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قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون 
بشأن تنظيم حمالت احلج والعمرة مع اعطائه 

صفة االستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: تشكل وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية جلنة تس���مى »اللجنة العليا للحج 
والعمرة« ويصدر بتش���كيلها قرار من مجلس 
الوزراء بناء على عرض وزير األوقاف والشؤون 
االس���المية، وتضم في عضويتها مندوبني عن 
كل من وزارات األوقاف والداخلية واخلارجية 
والصحة وبلدية الكويت واالدارة العامة للطيران 
املدني، وللمجلس ان يض���م ايضا لعضويتها 

اعضاء من جهات اخرى.
م���ادة ثانية: تختص اللجن���ة العليا للحج 
والعمرة باالشراف على جميع اعمال احلج والعمرة 
داخل الكويت واململكة العربية السعودية، وعلى 

األخص املسائل اآلتية:
تنظيم االجراءات املتعلقة بتراخيص حمالت 
احلج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها 

فيمن يرخص لهم بتسيير هذه احلمالت.
وضع االشتراطات والضوابط الالزمة لضمان 
اداء احلجاج واملعتمرين ملناسك احلج والعمرة 
على الوجه األكمل وتوفير وسائل الصحة العامة 
والسالمة والراحة لهم سواء عند قيام احلمالت 
من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او االقامة 

باململكة العربية السعودية.
النظ���ر في األمور املتعلقة براحة وس���المة 
احلجاج واملعتمرين م���ن املقيمني بالكويت او 
الوافدين من دول اخرى اثناء عبورهم الى اململكة 

العربية السعودية.
النظر في املخالف���ات التي تقع من اصحاب 
احلمالت وتوقيع اجلزاءات االدارية عليهم على 

الوجه املبني بهذا القانون.
وتضع اللجنة الئحة بنظام عملها واالجراءات 
اخلاصة بعقد جلساتها واصدار قراراتها، ولها ان 
تستعني مبن تراه من غير اعضائها لالستئناس 

برأيه.
مادة ثالثة: ال يجوز تس���يير حملة حج او 
عمرة من الكويت اال بعد احلصول على ترخيص 
بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة، ويكون 

الترخيص ملدة سنة قابلة للتجديد.
م���ادة رابعة: ال يجوز ألي حملة من حمالت 
احلج والعمرة مغادرة الكويت الى اململكة العربية 
الس���عودية اال بعد ان يقدم املرخص له بها من 
مكتب ش���ؤون احلج والعمرة بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية ما يفيد بالتزامه باالشتراطات 
والضوابط املنص���وص عليها في هذا القانون 
والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له واحلصول 

على إذن من املكتب املشار اليه.
مادة خامس���ة: يلتزم املرخص له بتسيير 
حملة حج او عم���رة بتقدمي خطاب ضمان من 
احد البنوك احمللية املعتمدة بقيمة التأمني الذي 
تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة، وال يرد له 
هذا التأمني اال بعد التأكد من عدم ثبوت مخالفات 

ضد حملته.
مادة سادسة: يجب على من يرخص له بتسيير 
حملة حج او عمرة تنفيذ القرارات والش���روط 
الصادرة من اجلهات املختصة بالدولة لضمان 
اداء املناس���ك وتوفير وس���ائل الصحة العامة 

والسالمة والراحة للحجاج واملعتمرين.

مادة س���ابعة: تختص اللجنة العليا للحج 
والعم���رة بالنظر فيما يقع م���ن مخالفات لهذا 
القانون والقرارات املنفذة له او لشروط الترخيص 

او للقرارات الصادرة منها.
وعلى اللجنة ان تستدعي املرخص له لسماع 
أقواله فيما نسب اليه فإذا لم يحضر جاز نظر 
املخالفة في غيبت���ه ما لم يكن له عذر مقبول، 
وللجنة ان تعت���د بالتقارير واحملاضر املقدمة 
لها من املوظفني املنتدبني ملراقبة تنفيذ أحكام 

هذا القانون.
مادة ثامنة: اذا ارتكب صاحب احلملة مخالفة 
ألحكام هذا القان���ون او القرارات املنفذة له او 
القرارات الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة 
او لشروط الترخيص، فللجنة ان تصدر قرارات 

بتوقيع اي من اجلزاءات اآلتية عليه:
االنذار.

