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وّجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال 6
لوزي���ر الداخلية بش���أن »الب���دون« الذين 
عدلوا اوضاعهم ثم رجعوا الى »بدون« مرة 

أخرى؟
وتساءل العنجري: كم عدد احلاالت التي 
متت؟ يرجى تزويدي بكشف يبني اسماءهم 
وجنسياتهم حسب جوازات السفر التي قدموها، 

ما السند القانوني الذي اعتمدته الوزارة إللغاء 
اقامتهم القانونية في البالد؟ ان كان السبب ان 
جوازاتهم مزورة فما االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة بحقهم؟ وهل متت احالتهم الى النيابة 
العامة؟ من هو القيادي الذي أمر ادارة اجلنسية 
باتخاذ هذا االجراء؟ ما االجراء الذي اتخذمتوه 

بحق هذا اخلرق الواضح للقانون؟

العنجري يسأل عن »البدون« الذين عدلوا أوضاعهم

وزارة الرتبـيـــــة
اعــــالن

عن حاجة وزارة الرتبية  اإىل �شغل وظيفة 

)�شائــغ بـرامـــج(

تعلن وزارة الرتبية عن حاجتها اإىل وظيفة �شائغ برامج :

ال�شروط الواجـب توافرها ل�شغل وظيفة �شائغ برامج :

1- اأن يكــــــــون حا�صـــاًل علــى بكـــــالــــــوريو�س نــظــــــم وتقنــــيـــــة املعــــــلـــــومــــات 

     )حا�صـــــب اآلــي( .

2- اأال يقل التقدير عن جيد.

3- اأن ال يزيد العمر عن )40( �صنة.

4- اإح�صار موافقة مبدئية من الكفيل واعتماده.

5- اجتياز املقابلة ال�صخ�صية.

تقدم الطلبات خالل الدوام الر�صمي على العنوان التايل :

مبنى الوزارة رقم )2( ال�صويخ  )�صالة ا�صتقبال املراجعني ( م�صحوبا بها 

امل�صتندات املنوه عنها :

) �صورة �صخ�صية عدد )6( - �صورة جواز �صفر - �صورة من املوؤهل  العلمي 

- المانع وموافقة الكفيل  - �صور عن الدورات التدريبية - �صورة من 

البطاقة املدنية اإن وجدت (

الحماد: 181 طالبًا وطالبة 
يحصلون على إعانات مالية

استشهد بدور العنزي في حل القضية

الصانع: موقفنا من قضية »البدون« مبدئي 
وطنيًا وإنسانيًا وإسالميًا

العام للحركة  قال االمني 
الدستورية االسالمية )حدس( 
د.ناصر الصانع ان احلركة 
اصدرت بيانا تؤكد فيه على 
املبدئي والثابت من  موقفنا 
قضية البدون واملنطلق من 
ثواب����ت وطنية واس����المية 

وانسانية.
وفيما يل����ي نص البيان: 
بيان من احلركة الدستورية 
االسالمية بخصوص االقتراح 
بقانون بشأن احلقوق املدنية 

واالنسانية للبدون.
تش����عر حدس باالس����ف 
الشديد من التقصير احلكومي 
البدون وتقاذف  ازمة  جتاه 
املش����كلة ما بني جلس����ات 
املتتابعة رغم  مجلس االمة 
البالغة واملتعاظمة  االهمية 
له����ذا املوض����وع احليوي، 
والذي ميس شريحة كبيرة 
الناس، وت����ود احلركة  من 
الدستورية االسالمية التأكيد 

على التالي:
التأكيد على موقف  اوال: 
حدس املبدئي والثابت املنطلق 
من مرتكزات وطنية وانسانية 
واسالمية ونعتز بأننا اول تيار 
سياسي قدم رؤية متكاملة 
للحقوق املدنية لفئة البدون 
عام 1996 عبر النائب م.مبارك 
الدويلة واقتراحه بقانون بهذا 
الشأن مرورا بالنائب خضير 
العنزي وجهوده التشريعية 
والبرملانية بذات اخلصوص، 
والنائ��������ب د.جمع��������ان 
احلربش ونشاط���ه الدائ���م 
وحضوره الفاعل في جميع 

مراح��ل القضي��ة وجلس����ات 
نقاشه��ا.

