
| وجه النائب د.خالد العنزي سؤاال إلى نائب 
رئيس ال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح، عن سبب تأخير تزويد 
وزارة املالية بآلية ص��رف مكافآت الصفوف 
األمامية ملكافحة )كورونا(.ونص السؤال على 
ما يلي: عطفا على الكتاب الصادر من مكتب وزير 
املالية في تاريخ 2021/11/6 واملتضمن الرد 
على السؤال املوجه من قبلنا بخصوص اإلفادة 
مبوعد ص��رف مكافآت العاملني في الصفوف 

األمامية ملكافحة وباء فيروس كورونا املستجد.
أفاد السيد الوزير بأن الوزارة بصدد انتظار 
آلية الصرف التي ستحددها اللجنة الوزارية 

)جلنة طوارئ كورونا(.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي مبا يلي:

1 -م��ا اإلج���راءات املتخذة في ش��أن مكافآت 
العاملني في الصفوف األمامية ملكافحة وباء 

فيروس كورونا املستجد؟
2 -ما أسباب التأخير في تزويد وزارة املالية 

بآلية صرف تلك املكافآت؟

3 - تواريخ اجتماعات جلنة طوارئ كورونا 
منذ تاريخ تشكيلها إلى آخر اجتماع.

4 - تاريخ آخر اجتماع نوقش فيه املوضوع 
اخلاص بتلك املكافآت املبينة سالفا

4alwasat.com.kw

العنزي يسأل الصالح عن سبب 
تأخير تزويد »املالية« بآلية صرف 

مكافآت الصفوف األمامية

د.خالد العنزي 

السويط يسأل وزير اإلسكان عن 
مخالفات »السكنية« والوظائف 
القيادية في »الطيران املدني«  

وجه النائب ثامر السويط سؤالني برملانيني 
إل��ى وزي��ر ال��دول��ة لشؤون اإلس��ك��ان ووزي��ر 
الدولة لشؤون اخلدمات د. عبدالله معرفي. 

وقال السويط في مقدمة السؤال األول: 
نصت املادة السابعة من الدستور على أن 
:«العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع 
...« ونصت امل��ادة الثامنة من الدستور على 
أن:« تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل 
األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني ». 
وكذلك نصت امل��ادة السادسة والعشرين 
من الدستور على أن: »الوظائف العامة خدمة 

وطنية تناط بالقائمني بها...«. 
حيث منى إلى علمي أن رئيس اإلدارة العامة 
للطيران املدني رشح أسماء عدد من املوظفني 
اإلشرافيني للوظائف القيادية الشاغرة في 

اإلدارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- كشف بالوظائف القيادية الشاغرة 
في اإلدارة العامة للطيران املدني وأسماء 
املرشحني لهذه الوظائف والسيرة الذاتية لكل 

منهم. 
- ش����روط ش��غ��ل ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة 

واإلشرافية في اإلدارة. 
- هل عينت اإلدارة أشخاصاً من خارجها في 
وظائف إشرافية أو قيادية؟ إذا كانت اإلجابة 
االيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من 
السيرة الذاتية لكل منهم، ووظائفهم السابقة 
قبل تعيينهم في اإلدارة، ومدى احلاجة لتعيني 

أشخاص من خارج اإلدارة. 
- هل أعلنت اإلدارة عن الوظائف اإلشرافية 
والقيادية الشاغرة للعاملني ف��ي اإلدارة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي 

بصورة ضوئية من اإلعالن. 
- م��ت��ى ن��ش��ر آخ���ر إع���الن ع��ن ال��وظ��ائ��ف 
الشاغرة في اإلدارة؟ مع ت��زوي��دي بصورة 
ضوئية م��ن اإلع��الن��ات للوظائف الشاغرة 
في اإلدارة خالل السنوات الثالث األخيرة، 
وتاريخ نشر كل إعالن وأسماء من قبلوا فيها 

وشهاداتهم الدراسية وتاريخ تعيينهم. 
- هل هناك وظائف إشرافية ما زالت شاغرة 
في اإلدارة؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 

