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قدم النائب يوسف الغريب 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة للقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية، 
يقضي بصرف مقابل مالي عن 
اإلجازة الدورية التي لم يتمتع 

بها املوظف تعويضا له.
وجــاءت مــواد االقتراح 

بقانون كما يلي:
(املــادة األولــى): تضاف 
فقرة جديدة برقم (٢٣ مكرر 
ب) إلى القانون املشــار إليه 

نصها كالتالي:
املــادة (٢٣ مكرر ب): يحق للموظف الذي 
لم يستفد أو ينتفع من رصيد إجازاته الدورية 
املبينة (بالفقرة السابقة من هذا القانون) في 
األول مــن يناير من كل عــام أن يتقدم بطلب 
لصرف بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية عن 
العام السابق أو األعوام التي سبقته محسوبة 
على أساس آخر راتب تقاضاه ويحدد الوزير 

املختص آلية وإجراءات الصرف.
وفي جميع األحوال ال يسقط حق املوظف 
في املطالبة ببدل نقدي عن كافة رصيد إجازاته 

الدورية من دون حد أقصى لها.
(املادة الثانيــة): يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
(املادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 

ـ ويعمل به من تاريخ إقراره.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون 
علــى اآلتي: لقد أشــارت املذكــرة اإليضاحية 
والالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ١٥ 
لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية أن اإلجازة 
الدورية للموظف حق له يقرره وفق مصلحته 
ومصلحة جهة العمل ولذلك نص املرسوم املشار 
إليه أنه ال يجوز للموظف القيام بإجازته الدورية 
قبل التصريح له مســبقا بها، فاستعمال هذا 
احلق مرهــون بعدم اإلضرار مبصلحة العمل 

وموافقة جهة العمل.
وكذلك أشار القانون إلى أنه يحق لإلدارة 
أن تقلــل مدة اإلجازة الدورية التي يتقدم بها 
املوظف كما يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت 
خالل إجازته التي متت املوافقة عليها بناء على 
املصلحة العامة لسريان مبدأ ضمان سير املرافق 
العامــة بانتظام، إذ إن املصلحة العامة مقدمة 

دائما علــى مصلحة املوظف 
التمتع  اخلاصة وبالتبعيــة 

بإجازته.
ومن هذا املنطلق يتضح 
لنــا أن األغلبية العظمي من 
موظفــي الدولــة فــي كافــة 
الوزارات واجلهات احلكومية 
غير مخيرين بشكل كامل في 
اختيار توقيت ومدة إجازاتهم 
الدورية والتمتع بها بالشكل 
الكامل املتعارف عليه، باعتبار 
اإلدارة ووفقــا ملصلحــة  أن 
العمــل لها حق التعديل على 
مدة اإلجازة وتوقيتها. وبالعودة إلى مبدأ أن 
اإلجــازة الدورية حق للموظف فيمكن لنا من 
خالل هذا القانون ترجمة هذا احلق عن طريق 
صرف مقابل مالي عن اإلجازة الدورية التي لم 
يتمتع بها املوظف أو استحال عليه التمتع بها 
بالشــكل الذي يراه هو مناسب له بسبب عدم 
موافقة جهة العمل على املدة أو التوقيت، مع 
ضمان سريان مبدأ أهمية املصلحة العامة عن 
اخلاصــة، ولذلك اقترحنا هذا القانون ليكون 
مبنزلة تعويض للموظف على عدم قدرته على 

التمتع باإلجازة بشكل كامل.
إن الضرر النفسي الذي يقع على املوظف 
الذي لم يستطع التمتع بإجازته الدورية كما 
ينبغي بسبب رفض جهة العمل كبير وعليه 
علــى اجلهة اإلدارية أن جتــد حال لكي يتمتع 
املوظف بشكل كامل بإجازته أو بقيمتها بحيث 
يكون هناك تراض وتوافق بني اإلدارة واملوظف 
واملصلحة العامة واخلاصة مع مراعاة حاجة 
املواطن في ظل هذه الظروف االقتصادية إلى 
زيادة دخله املادي. وعليه اقترحنا هذا القانون 
وقمنا بإضافة فقــرة جديدة حتمل رقم املادة 
(٢٣ مكرر ب) ومن خاللها يحق للموظف الذي 
لم يستفد أو ينتفع من رصيد إجازاته الدورية 
املبني (بالفقرة ٢٣ مكرر أ) في األول من يناير 
من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدل نقدي 
عن رصيد إجازاته الدورية عن العام السابق 
أو األعوام التي ســبقته محسوبة على أساس 
آخر راتــب تقاضاه ويحــدد الوزير املختص 
آليــة وإجــراءات الصرف. وأضفنــا أيضا أنه 
وفي جميع األحوال ال يسقط حق املوظف في 
املطالبة ببدل نقــدي عن كافة رصيد إجازاته 

الدورية من دون حد أقصى لها.

