
االثنين 27 يوليو 2009  7مجلس األمة

في اقتراح لتعديل قانون الخدمة المدنية

عسكر: احتفاظ الموظف بكامل رصيد إجازاته 
الدورية واستحقاقه بدالً نقدياً عند انتهاء خدمته

عسكر العنزي

سعدون حماد

قدم النائب عس���كر العنزي 
اقتراحا لتعديل قانون اخلدمة 

املدنية.
مادة أولى: تضاف إلى املرسوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 املشار 
اليه مادة جديدة برقم 23 مكررا 

»أ« نصها كالتالي: 
»يحتفظ املوظف بكامل رصيد 
اجازات����ه الدورية ويس����تحق 
عند انته����اء خدمته بدال نقديا 
الت����ي لم ينتفع  عن االجازات 
به����ا، كما يجوز ل����ه في اثن��اء 
اخلدم����ة طلب احلص���ول على 
بدل نق���دي عن االج���ازات التي 
لم ينتف���ع به���ا مب���ا ال يزيد 
على س����تني يوم���ا في السن��ة 

الواح��دة«.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض 

مع احكام هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية

لالقتراح بقانون في شأن اضافة 
مادة جديدة برقم 23 مكررا »أ« الى 
املرس���وم بالقانون رقم 15 لسنة 

1979 في شأن اخلدمة املدنية.
تنص الفقرة االولى من املادة 
40 من املرسوم املؤرخ 1979/4/4 
في ش���أن نظام اخلدمة املدنية 
على ان »يحتفظ املوظف برصيد 
إجازاته الدورية التي لم ينتفع 
بها خالل 5 سنوات باعتبار السنة 
احلالية واالربع سنوات السابقة 
عليها ويس���قط ما يجاوز ذلك، 
ويجوز التصريح له اذا سمحت له 
ظروف العمل بأن ينتفع في سنة 
واحدة مبا ال يزيد على تسعني 

يوما، كم���ا تنص الفقرة األولى 
من املادة 41 من املرسوم املشار 
اليه على ان يس���تحق املوظف 
عند انتهاء خدمته بدال نقديا عن 

ق����دم النائب س����عدون 
حم����اد اقتراح����ا برغب���ة 
اكد فيه ان����ه في معظ����م 
املناط��ق السكنية بالكويت 
اب����راج خاص���ة  ترتف����ع 
الهواتف  بتقوية ارس����ال 
املتنقل���ة تتبع ش����ركات 

تلك الهوات���ف.
وكانت الذبذبات الصادرة 
من تلك االب����راج غاية في 
اخلطوة وبالغة التأثير على 
البيئة فضال عن انعكاسها 
السيئ على صحة االنسان 
مما يؤدي لالصابة بأمراض 
مزمن����ة مختلف����ة، ونظرا 
املبان����ي املرتفعة  لوقوع 
لبعض الهيئات واملؤسسات 
احلكومي����ة ف����ي كثير من 

املناطق.
انتشار  وكذلك لضمان 
الذبذب����ات املنبعث����ة منها 
بصورة اوس����ع تزيد من 
الهاتفية  تقويتها للشبكة 
دون االصط����دام بحوائط 
واملب����ان����ي  البي����وت 
املج�������اورة له����ا املكتظة 
بس����كانه���ا ان وضع��ت 
عل����ى االرض كما ه��ي في 

شكله��ا احلال��ي.
وينص االقتراح على: 
ال����زام ش����ركات الهواتف 
او  ابراجها  املتنقلة بإزالة 
اماكنها احلالية  نقلها من 
ف����ي املناط����ق الس����كنية 
ووضعها فوق اسطح املباني 
احلكومية في تلك املناطق، 
وذلك بشرط ارتفاعها عن 
االس����طح مب����ا ال يقل عن 
عشرين مترا وذلك باستثناء 
املدارس ملا يشكل وجود تلك 
املدارس من  االبراج داخل 
خطورة بالغة على االطفال 

والطالب.

