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قّدم النائب د.علي العمير سؤاال لوزير التربية ووزير التعليم العالي 6
د.موض���ي احلمود جاء فيه: منى الى علمنا ان مبنى ادارة املش���تريات 
واملالية بجامعة الكويت باخلالدية أيل للسقوط وسيتم تركيب دعامات 
لتدعيم األساس، وسأل: ما االجراءات املتخذة في تدعيم املبنى، وهل سيتم 
اخالء املبنى من املوظفني، وهل توجد دراس���ة هندسية عن قدرة املبنى 
بأن يتم تركيب دعامات له، وهل مت اخذ املوافقات من اجلهات الرسمية، 

وما اجراءات األمن والسالمة التي سيتم اتباعها اثناء التنفيذ؟

العمير للحمود: ما إجراءات تدعيم مبنى المشتريات في الجامعة؟

د.فيصل املسلم

عدنان عبدالصمد ومحمد هايف ود. وليد الطبطبائي ود. ضيف اهلل أبورمية وخالد العدوة مع ممثلي وزارة الداخلية خالل االجتماع أمس

اعلن رئيس اللجنة التشريعية 
النائ���ب حس���ني احلريت���ي عن 
اللجنة خ���الل اجتماعها  موافقة 
ام���س على تعدي���ل قانون هيئة 
الفتوى والتش���ريع ومبا يقضي 
بنقل موظفي االدارة القانونية في 
بلدية الكويت الى الهيئة، موضحا 
ان املوافق���ة متت بأغلبية اعضاء 
اللجنة احلض���ور. واضاف، في 
اللجنة  ان  تصريح للصحافيني، 
وافقت على اقتراح بشأن السلك 
القنصلي  الديبلوماسي والسلك 
ومبا يقضي مبنح الزوج املرافق 
لزوجت���ه مرتبا كام���ال بدال من 
نصف مرتب، كما قدرت مضاعفة 

سنوات اخلدمة احملتسبة لتقاعد 
العاملني في هذين املرفقني. واشار 
الى موافقة اللجنة على اقتراحات 
الدكتوراه،  بش���أن مكافأة حملة 
بحيث تتم زيادة املكافأة الى 400 
دينار وتشمل موظفي الدولة ما عدا 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة 
العامة للتعليم  الكويت والهيئة 
التطبيقي والتدريب ومعهد االبحاث 
والكلية العسكرية والشرطة. عضو 
اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي 
قال ان اللجنة وافقت على تعديالت 
مقدمة بشأن ادراج اجلهات املستقلة 
وامللحقة الى ديوان اخلدمة املدنية 
والتعيني يكون م���ن قبل ديوان 

اخلدمة عدا اجلهات العسكرية. وبني 
د.الطبطبائي ان اللجنة وافقت على 
مقترح حول االعالن عن الوظائف 
القيادية من الوكيل املساعد فما فوق 
ويكون مر على تعيينه 4 سنوات 
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط. كما 
وافقت اللجنة على منع االختالط 
في التعليم اخلاص ورفضت اللجنة 
مقترح عدم الزام اجلامعات الفصل 
اللجنة  بني اجلنس���ني. ووافقت 
التشريعية البرملانية على اقتراح 
بقانون يقضي بفصل الطالب عن 
الطالبات في املدارس اخلاصة في 
حني رفضت اقتراحا متعلقا بجواز 

االختالط في اجلامعة.