«الداخلية والدفاع» تعترض على زيادة املخالفات املرورية 
وتناقش تعديالت قانون االنتخاب األربعاء املقبل

ماضي الهاجري

ناقشــت جلنــة شــؤون 
الداخليــة والدفــاع خــالل 
اجتماعهــا أمــس مشــروعا 
بقانون في شأن تعديل بعض 

باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن اللجنة سجلت اعتراضها 
على اقتراح احلكومة زيادة 
قيمــة املخالفــات، مؤكدا أن 
اللجنــة لن تســمح بإرهاق 
جيب املواطن أكثر من ذلك.

مؤكدا عزم اللجنة التنسيق 
بينها للخروج بقانون عادل 
ومنصف للجميع وســرعة 
إجنــاز القانون وعرضه في 

أول جلسة ملجلس األمة.
وأفــاد أن أعضاء اللجنة 

عليهــا. وأضــاف ان اللجنة 
ناقشــت في اجتماعها األول 
تعديــل بعض مــواد قانون 
إقامة األجانــب والتصويت 

عليها.
وفي موضــوع آخر، قال 

وأضــاف أنه فــي نهاية 
األســبوع املاضي وصل إلى 
اللجنة ٧ اقتراحات بقوانني 
فــي شــأن تعديــل قانــون 
االنتخاب، ومت حتديد اجتماع 
يوم األربعاء املقبل ملناقشتها، 

امللفــات  بكــم  تفاجــأوا 
واملواضيــع املوجــودة في 
اللجنة منذ املجلس السابق، 
مؤكدا عزم األعضاء ســرعة 
إجناز هذه املواضيع لعرضها 
علــى املجلــس والتصويت 

العجمي إنه لن يسمح بوقوع 
الظلــم علــى العســكريني 
وزارة  فــي  اجلامعيــني 
الداخليــة، مطالبا بدخولهم 
من دون اســتثناء أو متييز 

وبأسرع وقت ممكن.

مبارك العجمي: لن نسمح بإرهاق جيب املواطن 

القيادات األمنية خالل اجتماع اللجنة مبارك العجمي متحدثابدر احلميدي ومحمد الراجحي ومبارك العجمي خالل اجتماع اللجنة

أحكام املرسوم بقانون رقم ٦٧ 
لسنة ١٩٦٧ في شأن املرور، 
بحضــور ممثلني عن وزارة 

الداخلية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
مبارك العجمي في تصريح 
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«التعليمية»: جلنة لالهتمام بتعليم «ذوي االحتياجات»
التعليــم  ناقشــت جلنــة 
والثقافة واإلرشاد في اجتماعها 
أمس االقتــراح برغبة بشــأن 
التوســع فــي دول االبتعــاث 
وزيادة عدد اجلامعات حســب 
قائمة اجلهاز الوطني لالعتماد 
االكادميي وضمان جودة التعليم 
لكل من وزارة التعليم العالي 
وجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب.

حضــر االجتمــاع ممثلون 
عــن الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب، ديوان 
اخلدمــة املدنية، الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة، ورئيس 
رابطــة أعضاء هيئة التدريس 

للكليات التطبيقية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمد املطر، في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة، ان اللجنة 
ناقشت موضوع تعليم الطلبة 
ذوي اإلعاقات البسيطة، موضحا 
االنتهاء إلى اتفاق مع اجلهات 
احلاضرة على تشكيل جلنة من 
هــذه اجلهات لالهتمام بتعليم 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

مع هذه اجلهات على إبالغ وزير 
التربية عن تشــكيل جلنة من 
هــذه اجلهات لالهتمام بتعليم 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
واســتغرب عدم استيعاب 
احلكومة لفئة مزدوجي اإلعاقة 
وال توفر لهم الدولة تعليما في 

وذلــك ألن التطبيقي ســتقدم 
برامــج البكالوريــوس بينمــا 
التدريب تقدم برامج للمدارس 
املتوسطة والثانوية. وتساءل 
د.املطر عن سر وجود جامعة 
حكومية واحدة تأسست منذ عام 
١٩٦٦ مقابل ٢٠ جامعة خاصة 
مطالبا بإنشاء جامعة حكومية 
تستوعب كليات «التطبيقي».