تس���ييل وصرف كل او بعض قيمة خطاب 
الضمان الذي قدمه املرخص له.

احلرمان من الترخيص لتسيير حملة حج او 
عمرة مدة ال تزيد على ثالث سنوات.

احلرمان من الترخيص لتسيير حملة حج 
او عمرة بصفة دائمة.

ويجوز ملن وقع عليه اي من اجلزاءات الثالثة 
االخيرة ان يتظلم م���ن ذلك الى وزير األوقاف 
والشؤون االسالمية خالل ستني يوما من تاريخ 
علمه بقرار اللجنة، او اخطاره به بكتاب موصى 

عليه بعلم الوصول.
وفي جميع األح���وال يكون قرار الوزير في 

التظلم نهائيا.
وال تخل هذه اجلزاءات باملسؤولية اجلزائية 

واملدنية التي قد تترتب على املخالفة.
مادة تاسعة: تودع املبالغ املسيلة واملنصرفة 
م���ن خطاب الضمان طبقا للمادة الس���ابقة في 
حس���اب خاص بأحد البنوك احمللية املعتمدة 
باسم اللجنة العليا للحج والعمرة، وللجنة ان 
تقرر األوجه التي يتم صرف هذه املبالغ عليها 
في مجال حتسني اخلدمات التي تقدم للحجاج 

واملعتمرين.
مادة عاش���رة: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة وبغرامة ال جتاوز خمسة عشر الف 
دينار وال تقل عن ألفي دينار او باحدى هاتني 
العقوبتني كل من خالف احكام املادتني الثالثة 

والرابعة من هذا القانون.
املادة احلادية عشرة: يكون للموظفني الذين 
ينتدبهم وزير األوقاف والشؤون االسالمية بقرار 
منه بصفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع 
من مخالفات ألحكام ه���ذا القانون او القرارات 
الص���ادرة تنفيذا له، وحترير احملاضر الالزمة 

واحالتها الى اجلهات املختصة.
املادة الثانية عش���رة: يصدر وزير األوقاف 
والشؤون االس���المية القرارات الالزمة لتنفيذ 

هذا القانون.
املادة الثالثة عش���رة: يلغى القانون رقم 58 

لسنة 1976 بتنظيم حمالت احلج املشار اليه.
املادة الرابعة عشرة: على الوزراء � كل فيما 

يخصه � تنفيذ هذا القانون.

قّدم اقتراحًا ألغى فيه القانون رقم 58 لسنة 1976

الطبطبائي: تشكيل لجنة عليا للحج والعمرة 
تختص بتنظيم إجراءات وتراخيص الحمالت القالف: ما األسباب القانونية واإلدارية والمالية 

لقيام وزير الشؤون بإلغاء إشهار نقابة األطباء؟
وج����ه النائب حس����ني القالف 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي بشأن 

