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صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مرحبا مببعوث صاحب السمو األميرصاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز خالل لقائه الشيخ محمد اخلالد مبعوث صاحب السمو األمير

د.ضيف اهلل بورميةد.وليد الطبطبائي

نقل تحيات صاحب السمو إلى خادم الحرمين الشريفين وقام بزيارة األمير نايف بن عبدالعزيز

مبعوث األمير هنأ بسالمة مساعد وزير الداخلية السعودي من االعتداء اإلرهابي
قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد رئيس جهاز األمن الوطني الش����يخ محمد 
اخلالد مساء أمس األول بزيارة الى صاحب السمو 
امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب 
الثاني لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير الداخلية 
وبحضور صاحب السمو امللكي األمير متعب بن 
عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وأصحاب 
السمو امللكي األمراء وصاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية 
للشؤون األمنية حيث نقل حتيات صاحب السمو 
األمير بدوام الصحة والعافية ألخيه خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة.
كما نقل تهاني صاحب الس����مو األمير ألخيه 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
بسالمة صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز مس����اعد وزير الداخلية للشؤون 
األمنية اثر حادث االعتداء اإلرهابي الذي تعرض 
له مس����اء أمس ومتنيات سموه للمملكة العربية 
الس����عودية الش����قيقة بدوام نعمة األمن واألمان 

واالزدهار في ظل القي����ادة احلكيمة ألخيه خادم 
احلرمني الشريفني.

وقد رافق مبعوث سموه سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الش����قيقة الشيخ حمد جابر 

العلي.
وكان مبع����وث صاحب الس����مو األمير صباح 
األحمد رئيس جهاز األمن الوطني الش����يخ محمد 
اخلالد قد غادر مطار الكويت الدولي متوجها الى 
اململكة العربية السعودية الشقيقة حامال رسالة 
الى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
إلى ذلك، بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقي����ة تعزية الى رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس خالد مشعل عبر فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى والده عبدالرحيم مش����عل رحمه 
اهلل سائال املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
ويس����كنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.

املرحوم الشيخ يوسف السعودالشيخ علي اليوسف

تنطلق في التاسعة والنصف 
من مس���اء بعد غ���د )الثالثاء( 
أنشطة جائزة املرحوم الشيخ 
يوسف سعود الصباح لبطولة 
الدامة بالكمبيوتر اخلامسة التي 
حتتضنها ش���ركة املشروعات 
الس���ياحية س���نويا في شهر 
رمضان، وذلك بنادي اليخوت. 
وأكد الش���يخ علي اليوسف ان 
البطول���ة حقق���ت أهدافها في 
استقطاب عدد كبير من املهتمني 
الهواة أو احملترفني.  سواء من 
هذا وقد أعلنت اللجنة املنظمة 
انها قد رفعت مستوى املنافسة 
الى املستوى اخلامس عشر نظرا 
للمس���توى الفني الذي شهدته 
البطولة الرابعة، ومن املتوقع ان 
تشهد البطولة اخلامسة تنافسا 
الفنية  قويا نظرا للمستويات 
التي ستشارك فيها وتستقطب 
البطولة عشاق اللعبة من مختلف 

االعمار واجلنسيات.
البطولة ش���ركة  وترع���ى 
عبدالعزي���ز س���عود البابطني 
الكهربائية  وأوالده لالجه���زة 
وااللكترونية والشركة الوطنية 
لالتصاالت، وتنظي���م بطولة 
الدام���ة وتعمل وتس���اهم في 

احلفاظ على األلعاب الشعبية 
واالرتقاء لتطويرها وتسهيلها 
عل���ى أبناء الكوي���ت في أمور 
تعود عليه���م باخلير، هذا وقد 
اللجنة املنظمة جوائز  رصدت 
عديدة وقيمة بالتعاون مع شركة 

املشروعات السياحية.