وأفــاد بــأن كليــة التربية 
األساسية في هيئة التطبيقي 
تضــم أكثر مــن ٢٥ ألف طالب 
وطالبــة بينما جامعة الكويت 
فيهــا ما يقارب ٤٠ إلى ٤٥ ألف 

طالب وطالبة فقط.
وكشف د.املطر عن أن اللجنة 
اآلن في طور الدراسة لهذا األمر 
وتقــدمي التوصيــات، مشــيرا 
إلى أن هذه التوصيات ســيتم 
حتويلها إلى اقتراحات بقوانني 
أو مشاريع بقوانني ألنه ال ميكن 
لدولة مثل الكويت تتحدث عن 
التنميــة املســتدامة و«كويت 
جديــدة ٢٠٣٥» إال بتطويــر 

التعليم في جميع مراحله.

مدارس خاصة تهتم بهم، مؤكدا 
أن الدستور قد كفل التعليم وفقا 

لبرامج معروفة علميا.
وأوضح د.املطــر أنه متت 
مناقشة إعالن هيئة التطبيقي 
األخير اخلاص باالبتعاث ومت 
طرح أســئلة عدة حــول ما إذا 
كان اإلعالن مت وفق متطلبات 
القسم العلمي وهل التخصصات 
املذكــورة فيها احتياجات هذه 
الفئــة، وكم عــدد املنتدبني في 
التطبيقي وكم عدد أعضاء هيئه 
التدريب من غيــر الكويتيني، 
الفتا إلى ضرورة احلصول على 

ردود واضحة بهذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة ناقشت 
موضــوع عدم تطبيــق فصل 
التطبيقــي  التعليــم  نشــاط 
عن نشــاط التدريب في هيئة 
التطبيقي، رغم صدور موافقات 
سابقة ألعضاء اللجان التعليمية 
السابقة وإدارة الهيئة، وكذلك 
رابطة أعضاء التدريس، وكذلك 
هيئــات أكادمييــة عاملية مثل 
األكادمييــة الكنديــة. وبني أن 
الفصل بني النشاطني مهم جدا 

وأضاف أن هناك صعوبات 
في التعلم ســواء في املدارس 
احلكومية او اخلاصة وأن هناك 
حاجــة إلى برنامج خاص ملدة 
ســنتني لتطوير قــدرات هذه 

الفئة.
وبني د.املطر أنه مت االتفاق 

د.حمد املطر متحدثا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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أسامة الشاهني:  مركز لغسيل الكلى
في مدينة صباح األحمد السكنية

اســتقبل النائب أسامة 
الشاهني في مكتبه مبجلس 
األمــة أمــس ممثــل مكتب 
التمثيل التجــاري لتايبيه 
في الكويت كو ـ تينج تان 
الثالث  السكرتير  وبرفقته 
في املكتب كوان تشو هوانغ.
ومت خــالل اللقاء بحث 
العالقات بني البلدين، فيما 
أشــاد الشــاهني باملمارسة 
الدميوقراطيــة واحلريات 

الدينية في تايبيه.
مــن جانب اخــر، تقدم 
الشــاهني  النائــب أســامة 
باقتــراح برغبــة بشــأن 
افتتاح مركز لغسيل الكلى 
فــي مدينة صبــاح األحمد 

الســكنية - املركز الصحي اجلديــد، قال في 
مقدمته: نظرا ملا يعانيه مرضى الغسيل الكلوي 
قاطنو مدينة صباح األحمد السكنية، ومنطقة 
الوفرة الســكنية ومنطقة علي صباح السالم 
(أم الهيمــان) وغيرها مــن صعوبة بالغة في 
الذهــاب ما بني يوم وآخــر إلى مركز الدبوس 

