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داعني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

الخرينج: عقود الزواج وشهادات الميالد 
للمواليد من حدود اهلل وعلينا أال نتجاوزها

ومن جانب آخر طالب اخلرينج 
بان يكون للحكومة موقف في غالء 
االسعار املستشري بالسوق من 
دون ان يكون للجهات املسؤولة 
موقف في احلد من التس����يب في 
اس����تغالل بعض التج����ار غياب 
الرقاب����ة في رفع اس����عار املواد 

االستهالكية والغذائية.
واضاف ال توجد رقابة حقيقية 
تنظم حقوق وواجبات ش����ركات 
املواد الغذائية ومواد التموين بأخذ 
الرسمي قبل رفع االسعار  االذن 
وهذا مخالف لنص القانون رقم 
10 لعام 1979 في ش����أن االشراف 
السلع وحتديد  على االجتار في 
اسعار بعضها وتنص املادة الثانية 
من القانون على انه يحظر العمل 
على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا 
مصطنع����ا ويعتبر من وس����ائل 
ذلك اذاع����ة اخبار غير صحيحة 
بني اجلمهور او تخزين او اخفاء 
كميات من السلع بقصد حتقيق 
ربح ال يكون نتيجة طبيعية لواقع 

العرض والطلب.
وأوضح اخلرينج ان االسعار 
اصبحت ترهق ارباب االسر واولياء 
االمور واصبحت عبئا كبيرا على 
عاتقهم ومصروفاتهم وهذا يهدد 
احلياة الكرمية للمستهلكني وذوي 

الدخل احملدود.

جميع البدون دون اخالل بالوثائق 
واملستندات وامللفات التي متلكها 
وزارة الداخلية او اللجنة التنفيذية 
للمقيمني بصورة غير قانونية او 
اجلهات االخرى موضحا ان عقود 
الزواج وشهادات امليالد للمواليد 
من حدود اهلل الت����ي تتطلب اال 
نتجاوزها وه����ذا ال يعني عندما 
نصدر عقد زواج للبدون او شهادة 
ميالده ان يستحق اجلنسية بل 
هي وثائق روتينية انسانية صرفة 
من اجل توفير حياة كرمية تصون 
كراماتهم وانسانيتهم خصوصا ان 
احملاكم تغص باالحكام النهائية 
في اصدار عقود زواج وشهادات 

ميالد لهم.

النائب مبارك اخلرينج  اشاد 
بطلب وزير الداخلية الشيخ جابر 
الوزراء  اخلالد وموافقة مجلس 
النهاء مشكلة الكويتيني املتزوجني 
من فئة غير محددي اجلنس����ية 
الصدار شهادات ميالد الوالدهم 
وعقود زواج رس����مية من وزارة 
الزوجة  العدل يقيد بها جنسية 

واالبن غير كويتي.
واضاف في بيان صحافي ان 
القرار جاء منصفا لهذه الفئة التي 
طال انتظار معاجلة حقوقها وبهذا 
يس����تحق مجلس الوزراء الثناء 
والش����كر على هذه اخلطوة التي 
تعبر عن ش����فافية ف����ي التعامل 
مع قضي����ة الكويتيني املتزوجني 
من الب����دون موضحا ان وزيري 
الداخلية والصحة وعداني بإنهاء 
هذا امللف وصدقا في وعدهما بطي 
هذا امللف الشائك وتعتبر خطوة 

نحو االصالح.
واش����ار اخلرينج الى ان هذه 
القضية ليست وليدة اللحظة بل 
حتدثنا عنها منذ عام 2006 ولكن 
الظروف السياسية كانت عائقا في 
انهائها ولكن تأتي متأخرا افضل 
من اال تأتي، النه ليس من املنطق 
والعقل ان يكون الكويتي بال عقد 
زواج واوالده بال شهادات ميالد.

ومتنى ان يسري هذا القرار على 

مبارك اخلرينج
سعد اخلنفور

الخنفور يشكر الحكومة إلنهاء مشكلة 
الكويتيين المتزوجين من »بدون«

القرار املذكور جميع  يشمل 
ابناء فئة »البدون« مع حق 
الدولة في االحتفاظ بالبيانات 
املتعلق���ة بهم في س���جالت 

الوزارة.
وأكد اخلنفور ان القرار وان 
أتى متأخرا لكنه أفضل من أال 
يأتي ويبقى وضع هذه الفئة 
على ما هو عليه ألن أمورهم 
كانت متوقفة متاما في وزارات 
الدولة بسبب تلك املشكلة التي 
ال ذنب لهم فيها، مؤكدا ان االمل 
الوزراء  معقود على مجلس 
ان يصدر قراار آخر يشمل به 
كافة ابناء »البدون« في اقرب 

وقت ممكن.

