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د.وليد العنجري

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق لدى استقباله عبدالهادي الصالح والشيخ أحمد حسني وحامد عيدان بحضور مدير 
)هاني الشمري( التحرير محمد احلسيني  

وفد من إدارة الوقف الجعفري 
زار »األنباء« والتقى رئيس التحرير

 العنجري: »الرحمة العالمية« تبدأ 
بترميم  400 منزل مهدم في غزة

صرح رئيس مكتب فلسطين في الرحمة العالمية بجمعية 
اإلص���اح االجتماعي د.وليد العنجري بأن م���واد البناء بدأت 
تتوفر بقطاع غزة بشكل جيد حيث دخلت كميات من االسمنت 
المصري والترك���ي، مم��ا مك��ن المكت���ب اإلقليم��ي لل��رحمة 
العالمي�����ة في غزة من البدء بتنفيذ ترمي���م 400 منزل مهدم 
جزئيا نتيج���ة الع��دوان الظ��الم عل���ى القط��اع قبل أكثر من 
عام، واش���ار الى ان 5 شركات متخصصة محلية تقوم بتنفيذ 
هذا المشروع االنساني حيث تبلغ تكلفة ترميم المنزل الواحد 

1040 دينارا.
وأه�����اب د.العنجري بأصحاب األي���ادي الكريمة والقلوب 
الرحيمة الدخال الفرح��ة الى األس���ر الت�����ي ف��قدت الم��أوى 
والمس���كن، مذكرا بحديث النبي الك��ري���م ژ »م��ن فّرج عن 
م��ؤمن كربة من ك���رب الدنيا فّرج اهلل عنه بها كربة من كرب 

يوم القيامة«.

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق 
وفدا من إدارة الوقف اجلعفري باألمانة العامة لألوقاف  
ضم رئيس جلنة املشروع اإلعامي للوقف اجلعفري 
وعضو اللجنة االستشارية في إدارة الوقف اجلعفري 
عبدالهادي الصالح، وعضو اللجنة الشرعية في اإلدارة 

الشيخ أحمد حسني، واملوظف في اإلدارة حامد عيدان.  
وتطرق اللقاء إلى دور اإلعام في الظروف احلالية في 

دعم الوحدة الوطنية وتوعية املواطنني.
حض���ر اللقاء مدي���ر التحري���ر الزمي���ل محمد 

احلسيني.
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الرجعان بديوان المعطش الثالثاء
يقيم ديوان الوحدة الوطنية ندوة يتحدث خالها مدير عام التأمينات 
االجتماعي���ة فهد الرجعان عن اهم القضايا على الس���احة النيابية 
واالعامية والتي تتعلق باملؤسسة وكشف حقائق استثماراتها وذلك 
بحضور عدد من الكتاب والصحافيني ورجال االعام والقانون. تقام 
الندوة بديوان الكاتب سعد املعطش بعد غد الثاثاء في الصليبخات 

بعد صاة العشاء.

العصيدان يشجب ضرب 
الوحدة الوطنية بمسمى 

»مزدوجي الجنسية«
الهيئ����ة  اس����تنكر عض����و 
التدريبي����ة بالهيئ����ة العام����ة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب 
م.حمد العصيدان بشدة احلملة 
الشرس����ة التي تتع����رض لها 
القبائل للتشكيك في وطنيتها 
والطعن في انتمائها حتت مسمى 
»ازدواج اجلنس����ية« مؤكدا ان 
الوطنية مازال  الوحدة  ضرب 
مهنة ميارس����ها البعض ملآرب 
ذاتية ستجر معها الكويت الى 
خلخلة ف����ي كيانها االجتماعي 

يستعصي على الترميم.
وش����دد م.العصي����دان في 
تصريح صحافي على احترام 
ابناء القبائل الذين آزروا الكويت 
وناصروها منذ فجر تاريخها، 
واسهموا بالدم واملال والعرق في 
الوطن احلبيب، واشار  نهضة 
الى ان االقام املرتزقة واالصوات 
املش����بوهة والقنوات املأجورة 
تتخذ من ملف اجلنسية منحها 
واس����قاطها وازدواجها وسيلة 
النهضة، واال  لتقويض دعائم 
فما الداعي إلثارة تلك النعرات 
واالدعاءات وسهم التنمية يراوح 
الهبوط وخطى النهضة تعاني 
من التعثر؟ واعرب العصيدان 
عن تعجبه من السماح بازدواج 
الدول  اجلنس����ية مع بع����ض 
االجنبية بنص مذكرة »الفتوى 

والتشريع« 1988.
م.العصي����دان  واختت����م 
تصريحه بالتحذير من التوجه 
االثني الذي يهدد صميم االمن 
الكويتي مناش����دا ابناء الديرة 
جميعا بااللتزام الكامل باملنطوق 
االميري السامي الداعي للوحدة 
الوطني����ة والوئام االجتماعي، 
محذرا من سياسة اللعب بالنار 
وذر الرم�اد في الع��يون، الت�ي 
ال ي�����راد من ورائها وج��ه اهلل 

وال مصلحة الكويت.

