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الوعالن لوزير الداخلية: عدلتم »جناسي« البعض 
من كويتي بالتجنس إلى »أصلية« لدوافع سنكشفها الحقًا

صفر: تعزيز رواتب المهندسين والعاملين 
في األجهزة التنفيذية والقائمين على تنفيذ مشاريع التنمية

دعا وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ألهمية تقليص 
اعمال الدورة املس���تندية لتنفيذ واقرار مش���اريع برنام���ج عمل احلكومة وخطة 
التنمية لتوفير الوقت الالزم لتنفيذهما مشددا على اهمية تعزيز رواتب املهندسني 
والقائمني على تنفيذ مش���اريع الدولة املستقبلية الستقطاب اخلبرات والكفاءات 

الدولية والعربية للعمل ضمن اجهزة الدولة التنفيذية.
وقال د.صفر في تصريح للصحافي���ني عقب االنتهاء من اجتماع جلنة متابعة 
تنفيذ برنامج عمل احلكومة البرملانية املخصص ملناقشة مشاريع وزارة االشغال 
العامة لسنة 2011/2010 يوم امس، ابينا العضاء اللجنة جميع مشاريع وزارة االشغال 
سواء في قطاع املشاريع االنشائية او قطاع مشاريع الطرق او املشاريع الكبرى او 
هندس���ة الصيانة والتي تبلغ كلفتها املالية بشكل اجمالي 3 مليارات دينار للسنة 
املالية املقبلة، مشيرا الى ان وزارة االشغال زودت اللجنة بجميع البيانات املتعلقة 
بهذه املشاريع وبرنامجها التنفيذي خاصة ان جزءا من هذه املشاريع سيتم تنفيذها 

في العام املقبل فيما يحتاج اجلزء اآلخر منها الى فترة من الزمن لتنفيذها.
وتابع صف���ر كما عرضنا للجنة بعض املعوقات التي تواجه مش���اريع الدولة 
بشكل عام ومشاريع وزارة االشغال بشكل خاص ومنها الدورة املستندية الجناز 

هذه املشاريع والتي تستغرق وقتا طويال لتنفيذ واقرار املشاريع، الفتا الى ان هذه 
الدورة املستندية تعد سالحا ذا حدين يضمن سالسة االجراءات ويعطل املشاريع 

في الوقت ذاته.
وشدد صفر على ضرورة تقليص اعمال الدورة املستندية للمشاريع في اجهزة 
الدولة وذلك من خالل جمع جميع االجهزة الرقابية للدولة في مكان واحد لضمان 
سرعة دورانها وبالتالي نصل لسرعة اقرار املشاريع وتنفيذها، مع ضرورة تعزيز 
رواتب املهندسني والعاملني والقائمني على تنفيذ هذه املشاريع الستقطاب اخلبرات 

والكفاءات العربية والعاملية للعمل ضمن اجهزتنا التنفيذية.
واوضح صفر ان تعزيز رواتب العاملني في االجهزة التنفيذية سيتم من خالل 
حزمة الكوادر املنظورة امام الفريق احلكومي، والتي ننتظر موافقة مجلس اخلدمة 
املدنية عليها، باالضافة الى تعزيز مصروفات الدعم لتوفير اجهزة احلاسب اآللي 
واالدوات التنفيذي���ة الالزمة للعاملني والقائمني على هذه املش���اريع الجنازها في 
اسرع وقت، الفتا الى ان الوزارة شددت ايضا على اهمية تكثيف الدورات التدريبية 
للمهندسني والعاملني في وزارة االشغال بجميع قطاعاتها لسد النقص في العاملني 

والرفع من كفاُتهم.

