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جامـعة الكويـت 

تعلن جامعة الكويت عن

حاجتها ل�سغل وظائف التالية للدوام امل�سائي

من ال�ساعة 2 ظهرًا حتى 9 م�ساًء 

) للكويتيني الذكور فقط (

للإ�ستف�سار : 24987008 - 24987011 - 24985402 - 24987619

ال�سروط واملوؤهل الدرا�سيمركز العملالوظيفة املطلوبةم

- موؤهل جامعي تخ�س�ص علوم املكتبات واملعلومات .اإدارة املكتباتاأمني مكتبة1

2

فنـــي
كلية العلوم

كلية الهند�سة والبرتول

- موؤهل جامعي يف التخ�س�سات التالية )علوم الأر�ص 

والبيئة / الإح�ساء وبحوث العمليات / الكيمياء / 

الفيزياء / هند�سة كمبيوتر/ هند�سة كهربائية / 

هند�سة مدنية(.

اأو دبلوم - تخ�س�ص منا�سب / ثانوية عامة + دورة 

�سنتان تخ�س�سية.

م�ساعد من�سق 3

عالقات عامة
- ثانوية + دورة �سنتان.نادي ال�سيافة

4

�سكرتري
كلية العلوم

كلية الهند�سة والبرتول

- دبلوم تخ�س�ص �سكرتارية / ثانوية عامة + دورة 

�سنتني يف تخ�س�ص ال�سكرتارية اأو ثانوية تخ�س�سية 

+ �سنتني خربة.

مفت�ص اأغذية5
اإدارة التغذية

- دبلوم يف التخ�س�ص اأو ثانوية عامة + دورة تدريبية 

تخ�س�سية .

�ســروط عامـــة :

- احل�سول على �سهادة الرخ�سة الدوليــة يف احلا�ســوب )ICDL( اأو )CID-IT( اأو )IC3( با�ستثناء 

وظيفة »مفت�ص اغذية«.

- اإجتياز املقابلة ال�سخ�سية.

- الأولوية خلريجي جامعة الكويت بالن�سبة لتخ�س�سات املوؤهالت اجلامعية )ذكور فقط(.

- الدوام الر�سمي �سيبداأ يف متام ال�ساعة الثانية ظهرًا.

- تقدم الطلبات اإعتبارا من 2010/5/9م وحتى 2010/5/20م على موقع الإنرتنت :

 ).ku.edu.kw( – وظـــائف �ساغـــرة

- اأو باإدارة ال�سئون الإدارية خالل اأوقات العمل من ال�ساعة )8( �سباحًا وحتى ال�ساعة )12( ظهرًا 

بق�سم املتابعة والإ�ستقبال .

الرئيس جاسم اخلرافي محييا الصحافيني يرافقه مبارك اخلرينج والعميد بسام الرفاعي ووليد العبد الرزاق

اخلرافي مستقبال رسامي الكاريكاتير عبدالرسول سلمان وعبدالرضا كمال

)متين غوزال( د.روال دشتي ود.يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون وناجي العبد الهادي خالل اجتماع اللجنة املالية أمس 

محمد هايف

انتقد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
بشدة محاوالت الضغط التي متارس على االعضاء 
خارج املجلس، مشددا على ضرورة احلفاظ على 

االجراءات الالئحية والدستورية.
وفي رده على سؤال في شأن اعتبار البعض 
قانون اخلصخصة بيعا للوطن، ووجود توجه 
لتنظيم اعتصام تقوده حملة »لن أبيع وطني« 
ق����ال اخلرافي: ان هذه مبالغة، متس����ائال: هل 
الوط����ن رخيص الى ه����ذه الدرجة ليباع بهذا 

االسلوب؟
واض����اف: ان علينا احلفاظ على اجراءاتنا 
الالئحية والدس����تورية، فنحن في مؤسس����ة 
دميوقراطية، ال مؤسسة »شوارعية«، والتصويت 
يكون في قاعة عبداهلل الس����الم وعلى االقلية 
احت����رام رأي االكثري����ة، مؤك����دا ان هذه هي 
الدميوقراطية احلقة والتي توجب علينا معاجلة 
مواضيعنا باحلكمة، والتي ستسود في النهاية 
وسنظل حريصني على بلدنا واالجيال القادمة 

وعالقتنا فيما بيننا.
واعرب اخلرافي عن امله في ان يكثف االعضاء 
جهودهم في اجناز القوانني داخل اللجان وقاعة 

عبداهلل السالم ال خارجها.
واوضح ان الرئاسة لم تتسلم بعد تقريرا 
من اللجنة املالية حول اخلصخصة، مشيرا الى 
ان توقيت مناقشة املداولة الثانية رهن بقرار 
املجلس، سواء كان ذلك في اجللسة املقبلة او 
اجللسة التي تليها، الفتا الى ان جدول االعمال 
يتضمن بندا يتعل����ق بانتهاء التصويت على 