نقابة األطباء.
وتس����اءل القالف: ما األسانيد 
القانونية التي استند إليها القرار 
ال����وزاري رقم 30/أ لس����نة 2010 
اخلاص بإلغاء إشهار نقابة األطباء 
الكويتية؟ وه����ل تتعارض هذه 
األسانيد مع قانون العمل اجلديد 
الذي وافق عليه مجلس األمة مؤخرا 
ونشر في جريدة الكويت اليوم؟ 
إذا كانت اإلجاب����ة بالنفي يرجى 
تزويدنا بنسخة من جميع األدلة 
التي تدعم  الرسمية  واملستندات 
إجابة الوزير بهذا اخلصوص؟ وما 
األسباب القانونية او اإلدارية او 
املالية او الفنية التي دفعت وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل إللغاء 
إشهار نقابة األطباء؟ يرجى تزويدنا 
بنسخة من جميع األدلة واملستندات 
الرسمية التي تدعم إجابة الوزير 
بهذا اخلص����وص، وهل يتعارض 
قرار وزير الش����ؤون االجتماعية 
والعمل اخلاص بإلغاء نقابة األطباء 
الكويتية مع االتفاقيات الدولية التي 
صادقت عليها الكويت بعدم تدخل 
السلطة في اجراءات وطريقة عمل 
النقابات العمالية؟ اذا كانت اإلجابة 
بالنفي يرجى تزويدنا بجميع األدلة 
واملستندات والقوانني التي تدعم 
رأي الوزارة بذلك؟ ونسخة من نص 
وعدد مواد هذه االتفاقيات الدولية 
اخلاصة بعدم تدخل السلطة في 

شؤون العمل النقابي؟

مذكرة

وطلب القالف تزويده بنسخة 
من املذك����رة املرفوعة من الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية لوزير 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
اخلاصة بقرار إلغاء إشهار نقابة 
األطباء الكويتية واملؤرخة بتاريخ 
2010/2/21؟ وم����ا التاريخ الفعلي 
الذي ب����دأ فيه تنفيذ القانون رقم 
ف����ي وزارة  2010/6 والعم����ل به 
الشؤون االجتماعية والعمل؟ وما 
تاريخ صدور القرار اخلاص بإلغاء 
إشهار نقابة األطباء؟ وهل جاء قرار 
اإللغاء بعد تنفيذ وتفعيل القانون 
رقم 2010/6؟ وقال: أوردت املذكرة 
اإليضاحية للمادة 108 من قانون 
العمل اجلديد رقم 2010/6 في شأن 
العمل في القطاع األهلي صورتني 
حلل منظمات أصح����اب األعمال 
والعمال: 1 � احلل االختياري بقرار 
يصدر عن اجلمعية العمومية وفقا 

لنظامها األساسي. 2 � احلل القضائي 
مبوجب حكم يصدر بناء على طلب 
ال����وزارة املختص����ة بحل مجلس 
اإلدارة تأسيس����ا ملخالفة املنظمة 
ألحكام القانون أو النظام األساسي، 
وقد أجازت املادة اس����تئناف هذه 
األحكام خالل 30 يوما من صدور 
احلكم لدى محكمة االس����تئناف. 
الفتا الى ان قانون العمل اجلديد 
قد ح����دد صورتني صريحتني � ال 
ثالث لهما � حلل منظمات أصحاب 
األعمال والعمال، اما حال اختياريا 
عن طريق اجلمعية العمومية او 
عن طري����ق احلل القضائي بحكم 
من احملكمة املختصة، فما السبب 
في قيام وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بحل نقاب����ة األطباء حال 
منفردا دون الرجوع الى احملكمة 
املختصة، كما نص القانون املذكور 
القانوني الذي  أعاله؟ وما السند 
الش����ؤون جتاوز  يجي����ز لوزير 
قانون العم����ل اجلديد الذي صدر 
عن مجلس األم����ة وصادق عليه 
صاحب السمو األمير، ليقوم بحل 
نقابة األطباء »حال منفردا« دون 
الرجوع الى احملكمة املختصة كما 
نصت املادة رقم 108 من القانون 
رقم 2010/6؟ يرجى تزويدنا بجميع 
األدلة والقوان����ني التي تدعم رأي 

الوزير بذلك.

