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٥ نواب يقترحون منح الرياضيني العاملني في أجهزة الدولة
إجازة تفرغ ال تزيد على عامني لالحتراف الداخلي أو اخلارجي

تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٨٧ لســنة ٢٠١٧ 

في شأن الرياضة.
ويقضي االقتراح الذي تقدم 
به كل من النواب د. عبداهللا 
الطريجي ومبــارك اخلجمة 
وم.أحمــد احلمــد وســلمان 
احلليلة وحمد الهرشاني مبنح 
الرياضيني احلــق في إجازة 
تفرغ رياضي كامل لالحتراف 
خــارج وداخل الكويت وملدة 

سنتني.
ونصــت مــواد االقتــراح 

بقانون على اآلتي:
املادة األولى

يستبدل بنص املادة ١٧ من 
القانون رقم ٨٧ لســنة ٢٠١٧ 
في شأن الرياضة املشار إليه، 

النص التالي:
مادة ١٧

يجــوز للمجلــس - بناء 
على طلب النــادي الرياضي 
- منــح إجازة تفرغ رياضي 
للرياضيني العاملني في اجلهاز 

فقد عدلت املــادة ١٧ التي 
كانت تعطي الرياضيني احلق 
في إجازة تفرغ رياضي كامل 
لالحتراف خارج الكويت وملدة 
ســنتني، ولغايات تشــجيع 
الداخلــي، وألن  االحتــراف 
الكويت تتجه نحو االحتراف 
سيرا على ما تسير عليه أغلب 
الدول املتقدمة رياضيا، لذا فقد 
مت النــص على جواز التفرغ 
الكامل ســواء كان االحتراف 

داخل أو خارج الكويت.
ومت كذلــك إضافــة نــص 
جديــد برقم ٢٠ مكرر وتكمن 
أهمية هذه املادة في أنه رغم 
النص على التفرغ الرياضي 
واإلجازة اخلاصــة وصدور 
الالئحة اخلاصة بذلك، إال أن 
الرياضيني مبن فيهم الطواقم 
الفنية والطبيــة والعالجية 
واإلداريون - مازالوا يعانون 
من إشكاالت عدة في االستفادة 
من احلق في التفرغ الرياضي 
اإلجــراءات  وبيروقراطيــة 
اجلهــات  بعــض  وتعنــت 
احلكوميــة فــي منــح إجازة 
الرياضي خصوصا  التفــرغ 

لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة 
املشار إليه، بالنص التالي:

املادة ٢٠ مكرر
وبــكل األحــوال، يحــق 
الفنية  للرياضيني والطواقم 
والطبية والعالجية واإلداريني، 
ممن تنطبق عليهم أحكام هذا 
القانون، العاملني في أي من 
اجلهــات احملددة في املادة ١٧ 
طلب ندبهم أو نقل مكان عملهم 
إلــى الهيئة العامة للرياضة، 
وذلــك طيلة فترة ممارســة 
الرياضــات الــواردة في هذا 

القانون.

املذكــرة  فــي  وجــاء 
اإليضاحية أن القانون رقم ٨٧ 
لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة 
نظم أحكام اإلجازة اخلاصة 
والتفرغ الرياضي للرياضيني 
واإلداريــني والعاملــني فــي 
الشأن الرياضي، باعتبار أن 
ذلــك يهيئ الفــرص املالئمة 
للرياضيني ويشــجعهم على 
البذل في املسابقات والبطوالت 
الرياضية ويعطيهم األوقات 
الكافيــة ملمارســة األلعــاب 

الرياضية.
والرياضــة أضحت اليوم 

الهيئــة ضوابــط  حتــدد 
وأحكام تطبيق هذه املادة، على 
أن تضمن احتفاظ املوظف بكل 
حقوقه وامتيازاته ومكافآته 
وترقياتــه عند الندب أو نقل 
مكان عملهم، وذلك على الرغم 
مما يرد في أي تشريع آخر.

املادة الثالثة

الــوزراء  رئيــس  علــى 
والوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.