بطولة الدامة بالكمبيوتر الخامسة تنطلق 
الثالثاء تحت رعاية الشيخ علي اليوسف

فوزي املجدلي

محمد هالل الخالدي
صرح امني عام برنامج اعادة 
هيكلة الق����وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باالنابة فوزي 
املبالغ  ب����أن ص����رف  املجدل����ي 
املستحقة للمسرحني من العاملني 
في القطاع اخلاص سيبدأ ابتداء 
من اليوم األحد ممن اس����تكملوا 
بياناتهم واستوفوا جميع شروط 

الصرف.
وقال املجدل����ي، في تصريح 
صحافي، ان الدفعة االولى للصرف 
تضم 80 مسرحا وفق املادة الثانية 
ال����وزراء بصرف  لقرار مجلس 
بدل نقدي يعادل 60% من املرتب 
اخلاضع للتأمني االساسي والتأمني 
التكميلي لدى املؤسس����ة العامة 
للتأمينات االجتماعية، ثم يضاف 
الى الناجت مبلغ وقدره 220 دينارا 

شهريا دون زيادات اخرى.
واشار الى ان القرار نص على 
ان يكون الصرف بعد مرور شهر 
من القيد بالبرنامج، اال انه وبناء 
على دعم وتوجيهات سمو رئيس 
مجلس الوزراء على تكريس ضمان 
الكرمي لالس����ر  العيش  مقومات 
الكويتية وحتقيق����ا للعدالة في 
التي حترص  املقوم����ات  حماية 
الدولة لضمان اس����تقرار  عليها 

املالية لسرعة الصرف في اسرع 
وقت ممكن، كم����ا يقوم موظفو 
البرنامج يوميا باالتصال بعدد 
من املسرحني الستكمال اوراقهم 
واستعجال تقدمي باقي بياناتهم 
ليتمكنوا من الصرف قبل حلول 

عيد الفطر املبارك.
واكد املجدلي ان الصرف سيتم 
شهريا ملدة سنة كاملة وفقا لقرار 

مجلس الوزراء.
م����ن جانب آخ����ر، اكد فوزي 
املجدلي ان البرنامج بدأ ايضا منذ 
يوم االربعاء املاضي باس����تقبال 
املس����رحني الذي ينطبق عليهم 
قرار مجلس الوزراء اجلديد رقم 
675 اوال لس����نة 2009 بتحدي����د 
فئة املسرحني الذين انهت اجلهة 
غير احلكومية التي يعملون بها 
خدماتهم دون ارادتهم خالل الفترة 

من 2008/8/1 حتى 2009/12/31.
وناشد فوزي من خالل تصريحه 
الصحافي جميع املسرحني الذين 
تنطبق عليهم ش����روط الصرف 
مراجعة برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
وحتديد مواعيد الستقبالهم ضمن 
التواصل 103 مصطحبني  هاتف 
معهم جميع االوراق واملستندات 

املطلوبة.

الفرد واملجتمع من ابناء الكويت، 
فقد حرصت اجلهات املعنية على 
ان يت����م الصرف قبل عيد الفطر 
املبارك وذل����ك لتخفيف االعباء 

االجتماعية عنهم.
واضاف املجدل����ي ان اللجنة 
اخلاصة باملسرحني من العمل في 
القطاع اخلاص في برنامج اعادة 
هيكلة الق����وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدول����ة والتي تضم 
في عضويتها ممثلني من ديوان 
اخلدمة املدنية ومؤسسة التأمينات 
االجتماعي����ة عق����دت اجتماعات 
متواصلة لدراس����ة امللفات التي 
تقدم بها املسرحون ورفعها لالدارة 

المجدلي: بدء صرف مبالغ المسّرحين 
اليوم والكشف األول يضم 80 مواطناً

لجنة شؤون األسرى والمفقودين: قدمنا جميع التسهيالت 
للجنة الدولية للصليب األحمر للتعرف على المفقودين

قالت اللجنة الوطنية لشؤون األسرى واملفقودين 
ان الكويت عانت والتزال من مأس���اة األس���رى 
واملفقودين مشيرة الى ان تلك املأساة جتمع بني 

