
مجلس األمة
 اخلميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢

09

«الصحية» توافق على إضافة ربات البيوت واملتزوجة اخلاضعة 
لقانون املساعدات واألرملة إلى قانون التأمني الصحي «عافية»

وافقت جلنة الشــؤون الصحية واالجتماعية والعمل على 
تعديــل املادة (٢) من القانون رقم (١١٤) لســنة ٢٠١٤ بشــأن 

التأمني الصحي، بإضافة ربات البيوت إلى القانون. 
وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة أن اللجنة ناقشت ٦ اقتراحات بقوانني 
بخصوص إضافة شــرائح إلى تأمني (عافية)، وبعد التباحث 
والتناقش صّوت جميع احلاضرين باملوافقة على التعديالت 
املقترحــة. وبني أن التعديالت تقضي بإضافة املرأة املتزوجة 
اخلاضعة لقانون املساعدات العامة، وكذلك األرملة التي تتلقى 
نصيبها من زوجها املتوفى وفقا لقانون التأمينات االجتماعية 
وبلغ سنها ٥٠ عاما. ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي من التقرير، 
إلدراجه على جدول أعمال اجللسة املقبلة بالتوافق مع جلنة 
األولويات، الســيما أن التقرير يشمل رأي نواب جلنة األسرة 
واملرأة والطفل. وأعرب شمس عن أمله في أن توافق احلكومة 
على القانون وإقراره مبداولتيه في اجللسة املقبلة، مؤكدا أن 

هذه الشريحة مستحقة.

اللجة ناقشت ٦ اقتراحات بقوانني وستعّد تقريرها بالتوافق مع جلنة األولويات شامالً رأي جلنة األسرة واملرأة والطفل

فارس العتيبي واسامة الشاهني وهاني شمس وخليل الصالح خالل اجتماع اللجنة ً هاني شمس متحدثا

د. محمد املهان ود. حمد العدواني خالل جولتهم على املدارساملشاركون في اجلولة التفقدية

العدواني يستمع لشكوى أحد املواطنني

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني يستمع ألحد املواطنني بحضور د. محمد املهان

جانب من اجلولة

د. محمد املهان متحدثا

محمد املّهان: وزير التربية وعد بترميم املدارس املتهالكة 
والعجمي بالتنازل عن ٣ عمارات الستغاللها كأفرع لـ «التطبيقي»

قام النائب د.محمد املّهان 
بجولتني تفقديتني بعد ظهر 
أمــس للخدمــات واملرافــق 
التعليميــة والصحيــة فــي 
محافظــة األحمــدي برفقــة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدوانــي ووزيــر الصحة 

د.أحمد العوضي.
وشملت اجلولة مع وزير 
التربية عددا من املدارس في 
منطقة األحمــدي التعليمية 
ومدينة صباح األحمد السكنية 
وضاحية علي صباح السالم 
ومدينة األحمــدي للوقوف 
على احتياجاتها وبحث سبل 
استكمال اخلدمات التعليمية 

في املنطقة.
وقــال النائــب د.محمــد 
املّهــان، فــي تصريــح عقب 
اجلولة، إنه اســتعرض مع 
عدد من املواطنني واملتطوعني 
املشاكل التي يعانون منها في 

اجلانب التعليمي.
وبــني أنــه حصــل على 
وعود من وزير التربية بأن 
يكون مــن ضمن املناقصات 
القادمة ترميم وإعادة تأهيل 
املدارس املتهالكة، موضحا أن 
املسؤولني في الوزارة برروا 
التأخــر في تنفيــذ عمليات 
الصيانة في بعض املدارس 
بأسباب قانونية لوجود عدد 
مــن القضايا منظــورة أمام 

القضاء.
وأوضــح أن املواطنــني 
طالبوا بإنشاء جامعة وأفرع 
للمعهــد التطبيقــي مبدينة 

د.املّهــان عن أنه التقى أمس 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشــؤون 

اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي وبحث معه هذا 
املوضــوع، مؤكدا أن الوزير 

أبــدى اســتعداده للتنــازل 
عن ٣ عمــارات من أصل ١١٠

عمارات موجودة في املنطقة 

د.املّهان أنه قــام بجولة في 
الصباح الباكر برفقة وزير 
الصحــة د.أحمــد العوضي 

الســتغاللها كأفــرع للمعهد 
التطبيقي أو جامعة الكويت.
مــن جانــب آخــر، أعلن 

العــام  شــملت املستشــفى 
األحمــد  صبــاح  مبدينــة 
ومستشــفى  الســكنية، 
ضاحية علي صباح السالم 
ومت االستماع إلى مالحظات 
ومطالب األهالــي. وبني أنه 
أطلــع الوزير على املشــاكل 
التــي يعانــي منهــا هــذان 
املستشفيان من نقص خدمات 
الطوارئ واالزدحام الشديد 
في عيادات األسنان، مؤكدا أن 
الوزير تعهد بإيجاد احللول 

املناسبة بأسرع وقت.
ومتنى من الوزراء املعنيني 
اإلسراع في معاجلة املشاكل 
التي اطلعوا عليها على أرض 
الواقع، مؤكدا انه سيتابع كل 
القضايا التي أثيرت في الفترة 

املاضية.

رافق وزيري التربية والصحة في جولتني تفقديتني على اخلدمات واملرافق التعليمية والصحية في محافظة األحمدي

صباح األحمد لتختصر على 
املواطنني املسافات البعيدة.

