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العارضي :سأستجوب رئيس الوزراء..
لعدم تعاونه في ملف العفو

اخلميس  15جمادى اآلخرة  1442هـ 28/يناير  - 2021السنة الرابعة عشر  -العدد 3720

ريا�ض عواد
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب مساعد ال��ع��ارض��ي عزمه
استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح اخلالد ،موضحا أنه ح��اول التواصل
معه بشأن قضية العفو ولم يلق منه إجابة
واضحة حول هذا امللف  .
وق���ال ال��ع��ارض��ي ف��ي ت��ص��ري��ح باملركز
اإلعالمي ملجلس األمة “ من أول يوم بعمر هذا
املجلس كان هدفي وطريقي واضح واألجندة
التي أحملها واضحة وه��ي قضايا الشعب
وقانون العفو”.
وبني أنه “حاولت أن أتواصل واستخدم
جميع الطرق وقابلت صباح اخلالد وعرضت
عليه قانون العفو ولكن لألسف لم أجد منه
أي جتاوب وأيدت االستجواب بعد ذلك وعدم
التعاون معه وقدم استقالته”.
وأض���اف “ رئيس ال���وزراء ع��اد بتكليف
جديد برئاسة حكومة ج��دي��دة ،وقلت قبل
يومني إنه إذا صباح اخلالد يريد التعاون معنا
بقضايا الشعب وأهمها قانون العفو سنتعاون
معه”.
وأشار إلى أنه “ لألسف مر يومان وأحاول
أن أت��واص��ل معه ول��م أج��د أي إجابة ولذلك
أعلن عن استجوابي لرئيس الوزراء ألن هذه
احلكومة ال تستحق التعاون معها”.
واستغرب العارضي أن الكويت التي قادت
مصاحلة خليجية افتخر بها الشعب أم��ام

مساعد العارضي

دول العالم ،بينما حكومته غير ق��ادرة على
أن تتصالح مع شعبها وأبناء وطنها الذين
تهجروا بسبب قضايا رأي وبسبب دفاعهم عن
املال العام.
وق��ال معقبا “من ال يستطيع إدارة هذه
امللفات أو يتصالح مع شعبه ال يستحق أن
يدير حكومة”.
وأضاف” إذا كنت يا صباح اخلالد يهمك هذا
الكرسي فأنا قلتها منذ أول يوم إنني مستعد أن
أبيع الكرسي من أجل قضايا الشعب ومن أجل
العفو عن إخواننا املوجودين خارج البلد”.

احلويلة يقترح إنشاء مركز طبي
في املطار لفحص العمالة الوافدة
أعلن النائب د.محمد احلويلة عن أنه تقدم
باقتراح برغبة بإنشاء مركز طبي متخصص
دائم في مطار الكويت لفحص العمالة الوافدة
العائدة الستكمال عملها أو أي عامل يدخل إلى
الكويت للمرة األولى.
ونص االقتراح على ما يلي:
باتت عملية فحص العمالة الوافدة العائدة
من السفر أو املستقدمة حديثًا من املشكالت
التي يجب معاجلتها واتخاذ إج��راءات جادة
حللها ليتم التحقق من خلوهم من أي مرض
قبل دخولها إل��ى الكويت م��ن أج��ل حماية
اف����راد ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ،ح��ي��ث إن عملية
الكشف على العمالة احلديثة م��ح��ددة في
عدد قليل من املراكز ما يجعل فيه تأخيرا في
إج���راءات الفحص يصل إل��ى أشهر ويتحرك
خاللها العامل داخل البالد من دون إجراء أي
فحوصات له والذي يعرض األسر واملجتمع
خلطر اإلصابة باألمراض.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
إنشاء مركز طبي متخصص دائم في مطار
الكويت لفحص العمالة ال��واف��دة العائدة
الستكمال عملها أو أي عامل يدخل إلى الكويت

محمد احلويلة

للمرة األول��ى ،وذل��ك لكشف من يحمل منهم
أمراضا معدية قبل دخولهم إلى البالد حلماية
األسرة واملجتمع .على أن تتحمل الشركات او
املؤسسات أو مكاتب جلبهم من بالدهم التكلفة
املالية للفحص الطبي ،وإلزامهم بعودتهم في
حال ثبوت عدم سالمتهم.