تظلم

وتساءل: هل تقدمت اي جهات 
او افراد بتظل����م او احتجاج الى 
االجتماعي����ة  الش����ؤون  وزارة 
والعمل ض����د القرار الوزاري رقم 
10/أ لس����نة 2010 اخلاص بإشهار 
نقابة األطباء الكويتية؟ اذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدنا 
بعدد هذه الطلبات وأسماء اجلهات 
او األفراد الذين قدموها، ونسخة 
من هذه الطلبات، وردود الوزارة 
على ه����ذه التظلمات؟ كما يرجى 
توضيح األسانيد القانونية التي 
استندت إليها هذه التظلمات ضد 
قرار اإلش����هار؟ وه����ل كان لهذه 
التظلم����ات � ان وجدت � اي دور 
او مبرر قانوني في إصدار وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل لقراره 
رقم 30/أ لسنة 2010 اخلاص بإلغاء 
إشهار نقابة األطباء الكويتية؟ وهل 
قامت وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل مبخاطبة او استدعاء مجلس 
ادارة نقابة األطباء املنحل قبل قرار 
إلغاء إشهار النقابة لشرح أسباب 
اذا كانت اإلجابة بالنفي  اإللغاء؟ 
يرجى تزويدنا باألسباب التي حالت 

باإليجاب يرجى تزويدنا بنسخة من 
جميع الكتب واملراسالت الرسمية 
التي متت بني وزارة الشؤون وإدارة 
الفتوى والتشريع في خصوص 
إشهار نقابة األطباء بخالف النقابة 
املنحل����ة، وإن وجدت تلك الردود 
من الفتوى والتشريع فهل قامت 
وزارة الش����ؤون بالرد على جهة 
الطلب او التقدمي بعد ورود رأي 
الفتوى والتشريع للطلبات املقدمة 
بخالف طلب النقابة املنحلة؟ إذا 
كان����ت اإلجاب����ة باإليجاب يرجى 
تزويدنا بنس����خة من رد الوزارة 

على املتقدمني؟

وزارة الشؤون

وه����ل ق����ام مقدم����و الطلبات 
بالتظل����م او االحتجاج ضد قرار 
وزارة الش����ؤون بهذا الشأن بعد 
رأي الفتوى والتشريع؟ اذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدنا 
بنس����خة من جميع كتب التظلم 
املقدمة؟ هل تلقت وزارة الشؤون 
في تاريخ 2009/6/8 طلبا إلشهار 
نقابة األطباء استنادا الى القانون 
للقانون رقم 64/38 بخالف طلب 
النقابة املنحلة؟ اذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا بنسخة 
من جميع هذه الطلبات واملستندات 
املتصلة بها؟ وردود الوزارة عليها؟ 
كما يرجى تزويدنا بتاريخ الدعوة 
للجمعية العمومية التأسيس����ية 
ومكان عقدها وأس����ماء أعضائها 
التأسيسيني، ونسخة من اإلعالن 

املنشور بالصحيفة الرسمية؟

إشهار نقابة

هل تلقت وزارة الشؤون طلبات 
أخرى إلشهار نقابة األطباء وفقا 
للقانون 64/38 � سابقة او الحقة 
� لتاريخ 2009/6/8 بخالف طلب 
النقابة املنحلة؟ اذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا بنسخة 
من جميع هذه الطلبات واملستندات 
املتصل����ة، وردود الوزارة عليها، 
كما يرجى تزويدنا بتاريخ الدعوة 
للجمعية العمومية التأسيس����ية 
ومكان عقدها وأس����ماء أعضائها 
التأسيسيني، ونسخة من اإلعالن 
املنشور بالصحيفة الرسمية، واذا 
وجد الطلب املقدم بتاريخ 2009/6/8 
او اي طلب سابق او الحق له، وفقا 
للقانون 64/38 بخالف طلب النقابة 
املنحلة، فهل مت تقييد وتسجيل اي 
من هذه الطلبات بالس����جل العام 
لدى وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 

