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 وجه النائب علي الدقباسي سؤاال برملانيا  6 
الى وزير املالية مصطفى الشمالي طالبا 
تزويده بعدد العاملني باملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وما تخصصاتهم 

الوظيفية في املؤسسة؟
  وعدد املتقدمني للعمل باملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية؟ وهل قامت املؤسسة 

بدمج طلبات املتقدمني ببعضها، وساوت 
خريجي االحصاء بخريجي االدارية، اضافة 
الى تزويده مبحاضـــر اجتماعات جلنة 
شـــؤون املوظفني التي وضعت الشروط 
واالجراءات للتوظيف؟ وما السند القانوني 
والذي مبوجبه وضعت اللجنة تلك الشروط 

واالجراءات؟ 

 الدقباسي يسأل الشمالي عن العاملين في مؤسسة التأمينات 

 د.حسن جوهر 

 الصيفي والنمالن واملويزري واملطوع خالل اجتماع اللجنة أمس 

 حسني احلريتي ود.معصومة املبارك وفيصل الدويسان وعبداهللا الرومي خالل اجتماع اللجنة التشريعية أمس 

وزارة الـداخلـيـة

تعلن وزارة الداخلية - الإدارة العامة لتاأهيل �سباط ال�سف والأفراد - لل�سادة املواطنني الكرام عن بدء ا�ستالم طلبات 

الراغبني يف الإلتحاق بدورة )وكيل عريف - �سرطي )تخ�س�ص خفر ال�سواحل( للمتقدمني الكويتيني اعتبارًا من يوم 

الثنني 2011/1/31 وحتى يوم الثنني املوافق 2011/2/14. وذلك وفقـا لل�شـروط التاليـة :

اإعـالن من وزارة الداخلية

اأوًل: ال�سروط العامة:

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�سية.

2- اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة.

3- اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو جنحة خملة 

بال�سرف واالأمانة.

4- اأال يكون قد �سبق ف�سله من خدمة احلكومة بحكم اأو 

بقرار تاأديبي نهائي.

االأجهزة  اأحد  من  تاأديبياً  ف�سله  �سبق  قد  يكون  اأال   -5

التعليمية باالأكادميية اأو من اأي جهة تعليمية اأخرى.

6- اأن يكون الئقاً �سحياً للخدمة النظامية.

7- اأن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدينة واملعلومات 

الثقافية والقدرات واالختبارات النف�سية.

8- اأن يجتاز الطالب املقابلة ال�سخ�سية.

9- اأن يجيد ال�سباحة.

ثانيًا ال�سروط اخلا�سة:

1- وكيل عريف:

1- ي�سرتط فيمن يقبل للدرا�سة مبدر�سة ال�سرطة اأن يكون 

حا�سـال علـى ال�سـف التـا�سـع بنجـاح. وال يقل �سنه عن 

(�سبع ع�سرة) �سنة ميالدية وال يزيد عن (ت�سع وع�سرين) 

�سنة ميالدية.

2- اأال يقل طول املتقدم عن (155) �سم.

2- �ســــرطــــي:

1- ي�سرتط فيمن يقبل للدرا�سة مبدر�سة ال�سرطة اأن يكون 

يقل  وال  بنجاح.  االبتدائي  الرابع  ال�سف  على  حا�سال 

�سنه عن (�سبع ع�سرة) �سنة ميالدية وال يزيد عن (ت�سع 

وع�سرين) �سنة ميالدية.

2- اأال يقل طول املتقدم عن (155) �سم.

يح�سب �سن الطالب يف اأول ال�سهر الذي يتقدم فيه لاللتحاق 

بالدرا�سة طبقا للمواعيد املعلنة لقبول الطلبة.

ثالثًا: امل�ستندات املطلوبة:

من  م�سدقة  يعادلها  ما  اأو  االأ�سلية  الدرا�سية  ال�سهادة  پ 

اجلهات املخت�سة.

پ البطاقة املدنية االأ�سلية و�سورة عنها.

پ ح�سور �ساحب العالقة �سخ�سياً �سرط لت�سليم املغلف.

رابعًا: هذا ومما هو جدير بالذكر اأن :

پ مدة الدرا�سة : 

ل�سباط  التاأ�سي�سية  ال�سهادة  على  للح�سول  الدرا�سة  مدة 

الدرا�سي  الف�سل  بنظام  �سهور  اربعة  واالأفراد  ال�سف 

الواحد. 

