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  ١٧  يناير ٢٠١١ 

 يغادر البالد ظهر اليوم رئيس مجلس األمة جاسم محمد اخلرافي متوجها الى العاصمة  6 
االماراتية (أبوظبي) على رأس وفد الشـــعبة البرملانية باملجلس وذلك للمشـــاركة في 
الدورة الـ ١٣ الحتاد مجالس الدول االعضاء مبنظمة املؤمتر االســـالمي  والذي سيعقد 

خالل الفترة من ١٧ حتى ١٩ من الشهر اجلاري.
  ويضم الوفد امني سر الشعبة عسكر العنزي وأمني الصندوق صالح عاشور وعضوي 
الشـــعبة علي الدقباســـي ود.علي العمير اضافة إلى االمني العـــام مبجلس األمة عالم 

الكندري. 

 الخرافي إلى أبوظبي للمشاركة في اجتماعات مجالس منظمة المؤتمر اإلسالمي
 اوضح رئيس جلنة الشــــؤون املالية واالقتصادية النائب د.يوسف 
الزلزلة ان اللجنة اســــتمعت خالل اجتماعهــــا امس الى عرض من قبل 
احلكومة بشــــأن جتربتها في تبني املشاريع الصغيرة من خالل البنك 
الصناعي وشركة املشاريع الصغيرة.وقال الزلزلة في تصريح للصحافيني 
عقب االجتماع «انه قد تبني للجنة فشل احلكومة منذ ١٣ سنة في حتقيق 
االهداف املرجوة من هذه احملافظ ولذلك كان قرار اللجنة االستعانة بالبنك 

الدولي للمساعدة في صياغة قانون املشاريع الصغيرة». 

 الزلزلة: االستعانة بالبنك الدولي لقانون المشاريع الصغيرة

 عسكر يقترح تعديل قواعد 
الحجز على المرتب

ــكر العنزي   قدم النائب عس
ــون إلعادة تنظيم   اقتراحا بقان
قواعد احلجز على املرتب واألجر 
واملعاش التقاعدي، ويلغي االقتراح 
بعض مواد قانون املرافعات املدنية 
والتجارية واهمها الغاء املواد من 
٢٩٢ إلى ٢٩٨ وهي النصوص التي 
جتيز منع املدين من السفر أو 
النصوص  الغاء  حبسه، وكذلك 
ــز احلجز على املرتب  التي جتي
أو االجر أو املعاش التقاعدي او 
خصم جزء منه او النزول عنه، 
إال وفاء لنفقة محكوم بها، أو وفاء 
لدين مستحق على صاحب املرتب 
أو األجر أو املعاش التقاعدي أيا 
ــة كانت،  ــببه وألي جه كان س
ــة لدين النفقة،  وتكون االولوي
ــاوز الربع.وجاءت  ــا ال يج ومب
ــراح بقانون كالتالي:   مواد االقت
ــز على املرتب  «ال يجوز احلج
أو االجر أو املعاش التقاعدي أو 
خصم جزء منه أو النزول عنه 
إال وفاء لنفقة محكوم بها أو وفاء 
لدين مستحق على صاحب املرتب 
أو االجر أو املعاش التقاعدي أيا 
كان سببه وألي جهة كانت وتكون 
ــن النفقة، ومبا ال  االولوية لدي

يجوز الربع». 

 «الصحية» تناقش األربعاء المقبل «األغذية الفاسدة»

 عاشور: إضافة مادة لقانون التأمين الصحي
  إلعفاء أوالد الكويتية من الرسوم

 «العمل الوطني»: إسقاط ما يحدث في تونس 
على الكويت نرفضه جملة وتفصيالً 

 أصدرت كتلة العمل الوطني أمس بيانا جاء 
فيه:

  قال الحق تبارك وتعالى في منزل كتابه:
  (وإذا قيل لهم ال تفســـدوا في األرض قالوا 
إنما نحن مصلحون، أال إنهم هم المفســـدون 