او مالية مناسبة معتمدا على احالة 
شكلية مللف املصروفات بالكامل 
ال����ى النيابة العام����ة، بل االدهى 
واألمر ان سمو الرئيس لم يبرر 
اطالقا التضليل الذي حصل لألمة 
ونوابها ما عرف بقضية »شيكات 
الرئيس للنواب« من انكار صريح 
ثم اعتراف املجبر ثم رفض بيان 
اسباب اعطاء شيكات لنواب فضال 
عن رفضه اثناء اجللسة بيان عدد 
الشيكات وقيمتها وملن اعطيت من 
النواب ومبررات اعطائها، بل رفض 
س����مو الرئيس طلبي بأن يتعهد 
بعدم كتابة شيكات بأسماء النواب 
مس����تقبال بزعم »مالي اخلاص 
وانا حر في����ه وليس علي رقيب 
اال ضميري«، وهو املرفوض بكل 
املعايير وبغض النظر عن االهداف. 
فكيف لنائ����ب يعلن التعاون مع 
رئيس وزراء يعلن انه سيعطي 
نواب األمة مستقبال شيكات وهو 
النواب.. وعليه  الذي رفضه كل 
فكل نائب أعلن تعاونه مع سمو 
رئيس الوزراء بتقديري هو اقر 
فعل سمو الرئيس السابق لكتابة 
شيكات للنواب وهو ايضا شريك 
في تكريس نهج جديد مستقبال 
س����يؤدي الى هدم اركان الدولة 

ومؤسسة مجلس األمة.
من جهته، نفى النائب د.وليد 
الطبطبائي صحة ما نشر في بعض 
الصحف وفي مواقع لالنترنت من 
ان نواب »كتلة االصالح والتنمية« 
ساوموا احد الوزراء � خالل جلسة 
االستجواب الرباعية � على اعادة 
النظر في تقدمي طلب عدم امكان 
التعاون مع رئيس الوزراء، وانهم 
طلبوا اقالة احد العاملني في ديوان 
رئيس مجلس الوزراء مقابل عدم 
تقدمي طلب عدم امكان التعاون.

النهائي في كل ما يثار حول الوزير 
او رئيس مجلس الوزراء ولو لم 
تتحقق في مجلس األمة االغلبية 
الكبيرة الالزمة إلصدار قرار بعدم 
الثقة او بعدم التعاون. لذلك فإن 
ما فعلته هذه املجموعة من النواب 
هو خالف النصوص الدستورية 
وقصد املش����رع وسابقة خطيرة 
البرملاني قصد منها هو  والعمل 
قتل طلب عدم امكان التعاون الذي 
قدمه 10 نواب في نهاية جلس����ة 

2009/12/8 إعالميا.
الغرابة في توقيع  وليس����ت 
هذا العدد الكبير من النواب على 
هذا الطلب خالل بضع ساعات او 
اجتماع االضداد منهم ولكن الغرابة 
هو اعالنهم ذلك جاء بعد فشل سمو 
رئيس مجلس الوزراء بالرد في 
جلسة االستجواب على ما اثرناه 
من مخالفات وجتاوزات ديوانه في 
مصروفات مالية بلغت عشرات 
املاليني سطرها ديوان احملاسبة 
منذ اكثر من سنة وأيده فيها تقرير 
جلنة الشيخ ثامر اجلابر وقدمت 
فيها اس����تجوابات دون ان يتخذ 
سمو الرئيس اي اجراءات ادارية 

النائب د.فيصل املسلم  ابدى 
استغرابه من تصريح قرابة 30 
نائبا مينح التعاون لسمو رئيس 
مجلس الوزراء وجلسة 2009/12/8 
لم تنته بعد وهو خالف النصوص 
الدستورية واملذكرة التفسيرية، 
حيث تنص املادة 101 من الدستور 
على ان طلب طرح الثقة بالوزير 
ال يجوز »... للمجلس ان يصدر 
قراره في الطلب قبل سبعة ايام 

من تقدميه...«
وتنص املادة 102 على انطباق 
نص املادة 101 على مساءلة سمو 
رئيس مجلس الوزراء اي ال يجوز 
للمجلس ان يصدر قراره في طلب 
عدم امكانية التعاون مع رئيس 
الوزراء قبل سبعة ايام من تقدمي 