أعرب النائب سعد اخلنفور 
عن خالص الشكر والتقدير 
ملجلس الوزراء ووزير الداخلية 
النهائهم مش���كلة الكويتيني 
املتزوجني من فئة غير محددي 
اجلنسية )البدون( واملوافقة 
على اصدار الوثائق الرسمية 
لهم وألوالده���م وكذلك فيما 
يتعلق بتقيي���د كلمة »غير 
كويتي« في اخلانة اخلاصة 
لها في شهادات امليالد وعقود 
الزواج، مؤكدا ان ذلك يعبر عن 
التوجه االصالحي للحكومة 
مجتمعة ملعاجلة وضع هذه 

الفئة من الشعب.
أثلج  وقال اخلنفور »لقد 
صدورن���ا تصري���ح وزير 
الداخلية الفريق الركن متقاعد 
الش���يخ جابر اخلالد صباح 
امس املتعلق بقرار وموافقة 
الوزراء على اعتماد  مجلس 
وضع كلمة »غي���ر كويتي« 
ف���ي خانة جنس���ية أم أبناء 
الكويتي���ني املتزوج���ني من 
»بدون« في ش���هادات ميالد 
وعق���ود زواج هؤالء األبناء 
مع عدم االخ���الل بالبيانات 
املس���جلة في جلنة معاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية« معربا عن االمل ان 

الخرافي أقام حفل غداء للسامرائي
واستقبل وزير التجارة العراقي

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه امس وزير الدولة لش���ؤون مجلس النواب 
ووزير التجارة بالوكالة في جمهورية العراق د.صفاء 
الدين الصافي، حضر اللقاء رئيس الدائرة التجارية 

في السفارة العراقية املستشار شفيق التميمي.
ومت خالل اللقاء مناقشة املواضيع ذات االهتمام 
املشترك وسبل تعزيز التعاون املشترك بني البلدين 

الشقيقني.

من جانب آخر أقام رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس النواب 
في اجلمهورية العراقية د.إياد صالح الس���امرائي 
والوفد املرافق له، حضر املأدبة رئيس بعثة الشرف 
املرافقة النائب حسني احلريتي واالمني العام املساعد 
لشؤون العالقات العامة واالعالم هاشم املوسوي 
وعدد من كبار املس���ؤولني باالمانة العامة ملجلس 

االمة.

»المالية«: سقف مفتوح لرأسمال صندوق المعسرين
وعقوبات مشددة للبنوك غير الملتزمة بتعليمات »المركزي«

أنهت خالل اجتماع مطول تعديالت الحكومة والنواب على القانون

مصطفى الشمالي خالل االجتماع )متني غوزال( د. روال دشتي ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية أمس 

معصومة: البصيري أبلغنا معارضة الحكومة
لصندوق إسكان المرأة ونأمل إقرار القانون في جلسة اليوم

الراتب، وش����هرين بنصف راتب 
فضال عن حقها في االجازات بدون 
راتب والسماح لها مبرافقة مريض 
ورعاية مريض االسرة وحقها في 
مرافقة زوجها املوظف حال ابتعاثه 
للخارج، وهذه احلزمة من املزايا 

في صميم خدمتها.
وقالت ان اللجنة وضعت بندا 
يلزم املؤسسات احلكومية باجناز 
حضانات الطفال املوظفات وبالتالي 
فإن ظلم امل����رأة غير قائم، وفيما 
يخص املساعدات املالية لربة البيت 
اوضحت ان نظام املساعدات قائم 
ويوفر احلاجة مل����ن هو محتاج، 
متسائلة اي نظام في العالم يعطي 

املرأة امواال دون عمل؟!
وع����ن موق����ف احلكومة من 
التعديالت اوضح����ت أن اللجنة 
خاطبت الكثير من اجلهات وبعضها 
ابدى موافقت����ه، فهناك اتفاق من 
البع����ض واختالف م����ع البعض 
االخر، ووصلتنا رسالة من وزير 
املواصالت د.محمد البصري مفادها 
بأن احلكومة له����ا رأي معارض 
للصندوق االس����كاني، مؤكدة ان 
املشاريع ستكون مكلفة على الدولة 
ولكنه بسبب اهمال قضايا املرأة 

لسنوات.