ولكن ال يشعرون) البقرة: ١١ ـ ١٢.
  لقد تابعت كتلة العمـــل الوطني لألحداث 
التاريخية التي تشـــهدها تونس معبرين عن 
احترامنا لرغبة الشعب الكويتي الشقيق في 
تبرير شـــؤونه الداخلية، ومـــا صاحبها من 
تصريحات وما تتضمن من محاوالت إلسقاط 
مباشـــر أو غير مباشر لما حدث بتونس على 
الكويت، وهو األمر الذي ترفضه الكتلة جملة 
وتفصيـــال فما يهمنا اســـتخالصه من أحداث 
تونس هو تعميق اعتزانا بانتمائنا للكويت التي 
يحكمها دستور جاء باتفاق راسخ بين الحاكم 
والمحكوم، حيث ال توجد ثمة مقارنة بين ما 
ننعم به بالكويت من إدارة للدولة في ظل دستور 
ينظم صالحيات جميع السلطات باتفاق راسخ 
بين الحاكم والمحكوم، ويؤكد باألساس على 
حريات وكرامات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم 
في ظل ترابط وتماســـك الجبهة الداخلية في 
مواجهة الكثير من التحديـــات التي واجهتها 
الكويت ولعل ابرزها في التاريخ الحديث هو 

الغزو العراقي الغاشم على الكويت.
  وإننا نؤكد في هذا الصدد على هذا الجانب 
ال نغفل وبكل وضوح وشفافية أن هناك الكثير 
من ممارسات الفســـاد وضرب القانون والتي 
تعكســـها تقارير المنظمات الدولية وها نحن 
متعاضدين ومتعاونين من خالل ممارســـتنا 

الدســـتورية كأعضاء بالمجلس ســـاهمنا مع 
المخلصين من أبناء هذا البلد سواء من خالل 
اصدار مزيد من التشريعات للحد من ممارسات 
الفساد والعبث بالمال العام وكذلك من خالل 
االدوات الدستورية سواء األسئلة البرلمانية 
أو لجان التحقيق أو االستجواب بهدف فرض 

هيبة القانون.
  إن مـــا نمارســـه من العمل السياســـي من 
خالل عضويتنا بالمجلس تحتم علينا تحمل 
مسؤولياتنا في توجيه الرأي العام بشكل مباشر 
أو غير مباشر بما يخدم قضايا الوطني وبما 
يحفـــظ وحدتنا الوطنيـــة دون أي تنازل عن 
حقنا في الممارســـة الحرة في حق استخدام 
االدوات الدستورية المتاحة من باب ال إفراط وال 
تفريط، ألنه في حال عدم فهم ما نريد توصيله 
أو التعبير عنه للرأي العام قد تتبعه اسقاطات 

ال يحمد عقباها.
  والكتلة إذ تؤكد أن الكويت لم ولن تبخل في 
المستقبل بالمزيد من أوجه االنفاق مستذكرين 
أن كافة أوجه الصرف مستحقة وعلى سبيل 
المثال ال الحصر دعم استهالك الكهرباء والماء 
والرعاية االجتماعية والصحية وبدل االيجار 
وخفض تكاليف المعيشة عن طريق دعم السلع 
الغذائية واالعفاء من قـــروض عقارية ومنح 
زواج وفوائد قروض عقارية واعانات ورسوم 
دراســـية وتعليم طلبة، وهـــذا بخالف ما أقر 
مؤخرا من قانون اسكان المرأة باإلضافة إلى 
قانون صندوق المتعثريـــن وغيرها لما فيه 
تعزيز للحياة االجتماعية الكريمة للمواطنين 

بجميع جوانبها.

 تباين نيابي حول اختيار مدير الجامعة 
 أسيل والمال يحذّران من تسييس المنصب والجسار تؤكد صحة إجراءات لجنة االختيار 