پ تت�سمن الدرا�سة يف فرتتني : 

1- الفرتة الأوىل :

مدتها �سهران يق�سيها الطالب مبدر�سة ال�سرطة.

2- الفرتة الثانية :

امليدانية  باالأجهزة  الطالب  يق�سيها  اآخران  �سهران  مدتها 

التابعة لالدارة العامة خلفر ال�سواحل.

پ ال�سهادة : 

التاأ�سي�سية  الدورة  اجتياز  �سهادة  على  اخلريج  يح�سل   -

لدورة (وكيل عريف).

التاأ�سي�سية  الدورة  اجتياز  �سهادة  على  اخلريج  يح�سل   -

لدورة (�سرطي).

پ املكافــــــــاأة : 

يتلقى الطالب خالل فرتة الدرا�سة مكافاأة مالية مقدراها 

(250) ديناراً.

خام�سًا: اإجراءات الت�سجيل :

1- الفرتة املحددة لتوزيع مغلفات طلبات االلتحاق تبداأ يف 

من  ع�سرة   الثانية  ال�ساعة  وحتى  الثامنة  ال�ساعة  متام 

�سباح  يوم االثنني املوافق 2011/1/31 وحتى يوم االثنني 

مغلفات  لت�سليم  موعد  اآخر  وهو   2011/2/14 املوافق 

طلبات االلتحاق ويرجى االلتزام باملواعيد.

2 - ي�سرتط للح�سول على املغلف اخلا�ص بطلب االلتحاق 

االطالع على ال�سهادة الدرا�سية والبطاقة املدنية االأ�سلية 

وح�سور الطالب �سخ�سياً.

اإدارة  مراجعة  مبواعيد  التقيد  للت�سجيل  املتقدم  على   -  3

طلب  على  املبني  والتاريخ  باليوم  والقبول  الت�سجيل 

االلتحاق.

4 - يحق للمتقدم بدورة وكيل عريف و�سرطي امل�سجل قبل 

ن�سر االعالن ولديه رغبة بالت�سجيل بدورة خفر ال�سواحل 

مراجعة ادارة الت�سجيل والقبول لت�سجيله بالدورة.

جميع املراجعات تكون من خالل بوابة االأكادميية رقم (3) 

اإدارة الت�سجيل والقبول التابعة ملكتب الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون 

التعليم والتدريب.

واهلل ويل التوفيق،،

 «التشريعية» رفضت اقتراح منع التعري
  ومالبس البحر لوجود شبهة دستورية

 جوهر يطالب بلجان تحقيق في حوادث «الكويتية»
 حذر النائب د.حســـن جوهـــر من مغبة 
التدخالت والضغوطات السياسية على االدارة 
العامة للطيران املدني وخاصة في التحقيقات 
اجلارية بشأن حوادث الطيران االخيرة التي 
تعرضت لها طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية، 
واضاف ان املرحلة الراهنة يجب ان تشـــهد 
خطوات واضحـــة وعملية لالصالح وتقومي 
مكامن الفساد في احد اخطر وأهم القطاعات 
احليوية في الدولة والتي تتعلق بأرواح الناس 
وســـمعة الكويت في مجال ســـالمة الطيران 
واملالحة اجلوية. وطالـــب جوهر بأن تأخذ 
جلان التحقيق في الطيران املدني في حوادث 
الكويتية الســـيما رحلة دكا التي اسفرت عن 
وفيات واصابات بليغة مسارها الفني واملهني 

ووفقا للمعايير العاملية دون دفعها قسرا الى 
اســـتصدار نتائج سياســـية الرضاء بعض 
االطراف، كما دعا جلنـــة التحقيق البرملانية 
املشـــكلة للنظر في نفس املوضوع الى طلب 
افادة وشهادة اعضاء جلنة التحقيق في الطيران 
املدني للكشف عن الضغوطات السياسية التي 

متارس عليهم في هذا الشأن.
  وأهاب جوهر بوزير املواصالت ان يتوخى 
اعلى درجات احلـــذر والعدالة واملهنية جتاه 
رئيس واعضاء جلنـــة التحقيق والتهديدات 
التي يتعرضون لها في اعفائهم من مواقعهم 
القيادية واالشرافية في ادارة السالمة، محذرا 
في الوقت نفسه من ان يتم التالعب مبثل هذه 
او ارضاء  املسؤوليات احلساســـة مبزاجية 