اخلصخصة في املداولة االولى.
من جهة اخرى اس����تقبل اخلرافي مبكتبه 
امس رئيس جمعية الفنون التشكيلية الكويتية 
عبدالرسول سلمان ورسام الكاريكاتير وعضو 
اجلمعية فنان الكاريكاتير عبدالرضا كمال، وذلك 
مبناس����بة اصدار ادارة االعالم مبجلس االمة 
لكتيب تثقيفي وتربوي بعنوان »دستورنا.. 
سورنا« والذي جاء ثمرة تعاون مع اجلمعية 
واالمان����ة العامة مبجلس االمة، ويحتوي هذا 
الكتيب على رسوم كاريكاتورية تبسط بعض 
املواد الدستورية لوفود الطالب وطالبات املدارس 
الزائرة للمجلس، وقد مت التركيز على عدد من 

املواد الدستورية ذات الصلة مبفاهيم املواطنة 
واملشاركة وحقوق االنس����ان، وقدم الرئيس 
اخلرافي شكره لهذا العمل الى رسام الكاريكاتير 
عبدالرضا كمال ولرئيس اجلمعية عبدالرسول 

سلمان.

تعديالت الخصخصة

م����ن جانب����ه أكد رئي����س اللجن����ة املالية 
واالقتصادية البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة 
انه مت االنتهاء من النظر في التعديالت املقدمة 
على قانون اخلصخصة من النواب مشيرا الى 
ان اللجنة تبنت الكثير من هذه التعديالت التي 

بلغ عددها 57 تعديال.
وبني الزلزلة اهم هذه التعديالت وهي املادة 
اخلاصة بعدم تخصيص انتاج النفط والغاز 
وقطاعي التعليم والصحة، مشيرا الى ان اللجنة 
خلصت ال����ى ان تكون هذه املادة كما يلي: »ال 
يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي 
وقطاعي التعلي����م والصحة«، الفتا الى انه ال 

توجد عبارة بقانون كما كان في السابق.
واوضح الزلزلة انه مت����ت اضافة 4 مواد 
تتعلق بالعقوبات التي ستفرض على الشركات 
في حال عدم التزامها بالقانون، مبينا ان هناك 
مجموعة من النواب تقدموا بعدد من العقوبات 
وكان على رأسهم النائب احمد السعدون واضاف 
ان اللجنة تبنت كل هذه املقترحات حتى خلصت 
الى قانون متكامل حاز موافقة اللجنة باإلجماع 
مشيرا الى انه سيحال القانون الى مجلس األمة 

اليوم االثنني.
وللمجلس احلق في النظر بالتصويت عليه 
متى شاء سواء هذا األسبوع أو في اجللسات 

املقبلة.
واش����ار الزلزلة الى ان امل����ادة التي تلزم 
احلكومة بالس����هم الذهب����ي مت االتفاق عليها 

بإجماع االعضاء في اللجنة.
وع����ن التعليالت املقدمة م����ن كتلة العمل 
الشعبي قال الزلزلة ان النائب احمد السعدون 
تق��������دم ب�ت��عدي����الت كان����ت مجدي����ة اما 
التعدي����الت األخرى فتناغمنا بش����أنها م����ع 
احلكوم����ة على أنه��ا موجودة في مواد أخرى 

وباإلمكان االستفادة منها.
وأوض����ح ان اللجنة خرجت بقانون ميكن 

وصفه ب� »املتناغم مع احلكومة بشأنه«.
وكشف الزلزلة ان القانون حدد انه يجب ان 
تستمر نسبة العمالة الكويتية وزاد بأن تظل 
نسبة مجموع رواتب هؤالء محافظا عليها مشيرا 
الى ان اللجنة حرصت على أن تكون العمالة 

الكويتية هي األصل في هذا القانون.
وحول املرافق العامة قال الزلزلة ان احدى 
مواد القانون متن����ع تخصيص املرافق ولكن 

يباح ادارتها ضمن فترة معينة.