واالجتماعات كانت مفتوحة ملن 
يريد احلض����ور وعدم احلضور 
امر راجع له����م، لذا حرصنا على 
عدم رفع التقرير الى بعد الواحدة 
والنصف امال في حضور النواب، 
وكنا مس����تعدين لسماع وجهات 
النظر رغم قناعتنا مبا توصلنا 
اليه متمنية اال تختزل حقوق املرأة 

في هذه اجلزئية.
املقترحات  الى ان  واش����ارت 
تضمن للم����رأة اجازة وضع ملدة 
70 يوما، وش����هرين بثالثة ارباع 

واملساواة ولنحتفل باالجناز الهام 
على جميع املستويات، كالرعاية 
الس����كنية، فمثل هذه املقترحات 
انتظرتها املرأة طويال، لذا نأمل من 
النواب ان يساعدوننا لكي نساعد 
املرأة وننصفها النن����ا كنا نريد 

الوصول الى البرملان النصافها.
وردا على اسئلة الصحافيني 
بخص����وص عدم دع����وة النواب 
الجتماعات اللجنة اشارت املبارك 
اربكت بس����بب  اللجنة  ان  ال����ى 
االس����تعجال نظرا لعامل الوقت 

على وليدها، مش����يرة الى رفض 
اللجنة حص����ول ربة املنزل على 
مخصص����ات مالية م����ن منطلق 
املس����اواة بني العاملني في الدولة 
مشددة على ضرورة موضوعية 
النقاش حول هذا املوضوع النه جاء 
بهدف انصاف املرأة وليس مبثل 

ما تقدم به بعض النواب.
وقالت نحن في جلسة اليوم 
نريد العنب للمرأة، ولنعمل لكي 
تطوي املرأة هذه الصفحة املريرة 
واآلن جاء الف����رج للمرأة بالعدل 

اكدت رئيسة جلنة املرأة النائبة 
د.معصوم����ة املب����ارك ان اللجنة 
انهت كل ما هو متعلق باحلقوق 
االجتماعية للمرأة ورفعت تقريرها 
للمجلس متضمنا ثالثة مقترحات 
تتعلق بالرعاية السكنية فإنشاء 
محفظة او صن����دوق بقيمة 500 
مليون دينار باالضافة الى بدائل 
االيجار، وااليجار املخفض والقرض 
االسكاني اذا ما كانت متزوجة من 

غير كويتي.
واش����ارت الى بعض القوانني 
التي مت ادخالها كالقوانني املدنية 
حيث مت تعديل 11 مادة منها الرعاية 
السكنية والتس����ليف واالدخار 
واحلقوق االجتماعية الذي ساوى 
بني النساء في العمل على مستوى 
املطلقة واملتزوجة فأصبح احلق 

واحدا للجميع.
واضافت ان اللجنة تطرقت الى 
حق الرعاية التعليمية والصحية 
والسكنية بخصوص املتزوجة من 
غير كويتي باالضافة الى حقها في 
كفالة زوجها واعفائها من رسوم 

االقامة واالقامة الدائمة لالبن.
وقالت ان اللجنة قررت الزام 
املؤسس����ات احلكومية بانش����اء 
حضان����ات حتى تطمئ����ن املرأة 

د. أسيل العوضي ود. معصومة املبارك ود. سلوى اجلسار وعلي الراشد خالل اجتماع اللجنة 

المطوع يطالب وزير المالية
بتعيين مدير عام جديد للجمارك

الدويسان يسأل الحمود عن قرارات
ندب أحد الدكاترة من الجامعة للتربية

مشددا على اهمية تدريب العاملني 
محليا وخارجيا.

اشار الى ان استمرار املشاكل 
وتقاعس االدارة في اجلمارك عن 
ضبط االمور ينعكس سلبيا على 
س���معة الكويت باعتبار املنافذ 
اجلمركي���ة ه���ي الواجهة التي 
تس���تقبل القادمني الى الكويت 
سواء كانوا اجانب او كويتيني.

وح���ول مالحظ���ة دي���وان 
احملاسبة عن استمرار متتع مدير 
عام االدارة العامة للجمارك بجميع 
االمتيازات الوظيفية ملنصبه رغم 
عدم وجوده على رأس العمل قال 
املطوع: وزير املالية مساءل عن 
تلك التج���اوزات نتيجة تبعية 
اجلمارك لوزارته وعليه تصحيح 
االوضاع معربا عن ثقته في الوقت 
نفس���ه بأن الوزير الشمالي لن 
التجاوزات  يسمح بوجود تلك 

وسيتخذ القرار املناسب.