يرجى تزويدنا بنسخة من تواريخ 
وأرقام كتب الصادر والوارد لهذه 
العام  الرس����مية بالسجل  الكتب 
بالوزارة وجميع اإلدارات املعنية؟ 
وأسماء املوظفني الذين تسلموا هذه 
الطلبات ونسخة من كتب التسلم 
وتواقيع املوظفني املتسلمني لهذه 
الكتب الرسمية، واذا كانت اإلجابة 
بالنفي يرجى تزويدنا بالسبب الذي 
حال دون تسجيل هذه الطلبات في 
السجل العام في وزارة الشؤون او 
باإلدارات املعنية؟ وإذا وجد الطلب 
امل����ؤرخ بتاريخ 2009/6/8، او اي 
التاريخ، فهل  طلبات سابقة لهذا 
مت تس����جيلها في اي إدارة اخرى 
بالوزارة غير الس����جل العام؟ اذا 
كان����ت اإلجاب����ة باإليجاب يرجى 
تزويدنا باسم االدارة التي تسلمت 
هذا الطلب وتاريخ التسلم واسم 
املوظف الذي تسلم، ونسخة من 
توقيع تس����لمه للطلب؟ وهل قام 
املوظف املختص بتس����لم أوراق 
التأس����يس كاملة في هذا التاريخ 
ام كانت منقوصة وجرى استكمالها 
بعد تاريخ تسلمها على دفعات بأيام 
وتواريخ مختلفة؟ وهل قامت ادارة 
النقابية بتسلم طلبات  املنظمات 
أخرى، غير الطلب املقدم من نقابة 
األطباء املنحلة، خاصة بتأسيس 
نقابة لألطباء وفقا للقانون 64/38؟ 
اذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنا بعدد الطلبات التي وصلت 
إلدارة املنظمات النقابية؟ وتزويدنا 
بنسخة من هذه الطلبات وردود 

إدارة املنظمات النقابية عليها.

المنظمات النقابية

وتس����اءل: هل قام����ت وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل بإشهار 
أي نقاب����ات عمالية دون الرجوع 
الى ادارة املنظمات النقابية او من 
دون مخاطبتها رسميا بهذا الشأن؟ 
اذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدنا بعدد وأس����ماء النقابات 
العمالي����ة التي مت إش����هارها من 
وزارة الشؤون دون ان متر أوراق 
التأس����يس اخلاصة بها في إدارة 
املنظمات النقابية؟ واألسباب التي 
دفع����ت الوزارة الى إش����هار هذه 
النقابات دون الرجوع الى اإلدارة 
املختصة وهي املنظمات النقابية؟ 
وتزويدنا بنسخة من املستندات 
التي تثبت صح����ة أقوال الوزارة 
وتدعم رأيها بهذا الشأن؟ وما عدد 
وأسماء النقابات العمالية املشهرة 
في الكويت حت����ى تاريخ توجيه 

هذا السؤال؟

دون إخبار املجلس املنحل بقرار 
اإللغاء وأس����بابه. وهل قام وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل بتعيني 
مجلس إدارة جديد او بديل او مؤقت 
ملجلس نقابة األطباء املنحل حسب 
اللوائح والنظ����م املعمول بها في 
وزارة الش����ؤون في قرارات إلغاء 
او حل النقابات العمالية؟ اذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدنا 
بقرار اإلشهار اجلديد وأسماء أعضاء 
مجلس اإلدارة اجلديد وكل األدلة 
التي تثبت  الرسمية  واملستندات 
أحقيتهم في قرار التعيني واإلشهار؟ 
وإذا كان����ت اإلجابة بالنفي يرجى 
تزويدنا باألسباب التي حالت دون 
تعيني اي مجلس جديد أو بديل أو 
مؤقت حتى هذه اللحظة؟ وما مدى 
صحة التصريحات الصحافية التي 
ادعت ان وزارة الشؤون قد اكتشفت 
مؤخرا أوراقًا خاصة بطلبات سابقة 
إلشهار نقابة األطباء »مختفية او 
العام  مخبأة« منذ فترة بالسجل 
للوزارة، او في إدارات اخرى، لم 
يتم إرسالها الى اإلدارة املختصة 
بعد تسلم موظف السجل العام أو 
موظف اإلدارة املختصة لها آنذاك؟ 
اذا كانت اإلجابة بتأكيد صحة هذه 
املعلومات يرجى تزويدنا بنسخة 
من هذه األوراق املخبأة او املختفية، 
وما س����بب اختفاء هذه األوراق؟ 
وهل تتم تش����كيل جلنة حتقيق 
بهذا اخلصوص؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا بنسخة 
من تقرير جلنة التحقيق ونتائجها 

