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بلدية الكويت
اإدارة املناق�سـات والعقـــود - ق�سم املمــار�سات

اإعـالن رقم )2011/10(

مدير عام البلدية

املمار�سة رقم ب ك / اأ اأ/ 2010-9 /2011 

ا�ستكمال اإجناز العمال الكهربائية وال�سحية والأبواب املتبقية

من العقد رقم 25 - 2004 /2003 اخلا�ص باإن�ساء واجناز و�سيانة 

فرع بلدية الكويت مبحافظة العا�سمة
اإجناز االعمال  ا�ستكمال   - 2011/2010-9 اأ /  اأ   / املمار�سة رقم ب ك  الكويت عن  طرح  تعلن بلدية 

الكهربائية وال�سحية واالأبواب املتبقية من العقد رقم 25 - 2004 /2003 اخلا�ص باإن�ساء واجناز و�سيانة 

وثائق  يف  الواردة  واخلا�سة  العامة  واملوا�سفات  لل�سروط  طبقًا  العا�سمة  مبحافظة  الكويت  بلدية  فرع 

املمار�سة املذكورة اأعاله والتي ميكن احل�سول عليها من اإدارة املناق�سات والعقود )مراقبة امل�سرتيات( مبنى 

البلدية الرئي�سي )املبنى االأو�سط( - الدور الرابع وذلك مقابل طوابع مالية بقيمة 100 د.ك )مائة دينار 

فقط الغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن هذه �ملمار�سة مق�سورة على مقا�يل �لباطن ��لو�ردة ��سما�ؤهم �أدناه:

1- �سركة النخيل العاملية لال�ستثمار الزراعي. 
2- �سركة علي الغامن واأوالده للم�ساريع الكهروميكانيكية.

3- �سركة املنيوم اخلالد.
4- �سركة ال جي ام املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت.    

5- �سركة اي تي ايه للهند�سة واملقاوالت.
6- �سركة حممد عبداملح�سن اخلرايف واأوالده للتجارة العامة.   

7- �سركة عادل الدعيج للتجارة العامة واملقاوالت.
8- �سركة ال�سوان.

وعلى جميع املقاولني امل�ساركني يف هذه املمار�سة ح�سور االجتماع التمهيدي الذي �سيعقد يف بلدية الكويت 

- مبنى اإدارة االن�ساءات - بجوار نادي راأ�ص االأر�ص - راأ�ص ال�ساملية وذلك يوم الثالثاء املوافق 2011/2/1 يف 

متام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا.

واأن اآخر موعد الإيداع العطاءات يف ال�سندوق املخ�س�ص باإدارة املناق�سات والعقود بالبلدية الرئي�سية - 

مبنى الوزير - الدور العا�سر هو يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االثنني املوافق 2011/2/14 

لال�ستف�سار تليفون: 22401044 وت�سري العطاءات ملدة )90( ت�سعني يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�سة 

بها، وال تقل قيمة الكفالة االأولية عن 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء يف �سورة �سيك م�سدق اأو كفالة 

م�سرفية ل�سالح بلدية الكويت �سارية طوال مدة �سريان العطاء.
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الخنفور: مدير منطقة الجهراء التعليمية كفاءة 
وطنية مشهود لها في العمل التربوي

في املنطقة التعليمية.
ف����ي املنطقة  ودع����ا اجلميع 
الى التع����اون معه ملا فيه اخلير 
للجميع وحتى تعم الفائدة على 
الكل، ألن اجلميع باألخير هدفه 
واحد وهو إيصال الرسالة التربوية 
والتعليمية ألبنائنا الطلبة وفق 
تطورات العمل احلديث، وان يسير 
وفق روح الفريق الواحد ألنه متى 
ما كان هناك انسجام بني االدارة 
الت����ي تقود العم����ل كان نصيبه 
النجاح الذي ينعكس بالطبع على 
الطلبة وعلى حتصيلهم  أبنائنا 
العلمي. ومتنى اخلنفور ان تشهد 
منطقة اجلهراء التعليمية طفرة 
في العمل التربوي الصحيح خالل 
فترة تولي املدير اجلديد عبداهلل 

احلربي.