حماد إللزام شركات 
الهواتف المتنقلة 

بإزالة أبراجها

رصيد اجازاته الدورية التي لم 
ينتفع بها مبا ال يزيد على تسعني 
يوما محسوبة على اساس آخر 
مرتب تقاضاه ويس���قط ما زاد 

على ذلك«.
ويتضح مما س���بق انه وفقا 
لنص املادة 40 من املرسوم املؤرخ 
1979/4/4 يسمح للموظف بأن 
يحتفظ برصيد اجازاته الدورية 
التي لم ينتفع بها ملدة خمس���ة 
اعوام فيم���ا نصت املادة 41 من 
ذات املرس���وم على ان يصرف 
للموظف عند انتهاء اخلدمة بدل 
نقدي مقابل رصيد االجازات التي 
لم ينتفع بها مب���ا ال يزيد على 

تسعني يوما.
وال شك ان ذلك يعتبر إجحافا 
بحق املوظفني اذ ال يس���مح لهم 

باحلصول أثناء اخلدمة على اي 
بدل نقدي مقابل إجازاتهم الدورية 
التي لم يحصلوا عليها كما انه 
عند انته���اء اخلدمة يقصر حق 
املوظف على احلصول على بدل 
نقدي عن رصيد إجازاته الدورية 
مبا ال يزيد على تسعني يوما لذلك 
أعد هذا االقت���راح بقانون الذي 
يضع ف���ي مادته االولى حكمني 
أساسيني االول انه يجوز للموظف 
اثناء اخلدم���ة ان يطلب صرف 
بدل نقدي عن اإلجازات التي لم 
ينتفع بها مبا ال يزيد على ستني 
يوما في السنة الواحدة والثاني 
حق املوظف في احلصول على 
بدل نقدي عن كامل رصيده من 
اإلجازات الدورية التي لم ينتفع 

بها ولو زاد على تسعني يوما.

سالم النمالن

د.وليد الطبطبائي

النمالن  النائب س���الم  قدم 
اقتراحا بقانون بش���أن »ازالة 
منطقة الشعيبة الغربية للقطاع 

اخلاص«.
م�ادة أولى: تت���م ازالة جميع 
املنشآت والقسائم الصناعية من 
منطقة الشعيبة الغربية خالل 
خمس���ة اش���هر من صدور هذا 
القانون، ويعاد تخصيص هذه 
الطاقة  املنطقة القامة مشاريع 

املتجددة عليها.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض 

مع احكام هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية

تقع منطقة الشعيبة الغربية  
للقطاع اخلاص في شمال منطقة 
أم الهيمان السكنية التي تضرر 
قاطنوها من الغازات السامة التي 
تنفشها املصانع التي مت انشاؤها 
في هذه املنطق���ة باملخالفة لكل 
القوانني البيئية والصحة العاملية 
وكذلك قوانني التجارة والشركات 
التي متن���ع االضرار باملواطنني 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
سؤاال لوزير األش���غال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر جاء فيه: ان الكويت 
تستورد معظم موادها الغذائية 
من اخلارج عبر منافذها البحرية 
والبرية واجلوية وحيث ان املواد 
الغذائية متر عبر املعابر واملراكز 
احلدودية حيث يتم التأكد من 
توافر الشروط الصحية لتلك 
امل���واد وان تك���ون خالية من 
األضرار بع���د التفتيش عليها 
س���واء كان ظاهريا او مخبريا، 
والتصري���ح لدخوله���ا البالد، 
مشيرا الى ان مركز النويصيب 
التابع إلدارة األغذية املستوردة 
ببلدية الكويت يعد من املراكز 
الرئيسية لدخول املواد الغذائية 

املستوردة الى البالد.

اصيب معظم سكانها بأمراض 
خطي���رة كالس���رطان وأمراض 
التنفسي واحلساسية،  اجلهاز 
ودفع بعضهم حياته ثمنا لصمت 
احلكومات املتعاقبة وتقاعسها عن 
اتخاذ قرار حاسم ينهي معاناتهم 

اليومية مأساتهم املتفاقمة.
وملا كانت الطاقة عنصرا مهما 
في حياة الش���عوب ف���إن اقامة 
املش���روعات اخلاصة بالطاقة 
املتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح مع تخصيص 10% كحد 
أقصى من مساحة االرض العمال 
التخزي���ن لصالح وزارة النفط 
هو البديل االفضل واحلل االمثل 
في مثل هذه احلالة التي تضمن 
الصح���ة العامة ونق���اء الهواء 
من امللوث���ات البيئية املختلفة 
التي تصدر  القاتلة  والس���موم 
من تل���ك املصانع املخالفة التي 
مت اقامتها في منطقة الش���عيبة 
الغربية للقطاع اخلاص التي يجب 
ازالتها خالل خمسة اشهر تبدأ من 

تاريخ صدور هذا القانون.