وجه النائب مبارك الوعالن 
اسئلة لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلال���د تتعلق بقضايا 
اجلنسية واملوقف القانوني الذي 
تتعامل به اجهزة الداخلية مع 
ابناء الكويتيني من امهات من 
فئة غير محددي اجلنسية ومدى 
انسجامها مع القوانني والنظم 
الدس���تورية وجاءت االسئلة 

وفق التالي:
يرجى افادتنا حول االساس 
القانوني المتناع وزارة الداخلية 
عن قيد أبناء املتزوجني من امهات 
من فئة غير محددي اجلنسية 
املركز  افادتن���ا حول  ويرجى 
امام اجلهات  القانوني لهوالء 

التابعة لوزارة الداخلية.
كم���ا يرج���ى افادتنا حول 
االش���خاص الذي���ن مت تعديل 
شهادة جنسيتهم من الثانية الى 
األولى وعن األشخاص الذين مت 
استبدال جنسياتهم من كويتي 
بالتجنس ال���ى كويتي بصفة 
اصلية مبينا س���بب التعديل 

وتاريخ���ه واالج���راءات التي 
متت بشأن ذلك واسماء اللجان 
القرارات  التي خرجت به���ذه 
واس���ماء اعضائها وسيرتهم 
الذاتي���ة ومحضر هذه اللجان 
واالجتماعات مع تزويدي بكشف 
كامل باسماء جميع من مت تعديل 
شهادة جنسيتهم منذ 1992/1/1 
حت���ى 2010/3/25 كما يرجى 
املراسيم  تزويدينا بنسخ عن 

الوزارة  تقييدهم في سجالت 
ومنحهم ش���هادات ميالد ام ال 
وما االس���باب في كل احلاالت 
وعلى أي أساس مت التعامل مع 
هذه احلاالت ووفق اي مستند 

أو رأي قانوني«.
من جانبه قدم النائب خالد 
الدولة  العدوة س���ؤاال لوزير 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ج���اء في���ه: ارجو 

الصادرة بهذا الش���أن وتاريخ 
نشرها باجلريدة الرسمية.

كما وجه سؤال لوزير الصحة 
يتعلق باملوقف الرسمي للوزارة 
مع ابناء الكويتيني من امهات 
من غير محددي اجلنسية وجاء 
نصه: »يرجى افادتنا عن كيفية 
تعامل اجهزة وزارة الصحة مع 
ابناء الكويتيني من امهات من 
غير محددي اجلنسية وهل يتم 

موافاتي بنص الفتوى والتشريع 
الذي صدر في عام 1988 بشأن 
الدول  ازدواجية اجلنسية مع 

االجنبية غير العربية.
وق���د منا ال���ى علمن���ا أن 
الس���ماح  الفتوى يجيز  نص 
بازدواجية اجلنسية مع بعض 
الدول االجنبية التي ال تسقط 
جنسيتها عمن حملها برابطة 

الدم او االقليم.

العدوة يطلب تزويده بنص الفتوى والتشريع الصادر عام 1988 بشأن ازدواجية الجنسية

بحث مع لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة مشاريع وزارة األشغال

خالد العدوةمبارك الوعالن

د.وليد الطبطبائي

الصيفي مبارك الصيفي

د.يوسف الزلزلةسعد زنيفر مخلد العازمي حسني مزيد

ناجي العبدالهادي

 د.جمعان احلربش

)متين غوزال(د. فاضل صفر واركان وزارته اثناء االجتماع عادل الصرعاوي ود. أسيل العوضي وعبد الرحمن العنجري خالل اجتماع اللجنة

الخرينج: هل صحيح امتناع الصحة عن إصدار 
شهادات ميالد لمواليد كويتيين أمهاتهم بدون؟

وّجه النائب مبارك اخلرينج سؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الس���اير جاء فيه: هل صحيح ان وزارة الصحة متتنع عن 
اصدار شهادات ميالد لالبناء الذين يحمل آباؤهم اجلنسية 
الكويتية، بحجة ان ام املولود البد ان تثبت جنسيتها االصلية 

