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 أجرى النائب شعيب املويزري يوم اجلمعة  6 
املاضي عملية جراحية ناجحة في مستشفى 
أورثوباد مبدينة بون األملانية وغادر املستشفى 

بسالمة اهللا.
  ويقضـــي املويزري فترة نقاهة إجبارية 
بناء على نصائح األطباء هناك وسيعود إلى 

البالد األسبوع املقبل. 

 المويزري أجرى عملية ناجحة

 عسكر العنزي 

 حسني القالف 

 مبارك الوعالن 

 مبارك اخلرينج خالل حفل تكرمي السفير صالح الوسيمي الذي أقامه بديوانه مساء أمس األول 

 د.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش يتوسطهما محمد عبد القادر اجلاسم خالل حديثه في الندوة 

 عسكر ينتقد قرارات اللجنة التشريعية
  حول رفض تجنيس أبناء الشهداء 

 الحمود: «التربية» سمحت للمدارس الخاصة 
  في الجابرية والسرة باستغالل المباني الحكومية

 انتقد النائب عســــكر العنزي 
رفض جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــــة فــــي مجلــــس األمة 
جتنيــــس أبناء وذوي الشــــهداء 
البدون واملشــــاركني في احلروب 

العربية وحرب التحرير.
  وأســــف العنزي في تصريح 
صحافي لقرارات اللجنة التشريعية، 
مشيرا الى ان اجماع اعضاء اللجنة 
البدون كان  على رفض جتنيس 
مبثابة الصدمة للجميع، السيما 
التفاؤل التي سيطرت  بعد حالة 
على الساحة النيابية واحلكومية 
في الفترة االخيرة جلهة حل هذه 

القضية االنسانية.
  وقال العنزي ان حتجج اعضاء 
اللجنــــة التشــــريعية مبصطلح 
«الســــيادة» في رفضها جتنيس 
ابناء الشهداء والعسكريني البدون 
املشــــاركني في احلروب القومية 
الكويت وكذلك  وحرب حتريــــر 
منحهم جوازات السفر غير دقيق، 
مؤكــــدا ان مصطلح «الســــيادة» 

 قالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ان الوزارة سمحت ألصحاب املدارس اخلاصة 
الكائنة في منطقتي اجلابرية والسرة باستغالل املباني 
املدرسية احلكومية الشاغرة في مناطق خارجية مثل 

الساملية والنقرة وحولي. 
  جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي 
بشأن التاريخ املتوقع إلغالق املدارس اخلاصة الكائنة 
فــــي منطقتي اجلابرية والســــرة او نقلها الى خارج 

مناطق السكن اخلاص. 
  واكدت احلمود ان منطقتي السرة واجلابرية من 
مناطق السكن النموذجي التي ال يسمح بفتح مؤسسات 
تعليمية غير حكومية فيها وفقا لقرار املجلس البلدي 
بشأن عدم املوافقة على فتح مدارس خاصة في مناطق 

السكن النموذجي. 
  واضافت: قامت الوزارة بإيجاد حل ملشكلة املدارس 
اخلاصة الكائنة بهاتني املنطقتني بالسماح ألصحابها 
باســــتغالل املباني املدرسية احلكومية الشاغرة في 
مناطق خارجية (كالساملية ـ النقرة ـ حولي) وفعال 
مت نقل معظم هذه املدارس الى املقار اجلديدة. وقالت: 
كما قامت وزارة التربية بالتعاون مع املجلس البلدي 
بتخليص قسائم لبعض من اصحاب املدارس اخلاصة 
ومنها املدارس الكائنة مبنطقتي الســــرة واجلابرية 
متهيدا لنقل مدارسهم خارج هذه املناطق بعد االنتهاء 
من اعمال البناء وتهيئة املبنى للعملية التربوية وهي: 