الطلب.
واض����اف وعلي����ه يتضح ان 
املشرع الدستوري لم يقصد حسم 
طلب عدم الثقة بالوزير أو عدم 
امكان التع����اون برئيس الوزراء 
فورا واال جلعل التصويت مباشرة 
فور تقدمي الطلب في ذات اجللسة 
بل ان مشيئة املشرع الدستوري 
كان����ت واضحة من خالل املذكرة 
التفسيرية بأن يشترك الرأي العام 
بجميع مكوناته في هذا الشأن بل 
اكثر م����ن ذلك حتى يكون احلكم 
النهائي لرئي����س الدولة وهو ما 
ذكرته املذكرة التفسيرية بقولها: 
»... ان جتريح الوزير او رئيس 
مجلس الوزراء مبناس����بة بحث 
موضوع عدم الثقة او عدم التعاون 
كفي����ل بإحراجه والدف����ع به الى 
االستقالة اذا ما استند هذا التجريح 
الى حقائق دامغة واسباب قوية 
تتردد اصداؤها في الرأي العام، 
كما ان هذه االصداء ستكون حتت 
نظر رئيس الدولة باعتباره احلكم 

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة الدوي�سان الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

عبدالعزيز �سالح عبدالعزيز الدوي�سان
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

أمير زكي
اعل���ن مص���در امن���ي رفيع 
املستوى ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد اصدر يوم امس قرارا 
مبنح املخالفني املس���جلني على 
شركات وهمية مهلة مدتها 3 أشهر 
تبدأ اعتبارا من اليوم، مش���يرا 
ال���ى ان وكي���ل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون اجلنس���ية 
الل���واء عبداحلميد  واجلوازات 
العوضي تسلم نسخة من قرار 
وزير الداخلي���ة وعقد اجتماعا 
موسعا مع املسؤولني املشرفني 
على القرار ومنهم املسؤولون في 
االدارة العامة للهجرة، ومباحث 

الهجرة.
وكش���ف مصدر امني عن ان 
قرار وزير الداخلية لم  مينح فقط 

املخالفني الطلقاء الذين لم يقبض 
عليهم واسماؤهم موضوعة على 
قوائم املطل���وب القبض عليهم 
وامنا اعطى وف���ي مبادرة غير 
مس���بوقة اوامره بإطالق سراح 
الوافدين املسجلني على شركات 
وهمية ويقيمون في االبعاد فورا 
الفرصة لتعديل  ومنحهم كامل 

اوضاعهم.
وقال املصدر االمني ان املسجلني 
على ش���ركات وهمي���ة والذين 
جتاوز عدده���م 12 الف وافد مت 
جتزئتهم الى 4 شرائح: � شريحة 
متواجدة داخل السجن وسجن 
االبعاد، وهؤالء صدر بشأنهم قرار 
بإطالق س���راحهم فورا شريطة 
حضور الكفي���ل اجلديد ويوقع 
على تعهد بتعديل وضع الوافد 

للوقوف على الشركات اجلديدة 
الوافدون  التي سيلتحق عليها 
للتأكد من حقيقة الشركات تلك 
واذا ما كانت شركات لها نشاط 

فعلي.
� واف���دون مس���جلون على 
اقامات  ش���ركات وهمية لديهم 
اقامات  صاحلة واخرون لديهم 
انته���ت حيث مينح الش���ريحة 
االولى احقي���ة نقل االقامة على 
كفيل آخر في غضون 3 اسابيع 
اقامتهم  انتهت  اما بالنسبة ملن 
ويرغبون في االستمرار في البالد 
فهم ملزمون بدفع قيمة مخالفتهم 
شريطة حضور الكفيل والتعهد 

بتعديل الوضع.
� اما بالنسبة للشريحة الثالثة 
فهم وافدون ال يريدون البقاء في 

املخالف في غضون 3 أس���ابيع 
فيما اكد مص���در امني ان وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات شكل فريقا 

