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قدم النائب سعدون حماد اقتراحني برغبة طالب في االقتراح 4
االول باع���ادة صيانة الط���رق واالرصفة ف���ي منطقتي املنقف 

والفحيحيل.
وطالب في االقتراح الثاني بفتح مدخل ملنطقة الفنطاس من 
طريق الفحيحيل السريع الى صالة افراح سعد ابو اثنني السبيعي 

مبنطقة الفنطاس قطعة 3.

حماد إلعادة صيانة الطرق
في منطقتي المنقف والفحيحيل

الحربش يطالب بتأجيل العام الدراسي 
خشية تزايد وباء إنفلونزا الخنازير

الهاجري: قرارات اتخذها العفاسي  في شهرين 
لم يتخذها غيره في عشرين سنة

طالب النائب د.جمعان احلربش 
بض����رورة ان تتحم����ل احلكومة 
مس����ؤولياتها ف����ي مواجهة وباء 
انفلونزا اخلنازير، مشددا على ان 
كتلة االصالح والتنمية تراقب عن 
كثب كل اخلطوات احلكومية بشأن 
ذل����ك، خاصة ضرورة اتخاذ قرار 
حاسم بشأن تأجيل العام الدراسي 
اجلديد وال����ذي قد تتزامن بدايته 
مع التحذيرات الدولية واملؤشرات 
الصحية من تزايد اعداد املصابني 
وارتفاع حدة انتشار الوباء خالل 
الفترة املقبلة، كما انتقد د.احلربش 
انعدام حملة التوعية املوجهة التي 
قد تساهم بشكل كبير في الوقاية 
من ازدياد اعداد املصابني بهذا الوباء 
في البالد، كم����ا وجه د.احلربش 
نيابة عن كتلة االصالح والتنمية 
عدة مطالبات عاجلة الى احلكومة 
ممثلة في رئيس مجلس الوزراء 
باالناب����ة ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك بشأن ضرورة بحث 
تأجيل بدء العام الدراسي ووضع 
خطة الطوارئ الالزمة له وفق ما 

اثنى امني سر مجلس االمة النائب 
دليهي الهاجري »عل����ى القرارات 
الشجاعة التي اتخذها وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
خالل فت����رة وجيزة م����ن توليه 
الوزارة«. واكد عل����ى »ان قرارات 
د.العفاسي ستساهم فعليا وبشكل 
كبير في حتري����ك عجلة التنمية 
وتطوير البلد لالفضل«، مبينا ان 
»البلد عانى كثيرا من الوزراء الذين 
ال يستطيعون حتريك ساكن في 
وزاراتهم اال بايعاز وضغط«.وقال 
الهاجري، في تصريح صحافي:  ان 
القرارات التي اتخذها د.العفاسي في 
شهرين لم يتخذها غيره في عشرين 
سنة، طالبا من املرددين والقائلني ان 
مجلس االمة هو من يعطل التطوير 
والتنمية بان يحذو حذو د.العفاسي 
في اتخاذ القرارات الشجاعة والتي 
تصب في مصلحة الوطن واملواطن 
بشكل مباشر، فالدكتور العفاسي لم 

تقتضيه املصلح����ة العامة البناء 
وشباب الكويت، لكي يتم تطبيقها 
والعمل به����ا اذا اقتضت الظروف 
الطارئة ذلك، وايضا اسوة بعدد 
من دول العالم التي اتخذت قرارات 
مماثلة حلماية ابنائها مؤخرا، دون 
النظر الى أي تبريرات اخرى، فقرار 
تأجيل العام الدراسي ملواجهة وباء 
الذي يعتبر  انفلونزا اخلنازي����ر 
من الكوارث يأتي كقرار س����يادي 

ينتظر اذنا من املجلس ليقوم بهذه 
االصالحات والتي وصفها بالكبيرة 
وان يتعلموا العمل باخالص وهدوء 

دون اثارة زوابع تثير البلد.
واوضح: فالقرارات التي اتخذها 
د.العفاسي بشأن املجلس االعلى 
للمعاقني وبشأن العمالة الوافدة 

التربية  ال يعني مسؤولي وزارة 
بتاتا، ب����ل عليهم ان يعملوا على 
توفير وتهيئة كل الظروف ملواجهة 