املدرسة االيرانية اخلاصة: الكائنة مبنطقة السرة ومت 
تخصيص قسيمة لها مبنطقة الرقعي وجار تشييد 
املبنى وجتهيزه الستخدامه كمقر بديل لها، ومدرسة 
معهد فوزية السلطان التخصصي: الكائنة مبنطقة 
اجلابرية ق١١، وقد مت تخصيص قسيمة لها مبنطقة 
حولــــي، ومت انتقالها للمقر اجلديــــد من بداية العام 
الدراســــي ٢٠٠٤/٢٠٠٣، واملدرسة العاملية االميركية 
اخلاصة ومت انتقالها من منطقة سلوى الى املقر الذي 
مت تشييده على القسيمة املخصصة من الوزارة مبنطقة 
حولي مع بداية العام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٦، وبتاريخ 
٢٠٠٨/٧/٨ مت عقد اجتماع بني وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي ووزير البلدية ووزير االشغال ومن بني 
املوضوعات التي مت مناقشتها في هذا االجتماع طلب 
تخصيص اراض الستغاللها كمقار بديلة للمدارس 

الكائنة مبناطق السكن النموذجي.
  وأما بالنسبة لباقي املدارس اخلاصة التي التزال 
قائمة مبنطقتي اجلابرية والسرة وهي م.االجنليزية 
احلديثة، م.االكادميية االجنليزية اخلاصة، مدرسة 
اجلابرية الهندية اخلاصة، ومدرســــة فجر الصباح 
االهلية ومدرسة التضامن واملدرسة االرمنية واملدرسة 
االســــالمية اجلعفرية االهلية، فسوف يتم انتقالهم 
خارج مناطق الســــكن النموذجي حال قيام املجلس 
البلدي بتوفير قسائم ألصحاب تلك املدارس لبنائها 

وجتهيزها الستخدامها كمقار بديلة ملدارسهم. 

مطــــاط وال ميكــــن قبوله ذريعة 
حلرمان من ضحى بحياته ألجل 
الكويت من حقه في احلصول على 

اجلنسية.
اننــــا مازلنا  العنــــزي    وذكر 
متفائلني بحلحلــــة هذه القضية 
االنسانية وتوفير احللول الواقعية 
لها وإنصاف ابنــــاء البدون رغم 
صدمــــة اللجنة التشــــريعية لنا 

برفض جميع املقترحات النيابية 
الداعية الى جتنيس البدون، مشيرا 
الى ان األمل مــــازال قائما في ان 
التشريعية  الســــلطتان  تتعاون 
والتنفيذية في إنهاء عذاب هؤالء 
الناس ومتنح املســــتحقني منهم 
الكرمية  اجلنسية وتوفر احلياة 

لآلخرين.
  واشار العنزي الى ان موضوع 
جتنيس البدون لو رد األمر فيه الى 
السلطة القضائية حلصل اجلميع 
على حقوقهم سواء املستحقون 
اجلنسية او غير املستحقني، متمنيا 
ان تشهد االيام املقبلة توافقا نيابيا 
ـ حكوميا جلهــــة توفير احللول 
اجلذرية لهذه القضية االنسانية 
التي طال انتظار حلها، وحذر في 
الوقت نفسه من ان بقاء االوضاع 
على ما هي عليه لن يكون في صالح 
احلكومة ومجلس األمة، السيما ان 
القضية بدأت تأخذ أبعادا دولية 
واهتماما كبيرا في األوساط املهتمة 

بحقوق اإلنسان. 

 الصرعاوي يسأل عن صرف 
  شيك ألحد الموظفين 

 الوعالن: نحذر البدر من تجاوز حدوده  القالف: بدل عدوى لعاملي الجمارك 
وعليه أن يفتش في عقود الجرافات

 وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال الى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
جاء فيه: اشارة الى كتاب وكيل 
ديوان ســـمو ولي العهد بتاريخ 
٢٠٠٤/٩/٢٧ املرســـل الى الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية واملالية 
(الديوان األميري) طالبا اســـم 
املوظف الذي صرف الشيك باسمه 
وصفته الوظيفية واجمالي املبلغ 
ورقم الشيك وتاريخه؟ وهل مت 
صرف الشـــيك باســـم املوظف 
املختص بناء على طلب واعتماد 
من وكيل ديوان سمو ولي العهد؟ 
واذا كانت االجابة «نعم» يرجى 
تزويدي بجميع املراسالت املؤيدة 
لذلك، واذا كانت االجابة «ال» يرجى 
االفادة حول من هو الذي اعتمد 
طلب صرف الشيك باسم املوظف 
املختص؟ وتزويدي بنسخة من 
 ٨٥١ AP اســـتمارة الصرف رقم