ورســالة  وحرفــة  مهنــة 
وعنوان رقي الدول، وأصبح 
الرياضيون سفراء للدول في 
احملافــل الدوليــة األمر الذي 
يبرر ويدفــع نحو املزيد من 
التشــجيع والتحفيز لهم في 
إيجــاد بيئــة رياضية دافعة 
ملمارســة  خصبــة  وأرض 
الرياضــة وحتقيق إجنازات 
فيها من خالل تفرغ العاملني 
والطلبــة مــن دون مســاس 
بحقوقهم الوظيفية والدراسية 
على السواء، لهذا فقد جاء هذا 

االقتراح بقانون:

أن بعــض اجلهات قد تتذرع 
بطبيعــة العمل فيهــا، األمر 
الذي يضع عراقيل في تطبيق 
النصوص اخلاصة باإلجازة 
والتفرغ الرياضي، لذلك فإن 
نــدب املوظــف الرياضي إلى 
الهيئة العامة للرياضة خاصة 
املشــارك في بطوالت حتتاج 
إلى استعداد طويل ومسابقات 
كبيرة، فإن ذلك قد يزيل الكثير 
من اإلشكاالت التي يعاني منها 
الرياضــي وتعطيه  املوظف 
وتعطي النوادي الهيئة مرونة 
كبيرة في التعامل مع املوظف 
الرياضي مبــا يهيئ األهداف 
املرجوة من التفرغ الرياضي.

كما مت النص في املادة ذاتها 
على أن حتدد الهيئة ضوابط 
وأحكام تطبيق هذه املادة على 
أن تضمن احتفاظ املوظف بكل 
حقوقه وامتيازاته ومكافآته 
وترقياته عنــد الندب، وذلك 
علــى الرغم مما يــرد في أي 
تشــريع آخر كقانون ونظام 
اخلدمة املدنية ذلك أن هذا نص 
خــاص بالرياضيني العاملني 

في اجلهات احلكومية.

يحق للرياضيني والطواقم الفنية والطبية والعالجية واإلداريني طلب ندبهم أو نقل مكان عملهم إلى الهيئة العامة للرياضة

سلمان احلليلةم. أحمد احلمد مبارك اخلجمة حمد الهرشانيد. عبداهللا الطريجي

اإلداري للدولــة، أو اجلهــات 
العسكرية، او املكلفني باخلدمة 
اإللزامية او خدمة االحتياط، 
وكذلك العاملون في الشركات 
واملؤسسات والهيئات اململوكة 
للدولة، أو التي تشارك فيها 
بأكثــر من نصف رأســمالها، 
وذلك لالحتراف سواء خارج 
الكويت أو داخلها وملدة ال تزيد 

على سنتني.
املادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم 
(٢٠ مكرر) إلى القانون رقم ٨٧ 

هشام الصالح يقترح نقل تبعية أجهزة األدلة
اجلنائية والطب الشرعي إلى وزارة العدل

النائــب د.هشــام  تقــدم 
الصالح باقتراح بقانون بنقل 
أجهزة األدلة اجلنائية والطب 
الشــرعي من وزارة الداخلية 

إلى وزارة العدل.
ونصــت مــواد االقتــراح 

بقانون على اآلتي:
املادة األولى

تنقــل األجهــزة اخلاصــة 
باألدلــة اجلنائيــة والطــب 
الشــرعي من وزارة الداخلية 

إلى وزارة العدل.
املادة الثانية

لوزير العدل حق اإلشراف 
والرقابة علــى النيابة العامة 
وعلى جهازي األدلة اجلنائية 

والطب الشرعي.
املادة الثالثة

تكون تبعية أعضاء أجهزة 

أطباء وفنيني وباحثني وإداريني 
املوجودين باخلدمة في إدارة 
األدلة اجلنائية والطب الشرعي 
إلى الوظائف املعادلة لدرجاتهم 
في وزارة العدل مع احتفاظهم 
بأقدميتهــم وســائر حقوقهم 
الوظيفية املقررة قبل النقل.

املادة اخلامسة

يلغى كل حكــم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

املادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه- 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به 
مــن تاريخ نشــره باجلريدة 

الرسمية.
وجاء في املذكرة اإليضاحية 
أن املفهوم احلقيقي الستقالل 
القضــاء ونزاهتــه ال يتأتــى 
إال من خــالل عدالة معصوبة 

إبــراز للدليل الذي يعد آنذاك 
مطروحــا علــى احملاكــم في 
القضايا املعروضة عليها وهو 
ما يتطلب دعما حليدتها نقل 
تبعيتها من وزارة الداخلية إلى 
وزارة العدل باعتبارها األنسب 
ألن تكــون هــي املهيمنة على 
شؤونها وشأنها في ذلك شأن 
إدارة اخلبراء التابعة لوزارة 
العدل طبقا للبند اخلامس من 
مرسوم إنشاء الوزارة الصادر 
في ١٩٧٩/١/٧ وهي الغاية التي 
استهدفها تقدمي هذا االقتراح 

بقانون.
وحــرص هــذا االقتــراح 
بقانــون علــى أن يحتفــظ 
العاملون في األدلة اجلنائية 
والطــب الشــرعي الذين يتم 
نقلهــم، بأقدميتهم وبســائر 
حقوقهم الوظيفية وأن تكون 
لهم الدرجات نفســها املعادلة 

لوظائفهم في وزارة العدل.