حملسوبيات من داخل وخارج هذا القطاع.
  وشدد على ان يكون تقييم املسؤولني وفق 
معاييـــر االداء الوظيفي وفي حالة وجود اي 
شبهات او قصور او جتاوزات فيجب ان تتخذ 
االجراءات القانونية واالدارية وجلان التحقيق 

في ظل دولة الدستور واملؤسسات.
  وختم جوهر بالقول ان سالمة الطيران املدني 
كانـــت والتزال حتت مجهر الرقابة البرملانية 
حيث مت تقدمي العديد من االسئلة البرملانية 
بشأنها، اضافة الى تشكيل جلنة حتقيق في 
مجلـــس االمة، متمنيـــا ان تتكلل جميع هذه 
اجلهـــود بإحقاق احلق واالرتقـــاء بعمل هذا 
اجلهاز مبا تتطلبه قيم العدالة من جهة وحفظ 

ارواح الناس من جهة أخرى. 

 رفضت اللجنة التشـــريعية في اجتماع عقد امس االقتراح بقانون في شـــأن منع 
التعري ومالبس السباحة باالجماع.

  ورأت اللجنة ان االقتراح يتضمن شبهة دستورية فيما قررت االكتفاء مبا ورد في 
قانون اجلزاء احلالي من دون احلاجة الى اضافة مواد جديدة مخالفة للدستور.

 بإجماع أعضائها مع االكتفاء بمواد قانون الجزاء

 مبارك الوعالن 

 قال النائب مبارك الوعالن ان 
التجاوزات واحملسوبيات مازالت 
هي املهيمنة على امللف الصحي في 
البالد، مؤكدا ان هذا امللف اصبح 
متخما باملخالفــــات والتجاوزات 
التي اهدرت حق املواطن الكويتي 
في ايجــــاد رعاية صحية جيدة، 
مثلما هــــو احلال في معظم دول 
العالم، ومستغربا ان يصل االهمال 
والتقاعس من وزير الصحة الى 
عدم قيامه مبســــؤوليته جتاه ٣ 
اطفال من اســــرة واحدة معاقني 
اعاقــــات ذهنية ورفضه عالجهم 
في اخلارج، حتى وصل االمر الى 

فقدانهم نعمة البصر.
  وأضاف الوعالن انه ملأســــاة 
كبيرة ان يرفض الوزير مقابلة مثل 
هذه احلاالت وبحث وايجاد حلول 
ملشاكلها، فالوزير رفض استقبالهم 
ومساعدتهم بحجة انشغاله وهذه 
اعذار واهيــــة، فالوزير من اول 
اختصاصاتــــه ومهام عمله بحث 
مشــــاكل املواطنني وحلها، مؤكدا 
ان هؤالء هم ابناء الكويت ويجب 
على الوزير احترامهم ومساعدتهم، 
خصوصا اذا كان االمر يتعلق بذوي 
االحتياجات اخلاصة واملعاقني، واذ 
يؤكد النائــــب مبارك الوعالن اال 
احد يقبل بهذه املأساة االنسانية 
التي تسبب فيها اهمال وتقاعس 

وتكيل مبكيالني بني املواطنني، لذا 
البد من وضع حدود للمتالعبني في 
هذه االدارة. وقال النائب انه البد 
من الوقوف على جميع التجاوزات 
في القطاع الصحي ومعاجلة اوجه 
اخللل والقصور فيه بهدف االرتقاء 
والنهوض بهذا القطاع، خصوصا 
ان هــــذا القطــــاع مرتبط بصحة 
وحيــــاة املواطنني، مشــــددا على 
ضرورة توفير اخلدمات الصحية 
التي تتناسب مع ما يتطلع اليه 
املواطن، مؤكدا فــــي ذات الوقت 
انه لن يتردد في كشف جتاوزات 
اي موظف او مســــؤول كائنا من 
كان يتجاوز القوانني، ألن تطبيق 
القانون يجب ان يكون مبسطرة 
واحدة على اجلميع يعطي كل ذي 

حق حقه ويعاقب املخطئ.
  وأكــــد ان وزير الصحة اذا لم 
يقم بواجبه فإنه لن يتوانى في 
الدستورية  الوســــائل  استخدام 
املتاحة لوضع حد للتجاوزات التي 
تتم في وزارة الصحة، مشددا على 
ان القســــم الذي اقسمناه يلزمنا 
بتحمل املسؤولية الكبرى واالمانة 
الثقيلة والوفاء مبا اقسمنا عليه 
والقيام بواجباتنا جتاه املواطنني 
من دون تقاعس او تردد ومن دون 
جتن او تقصد بغض النظر عن 

الطرف املعني به. 