 تباينــــت اآلراء النيابية حول 
تعيني مديــــر جديد للجامعة بني 
حتذير من تسييس املنصب وتأكيد 
على صحة اجراءات اللجنة، وفي 
هذا اإلطار حذرت النائبة د.اسيل 
العوضي من تسييس املؤسسات 
التعليمية واالخالل باستقالليتها 
وذلك مع قرب تسمية املدير العام 
اجلديــــد جلامعة الكويت، وقالت 
العوضي: تواردت معلومات مؤخرا 
عــــن محاولة تيارات سياســــية 
التأثير في عمل  وجهات متنفذة 
اللجنة املكلفة من وزيرة التربية 
العالي الختيار  التعليم  ووزيرة 
مديــــر اجلامعة اجلديــــد، وذلك 
من خالل الضغط على اعضائها 
والدفع باجتاه ترشــــيح اســــماء 
معينــــة مرتبطة بتلــــك اجلهات 
سياســــيا ومصلحيا، مذكرة بأن 
جامعة الكويت هي اعرق مؤسسة 
تعليمية في الكويت وخريجيها هم 
الرافد االساسي لسوق العمل، لذلك 
فإن اخضاعها لالهواء السياسية 
واملصلحية من شأنه ان يغرس 
في اساتذتها وطلبتها ثقافة سلبية 
بأن اســــاس االرتقــــاء باملناصب 
الــــوالء للتيارات  القيادية هــــو 
السياســــية واملتنفذين، وليس 
الكفاءة والعلم واخلبرة.وكشفت 
د.العوضي عن توجيهها ســــؤاال 
برملانيا لوزيرة التربية والتعليم 
العالي في هذا الصدد تطلب فيه 
موافاتها باالسس واملعايير التي 
استندت اليها جلنة االختيار في 
تقييمها للمتقدمني لشغل منصب 
مدير اجلامعة وما اذا كانت هناك 
اي حتفظات سجلها اعضاء اللجنة 
تفيد بوجود ضغــــوط خارجية 
مورست عليهم، متمنية اال يكون 
للتأخير بتســــمية مدير اجلامعة 
كل هذه املدة عالقة بتلك الضغوط 
املزعومة، واال يكون هذا التأخير 
ورقة سياسية تساوم بها احلكومة 
تيارات سياسية او جهات اعالمية 
ومتنفذين ضمن جهودها للعبور 
من االستجوابات او اي من القضايا 
الســــاحة السياسية.  املثارة في 
وجاءت اسئلة د.العوضي لوزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 

احلمــــود كالتالي: منى الى علمي 
ان ضغوطــــا من اطراف خارجية 
متارس على عدد من اعضاء اللجنة 
املشــــكلة من قبل وزيرة التربية 
العالي الختيار  التعليم  ووزيرة 
مدير عام جلامعة الكويت للتأثير 
في تقييمهم وقراراتهم، عالوة على 
التأخر امللحوظ في تسمية مدير 
عام جديد للجامعة وما ينتج عنه 
من فراغ اداري له تأثيراته على 
سير العمل في اجلامعة، لذا يرجى 
موافاتي بالتالي: ما اسماء اعضاء 
اللجنة املشكلة الختيار مدير عام 
جامعة الكويت وسيرهم الذاتية؟ 
وما املهمة املوكلة الى اللجنة؟ مع 
تزويدي بنسخة من قرار تشكيل 
اللجنة وما يفيد بتحديد تلك املهمة 
وتزويدي بنســــخة من القرارات 
املماثلة في الســــابق عند اختيار 
آخر مديرين للجامعة، واســــماء 
االساتذة املرشحني لشغل منصب 
مدير عام جامعة الكويت ودرجاتهم 
العلمية وسيرهم الذاتية، وما آلية 
التقييــــم ومعايير االختيار التي 
استندت اليها اللجنة في عملها؟ 
يرجــــى تزويدي مبا يفيد حتديد 
تلك اآللية، واالسماء النهائية التي 
استقرت عليها اللجنة للمرشحني 
لشــــغل منصب مدير عام جامعة 
الكويت واسباب استبعاد االسماء 
االخرى، وهل مورست ضغوط من 
اطراف خارج اللجنة على اعضائها 
للتأثير في تقييمهم وقراراتهم، 
وهل سجل اي من اعضاء اللجنة 
حتفظاته على اي ضغوط خارجية 

تؤثر في عمــــل اللجنة او خرق 
آلليــــات التقييم واالختيار فيها؟ 
يرجى تزويدي بنسخ عن محاضر 