الطوارئ فقط.
واشار د.احلربش الى ان كتلة 
االصالح والتنمية ستتقدم بطلب 
تخصيص س����اعتني من اجللسة 
الطارئ����ة املخصص����ة ملناقش����ة 
القطاع  موضوع املس����رحني من 
اخلاص ملناقشة وبحث اجراءات 
واس����تعدادات الوزارات واجلهات 
احلكومية املعنية ملواجهة الوباء 
والطرق والطوارئ الصحية والطبية 
التي ستعمل على ضوئها للحد من 
انتش����اره وفي حالة تعذر توفير 
الوقت الالزم في هذه اجللسة او 
الي سبب آخر، فان الكتلة ستقوم 
بتقدمي طلب عقد جلس����ة طارئة 
ملناقش����ة كل املواضي����ع املتعلقة 
انفلونزا اخلنازير  بانتشار وباء 
في بداية شهر رمضان املبارك املقبل 
نظرا خلطورة واهمية مواجهة هذا 
الوباء الذي سبقتنا الكثير من الدول 

واملجتمعات باالستعداد له.

وغيرها من الق����رارات هي ملفات 
قدمية متراكمة استطاع د.العفاسي 
ان ينفض غبارها، مشيرا الى انه 
لن يقف مجلس االمة حجر عثرة 
امام اي وزي����ر يبرهن انه صادق 
ف����ي االجتاه التنم����وي وجاد في 
االصالح، مبينا : بل نحن ندعم اي 
وزير يثبت لنا ذلك.واكد الهاجري 
على اننا س����نرد حتية اي وزير 
بأحسن منها وس����نجازيهم على 
احلس����نة مبثلها وعلى الس����يئة 
مبثلها، الفتا:  واذا كان هناك اي وزير 
صادق وجاد في االصالح والتنمية 
فليرينا عمله وليبرهن على نيته 
الصادقة وس����نكون خير عون له 
على مشاريعه االصالحية، مضيفا: 
فنحن ال نريد اال االصالح وليس 
بيننا وبني اي وزير شخصانية او 
تعام����الت خاصة بل بيننا وبينه 
مصلحة الكويت فقط والتي يسعى 

لها كل مواطن ومسؤول.

د.جمعان احلربش

دليهي الهاجري

بورمية يسأل وزير الداخلية عن سحب جناسي من »بدون« 
وكاميرا ساحة اإلرادة واإلعالنات االنتخابية واعتقال المناور

وجه النائب د.ضي���ف اهلل بورمية حزمة 
اسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد عن 
قضايا التجنيس واحملور األول من استجواب 
البراك وكاميرا ساحة االرادة وقضايا اخرى.

وقال في السؤال األول: قامت وزارة الداخلية 
بتركيب كاميرا مراقبة في ساحة االرادة املقابلة 
ملبن���ى مجلس األمة التي كان���ت تنطلق منها 
الن���دوات واالعتصامات الوطنية الس���لمية، 
متسائال: متى مت تركيب هذه الكاميرات حتديدا 
باليوم والتاريخ والسنة؟ وما الهدف املرجو من 
تركيب هذه الكاميرا؟ وهل هذه الكاميرا تنقل 
االحداث نقال حيا مباش���را الى غرفة عمليات 
خاصة؟ وما هي هذه الغرف���ة واين تقع وما 
هي اجلهة احلكومية التي تتبع لها؟ وهل من 
خصائ���ص هذه الكاميرا نقل الصورة فقط ام 

انها تس���تطيع ايضا نقل الص���وت والصورة معا؟ وما 
هي حدود هذه الكاميرا في عملها وما هي املس���افة التي 
تستطيع تصويرها وتلتقط الصورة منها وما هو قطر 
الدائرة التي تس���تطيع تغطيتها باالمتار؟ ارجو ارفاق 
الكتالوج اخلاص به���ذه الكاميرا والذي يوضح امليزات 

اخلاصة بهذه الكاميرا.