املضف لوزير الداخلية :ما مدى صحة تقرير
«بلومبيرغ» حول طلب أجهزة جتسس ومراقبة؟
وجه النائب مهلهل املضف سؤاال برملانيا
لوزير الداخلية يستفسر خالله عن صحة
التقرير ال��ذي نشر ف��ي موقع “بلومبيرغ”
( )Bloombergاألميركي ،وطلب الكويت
من شركة “ساندفاين” ( )Sandvineأجهزة
مراقبة وجتسس.
وقال املضف“ :إذ كانت اإلجابة على البند
رقم  1بالنفي فهل سوف يصرح الوزير املعني
لوسائل اإلع�لام أو وكالة األن��ب��اء الكويتية
بنفي اخلبر؟ وه��ل سيقوم ال��وزي��ر أو ممثل
ال����وزارة بالتعهد ال��ت��زام�اً ب��ع��دم ت��وف��ر مثل
تلك األج��ه��زة؟ وإذ كانت اإلج��اب��ة نعم على
البند رقم  1فهل استوفى ذلك الطلب جلميع
اإلج��راءات القانونية حيال الطرق املفترضة
لطلب أي جهاز من أي شركة دولية عن طريق
احلكومة على سبيل املثال (عرضه على مجلس
الوزراء)...؟”
وت��اب��ع“ :إذ ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم يرجى
تزويدي بالقرار الصادر بشأن ذلك الطلب؟
وت��ق��ري��ر ال��ف��ري��ق أو ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي ق��ررت
احتياج دول��ة الكويت ملثل تلك األجهزة؟ مع
ت��زوي��دي بتقرير تفصيلي بشأن ك��ل جهاز
وع��دد األجهزة املطلوبة وآلية عمل كل جهاز
واألم���اك���ن املخصصة ل��وض��ع ك��ل األج��ه��زة
وطرق استخدامها” .وأش��ار إلى أنه “مبا أن
حرية املراسلة البريدية والبرقية والهاتفية
مصونة ،وسريتها مكفولة فال يجوز مراقبة
ال��رس��ائ��ل ،أو إف��ش��اء سريتها وذل��ك وف��ق�اً ملا

مهلهل املضف

نصت عليه امل��ادة ( )39من الدستور وأيضاً
ألن احل��ري��ة الشخصية مكفولة وعليه هل
هناك جلنة قانونية مختصة تبني مدى مالئمة
طلبات الوزارة دستورياً وقانويناً من عدمه؟
وإذا ك��ان��ت نعم ي��رج��ى ت��زوي��دي بالتقرير
اخلاص حيال مدى قانونية الطلب ؟ وإذا كانت
اإلجابة ال يرجى بيان اختصاص وظائف كل
جهاز قانوني أو مستشار قانوني في اإلدارة
املختصة للوزارة وبيان احتياج الوزارة لتلك
اللجان من عدمه وه��ل هناك ق��رار ص��ادر من
جهاز اإلدارة العامة للفتوى والتشريع التابع
ملجلس ال��وزراء يبني مدى قانونية الطلب من
عدمه؟”

اخلليفة يسأل عن موعد إيصال التيار
الكهربائي للمطالع وجنوب عبدالله مبارك
وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال برملانيا
لوزير النفط وزير الكهرباء يستفسر فيه عما
إذا مت توقيع عقد مناقصات الكيبالت ملشروعي
مدينة املطالع وجنوب عبدالله مبارك.

