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ــس مجلس  ــي بــعــث رئ
ــامن  ــغ ـــــرزوق ال األمــــة م
بــبــرقــيــتــني إلـــى كـــل من 
رئيسة مجلس النواب في 
مملكة إسبانيا مريتكسيل 
باتيت، ورئــيــس مجلس 
الــشــيــوخ مــانــويــل كــروز 
ــرب فيهما  رودريــغــيــز أع
ــــن خـــالـــص الـــعـــزاء  ع
وصادق املواساة بضحايا 
العواصف التي ضربت 
شرقي اسبانيا وأسفرت 
ـــوط عـــــدد مــن  ـــق عــــن س

الضحايا واملصابني.
وعبر الغامن ببرقيته 
ــي ان يتمكن  ــن أمــلــه ف ع
الشعب االسباني الصديق 
من جتاوز آثار وتداعيات 

ھذه الكارثة الطبيعية. مرزوق الغامن 

الغامن يعزي نظيريه في إسبانيا 
بضحايا العواصف

يشارك أمني سر مجلس األمة أمني سر الشعبة 
البرملانية النائب الدكتور عــودة الرويعي في 
اجتماع اللجنة املصغرة واللجنة القانونية 
املنبثقة من اللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني 
العربي واالجتماع العام للجنة التنفيذية املزمع 

إقامتها في اململكة األردنية الهاشمية.
وكـــان الــرويــعــي قــد تــوجــه أمــس االول إلى  
العاصمة األردنية عمان للمشاركة في االجتماعات 
التي ستعقد خالل الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 

د.عوده الرويعي اجلاري.

  الكندري: ما 
صحة اختراق 

األجواء الكويتية 
بطائرة مسيرة؟

قال النائب د. عبدالكرمي الكندري : منذ األمس  
االول واألخــبــار تنتشر وتــتــداول عــن اختراقات 
لألجواء الكويتية منها ما كان على مقربة من قصر 
صاحب السمو واحلكومة لم تنفي أو توضح رغم 
خطورة ما أثير ثم تأتي وتتباكى من تناقل األخبار 
واالشاعات وهي من تخلق بيئة خصبة لها وتساعد 

على تقويتها .

الرويعي يشارك 
باجتماع »البرملاني العربي« 

في األردن

د.عبدالكرمي الكندري

5 نواب يقترحون تخفيض ساعتني من دوام من يرعى مسنًا 
ريا�ض عواد 

ــدم الــنــواب أســامــه الشاهني وخالد  ق
العتيبي ود.عبدالكرمي الكندري ود. محمد 
ــدالل  وماجد املطيري اقتراحا بقانون  ال
املرفق بإضافة مــادة جديدة إلى القانون   
رقــم )18( لسنة 2016 بشأن الرعاية 
االجتماعية للمسنني، مشفوعاً مبذكرته 
اإليضاحية  مع عرضه على مجلس األمة 
مع إعطائه صفة االستعجال.، وجــاء في 

االقتراح
بعد االطالع على الدستور.

وعلى القانون رقم )18( لسنة 2016 
بــشــأن الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة للمسنني 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقــم )8( لسنة 2010 
في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2011 

في شأن املساعدات العامة.
وعلى املــرســوم بالقانون رقــم )31( 
لسنة 1979 فــي شــأن اخلــدمــة املدنية 

والقوانني املعدلة له.
-وافق املجلس األمة على القانون اآلتي 

نصه، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه:
ــادة رقم  ــادة أولــى(: ُتضاف بعد امل  )م
)17( من القانون رقم )18( لسنة 2016 
املشار إليه مادة جديدة بالرقم )17 مكرراً( 

نصها التالي:

مــادة )17 مكرراً(: يستثني من أحكام 
املــرســوم بالقانون بشأن نظام اخلدمة 
املدنية املشار إليهما – يستحق املوظف أو 
املوظفة ممن يرعى الشخص املسن تخفيض 
ساعات العمل بواقع ساعتني يومياً مدفوعة 
األجـــر وفــقــاً للشروط والــضــوابــط التي 
يصدر بها قرار وزارة الشئون االجتماعية 

والعمل«.
)مــــادة ثــانــيــة(: عــلــى رئــيــس مجلس 

الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ 
هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

باجلريدة الرسمية.
 ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون ، بإضافة مادة جديدة إلى القانون 
رقــم )18( لسنة 2016  ، بشأن الرعاية 

االجتماعية للمسنني على ما يلي:
جــاءت املـــادة اجلــديــدة بالقانون رقم 
)18( لسنة 2016 لتكون معنية برعاية 

الشخص املــســن، كــون أن املسن يحتاج 
إلــى الرعاية الصحية ولديه املراجعات 
الدورية للمراكز الصحية أو املستشفيات 
أو أي جهة أخرى، ومنح املكلف بالرعاية 
ساعتني يومياً تساهم بعدم احساسه بأي 
حــرج جتــاه املسئولني عنه بالعمل، كما 
أن الساعتني مدفوعة األجــر متنح املكلف 
بالرعاية تشجيعاً على عمله في رعاية 

املسن

محمد الدالل اسامه الشاهني  خالد العتيبي 


