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مبناسبة العام اجلديد وتزامنا مع خطاب 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد، 
اعلن النائب عدنان عبدالصمد تنازله عن جميع 
القضايا املرفوعة منه والنائب الس����ابق احمد 

الري ضد بعض الصحافيني والنواب املسؤولني 
على خلفية تأبني عماد مغنية في العام املاضي، 
واعتبر ه����ذا التنازل موقفا واحتراما وتقديرا 

لصاحب السمو االمير والشعب الكويتي.

عبدالصمد والري يتنازالن عن قضاياهما في المحاكم  
احترامًا لسمو األمير والشعب الكويتي

العفاسي: إنشاء هيئة عامة للعمالة الوافدة
الخيار األرجح بدياًل عن نظام الكفيل

ممثل����ة ف����ي إدارة تفتيش العمل 
الش����ركات  تقوم بالتفتيش على 
واملؤسس����ات ملتابعة مدى التزام 
أصحاب العمل بتش����غيل العمالة 
املسجلة مبلفاتها، وذلك بصورة 
املهام  دورية ومنتظمة ومن هذه 
التفتي����ش عل����ى العمال����ة بغير 
مركز عم����ل محدد او ما يس����مى 
بالعمالة السائبة، وذلك من خالل 
وحدات التفتيش باإلدارة بحسب 
االختصاص املكاني، ويتم في حالة 
حترير محضر مخالفة ألحد العمال 
إيقاف ملف صاحب العمل وإلزامه 
بإلغاء إذن عم����ل العامل املخالف 
م����ع التفتيش عل����ى كل العمالة 
املذكورة من خ����الل أعمال جلنة 
اتخاذ  العمل املشتركة حيث يتم 
نفس االجراءات من جانب اإلدارة 
اضافة الى اجراءات ادارة مباحث 
الهجرة بشأن العمالة التي تضبط 
التفتيش دوري  مخالفة وان هذا 
بصفة منتظمة كما ان هناك حاالت 
تفتيش مفاجئة وبالتالي يتعذر 
حتديد عدد هذه احلمالت الختالفها 

من وحدة تفتيش الى اخرى.
اما بشأن عدد من مت التحقيق 
معهم فال تقوم اإلدارة بالتحقيق 
مع هذه العمالة، حيث يتم حترير 
املخالفة والطلب من صاحب العمل 

إلغاء إذن عمل العامل املخالف.

أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ان الوزارة 
على قناعة تامة بأهمية الغاء نظام 

الكفيل ووضع بدائل له.
تأكيد د.العفاسي في رده على 
س����ؤال للنائب د.يوسف الزلزلة 
بش����أن افادته ع����ن البدائل التي 
وضعتها ال����وزارة لنظام الكفيل 
وبعض املوضوعات االخرى الواردة 

بذات السؤال.
وقال د.العفاسي: قامت الوزارة 
بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية 
للتشاور معها في هذا الشأن، حيث 
قامت املنظمة بإيفاد احد اخلبراء 
املتخصصني في هذا املجال لدراسة 
سوق العمل الكويتي ووضع البدائل 
الكفيل، وبالفعل  املناسبة لنظام 
قامت املنظمة بإعداد دراس����ة في 
هذا الش����أن، كما قام����ت الوزارة 
بإعداد دراستني بخصوص بدائل 
نظام الكفيل. أما عن البدائل التي 
وضعتها ال����وزارة لنظام الكفيل 
واالجن����ح منها م����ن وجهة نظر 

الوزارة تتمثل في اآلتي:
انش����اء هيئة عامة للعمالة   �
الوافدة  العمالة  الوافدة تس����جل 

بكفالتها.
� انش����اء ش����ركة حكومي����ة 

مساهمة.
على أن تقتص����ر العالقة بني 

العامل وصاحب العمل على عقد 
العمل الذي يحدد مبوجبه حقوق 

والتزامات الطرفني.
وترى الوزارة ان انشاء هيئة 
عامة للعمالة الوافدة هي االرجح 
ملا لها م����ن ضمانات حلماية هذه 

