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 طالب النائب فالح الصواغ مجلس الـــوزراء بإقرار املزايا اخلاصة  6 
ملوظفي الطيران املدني أســـوة بالعاملني في مؤسسة املوانئ الكويتية، 
وذلك بصفة االســـتعجال وللمصلحة العامة للمؤسسة، مؤكدا ان ذلك 
يأتي من باب العدالة واملساواة نظرا الستحقاقهم للمزايا علما بأنه قد مت 
تعليق االضراب املفترض ان يكون بتاريخ ٢٠١١/٣/٧ وذلك بعد الوعود 
األخيرة من احلكومة ومجلس اخلدمة املدنية بحل جميع مطالب العاملني 

باملؤسسة وانصافهم مستحق ونأمل انهاء مطالبهم بأسرع وقت. 

 طالب النائب خالد ســـالم العدوة جلنة الداخلية والدفاع واجلهات 
املعنية األخرى ذات الصلة بسرعة انصاف فئة ضباط الصف من حملة 
املؤهـــالت العليا لترقيتهم الى رتبة مالزم أول. وقال العدوة: آن األوان 
لتمرير مشـــروع القانون اخلاص بترقية ضباط الصف، قائال: سنقوم 
بالتنســـيق مع زمالئنا من النواب االعضاء في جلنة الداخلية والدفاع 
بهدف االنتهاء من تقرير اللجنة بشـــكل سريع ومن ثم مترير املشروع 

نفسه في قاعة عبداهللا السالم بالتعاون مع بقية الزمالء في املجلس. 

 العدوة يطالب بإنهاء قانون ترقية ضباط الصف الصواغ: إلقرار المزايا الخاصة لموظفي «الطيران المدني»

 الخرافي يستقبل وزير التجارة 
  وسفيرة الواليات المتحدة

 البصيري: الحقوق المدنية واالجتماعية 
بقرارات وسنؤكد ذلك اليوم

 عسكر إلقرار صندوق العلم برأسمال ٥٠ مليونًا 
واالستعانة بالمتقاعدين لحراسة المدارس

 الحويلة يسأل عن عدد الوظائف الشاغرة 
في ديوان الخدمة المدنية 

 وجه النائب د.محمد احلويلة سؤاال برملانيا الى 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
جاء كالتالي: ملا كان الدســـتور قد كفل املساواة في 
احلقوق والواجبات للمواطن الكويتي، وكان من أبرز 
هذه احلقوق احلق في العمل وضمان حياة اجتماعية 
مستقرة، فإن الدولة بكل أجهزتها حترص دائما على 
حتقيق االستخدام االمثل للموارد البشرية والوطنية 
وتفعيل دورها في تنمية املجتمع وتطويره، ومن 
هذا املنطلق كان احلرص أشد احلرص على استيعاب 
القوى العاملة وتوظيفها مبا يحقق مصلحة الوطن. 
لذا يرجى إفادتي باآلتي: عدد املقيدين بديوان اخلدمة 
املدنية انتظارا لدورهم فـــي التعيني في الوظائف 
املختلفة، وعدد الوظائف الشـــاغرة املوجودة لدى 
ديوان اخلدمة املدنية اآلن؟ كما يرجى تزويدنا ببيان 
يتضمن تاريخ قيد كل منهم وشهادته وتخصصه 
منذ بداية يناير ٢٠٠٨ وحتى اآلن؟ وعدد املعينني منذ 
بداية يناير ٢٠٠٨ حتى اآلن وبيان عدد ما استوعبته 
كل وزارة أو جهة أو مؤسســـة حكومية؟ مع بيان 

النسبة املئوية لهذا العدد بالنسبة ملن تقدموا ولم 
يفوزوا بوظيفة حتى اآلن؟

  وتســـاءل احلويلة: هل هناك وزارات أو جهات 
حكومية رفضت تعيني بعض املرشحني للوظائف 
من قبل في ديوان اخلدمة املدنية؟ وما سبب الرفض 
إن وجد؟ وهل مت تعيني هؤالء املواطنني في جهات 
أخرى؟ وما هذه اجلهات؟ وما خطة ديوان اخلدمة 
املدنية بشأن التخصصات التي تعاني الوزارات أو 
اجلهات احلكومية من عجز في أعداد شـــاغليها أو 
زيادة في هذه التخصصات وهل هناك خطة تتضمن 
تنسيقا مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيما يحتاجه سوق العمل في 
كل االجهزة من تخصصات وما يوجد من زيادة في 
تخصصات أخرى خالل اخلمس سنوات املقبلة؟ وان 
كانت االجابة بااليجاب يرجى تزويدنا بنسخة من 
تفصيالت هذه اخلطة وما مت بشأن تنفيذها حتى 
اآلن واخلطط املســـتقبلية بشأن استيعاب القوى 

العاملة الوطنية وتوجيهها. 