اللوحات اإلعالنية

وقال بورمية في سؤاله الثاني: ذكر وزير الداخلية خالل 
االس���تجواب املقدم له انه قام بتحويل موضوع لوحات 
اإلعالنات لعام 2008 الى النيابة العامة للتحقيق فيه طالبا 
تزويده بصورة من الكتاب املرسل من وزارة الداخلية الى 
النيابة العامة ومن قام بالتوقيع عليه وتاريخ ارس���اله 
للنيابة العامة، وهل مت ارسال اي مستندات مع هذا الكتاب 
للنيابة العامة توضح التالعب وشبهة التعدي على املال 
العام ام ان الوزارة اكتفت بإرسال اخلطاب للنيابة العامة 
دون تزويد النيابة باالدلة واملستندات الالزمة للتحقيق 
بهذه القضية؟ ارجو ارفاق صورة من املستندات واالدلة 
التي مت ارس���الها للنيابة مع اجابة هذا الس���ؤال، وهل 
حفظت النيابة القضية وما هو السند القانوني الذي مت 
من خالله حفظ القضية؟ ومتى مت ابالغ وزارة الداخلية 
بقرار النيابة العامة بحفظ القضية؟ ارجو ارفاق ما يدل 
عل���ى تاريخ االبالغ؟ وهل مت اجراء حتقيق داخل وزارة 
الداخلية ملعرفة م���ن يقف وراء هذه القضية قبل إحالة 
القضية الى النيابة العامة؟ ارجو ارفاق التحقيقات التي 
اجري���ت حول هذا املوضوع ونتائجه���ا والقرارات التي 

اتخذت بشأنها.
وفي س���ؤال آخر قال: خ���الل انتخابات مجلس االمة 
املاضية دخل احد املرشحني الى ادارة االنتخابات التابعة 
لوزارة الداخلية وهو يحمل حقيبة حتتوي على مبالغ 
مالية تقدر بربع مليون دينار كما صرح املرشح في وسائل 
االعالم وقد حاول ان يقدم لبعض املرشحني اموال شريطة 
تسجيل ترشيحهم في دوائر معينة، متسائال: هل مت فعال 
دخول هذا املرشح بهذه االموال الى ادارة االنتخابات؟ وهل 
مت كشف امره من قبل املسؤولني باالدارة؟ وما التصرف 
ال���ذي قامت به االدارة عندما علمت دخول هذا املرش���ح 
بتلك االموال الضخمة، هل مت التحفظ على هذه االموال 

واحيل املذكور الى جهات التحقيق للتأكد من مصدر هذه 
االموال؟ وحسب القوانني املعمول بها في الكويت حملاربة 
جرائم غسيل االموال ال يسمح بإدخال اموال سائلة تزيد 
عن 10 آالف دينار وال يسمح ايضا بسحب مبالغ سائلة 
تزيد عن هذا املبلغ، فهل مت التحقيق مع هذا املرشح عن 
مص���در هذه االموال التي يحملها؟ وهل قدم ما يثبت ان 
هذه االموال خاصة به وقد قام بسحبها من رصيده بأحد 
البنوك؟ ارجو ارف���اق محاضر التحقيق ان وجدت واذا 
لم يتم التحقيق مع هذا املرش���ح ارجو افادتي عن سبب 
عدم سؤال هذا املرش���ح عن مصدر هذه االموال ووزارة 
الداخلية تعتبر العني الس���اهرة على امن هذا البلد ومن 
مسؤولياتها حفظ األمن ومحاولة القبض على املجرم قبل 
تنفيذ جرميته منعا لوقوعها وحماية للمجتمع من هذه 
اجلرائم، اال يعتبر حمل شخص لهذا املبلغ الكبير كأموال 
سائلة في حقيبة يحملها وتوزيعها بهذه الطريقة مدعاة 
للتحقيق ملعرفة من يقف وراء هذه االموال س���واء افراد 
او حكومات؟ وما هو السبب غير املعلن من توزيع هذه 
االموال بهذه الص���ورة وهل هناك خطورة على الوحدة 
الوطنية وامن الوطن من هذه االموال؟ وصرح احد كبار 
مسؤولي وزارة الداخلية حول هذا املرشح واالموال التي 
يحملها بان هذه االموال ملك لهذا الشخص وهو حر في 
توزيع والتصرف مبا ميلك، متس���ائال: من اين تأكد هذا 
املس���ؤول الكبير ان هذه االموال هي ملك لهذا املرش���ح، 
وهل طلب منه ما يثبت ذلك؟ وما هو االثبات الذي قدمه 