املع���روف ان مركز النويصيب 
يعمل بنظام 3 نوبات )أ، ب، ج( 
ودوام النوبة الواحدة 48 ساعة 
)يومان(، فهل يوجد مقر خاص 
للموظفني باملركز؟ يرجى تزويدي 
ببيان تفصيلي ملا يحتويه املركز 
من غرف وخدم���ات للموظفني 
وكش���ف بأع���داد ومس���ميات 
املوظفني والعاملني واملراسلني 
النويصي���ب احلدودي  مبركز 

والذي يخدم 3 نوبات.
من املعل���وم ان نظام العمل 
التاب���ع الدارة االغذية  باملركز 
الكويت في  املستوردة ببلدية 
مركز نويصيب احلدودي مستمر 
من حيث الرقابة الصحية اال انه 
بعيد عن االدارة التي يتبع لها 
وذلك للمساعدة في اخذ القرارات 

الفورية اوال بأول.

العام���ة  واملس���اس بالصح���ة 
والبيئة كما يخالف وجود هذه 
املصانع قانون الرعاية السكنية 
الذي ينص على توفير الرعاية 
واحلماية للمواطنني، في مساكن 
صحية تكفل الراحة والطمأنينة 
كما نصت على ذلك مواد دستور 
الكويت. وتتجه الرياح احململة 
بهذه السموم القاتلة جنوبا نحو 
منطقة ام الهيمان السكنية التي 

املبنى احلالي  وتساءل: هل 
التابع لبلدي���ة الكويت الكائن 
مبركز النويصيب يصلح كواجهة 
حدودية تناسب الكويت من حيث 
املوقع واملبنى والتجهيزات؟ من 

النمالن إلزالة جميع المنشآت
والقسائم الصناعية من الشعيبة الغربية

الطبطبائي: هل مبنى البلدية في مركز النويصيب 
يصلح كواجهة حدودية تناسب الكويت؟

د.حسن جوهر

د.محمد احلويلة

جوهر: تعطيل قانون تجنيس ال� 2000
يعكس تقاعس الحكومة عن حسم ملف »البدون«

الحويلة يسأل الحمود عن قرار
عدم االعتراف ببعض الجامعات الخاصة

اس���تغرب النائب د.حس���ن 
جوهر اسباب تعطيل جتنيس 
ابناء املجنس���ني خصوصا بعد 
مرور فت���رة طويلة من حصول 
آبائهم على اجلنسية منتقدا روتني 
االجراءات التي تأخذ وقتا طويال 
معتبرا ذلك مؤشرا يعكس عدم 
جدية احلكومة وتقاعس���ها عن 

تنفيذ قانون قائ��م.
وقال انه من املستغرب تعطل 
عجل���ة قانون جتنيس ال� 2000 
ومتييع القضية عبر بيروقراطية 

احلكومة.
مش���يرا الى انه يفترض بنا، 
بعد مرورنا بعدة مراحل تخللها 
ظلم فادح بحق هذه الش���ريحة 
م���ن ابنائها وتدخل الواس���طة 
واحملس���وبية وع���دم تطبي���ق 

وجه النائب د.محمد احلويلة 
التربية ووزيرة  س����ؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

بشأن اجلامعات اخلاصة.
وقال: لقد اصدرت وزيرة التربية 
والتعليم العالي الس����ابقة نورية 
الصبيح قرارا غير مدروس قبل 
مغادرتها الوزارة بثمان واربعني 
ساعة ظلمت فيه اآلالف من الشباب 
الطامح����ني للحصول على املؤهل 
اجلامعي ان قام����ت بإصدار قرار 
اداري بعدم االعتراف بش����هادات 
العديد من اجلامعات ببعض الدول 
العربية واالجنبية دون اخذ رأي 
التعليم  ب����وزارة  الفنية  اجلهات 
العالي والتي وافقت باالصل لهؤالء 
الشباب للدراسة بتلك اجلامعات 
مضيفا بل وقامت بصرف مكافأة 
مالية ش����هرية لهم العانتهم على 
حتصيلهم العلمي وبعد ان انتظم 
ه����ؤالء الش����باب في دراس����تهم 
اجلامعية اتى هذا القرار املتسرع 
وغير املدروس ليقضي على احالمهم 
في حتسني مستوى تعليمهم ولقد 
كانت الوزيرة السابقة غير صائبة 
في قرارها املذك����ور عندما ذكرت 
في هذا الق����رار ان عدم االعتراف 
بتلك اجلامعات يسرى بأثر رجعي 
خاص عل����ى اجلامعات الفلبينية 