أسباب عدم اإلعالن عنها؟ 
- ه��ل يوجد موظفون رش��ح��وا لوظائف 
إشرافية وندبوا لها في اإلدارة العامة للطيران 
املدني من دون إعمال ق��رار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم )2011/18( والذي حدد قواعد 
املفاضلة بني املرشحني للترقية باالختيار؟ 
إذا كانت اإلجابة االيجاب فيرجى تزويدي 
بكشف يوضح أسماءهم ومؤهالتهم العلمية 
والوظائف اإلشرافية التي رشحوا لها، مع 
بيان أسباب عدم إعمال قرار مجلس اخلدمة 

املدنية سالف الذكر.
 - هل يوجد موظفون أقدم بالتعيني أو أقدم 
بالدرجة املالية احلالية ممن مت ترشيحهم 
ألي من الوظائف اإلشرافية التي كانت شاغرة 
في اإلدارة العامة للطيران املدني وتتوافر 
فيهم ش��روط مجلس اخلدمة املدنية لتولي 
هذه الوظائف اإلشرافية؟ إذا كانت اإلجابة 
اإلي��ج��اب، فيرجى ت��زوي��دي بكشف يوضح 
أس��م��اءه��م ومؤهالتهم العلمية وسيرتهم 
الذاتية مع بيان أسباب عدم ترشيحهم لتلك 

الوظائف اإلشرافية أو التي كانت شاغرة.
وجاء في مقدمة السؤال الثاني:

 يدقق ديوان احملاسبة على أعمال اجلهاز 
التنفيذي في الدولة، ويهدف إلى حتقيق رقابة 
فعالة على األم��وال العامة ويتولى مراقبة 
حتصيل إي��رادات الدولة وإنفاق مصروفاتها 
في ح��دود االعتمادات ال���واردة في امليزانية 
وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم )30( 

لسنة 1964 بإنشاء ديوان احملاسبة. 
واستناداً إلى املادة )17( من دستور دولة 
الكويت والتي تنص على أن )لألموال العامة 
حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن(، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 
- ه��ل رص��د دي���وان احمل��اس��ب��ة مخالفات 
ومالحظات على املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية أو وزارة امل��واص��الت واجل��ه��ات 
التابعة لكم خالل السنوات العشر السابقة؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة االي��ج��اب فما املخالفات 
وامل��الح��ظ��ات؟ وم��ا أس��ب��اب تسجيلها؟ وما 
اإلج��راءات املتخذة لتصحيحعا؟ مع تزويدي 

باملستندات التي تثبت اتخاذ هذه اإلجراءات. 
- هل توجد مالحظات ومخالفات تتعلق 
بهدر املال العام؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب ما 
اإلج��راءات القانونية املتخذة حيال املتسببني 

في إهدار املال العام؟

ثامر السويط

احلويلة يسأل عن مشاريع الطرق
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

ريا�ض عواد

أعلن النائب الدكتور محمد احلويلة عن 
تقدميه سؤاال  برملانيا إلى وزيرة األشغال 
وزي���رة ش���ؤون البلدية ع��ن املشاريع 
اخلاصة بالطرق في محافظتي األحمدي 
وم��ب��ارك الكبير لكل منطقة على ح��دة، 
على أن يشمل الرد »اسم املشروع وقيمة 
العقد والشركة املنفذة وم��دة املشروع 
وت��اري��خ ب��دء التنفيذ ونهاية املشروع، 
إضافة الى ما إذا كان هناك تأخير وأسباب 
ذلك ومدة التأخير واملوعد النهائي، وما 
إذا كانت قد طبقت غرامات تأخير على 
الشركة املنفذة«، طالبا تزويده بها وباسم 
الشركة التي طبقت عليها غرامات التأخير 
وتاريخ آخر عمل صيانة للطرق في كل 

منطقة على حدة.
وس��أل احلويلة عن معاناة منطقتي 
الرقة وهدية من سوء حالة الطرق بها، 
وق���ال: »م��ا ه��ي خطة ال����وزارة إلص��الح 
الشوارع الرئيسة والداخلية في منطقة 
الرقة وهدية؟ وم��ا هي الشركة املنفذة 
لها؟ وما هي مدة التأخير في اإلصالحات؟ 
وهل طبقت غرامات التأخير على الشركة 
املنفذة مع تزويدي مبا يسبت ذلك؟ وما 
هو اجل��دول الزمني لالنتهاء منها؟ هل 
يوجد عقد لصيانة الشوارع بصفة دورية 
ملنطقة الرقة وهدية؟ وما آخر تاريخ متت 