اجتماعات اللجنة.
  ومن جانب اخر اعتبر النائب 
صالح املال أن وزير الداخلية حتلى 
بثقافة االستقالة التي افتقدناها منذ 
زمن، مؤكدا انها خطوة شــــجاعة 
وتعبر عن حتمله للمســــؤولية 
الوزير  ان  السياســــية. وأضاف 
أعلــــن في قاعة عبداهللا الســــالم 
أنه ال يشرفه أن يكون وزيرا في 
وزارة ميارس أفراد فيها التعذيب 
على مواطن كويتي، وتاليا أرى ان 
قبول االستقالة أصبحت استحقاقا 
على احلكومة ورئيسها ويجب أال 
متارس ضغوط على الوزير ملنعه 
من االستقالة. ورأى ان الشجاعة 
في اإلصرار على االستقالة والعبرة 
بقبولها وليس التلويح بها فقط، 
مشيرا الى انه بعد اعتراف الوزير 
في بيان وزارته بأن هناك شبهة 
جنائية وقــــد يكون الوزير ليس 
له عالقة مباشرة، ولكن بالتأكيد 
الوزير يتحمل املسؤولية السياسية 
ألن الوزير منصبه سياسي وليس 
تنفيذي.وأشار الى ان القضية لن 
تنتهي باستقالة الوزير، مضيفا: 
مــــن خالل تقريــــر جلنة  علينا 
التحقيق كشف كل أوجه الفساد 
في وزارة الداخلية، خصوصا ما 
يتعلق بحقوق اإلنســــان.وتابع: 
وزير الداخلية هو املسؤول األول 
واألخير سياسيا ولكن اعتقد ان 
املسؤول املباشر عن هذه األفعال 

هي قيادات فاســــدة موجودة في 
وزارة الداخلية يجب ان حتاسب 

وحتاسب حسابا عسيرا.
  من جانبهــــا أكــــدت  النائبة 
د.ســــلوى اجلســــار أن جلنــــة 
اختيار مديــــر اجلامعة قد قامت 
بكل ما يطلــــب منها من اجراءات 
صحيحة وحيادية وموضوعية، 
ولقد قامت اللجنة ببداية صحيحة 
جدا عندما قامــــت بدعوة جميع 
االســــاتذة بجامعة الكويت الذين 
تنطبق عليهم شروط اختيار مدير 
اجلامعة، وذلك لتوضيح من يرغب 
في شــــغل هذا املنصب، وبالفعل 
تلقت اللجنة اجابة ما يقارب من 
٣٤ عضو هيئة تدريس وقابلتهم 

اللجنة ومت رفع تقرير بشأنهم.
  وشددت اجلسار على ضرورة 
احلياديــــة واملوضوعيــــة وعدم 
التدخل في أعمال أي جلان مطالبة 
وزيــــرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بأن حتســــن االختيار بني 
من وقع عليهم الترشــــح ملنصب 
مديــــر اجلامعة، وانه يتعني على 
الوزيــــرة أال تكتفي فقط مبا ورد 
من تقارير للجنة، خاصة انها سبق 
وصرحت بأنها من املمكن أال ترجع 
الى اختيارات اللجنة، وان تقوم 

بطرح أسماء جديدة.
  ولفتت اجلسار الى ان هناك 
بعض االسماء أبلغت اللجنة بعدم 
الرغبة في شغل هذا املنصب، 
اال انه مت استدعاء هذه االسماء 
ومقابلتهم بصفة شــــخصية، 
وذلك ملجرد االستئناس برأيهم 

في قرار اللجنة.
  وتابعت اجلسار مؤكدة ان من 
يأتي لشغل هذا املنصب البد أن يتم 
اختياره بعيدا عن أي مداخالت، وان 
يعلم أن جامعة الكويت متر بحراك 
غير طبيعــــي، بالرغم من كونها 
مؤسسة أكادميية يفترض ان ترفع 
وتكون مبعزل عما قد يؤثر على 

صفوها االكادميي والعلمي.
  وأشــــارت اجلسار الى انه من 
اخلطورة الشديدة سحب ما يحدث 
من حراك باملجتمع الى داخل احلرم 
اجلامعي، وهذا ال يعني مطالبتنا 
بعزل اجلامعة كمؤسسة أكادميية 
وإمنا يجب أن يكون ابداء الرأي من 
خالل القنوات الصحيحة بعيدا عن 