وطلب اخلليفة تزويده بصورة ضوئية من
العقد وبيان املوعد الزمني اخلاص بإيصال
التيار الكهربائي ملدينة املطالع وكذلك جنوب
عبد الله مبارك.
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 5نواب يقترحون قانون ًا في شأن االستقرار
الوظيفي للكويتيني العاملني بالقطاع األهلي
أع��ل��ن  5ن���واب ع��ن تقدميهم اقتراحا
ب��ق��ان��ون ف��ي ش��أن االس��ت��ق��رار الوظيفي
للكويتيني العاملني في القطاع األهلي.
ويهدف االقتراح الذي تقدم به النواب د.
علي القطان وفارس العتيبي ومبارك العرو
ومحمد الراجحي وأحمد احلمد إلى حتقيق
األمان االقتصادي للمواطنني العاملني في
القطاع األهلي وتوفير االستقرار الوظيفي
واالجتماعي.وجاءت مواد االقتراح بقانون
كما يلي:
مادة ()1
في تطبيق أحكام ه��ذا القانون يقصـد
باملفردات اآلتيـة املعنى املبني قرين كل
منها:
املجلس  :مجلس الوزراء.
الوزيـــر  :وزير املالية.
املؤسسة  :املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.
مجلس اإلدارة  :مجلس إدارة املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
البرنامج  :برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.
الصندوق  :صندوق التأمني الوظيفي
املنشأ بهذا القانون.
اجلهات احلكومية  :الوزارات واإلدارات
احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة
واملستقلة.
اجل��ه��ات غير احلكومية  :ك��ل جهة ال
تعتبر جهة حكومية وفقا ً للبند السابق.
صاحب العمل  :كل شخص طبيعي أو
اعتباري تسري في شأنه أحكام التأمني
االجتماعي ماعدا املوظفني املخاطبني بأحكام
الباب اخلامس من األمر االميري بالقانون
رقم ( )61لسنة  1976املشار إليه.
املستفيد  :املؤمن عليه وف��ق الشروط
الواردة في القانون.
الوظيفة املناسبة  :يقصد بها الوظيفة
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع امل���ؤه�ل�ات العلمية
وش��ه��ادات اخلبرة للمستفيد أو متوافق
مع خبرته وآخر منصب وظيفي مبا مينح
ويكفل للمستفيد منصبا وظيفيا أعلى.
العامل  :كل شخص طبيعي يعمل لدى
صاحب عمل وتسري عليه أحكام التأمني
االجتماعي حتت إدارت��ه وإش��راف��ه مقابل
أجر.
ال��رات��ب  :ك��ل مبلغ مالي ي��ن��درج حتت
مسمى راتب عند تسريحه.
الشبكة CINET :شبكة املعلومات
االئتمانية هي شركة تقدم جميع املعلومات
االئتمانية ع��ن األف����راد ،ويخضع حتت
رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم
خدمات األقساط والقروض وفق قوانني
بنك الكويت املركزي.
وزارة ال���ش���ؤون  :وزارة ال��ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
مادة ()2
ت��س��ـ��رى أح���ك���ام ه��ـ��ذا ال��ت��أم�ين على
الكويتيني من الفئات التاليـة:
 - 1عُ مال القطاع األهلي الذين تشملهم
أحكام األم��ر األميري بالقانون رق��م (61
لسنة  )1976املشار إليه.
 - 2العاملون الذين تشملهم أحكام
األم��ر األميري بالقانون رقم ( )61لسنة
 1976امل��ش��ار إليه وتتوفر ف��ي شأنهم
ش��روط استحقاق ال��ع�لاوة االجتماعية
وع�لاوة األوالد املقررتني بالقانون رقم
( )19لسنة  2000املشار إليه.
مادة ()3
ينشأ صندوق للتأمني الوظيفي ضمن
صندوق املؤسسة ،وتتكون موارده املالية
من اآلتي:
 ) % 1 ( – 1م��ن ال��رات��ب الشهري
يسددها املستفيد.
 ) % 1 ( – 2من األجر الشهري تسدده
اجلهة التي يعمل لديها املوظف أو صاحب
العمل الذي يعمل لديه العامل.
 - 3املبالغ التي تخصص في امليزانية
العامة للدولة ألغراض هذا القانون.
 - 4اإلعانات والهبات والتبرعات التي
يقبلها الوزير.
 - 5ريع استثمار أموال الصندوق.
مادة ()4