فيه الصيانة بهما؟«.
وت��اب��ع: »م��ا ح��ال��ة البنية التحتية 
للطرق الداخلية والرئيسية للمناطق 
السكنية في محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير م��ن ناحية تصريف امل��ي��اه؟ هل 
مت استبدال خطوط شبكة ص��رف مياه 
األمطار بخطوط ذات أقطار أكبر لزيادة 
القدرة االستيعابية للشبكة في محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير؟ إذا كان اجلواب 
باإليجاب يرجى تزويدي باملناطق التي 
مت االس��ت��ب��دال بها؟ وال��ش��رك��ة املنفذة؟ 
وعقد كل منطقة وقيمته؟ وتريخ اإلجناز 
التعاقدي؟ وتاريخ التأخير ان وجد وهل 
طبقت غرامات التأخير واملستندات الدالة 
على ذل��ك؟ وم��ا ه��ي آخ��ر أع��م��ال صيانة 
شبكات تصريف مياه األمطار والطرق 
مل��ن��اط��ق محافظتي األح��م��دي وم��ب��ارك 

الكبير؟ مع ذك��ر كل منطقة على حدة؟ 
وت��اري��خ الصيانة؟ والشركة املنفذة؟ 
وقمة العقد؟ وإذا كان هناك تأخير فما 
هي الغرامات التي وقعت على الشركات 
املنفذة؟ مع تزويدي بالعقود اخلاصة 

بذلك؟«.
وط��ل��ب احل��وي��ل��ة ت���زوي���ده »بقيمة 
ال��ت��ع��اق��دات امل��رص��ودة لعملية رصف 
ال��ط��رق ب��األس��ف��ل��ت مل��ن��اط��ق محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير ب��دًءا من العام 
املالي 2017-2018 حتى تاريخ ورود 
ه��ذا ال��س��ؤال، لكل منطقة على ح��دة«، 
مضيفا: »ما هي املواصفات الفنية التي 
يتم استخدامها في اخللطة االسفلتية 
التي تستخدم في رصف الطرق ملناطق 
محافظتي األح��م��دي وم��ب��ارك الكبير؟ 
وهل هي مطابقة للمواصفات العاملية مع 
تزويدي مبا يسبت ذلك؟ وما سماكة طبقة 
االسفلت التي تقوم ال��وزارة باستبدالها 
اثناء عمليات صيانة؟ وما هي اخر اعمال 
صيانة لشبكات الصرف الصحي ملناطق 
محافظتي األح��م��دي وم��ب��ارك الكبير؟ 
مع ذك��ر كل منطقة على ح��دة؟ وتاريخ 
الصيانة؟ والشركة املنفذة؟ وقمة العقد؟ 
وإذا كان هناك تأخير فما هي الغرامات 
التي وقعت على الشركات املنفذة؟ مع 
تزويدي بالعقود اخلاصة بذلك؟ ومتى 
متت أخ��ر عمليات التنظيف والصيانة 
للمناهيل مبناطق محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير كل منطقة على حدة؟ مع 

تزويدي باملستندات الدالة على ذلك؟«
وإذ تطرق إلى كثرة احلوادث والوفيات 
على طريق ال��دائ��ري السابع فضاًل عن 
االزدح���ام امل���روري ج��راء ب��طء وتوقف 
عمليات الصيانة وعشوائية التحويالت 
االسمنتية على هذا الطريق، سأل احلويلة 
»ما أسباب التأخير في تنفيذ هذا املشروع 
حتى تاريخه؟ تزويدي بالعقود اخلاصة 
بهذا املشروع؟ وما هي الشركة املنفذة 
للمشروع؟ ما هو تاريخ اإلجناز التعاقدي 
لهذا املشروع؟ وما هي مدة التأخير في 
التنفيذ؟ وهل مت توقيع غرامات التأخير 
على الشركة املنفذة للمشروع مع تزويدي 
باملستندات ال��دال��ة على ذل��ك؟ وم��ا هي 

األسس والضوابط التي بناًء عليها اسند 
املشروع للشركة املنفذة؟ ومل��اذا لم يتم 
تنظيم التحويالت احلالية اخلطيرة على 
الدائري السابع بشكل هندسي آمن على 
هذا الطريق لتدارك خطرها احلالي حفاًظا 