والداني، ناهيك عن االخالق العالية 
والرفيعة التي يتمتع بها هذا الرجل 
وملا له من محبني كثر في امليدان 
التربوي الذي تدرج به منذ أن كان 
مدرسا وحتى وصل ألعلى الهرم 

أشاد النائب سعد اخلنفور بقرار 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود بش����أن 
تعيني مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمية عبداهلل احلربي في هذا 
املنصب وحسم اجلدل الدائر حول 
تسمية املدير الذي طال انتظاره، 
مهنئا احلربي بهذا االختيار الذي 
يؤكد انه أتى ليطبق املقولة التي 
تنص على أن »الرجل املناسب في 

املكان املناسب«.
وقال اخلنفور ان املدير العام 
ملنطقة اجلهراء اجلديد اس����تحق 
بالفعل هذا املنصب لعدة أسباب 
أوال ألنه من أه����ل اجلهراء وكما 
يق����ول املث����ل »أهل مك����ة أدرى 
بشعابها«، وثانيا ألنه رجل من 
الكفاءات املشهود لها من القاصي 

سعد اخلنفور

اجتماع موسع لبحث أسباب
عدم تطبيق قانون المعاقين

احلكومة من أجل تقدمي خدمات 
حقيقية للمعاقني، الفتا الى ان 
البرملاني���ة اقرت امس  اللجنة 
املقترحات اخلاصة  العديد من 
بفئة املعاقني مثل افتتاح مدارس 
خاصة باملعاقني أو توفير املقاعد 
اخلاصة لهم في الطائرات ومواقف 
السيارات، ونظرت في عدد آخر 
من املقترحات، متسائال لكن كيف 
ميكن ان ننفذ مقترحات جديدة 
ونضيفها إلى  قانون هو أصال 

لم يطبق حتى الساعة.

المجلس األعلى للمعاقين

واش���ار الى ان عدم اجتماع 
املجلس األعلى للمعاقني يؤكد 
ان قضية املعاقني ليس���ت من 
أولويات احلكومة وهذا واضح 
باألرقام واالجتماعات مشددا على 
ان غاية الن���واب الوصول الى 
تنفيذ ه���ذا القانون مبا يضمن 
نيل املعاق���ني اخلدمات الالزمة 
وأن يس���تفيد ذوو املعاقني من 
ساعات التفرغ والتقاعد املبكر 
وان ينال املعاقون ما يستحقونه 
من قروض وخدمات اس���كانية 

وغيرها.

تنفيذ  احكام هذا القانون بشكل 
محكم.

وبني ان من االسباب الرئيسية 
التي تقف حجر عثرة امام تطبيق 
القانون »وهذه مفاجأة« هي أن 
املجل���س األعل���ى للمعاقني لم 
يجتمع منذ تأسيس���ه وحتى 
اليوم على الرغم من أنه يضم 
عددا من الوزراء برئاسة النائب 
األول، مؤك���دا ان ع���دم انعقاد 
املجلس األعلى تسبب في عدم 
تنفيذ القانون، وتعطيل مصالح 

املعاقني وأولياء أمورهم.
واضاف »باختصار شديد، 
احلكومة هي املعثرة للقانون، 
ال���ذي يضعن���ا ام���ام  األم���ر 
مسؤولياتنا في املرحلة املقبلة، 
مشيرا الى ان اللجنة قررت عقد 
اجتماع موسع في هذا االطار، 
ودعوة رئيس واعضاء املجلس 
األعلى للمعاقني، مبينا انه من 
املس���تغرب أننا سنحتفل  بعد 
شهر مبرور عام على اقرار قانون 

املعاقني وهو لم ينفذ.
وأعرب عن أمله في ان تشهد 
املرحل���ة املقبلة تنفيذ القانون 
الذي تتحمل مسؤولية تعطيله 

أعلن رئيس جلنة ش���ؤون 
الدقباسي  النائب علي  املعاقني 
عن توجه اللجنة الى عقد اجتماع 
موسع لبحث اسباب عدم تطبيق 
قانون ذوي االحتياجات اخلاصة 
عل���ى الرغم من مرور عام على 
اقراره، يحض���ره نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
بصفته رئيس املجلس األعلى 
للمعاقني، مبينا ان السبب في 
عدم تطبيق القانون »مفاجأة« 
وه���ي أن املجل���س األعلى لم 
يجتمع منذ تأسيس���ه مما يدل 
على ان قضية املعاقني ليس���ت 