وترفض الوزارة ان تقيد في خانة جنسية االم بدون؟

العبدالهادي: ما إجراءات »الشؤون« 
في تطبيق قوانين حماية المستهلك؟

الحربش: هل التزمت الشركة المنفذة 
بعقد توسعة مركز الدوحة الصحي؟

الطبطبائي يسأل عن التجاوزات 
اإلدارية والمالية في »الكهرباء«

الصيفي يقترح استبدال 
اإلشارات المرورية بالدوارات

قدم النائب د.وليد الطبطبائي س����ؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش����ريعان جاء فيه: منى الى علمنا ان بوزارة الكهرباء واملاء العديد 
من التجاوزات االدارية والتي نتج عنها العديد من التظلمات من قبل 

مهندسي وموظفي الوزارة لذا يرجى افادتنا باآلتي:
1- نس����خة عن القرارات الوزارية التي صدرت منذ بداية نوفمبر 

2009 وحتى تاريخه وكشف باسماء املستفيدين من هذه القرارات؟
2- نسخ من »كش����وف تقييم أداء املوظفني« الذين حصلوا على 

وظائف اشرافية من بداية نوفمبر 2009 وحتى تاريخه؟

قدم النائب الصيفي مبارك الصيفي اقتراحني برغبة جاء في االول 
اثبتت معظم الدراسات املرورية واخلاصة بان الدوارات املرورية تعتبر 
االجراء االمثل لتخفيف االزدحام املروري، لذا فانني اتقدم باالقتراح 
برغبة الستبدال االشارات املرورية في املناطق التالي ذكرها بالدوارات 
املرورية )ضاحية صباح الس����الم، العيدان، القصور، القرين، مبارك 
الكبير، الظهر، ضاحية جابر العلي، الرقة، هدية، العقيلة، الفنطاس، 
ابوحليف����ة، املنقف، الفحيحيل، االحم����دي، الصباحية، ضاحية علي 

صباح السالم(.

تفضلتم بها باجابتكم؟ ويرجى 
تزويدن���ا باملخالف���ات املالية 
واالدارية التي سجلتها وزارتكم 
واإلجراءات التي متت في هذا 
الصدد؟ واس���ماء اجلمعيات 
التعاونية التي خالفت القوانني 
ومت حل مجالس اداراتها من قبل 
وزارتكم؟ م���ع بيان ما مت من 
اجراءات جتاه املخالفات التي 
على أساس���ها مت حل مجلس 
االدارة؟ وما األسس واملعايير 
التي يتم عليها تعيني مجلس 
االدارة ف���ي حالة حل مجلس 
اإلدارة املنتخب؟ وما دور وزارة 
الشؤون في التوعية وبث ثقافة 
التعاون التي انشئت من أجلها 

اجلمعيات التعاونية؟

العقد وهل حصلت الشركة على 
أي مبالغ اضافية بس����بب اجراء 
بعض االوامر التغيرية خالل تنفيذ 
املشروع. ما اس����باب ومبررات 
تأخير اعادة افتتاح مركز منطقة 
الدوحة الصحي الكثر من س����تة 
اش����هر عن املوعد املعلن س����ابقا 
بش����أن اعادة تشغيله الستقبال 
اهالي املنطقة وما املوعد الرسمي 
اجلديد الفتت����اح املركز من اجل 
رفع املعاناة عن املراجعني وخاصة 
كبار السن منهم. كما قدم احلربش 
اقتراحا برغبة النارة طريق مشاة 
منطقة الدوحة الساحلي واملوازي 
لشارع أبوظبي الساحلي من اجل 
االستغالل االمثل له واحلفاظ على 

سالمة جميع مرتاديه.