وتوصياتها بهذا الشأن؟
وتساءل القالف: هل توجد كتب 
أو مراسالت رسمية من إدارة الفتوى 
والتشريع لوزارة الشؤون او من 
الوزارة للفتوى، بخصوص إشهار 
نقابة األطباء � سابقة او الحقة � 
لتلك املؤرخة لصالح النقابة املنحلة 
في 2009/12/9؟ إذا كانت اإلجابة 

حسني القالف

الجسار وجوهر وأسيل والمال: من المعيب استشراء سلوكيات 
ال ترقى لمهنة التعليم في الجامعة العربية المفتوحة

العميـر: نثق بأداء الرفاعي والفهيد

العبدالهادي: انتهاء خدمة المتزوجة 
والعزباء بعد خدمة 15 سنة 

في تعديل على قانون التأمينات االجتماعية

ش����دد النائب د.علي العمير على أهمية حتري 
الدقة في املعلومات التي تتعلق بالقيادات الوطنية 
باجلهاز التنفيذي وعدم القاء التهم جزافا اعتمادا 
على ما ينقله بعض اخلصوم عن مسؤوليهم. وقال 
النائب العمير ان ما تعرض له االساتذة االفاضل مدير 
اجلامعة ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من 
تشكيك واتهام أمر ال يتمشى مع القسم الدستوري 
الذي نص على اهمية الذود عن مصالح املواطنني 
وال مع النصوص الدستورية التي أوجبت احترام 

الكرامة االنسانية.
وقال د.العمير ان مدير اجلامعة شخصية أكادميية 
لها دور بارز في العطاء وخدمة الوطن منذ دراسته 
للدكتوراه في الهندس����ة. حي����ث كان من املتفوقني 
وواصل عطاءه وأصبح عميدا لشؤون الطلبة ومتيز 

في عمله بشكل كبير حتى أصبح مديرا للجامعة. وقال د.العمير ان العداء 
الذي يضمره البعض ملدير اجلامعة افتقر الى فروس����ية االختالف ولم 
يستطع النيل منه، ونربأ بأن يتحمس بعض اعضاء السلطة التشريعية 

ويجعل من املجلس ساحة لقذف الناس مبا ليس فيهم.

أما فيما يتعلق باالسطوانة املشروخة والشبهة التي 
راجت عن شهادة د.الرفاعي، فإن الواجب عدم التعقيب 
على حكم احملكمة واالفتئات على حكم القضاء العادل، 
فق����د حكمت احملكمة وأنصف����ت د.الرفاعي ضد كل من 
ش����كك مبدى مصداقية االعتماد االكادميي بالشهادات 
التي حصل عليها الرفاعي. هذا من جهة ومن جهة اخرى 
فقد عمل د.الرفاعي ما يربو على 20 عاما ولم يش����كك 
أحد بشهادته، بل كان محط التقدير واالحترام وترقى 
في املناصب االش����رافية بالهيئة والتي منها عميد كلية 
الدراسات التجارية ومستشارا في العديد من البرامج 
العلمية حتى توج ذلك بتعيينه مديرا عاما، وقد عمل 
بإخالص وتفان في املشاريع الكبرى وفي إعادة الهيكل 
التنظيمي وفي تطوي����ر البرامج وفي اختيار الكفاءات 
م����ن أبناء الهيئة، وظل مدافعا ع����ن التعليم التطبيقي 

والتدريب ساعيا الى تطويره بشتى الطرق.
ويكفي ان املجمع التكنولوجي ال����ذي رأى النور يضم 3 كليات و5 
معاه����د مبنية على أحدث ط����راز وحتتوي على املختب����رات والورش 

وبكفاءة عالية.