العينــني ال تصدر أحكامها إال 
طبقا ألحكام قانونية محددة 
وملــا كانت األجهــزة املعاونة 
للقضاء والنيابــة العامة من 
اجلهــات التــي ال غنــى عنها 
لتحقيق هذه العدالة وملعاونة 
القضاء على أداء رسالته، وذلك 
فيما حتمله أعمالها من خبرة 
فنية في موضوعات القضايا 
املنظورة أمام احملاكم ومن هذه 
األجهزة إدارة اخلبراء واألدلة 

اجلنائية والطب الشرعي.
وملــا كان جهــاز األدلــة 
اجلنائية والطب الشرعي هما 
مــن األجهزة التابعــة لوزارة 
الداخلية وكان من األنسب لهما 
أن يكونا خاضعني إلشــراف 
وزارة العــدل باعتبــار أن ما 
يضطلــع به هــذان اجلهازان 
من أعمال تتسم بالدقة البالغة 
واحليدة املطلوبة ملا تشــكله 
النتائــج الفنية ألعمالهما من 

يُنقل العاملون املدنيون من أطباء وفنيني وباحثني وإداريني إلى الوظائف املعادلة لدرجاتهم

د. هشام الصالح

األدلة اجلنائية والطب الشرعي 
جميعا للنائب العام وميارس 
في شأنهم اختصاصاته كافة 
املقررة بشــأن أعضاء النيابة 
العامة في القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٩٠ في شأن تنظيم القضاء.

املادة الرابعة

ينقل العاملون املدنيون من 

أسامة املناور يطلب صورة ضوئية من قرارات
إنهاء اخلدمات اخلاصة بالوافدين في «اإلسكان» 

وجه النائب أسامة املناور 
ســؤاال إلــى وزيــر الدولة 
لشؤون البلدية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع، عن 
طلب إعــادة تعيني وافدين 
ســبق إنهاء التعاقد معهم 
أو التعاقد مع وافدين جدد 
بالتعيني املباشر أو بالنقل 
مــن وزارات ومؤسســات 

وهيئات أخرى.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
أصــدرت د. رنا الفارس 

خالل توليها وزارة الدولة 
لشؤون اإلسكان عام ٢٠٢٠ 
قرارات بإنهاء عقود بعض 
الوافدين ممن جتاوزوا سن 

٦٠ عاما.
إفادتــي  يرجــى  لــذا 

وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئية من 
إنهــاء اخلدمــات  قــرارات 
اخلاصــة بالوافدين خالل 
الفترة من ٢٠١٩ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٢- صــورة ضوئية من 
قرارات تعيني الوافدين في 

حوافز ومكافآت منذ إعادة 
تعيينه حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
٤- صــورة ضوئية من 
املكاتبات مع ديوان اخلدمة 
املدنية والردود حول طلب 
إعادة تعيني وافدين سبق 
أو  التعاقــد معهــم  إنهــاء 
التعاقــد مــع وافدين جدد 
بالتعيني املباشر أو بالنقل 
مــن وزارات ومؤسســات 
وهيئات أخرى، أو من خالل 
النــدب أو التكليف ســواء 

براتب أو مبكافأة.

الــوزارة خــالل الفترة من 
٢٠١٩ حتــى تاريــخ ورود 
هذا السؤال، مع بيان املؤهل 
والوظيفة املعني فيها، وقيمة 

الراتب الشهري.
٣- ما مدى صحة إعادة 
تعيني وافد قد ســبق إنهاء 
خدماتــه مبســمى وظيفي 
(كبير اختصاصيني) ويزيد 
عمره على ٧٠ عاما مرة أخرى 
وبراتب مواز لراتبه السابق 
البالغ ألفا وسبعمائة دينار؟ 
إذا كانــت اإلجابة بصحته، 
فكم تسلم هذا املوظف من 