من أولويات احلكومة.
وقال الدقباسي في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع الذي 
عقدته اللجنة امس بحضور مدير 
الهيئة العامة لشؤون املعاقني ان 
اللجنة رأت ضرورة عقد اجتماع 
موسع، نأمل أن يحضره رئيس 
املجلس األعلى للمعاقني.  النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع، وأن يتم بحث كل 
املعوقات التي تعترض تطبيق 
أنه  القانون 2010/8، خصوصا 
م���ر اآلن عام كام���ل على عدم 

الحويلة يوّجه أسئلة لوزير الصحة
عن أوضاع »األحمدي« و»مبارك الكبير«

يترددون عليه.
ونأم���ل تزويدن���ا بع���دد 
االطباء واالستشاريني والفرق 
الطبي���ة الزائرين للبالد على 
نفقة وزارة الصحة من الذين 
قاموا بالفحص على املرضى 
العدان  املترددين مبستشفى 
واملراك���ز الطبي���ة مبنطق���ة 

االحمدي الصحية.
وهل وضعت الوزارة ضمن 
خطتها انشاء مستشفى متكامل 
في محافظة مبارك الكبير واذا 
كانت االجابة بنعم فنأمل االفادة 
باملوعد املقترح النش���اء هذا 
املستشفى واذا كانت االجابة 
بالنف���ي فنأم���ل االف���ادة عن 

السبب.
ونأمل تزويدنا بالس���يرة 
الذاتية ملدير مستشفى العدان 
وعدد الدورات احلاصل عليها 

داخل وخارج الكويت.
ونأمل تزويدنا بعدد العاملني 
مبكتب مدير مستشفى العدان 

ومسمياتهم الوظيفية.
ونأمل تزويدنا بعدد اللجان 
بوزارة الصحة التي يعمل فيها 
مدير مستشفى العدان وقيمة 
املكافآت التي يتقاضاها نظير 
كل جلنة مع تزويدنا مبحاضر 
تلك اللجان ورؤسائها واسماء 

العاملني فيها.
ونأمل تزويدنا بعدد املهمات 
الرسمية والدورات التدريبية 
العدان منذ  ملدير مستش���فى 
بداية عمله باملستش���فى مع 
التي حصل  تزويدنا باملبالغ 
عليها نظير كل مهمة رسمية 
او دورة تدريبي���ة وما الدول 

التي ارسل اليها.
ونأم���ل تزويدن���ا بجميع 
الق���رارات التي اصدرها مدير 
مستش���فى العدان منذ بداية 

عمله باملستشفى.

مبارك الكبير.
ونأمل تزويدنا بعدد مراكز 
الرعاية الصحية االولية العاملة 
الكبير  مبحافظت���ي مب���ارك 
واالحمدي شاملة عدد العيادات 
العامة والتخصصية وجميع 
االقس���ام والوح���دات الفنية 
العاملة بتلك املراكز كل مركز 
على حدة م���ع تزويدنا بعدد 
املراجعني يومي���ا لكل مركز 
صحي وعدد االطباء والفنيني 
العاملني بكل مركز وس���اعات 

عمل كل مركز.
ونأم���ل تزويدن���ا بع���دد 
املراجعني املترددين على قسم 
الطوارئ مبستش���فى العدان 
يوميا وعدد االطباء والفنيني 
العاملني بهذا القسم على مدار 
فترات اليوم )صباحا – ظهرا 

– مساء(.
وم���ا خطة ال���وزارة نحو 
التوسع في زيادة عدد االسرة 
واالطب���اء والطاق���م الطبي 
ملستشفى العدان وما اخلدمات 
الطبية اجلديدة التي ستوفرها 
الذي  الوزارة لهذا املستشفى 
يعان���ي من قلة عدد االس���رة 
نسبة لعدد سكان محافظتي 
االحمدي ومبارك الكبير الذين 

وجه النائب د.محمد احلويلة 
البرملانية  حزمة من االسئلة 
لوزير الصحة د.هالل الساير 
– بش���أن االوض���اع الصحية 
مبحافظتي االحمدي ومبارك 

الكبير.
وذكر احلويلة أن محافظة 
االحم���دي ومحافظ���ة مبارك 
الكبي���ر تعاني لالس���ف من 
اهمال وزارة الصحة س���واء 
املكانية  فيما يتعلق بالسعة 
للمباني او بنسبة االطباء الى 
عدد الس���كان اضافة الى قلة 
العيادات التخصصية واالقسام 
الفنية كاالش���عة واملختبرات 
ويأت���ي فوق ذلك كل���ه ادارة 
صحية متردي���ة اخرى همها 
املرض���ى او تطوير اخلدمات 
الطبية وانا اقصد هنا حتديدا 
مدير مستشفى العدان والذي 
س���يكون لنا معه وقفات في 
االيام القادمة ما لم يؤد وظيفته 
املؤمتن عليها مبا يتواءم مع 
احلس الوطني خلدمة الوطن 