شطرين أحدهما اجتماعي واآلخر انساني.
وذكرت اللجنة في بيان لها مبناس���بة ذكرى 
اليوم العاملي للمفقودين الذي يصادف اليوم انه 
آن األوان اليجاد آليات دولية حتد من تكرار مثل 

هذه املأساة في دول كثيرة من العالم.
وقال البيان ان اللجنة الدولية للصليب األحمر 
تقوم بدور دولي محوري ساهم في حتديد مصير 
آالف األسرى واملفقودين اال ان »هذا الدور في رأينا 
يجب ان يلقى مساهمة حقيقية من الدول املعنية 
بهؤالء املفقودين بتذليل جميع الصعاب وتسخير 
االمكانيات التي تتيح لهذه املنظمة االنسانية ان 

حتقق اهدافها املنشودة«.
واض���اف ان جتربة الكويت ف���ي التعامل مع 
قضية األسرى واملفقودين بعد حتريرها من الغزو 
العراقي في عام 1991 تستحق التوقف عندها كي 
نتعرف على ما ميكن لل���دول ان تقدمه من اجل 

املساهمة في حتديد مصير املفقودين.
وذكر البيان ان الكويت حرصت على انشاء قاعدة 
بيانات جينية لألسرى واملفقودين من املواطنني 
وغيرهم من رعايا الدول االخرى مش���يرا الى ان 
القاعدة كان لها األثر الفاعل في حتديد مصير عدد 

كبير منهم والتعرف على رفاتهم.
وأشار الى ان الكويت قدمت جميع التسهيالت 
واالمكانيات واملعلومات والبيانات للجنة الدولية 
للصليب األحمر دعما جلهودها التي تكللت بتحديد 
مصير من مت التعرف على رفاتهم كما ساهم دعم 
الدول األعضاء في اللجنتني الثالثية والفنية الفرعية 
ف���ي حتقيق هذا االجناز. وقال البيان ان الكويت 
تنتهز هذه املناس���بة لتعرب ع���ن امتنانها لهذه 
املنظمة االنسانية وللدول األعضاء في اللجنتني 
الثالثية والفني���ة. وذكر ان الكويت تدعو الدول 
املعنية بقضايا املفقودين في دول العالم الى توفير 
وس���ائل االتصال والتعاون م���ع اللجنة الدولية 
للصليب األحمر وتقدمي املعلومات والبيانات التي 

تؤدي الى حتديد مصير املفقودين.

حذّرا الحكومة من التالعب بالقضية أو تأجيلها

إدارة الفتوى: لم نصدر أي بيان يتضمن تهديدًا باإلضراب أو مقاضاة متخذي القرار
نفى نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع املستشار 
فيصل الصرعاوي صدور أي بيان أو تصريح عن اإلدارة 
أو أي عضو فيها يتضمن أي نوع من التهديد باإلضراب 

أو مقاضاة متخذي القرار في البالد.
وقال الصرع��اوي ل� »كونا« أمس ان ما نش��ر في 
إح��دى الصحف احمللية أمس االول من كالم منس��وب 
ألعضاء في إدارة الفتوى والتش��ريع يعد من »البيانات 
املجهلة التي تضمنت كالما ال تقبل به اإلدارة جملة وال 

تفصيال ورمبا يكون مدسوسا«. وذكر ان مساواة أعضاء 
اإلدارة برجال القضاء والنيابة حق مشروع كفله الدستور 
والقانون، مضيفا ان اإلدارة ستسعى الى املطالبة به عن 
طريق القنوات القانونية السليمة، وان االدارة تدرك ان 
من بيده اتخاذ القرار بهذا اخلصوص لن يبخس أعضاء 

اإلدارة حقهم بهذا الصدد.
ورفض ان ينس��ب إلى أي محام من اإلدارة تعرضه 
لإلس��اءة إلى أي أحد في البيان املنس��وب اليهم، مؤكدا 

ان اإلدارة ترف��ض أي تهديد ولو كان مبطنا أو الوعيد 
باإلضراب أو مقاضاة متخذي القرار في البالد سواء كانوا 
من مجلس الوزراء أو أي من أعضائه حاضرا أو مستقبال 
ألنهم أشخاص يعرفون القانون وهم الذين يتصدون ألي 
انتهاك له. وقال ان اإلدارة بجميع منتسبيها يكنون كل 
التقدير واالحترام لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الذي يدأب على دعم اإلدارة وتطويرها مبا 

يسهم في أداء الدور املنوط بها.