فــي هــذا الصدد، كشــف 

أسامة الشاهني: منح ضباط الصف واألفراد 
العسكريني مكافآت االستحقاق للمتقاعدين

تقدم النائب أسامة الشاهني 
باقتراح برغبة مبنح ضباط 
الصف واألفراد من العسكريني 
في اجليش واحلرس الوطني 
ووزارة الداخلية وقوة اإلطفاء 
العــام، مكافآت االســتحقاق 
للمتقاعدين أسوة بزمالئهم 

الضباط.
ونــص االقتــراح على ما 

يلي:
الــوزراء  ســبق ملجلس 
أن أصدر قرارات في فترات 
مكافــآت  مبنــح  ســابقة 
مــن  للرتــب  اســتثنائية 
فئــة الضباط ولم يســتفد 

أحدث تباينا وفوارق وعدم 
املساواة. وتقديراً لعطائهم 
الــذي يفتخــر بــه الوطن، 
وباعتبارهم القاعدة األوسع 
في تلك اجلهات، والقوة التي 
تبنى عليها الهياكل الوظيفية 
والدور األمني والدفاعي، وال 
يتحقق النجاح وتعزيز القوة 
إال بحالة التكامل املترابطة 
بينهم وبني زمالئهم الضباط 
مــن مختلــف الرتــب، مــا 
يستحقون معه دوما الدعم 
والتشــجيع، فإننــي أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
مينــح ضبــاط الصــف 

واألفراد من العســكريني في 
كل مــن اجليــش واحلــرس 
الداخليــة  الوطنــي ووزارة 
وقــوة اإلطفاء العــام الذين 
لم «تشملهم قرارات مجلس 
الــوزراء الســابقة باملكافآت 
االستثنائيــــة» مكافـــــآت 
االستحقاق للمتقاعدين أسوة 
بزمالئهم الضبــاط، على أن 
يستمر العمل بشمول جميع 
الرتــب مــن ضبــاط الصف 
العســكريني  واألفــراد مــن 
باملكافآت االســتثنائية تلك، 
متــى تقــررت فــي أي فترة 

مستقبلية.

أسامة الشاهني

منها جميــع ضباط الصف 
والعسكريني من األفراد، ما 

«الداخلية» أقرت اقتراح اخلليفة حول الوكالء األوائل
أصــدرت جلنــة الداخليــة 
والدفــاع تقريرها عن االقتراح 
برغبة املقدم من النائب مرزوق 
اخلليفــة ونصه اآلتــي: «منح 
الوكالء األوائل بقوة الشــرطة 
ممــن اســتوفوا باخلدمة (٢٥) 
سنة فعلية وأمتوا العمر (٤٥) 
سنة فأكثر وحصلوا على (٣) 
عــالوات دورية، آخــر مربوط 
لرتبهم ويحسب تقاعدهم على 

هذا األساس».
وجاء التقرير كالتالي:

أحال السيد رئيس مجلس 
األمة االقتراح برغبة املشار 
اليــه الــى اللجنــة بتاريخ 
٢٠٢١/٤/٢٨، وذلك لدراسته 
وتقدمي تقرير بشــأنه. وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 

واللجنة تقدم تقريرها للمجلس 
املوقر التخاذ ما يراه مناســبا 

بصدده.
وكان اخلليفة اقتراح التالي: 
تنــص املادة (١٠١) من القانون 
رقم (٢٣) لســنة ١٩٦٨ بشــأن 
نظام قــوة الشــرطة على انه: 
«اذا أحيل رجال قوة الشــرطة 
الى التقاعد وكانوا قد استوفوا 
املدة الالزمة كحد أدنى للترقية، 
ولم يرقوا لعدم وجود شواغر، 
منحوا الرتبــة التالية لرتبهم 
واحتســاب تقاعدهم على هذا 

األساس».
ـ فقد صدر القرار الوزاري 
رقم (٢١١) لسنة ٢٠٢١ من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع نصه «اذا أحيل العسكري 

الــى التقاعد برتبــة وكيل أول 
وكان قد اســتوفى مدة اخلدمة 
(٢٥) ســنة فعليــة وأمت العمر 
(٤٥) سنة فأكثر وحاصل على 
(٣) عالوات دورية، مينح آخر 
مربوط لرتبته ويحسب تقاعده 
علــى هذا األســاس». وتطبيقا 
ملبدأ العدالة واملساواة بني رجال 
اجليش ورجال قوة الشــرطة 
واحلــرس الوطني. لــذا فإنني 
أتقدم باالقتــراح برغبة «ملنح 
الوكالء األوائل بقوة الشــرطة 
ممن اســتوفوا اخلدمــة (٢٥) 
سنة فعلية وأمتوا العمر (٤٥) 
سنة فأكثر وحصلوا على (٣) 
عــالوات دورية، آخــر مربوط 
لرتبهم ويحسب تقاعدهم على 

هذا األساس».

مرزوق اخلليفة

املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انتهــت اللجنــة بإجمــاع آراء 
اعضائها احلاضرين الى املوافقة 
على االقتراح برغبة املشار اليه. 

وزير الصحة تعهد بإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في املستشفى العام مبدينة صباح األحمد السكنية ومستشفى ضاحية علي صباح السالم بأسرع وقت ممكن