واملواطنني.
االس���ئلة  ج���اءت  وق���د 

كالتالي:
نأمل افادتنا من املوعد احملدد 
الفتتاح مس���توصف العقيلة 
ومس���توصف الظهر وما عدد 
العي���ادات العام���ة في هذين 
املركزين وه���ل مت تزويدهما 
مبختبرات الج���راء التحاليل 
الى تزويدنا  الشاملة، اضافة 
بعدد العي���ادات التخصصية 
العاملة باملركزين واقسامها وما 

ساعات العمل باملركزين؟
وما خطة الوزارة لعمل مركز 
متكامل لالش���عة في محافظة 
مب���ارك الكبير وذلك من اجل 
تخفيف العبء على مستشفى 
العدان وتسهيل امور اخواننا 
وأخواتن���ا س���اكني محافظة 

د.محمد احلويلة

د.حسن جوهر

نواب يقترحون نقل حق استبدال عقوبة
الحبس البسيطة من »الداخلية« إلى القضاء

الصرعاوي: ال مبرر إلقرار قانون 
الحقوق المدنية للبدون

اعتبر النائب عادل الصرعاوي انه ليس هناك ما يبرر اقرار قانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون اذ تعد جتنيسا عشوائيا، وحصوال 

على امتيازات تفوق التي يحصل عليها الكويتيون.
وقال الصرعاوي في تصري����ح للصحافيني امس  ان عدم تعاون 
احلكوم����ة في ملف البدون مع جلنة املقيمني بصورة غير قانونية ال 
يبرر التجنيس العشوائي، والقفز مباشرة إلى قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية يعد قضية جتنيس عشوائي، واعطاء حقوق لفئة أكبر 
من احلقوق التي تعطى للكويتيني أنفسهم، مشددا على أن هذا األمر 

لن يكون مبررا القرار القانون.
وأضاف الصرعاوي »كنت أمتنى أن تدرس اللجنة عمليات التجنيس 
التي مت سحبها، في الفترة االخيرة، نتيجة وجود عبث وخلل في منحهم 
مثل هذه اجلناس����ي، كما كنت أمتنى أن يتم دراس����ة هذا امللف عندما 
استخدم كأداة لضرب العمل السياسي والدميوقراطي في الكويت، من 
خالل جتنيس مجموعة من االشخاص، مشددا على ان املواطنة ليست 

قضية للمتاجرة، بل هي أمر سيادي.
وبني أن جلنة املقيمني بصورة غير قانونية لم تلتزم من االساس 
بالالئحة الداخلية، حيث يعتبر اجتماعها أمس هو االجتماع الثاني، 
وان كان هن����اك تلمس خلطوات ايجابية، فهناك أيضا نفس اصالحي 
بالنسبة للخطوات التي قامت بها احلكومة، لذا امتنى ان متارس اللجنة 

صالحياتها من خالل دراسة هذا املوضوع مع اجلهات املختصة.
وش����دد الصرعاوي على أن عمليات التجنيس العش����وائي تؤكد 
وج����ود معلومات مغلوطة، وموضوع القيود االمنية يجب ان يعطى 
حقه، مستغربا أنه في الوقت الذي كان يعتبر فيه املعلومات اخلاصة 
بالقيود االمنية مبثابة عنز وثروة قومية يجب احملافظة عليها، يتم 

اآلن الطعن فيها واختزالها في أنها قضايا شخصية بها مبالغة.
ومتنى أن تقوم احلكومة مبتابعة هذا اجلانب حتى تتم معاجلته، 

السيما في ظل ما أظهرته من حقائق في مؤمتر جنيڤ.
ومن جهة أخرى ج����دد الصرعاوي تأكيده أن وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ أحمد العبداهلل  يسعى بجدية من أجل استجواب نفسه، 
ويساهم مساهمة فاعلة في صياغة هذا االستجواب، مشيرا الى اللجنة 
التي مت تش����كيلها بهدف اعادة النظر في املبالغ املستحقة والواجبة 
الس����داد من رئيس شركة نفط الكويت السابق وهو الرئيس احلالي، 

والى وجود خطوات تهدف إلى تعديل هذا القرار.
وأضاف الصرعاوي »هناك جهود حثيثة الس����تثناء أحد العاملني 
السابقني في القطاع النفطي، في استمرار احلصول على ميزة السكن 
التابعة لشركة نفط الكويت، وهو سيكون محل اسئلة برملانية«. ورأى 
ان ما زوده به وزير النفط بشأن التقارير اخلاصة بالتدريب البترولي 

حتتم عليه ممارسة صالحيته جتاه العاملني بهذا القطاع.