العمالة.
أما عن تطبيق هذا النظام، نود 
االفادة بأن الوزارة تقوم في الوقت 
الراهن باختيار البدائل التي تتناسب 
مع سوق العمل بالكويت بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية من خالل عرض 
هذه البدائ����ل على اللجنة الدائمة 
لتنظيم أوض����اع العمالة الوافدة 
بالقطاعني األهلي واملنزلي وحال 
االتفاق على اآللية احملددة في هذا 
الشأن فسيتم التطبيق لهذا النظام 

طبقا لإلجراءات املتبعة.
كما نود اإلفادة ب����أن الوزارة 
عندما قامت باملوافقة على استقدام 
العمالة ألصحاب األعمال مبوجب 
تصاريح عمل فكان ذلك من خالل 
وجود تقدير احتياج يسمح بذلك 
وبعد التحقق من ان املنشأة غير 
موقوفة إداريا م����ن قبل الوزارة 
فإذا ثبت ذلك أثناء التفتيش على 
البعض من أصحاب األعمال تسريب 
عمالة بسوق العمل، ما يعني عدم 
حاجة العمل الى هذه العمالة فإن 
ال����وزارة على الفور تقوم باتخاذ 

ضوء أح����كام القرار الوزاري رقم 
2001/136 والتعاميم امللحقة واحملدد 
بها القطاعات احليوية املسموح لها 

إصدار تصاريح عمل.
الذي  أما بخصوص اإلج����راء 
مت اتخ����اذه بحق هذه الش����ركات 
ومالكه����ا فه����ي ام����ا إحالتها الى 
اإلدارة العامة للتحقيقات لتحريك 
الدعوى اجلزائية ضدهم او إيقاف 
ملفاتهم وقفا إداريا او مخاطبة جلنة 
املناقصات املركزية لعدم إرس����اء 
أي مناقصات على تلك الشركات 
مستقبال ما لم يتم تعديل أوضاعها 
وتالفي املخالفات املنسوبة إليها.

أم����ا فيم����ا يخ����ص احلمالت 
التفتيشية فنود اإلفادة بأن الوزارة 

اإلجراءات القانونية جتاه صاحب 
العمل طبقا ألحكام املادة 97 و97 
مكرر من قانون العمل في القطاع 
األهلي. أما بشأن عدد العمالة التي 
كانت تخطط هذه الشركات إلدخالها 
الى الكويت بواس����طتها فإنه من 
الصعوبة حتديد عدد هذه العمالة 
إذ مادام لم يثبت دخولها البالد من 
خالل سمات دخول وتصاريح عمل 
فإن الوزارة لم تتمكن من حتديد 
أعدادها، حي����ث ان الوزارة تقوم 
بصرف العمالة املستحقة لصاحب 
العمل على ضوء تقدير االحتياج 
بجانب ان اس����تقدام هذه العمالة 
يكون بواسطة األنشطة املسموح 
لها بإص����دار تصاريح عمل على 

الزلزلة: »المالية« لم تتسلم أي طلب لتعديل قانون القروض
قال رئيس اللجنة املالية البرملانية النائب د.يوسف 
الزلزلة ان اللجنة املالية س���تجتمع غ���دا مع اجلهات 
احلكومية املعنية باخلطة االستراتيجية للدولة وهي 
وزارة املالية ونائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية، حيث س���تقدم اللجنة بعد هذا االجتماع 
تقريرها النهائي بخصوص اخلطة للمجلس ملناقشته 

والتصويت عليه، اما بخصوص ما ورد على لسان بعض 
اإلخوة الزمالء او مص���ادر حكومية كما ذكرت بعض 
الصح���ف ان اللجنة املالية لم تق���م بإدراج التعديالت 
املقترحة من قبل الن���واب على قانون املقترضني على 
جدول اعمالها فإننا في اللجنة املالية واالقتصادية لم 
نتس���لم اي تعديل من قبل االخوة النواب او احلكومة 

بعد جلسة 2009/12/23 ال من خالل رئيس املجلس وال 
من خالل التس���ليم املباشر للجنة وعليه كيف نبحث 
شيئا لم يتقدم به احد اما اذا مت حتويل اي تعديل قبل 
اجتماع اللجنة غدا االثنني فسيدرج على باب ما يستجد 
من اعمال ملناقش���تها وتقدمي التقرير للمجلس جللسة 

يوم الثالثاء.