وخارجها، ومن مهامه املالية منح 
الطلبة من دون  القروض لهؤالء 
فوائد مبا يضمن ســــداد الرسوم 
الدراسية املترتبة عليهم وتشجيع 
املتفوقــــني منهــــم والراغبني في 

استكمال دراساتهم اجلامعية.
  واضاف عسكر انه تقدم باقتراح 
بقانون آخر بشــــأن االســــتعانة 
باملتقاعديــــن الكويتيــــني للعمل 
كحراس امن او مشــــرفي امن في 
املدارس احلكومية، واالســــتعانة 
باملتقاعــــدات الكويتيــــات للعمل 
كمشــــرفات أمن او مراقبات أمن 
في املدارس احلكومية املخصصة 

للبنات، ويتمنى اقراره.
  وذكر عسكر ان االقتراح يهدف 
الى ان تكون االولوية لشــــاغلي 
وظائف حراس األمن ومشــــرفات 
األمن باملدارس للمتقاعدين املواطنني 
وللمتقاعدات من املواطنات دعما 
ملستوى معيشي آمن لهم وحتقيق 
الرعاية واألمن لتالميذ  مزيد من 

املدارس. 

 أعرب وزير املواصالت ووزير 
الدولـــة لشـــؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيـــري عن تفاؤله 
بتعاون حكوميـ  نيابي في جلسة 
مجلس األمة اليوم، من شـــأنه 
إجناز العديد من البنود املدرجة 

على جدول األعمال.
  وأضاف في تصريح للصحافيني 
البروتوكولي مع  عقب لقائـــه 
رئيس مجلـــس األمة جاســـم 
اخلرافي: استمتعنا خالل شهر 
فبراير املاضي باحتفاالت وأجواء 
وطنية، ونتفاءل أن تنعكس هذه 
االجواء على جلسة مجلس األمة 

وبقية اجللسات الى نهاية دور االنعقاد اجلاري من 
خالل إجناز القوانني وحسم طلبات املناقشة، وعلى 

رأسها مناقشة قضية البطالة.
  وأوضح ان جـــدول األعمال 
يتضمن املداولة الثانية لتقرير 
جلنة شؤون املرأة، بعد لقاءات 
ـ نيابيـــة متواصلة  حكوميـــة 
عاجلت بعـــض املالحظات في 

هذا التقرير.
  وذكر البصيري ان احلكومة 
ستؤكد غدا (اليوم) على احلقوق 
املدنية واالجتماعيـــة للبدون، 
وهو ما جاء في اجتماع مجلس 
الوزراء األحـــد، والذي بارك ما 
مت مـــن توافق في اجتماع جلنة 
البرملانية، وأكد صدور  البدون 
احلقوق املدنية بقرارات وزارية، كاشفا عن التوسع 

في تقدمي املزايا لهذه الشريحة. 

 أكد النائب عدنان املطوع ان 
قاعة عبداهللا السالم هي املكان 
الســــليم ألعضاء مجلس األمة 
الســــتخدام صالحياتهــــم التي 
كفلها الدستور، معربا عن رفضه 
الصرار األقلية على فرض رأيها 

على الغالبية.
  وأوضــــح فــــي تصريح الى 
الصحافيــــني ان ممثلــــي األمة 
قالوا كلمتهم في اســــتجوابني 
سابقني لســــمو رئيس الوزراء 
الذي حصل على ثقة املجلس، 
مؤكدا ان علينا احترام نصوص 

الدستور والالئحة الداخلية.
  وشدد املطوع على ضرورة 
البالد،  تهدئة األوضــــاع داخل 
مؤكدا ان سياســــة الكويت من 
أفضل السياســــات في املنطقة، 
وهي بذلك تعيش في أمن وأمان 
واســــتقرار. وبّني ان تطوير أو 
إقــــرار بعــــض القوانــــني التي 
حتتاجها البالد يتطلب استقرارا 
سياسيا، والتزاما بالدميوقراطية 
والدستور، وتعاونا يفضي الى 