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا لتعديل 
قانون التأمينات االجتماعية.

م��ادة أولى: يض�����اف الى املادة 17 فقرة 5 
الس���طر اخلامس من القانون املشار اليه كلمة 
والعزباء بعد ع���بارة املت���زوجة ول���يس لديها 

أوالد.

المطلقة واالرملة

املادة 17: يس���تحق املع���اش التقاعدي في 
احلاالت اآلتية:

5 - انتهاء خدم���ة املؤمن عليها املتزوجة، 
وكذلك املطلقة أو االرملة لغير االسباب املنصوص 

عليها في البنود السابقة.

 اذا كان لدى أي منهن أوالد متى بلغت مدة 
اش���تراكها في هذا الت���أمني خمس عشرة سنة، 
وكانت قد بلغت السن احملدد طبقا للجدول رقم 
)7/أ( املرف���ق بهذا القانون، وفي هذه احلالة ال 
يخضع معاشها للتخفيض املقرر بحكم املادة 

20 من هذا القانون.

المتزوجة والعزباء

ويسري احلكم املنصوص عليه في الفقرة 
الس���ابقة على املؤمن عليه���ا املتزوجة وليس 
لديها أوالد »والعزباء« وذلك في احلاالت وفقا 
للش���روط والقواعد التي يص���در بها قرار من 

الوزير بعد موافقة مجلس االدارة.

د.اسيل العوضي

ناجي العبدالهادي

صالح املال د.سلوى اجلسار

اللجن���ة  أعل���ن اعض���اء 
التعليمية د.س���لوى اجلسار، 
د.حسن جوهر، د.اسيل العوضي 
وصالح املال انه من املعيب ان 
يتعرض صرح علمي ش���امخ 
كفرع اجلامعة العربية املفتوحة 
إلى مهاترات بني  الكويت،  في 
املسؤولني هناك وتستشري فيها 
بعض السلوكيات التي الترقى 
الى مهنة التعليم كأمانة علمية 
ورس���الة قيمية تأسست تلك 

اجلامعة من اجلها.
واضافوا في بيان صحافي 
السلوكيات  مش���ترك ان هذه 
التي صدرت عن املدير االقليمي 
ألفرع اجلامعة العربية املفتوحة 
املالي،  ومبس���اعدة من نائبه 
خلقت توترا كبيرا انعكس ذلك 
على الطلبة واظهر ذلك استياء 
واضحا عند الكثير من االساتذة 
واالداريني مما يستدعي تدخال 
سريعا من جهة مسؤولة قادرة 
على حل املشكلة، بل اجتثاثها 
من جذورها وانهاء تداعياتها.

لذا نوجه مناشدتنا لرئيس 
مجل���س األمناء ف���ي اجلامعة 

العربية املفتوحة سمو األمير 
طالل ب���ن عبدالعزيز جلهوده 
املضنية في بناء ركائز تعليمية 
تعني األجيال احلاضرة والقادمة 
على التقدم واالزدهار، مطالبني 
سموه بالتدخل املباشر في حل 
املشكلة مبا يراه مناسبا حيث ان 
املدير اإلقليمي في الكويت يصر 
وبعناد على تهميش الكفاءات 
العلمي���ة وعرقل���ة توظي���ف 
املواطنني الكويتيني من حملة 
الش���هادات العلمية العليا، بل 

وتسريح بعضهم دون تبريرات 
مقنعة، والتسبب في ازعاج مدير 
اجلامعة � فرع الكويت � وعرقلة 
عمله اإلداري واألكادميي وهو 
على رأس فرع اجلامعة العربية 

املفتوحة.
كم���ا حمل أعض���اء اللجنة 
وزي���رة التربي���ة والتعلي���م 
املسؤولية كونها كانت تتبوأ 
املقعد نفسه وعلى دراية كاملة 
بأهمية ضمان بيئة علمية جاذبة 
للكف���اءات الكويتية من حملة 

الش���هادات العلمية العليا في 
اجلامعات اخلاصة متشيا مع 
سياسة البالد الداعمة واملشجعة 
لعم���ل املواطنني ف���ي القطاع 
اخلاص، وما يؤس���ف أن فرع 
اجلامعة العربية املفتوحة في 
الكويت ب���ات مقيدا بتدخالت 
املدي���ر اإلقليمي اجلديد خالفا 
للتعامل مع بقية األفرع األخرى 
مما يؤثر س���لبا على س���معة 
اجلامعة العربية املفتوحة في 

الكويت.