 قـــدم النائـــب حســـني القالف 
اقتراحني برغبة طالب في االقتراح 
األول «بصرف بدل عدوى للعاملني 
في االدارة العامة للجمارك أســـوة 
بالبـــدل الذي يصرف للعاملني في 
وزارة الصحـــة». وقال القالف في 
الثاني ان رجال اجلمارك  اقتراحه 
يقومون بدور كبيـــر ومجهودات 
جبارة، مشيرا الى ان لهذا القطاع 
احليوي أهمية في احلفاظ على أمن 
الوطن واملواطنني من خالل افشال 
واحباط رجال اجلمارك للعديد من 
محاوالت ادخال ممنوعات الى داخل 
البالد. وينص االقتراح على احتساب 
البدالت التي يتقاضاها موظفو االدارة 
العامة للجمارك مثل بدل تفتيش – 
بدل تدقيق – البدالت الفنية من ضمن 
املعاش التقاعدي للموظف ومساواة 
العامـــة للجمارك  موظفي االدارة 

 استنكر النائب مبارك الوعالن 
التصريح املنشور في الصحافة 
على لسان منســـق أعمال فرقة 
اإلزالة على أمالك الدولة واملظاهر 
غير املرخصة الذي أشار فيه الى 
ان جلنة الفريق البدر ســـتقوم 
بإزالة األسوار الزراعية التي حتيط 
باحلدائق خارج املنازل في املناطق 
السكنية، مبينا ان البدر عليه ان 
يعرف جيـــدا ان هناك جتاوزات 
موجودة داخل هذه اللجنة وعليه 
ان يكشف املتجاوزين واملتورطني 
الذين نعتقد انه يعرفهم قبل ان 

نكشفهم.
  وقـــال الوعالن فـــي تصريح 
صحافي يبدو ان جلنة البدر لم 
تعد جتد لها عمال وأعلنت إفالسها 
حتـــى انها بدأت في التفكير بهذا 
املنطق الذي يخالف كل اجتاهات 
الدول التي حتافظ على وتتسابق 
على زراعة األشجار والشجيرات 
حول املنازل للمحافظة على البيئة 
وألسباب كثيرة أخرى لم ير منها 
البدر وجلنته إال اإلزالة، مشيرا الى 
انه لم يعد يتقبل وقوف جرافاته 
دون عمل، فهداه تفكيره الى ازالة 
اســـوار املنازل الزراعية، وندعو 
املولى عز وجل ان يتوقف عند هذا 
احلد وأال يفكر في إدخال جرافاته 
داخل منـــازل املواطنني، وأضاف 
انه يقترح على املواطنني القيام 
بحملة وطنية للتفكير في مهام 
أخرى يتم إســـنادها الى الفريق 
البدر وجلنته، حتى يظل بعيدا 
عنهم وعن منازلهم ومساجدهم، 
وميكن لهـــم ان يجأروا بالتكبير 
ليال من على أسطح املنازل حتى 
يرفع اهللا ســـبحانه وتعالى عن 
الكويت وأهلها هـــذه اجلرافات 
وهذه اللجنة، وأن يشغلها بشيء 
آخر قبل حلول شهر يناير وهو 
املوعد الذي مت حتديده لبدء ازالة 
الشجيرات واالشجار، متسائال: 
هل هناك عداء بني الفريق البدر 
واللون األخضر الذي متثله حدائق 

بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٢١ مع ارفاق ما 
يثبت بتوقيع املستحقني للمكافآت 
الواردة أســـماؤهم باســـتمارة 
الصرف أو أي مستندات أخرى، 
في حال عدم وجود ما يثبت ذلك 
يرجى االفادة عمن هو الشخص 
الذي قام بصرف هذه املبالغ مع 
ارفاق ما يثبت تسلم املستحقني 
لهذه املكافـــآت للمبالغ اخلاصة 