حتقيق املصلحة العامة.
  من جانب آخر، متنى املطوع 
إقرار احلقــــوق املدنية  ان يتم 
والقانونيــــة لفئة غير محددي 

 طالب النائب عســــكر العنزي 
النــــواب  وزمــــالءه  احلكومــــة 
بالتصويــــت باملوافقة على عجل 
على تقريري جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واالرشاد واملدرجني على 
جدول اعمال جلسة اليوم بصفة 
االستعجال، الفتا الى ان التقرير 
االول عــــن انشــــاء محفظة مالية 
بقيمة ٥٠ مليون دينار لدعم الطلبة 
الذين ال تنطبق عليها بعثات وزارة 
التعليم العالــــي والتقرير الثاني 
عن االستعانة باملتقاعدين للعمل 
بوظيفة حــــراس أمن في املدارس 
املتقاعدات  احلكوميــــة وكذلــــك 
للعمل بوظيفة مشــــرفة ومراقبة 

امن باملدارس.
  ولفت عسكر في تصريح صحافي 
الى اهمية انشــــاء صندوق طالب 
الكويتيني  الطلبة  العلم ملساعدة 
الراغبني في اســــتكمال دراستهم 
الدرجة اجلامعية  للحصول على 
او للحصول على درجة املاجستير 
والدكتوراه ممن ال تنطبق عليهم 

اجلنسية بقانون وليس بقرارات، 
إذا كان هذا األمر يؤدي الى تثبيت 
هــــذه احلقوق، مبينــــا ان هذه 

اخلطوة تأخرت كثيرا.
  ورأى املطــــوع ان إقرار هذه 
احلقــــوق واجب علــــى أعضاء 
مجلس األمة السيما ان الكويت 
دولة حتترم حقوق اإلنســــان 
واملواثيق الدولية، مشــــيرا الى 
ان نســــبة كبيرة مــــن البدون 
املدنية  تستحق ليس احلقوق 
فقط، بل احلصول على اجلنسية 
الكويتية، خصوصا حملة إحصاء 

 .١٩٦٥

شروط القبول في كليات جامعة 
الكويت او في كليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
او شــــروط االبتعاث الســــتكمال 
دراســــتهم في اخلارج، فالتعليم 

العالي اساس تقدم الشعوب.
  واوضــــح عســــكر ان هــــدف 
الصندوق دعم الطلبة الدارســــني 
على نفقتهم اخلاصة داخل البالد 

 استقبل رئيس مجلس االمة جاسم محمد اخلرافي 
في مكتبه صبــــاح اليوم (امس) وفــــد مجلس دعم 

العالقات الكويتية ـ العراقية.
  مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية حيث اشاد 
اخلرافــــي بالتطور الكبير الذي طــــرأ على العالقات 
الكويتيــــة ـ العراقية واملتمثل فــــي الزيارات رفيعة 
املســــتوى املتبادلة بني البلدين مشددا على ضرورة 
حسم املواضيع العالقة بني البلدين من اجل حتقيق ما 
فيه مصلحة ورفعة الشعبني الشقيقني، حضر اللقاء 
عضو مجلس االمة عدنان عبدالصمد وسفيرنا لدى 

اجلمهورية العراقية الفريق علي املؤمن.

  كما اســــتقبل اخلرافي ســــفيرة الواليات املتحدة 
االميركية لدى الكويت ديبورا جونز، ومت خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني اجلانبني وسبل تعزيزها 
وآخر التطورات على الساحتني االقليمية والدولية.

  كما استقبل اخلرافي وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ورئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق املال 
صالح الفالح واعضاء املجلس، حيث قدموا للرئيس 
(الالئحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة اسواق املال). 
من جانبه اعرب اخلرافي عن شكره وتقديره للجهود 
التــــي بذلها رئيس واعضــــاء مجلس مفوضي هيئة 

اسواق املال إلجناز الالئحة. 