د.ضيف اهلل أبورمية

النائ���ب د.ضيف  أع���رب 
اهلل أبورمية عن استيائه من 
تصرفات احلكومة واعالناتها 
التي تثير الدهشة، ففي حني 
انها تدفع باجتاه فرض تأمني 
صحي عل���ى املواطنني تطرح 
املناقصات لتنفيذ مش���روع 
تش���ييد وصيانة مستشفى 
جراح���ي مبحافظ���ة البصرة 
العراقي���ة ومبنحة مقدمة من 

اموال الشعب الكويتي.
وقال أبورمية ان احلكومة 
الكويتية ال تبالي مبا يشعر 
به املواطنون من ألم وحسرة 
بسبب تدهور االوضاع الصحية 
في البالد، وتهرول لتحس���ني 
االوضاع الصحي���ة بالعراق 
الشهداء وقتل  متناسية دماء 

يكون هناك مقترح لتخفيف 
اعباء املواطنني وتستبيح املال 
العام في تقدمي الهبات للدولة 
التي غ���زت الكويت ودمرتها 
وش���ردت ش���عبها. واختتم 
أبورمي���ة تصريح���ه محذرا 
احلكومة من مغبة استباحة 
املال العام وتوزيعه كمنح في 
حني ان الشعب الكويتي يعاني 
من تدن���ي اخلدمات الصحية 
والتعليمية والكهرباء، اضافة 
الى القضايا االجتماعية االخرى 
مثل البطالة والقروض، ويجب 
على احلكومة أال تنسى ان املال 
العام هو ملك للشعب الكويتي 
وهي مؤمتن���ة عليه، ومنحها 
االموال للعراق هو عطاء من 

ال ميلك ملن ال يستحق.

الكويتيني  العراق لالس���رى 
والذين الي���زال العراق يدعي 

عدم العثور على رفاتهم.
واضاف ابورمية ان احلكومة 
تتباكى على املال العام عندما 

أبورمية: نستغرب طرح مناقصة لتشييد 
وصيانة مستشفى جراحي في البصرة

قدم النائب عس��كر العنزي 
اقتراح��ا برغب��ة أك��د فيه على 
خطورة الدور الذي يلعبه رجال 
الشرطة، الذين افنوا زهرة شبابهم 
في خدمة الوطن ولم مينعهم ذلك 
من استكمال حتصيلهم العلمي بل 
ان البعض منهم كان من املفروض 
ان يكون ضم��ن دورات الطلبة 
الضباط باعتبارهم حاصلني على 
الثانوية العام��ة والبعض اآلخر 
للح��صول  استكمل دراس��ته 
على الثانوية العامة والدب���لوم 
واحلص����ول عل��ى الش��هادة 
اجلامعة االمر ال��ذي ي��جب معه 
ان حت��رص وزارة ال���داخلية 
على اتاح��ة الس��بل ملكافأت���هم 

وتش���جيعه���م.
وينص االقتراح على: »اعادة 
دورة الترقية للح��صول على رتبة 
مالزم للعسكريني من وكيل اول 
ضاب��ط من حملة شهادة الدبلوم 
»ب��ع��د الثانوية العامة« ال���تي 
تستلزم دراس��تها سنت��ني في 
اخلدمة والذين قضوا في اخلدم���ة 
مدة عش��رين س��نة وبقوا في 

الرتبة احلالية سنتني«.

عسكر إلعادة دورة 
الترقية للعسكريين
 من رجال الشرطة

د.علي العمير