العدالة، ان نكون قد استخلصنا 
ال���دروس والعبر م���ن ذلك وان 
نسعى جاهدين لرفع الظلم عنهم 
لالنتهاء من هذا امللف الش���ائك 

والهندي����ة وهو قرار غير قانوني 
فمن البديهيات في القانون بأنه ال 
اثر رجعيًا الي قرار اداري. وتساءل: 
هل مت تشكيل اللجان التي ذهبت 
لبعض الدول العربية واالجنبية 
لبحث مس����توى تل����ك اجلامعات 
مبوافقة التعلي����م العالي، وبعلم 
من السيدة وكيلة الوزارة؟ طالبا 
تزويده بجميع التقارير والدراسات 
والبح����وث والش����خصيات التي 
متت مقابلتها وجميع املستندات 
واحليثيات الت����ي اعتمدت عليها 
اللجان املذكورة في اصدار احكامها 
على تلك اجلامعات.ما اخلطوات 
التالية التي س����تقوم  بها وزارة 

واملتضخم يوما بعد آخر والذي 
يعتبر انتقاصا في حق الكويت 
امام احملافل الدولية خصوصا في 
ظل ما تعانيه هذه الشريحة من 
ظروف معيشية صعبة. وتساءل 
جوهر »هل يرضى وزير الداخلية 
ان يعاني ابناء الشهداء »البدون« 
في الغربة وضيق اليد واباؤهم 
بذلوا الغالي والنفيس في سبيل 

عودة البلد؟
مناشدا احلكومة إبداء اجلدية 
ف���ي محاولة حل ه���ذه القضية 
وحس���م مل���ف التجني���س ملن 
يستحق خاصة ابناء الكويتيات 
وابناء االس���رى والشهداء ومن 
قدم خدمات جليلة للكويت اثبت 
املواطنة واالنتماء  خاللها حس 

لهذا البلد املعطاء.

التعليم العال����ي ازاء هذا الوضع 
الذي يعاني منه شبابنا الدارسون 
في تلك اجلامعات، وهل س����تقوم 
بإعادة دراسة وضع اجلامعات غير 
املعترف بها وف����ق اطر اكادميية 
ومعايير معتمدة مبنية على تقارير 
ودراسات علمية وليس على اهواء 
شخصية او زيارات ال تتعدى دقائق 
معدودة مت بعدها اصدار عدة قرارات 
غير مدروسة بحق ابنائنا الطلبة 
ف����ي تلك اجلامعات بالرغم من ان 
اكادميية  هناك جامعات وهيئات 
لها وزنه����ا العلم����ي كاجلامعات 
االردني����ة والكلي����ات واملعاه����د 
االكادميية بجمهورية مصر العربية 
واجلامعات البحرينية اضافة الى 
بعض الهيئات االكادميية بالدول 

االجنبية.
وقدم احلويلة اقتراحا برغبة 
بشأن انشاء مكتبات عامة لالطفال 
الكويت تلك  بجميع محافظ����ات 
املكتبات بأحدث االجهزة املتطورة 
في مجال املعلوم����ات اضافة الى 
الكتب القيمة واس����ناد ادارة تلك 
املكتبات الى طاق����م اداري وفني 
الطفل  ف����ي ش����ؤون  متخصص 
كذلك تزويد تلك املكتبات بقاعات 
للمؤمترات ومسارح ميارس عليها 

االطفال هواياتهم وانشطتهم.

عائلتا بن ناجي والدهي�ش
ينعون ببالغ احلزن والأ�سى فقيدتهم الغالية 

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

يف الكويت واململكة العربية ال�سعودية

املرحومة/ ر�سمية عبداملح�سن الدهي�ش
اأرملة املرحوم/ علي عبدالعزيز بن ناجي

ووالدة كل من:

بدر، في�سل، غازي وعبدالعزيز
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السلطان للعفاسي: ما عدد المفتشين العاملين في اللجنة الثالثية؟