أكد أنه ال يسمح بصرف بدل نقدي عن اإلجازات أثناء الخدمة أو االحتفاظ برصيد أكثر من 4 سنوات إضافة للسنة الجارية

الديوان: جواز عمل الكويتيين في جهتين حكوميتين
بإذن كتابي من الوزير المختص وشرط موافقة »الخدمة المدنية«

 مريم بندق
أكد ديوان اخلدمة املدنية انه 
يجوز التصريح للموظف بالعمل 
لدى الغي����ر خارج أوقات الدوام 
الرسمي مبوجب إذن كتابي من 
الوزي����ر املخت����ص وكذلك فانه 
يج����وز االذن الكتاب����ي من قبل 
الوزير املختص ملوظفي الوزارة 
بالعمل بالقطاع اخلاص، كما يجوز 
التصريح للموظف بالعمل خارج 
اوقات الدوام الرسمي لدى جهة 
حكومية اخرى بعد موافقة مجلس 

اخلدمة املدنية املسبق عليه.
جاء ذلك في رد على االقتراح 
بقانون املقدم من النائب مبارك 
اخلرينج باضافة مادة جديدة برقم 
26 مكرر الى املرسوم رقم 1979/15 
في شأن اخلدمة املدنية تنص على 
انه استثناء من االحكام املنصوص 
عليها في املواد السابقة، يجوز 
للموظف باذن كتابي من الوزير 
املختص ان يجمع بني الوظيفة 
والعم����ل في القطاع اخلاص في 
غير اوقات العمل الرسمية، اذا 
كان ذلك ال يتعارض مع واجبات 

الوظيفة.
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز 
الزبن أنه بعد االطاع على مشروع 
القانون، تبني ان املادة املطلوب 
اضافتها الى قانون اخلدمة املدنية 

تتعلق بالتالي:
� السماح للموظف باجلمع بني 
وظيفته والعمل في القطاع اخلاص 
في غير اوقات العمل الرسمية باذن 
من الوزير املختص اذا كان ذلك ال 

يتعارض مع املصلحة العامة.

اله����دف من وضع ح����د اقصى 
للق����در اجلائز لاحتفاظ به من 
االجازات الدورية وفقا للنصوص 
احلالية وعدم السماح بصرف 
ب����دل نقدي ع����ن الرصيد اثناء 
اخلدمة يتمث����ل في احلكمة من 
تنظيم االج����ازة الدورية وهي 
اتاحة الفرصة للموظف للخلود 
للراحة والتحرر من عناء العمل 
اكثر نشاطا  حتى يعود بعدها 
واوفر انتاجا، وياحظ في تقرير 
هذه االج����ازة وضع حد اقصى 
للقدر اجلائز االحتفاظ به اثناء 
اخلدمة )4 سنوات باالضافة الى 
السنة احلالية( وعدم السماح 
بصرف بدل نقدي اثناء اخلدمة 
وسقوط ما يجاوز 90 يوما عند 
انتهاء االجازة بهدف حتقيق وجه 
املصلحة العامة من اتاحة الفرصة 

خللود املوظف للراحة.
وعلى هذا االساس، فإن املقترح 
من شأنه ان يتجه املوظف الى 
التقصير ف���ي راحته رغبة في 
احلصول عل���ى املقابل النقدي، 
وهو ما سينعكس في نهاية االمر 
على املصلحة العامة ألن راحة 
املوظف من عناء العمل ليست 
ملصلحت���ه اخلاص���ة فقط امنا 
ملصلحة العمل حتى يعود الى 
العمل بعد االجازة الدورية اكثر 

نشاطا واوفر انتاجا.
لذا، نرى عدم مالءمة االقتراح بقانون.

وفيما يتعلق باالقتراح بقانون 
املقدم من النائبني صالح عاشور 
وفيصل الدويسان باضافة بند 
جديد برق���م 7 الى املادة 25 من 

املرسوم بالقانون رقم 1979/15 
في شأن اخلدمة املدنية تتعلق 
باضافة بند الى احملظورات على 
املوظف )ان مييز بني املتعاملني 
مع اجلهة التي يعمل بها بسبب 
اجلنس او االص���ل او اللغة او 