بهم.
  وتساءل ما اسم املوظف ومسماه 
الوظيفي الذي قام بالتوقيع بالنيابة 
عن املوظفني املستحقني للمكافآت 
ومثبت توقيعه بالبيانات املرفقة 
مع هذا السؤال في املكان املخصص 
إلثبات رقم الشيك والتوقيع؟ وهل 
اعتمد وكيل ديوان سمو ولي العهد 
االستمارة املرفقة؟ إذا كانت االجابة 
«ال» يرجى االفادة حول أســـباب 
ذلك؟ مع تزويدي بجميع املراسالت 

املؤيدة لذلك. 

مبوظفـــي وزارة الداخلية والدفاع 
والنفط واملطافي من حيث املميزات 
املمنوحة ملوظفي هذه الوزارات ألن 
مسمياتهم الوظيفية تندرج حتت 

األعمال الشاقة. 

املواطنني حول منازلهم؟
  وناشــــد الوعالن سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء التدخل إليقاف 
جموح هذه اللجنة، والتأكيد عليها 
باالبتعاد عن حدائق املواطنني، فهل 
لم يعد في الكويت كلها اال األسوار 
املنــــازل لتقوم  الزراعية حــــول 
جرافــــات البدر وجلنته بإزالتها؟ 
مؤكدا ان هناك العديد من اإلجراءات 
التي ســــنلجأ اليها كممثلني ألهل 
الكويــــت في مجلس األمة إليقاف 
هذه املهزلة، وليتحمل كل مسؤول 
مسؤوليته بهذا اخلصوص، وأضاف 
انه يتســــاءل فقط عن ملكية هذه 
اجلرافات والهدف من وراء تشغيلها 
وهل هناك مصالح من وراء ذلك، 
وكم ستكون الكلفة املادية مقابل 
تشغيلها في إزالة األسوار الزراعية 
حول منازل املواطنني؟ وهل هناك 
مشاريع أخرى قادمة ال يعرف الهدف 
منها اال من يخطط لها؟ مشــــيرا 
الى تبعية اللجنة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء ال يعني إطالق يدها 
في تخريب ثروة الكويت اخلضراء 
والتي بذلت فيهــــا الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية الكثير 
من التخطيط واجلهد واملال وأتاحت 
للمواطنني الشجيرات والنباتات 
لزراعتها حول منازلهم، وهل هذا 
هو ما تقصده احلكومة من ضرورة 
التنســــيق والتعاون بني مختلف 

اجلهات احلكومية. 

 الخرينج يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات ٦ أكتوبر

 قــــال عضو جلنة الشــــؤون 
اخلارجية النائب مبارك اخلرينج 
ان الصدفة اجلميلة التي جتمعنا 
اليوم ونحن نحتفل بتعيني الزميل 
واألخ الســــفير صالح الوسيمي 
قنصل عام جمهورية مصر العربية 
جاءت متزامنة مع النصر الكبير 
لـ ٦ أكتوبر الذي  يشهد له التاريخ 
في انتصــــار مصر والعرب على 
عدونا الكيان الصهيوني الذي دنس 
االرض املصرية الطاهرة بغزوه 

وعدوانه ولكن كانت له اجليوش 
العربية واملصرية باملرصاد حتى 
عادت األراضــــي املصرية كاملة 
الى أهلهــــا. واضاف في تصريح 
صحافــــي نتقــــدم إلى الشــــعب 
املصري بقيــــادة الرئيس محمد 
حسني مبارك وقيادته احلكيمة 
وإلى االمة العربية واإلســــالمية 
بالتهاني مبناسبة انتصارات ٦ 
اكتوبر التي امتزجت فيها الدماء 
املصرية والعربية حتى مت دحر 

الغزاة من الصهاينة املعتدين. وأن 
هذه الذكرى عزيزة على نفوس 
العربي والتــــزال ذكراها  العالم 
خالــــدة بالنصر وضــــرب اروع 

االمثال في البطوالت واملعارك.
  وأكد: اهنئ اخواننا املصريني 
بالســــفير صالح الوسيمي الذي 
يتولى مهمــــة القنصل العام في 
خدمــــة املصريني داعيا أن يكون 
على قدر املسؤولية وان ينتهج 
الطريق الذي نعرفه عن املصريني 