خالد السلطان

النائب خالد الس����لطان  وجه 
سؤاال لوزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
البلدية باقتراح  جاء فيه قام����ت 
آلية يتحقق م����ن خاللها تكليف 
واسناد ذوي الكفاءة من املوظفني 
العاملني ف����ي البلدية دون تدخل 
او استئناس برأي القياديني، وقد 
وافق دي����وان اخلدمة املدنية على 
هذه اآللية، مؤك����دا ان هذه اآللية 
حتقق الشفافية في الترقية من خالل 
العمل املؤسسي، اال انه مت مؤخرا 
إلغاء هذه اآللية واالستعاضة عنها 
بترشيح جلنة شؤون املوظفني، 
بالرغ����م من تأكي����د الديوان على 
اهمية تطبيق ه����ذه اآللية ملا لها 
من ايجابيات كما انها حتقق العدالة، 
طالبا تزويده باالسباب التي ادت 
الى إلغاء آلية الترقية التي اقترحتها 
البلدية واحالة اختصاصاتها الى 
جلنة شؤون املوظفني، وهل ستتبع 

جلنة شؤون املوظفني االلية نفسها؟ 
آليات اخرى؟ وملاذا؟  ام ستعتمد 
وما اآللية البلدية؟ واالسباب التي 
ادت الى عدم االلتزام بكتاب ديوان 
اخلدمة املدنية الذي اكد على تشجيع 
مثل هذه اآلليات، وهل مت تطبيق 
ما جاء بكتاب الديوان بش����أنها؟ 
هل مت صدور رأي قانوني بش����أن 
اآللية وقانونية احالة اختصاصاتها 
الى جلنة شؤون املوظفني؟ طالبا 
تزوي����ده بكتاب دي����وان اخلدمة 
املدنية اخلاص بالرد على مقترح 
اعتماد اآللية وبيان اس����باب عدم 
تطبيق ما جاء فيه، بجميع قرارات 
التكليف واالسناد التي صدرت من 
تاري����خ 15 � 3 � 2008 حتى 30 � 6 
� 2008، وما السند القانوني ملثل 

هذه القرارات؟.
ووجه السلطان سؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الس����اير تس����اءل 
فيه:  ما اللجان املشكلة في وزارة 

الصحة والتي صدر قرار بتشكيلها 
للقي����ام مبهام مح����ددة وذلك منذ 
تاري����خ 2006/1/1 وحت����ى تاريخ 
تقدمي الس����ؤال؟ وكم عددها؟ وما 
تاريخ صدور قرار تشكيلها؟ يرجى 
تزويدي بنسخة من تلك القرارات. 
ومن هم اعضاء تلك اللجان؟ وما 

اآللية املتبعة الختيار هذه االسماء؟ 
يرجى تزويدي بأس����ماء اللجان 
وأعضائها، واملكافآت التي تصرف 
لكل واحد منهم نظير عضويته في 
تلك اللجان او نظير االجتماعات 
التي تعقدها اللجنة، ما االعمال او 
املهام املكلفة بها كل جلنة من تلك 
اللجان؟ وهل مت اجناز تلك املهام 

او جزء من اعمالها؟
ووجه س����ؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محم����د 
العفاسي بش����أن اللجنة الثالثية، 
قائ����ال: ما االج����راءات املتبعة من 
قبل اللجن����ة الثالثية »الداخلية � 
الشؤون � التجارة« للتأكد من ان 
صاحب الترخيص التجاري يعمل 
مبقتضى رخصته التجارية وانه 
مستمر بالعمل؟ وهل تقوم اللجنة 
بالكشف عن احملالت التجارية بشكل 
دوري للتأكد م����ن عدم مخالفتها 
للقوان����ني والقرارات املنظمة لها؟ 

وما االج����راءات التي يتم اتخاذها 
جتاه احملالت التجارية التي يثبت 
مخالفتها للقوانني والقرارات املنظمة 
لها؟ مع تزويدي بكش����ف بأسماء 
الش����ركات واملؤسس����ات الفردية 
واسماء اصحابها الذين مت حتويلهم 
الى جهات االختصاص منذ 2006/1/1 
وحتى تاريخ تقدمي السؤال؟ وما عدد 
املفتشني الذين يعملون في اللجنة 
الثالثة مع توضيح توزيعهم على 
احملافظات املختلفة؟ وهل تتوافر 
لديهم االمكانيات الكافية »صالحيات 
� سيارات � مكاتب � وغيرها« لتنفيذ 
مهامهم؟ وهل توجد جهة رقابية او 
اشرافية تقوم مبتابعة ومراقبة عمل 
اللجنة الثالثية؟ وهل مت اكتشاف 
عاملني متواطئني مع اصحاب االعمال 
املخالف����ني؟ وما االج����راءات التي 
اتخذت جتاههم؟ الرجاء تزويدي 
مبا يثبت ذل����ك وبأي اجراءات او 

قرارات اتخذت في هذا الشأن.