الخرافي هنأ نظراءه في السودان
 وهاييتي وكوبا باألعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس األمة جاس���م اخل����راف���ي ببرق����يات 
تهنئ���ة الى كل من رئيس املجلس ال����وطن���ي أحمد ابراه��يم 
الطاه���ر ورئيس مجلس الواليات علي يحي���ى ع����بداهلل في 
جمهورية السودان، ورئيس مجلس النواب ليفايالنت لويس � 
جون ورئيس مجلس الشيوخ كيلي سي.باستني في جمهورية 
هاييتي، ورئيس املجلس الوطني لقوة الش���عب في جمهورية 
كوبا ريكاردو أالركون دي كيس���ادا، وذلك مبناس���بة األعياد 

جاسم اخلرافيالوطنية لبالدهم.

د.محمد العفاسي

الصيفي مبارك الصيفي

د.يوسف الزلزلة

الطبطبائي يشيد بجهود األمن في رأس السنة
اشاد النائب د.وليد الطبطبائي 
باجلهود التي بذلها املئات من رجال 
االمن في س���بيل متابعة ورصد 
التجاوزات على اآلداب العامة في 
ليلة رأس السنة، وقال ان وزارة 
الداخلية مدعوة الدامة هذا اجلهد 
طوال العام وفي اي مناسبة مماثلة 
يحتمل ان يسيء بعض مرضى 

القلوب استغاللها.
واضاف ان قوى االمن مطالبة 
بأن تكثف دورياتها خصوصا في 
مناطق املخيمات لردع املستهترين 
من ان يقلقوا أمن العائالت التي 
ترتاد البر للتنزه ولعطلة نهاية 

االسبوع او الشباب الذين يهددون السالمة العامة 
ويتسببون في حوادث مؤسفة بالسيارات او بعربات 

»البقي« و»الباجني« وغيرها، 
وقال ان موسمي الشتاء والربيع 
يشهدان الكثير من هذه التصرفات 

اخلارجة عن القانون والذوق.
وق���ال الطبطبائ���ي ان على 
وزي���ر الداخلي���ة واالخوة في 
قوى االمن اال يلتفتوا الى بعض 
من يحاول تصوير قيام رجال 
االم���ن بواجباتهم على انه تعد 
على احلريات الشخصية، وقال 
ان احلرية الشخصية ال تكون 
بانتهاك القانون والتجاوز على 
دين وقيم مجتمعنا الكويتي، وان 
الكويت  رجال االمن هم حصن 
� بع���د اهلل عز وجل � من املفس���دين في االرض 

واملعادين لهويتنا وثوابتنا.

د. وليد الطبطبائي

نظر� لتقاع�ض بع�ض �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لت�سجيل بالقيد �ملدين �سو�ء لهم �أو خلدمهم، تعلن 

�لهيئة �لعامة للمعلومات �ملدنية لل�سادة �ملو�طنني و�ملقيمني �إنه وبناءً� على ن�ض �ملادة �لثانية 

» ين�شاأ نظام للمعلومات املدنية يحتوي   82/32 من قانون نظام �ملعلومات �ملدنية رقم 

بالكويت«  املتواجدين  الكويتيني  غري  وكذلك  الكويتيني  جلميع  كامل  �شجل  على 

ون�ض �ملادة �ل�سابعة من قانون نظام �ملعلومات �سالف �لذكر » ... وعلى الأفراد امل�شار اإليهم 

يف الفقرة الأوىل من املادة الثانية من هذا القانون اأن يتقدموا لقيد انف�شهم يف نظام 

املعلومات املدنية وفقا للمواعيد ... « وعلـــى �ملـــــادة 33 من �لقـــانــــون ذ�تــــه علــى �أن »يعاقب 

بغرامة ل تتجاوز مائة دينار كل من يخالف اأحكام املواد 7 ، 12 ، 15 ، 22 ، 23 ، 25 

من هذا القانون . وتتعدد �لغر�مة بتعدد �ال�سخا�ض �لذين وقعت �ملخالفة يف �ساأنهم، ويجوز 

للهيئة �أن تت�سالح مع �ملخالف خالل خم�سة ع�سر يوما من حترير �ملح�سر على �أن يدفع مبلغ 

ع�سرين دينار عن كل خمالفة ولو تعدد �ال�سخا�ض �لذين وقعت يف �ساأنهم. 

