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وافق����ت جلنة املراف����ق العامة 
مبجلس االمة برئاسة النائب احمد 
السعدون على االقتراح برغبة املقدم 
من النائب شعيب املويزري بشأن 
انشاء مطبعة حديثة مزودة بأفضل 
النظ����م التكنولوجية في الطباعة 
احلديثة تخت����ص بطباعة القرآن 
الكرمي لنشره وتوزيعه في الداخل 
واخلارج، عل����ى ان تتولى وزارة 
االوقاف والش����ؤون االس����امية 

االشراف على طباعته وتوزيعه.
من جانبه توجه النائب شعيب 
املويزري بالشكر اجلزيل الى اعضاء 
ومقرر ورئيس جلنة املرافق العامة 

الذين وافقوا على هذا املش����روع املهم، متمنيا ان يرى اهل الكويت هذا 
املشروع على ارض الواقع في القريب العاجل.

ومتنى املويزري ايضا ان تسارع احلكومة باملوافقة على هذا املشروع 
حتى نقدم ش����يئا لوجه اهلل، ويخدم شريعتنا االسامية، وحتى يرى 
»مصحف الكويت« النور، اسوة بالدول االخرى التي اصدرت طباعاتها 
اخلاصة باملصحف الشريف مثل السعودية، وقريبا ستصدر قطر الشقيقة 
مصحفها الشريف، الفتا الى ان الكويت ال تقل عن هذه الدول في االمكانات 

املادية والبشرية القادرة على انشاء مطبعة للقرآن الكرمي.
من جانب آخر استغرب النائب املويزري عدم موافقة جلنة شؤون 
املرأة واالس����رة البرملانية على االقتراح برغبة ال����ذي تقدم به يوم 15 
ديس����مبر 2009 بشأن اصدار قرار يرخص للمرأة املوظفة املتوفى عنها 
زوجها احلصول على اجازة خاصة مبرتب كامل من تاريخ انتهاء عدة 

الوفاة حتى بلوغ االوالد سن ال� 18 عاما أو زواج البنات.
وقال املويزري في تصريح صحافي: انني كنت امتنى موافقة جلنة 

املرأة واالسرة على اقتراحي هذا، 
مش����يرا الى ان املرأة التي يتوفى 
زوجها تبدأ مرحلة صعبة، وتواجه 
هي وابناؤها احلياة منفردين، ونظرا 
باقت����راح ملراعاة  لذلك فإنه تقدم 
الظروف الصعبة التي تواجهها املرأة 
مثل تربية االبناء ومتابعة تعليمهم 
واالنفاق عل����ى رعايتهم الصحية 
ومواجهة غاء املعيش����ة، وتوفير 

سبل احلياة الكرمية لهم.
واضاف املويزري ان كل ما سبق 
يس����تلزم بقاء األم مع ابنائها بعد 
وفاة زوجها، ليكونوا حتت نظرها 
وبني ايديها، وحتى ال يتأثر االبناء 

بفقدان والدهم ومعيلهم ومربيهم في نفس الوقت.
وتابع قائا: وكنت امتنى ان تشعر جلنة املرأة مبا ستواجهه اختها 
املرأة عند فقدانها لرب االس����رة ومعيلها الوحي����د من صعاب في هذه 
احلياة. وكانت جلنة شؤون املرأة واالسرة برئاسة النائبة د.معصومة 
املباركة قد رفضت املوافقة على اقتراح النائب شعيب املويزري بشأن 
اصدار قرار يرخص للمرأة املوظفة املتوفى عنها زوجها احلصول على 
اجازة خاصة مبرتب كامل من تاريخ انهاء عدة الوفاة حتى بلوغ االوالد 

سن ال� 18  أو زواج البنات.
واوضح����ت مقررة اللجنة النائبة د.اس����يل العوضي س����بب رفض 
االقتراح باجماع آراء اعضائها وهو ان مصلحة الوطن اهم من مصلحة 
الفرد، مشيرة الى ان هذا االقتراح سيؤدي الى استنزاف الكثير من موارد 
الدولة في الرواتب دون اداء عمل مقابل لها، فضا عما سيؤديه ذلك من 
حرمان املجتمع من العناصر النسائية الفعالة وافراغ سوق العمل من 

كوادره الفنية واملهنية.