على ارواح املواطنني؟«
وأض�����اف: »ت��ع��ان��ي م��دي��ن��ة صباح 
األحمد السكنية من تهالك وانكسارات 
وحفر وانهيارات وع��دم وج��ود مطبات 
صناعية بالطرق الرئيسية والداخلية 
بها نتج عنها الكثير من احلوادث، فما هي 
خطة وزارة االشغال العامة ملعاجلتها 
وصيانتها؟ وما هي الشركة املنفذة لها؟ 
وهل مت التأكد من ال��وزارة عند استالمها 
م��ن مطابقتها ل��ل��ش��روط وامل��واص��ف��ات 
العاملية مع تزويدي مبا يسبت ذلك من 
محاضر استالم؟ وهل مت تطبيق غرامات 
على الشركة املنفذة لها بسبب سوء حاله 
الطرق في املدينة مع تزويدي مبا يسبت 
ذلك ان وج��د؟ وهل يوجد عقد للصيانة 
ال��دوري��ة للطرق الرئيسية والداخلية 
مبدينة صباح األحمد السكنية؟ اذا كان 
اجلواب باإليجاب يرجى تزويدي بصورة 
من هذا العقد؟ والشركة التي تقوم بأعمال 
الصيانة في املدينة؟ واذا كان اجلواب 
بالنفي فلماذا ال تقوم ال���وزارة بأعمال 

الصيانة الدورية لطرق املدينة؟«
وأوض��ح»ت��ع��رض��ت م��ن��ازل بعض 
املواطنني في مدينة صباح األحمد والبنية 
التحتية م��ن طفح وت��س��ري��ب للصرف 
الصحي بها فما ه��ي اإلج�����راءات التي 
اتخذتها وزارة االشغال نحو معاجلتها 
لذلك؟ مل��اذا لم يتم تشكيل جلنة تقصي 
حقائق ملا حدث من طفح وتسريب ملياه 
الصرف الصحي في املنازل باملدينة؟ هل 
سيتم تعويض املواطنني الذين تضررت 
منازلهم؟ إذا ك��ان اجل���واب باإليجاب 
يرجى تزويدي مبا يسبت ذلك؟ وإذا كان 
اجل��واب بالنفي فما هي األس��ب��اب التي 
متنع تعويضهم؟ مع تزويدي مبا اتخذته 
وزارة االشغال العامة منذ حادثة األمطار 
التي تعرضت لها مدينة صباح األحمد في 
نوفمبر 2018 حتى تاريخ هذا السؤال من 
إجراءات عملية ملعاجلة مجارير الصرف 
الصحي ومياه األمطار وإبعاد املستنقعات 
من محيط املدينة؟ مع تزويدي مبا يثبت 
ما مت اتخاذه من قبل الوزارة باملستندات 
الدالة على ذل��ك؟ وهل محطات معاجلة 
املياه احلالية تغطي احتياجات املدينة؟ 
وكم عدد هذه احملطات؟ وما هي خطتكم 
إلنشاء محطات أخرى في للمدينة لتغطية 
احتياجاتها املستقبلية؟ وفي اي املراحل 
وص��ل م��ش��روع تطوير ط��ري��ق ال��وف��رة 
306 منذ مباشرة العمل به؟ وكم نسبة 
اإلجناز في الطريق حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال؟ تزويدي باملدة الزمنية احملددة 
لالنتهاء من تنفيذ املشروع؟ وقيمة العقد؟ 
وال��ش��رك��ة امل��ن��ف��ذة؟ وه��ل تتم الصيانة 
حسب املواصفات العاملية مع تزويدي 
مبا يسبت ذلك؟ وما هي إجراءات الوزارة 
ل��رف��ع م��س��ت��وى أع��م��ال ص��ي��ان��ة ال��ط��رق 
ب��ال��ب��الد؟ م��ع ت��زوي��دي بجميع العقود 
اخلاصة بأعمال الطرق لكل محافظة على 
حدة؟ وقيمة كل عقد؟ والشركات املنفذة 
لها؟ ومدة اإلجناز التعاقدي لكل مشروع؟ 
ومدة التأخير املوجودة لكل مشروع؟ وما 
هي املشاريع املتوقفة لدى الوزارة بسبب 
وج���ود ن��زاع��ات قضائية ب��ني ال���وزارة 
وال��ش��رك��ات املنفذة وامل��ق��اول��ني وم��ا مت 

بشأنها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟«.