 مسلم البراك 

 عدنان املطوع 

 د.محمد البصيري  صالح املال ود.أنور الرشيد خالل الندوة 

 عسكر العنزي 

 (متين غوزال)  جاسم اخلرافي مستقبال ديبورا جونز 

 البراك يحّذر من المساس بالشباب المعتصمين
  للمطالبة بحكومة جديدة وبرئيس وزراء جديد

 المطوع: قاعة عبداهللا السالم المكان 
السليم الستخدام الصالحيات الدستورية

 «العمل الوطني» 
  عن تجمع اليوم: 

  لن نشارك
 أعلنت كتلة العمل الوطني انها 
لن تشارك في الدعوة املوجهة 

للتجمع املزمع إقامته اليوم.
  وقال  عضو الكتلة النائب 
ــاوي ان الكتلة  ــادل الصرع ع
تؤكد أن هذا القرار جاء حرصا 
ــل الدورين الرقابي  على تفعي
والتشريعي ملجلس األمة وفق 
األدوات املتاحة وهي الدستور 
ــة الداخلية مضيفا أن  والالئح
ــا هو مجاز وفق الالئحة  كل م
ــو مجاز  للعمل به  الداخلية ه
ــالم  الس ــة عبداهللا  داخل قاع
ــون املجلس قد  ــي يك وبالتال
ــدور املطلوب منه وفق  أدى ال
ــتور والالئحة واملرئيات  الدس
ألعضاء مجلس األمة في هذا 

الشأن. 

األمــــة ولن نقبل اطالقــــا ان تتم 
ممارسة القمع كما متت ممارسته 
في ديوانيــــة د.جمعان احلربش 
والذي كان على اثره اســــتجواب 
رئيس الوزراء. وأضاف البراك ان 
أصحاب الدعوة وأصحاب االجتماع 
هم الذين يحددون مكان اجتماعهم 
وهم األكثر التزاما بالقانون وهم 
األكثر التزاما بالدستور، ليس اكثر 
التزاما من الوزراء فقط بل اكثر 
التزاما من رئيس الوزراء نفسه، 
وبالتالــــي ال احد يــــوزع صكوك 
الوطنية ويقول هذا وطني وهذا 
غير وطني، فالوطني من يحرص 
على ان ينقي ويدعو الى نهج جديد، 
وحكومــــة جديدة ورئيس وزراء 

جديد. 

القفال ساحة الصفاة وفتح ساحة 
االرادة؟ وأضــــاف: ليس بكيفكم 
األمر، وليس من سلطاتكم حتديد 
مكان اجتماعنا، الفتا الى ان املادة 
٤٤ من الدســــتور هي التي حتكم 

التجمعات العامة.
  وتابع البراك: اننا نخاطب اآلن 
وزير الداخلية ألننا يأسنا من ان 
يحترم رئيس الــــوزراء القانون 
والدستور، ونقول لوزير الداخلية 
ال تورط نفسك في حكومة ال تؤمن 

بالدستور وال بالقانون.
  ولــــّوح البراك مهــــددا بقوله: 
ويعرف رئيس الوزراء جيدا انه 
لو مت املساس بهؤالء الشباب الذين 
سيعتصمون اليوم سيكون هناك 
حترك معلــــن من أعضاء مجلس 

الغيا متاما.
  وتســــاءل البراك: ما املعايير 
التي استندت اليها وزارة الداخلية 

السياسية التي متثل هذا احلراك 
الشــــعبي الكبير، معتقدا ان هذه 
القوى الشبابية أصبحت تتصرف 
بشكل أســــرع وأقوى من حترك 
نــــواب األمة الذين انتخبهم ابناء 

الشعب الكويتي.
البراك فتــــح وزارة    ووصف 
الداخلية لساحة االرادة بأنه نوع 
من انواع العبث الذي متارســــه 
الــــوزارة اذا كان حقيقيــــا، وقال 
البراك: أنا أربــــأ بوزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود عن ان يتبع 
هذا االسلوب، ألن القانون واضح 
في االجتماعات العامة، فهذا البند 
ألغــــي متاما بحكم مــــن احملكمة 
الدستورية العليا، وأصبح ال وجود 
له، وهذا اجلزء من القانون أصبح 

 حذر املتحدث باسم كتلة العمل 
الشعبي النائب مسلم البراك وزارة 
الداخلية من املساس بالشباب الذي 
سينظم اعتصاما اليوم للمطالبة 
بحكومة جديــــدة ورئيس وزراء 
جديــــد، ناصحا وزيــــر الداخلية 
الشــــيخ احمــــد احلمود  اجلديد 
بأال يورطه سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
  وقال البــــراك في تصريحات 
للصحافيني امس: ان هذه دعوة 
من احلركات الشــــبابية «السور 
اخلامس» «كافي» وهم من يحدد 
مــــكان االعتصام وليــــس وزارة 
الداخلية وهم من وجه لنا ولالخوة 
النواب دعوة للجلوس مع احلضور 
واالســــتماع ملا تريد هذه القوى 