د.ضيف اهلل أبورمية

ناجي العبدالهادي

شعيب املويزرياحمد السعدون

استغرب النائب د.ضيف اهلل 
أبورمي���ة صمت وزارة الدفاع 
فيما اثي���ر مؤخرا عبر بعض 
الدفاع  الصحف من أن وزارة 
سوف تستعني بجنود ومرتزقة 
م���ن النيبال يس���مون جنود 
»اجلورخا« لتعزيز امن الباد 
الش���خصيات  وحماية بعض 
املهمة وهذه إهانة ال تغتفر بحق 
الكويتي ومنتسبي  الش���باب 
وزارة الدف���اع والذين اثبتوا 
والءهم وانتماءهم وإخاصهم 
ألمن الوطن ورموزه في احلك 
الظروف، فإبعادهم عن حماية 

الشخصيات املهمة واالستعانة بأجانب ومرتزقة 
ليقوموا بعملهم تشكيك في والئهم وطعن في 

وطنيتهم.
وتس���اءل أبورمية في تصريح صحافي هل 
وصل العجز بوزير الدفاع الى االستعانة باملرتزقة 
حلماية الباد؟ واين معاهدات احلماية املليارية 

ناج����ي  النائ����ب  وج����ه 
العبدالهادي س����ؤالني لوزيرة 
التربي����ة ووزي����رة التعلي����م 
العالي د.موضي احلمود، جاء 

في االول:
أولت الدولة جا من اهتمامها 
بالعملية التعليمية في جميع 
مراحلها، وأكدت حرصها على أن 
يحقق التعليم غاياته التربوية 
والثقافية الهادفة والتي تتمثل 
في املناهج التعليمية للمراحل 
الدراسية، وما كان ذلك االهتمام 
اال وصوال إلى الرقي باملجتمع إلى 
أعلى درجات الرفعة واالرتقاء 

وتطوير ملكات الفك����ر لدى الطاب إلى أقصى 
مدى يحقق التكامل العلمي في إطار من مبادئ 
اإلسام احلنيف والتراث والقيم احلضارية للشعب 
الكويتي. ومع أهمية التزام وزارة التربية بهذه 
املبادئ، تناولت بعض الصحف احمللية أنباء عن 
حوار مع وكيلة وزارة التربية املساعد للمناهج 
والبحوث التربوية ورد به »أن إجراءات تعديل 
املناهج قد أضحت في مراحلها النهائية باالستعانة 
بالكوادر األجنبية«. ووصوال إلى حقيقة ما مت في 

مع ال���دول العظمى؟ اال تكفي 
املعاهدات حلماية حدود  هذه 
ألي���س من األفضل  الكويت؟ 
تعيني ك���وادر وطني���ة لهذه 
املهام بدال من هؤالء املرتزقة، 
خاصة ان هناك اكثر من 20 الف 
شاب كويتي يبحثون عن عمل 
ومس���جلني في ديوان اخلدمة 
املدنية منذ عدة سنوات والى 

اآلن لم يجدوا عمل؟
واختتم ابورمية تصريحه 
مطالبا وزير الدفاع بتوضيح 
األم���ر للرأي الع���ام الكويتي 
وما حقيقة االستعانة بهؤالء 
املرتزقة موضحا اننا كأعضاء مجلس األمة لن 
نسمح لكائن من كان بأن يستخدم امن الوطن 
مختبرا للتج���ارب وكفى وزير الدفاع التخبط 
في إدارة وزارته، والتشكيك مبنتسبي قواتنا 
املس���لحة الذين هم بعد اهلل سبحانه وتعالى 

الدرع الواقية ألمن هذا الوطن.

هذا الشأن، يرجى إفادتي باآلتي: 
ما اإلج����راءات التي متت حتى 
اآلن في عملية حتديث املناهج 
الدراس����ية في مراحل التعليم 
املختلفة؟ مع تزويدي بنتائج 
الدراس����ات والتوصيات  هذه 
ذات الصل����ة به����ا، وجاء في 
سؤاله الثاني: وصلنا عدد من 
الكويت  الش����كاوى من طلبة 
الدارس����ني في اخلارج السيما 
البكالوريوس بس����بب  طلبة 
ع����دم تفاعل رؤس����اء املكاتب 
الثقافية وامللحقني الثقافيني في 
سفاراتنا. وعليه يرجى موافاتنا 
باآلتي: كشف بأس����ماء رؤساء املكاتب الثقافية 
وامللحقني الثقافيني التابعني لوزارة التربية ووزارة 
التعليم العالي املعتمدين في س����فارات الكويت 
في اخلارج، هل هناك تقارير قدمت بتقييم أداء 
رؤساء املكاتب الثقافية وامللحقني الثقافيني، مع 
تزويدنا بكشوف من تلك التقارير، كشف بعدد 
الطلبة املبتعثني والدارسني في اخلارج وكشف 
بأسمائهم واجلامعات التي يدرسون بها وذلك 

خال اخلمس سنوات املاضية.