بورمية والطبطبائي لمساواة أعضاء »الفتوى والتشريع«
مع نظرائهم بالهيئة القضائية والنيابة في الرواتب والمزايا

استغرب النائب د.ضيف اهلل 
بورمية من عدم اش���تمال زيادة 
رواتب الهيئة القضائية والنيابة 
على اعضاء الفتوى والتش���ريع 
رغم ان املرسوم بالقانون رقم 14 
لسنة 1977 ينص على مساواتهم 
بالرواتب واملزايا والزيادات وهذه 
هي الس���ابقة االولى التي حتدث 
الدس���تور والقانون  مبخالف���ة 
حيث كانت الزيادات في السابق 
تشمل ايضا اعضاء هيئة الفتوى 

والتشريع.
وق���ال بورمية ما الذي تهدف 
اليه احلكومة من التفريق بزيادة 
الروات���ب ب���ني اعض���اء الهيئة 
القضائية والنيابة واعضاء هيئة 
الفتوى والتش���ريع ومحاولتها 
االلتفاف على القانون متس���ائال 
اين العدالة التي تتشدق بها بني 
احلني واآلخر؟ وملاذا لم تطبقها 
على اعضاء الفتوى والتشريع؟

وطال���ب بورمي���ة احلكومة 
بتطبيق الدستور والقانون موضحا 
ان املادة 29 من الدستور تنادي 
باملساواة وكذلك قانون 14 لسنة 
1977 ينص عل���ى ان ال فرق بني 
اعضاء القضاء والنيابة والفتوى 
والتشريع، مستغربا من احلكومة 
التي تنادي بتطبيق القانون وهي 

لم تطبقه.
النائب على انصاف  وش���دد 
الفتوى والتشريع  اعضاء هيئة 
واعطائهم حقوقه���م كاملة غير 
منقوصة اسوة بزمالئهم في سلك 

القضاء والنيابة.

الدستورية في القضية رقم 2008/5 
والذي اكد التماثل واملساواة بني 
القضاء والنيابة  الثالث  اجلهات 
القانون رقم 14  والفتوى حسب 
لسنة 1977 والذي حسم موضوع 
الصف���ة القضائية العمال ومهام 
هذا اجلهاز كما استندوا فيه الى 
مواد في نصوص القوانني احلاكمة 
القانون 14  ملطالبهم في نط���اق 
لسنة 1977 والذي ينظم ويرتب 
درج���ات ومرتب���ات وامتيازات 
اعضاء كل م���ن القضاء والنيابة 
العامة والفتوى والتشريع ولقد 
اطلعت ش���خصيا عل���ى املذكرة 
القانون وبان  له���ذا  االيضاحية 
ل���ي وبصفة قاطعة ال جدال فيها 
»وحدة املركز القانوني والقضائي« 
لشاغلي وظائف القضاء والنيابة 
العامة والفتوى والتش���ريع في 
ضوء القانون وان املشرع استهدف 
بإصداره هذا القانون واراد لعمل 
القضائية  اعضاء هذه اجله���ات 
توفير الق���در الالزم من احلماية 
واالستقرار واالستقالل واالحترام 
االدبي واستشعار باالمن النفسي 
واملادي لهم وهم يقومون بوظائفهم 
القضائية ليحيطهم بس���ياج من 

الطمأنينة.
وكما هو منش���ور بالصحافة 
القانوني���ة ملجلس  اللجن���ة  ان 
الوزراء ق���د اطلعت على التظلم 
ال���ذي تقدم به اعض���اء الفتوى 
والتشريع وانتهت الى احقيتهم في 
مطالبهم واوصت بإصدار مرسوم 
»مينحهم ذات العالوة« التي منحت 