توافق نيابي - حكومي

م����ن جهته ب����ني عض����و اللجن����ة املالية 
واالقتصادية النائب خالد السلطان أن اجتماع 
اللجنة أمس أفض����ى إلى توافق بني احلكومة 
وأعضاء اللجنة بخص����وص التعديالت على 

قانون اخلصخصة.
وقال السلطان في تصريح للصحافيني ان 
التقرير النهائي سيحال إلى رئاسة املجلس، وهي 
التي ستحدد ادراجه على جدول أعمال اجللسة 
املقبلة، وحرصنا على مناقشة التعديالت كافة 

التي قدمت الى املالية من قبل النواب.
وذكر السلطان أن حظر االستفادة من قانون 
اخلصخصة يشمل الوزراء والنواب واقرباءهم 
م����ن الدرجة األولى حت���������ى ال يخرج علينا 
احدهم، ويقول إن اعض���������اء اللجنة املالية 
مس����تفيدون من القانون واحلظر معرف في 
املادة التاس����عة من القانون. وعن االعتصام 
الذي احتشد ملناهضة قانون اخلصخصة رد 
السلطان بأنه من املفترض ان القوانني حتسم 
حتت قبة البرملان، وليس من خالل االعتصامات، 
وهناك قنوات دستورية من األفضل اللجوء إليها 
للتعبير، فمن لديه تعديل على قانون، يقدمه 
الى اللجنة املختصة، وعموما ال يجوز فرض 

إرادة مجموعة على من ميثل األمة.
واكد السلطان ان االعتصام لن يؤثر على 
مواقفن����ا وما يهمنا مصلحة الكويت، واضاف 
مازحا: اما املعتصمون فوزعوا عليهم نس����خا 

من قانون اخلصخصة.

الخرافي تعليقًا على حملة »لن أبيع وطني«: على األقلية احترام رأي األكثرية 
و هل الوطن رخيص إلى هذه الدرجة ليباع بهذا األسلوب؟

اللجنة المالية البرلمانية أنهت مناقشة 57 تعديالً على »الخصخصة« ووافقت على القانون بإجماع أعضائها وترفع تقريرها للمجلس اليوم

هايف إلعادة بناء 
وتحديث المراكز 

الحدودية

قدم النائ����ب محمد هايف 
اقتراحا برغبة أكد فيه اهمية 
املراكز احلدودية السيما في 
اجلانب األمن����ي، وان املراكز 
احلدودية احلالية قد مر على 
انشائها فترة زمنية طويلة، ولم 
يتم تزويدها باالجهزة احلديثة 
التي تزيد م����ن فاعلية ادائها 
للدور املن����اط بها، مما يؤخر 
عمليات الدخول واخلروج من 
والى البالد، السيما في فترات 
الذروة في السفر، وكذلك االمر 
بالنسبة الجهزة الرقابة االمنية 
مثل الكاميرات التي تكون في 
جميع انح����اء املركز وترصد 

اي مشكلة.
وينص االقتراح على اعادة 
بناء وحتديث املراكز احلدودية، 
وتزويد املراكز بأحدث االجهزة 
املتقدم����ة لتس����هيل عمليات 
دخول v وخروج املسافرين، 
وتزوي����د املراك����ز احلدودية 
بكاميرات مراقبة تشمل جميع 
انحاء املراكز حلفظ س����المة 
املسافرين واملوظفني ولرصد 

اي جتاوزات.

أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي 
ان اقرار قانون اخلصخصة سيفتح 
الباب أم��ام هيمنة التجار على البلد، 
محذرا م��ن خطورة هذا القانون في 
ظل عدم وجود الضمانات احلقيقية 
التي حتفظ مصلحة الكويت والعاملني 
فيها. وق��ال الصيفي ف��ي تصريح 
للصحافي��ني ان جترب��ة تخصيص 
بعض القطاعات ف��ي الكويت أثبتت 
فشلها: متس��ائال: »ما الذي استفاد 
منه املواط��ن عندم��ا مت تخصيص 
محط��ات الوقود على س��بيل املثال 
وما االضافة اجلدي��دة التي حتققت 
ملصلحة االقتصاد الوطني«.واكد ان 
تلك التجربة وغيرها كانت سببا في 
اقصاء املواطن��ني العاملني فيها عن 
مواقعهم متحدثا عن أزمة املسرحني 
عن العمل في القط��اع اخلاص التي 
كانت خير مثال على عدم قدرة هذا 

القطاع على حتقيق النجاح.

رئيس مجلس األمة أستقبل رسامي الكاريكاتير سلمان وكمال

غادر إلى اسطنبول أمس لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر اإلسالمي

غادر البالد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ظهر امس متوجها الى مدينة اسطنبول للمشاركة 
ف���ي االجتماع الثاني املفت���وح لعضوية اللجنة 
التنفيذي���ة الحتاد مجالس ال���دول االعضاء في 
منظمة املؤمتر االسالمي. من جانب آخر استقبل 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في مكتبه أمس 
رسامي الكاريكاتير عبدالرسول سلمان وعبدالرضا 
كمال. حضر االستقبال أمني عام مجلس األمة عالم 
الكندري ومدير إدارة اإلعالم مظفر راشد ورئيس 

قسم الصحافة والنشر أمل املطوع.

الصيفي: الخصخصة تعني 
هيمنة التجار على البلد

v

السللطان: توافق نيابي ل حكومي على تعديلات »الخصخصة«