أبورمية يستغرب توجه »الدفاع« لالستعانة 
بجنود »الجورخا« لحماية الشخصيات المهمة

العبدالهادي يسأل وزيرة التربية 
عن إجراءات تحديث المناهج الدراسية

»لجنة المرافق« وافقت على اقتراح المويزري 
إنشاء مطبعة للقرآن الكريم

البعض يحملون »الجناسي« األوروبية واألميركية واإليرانية وبعض التجار حصلوا على العراقية 

الوعالن لوزير الداخلية: كفى عبثًا فأنت غير قادر على إنهاء 
ملف »البدون« واألمن وتفتح سياسياً »مزدوجي الجنسية«

قال النائب مبارك الوعان ان 
اثارة موضوع مزدوجي اجلنسية 
في هذا التوقيت بالذات يدل داللة 
واضحة على استخدام احلكومة 
لهذا امللف كوسيلة ضغط واثارة 
وملنع االحتقان السياس���ي امام 
استجواب وزير االعام، وأي ازمة 
سياس���ية تواجه احلكومة وهو 
اسلوب غير جيد متارسه احلكومة 
كلما عجزت عن مواجهة اي تصعيد 
نيابي، مبينا ان التعامل مع هذا 
السرية  امللف يتطلب شيئا من 
والهدوء وع���دم طرح املوضوع 
بهذه الطريقة التي تؤكد فعا ان 
الهدف االساسي ليس االصاح او 
تعديل االخطاء ان وجدت وامنا 
هو لاثارة السياسية واالعامية 
والدليل على ذلك انه في مجلس 
الوزراء متت مناقش���ة املوضع 
ودون س���ابق انذار ويدرج على 
اجللسة ودون مقدمات والغريب 
ان تقوم احلكومة املوقرة بتهديد 

املواطنني واش���عارهم بأنهم في 
دائرة اخلطر وان التهديد بسحب 
اجلناسي سيكون بشكل سريع وال 
ميكن التراجع عنه وكأن القضية 
اصبح���ت بعيدة ع���ن املوائمة 

السياسية واالجتماعية.
وأضاف الوعان ان هذا امللف 
وطرحه بهذا الشكل وتصديره ان 
مزدوجي اجلنسية هم من اململكة 
العربية السعودية فقط هو قلب 
للحقائق وهروب من الواقع، فكيف 
نثق بجهاز يقوم بتصدير املشكلة 
بهذا الش���كل ويحاول ان يخفي 
مامح عديدة منها؟ فاالزدواجية 
احلقيقية ه���ي ازدواجية الوالء 
التي نحن نخش���اها فعا فكيف 
يفسر البعض حصول اآلخرين 
اميركية وأوروبية  على جناس 
وايرانية وعراقية احيانا لبعض 
التجار الذين حصلوا عليها حفاظا 
على اماكهم، كما اعلنت وزارة 
اخلارجية في بداية التسعينيات، 

الترقيات االخيرة او الدورات التي 
منحت مؤخرا لبعض االس���ماء 
دون آخري���ن وجتاهل االقدمية 
والكفاءات وهو غير قادر ايضا 
عل���ى ان يتقدم قي���د امنلة في 
معاجلة ملفات متخمة كالبدون 
واألمن والفساد وجاء اآلن ليفتح 
ملف مزدوجي اجلنس���ية الذي 
نعتقد انه دفع اليه سياسيا وهو 
غير قادر عل���ى معاجلة قضايا 
ابسط ما يكون حلها او مواجهتها، 
مؤكدا بقوله نحن اكدنا مرارا ان 
معاجلة اي ملف امني وسيادي 
البد ان تكون بشيء من احلكمة 
والدراية السياسية بعيدا عن مربع 
املس���اومات والتاعب والتهديد 
للمواطنني فهذا امر ال يجوز التوجه 
اليه الن فيه مخالفة دس���تورية 
واضحة تكرس مبدأ التفرقة بني 
املواطنني وتتيح لآلخرين التاعب 
بثوابت دستورية. وطالب النائب 
الوعان احلكومة مبحاسبة اللجان 