الكويت ويسمح لهؤالء باملغادرة 
دون ادراج اسمائهم على قوائم 
املمنوعني اما بالنسبة ملن انتهت 
اقامتهم ويرغب���ون في تعديل 
اوضاعهم فيمنحون اقامة صاحلة 

ملدة اسبوعني لتعديل الوضع.
� وفيما يتعلق بالش���ريحة 
الرابعة والتي ال متلك املال حلجز 
تذكرة سفر يتم تسفيرهم على 
حساب آخر كفيل كانوا مسجلني 
عليه. هذا واكد املصدر ان تعليمات 
وزير الداخلية والتي امر وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات بوضعها حيز 
مهما تضمنت عدم التعسف مع 
هؤالء الوافدين وعدم احتجازهم 
حتت اي ظرف وتسهيل اجراءات 

اقامتهم اجلديدة.

الخالد يأمر بإطالق المحتجزين في »اإلبعاد« فورًا
ومنحهم فرصة لتعديل أوضاع إقاماتهم 

بدء العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم

طرق تعامل الداخلية مع الشرائح مسجلة على الشركات الوهمية

الشروط الواجبة لتعديل طرق التعاملالشريحة
الوضع

1 � محتجزون في سجن اإلبعاد 
وينتظرون مغادرة البالد قبل 

صدور قرار الوزير

إطالق سراحهم فورا اعتبارا 
من غد

1 � حضور كفيل كويتي
2 � تعهد الكفيل بتعديل وضع 

الوافد خالل 3 أسابيع
3 � ان تقوم فرقة من مباحث 
الهجرة بالتأكد من حقيقة 

ونشاط فعلي للمؤسسة التي 
ينتقل عليها الوافد

2 � وافدون مسجلون على 
شركات وهمية لم يتم القبض 
عليهم واسماؤهم مدرجة على 
قوائم مطلوبني ملباحث الهجرة:

أ � لديهم إقامة صاحلة
ب � إقامتهم انتهت

الشريحة )أ( والشريحة 
)ب( وقف مالحقتهم مع عدم 
توقيفهم حال ترددهم على 

إدارات املباحث أو اإلدارة العامة 
للهجرة

بالنسبة للشريحة )أ( 
يحضرون كفالء يوقعون على 
تعهدات بتعديل الوضع خالل 

3 أسابيع
وبالنسبة للشريحة )ب( 

احضار كفالء مع دفع الغرامات 
املترتبة على مخالفتهم لقانون 

اإلقامة

3 � وافدون مسجلون على 
شركات وهمية لديهم إقامات 
صاحلة وال يريدون البقاء في 

الكويت
وافدون مسجلون على شركات 

وهمية واقامتهم منتهية 
ويرغبون في البقاء داخل البالد

يسمح لهم باملغادرة وانهاء 
اجراءات مغادرتهم مع عدم 
ادراج اسمائهم على قوائم.

يتم منحهم اقامة مؤقتة مدتها 
اسبوعني للبحث عن كفيل 

جديد وترتيب امورهم

ان يكون بحوزته جواز سفر 
وفي حال انتهاء اجلواز يسمح 
له بتجديد جوازه مع امكانية 
حضوره الى الكويت وقتما 

يشاء
احضار الكفيل اجلديد على ان 
يوقع الكفيل على تعهد بتعديل 

الوضع

4 � وافدون مسجلون على 
شركات وهمية يرغبون 

في املغادرة دون عودة وال 
توجد معهم قيمة تذكرة سفر 

وهاربون

يتم انهاء اجراءات سفرهم في 
غضون 48 ساعة على األكثر 

دون احتجازهم
على ان تقوم وزارة الداخلية 
بالزام الكفيل بقيمة التذكرة

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

اجتمعت مع ممثلي الوزارة واتفقت معهم على تعديل أوضاع العمالة المخالفة

»حقوق اإلنسان«: »الداخلية« أمهلت عمالة
الشركات الوهمية المسجلين »ضبط وإحضار« 3 أشهر

 اعلن رئيس جلنة حقوق االنسان د.وليد 
الطبطبائي ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي 
وزارة الداخلية بعد اعتذار وزير الداخلية 
بسبب القمة اخلليجية التي ستعقد غدا.