أساليب التصعيد غير املبررة.
  وعلى صعيــــد التصريحات 
النيابية التي حتاول إسقاط ما حدث 
الكويتي،  في تونس على الشأن 
قالت اجلسار: لم أستغرب أن تخرج 
مثل هذه التصريحات من بعض 
النواب، بل كنــــت متوقعة منهم 

عبارات مثل ما صدرت عنهم.
  وأوضحــــت أن االتصــــاالت 
العديد  مــــن قبل  الهاتفية عليها 
من املواطنني لم تنقطع، وذلك في 
محاوالت للتعبير عن وجهة النظر 
الكامل مما  الرافضة واالســــتياء 
تضمنته تصريحات بعض النواب 
من همز وملز ومحاوالت تشــــبيه 

النظام التونسي بالكويت.
الكويت  ان    وأضافت اجلسار 
دولة دميوقراطية عاشت االستقرار 
على مدى أكثر من ثالثمائة سنة، 
وهي مثل باقي دول اخلليج التي 
لم تستعمر ولم تخضع لسيطرة 
االستعمار، بل انها بنت نفسها من 
خالل تاريخ سياسي واقتصادي 

واجتماعي مشرف.
  وبينت ان محاوالت تشــــبيه 
احلراك السياسي الكويتي بأوضاع 
تونس هو أمر خطير جدا، ويؤسف 
أن يصدر هذا الوصف من بعض 
نــــواب األمــــة وهم املشــــرعون 
واملراقبون، واذا يؤكدون على هذا 
الوصف فإن هــــذا يدل على مدى 
السياســــي منهم للكويت  الظلم 

وحلكومتها. 

 أكد النائب د.فيصل املســــلم ان االنتفاضة 
الشعبية ضد النظام التونسي اجلائر استرعت 
الكثيرين  العالم وحظيــــت بتعليقات  أنظار 

وكنت أحدهم.
  وأضاف املسلم في تصريح صحافي أعلم 
أسباب تركيز اإلعالم الفاسد على تصريحي 
دون اآلخرين وتعمد تشويهه، وقد آملني سوء 

فهم بعض احملبني.
  وزاد بقوله: لذلــــك وتفويتا للفرصة على 
شياطني اإلعالم الفاسد لم أقصد من تصريحي 
تهديدا أو حتريضا ألحد، بل كان نصحا حلكومة 
منلك حسابها وتوجيهها وفقا للحقوق التي 
أقرها الدستور، بل أزيد انه رغم ان ما حصل في 
تونس سنة من سنن احلياة التي تؤكد ان دولة 

الظلم وإن طالت لن تعمر فإنني أرفض إسقاط 
ما حصل هناك على الكويت، ألن واقع تونس 
بعيد كل البعد عن واقعنا وان كانت احلصافة 
واملنطق يدعواننا ألخذ العبرة، واألحداث تؤكد 
ان هناك من يريد بالكويت الفتنة ما يستدعي 
توحيد الصفوف وضربه من قبل السلطة قبل 

ان ينجح في هدفه. 

 أعلن مقرر اللجنة الصحية 
واالجتماعيـــة والعمل النائب 
اللجنة  صالح عاشور موافقة 
على إضافة مـــادة جديدة الى 
قانون التأمين الصحي إلعفاء 
أوالد الكويتية من أب غير كويتي 
من الرسوم الصحية ومعاملتهم 

معاملة الكويتيين.
  وقال عاشـــور في تصريح 
للصحافييـــن عقـــب اجتماع 
اللجنة في مجلس األمة امس 
ان اللجنـــة أقرت أيضا إضافة 
مادة جديدة على قانون التأمين 
الصحي على األجانب تتعلق 
بنقل جثمـــان المتوفى برا أو 

بحرا أو جوا الى بلده.
  وأشار الى ان اللجنة بحثت 

اقتراح بقانون بتعديل أحكام 
القانون رقم ٢٨ بشأن تنظيم 
المراكز  مهنة الصيدلة ومنح 

