي دورة 

اإلنعاش.
وأكــد أن الوزيــر اخلالد 
أصدر أوامره املباشرة بهذا 
اخلصوص، ومت التواصل مع اإلدارات املعنية 
وفرز أسماء املتقدمني اخلميس املاضي متهيدا 

ملباشرة عملهم.

النائــب فــارس  تقــدم 
العتيبــي باقتــراح برغبة 
بشــأن صرف بــدل عدوى 
للموظفني اإلداريني بوزارة 

الصحة.
وقال في مقدمة اقتراحه، 
نص قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢
على منــح بدل خطر وبدل 
عــدوى وبدل تلــوث وبدل 
ضوضاء للعاملني في بعض 
اجلهات احلكومية وقد نصت 
املــادة اخلامســة منه على 

اســتحقاق أي البدالت الــواردة بهذا القرار 
مشــروط بالتعرض للظــروف التي تقرر 

كل بدل من أجلها (اخلطر، 
العدوى، التلوث، الضوضاء) 
وملا كان املوظفون اإلداريون 
بوزارة الصحــة معرضني 
للعدوى مبا تقضيه طبيعة 
عملهــم ومواجهــة احتمال 
اإلصابــة بالعــدوى أثنــاء 
تواجدهم بالعمل، لذا وجب 
اســتحقاقهم لبدل العدوى 
أســوة باألطبــاء ومــن في 

حكمهم.
ونــص االقتــراح علــى 
«صرف بدل عدوى للموظفني 
اإلداريني بوزارة الصحة اخلاضعني ألحكام 

قانون ونظام اخلدمة املدنية».

عبداهللا األنبعي

فارس العتيبي

لن ننجر وراء األفكار التحريضية

جلنة شؤون اإلسكان: استعرضنا خطة التوزيعات
ناقشــت جلنــة شــؤون 
اإلسكان والعقار في اجتماعها 
امس بيــان مجلس الــوزراء 
الصــادر بتاريــخ ٢٨ نوفمبر 
٢٠٢٢، والــذي تضمن التعهد 
بتوفير عدد ١٩٠٠ وحدة سكنية 
باملشــاريع اإلسكانية القائمة 
مبنطقــة تيماء، وعدد ٣٥٠٠٠

وحدة سكنية مبشروع توسعة 
جنوب صباح األحمد.

اللجنــة  واســتعرضت 
- وفــق بيــان صــادر عنها 
احلكوميــة  اإلجــراءات   -
املتعلقة بضم ساحة منطقة 
الصليبية مع منطقة جنوب 
القيروان لتوفير عدد ٣٢٠٠

وحدة ســكنية مــع التأكيد 
على ضرورة احملافظة على 
األشــجار الواقعة في املوقع 
ورفع تقرير خالل شهر يبني 

املناطــق اجلديــدة  لتســليم 
للرعاية السكنية، مشيرة إلى 
أن وزير الدولة لشؤون البلدية 

للرعاية السكنية خالل األشهر 
الـــ ٣ املقبلة وبعــدد وحدات 
سكنية ال تقل عن ٣٢٠٠ وحدة 
ســكنية.  وأوضحــت اللجنة 
في بيانها أن املؤسسة العامة 
الســكنية تعهــدت  للرعايــة 
فور تسلم املنطقة بالتنسيق 
مــع جميع اجلهات احلكومية 
املعنية إلزالة ما فيها من عوائق 
متهيــدا إلجــراءات توزيعهــا 
ألصحاب الطلبات اإلسكانية.

من جانب آخر، استكملت 
اللجنة النظر في قوانني إنشاء 
املــدن اإلســكانية واســتدامة 
القــروض العقاريــة، ووضع 
اللمســات األخيــرة عليهــا 
النهائي  التقرير  متهيدا لرفع 
إلى املجلس إلدراجه في جدول 
األعمــال خــالل األســبوعني 

املقبلني.

تعهد باالنتهاء مــن إجراءات 
تسليم منطقة جنوب القيروان 
والصليبية للمؤسسة العامة 

حمد العبيد وحمد املدلج ود. حسن جوهر ود.عبدالعزيز الصقعبي خالل اجتماع اللجنة

كل اإلجراءات الالزمة لتذليل 
املعوقــات. وطالبــت اللجنة 
بتحديــد مدد زمنيــة أوضح 

بجميع اجلهات في الدولة سواء مدنية أو عسكرية