واشار الطبطبائي الى ان اللجنة طالبت 
مبهلة 3 اش���هر للعمالة التي صدر بحقها 
ضبط واحضار بعد ان مت رفضه من قبل 
الل���واء عبداحلميد العوضي، اال ان املهلة 
مت املوافق���ة عليها وتطب���ق على العمالة 
التي يتم القبض عليها والسماح بتحويل 
اقامات من عليهم ضبط واحضار بسبب 

الشركات الوهمية.
وبني الطبطبائي ان هناك 120 شخصا 
موجودون داخل سجن االبعاد الكثر من 
سنة السباب مختلفة وهو مخالف للقانون 

حيث ال ميكن احتجاز اشخاص دون حكم 
قضائي فالبد من اخالء سبيلهم او ابعادهم 

خارج البالد.
من جانبها اوردت وزارة الداخلية ردا 
على جلنة الدفاع عن حقوق االنسان جاء 
فيه: ردا على ما جاء بكتابكم رقم »8/ص/1 � 
6276« املؤرخ 2009/11/22 بشأن طلب افادتها 
عن االجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها 
حيال العمالة التي ادرجت ش���ركاتها في 
قائمة املمنوعني والذي هو احد املوضوعات 
الواردة بالدعوة املوجهة من اللجنة حلضور 
اجتماعها يوم االحد املوافق 2009/12/13، 
والذي تطلب فيه اللجنة مناقشة قرار ابعاد 
العمالة الوافدة املس���جلة على ما يعرف 
بالشركات الوهمية وترغب ايضا مبعرفة 

رأي الوزارة في اعطاء مهلة ثالثة اش���هر 
اتخاذ اجراءات  لتصحيح اوضاعهم قبل 

االيقاف او االبعاد.
والوزارة في معرض ردها على ما تقدم 

تفيد باآلتي:
بالنس���بة لقرار ابعاد العمالة الوافدة 
املس���جلة عل���ى م���ا يعرف بالش���ركات 

الوهمية،
- مادام���ت جلنتكم املوق���رة رأت من 
خالل بحثها اجلاد انه من االجراءات التي 
يتعني اتخاذها حيال هذا املوضوع ضرورة 
اعطاء مهلة ثالثة اش���هر ملن يضبط من 
العمالة الت���ي ثبت انها على كفالة احدى 
الش���ركات الوهمية، فإن الوزارة توافق 
على هذا املقترح وس���تقوم بتنفيذه فورا 

على ان يكون ذلك بإعطاء هذه املهلة ملن 
يضبط من ه���ذه العمالة التي على كفالة 
احدى الشركات الوهمية املدرجة في قائمة 
املمنوعني حتى تاريخه على ان يكون ذلك 
وفق اجراءات معينة تضمن تعديل وضع 
العامل خالل املهلة احمل���ددة له او اتخاذ 
االجراء الالزم بعد انتهاء هذه املهلة دون 

تعديل وضعه.
اما فيما يتعلق مبوقف الوزارة من بقاء 
اعداد من االشخاص في سجن االبعاد، فإن 
الوزارة س���تبدي رأيها في هذا االمر عند 
حضورن���ا او من ينوب عنا في االجتماع 
الذي ستحدد جلنتكم املوقرة موعده الحقا 
»وتأم���ل الوزارة ان يك���ون ذلك في يوم 

االثنني من اي اسبوع«.

)متين غوزال(

المسلم: سابقة خطيرة توقيع 30 نائبًا
على كتاب التعاون مع رئيس الحكومة 

منح الزوج المرافق لزوجته الديبلوماسية راتبًا كاماًل

»التشريعية« رفضت االختالط في الجامعات 
وأقرت 400 دينار لحملة الدكتوراه