وال يجوز �ل�سلح �إذ� مل ينفذ �ملخالف �الإجر�ء �لذي حتررت يف �ساأنه �ملخالفة خالل �ملدة �مل�سار 

�إليها بالفقرة �ل�سابعة.

وي�شري هذا اللتزام على رب الأ�شرة بالن�شبة لكل من :

1( الوالدان اإن وجدا وزوجته واأولده الق�شر وكذلك اأولده البالغني واأقاربه الذين 
يقيمون يف معي�شة واحدة .

2( اخلدم ومن يف حكمهم.
علمًا باأن �لهيئة �لعامة للمعلومات �ملدنية قامت بتحديد �أ�سماء �ملخالفني وكفالئهم �لذين 

قامو� بختم �القامة ومل يقومو� باإخطار �لهيئة و�إ�سد�ر �لبطاقة �ملدنية خمالفني بذلك ن�ض 

مو�د �لقانون �سالفة �لذكر.

وبناء على ما تقدم فاإن الهيئة �شتمنح مهلة للمخالفني حتى تاريخ 31 يناير 2010، 

اليه  امل�شار  التاريخ  قبل  دينار  ع�شرين  بواقع  الغرامة  ودفع  بال�شلح  �شتقبل  حيث 

و�شتطبق على املخالفني احلد الأق�شى للغرامة وهي مائة دينار يف حالة عدم التقدم 

بالت�شجيل خالل املدة امل�شار اإليها.

وميكن للمعنني باالأمر �لتقدم بالت�سجيل من خالل :

�أوال : مبنى �لهيئة �لرئي�سي - جنوب �ل�سرة .

ثانيا : مكاتب خدمة �ملو�طن �ملنت�سرة بجميع حمافظات �لكويت .

ثالثا : �أجهزة �ملغلف �ل�سريع و�ملنت�سرة بجميع �جلمعيات �لتعاونية .

و�إذ ت�سدد �لهيئة يف حث �ملو�طنني و�ملقيمني بالبالد و�ملتخلفني عن �لقيد بنظام �ملعلومات 

�ملدنية للتقدم �إليها لت�سجيل �أنف�سهم ملا للهيئة من دور حيوي يف دعم �تخاذ �لقر�ر وخطط 

�لتطوير و�لتنمية بدولتنا �حلبيبة، متمنني �لتعاون ملا فيه م�سلحة �لبالد.

�لهيئة �لعامــــة للمعلومـــــات �ملدنيـــــــــــة

The Public Authority for Civil Information
تطبيق غرامة مائة دينار للمتخلفني عن الت�شجيل بالقيد املدين

الصيفي يسأل عن النقل في مدارس األحمدي
وج���ه النائب الصيفي مبارك الصيفي س���ؤاال لوزيرة التربية 
د.موضي احلمود جاء فيه: بناء على ما وردنا من شكاوى عدة من 
معلمني ومعلمات وعاملني في منطقة االحمدي التعليمية تتعلق 
بع���دم العدالة في حتديد مراكز العمل والتنقالت العش���وائية في 
املدارس واالدارة، يرجى تزويدي بالتالي: نسخ من جميع قرارات 
النقل والندب التي متت للمعلمني واملعلمات واالداريني في مدارس 
املنطقة )االحمدي التعليمية( في الفترة احملددة من تاريخ 2009/8/20 
حتى نهاية دوام 2009/10/4، وتزويدي بنسخة من التحقيق ونتائج 
التحقيق في تسريب امتحانات الفصل االول للعام الدراسي 2008 
/ 2009 ملراحل النقل في مدارس الثانوية وما العقوبات التي متت 

بحق من قام بتسريب هذه االمتحانات؟