التأخر  ثانيا: تنتقد حدس 
املتواص����ل للحكومة في حل 
القضية من����ذ بداياتها االولى، 
امت����دادا لتأخره����ا في  تقدمي 
بدائلها ع����ن االقتراح بقانون 
املع����د، وانتظاره����ا للحظات 
االخيرة ك����ي ترف���ع عذره���ا 
بعدم جهوزيته���ا واحتم���ال 
بديل�������ة  وج����ود حل������ول 

لديه��ا.
البدون  ثالث����ا: حل ازم����ة 
ابعادها االجتماعية  وتخفيف 
وغيرها يعزز استقرار الوطن 
وامن مواطنيه، متى ما كانت 
احللول تصدر مع مراعاة كاملة 
لسيادة القانون ونسيج املجتمع 
والتزام����ات الكويت االقليمية 
والدولي����ة. رابعا: اس����تمرار 
وتعاظم ازم����ة البدون مظهر 
جديد ملش����هد دائم، وهو عجز 
مجلس الوزراء عن حسن ادارة 
البلد وترتيب اموره الداخلية 

املهمة واس����تمرار سياس����ات 
التأخر والتردد.

وفي اخلتام، تعرب احلركة 
الدس����تورية االس����المية عن 
املها باق����رار احلقوق املدنية 
واالنسانية لفئة البدون حتى 
تتضافر جهود جميع مكونات 
املجتمع الكويتي من مواطنني 
ومقيمني ف����ي حتقيق التنمية 
الكرمي في  املنشودة والعيش 
ظل دس����تور 1962 وشريعتنا 

السمحاء اخلالدة.

ق����ال نائب رئي����س الوزراء 
للش����ؤون القانوني����ة ووزي����ر 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلس����المية راشد احلماد ان عدد 
الطلبة احلاصل����ني على االعانة 
181 طالب����ا. جاء ذل����ك ردا على 
س����ؤال للنائب علي الدقباس����ي 
بش����أن صندوق االعانة وأسس 
املعايير لص����رف االعانة املالية 
للطالب الكويتيني وغير الكويتيني 

وشروط تقدمي االعانة.
وقال احلماد: ان اسس ومعايير 
ص����رف االعانة املالي����ة للطلبة 
الكويتيني وغير الكويتيني تقوم 
على حاجة الطالب للمساعدة وذلك 
وفقا ملا جاء ف����ي القرار االداري 
بشأن الئحة رعاية طالب العلم 
والتي مت اعتمادها من قبل جلنة 

التخطيط واللجنة الشرعية.
وقال: تنص الئحة رعاية طالب 
العلم في شروط الدعم املالي على: 
»ال يستحق الطالب احلاصل على 
اجازة دراسية براتب او بنصف 
راتب دعما ماليا«، مش����يرا الى 
ان من ش����روط منح الدعم »ان 
يكون الطال����ب منتظما بجامعة 
معتمدة ومتفرغا للدراسة فيها 
وال يعتد بأي دراسات جزئية أو 
مسائية او غير منتظمة )مستمع 
� زائر( او عن طريق املراسلة او 
االنتساب، علما بأن تلك الشروط 

تطبق على جميع املتقدمني لطلب 
املساعدة س����واء كان كويتيا او 
غير كويتي، وحول دراسة شرط 
ان يك����ون املتقدم لطلب االعانة 
عليه التزامات مالية، قال احلماد 
ان احدى ركائز املش����روع تقوم 
على حاجة الطالب للمس����اعدة 
وعلي����ه فقد نصت الالئحة ومن 
ضمن املستندات املطلوبة لبحث 
املالي:  الطالب للدعم  استحقاق 
»تقدمي افادة � في كل فصل دراسي 
� بأن عليه التزامات مالية حتول 
بني قدرته على س����داد الرسوم 
الدراسية«، مؤكدا انه يحق لطالب 
الدعم ان يتقدم بطلب املساعدة 
اذا كان غير موظف او مجازا من 

غير راتب.