جلسة سابقة

تتولـى املؤسسـة االختصاصات اآلتيـة:
 - 1حتصيل االشتراكات املقررة في
املادة الثالثة من هذا القانون.
 - 2إدارة الصندوق.
 - 3استثمار أموال الصندوق.
 - 4صرف الراتب.
 - 5االختصاصات األخرى التي يقررها
املجلس لتطبيق هذا القانون.
ويتولـى البرنامـج االختصاصات
اآلتيـة:
 - 1تسجيل املوظفني الذين مت تعطلهم
أو تسريحهم.
 - 2توفير التدريب املناسب أو املساهمة
في التدريب إلع��ادة تأهيل املستفيد مبا
يالئم احتياجات سوق العمل.
 - 3تقرير استحقاق راتب.
 - 4تقرير وقف صرف راتب وسقوط
احلق فيه.
 - 5االختصاصات األخرى التي يقررها
املجلس بشأن تطبيق هذا القانون.
ويصدر املجلس ق��رارا ً بتشكيل جلنة
تضم ممثلني ع��ن امل��ؤس��س��ة والبرنامج
تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون،
ويحدد املجلس نظام عمل اللجنة.
مادة ()5
تشكل جلنة دائمة في وزارة الشؤون
ب��اس��م (جل��ن��ة حماية العمالة الوطنية
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص) تضم ممثلني عن
كل من وزارة ال��ش��ؤون ،وأرب���اب العمل،
واملستفيدين.
ت��خ��ت��ص ال��ل��ج��ن��ة مب��راج��ع��ة أس��ب��اب
التسريح على ض��وء األدل���ة املقدمة من
أرباب العمل ،للتأكد من قانونية التسريح،
وع��ل��ى ض��وء ذل��ك إذا تبني م��ن التحقيق
أن التسريح تعسفي أو ألي سبب يعود
لصاحب العمل ،تتخذ اللجنة اإلج��راءات
الالزمة بحق رب العمل.
مادة ()6
يشترط الستحقاق املستفيد راتباً أن
تتوافـر فيـه الشـروط اآلتيـة:
 - 1أن ي��ك��ون عمل م��دة ستة أشهر
متصلة ،ومشتركا ً خاللها في التأمني.
 - 2أن يكون مقيدا ً في سجل الباحثني
عن عمل.
 - 3أال تكون خدمته انتهت بسبب
احل��ك��م عليه بحكم ف��ي ج��رمي��ة مخلة
بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
 - 4أن يكون قادرا ً على العمل.
 - 5أن يكون راغبا ً في العمل.
مادة ()7
من دون إخ�لال بأحكام امل��ادة ( )3من
القانون رق��م ( )19لسنة  2000املشار
إليه ي��ؤدي ص��ن��دوق التأمني الوظيفي
للكويتي املسرح من العمل من اجلهات
غير احلكومية لغير األسباب الواردة في
امل��ادة ( )41من القانون رق��م ( )6لسنة
 2010املشار إليه راتبا تأمينيا وظيفيا