خالل الفترة من ٢٠١٩ حتى تاريخ تقدمي السؤال

أسامة املناور

أسامة الشاهني: ما إجراءات «الصحة»
جتاه وجود سالسل جتارية لصيدليات

النائب أســامة  وجــه 
الشاهني سؤاال إلى وزير 
الصحة الشــيخ د.باســل 

الصباح جاء كالتالي:
رغم أن قانون مزاولة 
مهنــة الصيدلة مينع من 
امتالك الصيدلي الكويتي 
أكثر من صيدلية واحدة، 
ومينــع وجــود فــروع 
للصيدليات، وذلك حرصا 
على «األمن الدوائي» وعدم 
املتاجــرة فيمــا يتعلــق 
بصحة املواطنني واملقيمني، 

وعدم حتويل هذه املهنة الطبية اإلنسانية، 
إلــى جتارة مادية مجردة من االعتبارات 

العامة.
إال أنه يالحظ وجود سالسل جتارية 

للصيدليات - ست سالسل 
علــى األقــل - كشــفت 
إحداها أخيرا في «إعالنات 
جتاريــة» عــن وجود ٦٢ 
صيدليــة، وأنها «أضخم 
صيدليــات»  مجموعــة 
بحسب إعالنها املنشور، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما النصوص املانعة 
واملقيدة في القانون أو في 
التنفيذية لتعدد  الالئحة 
الصيدليات واالجتار في 
األدوية والضوابط املوضوعة له أخيرا؟

٢- ما إجــراءات وزارة الصحة جتاه 
وجود سالسل جتارية - ثالث منها أجنبية 

- حتتكر سوق الدواء في الكويت؟

 ثالث منها أجنبية حتتكر سوق الدواء في الكويت

أسامة الشاهني

البرملان العربي للطفل يبحث 
استعداداته لعقد اجللسة الثالثة

القاهرة - هناء السيد

عثمــان  أميــن  وجــه 
الباروت األمني العام للبرملان 
العربي للطفل الشــكر إلى 
العربيــة  الــدول  جامعــة 
وإلــى أمينها العــام أحمد 
أبوالغيط على الدعم الكبير 
في إرســاء قواعد التجربة 
املتميزة واألولى عامليا في 
متكني أطفال الوطن العربي 
من خالل برملــان يجمعهم 
ملناقشة قضاياهم والتطلع 

الواعد إلى مستقبلهم.
وأشاد مبا يلقاه البرملان كإحدى مؤسسات 
اجلامعة العربية مــن اهتمام وتعاون من 
قبل اجلامعة العربية وإداراتها، مؤكدا على 
تكامــل اجلهود من أجل االهتمام بالطفولة 
العربية كونها ثروتنا احلقيقية في احلاضر 

واملستقبل وأمل األوطان املشرق.
وأثنى علــى ما يقدمه صاحب الســمو 
الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو 
املجلس األعلى حاكم الشارقة من دعم سخي 
للبرملان العربي للطفل وأمانته العامة وما 
يوليــه من متابعة ورعاية في إطار رؤيته 
لبناء أجيال املستقبل تعزيزا ملقولة سموه 
«الطفــل هو إنســان املســتقبل ومنه تبدأ 

صناعة أثمن رأسمال».
وأعرب الباروت عن شكره لتعاون الدول 
العربية من خــالل مفوضياتها في جامعة 
الــدول العربيــة وفي املؤسســات املعنية 
بالطفولة العربيــة واحلرص على تعزيز 
التعاون وترشيح أطفالها وانتسابهم لكل 

أعمال البرملان.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده األمني 
العــام للبرملان العربي للطفل أمين عثمان 
الباروت مبقر البرملان في مدينة الشــارقة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة مع الكوادر 
الوظيفية من األمانة العامة للبرملان العربي 
للطفل واألمانة العامة للمجلس االستشاري 
إلمارة الشارقة في إطار التحضيرات لعقد 
اجللســة املقبلة وهي الثالثة ضمن أعمال 
البرملان العربــي للطفل في دورته الثانية 
واملقرر عقدها في فبراير لعام ٢٠٢٢ لتكون 

حضوريا.
وفي بداية االجتماع، أشار الباروت إلى أن 
أجواء اخلروج من تداعيات ڤيروس كورونا 
وما تعيشــه الدول العربية من حاالت من 

التعافي وهللا احلمد يدعو 
البرملان العربي للطفل إلى 
التحضيــر املتكامــل لعقد 
جلسته في الشارقة بحضور 
أطفاله األعضاء من كل أقطار 