راشد احلماد

»الداخلية والدفاع« توافق على قانون تنظيم الجيش
والعالوات والبدالت المخصصة للعسكريين

الصواغ يسأل العفاسي عن إضراب عمال مستشفى 
العدان وتسببه في متاعب للعديد من المرضى

أسيل: ما أسباب عزوف المستثمرين
عن االستثمار في المشاريع وفق نظام الـ B.O.T؟

وجهت النائبة د.اسيل العوضي سؤاال 
لوزير املالية مصطفى الش���مالي بشأن 
عزوف املستثمرين عن التقدم ملشروعات 

.B.O.T �وفق ال
وقال���ت العوضي: حازت املش���اريع 
التنموية الكبرى على اهتمام كبير من قبل 
القيادة السياسية في البالد ملا متثله من 
حتقيق لطموحات املواطنني في بناء الوطن 
ليكون على خارطة ال���دول االقتصادية 
املهمة باملنطقة، ومبا يتماشى مع حتويل 

الكويت الى مركز مالي وجتاري.
وقد منا الى علمي وجود بعض العوائق 
التشريعية في القانون بشأن نظام امالك 

الدولة فيما يتعلق بالتعدي���الت املقدمة 
عليه في القان����ون رقم 7 لس���نة 2008 
بتنظي���م عمليات البن�����اء والتش���غيل 
والتحويل واالنظمة املش���ابهة وتعديل 
بع����ض احكام املرسوم بالقان����ون رقم 
105 لسن����ة 1980 في ش�������أن نظ����ام 

ام����الك الدول���ة.
وتساءلت: عن مدى صحة ما يتردد عن 
وجود عزوف عن التقدم مبشروعات وفق 
قانون امالك الدولة من قبل املستثمرين، 
وبيان املشروعات واملبادرات املقدمة للجنة 
العليا لدراس���ة واجازة املشروعات التي 
تقام على امالك الدولة العقارية، يرجى 

تزويدي بكشف مفصل عن هذه املشروعات 
واس���باب عدم ابرام العقود اخلاصة بها 

حتى اآلن.
ومالحظ���ات اجله���ات املتعاملة ذات 
الصلة حول قانون امالك الدولة وتعديالته 
واملقدمة للوزارة متمثلة بغرفة التجارة 
والصناعة في الكوي���ت، والبنك الدولي 
واي جهة اخرى قدمت مالحظاتها حول 
التشريعية  القانون للوزارة، والعوائق 
الت���ي تراها احلكومة ف���ي قانون امالك 
الدولة وتعديالته ان وجدت���ه، واسباب 
ع���دم تقدمه���ا بتعديالت على القان��ون 

حتى اآلن.

وجه النائب فالح الصواغ س���ؤاال 
الش���ؤون االجتماعية والعمل  لوزير 

د.محمد العفاسي جاء فيه:
نش���ر ان عمال مستش���فى العدان 
اضربوا عن العمل مما س���بب ش���لال 
في املستش���فى وكان االضراب نتيجة 
امتناع الشركة عن دفع رواتبهم وجتديد 
اقامتهم، وقد تسبب ذلك في تعطل العمل 
في العيادات اخلارجية، وقد ألقى د.عادل 
العبدالرازق مدير املستشفى باللوم على 
الشركة، وقال ان العمال انتهت اقاماتهم 
منذ فترة طويلة وانهم يس���تعينون 
بعمال من شركات اخرى لتسيير العمل 
حتى يتم حل هذه املشكلة، وتابع انهم 
فوجئوا بهذا االضراب، وذكر في جريدة 

ان ه���ذا االضراب تس���بب في متاعب 
للمرضى خاصة كبار الس���ن وقد ادى 
الى اصابة احدى السيدات الكبيرات في 
السن بفقدان الوعي ومت نقلها الى قسم 
احلوادث، متسائال  عن مدى صحة هذا 
اخلبر، في حال عدم صحته فلماذا لم 
يتم الرد على ما نشر باجلريدة من  اي 

مسؤول داخل الوزارة؟
وتساءل: ف يحال صحة هذا اخلبر هل 
كانت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
على علم مبخالفات هذه الشركة؟ ومدى 
رقابة الوزارة على ش���ركات العمالة، 
هل قامت وزارة الصحة بإبالغ وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل عن الشركة 
املخالف���ة وعن العمال املخالفني؟ ومن 