لغسيل الكلى في مستشفى العدان.
ونظرا لبعد املسافة وطول الطريق ولعدم 
قدرة املرضى وكبار الســن على حتمل مشقة 

استقبل ممثل مكتب التمثيل التجاري لتايبيه بالكويت

أسامة الشاهني خالل استقباله كو ـ تينج تان

يوسف الغريب: مقابل مادي 
للموظف عن اإلجازة الدورية

يوسف الغريب

املسافات الطويلة، ولتخفيف العبء عن مركز 
الدبوس لغسيل الكلى، ولراحة مرضى الغسيل 
الكلوي وكبار السن على وجه اخلصوص، وملا 
كان املركز الصحــي اجلديد في مدينة صباح 
األحمد السكنية كبير، وبه العديد من الغرف 
الفارغة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
«افتتــاح مركز لغســيل الكلى فــي مدينة 
صباح األحمد السكنية – املركز الصحي اجلديد، 
لعالج مرضى الغسيل الكلوي باملدينة واملناطق 

املجاورة لها». مهند الساير يسأل عن تصريحات وزيرة الهجرة املصرية
وجه النائب مهند الســاير 
ســؤاال إلى وزيــر اخلارجية 
الشــيخ أحمــد الناصــر قــال 
في مقدمته: نشــرت صحيفة 
«القبــس» احملليــة في عددها 
الصــادر بتاريــخ ٢٠٢١/٢/٤ 
تصريــح نقــال عــن وزيــرة 
دولــة مصر لشــؤون الهجرة 
وشؤون املصريني في اخلارج 
نبيلة مكرم تضمن في سياقه 
«وأشــارت الوزيــرة إلــى أنه 
ســيتم البدء في التواصل مع 
وزارة السياحة للتنسيق مع 
الشركات السياحية سواء إلنهاء 

إجراءات سفر أكبر عدد ممكن 
ممن اســتوفوا الشــروط إلى 
الكويت قبل منع الدخول»، وملا 
كان تكرار مثل تلك التصريحات 
منذ بداية جائحة كورونا من 
قبــل الوزيــرة املذكورة جتاه 
السياســات الداخلية للكويت 
وباعتبار تلك التصريحات متثل 
جتاوزا على القرارات التنظيمية 
للدولة فــي مواجهة اجلائحة 
وتهديدا للمنظومة الطبية في 
الكويت من اإلنهاك واالنهيار.

على ضوء ما تقدم يرجى 
االفادة وتزويدنا باآلتي:

التي اتخذتها وزارتكم في هذا 
االجتاه؟

٣ـ  هــل مت التنســيق مــن 
قبل وزيــرة الهجرة املصرية 
مــع وزارة اخلارجية إلدخال 
الوافدين من اجلنسية املصرية 
قبل بدء العمل بقرار منع دخول 
غير الكويتيــني للكويت؟ في 
حال اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنــا بصيغــة االتفــاق 
وأســبابه وعدد الوافدين من 
اجلنســية املصريــة ممــن مت 
تسهيل إجراءات دخولهم للبالد.

١ ـ هــل مت اســتدعاء أحــد 
الديبلوماسية  البعثة  أعضاء 
املصرية لدى الكويت من قبل 
وزارة اخلارجيــة للوقــوف 
على املوضوع والتحفظ على 
التصريحات املتكررة للوزيرة 
املذكورة التي متثل جتاوزا على 
السياســات الداخلية للكويت 
وتهديــدا لألمــن الصحي في 

البالد؟
٢ـ  هل يعتبر هذا النوع من 
التصريحات جتاوزا لألعراف 
الديبلوماســية، وإذا كانــت 
اإلجابة باإليجاب، فما اإلجراءات 

مهند الساير
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قدم النائــب فايز اجلمهور 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٤٧) لسنة 
١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية، 
بتحديد ثمن رمزي للقســائم 
ال يجاوز خمسة دنانير للمتر 
املربــع، ووضــع حــد أقصــى 
لقسط السداد مبا ال يزيد على 
مائــة دينار شــهريا أو ٥٪ من 
املرتب أيهما أكبر ويطبق على 

املقترضني السابقني.
ونص االقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): يستبدل بنصي 
الفقــرة األولى مــن املادة (١٤) 
والفقــرة األولى من املادة (٢١) 
من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ 

املشار إليه النصان التاليان:
مادة (١٤) فقرة أولى:

يتم توفير الرعاية السكنية 
لألسر الكويتية، وفقا ألسبقية 
تســجيل الطلبات باملؤسســة 
بحسب نوع الرعاية السكنية 
مــن قســائم وبيوت وشــقق، 
ويظل صاحب الطلب محتفظا 
بأسبقيته خالل الفترة التي فقد 
فيها صفة األسرة لطالقه زوجته 
من دون أوالد في حالة استرداده 

تلك الصفة بالزواج.