وزير الصحة عن حل مشكلة هؤالء 
االطفال، فوزيــــر الصحة وادارة 
العالج باخلارج تسببا في معاناة 
كبيرة ألســــرة بكاملها ويجب ان 

يحاسب على هذا االمر.
  وشــــدد على تبنيه هذا امللف 
وكشــــف التجاوزات والتالعبات 
في قضية العالج باخلارج واهمال 
احلاالت التي تستحق العالج فعال، 
في حني يتم ارسال حاالت اخرى 
ادارة  ان  غير مســــتحقة، مؤكدا 
العالج باخلارج حتولت الى وسيلة 
للتنفيع ومحابــــاة البعض على 
حساب حياة ومصائر املواطنني، 
فمن اخلطورة ان تكون ادارة بهذه 
االهمية تعج بفساد بهذا احلجم، 

 الوعالن: معاقون فقدوا نعمة البصر بسبب إهمال «الصحة»

 هايف: ما أسس اختيار رئيس تحرير المجلة العلمية؟ 
 وجه النائب محمد هايف سؤاال برملانيا الى وزيرة 
التربيـــة ووزيرة التعليم العالـــي د.موضي احلمود 
حول اختيار رئيس حترير املجلة العلمية وجاء في 
سؤاله: ما األسس واالجراءات التي وفقا لها يتم اختيار 
رئيس حتريـــر للمجلة العلمية الصادرة عن مجلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت؟ مع تزويدنا بنسخة 
عـــن اللوائح القانونية التي تنظم هذه العملية؟ وما 
املسوغات العلمية والقانونية التي مت االستناد اليها 
في تكليف رئيســـة حترير املجلـــة العربية للعلوم 
االنسانية احلالية؟ مع تزويدنا بنسخة عن محاضر 
اجتماع جلنة اختيار رئيسة التحرير احلالية؟ وهل 
سبق ان احيلت رئيسة حترير املجلة العربية للعلوم 
االنسانية احلالية الى التحقيق؟ اذا كانت االجابة بنعم 
فما طبيعة هذه الشكوى؟ وما انتهت اليه جلان التحقيق 

من قرارات على مستوى الكلية واجلامعة؟ مع تزويدنا 
بنسخة من توصيات وقرارات جلان التحقيق؟ وهل 
كانت رئيسة حترير املجلة العربية للعلوم االنسانية 
احلالية عضوة في جلنة تقييم رئيس حترير املجلة 
السابق عليها؟ مع تزويدنا بنسخة من قرار تشكيل 
جلنة تقييم اداء رئيس حترير املجلة العربية للعلوم 
االنســـانية السابق لرئيســـة التحرير احلالية؟ وما 
املؤهالت العلمية واالكادميية املشترط توافرها في مدير 
مجلس النشر العلمي في الكويت في اللوائح القانونية 
املعمول بها في جامعة الكويت؟ وما املؤهالت العلمية 
واالكادميية ملدير مجلس النشر العلمي احلالي؟ مع 
تزويدنا بنسخة عن اللوائح القانونية الصادرة في 
هذا الشـــأن؟ وهل يجمع مدير مجلس النشر احلالي 

الى جانب وظيفته وظائف اخرى. 

 حذر من تكرار المخالفات وهدر أموال الدولة 

 الصرعاوي يطالب المحمد بالوقف 
الفوري إلجراءات مركز العمل التطوعي

 «الداخلية والدفاع» موافقة 
  على نقل التحقيقات إلى النيابة

 وافقت جلنة الداخلية والدفاع البرملانية على االقتراحات النيابية 
بشأن نقل االدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة في وزارة العدل 

باالجماع ومتت احالتها الى مجلس األمة للتصويت عليها قريبا.
  وقال مقرر اللجنة النائب سالم النمالن انه مت االبقاء على احملققات 
املوجـــودات في االدارة العامة للتحقيقـــات ليقمن بعملهن وال يتم 

نقلهن الى القضاء. 