والعمل على استقرار االسعار؟ 
مع بيان مباهية السلع التي مت 
التأثر بها ارتفاعا وهبوطا التي 

املخالفات واجلزاءات التي سجلتها 
الوزارة بحق الشركة املنفذة عن 
تسجيلها الي مخالفة في شروط 

ناج���ي  النائ���ب  وج���ه 
العبداله���ادي س���ؤاال لوزير 
الش���ؤون د.محمد العفاس���ي 
جاء في���ه: احلاقا الس���ئلتنا 
اليكم  التي ارسلت  البرملانية 
بتاريخ 22 فبراير 2010، حيث 
ج���اء في مع���رض ردكم على 
االسئلة في كتابكم املؤرخ في 
22 مارس 2010 مبا هو تأكيد 
مما اوضحناه أن هناك ارتفاعا 
طفيفا ومصطنعا باالس���عار 

والسلع في الكويت.
وعلي���ه يرجى االجابة عن 
السؤال التالي نصه: ما االجراءات 
التي  القانونية والسياس���ات 
اتخذتها الوزارة لتفعيل القوانني 
واثر ذلك على حماية املستهلك 

وجه النائب د.جمعان احلربش 
العامة  س����ؤاال لوزير الصح����ة 
د.هالل الس����اير جاء فيه: يرجى 
تزويدي بتاريخ االغالق الرسمي 
ملرك����ز منطق����ة الدوحة الصحي 
والذي اتخ����ذ متهيدا لبدء عملية 
التوس����عة والصيان����ة، مع ذكر 
بدء العم����ل الفعلي لها، وحتديد 
تاريخ االنته����اء منها وفق العقد 
الرسمي الذي ابرمته وزارة الصحة 
املنفذة، مع ضرورة  مع الشركة 
تزويدي بنسخة من العقد املبرم 

وتوضيح قيمته املالية.
املنفذة  التزمت الشركة  وهل 
للمشروع بتنفيذ كل البنود التي 
الفترة  العقد ووف����ق  تضمنه����ا 
الزمني����ة احملددة رس����ميا، وما 

المويزري للعفاسي: ما مدى صحة تعرض 
بعض المعاقين العتداءات جسدية؟

أسيل: ما قام به خريجو وخريجات أكاديمية 
سعد العبداهلل من عروض مدعاة للفخر

»حدس« تحتفي بمرور
 19 عاماً على إعالنها 

بمشاركة المهلهل والشاهين

وجه النائب شعيب املويزري سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل د.محمد العفاس���ي جاء فيه: ما مدى صحة ما نش���ر في 
صحيف���ة »الراي« في صباح امس حول تعرض بعض ابنائنا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة الى اعتداءات جس���دية؟ وهل تقدم اي 
مسؤول في وزارة الشؤون بالشكوى الى املجلس االعلى لشؤون 
املعاقني حول هذا املوضوع؟ وما االجراءات التي اتخذها املجلس 

األعلى لشؤون املعاقني في هذه الشكوى؟
يرجى س���رعة الرد على ما س���بق وفق تقرير تفصيلي مدعم 

باملستندات عن الظروف واملالبسات احمليطة بهذه الواقعة.

باركت النائبة د.اسيل العوضي خلريجي وخريجات اكادميية سعد 
العب����داهلل للعلوم االمنية تخرجهم في احلفل الذي اقيم حتت رعاية 
وحضور صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد واعربت العوضي 
في تصريح صحافي عن فخرها بشكل خاص بتخريج الدفعة الثانية 
من طالبات معهد الهيئة املس����اندة والبالغ عددهن 21 خريجة واصفة 
اخلريجات بأنهن »مدعاة للفخر وخير مثال لكفاءة املرأة الكويتية في 

خدمة مجتمعنا في كل املجاالت«.
واشادت العوضي بالعروض الرائعة التي قدمتها طالبات الهيئة 
العامة املساندة في حفل التخرج كفنون قيادة دوريات األمن وحماية 
املواك����ب والفنون القتالية دليل على ان املرأة والرجل في صف واحد 

حلماية الكويت واحلرص على سالمة املواطنني.