هذا الشخص لهذا املسؤول؟

أسود الجزيرة

وفي سؤال آخر قال أبورمية: تناقلت وسائل اإلعالم 
اعتقال الناشط السياسي احملامي أسامة املناور في بيروت 
بتهمة انتمائه الى حزب أس���ود اجلزيرة، وانه مطلوب 
القبض علي���ه في الكويت، وق���د وردت هذه املعلومات 
للجانب اللبناني من جهاز أم���ن الدولة في الكويت في 
تاريخ 2009/4/19، متسائال: هل املذكور مطلوب القبض 
عليه في الكويت النتمائه حلزب أس���ود اجلزيرة؟ وإذا 
كان اجلواب باإليجاب فلماذا لم يقبض عليه عندما غادر 
الكويت قبل شهر؟ وهل أحيل املذكور الى القضاء؟ متى 
مت اتهامه باالنتماء حلزب أس���ود اجلزي���رة؟ وما حكم 
القضاء في هذه القضية؟ ومتى مت ذلك؟ وما تعليل وزارة 

الداخلية بإرسال هذه املعلومات غير الصحيحة 
عن الناشط السياسي أسامة املناور في تاريخ 
2009/4/19 ف���ي حني انه متت تبرئته من هذه 
التهمة في ع���ام 2005، وهل مت إجراء حتقيق 
ملعرفة سبب ارسال هذه املعلومات املغرضة 
لبعض الدول العربية بشأن الناشط السياسي 
أسامة املناور؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ وما 
اإلجراءات التي اتخذت بحق من قام بإرس���ال 
هذه املعلومات االستخباراتية امللفقة؟ وإذا لم 
يتم اجراء حتقيق بذلك أرجو إفادتي بأسباب 

ذلك.

منح الجنسية للبدون

وقال أبورمية: صدر مرسوم رقم 397 لسنة 
2007 مبنح اجلنسية الكويتية لعدد من البدون 
بسبب اخلدمات اجلليلة التي قدموها للكويت وقد جاء 
في املرسوم بعد عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس 
الوزراء صدر املرس���وم املذكور متسائال: هل مت التدقيق 
على جميع األس���ماء التي احتواها الكشف؟ وهل كانت 
مطابقة جلميع شروط منح اجلنسية الكويتية؟ وإذا كانت 
هناك أسماء ال تنطبق عليها الشروط اخلاصة بالتجنيس 
وأرفقت بهذا الكشف فما السبب؟ ومن املسؤول عن هذه 
التجاوزات؟ وهل متت محاسبته؟ وهل مت اجراء حتقيق 
ملعرفة من يقف وراء هذه التجاوزات وما دوافعه؟ وكم 
عدد األشخاص الذين مت سحب اجلنسية منهم بعد منحها 
لهم باملرسوم السابق ذكره؟ وهل صدر في ذلك مرسوم 
للسحب؟ وما أسباب السحب املذكورة باملرسوم؟ أرجو 
تزويدي بصورة من مرسوم التجنيس ومرسوم سحب 

اجلنسية من األشخاص املذكورين.
وقال: صدر مرسوم بناء على عرض وموافقة وزارة 
الداخلية بتجنيس ياسر أحمد براك الصبيح، بناء على 
اخلدمات اجلليلة التي قدمها للكويت، وقد ثار جدل حول 
جتنيسه، إال ان وزير الداخلية قد اسكت هذا اجلدل وأشاد 
بهذا الش���خص وما قدمه من خدمات وطنية كبيرة وانه 
شاهد على ما قام به من اعمال بطولية، حيث زامله هذا 
الشخص في وزارة الدفاع لعدة سنوات، وأضاف ان هذا 
الشخص هو من قام بإخراج األمير الراحل الشيخ سعد 
العبداهلل من مبنى وزارة الدفاع بسيارة الوزير وانه اعتقل 
وحكم عليه باإلعدام إلخالصه ووطنيته متسائال: ملاذا مت 
سحب اجلنسية الكويتية من هذا الشخص الذي حسب 
إفادة الوزير قدم خدمات جليلة ومتميزة للوطن وكان من 
املخلصني له وبسبب هذا اإلخالص أصدر االحتالل العراقي 
الغاشم حكم اإلعدام عليه؟ وهل مت سحب اجلنسية من 
املذكور مبوافقة وزير الداخلية؟ وما األسباب التي جعلت 
الوزير يقدم على سحب اجلنسية من شخص هو اكثر من 
يعرفه ويعرف وطنيته وتفانيه خلدمة الكويت، وأشاد به 
في اكثر من وسيلة إعالم ودافع عن حصوله على اجلنسية 
واعتبرها حقا له نظير األعمال اجلليلة التي قدمها؟ وما 
السند القانوني الذي مت بناء عليه اعتماد سحب جنسية 
املذكور؟ وهل مت اجراء حتقيق بشأن اجراءات حصوله 
على اجلنسية؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ ارجو تزويدي 

مبحضر التحقيق إن وجد.