اهل االبداع واالخالص والتفاني 
بالعمــــل واننــــا اليــــوم نحتفل 
بقدومــــه الى الكويــــت وتوليها 
العمل الديبلوماسي فهو بني أهله 
واخوانه وأن ال فرق بني مصري 
وكويتي بل ان التاريخ يجمعهما 
بالسراء والضراء من أجل توحيد 
الصفوف واآلراء واألفكار، بل ان 
املصريني كويتيون، والكويتيني 
مصريون، وهذه حقيقة يشــــعر 

بها كل أهل الكويت. 

 في حفل بديوانه بمناسبة تعيين القنصل المصري الجديد

 الطبطبائي: بعض األسماء دخلت المجلس بدعم حكومي

عليه قائـــال: اذا اردنا مصلحة 
البلد واألسرة فالبد من القول 
انك ال  للشـــيخ ناصر احملمد 
تصلح لرئاسة الوزراء وانك غير 
مؤهل لها وان بعض الصحف 
والقنوات لن تثبتك في مكانك، 
مشـــيرا الى ان ما لدى النواب 
من اوراق وقضايا تعتبر مادة 

جيدة لتغيير الرئيس.
  واضاف: ان لم تشعر االسرة 
بأن هناك نواة لتحرك شعبي 
لتنحيـــة رئيس الوزراء فانها 
لن تبادر بذلـــك، الفتا الى ان 
تاريخ االسرة كبير في االلتفات 
واالنصات الى اآلراء، مؤكد أنها 
متى ملست وجود رغبة صادقة 
في تغيير الرئيس لن تعترض 

على العمل بتلك الرغبة.

  الفوضى السياسية

  من جانبه قال عضو املكتب 
السياسي للحركة السلفية نايف 
املرد ان اهم شـــواهد الفوضى 
السياسية هو االعالم السياسي 
الفاسد الذي بدأ بالهجوم على 
الرموز الوطنيـــة في محاولة 
للتأثير على الشارع العام من 
خالل اعطاء الهامشيني فرصة 
الهجوم على مكونات الشعب 
الوحدة  في محاولة لضـــرب 
الوطنية، معتبـــرا ما يحصل 
امرا معدا مسبقا ومخططا له 
من بعض اصحـــاب األموال، 
مشـــددا على ضرورة الكشف 

عنهم للشعب الكويتي.
الناشـــط  اكد    من جهتـــه، 
الدالل وجود  السياسي محمد 
اطراف في السلطة تعمل على 
تعزيز الفساد وتعطيل احلياة 
الدميوقراطية ووأد احلريات 
ونشر الفوضى بهدف التجاوز 
على حرمة املال العام من خالل 
تشويه النخب والرموز والكتاب 
ودعاة االصالح اليصال الناس 
الى حالة من اليأس متكنهم من 

حتقيق اهدافهم.
  وبني لكل من يحاول اثارة 
التاريخ  ان  الفنت والفوضـــى 
يشير ويؤكد ان الشعب دائما ما 
كان متمسكا باحلياة الدستورية 
وان مثل تلك االمور الفوضوية 
ال تزيده اال متاسكا وحرصا على 

وجود ادارة وقيادة افضل. 

د.وليـــد  النائبـــان   اكـــد 
الطبطبائي ود.جمعان احلربش 
ان االوضاع السياسية تشهد 
تدهورا متواصال شمل جميع 
الفساد  الدولة وتفشي  مرافق 

والرشوة فيها.
  جـــاء ذلـــك فـــي نـــدوة 
«الفوضى السياسية.. الشواهد 

والدوافع».
  اول املتحدثني كان الطبطبائي 
الذي اعتبر مجلس األمة احلالي 
املجلس املزور الثاني في تاريخ 
احلياة البرملانية في الكويت، 
مشيرا الى وجود بعض االسماء 
التي دخلت املجلس ما كان لها 
الدخول اليه لوال الدعم الكبير 
الذي حصلت عليه تسانده آلة 
اعالمية ضخمة، مشـــددا على 
ضرورة سحب الدماء الفاسدة 
التي بدأت جتري في عروق البلد 
حتى ال تكون تلك الدماء سببا 
في نهايته وانهياره وتصبح 
العملة الكويتية بســـبب ذلك 
الدولة  الفساد املستشري في 