واملسؤولني وأولهم الوزير اخلالد 
بشأن منح اجلنسية للبعض ومن 
ثم سحبها حيث اعتبر ان سحب 
اجلنسية هو اقرار بوجود خطأ 
في ذلك، فأين محاسبة املسؤول 
عن ذلك؟ وان كان العكس فلماذا 
يتم سحب جنسية هؤالء وتتم 
محاسبتهم ايضا بالتاعب مبصير 
هؤالء الناس، الذين ظلوا ضحية 
مس���اومات سياس���ية ال يقصد 
بها س���وى االس���اءة لهذا احلق 
السيادي والدستوري االصيل، 
داعيا احلكومة في نهاية حديثه 
اال تفتح ملفات هي في غنى عنها 
دون حل قضايا اكثر اهمية من 
غيره���ا وان املعاجلة احلقيقية 
والتي يراد بها االخاص لهذا البلد 
تكون مؤطرة باحلكمة واحلنكة 
التي تؤكد على حب  السياسية 
هذا الوطن والوالء لهذه االرض 

الطيبة.

مبينا ان احلف���اظ على الوحدة 
الوطنية التي تتشدق بها احلكومة 
يجب ان يكون عما وفعا واضحا 
وليس احرفا تكتب وش���عارات 
ترفع كما هو اآلن. وهاجم النائب 
الوعان وزي���ر الداخلية بقوله 
»اضعف ما يكون ليفتح حتقيق 
في جت���اوزات وكيل وزارته في 

مبارك الوعالن

الصواغ يستفسر عن سبب 
عدم شغل منصب عميد 
كلية الحقوق بالجامعة؟

وّجه النائب فالح الصواغ سؤاال 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ج��اء فيه: يرجى 
تزويدنا بسبب عدم شغل منصب عميد 
كلية احلقوق بجامعة الكويت ومنصب 
العميد املساعد لشؤون االستشارات 
العميد املساعد  والتدريب ومنصب 
العميد  العلمية ومنصب  للش��ؤون 
الطالبية، ويرجى  املساعد للشؤون 
تزويدنا بتاريخ شغر هذه املناصب، 
وإفادتنا باملبررات التي أدت الى تأخر 
إصدار القرارات الالزمة بشأنها وكذلك 
من يباشر االختصاصات املقررة لهذه 
املناصب، وايضا القرارات الصادرة 
عن إدارة اجلامعة بالتكليف أو اإلنابة 

من تاريخ شغرها.

الزلزلة يطلب تزويده 
بأسماء لجنة مقابلة 

المرشحين لمنصب مدير 
الخدمات بـ»التربية «

قدم النائب د.يوسف الزلزلة 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العال����ي د.موضي  التعلي����م 

احلمود جاء فيه:
أرج����و تزوي����دي باس����م 
وبيانات املوظف الذي مت ندبه 
ادارة اخلدمات  لوظيفة مدير 
العامة مع التسلسل الوظيفي 
له والشهادات احلاصل عليها 

مع تاريخ حصوله عليها.
كما أرجو تزويدي بالقرار 
الوزاري اخل����اص مبقابات 
الوظائ����ف االش����رافية داخل 
ال����وزارة، وتزوي����دي ايضا 
بقرار دي����وان اخلدمة املدنية 
اخلاص بالترق����ي للوظائف 
االش����رافية وآلي����ة تس����كني 
املوظف����ني وتعيينهم في هذه 
الوظائف. وأض����اف: وأرجو 
تزوي����دي بنتائ����ج مقابل����ة 
املرشحني لوظيفة مدير ادارة 
اخلدمات مع بيان اسم كل عضو 
من اعض����اء اللجنة والدرجة 
التي وضعها لكل مرشح، وفي 
عهد أي وزير مت تشكيل جلنة 
ملقابلة املرشحني لوظيفة مدير 
ادارة اخلدمات؟ واذا كان  في 
عهد السيدة نورية الصبيح 
ملاذا لم يتم اصدار قرار الندب؟ 
وما االسباب واملوانع القانونية 
التي عل����ى ضوئها لم تصدر 

السيدة نورية قرار الندب؟
وسأل أيضا: طبقا لقرارات 
ديوان اخلدمة املدنية هل يجوز 
قانونيا ترقية موظف مبسمى 
مراقب مكتب وندبه الى وظيفة 
مدي����ر ادارة؟ اذا كان اجلواب 
»نعم« يرجى تزويدي بجميع 

القرارات التي تسمح بذلك؟
وم����ا التوصيف الوظيفي 

ملدير ادارة اخلدمات العامة؟