المسلم: ما حاجة وزارة الخارجية لشراء مقار البعثات الديبلوماسية؟
وجه النائب د.فيصل املس����لم 
سؤاال لنائب رئيس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
جاء فيه: اص����در مجلس الوزراء 
القرار رقم 1017 بش����أن موافقته 
على قيام وزارة اخلارجية بشراء 
اراض ومبان جديدة الستخدامها 
كمق����ار للبعثات الديبلوماس����ية 
الكويتية في اخلارج والتي يشغل 
بعضها مباني مس����تأجرة، طالبا 
تزويده بنسخة من قرار املوافقة 
مع ضرورة توضيح ما قامت به 
وزارة اخلارجية بجميع اجراءات 
التنس����يق مع الوزارات واجلهات 
احلكومية املعني����ة بذلك مدعوما 
بجميع الكتب واملراسالت الرسمية 
التي متت بهذا الشأن، وما املبررات 
التي قدمتها وزارة اخلارجية ضمن 
تقريرها عن مدى احلاجة لشراء 
مقار البعثات الديبلوماسية، مع 
تزويدي بنسخة من تقرير الوزارة 
بشأن ذلك مع حتديد القطاع املعني 
بالوزارة واسماء ومناصب من قام 

باعداد هذه الدراسة وكيفية تقييمها 
للمقار السابقة مع توضيح الفترة 
الزمنية التي استغرقها فريق اعداد 
الدراسة لالنتهاء منها مع تزويدي 
بنسخة من قرار تكليف الفريق، 
وهل مت ايفاد اعضاء فريق اعداد 
الدراس����ة او اي مسؤولني آخرين 
بوزارة اخلارجية في مهمات رسمية 
لتقييم مقار البعثات السابقة واتخاذ 
قرارات استبدالها بجديدة، يرجى 
تزويدي بأسماء ومناصب من مت 
تكليفهم بذلك مع ضرورة توضيح 
املبالغ املالية التي صرفت لكل منهم 
وحتدي����د الفت����رات الزمنية التي 
قضوها ف����ي اخلارج في كل دولة 
باالضافة الى نسخ من التقارير التي 

قدموها بشأن مقر كل بعثة.
وطلب د.املسلم تزويده بتفصيل 
امليزانية التقديري����ة التي اعدتها 
وزارة اخلارجية لشراء مقر او ارض 
فضاء لكل بعثة ديبلوماسية مع 
ضرورة توضيح هل تشمل هذه 
الدراسة شراء ڤلل للديبلوماسيني 

مع بيان تكاليف التجديد وتأثيث 
وبناء هذه املق����ار اجلديدة، وهل 
تتضمن امليزانية التقديرية هذه 
االعمال ام انها اقتصرت على املباني 
واالراضي اجلديدة فقط وبأسماء 
ومناصب واملؤهالت العلمية جلميع 
اعضاء اللجنة املكلفة من قبل وزارة 
اخلارجي����ة بعملية ش����راء املقار 
اجلدي����دة مع افادتي مبدى توافق 

مؤه����الت وخبراتهم واملهمة التي 
اوكلت له����م مع ضرورة تزويدي 
بنس����خة من قرار تكليف اللجنة 
والفترة الزمنية التي حددها القرار 
لكل عملية شراء، وما اآللية التي 
اتبعتها اللجنة لضمان احلصول 
على افض����ل االس����عار، وهل مت 
التنسيق مع جهات ذات اختصاص 
مثل الهيئة العامة لالستثمار بشأن 
ذلك، وهل مت استقدام اي عروض 
او مقارنات السعار عقارات اخرى 
مماثلة قبل عملية الشراء للمقار 
اجلدي����دة، مع تزويدي بأس����ماء 
االشخاص والشركات مالك العقارات 
قبل ان يتم ش����راؤها وتسجيلها 
ل����وزارة اخلارجية، وهل تعاملت 
الدول التي تقع فيها مقار البعثات 
الديبلوماسية اجلديدة بالطريقة 
نفسها التي تتعامل بها الكويت مع 
بعثاتها مع توضيح جميع جوانب 
التسهيالت التي قدمت، وهل مت اعفاء 
وزارة اخلارجية من دفع الضرائب 
ورسوم تسجيل العقارات، وبكشف 