د. محمد احلويلة
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احلميدي يسأل وزير التجارة عن املؤهالت 
العلمية ملديرعام »القوى العاملة« ونوابه

وج���ه ال��ن��ائ��ب ب���در احل��م��ي��دي 
س��ؤاال برملانيا إلى وزي��ر التجارة 
والصناعة وزير الدولة للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة  فيصل امل��دل��ج عن 
عدد نواب مدير عام الهيئة العامة 
للقوى العاملة، ومؤهالت املدير 
العام للهيئة ونوابه وتخصصاتهم 
العلمية. ون��ص ال��س��ؤال على ما 

يلي:
1 -ك���م ع���دد ن���واب م��دي��ر ع��ام 

الهيئة العامة للقوى العاملة؟
2 -ما مؤهالت مدير عام الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ون��واب��ه 
وتخصصاتهم العلمية ودرجاتهم 

الوظيفية؟
3 -عدد اللجان التي حضروا فيها 
مع بيان املبالغ التي حتصلوا عليها 
من هذه اللجان منذ عام 2018 حتى 

عام 2019 ، مع بيان كيفية إثبات 
حضورهم تلك اللجان.

4 -كم عدد السنوات التي شغلها 
مدير عام الهيئة ونوابه ملناصبهم؟

5 -كم عدد املستشارين املعينني 
واملتعاقدين بنظام املكافأة سواء 
ك��ان��وا كويتيني أو واف��دي��ن؟ مع 
ت��زوي��دي بأسمائهم ومؤهالتهم 

العلمية.
6 -ما الدول التي مت الربط اآللي 
معها الستقدام عمالتها وم��ن قام 
بعمل الربط؟ مع بيان مامت إجنازه 

لهذا املشروع
7 -ك����م ع����دد ورش ال��ع��م��ل 
وال����دورات التي نظمت منذ عام 
2018 حتى عام 2019؟ مع حتديد 
اجل��ه��ات ال��ت��ي مت التعاقد معها 

بدر احلميديوالتكلفة املالية وأماكن انعقادها.

الصيفي يسأل وزير 
التربية عن أسباب 

عدم افتتاح مدارس 
»اخليران السكنية«

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي 
س��ؤاال برملانيا إلى وزي��ر التربية وزير 
التعليم العالي د.علي املضف ، عن أسباب 
عدم افتتاح املدارس في منطقة اخليران 

السكنية.ونص السؤال على ما يلي:
1 -ك��م ع��دد امل���دارس التي تسلمتها 
وزارة ال��ت��رب��ي��ة ف��ي منطقة اخل��ي��ران 
السكنية ؟ مع بيان املرحلة الدراسية لكل 

مدرسة وتاريخ تسلمها.
2 -ما األسباب التي حالت دون افتتاح 

املدارس في منطقة اخليران السكنية؟
3 -هل تعرضت هذه املدارس لإلهمال 
أو التلف أو السرقة في مرافق املدارس؟ 
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب فيرجى 

تزويدي مبا يثبت ذلك.
4 -كم قيمة التكلفة املترتبة على إعادة 
تأهيل مدارس منطقة اخليران السكنية؟ 

يرجى تزويدي مبا يفيد ذلك.
5 - ما التاريخ املتوقع الفتتاح مدارس 

منطقة اخليران السكنية؟

العازمي يقترح 
استحداث مطبات 
صناعية لتنظيم 

املرور في التقاطعات 
بني املزارع

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب ح��م��دان ال��ع��ازم��ي عن 
تقدميه اقتراحا برغبة باستحداث مطبات 
صناعية او دورات لتنظيم عملية املرور 
في التقاطعات بني امل��زارع في مناطق 
عدة، وذلك بعد احلوادث التي كثرت في 

هذه التقاطعات أخيرا.
وق��ال العازمي ف��ي مقدمة االق��ت��راح 
برغبة: نظرا لكثرة احل��وادث أخيرا في 
التقاطعات بني املزارع بعدد من املناطق 
وحفاظا على أبنائنا وإخواننا مرتادي 
ه��ذه امل���زارع، أت��ق��دم ب��االق��ت��راح برغبة 

التالي:
استحداث مطبات صناعية أو دورات 
حسب املتاح لتنظيم عملية امل��رور في 
التقاطعات بني امل��زارع مبنطقة الوفرة 