املسؤول عن جتديد عقودهم؟ هل تتم 
متابعة الش���ركات على فترات زمنية 
قصيرة ام على فترات طويلة تس���مح 
للعمال بالعمل حتى بعد انتهاء اقاماتهم؟ 
ما دور الوزارة جتاه هذه املخالفات؟ وما 
االجراءات التي من املمكن ان تتخذها 
الوزارة جت���اه وزارة الصحة وكذلك 
جتاه الشركة املخالفة والعمال املخالفني 
لش���روط االقامة؟ وهل توجد شروط 
معينة تضعها الوزارة بالنسبة للعقود 
الت���ي يتم ابرامها ب���ني وزارة الصحة 

وشركات العمالة املختلفة؟
كما وجه الصواغ سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي جاء فيه: انه من خالل 
مسؤولية ادارة امالك الدولة في وزارة 

املالي���ة عن جميع املبان���ي واالراضي 
اململوكة من قب���ل الدولة لالنتفاع بها 
او تأجيرها للجهات املختلفة متسائال: 
ما املواق���ع املؤجرة لنقاب���ة العاملني 
الكويت؟ طالب���ا تزويده  في بلدي���ة 
بالعقد املبرم مع نقاب���ة العاملني في 
بلدية الكويت؟ وسند قبض االيرادات 
تفصيليا؟ وما مدة كل عقد ومتى بدأ؟ 
وما القيمة االيجارية لكل عقد؟ وهل مت 
زيادة هذه االيجارات بناء على االرتفاع 
بالقيمة االيجارية؟ وهل يجوز ان يتم 
استغالل او تأجير هذه العقود من خالل 
ما يسمى العقود بالباطن؟ وما االعمال 
او االنشطة التجارية املرخص ممارستها 

بكل عقد؟

أكد مقرر جلنة »الداخلية والدفاع« النائب ش���عيب 
املوي���زري ان اللجنة وافقت ف���ي اجتماعها امس على 
املشروع بقانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 32 لس���نة 1967 بشأن اجليش واملوافقة 
على 49 اقتراحا بقانون مقدم من النواب جاء ذلك في 

اجتماع اللجنة امس.
وأوضح املويزري انه مت حتديد اجتماع للجنة يوم 
االحد املقبل وذلك  بحضور وزارة الداخلية ملناقش���ة 
االقتراح���ات بالقوان���ني املدرجة على ج���دول أعمال 

اللجنة.
من جهة أخرى أعلن املويزري أن وفدا نيابيا يضم 11 
عضوا سيتشرفون الساعة العاشرة والنصف صباحا 
في قصر بيان مبقابلة صاحب السمو األمير ملناشدته 
عدم رد قانون »القروض« والذي أقره املجلس في جلسة 

)متين غوزال(عسكر العنزي وشعيب املويزري وفالح الصواغ خالل االجتماعاألربعاء املاضي.

خضير العنزي

د.اسيل العوضي

د. ناصر الصانع

د.وليد الطبطبائي

د.حسن جوهر

أعلن مقرر جلنة الشؤون 
النائب د.وليد  التش����ريعية 
الطبطبائي عن موافقة اللجنة 
على اقتراح باستحداث مكتب 
في مجلس االم����ة يعهد اليه 
النواب،  تخليص معام����الت 
يحظر بع����د ذلك على النواب 
تخليص معامالتهم مباشرة 

في الوزارات.
ك����ي يتفرغ����وا لعمله����م 
التشريعي والرقابي، موضحا 
ان اللجنة اقرت هذا االقتراح 
على ان يكون اقتراحا برغبة ال 
بقانون، وذلك حرصا منها على 
توفير وقت النواب وتفرغهم 
التشريعي والرقابي  لعملهم 
وترك اجراءات انهاء املعامالت 

جلهاز آخر.
واضاف ف����ي تصريح الى 
الصحافي����ني عق����ب اجتماع 
اللجنة امس ان وزارة الداخلية 
ابلغت اللجنة رفضها اقتراحا 
بضم االدارة العامة للتحقيقات 