لزمالئهم في كادر القضاء والنيابة 
العامة في ضوء ما س���اقوه من 
نصوص دس���تورية وقانونية 
واحكام دس���تورية قاطعة تؤكد 
موقفهم للبت في هذه التوصية 
الدستورية  وفق االس���تحقاقات 
وق���د وضعت اللجن���ة الوزارية 
توصيتها تلك ملجلس الوزراء اال ان 
املجلس لم يحرك ساكنا للبت في 
هذه التوصية وفق االستحقاقات 
الدستورية بل تعامل معها بنفس 
شخصي واعتقد ان هذا املوقف غير 
مبرر وان دل على شيء فإمنا يدل 
على احد امرين 1 - اما ان احلكومة 
قد حنثت بقسمها باحترام مواد 
الدستور وقوانني الدولة السباب 
واعتبارات شخصية، 2 - او انها 
لم تطلع على نصوص الدستور 
والقانون ذات الصلة وكال االمرين 
اسوأ من اآلخر وختاما فانني اؤكد 
على ضرورة االستعجال في تعديل 
اوض���اع مستش���اري ومحامي 
الدولة حفظ���ا لكرامتهم وصونا 
العدالة  لوظائفهم ومبا يحق���ق 
واملس���اواة بينهم وبني زمالئهم 
في القضائية االخ���رى واال يتم 
التعامل مع املسلك القانوني الذي 
سلكوه من خالل تظلمهم ومواعيده 
القانونية بتعامل شخصاني من 
قبل احلكومة تارة بالتأجيل وتارة 
بااللتفات وهو ما يتنافى مع القسم 
الدستوري للحكومة وسيوقعها 
حتت باب املساءلة السياسية في 
شتى تعامالتها مع ملف الفتوى 

والتشريع واعضائها.

وحذر بورمي���ة احلكومة من 
التالعب بهذه القضية وتأجيلها او 
اعطائهم زيادات اقل من زمالئهم 
في سلك القضاء والنيابة والذي 
يعتبر مخالفا للقانون والدستور 

الذي ساوى بينهم.
من جانبه قال النائب د.وليد 
الطبطبائي انه منذ فترة ليست 
بالقصيرة ونحن نتابع التخاذل 
الش���خصي  احلكومي واملنحنى 
جتاه مطالبة »مستشاري واعضاء 
الفتوى والتشريع« املدافعني عن 
اخلزان���ة العام���ة للدولة بنص 
الدستور ففي الوقت الذي تقدمنا 
فيه نحن في كتلة التنمية واالصالح 
»باقتراح بقانون« بهدف ترتيب 
الفتوى والتشريع  ادارة  اوضاع 
حسبما رسم لها املشرع الدستوري 
في املادة 170 لهذا اجلهاز املهم الذي 
اوكل اليه املشرع الدستوري في 
باب السلطة القضائية مجموعة 

من املهام اجلس���يمة واخلطيرة 
من صياغة للتشريعات واالفتاء 
القانوني للجهات املختلفة وبحث 
تظلمات موظفي الدولة ومراجعة 
عقود الدولة املختلفة مبا فيها عقود 
االمتياز والدفاع عن اخلزانة العامة 
داخليا ودولي���ا وكلها مهام ذات 
»طابع قضائي ورقابي« سواء في 
التشريع الكويتي او في التشريعات 
املقارنة »كفرنسا ومصر« وغيرها 
م���ن الدول، وما دفعن���ا القتراح 
هذا القان���ون اال »واجب« قيامنا 
مبس���ؤولياتنا جت���اه نصوص 
الدس���تور ولذا فانني استغرب 
من موقف احلكومة جتاه مطالب 
اعضاء هذا اجلهاز في تظلمهم الذي 
قدموه لرئيس احلكومة واالجتاه 
الشخصاني في التعامل مع آليته 
ومواعيدها والتي استندوا فيه الى 
نصوص الدستور وعلى االخص 
املواد 170 وما جاء بحكم احملكمة 