والعبدلي وجواخير األحمدي واجلهراء

الكندري يقترح إلغاء املقابالت الشخصية 
في الوظائف الفنية واملهنية

أعلن النائب د. عبدالكرمي الكندري عن 
أنه تقدم باقتراح برغبة، بإلغاء املقابالت 
الشخصية في عدد من الوظائف الفنية 
واملهنية وحتديد درجتها مبا اليتجاوز 
٥٪ لباقي الوظائف على أن تكون جميعها 
م��ص��ورة مل��ن ي��ري��د الطعن فيها. ونص 

االقتراح على ما يلي: 
تعتبر املقابالت الشخصية 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 طالب العمل في كراسات 
شروط التوظيف ملقارنتها والتحقق من 

صحتها.
وللمقابالت الشخصية أساليب علمية 
وأخ��رى فنية يجب أن يتصف بها املناط 
ب��ه��م إج���راؤه���ا ك��ت��واف��ق تخصصاتهم 
العلمية م��ع املتقدمني وت��واف��ر عناصر 
اخلبرة الوظيفية، كما أن ظروف املقابالت 
الشخصية يجب أن جتري بشكل مدروس 
كعامل الوقت بحيث ال يتأثر املتقدم نفسيا 
قبل دخول املقابلة األمر الذي يؤدي إلى 
ع��دم ظهوره مبظهر جيد بسبب عوامل 

خارجية لم حترص اللجان على جتنبها. 
وبسبب تغلغل احملسوبيات إلى جميع 
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة أصبحت املقابالت 
الشخصية وس��ي��ل��ة ل��ل��ت��الع��ب مبجمل 
ال��درج��ات للمتقدمني بحيث أصبحت 

الكثير من الوظائف ترفع نسبة املقابلة 
الشخصية لتتجاوز النسبة العلمية أو 
نسبة االختبارات ليتم استبعاد املستحقني 
بخفض درج���ات امل��ق��اب��الت الشخصية 
ومنحها لغير املستحق، ونظرا لتكرار هذه 

املشاكل في أغلب وظائف الدولة.
وعليه أتقدم باالقتراح التالي:

-1 تلغى املقابلة الشخصية كشرط 
م��ن ش��روط الترشح ف��ي الوظائف ذات 
الطابع الفني أو التقني أو امليداني أو 
املهني والتي يعتمد املتقدم لشغلها على 

مهاراته العملية أو اجلسدية.
-2 في غير األحوال التي بينتها الفقرة 
السابقة حتدد درجة املقابلة الشخصية 
ب�5 ٪ كحد أقصى من مجموع الدرجات 

النهائية.
-3 يجب أن تصور جميع املقابالت 
الشخصية لتتاح للمتقدمني للوظيفة 
ف��ي ح��ال��ة خ���روج امل��ق��اب��الت ع��ن غايتها 
بحيث أثرت نتيجتها على مجمل الدرجات 
واستشعر املتقدم لها بوقوع الظلم عليه 
ورغب في سلوك املسلك القانوني بالتظلم 
م��ون ث��م الطعن ب��ال��ق��رار قضائيا طلب 

التصوير إلثبات ادعائه

عبدالكرمي الكندري

ش���ارك رئ��ي��س جلنة امل���رأة واألس���رة والطفل النائب 
أسامة الشاهني في فعاليات املؤمتر الدولي الرابع، أقامته 
املنظمة العاملية حلماية الطفل  فرع مملكة البحرين حتت 
عنوان: »من أجل مستقبل آمن للطفل العربي اليتيم«، وذلك 
حتت رعاية رئيس البرملان العربي عادل بن عبد الرحمن 
العسومي.  وقدم النائب »الشاهني« ورقة بعنوان: »حماية 
الطفولة ودور البرملان- التشريع الكويتي منوذجا«، عرض 
فيها مالمح أساسية للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن 
حقوق الطفل، والقانون رق��م 16 لسنة 2020 في شأن 
احلماية من العنف األسري، مبيًنا أبرز مواد وفصول هذه 

التشريعات احليوية.
وق��ال مراقب مجلس األم��ة النائب أسامة الشاهني »إن 
حماية الطفل ورعايته، واجب شرعي أتته فيه النصوص 
اإللهية والنبوية، كما حث عليها دستور الدولة وتشريعاتها 

املختلفة، بجانب كونه يطابق الفطرة اإلنسانية السليمة«.

»الشاهني« شارك في املؤمتر 
الدولي حلماية الطفل

أسامة الشاهني