الصحية حق فتح صيدليات، 
وقررت دعوة جمعية الصيادلة 
لمناقشة التعديالت على القانون 

قبل اتخاذ قرار.
  وذكر ان اللجنة ناقشت كذلك 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة الى 
القانون رقم ٣٨ بشأن تنظيم 
المتعلقة  المـــواد  اإلعالن عن 
بالصحة وإضافة عقوبات على 
اإلعالنات الصحية غير المرخصة 

في الصحف اليومية.
  وأعلن عاشـــور ان اللجنة 
الصحية بصفتها لجنة تحقيق 
فـــي قضية األغذية الفاســـدة 
ستعقد اول اجتماع لها األربعاء 
المقبل إلنجاز تقريرها في المهلة 

المحددة من المجلس. 

 صالح عاشور 

 د.سلوى اجلسار  صالح املال  د.أسيل العوضي  

  د.فيصل املسلم 

 عسكر العنزي 

 المسلم: أرفض إسقاط ما حصل في تونس على الكويت

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة القناعات الكرام

لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

يو�سف يعقوب يو�سف املطوع

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

اللجنـــــة املركـــزيـــــة للإ�شـــراف علـــــى تنفيــــذ امل�شاريــــع املتعلقـــة باإعــــادة تاأهــيــــل البـيئــــــة ) نقـطـــة االرتبـــــاط الـــوطنيــــة الكـــــويتيـــة (

Central Committee to Supervise the Implementation of Projects Related to Environmental Remediation (Kuwait  N F P )

�إعالن عن وظائف �شاغرة

تر�شل طلبات العمل ) ال�شرية الذاتية ( للمتقدمني عن طريق الفاك�س رقم  24915362(965+)  

HRDjobs@kuwaitnfp.org  اأو عن طريق الربيد االإلكرتوين 

 �شوف تعامل جميع الطلبات ب�شرية تامة 

 اإن اآخر موعد ال�شتقبال الطلبات بعد اأ�شبوعني من ن�شر االإعلن 

تعلن االمانة العامة للجنة املركزية للإ�شـــراف على تنفيذ امل�شاريع املتعلقة باإعادة تاأهيـــــل البيئـــة ، عن 

حاجتها ل�شغل الوظائف التالية :

پ باحث علـــم نبــــات  )حا�شل على بكالوريو�س علوم ( تخ�ش�س رئي�شي علم نبات – تخ�ش�س م�شاند 
بيئة وخربة ال تقل عن �شنتني .

پ باحث علوم بحرية   حا�شل على بكالوريو�س علم بيئة بحرية وخربة ال تقل عن �شنتني.

پ مهـــنـد�س بتــــــرول  حا�شل على بكالوريو�س هنــــد�شــــة بتـــرول وخبــرة ال تقل عن �شنتني.

پ مهـــنـد�س مــــدنـــي  حا�شل على بكالوريو�س هنــد�شـــة مدنـــيـــة وخبــرة ال تقل عن �شنتني.

�ل�شـــروط �لعامــــة 

- اإجــــادة اللغـــــة االجنليــزية مـــــع تقــــديــــم tofel 500 اأو ILETS 6  ويعفــــي من ذلـــك خريجــــو اجلـــامعـــات 

االأمريكية والربيطانية واال�شرتالية.

- االف�شلية للحا�شلني على �شهادة املاج�شتري.          - االولوية للكويتيني واأبناء دول جمل�س التعاون.

پ �شــكــــــرتــــــيــــــــر     حا�شل على دبلـــــوم �شــــكـــــرتاريــــة وخبــــــرة ال تقـــل عن �شنتني.

پ �شكرتـيــر تنفيـذي    حا�شل على �شهادة جامعية وخربة ال تقل عن خم�س �شنوات.

�ل�شـــروط �لعامــــة 

- اإجادة اللغة االجنليزية قراءة – كتابة – حمادثة.         - اإجادة ا�شتخدام احلا�شب االآيل وتطبيقاته.

- حا�شــــل على �شهــادات يف برامـــج احلــا�شــب االآلــي.