العملة العراقية.
الطبطبائـــي    ووصـــف 
الســـابق لرئيس  االستجواب 
الـــوزراء «بصرخة  مجلـــس 
األلم» التي جاءت نتيجة احلالة 
املترديـــة التي وصلـــت اليها 
جميع مرافق الدولة وتفشـــي 
الفســـاد والرشاوى بها بشكل 
الى دور االعالم  كبير، مشيرا 
الفاســـد في ترسيخ مثل هذه 
املفاهيم الغريبة على املجتمع 
الكويتي ومحاولته قلب احلقائق 
وتصوير مجلـــس االمة بانه 
سبب فيما وصلت اليه الدولة 

من تراجع.
  وقال: بتنا بحاجة الى سد 
مشابه لسد مأرب حتى ميكن 
ان نســـتطيع ان نوقف حالة 
االنحدار املستمر لألوضاع في 
مختلـــف اجلوانب واملجاالت، 
معتبرا الوضع السياسي السيئ 
هو احملرك حلالة التدهور التي 
تعيشـــها الدولة، الفتا الى ان 
حادثة االعتـــداء التي تعرض 
لها زايد الزيد قد ال يســـتطيع 
ان يتكشـــف عنهـــا التحقيق 
نتيجة تعرض جلان التحقيق 
الى بعض الضغوطات، مدلال 
على ذلك باحلادثة التي تعرض 

احلكومية اخلاطئة، معددا بعض 
املشاريع الضخمة التي فشلت 
احلكومة في تنفيذها بالشكل 

املطلوب والسليم.
  واشـــار الى ضرورة وقف 
األبواق الفاســـدة التي حتاول 
ضرب الوحدة الوطنية من خالل 
البرامج واالطروحات الهابطة 
التي تقدمها واألسلوب السيئ 
الذي تنتهجه تلك القنوات في 
التهجم على بعض ابناء الشعب، 
التقليـــل منهم يدل  ومحاولة 
على وجود داعمني وموجهني 
الوسائل  يختبئون وراء تلك 
االعالمية الفاســـدة، الفتا الى 
حاجة البلد الى وقفة احلكماء 
في التصدي لتلك املمارســـات 
وإلى قرار يوقف ما يحدث على 
الساحة، مشيرا الى ان احلركة 
الدستورية حاولت من خالل 
لقاء صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء نقل الصورة لهم كاملة 
وشرح األوضاع التي متر بها 

البالد.
  الى ذلك اكد الناشط السياسي 
محمد عبدالقادر اجلاسم ان كل 
املظاهر املنتشـــرة في الدولة 
انها متر مبرحلة  الى  تشـــير 
فوضى وان الســـلطة واالدارة 

لها ســـابقا وقدم بها بالغا الى 
الداخليـــة وحتى هذه اللحظة 

لم تخرج بنتيجة.

  صراع بين مكونات الشعب

  مـــن جانبه، أبـــدى النائب 
د.جمعان احلربش اســـتياءه 
الشـــديد من الوضع العام في 
الدولـــة التي باتت على شـــفا 
الشـــعب  صراع بني مكونات 
بســـبب بعض وسائل اإلعالم 
الفاسد املدعومة واملوجهة دون 
ان يكـــون للحكومة اي تدخل 
لوقـــف تلـــك التصرفات غير 
املسؤولة، مؤكدا على ان الوضع 
بات سيئا وخطيرا ويحتاج الى 
وقفة جادة من قبل جميع افراد 
الشعب كوقفتهم وتالحمهم اثناء 