مبا يعادل ( )65%من آخر راتب تقاضاه
عند التسريح.
ويصرف ه��ذا الراتب إل��ى حني توفير
عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي
أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية
وذل���ك ب��ح��د أق��ص��ى سنتني م��ن ت��اري��خ
ال��ص��رف ،م��ا ل��م يتعذر توفير الوظيفة
املناسبة.
مادة ()8
ي��وق��ف ص��ـ��رف ال��رات��ب ف��ـ��ي احل���االت
اآلتيـة:
 - 1إذا رفض املستفيد التدريب الذي
رشح إليه.
 - 2إذا رفض الوظيفة املناسبة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة املؤسسة
إضافة حاالت أخرى لوقف صرف راتب
التأمني.
مادة ()9
عند رغبة املسرح االنتقال ليتوظف في
القطاع احلكومي يتم احتساب سنوات
اخلبرة التي عملها في القطاع اخلاص من
ضمن مدة خدمته.
مادة ()10
إذا عمل امل��وظ��ف بأجر يقل ع��ن قيمة
الراتب وأخطر البرنامج بذلك خالل مدة
أس��ب��وع م��ن ت��اري��خ ب��دء العمل ،يصرف
له الفرق بني قيمة الراتب واألج��ر الذي
يتقاضاه خ�لال امل���دة الباقية م��ن مدة
االستحقاق.
مادة ()11
يجب على املستفيد أن يخطر البرنامج
ف��ي م��دة أقصاها سبعة أي��ام م��ن تاريخ
علمه بتثبيته بالعمل اجلديد ،وفي حال
ع��دم تثبيته يصرف له ال��رات��ب السابق
بنفس الشروط واملزايا ،وفي كل األحوال
ال يجوز للمستفيد اجلمع بني الراتب وأي
مبالغ أخرى تصرف له من اخلزانة العامة
للدولة.
وي��ج��ب على ص��اح��ب العمل م��واف��اة
البرنامج مبا يطلبه من معلومات وبيانات
بشأن عمل املستفيد.
مادة ()12
من دون اإلخالل بأحكام االمر األميري
بالقانون رقم ( )61لسنة  1976املشار
إل��ي��ه ،ت��دخ��ل ف��ي ح��س��اب ف��ت��رة اش��ت��راك
التأمني فترة تسريح العامل التي يتقاضى
عنها رات��ب التأمني الوظيفي ،وتتحمل
ال��دول��ة س���داد االش��ت��راك��ات التأمينية
املستحقة عنها وفقاً آلخر مرتب شهري
قبل التسريح.
مادة ()13
حتسب للمستفيد جميع ال��ع�لاوات
التي تقرر للموظفني الكويتيني العاملني
بالقطاع احلكومي وعمال القطاع األهلي.
مادة ((14
تقوم اللجنة ال��وارد ذكرها في امل��ادة
الرابعة من هذا القانون وبالتنسيق مع
اجلهات املختصة باآلتي:

 - 1عمل كشوفات بأسماء املسرحني
من العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم
رفعها الحتاد املصارف وشبكة املعلومات
االئتمانية ( ، )CINETعلى أن يشمل
هذا االج��راء جميع اجلهات الدائنة حتت
إشراف الشبكة أو بنك لالئتمان.
 - 2إيقاف جميع اإلجراءات القانونية
والقضائية ض��د املشمولني بكشوفات
املسرحني املعتمدة وتكون بصفة إلزامية
للجهات املعنية.
 - 3شطب التاريخ االئتماني للمشمولني
بكشوفات املسرحني املعتمدة.
 - 4إع���ادة ج��دول��ة ال��دي��ون املتراكمة
جلميع املشمولني بكشوفات املسرحني
املعتمدة.
مادة ()15
إنشاء صندوق اختياري ملن يرغب في
املساهمة من العاملني بالقطاع اخلاص
ي���ودع فيه استقطاع س��ن��وي ب��واق��ع (5
 )%من الراتب الشهري الشامل للعمالة
الوطنية حتت اسم (سهم األمان) ،يصرف
للعامل املساهم بالصندوق حني التقاعد
أو العجز ،أو عند التسريح من العمل بعد
مضي  15سنة ميالدية خدمة على األقل
باعتباره معاشا رديفا للمعاش التقاعدي.
مادة ()16
يتم إلزام القطاع اخلاص بنسب التكويت
ال��ص��ادر من مجلس ال���وزراء ويلتزم كل
قطاع بتحقيق نسبته املقررة ،بحيث تكون
هذه النسب موزعة على جميع املستويات
اإلداري��ة والفنية املقررة سابقاً أو الحقاً
من مجلس ال��وزراء ،والتي تتم عن طريق
مراقبة وزارة الشؤون واجلهات التابعة
لها وإلزامها بالنسب املقررة والتي جتيز
توقيع عقوبات مالية على املخالفني لها
ووقف معامالتهم احلكومية.
مادة ()17
تؤخذ املبالغ الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون من االحتياطي العام للدولة.
مادة ()18
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص
عليها في قانون اجل��زاء أو أي قانون آخر
يعاقب كل من:
 - 1خالف حكم الفقرة األولى من املادة
( )11من هذا القانون بغرامة ال تقل عن
مائة دينار وال جتاوز خمسمائة دينار.
 - 2ثبت تقدميه بيانات غير صحيحة
مع علمه بذلك بقصد احلصول لنفسه أو
لغيره على التعويض باحلبس مدة ال تقل
عن شهر وال جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال
تقل عن مائة دينار وال جتاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
وف��ي كل األح��وال تقضي احملكمة برد
ما تسلمه احملكوم عليه من مبالغ من دون
وجه حق.
املادة ()19
على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء
 -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون .

العتيبي يقترح تخفيف شروط التوظيف في القطاع النفطي
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب ف���ارس العتيبي عن
تقدمه باقتراح برغبة يهدف إلى تخفيف
ال��ش��رك��ات النفطية م��ن ش��روط��ه��ا في
التوظيف لتتوافق مع جهود الدولة في
تكويت القطاع النفطي.
وج��اء في مقدمة االق��ت��راح برغبة ما
يلي:
ملا كان القطاع النفطي في الكويت من
أهم القطاعات االقتصادية احليوية التي
تشكل املدخل الرئيسي للبلد ،تنص املادة
( )41من الدستور على أن “ :لكل كويتي
احلق في العمل وفي اختيار نوعه “.
وسعياً منا للقضاء على أزمة البطالة
بني أبناء الوطن ونظرا ً ألهمية مهندسني
البترول في القطاع النفطي وعدم إمكانية
االستفادة منهم خارج هذا القطاع نظرا ً
لطبيعة دراس��ت��ه��م التي تتمحور فقط

ف��ي م��واض��ي��ع التنقيب واالستكشاف
واستخراج املوارد النفطية .
ل���ذا ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ش��رك��ات النفطية
التخفيف من بعض الشروط املطروحة
في السابق بشروط أكثر عملية لتتوافق
م��ع ج��ه��ود ال��دول��ة ف��ي تكويت القطاع
النفطي ،لذا فإنني أتقدم باإلقتراح برغبة
التالي:
“  - 1إصدار إعالنات توظيف منتظمة
وفترات زمنية معروفة كل سنة وبشكل
دوري ملؤسسة البترول الكويتية.
 - 2إلغاء شرط التأمني.
 - 3تخفيض النسب ومعدالت القبول
املطلوبة للشهادات على أن يكون ()2
في نظام األربع نقاط و  65%في النظام
امل��ئ��وي على أن يكون التقدير جيد في
اجلامعة التي أصدرت الشهادة.

 - 4متديد عمر الشهادة  4سنوات
م��ن ت��اري��خ احل��ص��ول عليها إل��ى تاريخ
اإلعالن وذلك بسبب أن مؤسسة البترول
الكويتية ل��م ت��ط��رح إع�لان��اً ملهندسني
البترول منذ شهر ديسمبر . 2018
 - 5رفع شرط األعمار وجعلة (في ما
ال يتجاوز  30سنة ) للمندسني حديثي
التخرج وذلك لطول فترة النظام الدراسي
في بعض دول اإلبتعاث.
 - 6وضع شرط القبول بإجتياز دورة
تأهيلية لكل مهندسني البترول حديثي
التخرج بكافة النسب واملعدالت بدالً من
اختبارات القبول وذلك وفق خطة زمنية
م��دروس��ة وحت��دده��ا مؤسسة البترول
الكويتية لتأهيل املهندسني الكويتيني
للتماشي مع احتياجات املؤسسة وسوق
العمل في القطاع النفطي

فارس العتيبي