الســابقة التي تزيــد على هذا 
القدر».

(املادة الثالثة): على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصهـ  تنفيذ هذا القانون 
ـ وينشر في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 

على ما يلي:
كشــف التطبيــق العملــي 
لقواعد والضوابط التي تضمنها 
القانــون رقم ٢٧ لســنة ١٩٩٣ 
بشــأن الرعاية الســكنية، عن 
بعض املفارقات وأوضاع غير 
منطقية جتافي العدالة وترتب 
علــى ذلك أن حلق بالعديد من 
الســكنية  الرعاية  مســتحقي 
أضــرار بالغة ونالهــم الكثير 

من احليف.
ومــن ضمن تلــك احلاالت 
من يفتقد صفة األسرة لطالقه 
زوجته من دون إجناب أوالد، 
وال يصيبه الــدور قبل واقعة 
الطــالق فــي احلصــول علــى 
الرعايــة الســكنيةـ  مهما طال 
أمدها، حملدودية املتوافر منها 
لدى املؤسســة ومع ذلك كانت 
املؤسسة تستبعد الفترة التي 
ظــل فيها بال زوجــة من فترة 

وعلــى ذلــك متــت إضافة 
فقرة جديدة للمــادة (٢٨) من 
القانــون جتعلــه ال يزيد على 
مائــة دينار شــهريا أو ٥٪ من 
املرتب أيهما أكبر وحتى يعمم 
التخفيــف علــى املقترضــني 
الســابقني التي تزيد أقساطهم 
على هذا املقدار، لذلك وجب أن 
يسري هذا احلكم اجلديد عليهم 

واملساواة باملقترضني اجلدد.

األسبقية رغم خروج ذلك عن 
إرادته.

ومن ثم كان يتعني أن حتسب 
له هذه املدة في األسبقية متى 
تثبت له صفة األسرة بوجود 
زوجة فــي ذمته وبالتالي جاء 
تعديل الفقرة األولى من املادة 
(١٤) مــن القانون املشــار إليه 

على النحو الوارد باالقتراح.
كمــا لوحــظ أن مؤسســة 
الرعاية السكنية قد خرجت عن 
مراد املشرع بجعل ثمن القسائم 
ثمنا رمزيا حتى يتوافر للعقد 
ركنه األساسي وهو ركن الثمن.
إال أن املؤسسة قدرت ثمن 
القيمــة  األرض بنســبة مــن 
الســوقية وهو خروج واضح 
عن مقصود فكره الثمن الرمزي 
ما كان الزمه تصويب ذلك األمر 
بتعديل الفقرة األولى من املادة 
(٢١) حتى يتحقق للسعر وصف 

الرمزية واقعيا وفعليا.
وعمال على تخفيف العبء 
عن مستحقي الرعاية السكنية 
كان يتعني كبح جماح املبالغة 
في حتديد قسط السداد بوضع 
حــد أقصى يتناســب مع دخل 

املواطن.

فايز اجلمهور

مادة (٢١) فقرة أولى:
تتولــى املؤسســة توزيع 
القسائم على مستحقيها بثمن 
رمزي يحدده مجلس الوزراء مبا 
ال يجاوز خمسة دنانير كويتية 

للمتر املربع.
(املادة الثانية): تضاف إلى 
املادة (٢٨) من القانون رقم ٤٧ 
لســنة ١٩٩٣ املشــار إليه فقرة 

سادسة نصها كالتالي:
«يحدد القسط الشهري لتلك 
القروض مبا ال يزيد على مائة 
دينار كويتي أو ٥٪ من املرتب 
(٥٪) أيهما أعلى ويســري هذا 
احلكــم على أقســاط القروض 