الدين(.
فقد جاء في رد الديوان: الواقع 
ان احلظر املطلوب اضافته حتت 
بند 7 ضمن محظورات املوظف 
الدستورية في  املبادئ  هو من 
دستور دولة الكويت ومن ثم فإنه 
ال حاجة لتكرار النص على مبادئ 
الدستور في القوانني كمحظورات 
ألن مخالفة املوظف لذلك ومن 
دون نص هي مخالفة لواجبات 
الوظيفة التي يتعني عليه التقيد 
بها، فض���ا عن ان وجوب عدم 
التمييز بني املتعاملني مع اجلهة 
احلكومية يدخل ضمن واجبات 
املوظف املنص���وص عليها في 
املادة 24 من قانون اخلدمة املدنية 
بصفة عامة وبصفة خاصة نص 
البندين 1 و5 من هذه املادة، حيث 
تضمنا واجبا على املوظف في 
ان يعامل املواطنني معاملة الئقة 
وان يسلك في تصرفاته مسلكا 

يتفق واالحترام الواجب.
لذا، فإنه ال حاجة للتعديل املطلوب ألن 
الهدف منه متحقق بالفعل وتوجد نصوص 
حتكمه ومن ثم ن�رى عدم مالءمة االقتراح 

بقانون املشار اليه. 

� السماح للموظف باجلمع بني 
وظيفته ووظيفة اخرى في احدى 
اجلهات احلكومية اذا كان ذلك ال 

يتعارض مع اعباء وظيفته.
وفي هذا اخلصوص، فإن املادة 
3/25 من نظ����ام اخلدمة املدنية 
قد اج����ازت التصريح للموظف 
بالعمل لدى الغير خارج اوقات 
الدوام الرسمي مبوجب اذن كتابي 
من الوزي����ر املختص.وعلى هذا 
االساس، فإنه يجوز االذن الكتابي 
من قبل الوزير املختص ملوظفي 
الوزارة للعمل بالقطاع اخلاص 
خ����ارج اوقات الدوام الرس����مي 
استنادا للمادة 3/25 املشار اليها، 
واس����تنادا للم����ادة ذاتها يجوز 
التصريح للموظف بالعمل خارج 
اوقات الدوام الرسمي لدى جهة 
حكومية اخرى اال ان اس����تعانة 
اجلهة احلكومية االخرى بعمل 
املوظف خ����ارج اوق����ات الدوام 
الرسمي وهو ما يعرف باالستعانة 
بخبرات يستلزم موافقة مجلس 
اخلدمة املدنية املس����بقة عليه 
ملا يرتبط ب����ه من تقرير مكافأة 
للمستعان بخبراته وفقا للمقرر 

قانونا.
لذا، فإن����ه ال حاجة للتعديل 
املطلوب ألن الهدف منه متحقق 
بالفعل وتوجد نصوص تنظمه 
وجتيزه حس����ب املادة 3/25 من 

قانون اخلدمة املدنية.
ومن ثم عدم مالءم�ة االقتراح بقانون 

املشار اليه.
 وبالنسبة لاقتراح بقانون 
املقدم من النائب عسكر العنزي 

بإضافة مادة جدي����دة برقم 23 
مكررا الى املرسوم بالقانون رقم 
1979/15 في شأن اخلدمة املدنية 
تقضي باحتفاظ املوظف بكامل 
رصيد اجازاته الدورية، ويستحق 
عند انتهاء خدمته بدال نقديا عن 
االجازات التي لم ينتفع بها، كما 
يجوز له في اثناء اخلدمة طلب 
احلصول على ب����دل نقدي عن 
االجازات التي لم ينتفع بها مبا 
ال يزيد على ستني يوما في السنة 

الواحدة.
رأى الديوان انه وبعد االطاع 
على مش����روع القانون تبني ان 
املادة املطلوب اضافتها الى قانون 

اخلدمة املدنية تتعلق بالتالي:
- السماح باحتفاظ املوظف 
بكام����ل رصيده م����ن االجازات 
الدورية »والنص احلالي باملادة 
40 من نظ����ام اخلدمة املدنية ال 
اال باالحتفاظ برصيد  يس����مح 
السنة  الى  4 سنوات باالضافة 

اجلارية«.
- السماح بصرف بدل نقدي 
عن رصيد االجازات الدورية عند 
انتهاء اخلدمة من دون حد أقصى 
»والنص احلال����ي باملادة 41 من 
نظام اخلدمة املدنية ال يس����مح 
اال بص����رف بدل نقدي ال يجاوز 

90 يوما«.
- السماح بصرف بدل نقدي 
اثناء اخلدمة مبا ال يجاوز 60 يوما 
»والنص احلالي باملادة 41 من نظام 
اخلدمة املدنية ال يسمح بصرف 

بدل نقدي اثناء اخلدمة«.
وفي هذا اخلص����وص، فإن 

فيصل الدويسانصالح عاشورعسكر العنزيعبدالعزيز الزبنروضان الروضان

فهد الرجعان