عـــادل  النائـــب   طالـــب 
الصرعـــاوي ســـمو رئيـــس 
مجلس الوزراء بالتدخل الفوري 
والعاجـــل لوقـــف االجراءات 
املتخذة مـــن قبل مركز العمل 
التطوعي التابع ملجلس الوزراء 
الـ  املباشر بنظام  التعاقد  في 
(B.O.T) مع الشركات احمللية 
لبناء املقر الدائم ملركز العمل 
التطوعي بحيث يقوم املستثمر 
ببناء املقر الدائم على جزء من 
األرض املخصصة واستثمار 
باقي مساحة األرض في أغراض 
جتارية ملدة محددة تؤول بعدها 
األعمال التجارية ملركز العمل 

التطوعي.
  وذلك في محاولة لاللتفاف 
علـــى احكام القانـــون رقم ٧ 
لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات 
البناء والتشـــغيل والتحويل 
واألنظمة املشـــابهة وتعديل 
بعض احكام املرسوم بالقانون 
رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن 
امالك الدولة، والذي تســـري 
احكامه على اي مشروع يقام 
على األرض املخصصة ملركز 

العمل التطوعي.
  وحّذر الصرعاوي في هذا 
االجتاه من تكـــرار ما مت من 
مخالفات وهدر ألموال الدولة 
وحقوقها في مشروع املجلس 
األوملبي اآلســـيوي متسائال 
بأننا قد نكون امام النســـخة 
الثانيـــة مـــن اســـلوب هدر 
الكيفية  العام وبنفـــس  املال 
وبنفس األســـلوب األمر الذي 
يؤكد أن املخرج واحد ســـواء 
في املجلس األوملبي اآلسيوي 
او فـــي مركز العمل التطوعي 
حيث يالحظ التزامن التاريخي 
بقرارات اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي 
التي وافقـــت على تخصيص 
األرض مبوجب قرارها (ل.ق/
املنعقـــد  م.ب/م.أ.م/٢٠٠٥/٥) 
بتاريـــخ ٢٥ محـــرم ١٤٢٦ هـ 
املوافـــق ٢٠٠٥/٣/٦ والقاضي 
بتخصيص مساحة ٦٠٨١ مترا 
في القطعة رقم ٤ في منطقة 
شـــرق تقدر قيمتها بنحو ٣٠ 

مليون دينار.
  واستغرب الصرعاوي كيف 
يتم تخصيـــص أرض لعمل 
مركز العمل التطوعي مخالفا 
للمادة ٩ من مرسوم انشاء مقر 

التطوعي والتي تنص  املركز 
على «ال تخصص للمركز اي 
اعتمـــادات مالية» باعتبار ان 
منح ارض تتجاوز قيمتها ٣٠ 
مليون دينار لهـــذا املركز ما 
هو اال تخصيص مالي عيني 
التطوعي ليقوم  العمل  ملركز 
بطرحها لالستثمار عن طريق 
الــــ (B.O.T) باملخالفة  نظام 
ألحكام القانون رقم ٧ لســـنة 
البناء  ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات 
والتشغيل والتحويل واألنظمة 
املشابهة وتعديل بعض احكام 
املرســـوم بالقانون رقم ١٠٥ 
لســـنة ١٩٨٠ في شـــأن نظام 
الدولـــة والذي تضمن  امالك 
آلية واضحة ومحددة حتقق 
العدالة بني املستثمرين وحتفظ 
حقوق ومصالح الدولة بضمان 
حتقيق افضل عائد وبالتالي 
من ســـيقوم ببناء مقر املركز 
وعليه فإن وقف هذه العملية 
املتمثلـــة بتعاقـــد املركز مع 
الشـــركات احمللية لبناء مقر 

.(B.O.T) املركز
  وعليه فقد اصبح استحقاقا 
على ســــمو رئيــــس مجلس 
الى وقف  الوزراء باالضافــــة 
العمل بقرار تخصيص األرض 
ووقف اي اجراءات ينوي مركز 
العمل التطوعي اتخاذها بهذا 
االجتاه وإلزام املركز بتطبيق 
احكام القانون رقم ٧ لســــنة 
البناء  ٢٠٠٨ بتنظيم عمليات 
والتشغيل والتحويل واألنظمة 
املشــــابهـــة وتعديـــل بعض 
احكام املرسوم بالقانــون رقم 
١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام 
أمالك الدولــــة، مؤكدا في هذا 
الصدد أن املوضوع سيكون محل 

متابعة وأسئلــة برملانيــة. 

 عادل الصرعاوي 

 (متين غوزال) 