الوطن العربي.
ولفت إلى أهمية االجتماع 
احلالي في إطار سلسلة من 
االجتماعــات املقبلة والتي 
ستضم الشركاء والعناصر 
الفاعلــة بهدف اســتكمال 
أعمال البرملان التحضيرية 
والتجهيزات النعقاد جلسة 
البرملــان في فبرايــر ٢٠٢٢ في ظل موافقة 
اجلامعــة العربية والدعــم الكبير من قبل 
صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة.
جــرى خــالل االجتماع اعتمــاد اللجان 
املنظمــة التابعــة ألمانة البرملــان بجانب 
مناقشــة مختلف التجهيــزات عالوة على 
مناقشــة بعض النقاط املتعلقة في جلسة 
فبراير املقبل من برامج ومخططات فضال 
عــن رفع اخلطط الوقائيــة لضمان صحة 
األطفال في املقام األول عالوة على استفادتهم 
من جتربتهم البرملانية ومناقشهم ملوضوع 
اجللســة الــذي ســيحدد الحقا بنــاء على 

مقترحات األطفال.
يذكر أن اجللسة الثالثة ستعقد في فبراير 
املقبل، وذلك بعد أن عقدت اجللسة السابقة 
وهي الثانية في شهر يوليو املاضي ضمن 
أعمــال الدورة الثانيــة للبرملان (عن بعد) 
مبشاركة ٦٢ طفال وطفلة من أعضاء البرملان 
مثلــوا ١٧ دولة عربية هي اململكة األردنية 
الهاشمية واإلمارات العربية املتحدة ومملكة 
البحرين واجلمهورية التونسية واجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية وجمهورية 
جيبوتــي واململكــة العربيــة الســعودية 
وجمهوريــة الســودان وجمهورية العراق 
ودولــة فلســطني والكويــت واجلمهورية 
اللبنانيــة ودولة ليبيــا وجمهورية مصر 
العربيــة واململكة املغربيــة واجلمهورية 
اإلســالمية املوريتانية، حيث شهدت فوز 
الطفلة رتاج العباسي من مملكة البحرين 
برئاســة البرملان فيما فاز مبنصب النائب 
األول لرئيس البرملان الطفل التونسي كاظم 
بن علي الشــهباني وفازت مبنصب نائب 
الرئيس الثاني الطفلة الكويتية غال عبداهللا 

املطيري.

تعقد في شهر فبراير املقبل

أمين الباروت

عبداهللا املضف: ما تاريخ إيداع الوديعتني لدى
مصرف فرنسبنك في لبنان وخطط إعادتهما؟

وجه النائب عبداهللا املضف 
ســؤاال إلى وزير املالية وزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، حول 
مطالبــة مؤسســة التأمينات 
سحب وديعتني لدى مصرف 

فرنسبنك في لبنان.
ونص السؤال على ما يلي:
حــول مطالبة املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بسحب وديعتني لدى مصرف 
فرنســبنك في لبنان وامتناع 

البنــك عــن االســتجابة لهذه 
املطالبــة. لذا يرجــى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- تاريــخ إيــداع هاتــني 
لــدى مصــرف  الوديعتــني 

فرنسبنك في لبنان.
٢- إذا كان إيداع الوديعتني 
فــي عهد مدير عام املؤسســة 
الســابق، فهل رفعــت دعوى 
قضائية ضده تتضمن تعارض 
املصالــح كونــه عضــوا فــي 

مجلس إدارة البنك؟

قضائيــة في هذا الشــأن؟ إذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فما سبب 

عدم رفع الدعوى؟
٦- كيــف ســتؤثر األزمة 
الديبلوماسية بني دولة الكويت 
واجلمهورية اللبنانية الشقيقة 

على مجرى القضية؟
٧- هل ثمة خطط وتوجهات 
في حال تعثر معاجلة القضية 
مع اجلانب اللبناني وتصعيد 
األمر ضمن قنوات ديبلوماسية 

عربية ودولية؟

إيــداع  لــم يكــن  إذا   -٣
الوديعتــني في عهــد املذكور 
أعاله، فكيف يتخذ هذا القرار 
فــي التعامــل مــع بنــك وهو 
عضو في مجلس إدارته؟ وهل 

حاسبتم متخذ هذا القرار؟
٤- ما املسوغات القانونية 
واملبررات االقتصادية واملالية 
التي قدمها مصرف فرنسبنك 
عند امتناعه عن االســتجابة 

ملطالبة املؤسسة؟
٥- هــل رفعــت دعــوى  عبداهللا املضف