مدي����ر التخطيط االس����تراتيجي 
اعتبارا م����ن 2010/2/14 بعد الغاء 
الن����دب الس����ابق لوظيفة )وكيل 
مس����اعد للتخطيط واملعلومات( 
وملدة عام وهذا التاريخ هو نفسه 

تاريخ ندبه لوظيفته السابقة؟
ادارة حتت  هل توجد هن����اك 
التخطيط االستراتيجي  مس����مى 
التنظيم����ي لوزارة  الهي����كل  في 
التربية أم انها اس����تحدثت؟ وفي 
حال استحداثها هل نالت موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية؟ وما السند 
القانوني لوجود مثل هذه االدارة 
واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي؟ 

وما حاجة وزارة التربية لها؟
ما اس����باب قيامك����م بإصدار 
قرار وزاري آخ����ر رقم 2010/234 
بتاريخ 2010/5/2 يتضمن تكليف 
املذكور القيام بأعمال وكيل مساعد 
للتخطيط واملعلومات، وقد سبق 
الغاء ندبه لتلك الوظيفة وفي هذا 
القرار يصب����ح للمذكور صفتان 
صفة تكليف بأعمال وكيل مساعد 
للتخطيط واملعلومات وهي مفتوحة 
غير مقي����دة بفترة زمنية وصفة 
اخرى تتعلق بندبه مديرا إلدارة 

التخطيط االستراتيجي؟
ملاذا لم يتم تعيني وكيل مساعد 
للتخطيط واملعلومات بصفة اصلية 

من داخل وزارة التربية.

الكويت  املقبل���ة م���ن تاري���خ 
بحاجة ماسة ملسؤولني على قدر 
املسؤولية خاصة في هذا املرفق 
احليوي في ظل توجه الكويت 
لتنفي���ذ خط���ة تنموية طموح 
ورغبة سامية في حتويل الكويت 

ملركز مالي وجتاري عاملي.
وقال ان املوظفني انفسهم في 
اجلمارك يش���تكون من ضعف 
املدير  الرقاب���ة نتيجة غي���اب 
العام مطالبا وزير املالية بتجديد 
الدماء في اجلمارك باختيار مدير 
قادر على حتمل تبعات املرحلة 

املقبلة.
وش���دد املطوع عل���ى اهمية 
التدريب املس���تمر للعاملني في 
اجلمارك لتطوير االداء والعمل 
ملواكبة ركب التقدم الذي يشهده 
العالم في هذا القطاع وما تشهده 
املنطق���ة من تط���ورات االحتاد 
اجلمرك���ي اخلليج���ي والعربي 

تواريخ صدور قرارات تشكيل تلك 
اللجان؟

ما املبالغ النقدية التي تقاضاها 
املذكور نظير مشاركاته في اللجان 
الفنية قبل ندبه لوكيل مس����اعد 
للتخطيط واملعلومات وبعد الغاء 

ندبه لتلك الوظيفة؟
ما أس����باب ن����دب املذكور من 
اجلامع����ة ال����ى وزارة التربية ثم 
الغاء ندبه؟ وهل هناك حاجة ماسة 
لتخصصه وعالقته����ا بالوظيفة 

املنتدب اليها؟
ما أسباب قيامكم بإصدار قرار 
وزاري آخر يحمل رقم 2010/232 
بتاريخ 2010/4/29 يتضمن ندب 
املذكور لوظيفة اخرى حتت مسمى 

النائب عدنان املطوع  طالب 
املالية مصطفى الشمالي  وزير 
باتخاذ قرار حاسم بتعيني مدير 
عام جديد لالدارة العامة للجمارك 
نظرا للمصاعب التي تش���هدها 
االدارة على م���دى عام ونصف 
العام من غياب املدير احلالي وعدم 

تواصله مع املوظفني.
ف����ي تصريح  وقال املط����وع 
صحافي انه على الصعيد النيابي 
ملسنا تقاعسا كبيرا في الرد على 
النيابية واالستفسارات  االسئلة 
نتيجة غي����اب املدير العام وعدم 
وجود رقاب����ة فاعلة داخل االدارة 
معربا عن استغرابه من حتمل وزير 
التي تقع  املالية لتبعات املشاكل 
في اجلمارك سواء على مستوى 
املوظفني او االجراءات والقرارات 
دون ان يفصل ف����ي االمر ويتخذ 