قّدم النواب عبداهلل الرومي 
ومرزوق الغامن وعادل الصرعاوي 
ود.أسيل العوضي وعبدالرحمن 
العنجري اقتراحا بتعديل املادة 
235 من القانون رقم 17 لس���نة 
1960 بإصدار قانون االجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، وجاء في 
القانون: يستبدل بنص املادة 235 
من قانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائية النص التالي: لكل من 
احملكوم عليه باحلبس البسيط 
الذي ال تتجاوز مدته ستة أشهر 
او ملن صدر أمر بتنفيذ عقوبة 
الغرامة املقضي بها عليه باإلكراه 
البدن���ي، ان يطلب من احملكمة 
التي أصدرت احلكم او األمر بدال 
من تنفيذهم���ا عليه ان تصدر 
أمرا بتش���غيله خارج السجن 
لدى اح���دى اجلهات احلكومية 
من دون مقابل مدة مساوية ملدة 

كل منهما.
أمرا  وللمحكم���ة ان تصدر 
باملوافقة على الطلب حتدد فيه 
جه���ة ومواعيد وطبيعة العمل 
اال تزيد مدته  ومتطلباته على 

عن سبع ساعات يوميا.
وإذا تخّلف احملكوم عليه عن 
احلضور ملقر العمل في املواعيد 
احملددة بغير عذر مقبول او قصر 
في اداء الواجبات التي تفرضها 
عليه طبيعة العمل جاز للجهة 
التي باشرت الدعوى اجلزائية 
عرض األمر على احملكمة لتصدر 
أمرا بإلغاء أمر التشغيل وتنفيذ 
املدة الباقية من عقوبة احلبس 

او اإلكراه البدني عليه.
وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقان���ون م���ا يل���ي: مبقتضى 
التاسعة من قانون  املادة  نص 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية 

فإن النيابة العامة تتولى سلطة 
التحقيق والتصرف واالدعاء في 
اجلنايات، ويتولى هذه السلطة 
في اجلنح محققون ُيعينون لهذا 
الغرض في دائرة الشرطة واألمن 

العام.
ونصت املادة 231 من القانون 
املش���ار اليه على انه اذا عجز 
الغرامة  احملكوم عليه بعقوبة 
عن دفعه���ا او قصر في ذلك او 
تأخر في تنفيذ احلكم ألي سبب 
فعلى رئيس الش���رطة واألمن 
العام تكليف النيابة او احملقق 
بأن يرفع األمر الى رئيس احملكمة 
التي أصدرت احلكم ليأمر مبا يراه 
على النحو الذي بينته املادة 234 
من القانون ذاته وهو ان يكون 
لرئي���س احملكمة التي أصدرت 
احلكم بالغرامة ان يصدر األمر 
بتنفيذها باإلكراه البدني ويكون 

ذلك باحلبس البس���يط الذي ال 
يج���وز ان تزيد مدت���ه تنفيذا 

للغرامة على ستة شهور.
ومل���ا كانت امل���ادة 235 من 
القان���ون رقم 17 لس���نة 1960 
بإص���دار قان���ون االج���راءات 
واحملاكمات تنص على انه يجوز 
للمحكوم عليه باحلبس البسيط 
الذي ال جتاوز مدته ستة شهور 
او ملن صدر امر بتنفيذ الغرامة 
عليه باإلكراه البدني ان يطلب 
من مدير الس���جن ابدال العمل 

لصالح احلكومة باحلبس.
الثانية من  الفقرة  وأجازت 
هذه املادة ملصدر األمر بالتشغيل 
الغاءه وإعادة تنفيذ املدة الباقية 
باحلبس او االكراه البدني على 
احملكوم عليه في حالة اخالله 
بالواجب���ات التي فرضها عليه 

امر التشغيل.