البراك: الحكومة وبعض النواب 
يسعون إلجهاض طارئة »الخنازير«

اك���د النائب مس���لم البراك 
عل���ى اهمي���ة عقد اجللس���ة 
الطارئة ملناقشة االستعدادات 
وكل االجراءات ملواجهة مرض 
انفلونزا اخلنازير، منتقدا الطرف 
املعرقل لعقد هذه اجللسة رغم 

خطورة الوباء.
البراك ف���ي تصريح  وقال 
صحاف���ي ان اهمية اجللس���ة 
واضح���ة، حيث ال يجوز معها 
املكابرة، خاصة ان دول اخلليج 
ومص���ر وس���ورية ذاهبة في 
الدراسة باعتبار  اجتاه تأجيل 
ان هذا املرض يعتبر وباء وفقا 
لتقرير منظمة الصحة العاملية، 
مش���يرا الى ان املدارس تعتبر 
بيئة حاضن���ة للمرض، ال قدر 
امام عدم قدرة وسيطرة  اهلل، 
وزارة الصحة بشكل عام ووزارة 

التربية بشكل خاص.
البراك موقف  واس���تغرب 

البعض من السعي الى افشال 
اجللسة الطارئة، مشيرا الى انه 
وصل احلال باحلكومة وبعض 
النواب الى السعي الجهاض عقد 
هذه اجللسة رغم خطورة الوضع 
وضعف االستعدادات ملواجهة 

هذا الوباء.

مسلم البراك
مبارك اخلرينج

الخرينج: »التربية« مترددة في تأجيل 
الدراسة رغم انتشار إنفلونزا الخنازير

طالب النائب مبارك اخلرينج 
الدراسي ملختلف  العام  بتأجيل 
الكويت، س���واء كانت  مدارس 
حكومية او خاصة حتى يتجنب 
اوالدنا وابناؤنا الوقوع في وباء 

انفلونزا اخلنازير.
واك���د ان وزارة التربي���ة لم 
حتسم تأجيل العام الدراسي بل 
انها مترددة في اتخاذ القرار وان 
ذلك لن يكون في مصلحة صحة 
وحي���اة الطلبة، وان هناك دوال 
خليجية اتخذت القرار بالتأجيل 
بشكل سريع وهادف، لكن ال اعرف 
ملاذا التردد لدى وزارة التربية.

واوض���ح اخلرينج ان هناك 
اصوات من قياديي وزارة التربية 
تطالب باستثناء املدارس االجنبية 
من قرار تأجيل العام الدراسي، 
مؤكدا ان اعذارهم بوجود مناهج 
من خارج الكويت غير منطقية، 

فايهما اولى تدريس املناهج او 
صحة الطلبة في ظل وجود وباء 
عاملي خطير يهدد ارواح الناس 

والسيما االطفال وكبار السن؟
وق���ال: ان املدارس االجنبية 
تعمل ضمن اطار قوانني وزارة 

التربي���ة وما تطبق���ه املدارس 
احلكومية على املدارس االخرى 
تنفيذه بغض النظر عما اذا كانت 
مدرسة خاصة عربية او اجنبية، 
ألن حي���اة التالميذ مس���ؤولية 
كبيرة وال ميكن ان تتعرض الى 

اخلطر.
واضاف اخلرين���ج ان وباء 
انفلونزا اخلنازير ليس قضية 
محلية امنا دولية مما يتطلب من 
جميع مؤسسات الدولة تضافر 
اجلهود من اجل احلد من انتشاره 
بعد ان انتشر في وسط احلياة 
العامة، والبد ان تكون هناك دقة 
في العالج وعدم التهاون مع اي 

مصاب وتوفير العالج له.
واشار الى ان هناك مسؤولية 
على اجه���زة الدولة في توعية 
الناس من هذا الوباء حتى ال تزيد 

احلاالت املصابة.