قرارا بتعيني مدير جديد.
واضاف املط���وع ان املرحلة 

وجه النائب فيصل الدويسان 
التربية ووزيرة  س����ؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: استنادا على القرار الوزاري 
رقم 2010/22 والصادر من قبلكم 
بتاريخ 2010/3/15 بشأن ندب السيد 
د.خالد الرش����يد االستاذ املساعد 
)بقسم الهندس����ة املدنية( للعمل 
بوظيفة وكيل مساعد للتخطيط 
واملعلومات بوزارة التربية اعتبارا 
من 2010/2/14 وملدة عام من حتمل 
وزارة التربي����ة مرتباته وبدالته 

ومخصصاته. 
من أسباب صدور القرار الوزاري 
املشار اليه بندب املذكور أعاله ثم 
ما أس����باب الغائه بنفس التاريخ 
في 2010/3/15 وبنفس رقم القرار 

2010/22؟
ما املبالغ املالية التي تقاضاها 
املذكور عند انتدابه لوظيفة وكيل 
مساعد للتخطيط واملعلومات وحتى 

الغاء انتدابه لتلك الوظيفة؟
هل مت ارسال املذكور في مهمات 
رسمية خارج الكويت قبل وبعد 
صدور قرار ندب����ه أو الغائه وما 
املبالغ املالية التي تقاضاها نظير 

قيامه بتلك املهمات الرسمية؟
- هل مت ارسال املذكور في جلان 
فنية شكلت بوزارة التربية بصفته 
رئيسا لها أو عضوا فيها مع ذكر 

فيصل الدويسان

وافقت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية خالل اجتماع مطول 
عقدته أمس بحضور وزير املالية 
مصطفى الش���مالي على تعديل 
»صندوق املعس���رين« متضمنا 
عقوبات جديدة على املؤسسات 
املخالف���ة للوائح البنك املركزي 
الى رأس���مال مفتوح  باالضافة 
للصندوق، فيما أبقت على نسبة 

االستقطاع البالغة %50.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
د.يوس���ف الزلزلة في تصريح 
للصحافيني عقب اجتماع اللجنة 

امس ان التعدي���الت التي تقدم 
بها النائب احمد السعدون كانت 
ضمن روح القانون ومتثل اعادة 
صياغة لبعض مواده، وبالفعل 
جاءت في موقعها الصحيح، الفتا 
الى انه مت االتفاق على ان تكون 
نسبة االستقطاع 50% كما كانت 
في السابق، مع التأكيد على ان 
تكون هناك محاس���بة للبنوك 
املخالفة الت���ي ال تلتزم بلوائح 
ونظم البنك املركزي التي تنظم 

عملية االقراض.
وأوضح ان س���قف رأسمال 

صندوق املعس���رين س���يكون 
مفتوح���ا، ألن احلكومة ال تعلم 
الذين  املواطن���ني  مس���بقا عدد 
س���يدخلون ف���ي تس���وية من 
خالل ه���ذا الصندوق، مش���يرا 
الى انه مت التأكيد كذلك على ان 
املقبلة سواء  القروض  تش���مل 
كانت املقس���طة أو االستهالكية 
الشركات التابعة لوزارة التجارة 
 بكل اش���كالها وان تدخل شبكة
ال� CINET مؤكدا ان املوافقة على 
ه���ذه التعديالت مت���ت بإجماع 

االعضاء اخلمسة احلضور.

وعن مصير القانون السابق 
الذي أقره املجلس بش���أن شراء 
الفوائد قال الزلزلة ان مجلس االمة 
هو من يقرر مصير هذا القانون 

من خالل التصويت.
وأوضح ان س���قف رأسمال 
صندوق املعس���رين س���يكون 
مفتوح���ا ألن احلكومة ال تعلم 
الذين  املواطن���ني  مس���بقا عدد 
سيدخلون في تسوية من خالل 
الى ان  هذا الصندوق، مش���يرا 
املوعد النهائي املقرر لالستفادة 
من الصندوق مل���ن حصل على 

قروض ه���و 2009/12/31، مؤكدا 
في الوقت ذاته ان حق التقاضي 
للبنوك الي���زال متاحا ولم يتم 

تعديل هذه املادة.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة 
العنجري  النائب عبدالرحم���ن 
أن الصيغ���ة اجلديدة لصندوق 
املعسرين متت بعد اجراء تعديالت 
تقدم بها بعض النواب، مؤكدا ان 
من ابرز ما جاء في هذه الصيغة 
فرض عقوبات رادعة على البنوك 
واملؤسسات التي ال تلتزم بلوائح 

البنك املركزي.