مفصل يوض����ح العقارات واملقار 
اجلديدة التي مت شراؤها موضحا 
فيه سعر كل مقر بالعملة احمللية 
لكل دولة وم����ا يعادلها بالدينار 
الكويتي باالضافة ملساحة العقار 
او االرض وموقعه����ا والدولة مع 
حتديد املدينة التي يقع فيها العقار، 
وكذلك ض����رورة توضيح تاريخ 
الشراء وحتديد اسم ومنصب كل 
من مثل وزارة اخلارجية في التوقيع 
على التسجيل الرسمي للعقارات 
واالراضي اجلديدة باالضافة الى 
مواقع واسعار وتاريخ شراء مقار 
سكن واقامة الديبلوماسيني وبكشف 
مفص����ل مبوقع ومس����احة املقار 
الس����ابقة للبعثات الديبلوماسية 
وتوضيح س����عر كل مقر مملوك 
لوزارة اخلارجية او قيمة االستئجار 
للبعض اآلخر مع ايضاح كيفية 
استغالل او طريقة البيع للعقارات 
ومباني املقار السابقة وتزويدي 
بجميع املراس����الت الرسمية التي 

متت بشأن ذلك.

د.فيصل املسلم

صالح عاشور

عاشور يترأس وفد الشعبة البرلمانية إلى جاكرتا
غادر صباح امس وفد الشعبة 
النائب صالح  البرملانية برئاسة 
عاش����ور ورئي����س قس����م تنمية 
العالقات البرملانية باالمانة العامة 
ملجلس االمة ذياب الديحاني وذلك 
للمش����اركة في مؤمت����ر املجلس 
التنفيذي جلمعية برملانات آسيا 
املنعقد في العاصمة االندونيسية 
جاكرتا خالل الفترة من 11 الى 12 
اجلاري.وم����ن املتوقع ان يناقش 
املؤمتر تقرير االمني العام لبرملانات 

آس����يا حول اللجان الفرعية التي 
سبق ان عقدت للقضايا املتعلقة 
بتقرير اللجنة الفرعية للتخفيضات 
من الفقر، واللجنة الفرعية ملكافحة 
الفساد واللجنة الفرعية ملعاجلة 
االزمة املالية، كذلك يناقش املؤمتر 
مسودة االجراءات املالية اخلاصة 
بجمعية برملانات آسيا، وسيكون 
للكويت كلمة رئيسية يلقيها رئيس 
الوفد النائب صالح عاشور حول 

القضايا املطروحة.

عسكر: منح المرأة الكويتية غير العاملة
والمطلقة واألرملة 300 دينار شهريًا

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بش����أن منح 
املرأة الكويتية التي ال تعمل 

مكافأة شهرية.
م����ادة اولى: متن����ح املرأة 
الكويتي����ة املتزوجة وكذلك 
املطلقة واالرمل����ة ولدى اي 
منهن ولد واح����د على االقل 
مكافأة ش����هرية مقدارها 300 
دينار اذا كان����ت ال تعمل في 
اي جهة عامة او خاصة بصفة 

دائمة او مؤقتة.
مادة ثاني����ة: يؤخذ املبلغ 

الالزم لتنفيذ احكام هذا القانون خالل السنة املالية 
2008 � 2009 من االحتياطي العام للدولة.

مذكرة إيضاحية

حرص الدستور على النص في مواده التي 

عرض فيها املعوقات االساسية 
للمجتمع الكويتي، على النص 
ان »االس���رة اساس املجتمع.. 
يحفظ القانون كيانها ويقوي 
اواصره���ا ويحمي ف���ي ظلها 
االمومة والطفولة«، وال ش���ك 
في انه مما يدعم كيان االسرة 
تفرغ املرأة لشؤون بيتها وتربية 
اوالدها مبا يحفظهم من الزلل، 
لذلك فإن تشجيعها على البقاء 
في املنزل والعزوف عن العمل 
خارجه ام���ر تدعو اليه احكام 
الدستور وتشجع عليه، كما ان 
ذلك من شأنه ان يوفر الكثير من فرص العمل 
في القطاعني احلكومي واالهلي ويخفف الضغط 
على طلب���ات التوظيف التي يئن منها ديوان 
اخلدمة املدني���ة وبرنامج اعادة هيكلة القوى 

العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.