فترة الغزو الغاشم.
  وشدد احلربش على ضرورة 
االتفاق في القضايا املصيرية، 
املواطن في  الى دور  مشـــيرا 
الوقوف الى جانب تلك القضايا 
وعدم السكوت عن الواقع السيئ 
الى حني الوصـــول الى القرار 
األصلح، الفتا الى فشل احلكومة 
في تنفيذ العديد من املشاريع 
التنموية في الدولة األمر الذي 
يســـتوجب مـــن اجلميع عدم 
السكوت عن مثل تلك االجراءات 

الى مرحلة  احلكومية وصلت 
الشيخوخة، مشيرا الى ضرورة 
قيـــام حترك شـــعبي واضح 
وصريح لتنحية رئيس مجلس 
الـــوزراء الذي اثبتت التقارير 
احملايدة ان الدولة خالل فترة 
رئاســـته للحكومة تسير من 
سيئ الى أسوأ، معتبرا بقاءه 
في منصبه اســـتمرارا حلالة 

الفوضى.
  واعتبر اجلاسم ان االغلبية 
النيابية ساهمت في االنحدار 
الدولـــة من  الـــذي تعيشـــه 
خـــالل ميلها الـــى املفاوضات 
واملصاحلات، مشـــيرا الى ان 
املســـؤولية األكبـــر تقع على 
الدستورية في  عاتق احلركة 
مواجهة هذه األوضاع والعمل 
الكويت  على حتقيق مصلحة 
كونها االكثر تنظيما واألقوى 
بني الشـــارع العام، معتبرا ان 
املشـــكلة تكمن في عدم قدرة 
رئيس الوزراء على ادارة الدولة، 
مدلال على ذلك بارتباك وزارتي 
الصحة والتربية في التعامل مع 

قضية انفلونزا اخلنازير.
  ولفت الى ضرورة التفكير 
في احلال التي ســـتكون عليه 
الكويت بعد خمس ســـنوات 
اذا استمر الوضع على ما هو 

 الحربـش: الوضـع العام سـيئ والبلـد على شـفا صراع بيـن مكونات الشـعب 
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 ..ويسأل جميع الوزراء عن تعيين الموظفين غير الكويتيين 
 وجه النائب مبارك اخلرينج 
سؤاال إلى وزراء الدولة لشؤون 
الـــوزراء والداخلية  مجلـــس 
والكهرباء واملاء والعدل واألوقاف 
والشؤون اإلسالمية والشؤون 
االجتماعية والعمل والتجارة 
والصناعة واملواصالت وشؤون 
الدولة ملجلـــس األمة، والدولة 
لشـــؤون التنميـــة وشـــؤون 
اإلسكان والنفط واإلعالم واملالية 
والصحـــة، والتربية والتعليم 
العالي، واالشغال والبلدية جاء 

فيه:
  أرجو موافاتـــي بالبيانات 
التاليـــة عـــن املوظفـــني غير 
الكويتيني الذين مت تعيينهم بكل 
من األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية واجلهات 
التابعة لهما (ادارات حكومية ـ 
هيئات عامة ـ مؤسسات عامة، 
إن وجدت) وذلك خالل الفترة من 
٢٠٠٩/٣/١٨ حتى تاريخ اإلجابة 

عن هذا السؤال:

  أوال: عدد املوظفني الذين مت 
تعيينهم خالل الفترة املذكورة 

(في كل جهة على حدة).
  ثانيـــا: بالنســـبة إلـــى كل 

موظف:
  ١ ـ صورة من الطلب املقدم 

منه لاللتحاق بالعمل.
  ٢ ـ اســـم وصفة (املســـمى 
الوظيفي) من أّشر على الطلب 
انـــه ال مانع مـــن قبول الطلب 
العقد (مـــع موافاتي  وإبـــرام 
بصورة من هذه التأشـــيرة إن 

وجدت).
  ٣ـ  اسم وصفة من وقع العقد 
من قبل جهة العمل (باألصالة أو 
بتفويض من جهة أعلى منه).
  ٤ ـ صورة من عقد العمل.

  ٥ـ  صورة من الكتاب املوجه 
إلى املوظف ملباشرة العمل.

  ٦ ـ املسمى الوظيفي.
  ٧ ـ املرتب الشهري واملزايا 
النقدية والعينية األخرى التي 

يحصل عليها.
  ٨ ـ مكان العمل. 