الى النيابة.
فيما طلب����ت وزارة العدل 
مهل�����ة ثالثة اسابيع لتقدي����م 

قدم النائب د.حسن جوهر 
اقتراحا برغبة أكد فيه أن هواية 
سباق السيارات والدراجات 
املركبات  النارية وغيرها من 
البقي  العجالت، مثل  رباعية 
والبانشي، من الهوايات العاملية 
واحمللية التي حتظى بشغف 
الكثير من الشباب،  واهتمام 
مضيفا: كان الشباب ميارسون 
مثل هذه الهواية في الشوارع 
الرئيس����ية والطرقات العامة 
دون ضوابط ويعرضون بذلك 
أرواحه����م وأرواح اآلخري����ن 
للخطر، ناهيك عن إرباك حركة 
املرور في الشوارع الرئيسية 
وداخل املناطق السكنية، وملا 
كانت هذه الهواية قد حتولت 
الى مسابقات رياضية معتمدة 
الدول  العديد م����ن  ترعاه����ا 
واالحتادات الدولية وتعتبرها 

التطوعي.
واق����رار نظام للتأمني ضد 
البطالة، وتنظيم مهنة االرشاد 
النفسي وانشاء هيئة تنظيم 

االتصاالت.
وق����ال ان اللجن����ة وافقت 
اقتراح بش����أن السماح  على 
للعس����كريني بإعف����اء اللحى 
انطالقا من احلرية الشخصية 
لهم، معتبرا هذا القرار ردا على 
تعنت املؤسسات العسكرية 
التي رفضت في السابق ترقية 
العس����كريني بس����بب  هؤالء 

اللحى.
اللجنة  الى موافقة  واشار 
على اقت����راح برغبة باعتماد 
موازنة النش����اء مطار جديد 
للكويت، وحتويل ارض املطار 
احلالي الى منطقة سكني����ة.
كم����ا اعل����ن ع����ن موافقة 
اللجنة عل����ى اقتراح بتعيني 
مدققي احلسابات اخلارجيني 
للجهات ذات امليزانيات امللحقة 
واملستقلة، على ان يعهد الى 
وزارة املالي���ة او الهيئ�ة العامة 

لالستثم����ار تعيينهم.

الشباب وفي الوقت نفسه صقل 
وتوجيه مواهبهم وفتح املجال 
ملمارسة هواياتهم ونشاطاتهم 

املختلفة«.
وينص االقتراح على »قيام 
الدولة بإنشاء مضمار خاص 
لتنظيم وتأهيل هواية سباق 
السيارات والدراجات النارية 
املركبات رباعية  وغيرها من 
العجالت، مثل البقي والبانشي 
ذات الطبيعة الترفيهية وفق 
املعايي����ر الدولي����ة وتزويده 
بالتقنيات احلديثة، مع مراعاة 
متطلب����ات األمن والس����المة 
واالشراف على الشباب وتنظيم 
املسابقات والتدريب ملمارسة 
هذه الهواية بعيدا عن األماكن 
والطرقات العامة وحفاظا على 
أمن املرور وسالمة أرواحهم 

وأرواح اآلخرين«.

رأيها في هذا املقترح، مشي����را 
اللجنة اجل����ت هذا  ان  ال����ى 
املوض����وع حتى اجتم����اع 

السابع من مارس املقب���ل.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة 
رفضت باالجماع رفع احلصانة 
ع����ن النائبني مس����لم البراك 
الطاح����وس لتحققها  وخالد 
من وجود كيدية في الدعوى، 
في ح����ني وافقت اللجنة على 
مقترح����ات نيابية عدة وهي 
انشاء هيئة عامة لتنظيم العمل 

من فنون املغامرة الرياضية، 
وقال »كانت فئة الشباب من 
الشرائح املهمة في املجتمع التي 
متثل عصب حياته ونشاطه 
وحيويت����ه، وحرص����ا على 
احملافظة على س����المة هؤالء 

تحويل موقع المطار الحالي إلى »سكني« واستحداث مطار جديد

»التشريعية« توافق على استحداث مكتب 
في المجلس لتخليص معامالت النواب

وفقا للمعايير الدولية

جوهر إلنشاء مضمار خاص لتنظيم
وتأهيل هواية سباق السيارات والدراجات