عسكر العنزي

د.ضيف اهلل بورميةالشيخ جابر اخلالد

بلدية الكويت

ممار�سة رقم 2010/2009/4

توفري ال�سحف اليومية واملجالت لقياديي وم�سوؤويل بلدية الكويت

اإعـالن رقم )2009/123(

مدير عام البلدية

اليومية  ال�صحف  توفري  ممار�صة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

لل�صروط  طبقًا  الكويت  بلدية  وم�صوؤويل  لقياديي  واملجالت 

املذكورة  املمار�صة  وثائق  يف  الواردة  واخلا�صة  العامة  واملوا�صفات 

والعقود  املناق�صات  اإدارة  من  عليها  احل�صول  ميكن  والتي  اأعاله 

د.ك   30 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل  وذلك  امل�صرتيات(   )مراقبة 

)ثالثون ديناراً فقط ال غري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اآخر موعد الإيداع العطاءات يف ال�صندوق املخ�ص�ص باإدارة 

الدور   - الوزير  مبنى   - الرئي�صية  بالبلدية  والعقود  املناق�صات 

العا�صـرهــو يف متام ال�صاعــة الثانية ع�صــرة مـــن ظـــهر يـــوم االثنني 

املوافق 2009/8/24

لال�صتف�صار تليفون 22416870 وت�صري العطاءات ملدة )90( ت�صعون 

الكفالة  قيمة  وتبلغ  بها.  اخلا�صة  املظاريف  ف�ص  تاريخ  من  يومًا 

2٪ )اثنان باملائة( من قيمة العطاء يف �صورة �صيك م�صدق  االأولية 

�صريان  مدة  طوال  �صاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على  �صمان  خطاب  اأو 

العطاء. علمًا باأن هذه املمار�صة غري قابلة للتجزئة.

اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

InDesign - جامعة الكويت

جــامـعـة الكــويـت )كلية الآداب(

يعلن ق�شم �لتاريخ بكلية �لآد�ب يف جامعة �لكويت عن حاجتها �إىل �شغل 
وظائف �أع�شاء هيئة �لتدري�س للعام �جلامعي 2010/2009

اإعـــــالن

ال�شـــروط :

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�سية.
2- اأن يكون املتقدم للوظيفة حا�ساًل على دكتوراه الفل�سفة ).Ph.D( اأو ما يعادلها من 

جامعة معتمدة يف الواليات املتحدة اأو اأوروبا.

3- اأن يكون املتقدم للوظيفة حا�ساًل على درجة الدكتوراه بنظام ال��دوام الكامل ولي�س 
.)Full Time( االنت�ساب

اأن يكون حا�ساًل على معدل جيد ج��دًا يف مرحلة االإج���ازة اجلامعية يف تخ�س�س   -4
التاريخ احلديث اأو االإ�سالمي.

الوثائق املطلوبة :

اأع�ساء هيئة  اإدارة �سئون  ل��دى  1- من��وذج طلب �سغل وظيفة ع�سو هيئة تدري�س متوفر 
التدري�س جامعة الكويت �س. ب : 5969 - الرمز الربيدي 13060 - الكويت . اأو لدى 

مكتب امللحق الثقايف ب�سفارة دولة الكويت ، بباري�س ، اأو عرب املوقع االلكرتوين :

http://www.kuniv.edu/forms/php 

2- ي�ستبعد اأي طلب ال يت�سمن امل�ستندات التالية :
- �سورة من ال�سهادات اجلامعية )Ph.D.M.A./B.A( .    - �سورة من �سهادات اخلربات .

- ن�سخة حديثة من ال�سرية الذاتية .

3- ثالث خطابات تو�سية على االأقل .
ت��اري��خ ن�سر هذا  اأ�سبوعني م��ن  امل��رف��ق��ات يف ف��رتة ال تتجاوز  - يتم تقدمي الطلبات م��ع 

االعالن، وتر�سل اإىل العنوان التايل :

اإدارة �سئون اأع�ساء هيئة التدري�س

ق�سم تعيينات اأع�ساء هيئة التدري�س

جامعة الكويت

�س.ب : 5969 - الرمز الربيدي 13060 - الكويت

ت : 0096524844189 - فاك�س : 0096524849562