وتوحيدا للجهة التي تختص 
بإصدار هذا األمر بناء على طلب 
احملكوم عليه وحتقيقا للتناسق 
بني نصوص هذا القانون فقد ُأعد 
هذا االقتراح بقانون باستبدال 
ن���ص امل���ادة 225 م���ن قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية 
على نحو يخ���ّول االختصاص 
التي  باصداره لرئيس احملكمة 
أصدرت احلكم باحلبس او األمر 
باإلك���راه البدني وعرض األمر 
عليه من اجلهة التي باش���رت 
الدعوى اجلزائية � النيابة العامة 
او االدع���اء العام في الش���رطة 
الغائه  العام للنظر في  واألمن 
في حالة اخ���الل احملكوم عليه 
بالواجبات املفروضة عليه واعادة 
تنفيذ امل���دة الباقية من عقوبة 
احلبس او االكراه البدني عليه 

بالطريق املعتاد.

قانون قدّمه الرومي والغانم والصرعاوي والعوضي والعنجري

عبدالرحمن العنجري د.آسيل العوضي عادل الصرعاوي مرزوق الغامن عبداهلل الرومي

»غير محددي الجنسية«: الحكومة غير متعاونة
مع اللجنة و»لحست« وعودها السابقة

لم يحضر أي وزير لالجتماع 

استفسر عن خطة إنشاء مستشفى متكامل

الدقباسي: الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيله

األمة في إحدى اجللسات املقبلة، 
إلعطاء هذه الشريحة مكتسباتها 

وحقوقها اإلنسانية.
وقال: »بالتزامن مع توجهنا 
الس����تعجال إقرار هذا القانون، 
الى  س����نقدم بالطل����ب األخير 
احلكوم����ة حلض����ور اجتم����اع 
اللجنة املقب����ل«، مؤكدا »انه ال 
أمان لتعهدات احلكومة من دون 

إقرار هذا القانون«.
وأوضح جوهر ان هناك فسادا 
معششا في وزارة الداخلية، وعلى 
رأسها إهدار كرامة الناس واالعتداء 
عليهم، وتلفيق االتهامات بشأنهم، 
مؤكدا ان إثارة موضوع القيود 
األمني����ة اآلن أصبحت حتمية 
أكثر من ذي قبل، خصوصا ان 
الكثيرين حتدثوا عن قيود وهمية 
غير حقيقية، بل باطلة وكيدية، 
مشددا على ضرورة إعادة سمعة 
الكويت الدولية في مجال حقوق 

اإلنسان.

أكد رئيس جلنة غير محددي 
النائب  البرملاني����ة  اجلنس����ية 
د.حس����ن جوهر ع����دم تعاون 
احلكومة م����ع اللجنة من خالل 
الوزراء املدعوين  عدم حضور 
الى اجتماعاتها، وعدم تزويدنا 
بالبيانات املطلوبة، مشيرا الى 
ان احلكومة »حلست« وعودها 

السابقة بالتعاون مع اللجنة.
وأض����اف ف����ي تصريح الى 
الصحافيني عقب اجتماع اللجنة 
امس ان احلكومة غير متعاونة 
عل����ى اإلطالق ول����م يحضر اي 
وزير متت دعوت����ه الى اللجنة 
خالل الفصل التشريعي احلالي 
والذي قبله، معربا عن أسفه لعدم 
وصول املعلومات التي طلبتها 
اللجنة وتتعل����ق بتعيني أبناء 
»البدون« على بند املكافآت في 
بعض ال����وزارات، وحتديدا في 
وزارتي التربية والصحة، الفتا 
الى ان هناك ضوابط متعددة في 

هذا الشأن منذ العام 2006.
والح����ظ ان احلكوم����ة غير 
اللجن����ة، وانها  متعاونة م����ع 
الس����ابقة  »تلح����س« وعودها 
بالتع����اون، موضحا ان اللجنة 
س����تدفع بإقرار قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعي����ة للبدون 
واملدرج على جدول أعمال مجلس 

إذا تخّل�ف المحكوم عليه عن الحضور لمقر العمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول جاز 
للجهة التي باش�رت الدعوى الجزائية ع�رض األمر على المحكمة لتصدر أمراً بإلغاء أمر التش�غيل

المجل�س األعل�ى للمعاقين لم يجتمع منذ تأسيس�ه 
وحت�ى الي�وم على الرغ�م من ضم�ه ع�دداً من ال�وزراء