حتتفي احلركة الدستورية االسالمية في هذه االيام مبرور 
19 عام����ا على اعالنها في 31 مارس 1991، حيث تعقد »حدس« 
ندوة غدا بهذه املناس����بة تستضيف فيها كال من االمني العام 
األول للحركة الداعية د.جاسم املهلهل الياسني، والناطق الرسمي 
االول لها النائب السابق عيسى ماجد الشاهني وذلك في ديوانية 

الصانع في منطقة الروضة في الساعة الثامنة مساء.
وحول هذه الفعالية قال اس����امة الشاهني – عضو اللجنة 
السياسية )املؤقتة(: »سيكش����ف الضيفان الكرميان حقائق 
ووقائع تكشف الول مرة وتتعلق بحيثيات تأسيس احلركة 
الدس����تورية االس����المية في 13 اكتوبر 1990، من رحم حركة 
»املرابطون« وجلان التكافل االجتماعي، واعالن تأسيسها في 
31 م����ارس 1991 في فجر حترير كويتنا احلبيبة، وهي دعوة 
لكل املهتمني للتعرف على هذه الصفحات املميزة من تاريخنا 
الوطني، واألسس الفكرية التي قامت عليها »حدس« وحتدد 
مواقفها من القضايا العامة املختلفة«.واضاف الش����اهني ان 
العمل الشعبي اجلماعي واملنظم حماية للمكتسبات الدستورية 
وحقوق املواطنني، وان »حدس« وغيرها من التجمعات السياسية 
الوطنية، اضافة قيمة للتجربة الدميوقراطية الكويتية، وتطور 
طبيعي للدميوقراطيات حول العالم، ومن الواجب تعزيزها 
وتنظيمها بعيدا عن العمل الفردي والعشوائي، واختتم الشاهني 
تصريحه مشيدا بأن الفعالية ستبث على الهواء مباشرة عبر 

.»www.icmkw.org« :موقع »حدس« االلكتروني

5 نواب يقترحون تعديل قانون التأمينات االجتماعية

قدم النواب مخلد العازمي، 
حسني مزيد، د.يوسف الزلزلة، 
العدوة  س���عد زنيفر، وخالد 
اقتراح���ا بقان���ون بتعدي���ل 
بعض أحكام قانون التأمينات 
االجتماعي���ة الص���ادر باألمر 
األميري بالقانون رقم 61 لسنة 

1976، وجاء في القانون:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية 

من املادة 23 وبنصي البندين 
2، 3 من امل���ادة 59 من قانون 
التأمينات االجتماعية املش���ار 

اليه، النصوص التالية:
الفق�������رة الث��اني���ة م���ن 

امل�����ادة 23:
»يوقف أداء االشتراكات في 
التأمني عند بلوغ مدة االشتراك 
احملسوبة في هذا التأمني املقدار 
الالزم الستحقاق احلد األقصى 
للمعاش املنصوص عليه في 

الفقرة السابقة، ويستمر اإليقاف 
ولو التحق املؤمن عليه بعمل 
جدي���د بعد اخلروج من نطاق 

تطبيق أحكام هذا الفصل«.
البندان 2 و3 من املادة 59:

2- بلوغ املؤمن عليه سن 
الستني متى بلغت مدة اشتراكه 
احملسوبة في هذا التأمني خمس 

عشرة سنة.
3- بلوغ املؤمن عليه سن 
اخلامسة واخلمسني متى بلغت 

مدة اشتراكه احملسوبة في هذا 
التأمني عشرين سنة.

مادة ثانية

تض���اف فق���رة جديدة الى 
املادة 59 من قانون التأمينات 
اليه بعد  االجتماعية املش���ار 

البندين 2، 3 نصها التالي:
»ويكون استحقاق املعاش 
طبقا للبندين 2 و3 بناء على 

طلب املؤمن عليه«.

استبدال الفقرات الخاصة بوقف أداء االشتراكات للمؤسسة عند الوصول لسن محددة