 المادة ٤٤ هي التي تحكم التجمعات العامة

 الخرينج: الحكومة ال تعي الحراك السياسي 
والحل بالرحيل أو التغيير الوزاري الموسع 

 دعا النائب مبارك اخلرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الى 
تعديل وزاري موسع او تغيير احلكومة بأكملها السيما في ظل 
الظروف السياســــية الراهنة اما رحيله من وجهة نظري فمن 

اختصاص صاحب السمو االمير ال غيره كما ينص الدستور.
  وأضاف في بيان صحافي هذه احلكومة كنا نتوقع ان تتغير 
خالل شــــهر فبراير املاضي وانتظرنا ان ترحل احلكومة ولكن 
لألســــف اليزال ســــمو رئيس مجلس الوزراء متمسك بها بعد 
ان اثبتــــت أنها غير قادرة على ادارة الشــــأن العام من مختلف 

االصعدة.
  واكد اخلرينج ان احلكومة احلالية ال تقرأ الساحة من كثرة 
االســــتجوابات ويبدو انها تعودت على التأزمي السياسي الذي 
ينعكس سلبا على مختلف االصعدة ولن يدفع الثمن اال مبزيد 

من التراجع في التنمية والتطوير.
  وأشــــار اخلرينج الــــى ان احلكومة احلالية لم تســــتفد من 
االســــتجوابات التي قدمت لوزرائها وال تعي ما يدور من حراك 
سياســــي في املجتمع وأعتقد أن تغييرها او تعديل موسع لها 

سيكون حال من اجل جتاوز الكثير من العقبات. 

 المال: الكويت هي البلد الوحيد 
  الذي تحّول إلى جمعية خيرية

 آالء خليفة
  أكـــد النائب صالـــح املال انه 
سيحضر اجتماع ٨-٣ دعما حلرية 

الرأي ولن يتخلى عن الشباب.
  وقال املـــال خالل الندوة التي 
نظمها نادي طلبة التمويل في كلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت 
حتت عنوان «خطة التنمية طموح 
وحتركات» ظهر امس، ان مهمة 
جهاز أمن الدولة هي حماية أمن 
املواطنني من الدخالء من اخلارج، 
لكن ان يتحول جلهاز تهديد فهو 
أمر مرفوض جملة وتفصيال، مبينا 
ان فساد أمن الدولة مبصر اسقط 

نظامها السياسي.
  وقال املال: «حتدثت مع وزير 
الداخلية احمد احلمود عن تهديد 
أحد املغردين وقلت له ما يجوز 
ولن أسكت وقال أعدك بأن أعيد 
ترتيب البيت األمني»، مشيرا الى 
ان احلكومة جتند خطباء اجلمعة 
للقول بأن مساءلة رئيس الوزراء 

ال جتوز.
  وأشـــار الى انه لتنفيذ خطة 
التنميـــة نحتـــاج الـــى حكومة 
تكنوقراط، وهناك محاصصة داخل 
أسرة احلكم، الشيخ احمد الفهد 
يبي وزيرين والشيخ جابر املبارك 
يبي وزير.. وين قاعدين؟ مضيفا: 
اننا من البداية أنا ومرزوق الغامن 
وفيصل املســـلم اعترضنا على 
خطة التنمية وعادل الصرعاوي 
أصدر بيانا معنا لوجوده في مهمة 

خارجية رسمية.
  وقال ان خطة التنمية اسميها 

خرافة احمـــد الفهد، فهو يحاول 
تلميع نفســـه سياسيا من خالل 
بيع البلد، موضحا انه منذ إقرار 
خطة التنميـــة وال يوجد اتفاق 
حكومي على طريقة التمويل وهو 

امر مضحك.
  وتســـاءل املال عن مستشفى 
جابر وجسر جابر وما عالقتهما 
بخطـــة التنميـــة وهمـــا خطط 

قدمية؟
  وقال: لقد استمتعت مبقابلة 
تلفزيونيـــة للنائب د.يوســـف 
الزلزلة االســـبوع املاضي حيث 
كشـــف أمورا عدة عـــن التنمية 
لوجـــوده باللجنة املالية وأبدى 
اعتراضه عليها واننا منذ ســـنة 
ونصف تقريبا واحلكومة لم ترد 
على كتبنا مبناقشة صالحية احمد 
الفهد وهو من يقول حاسبوني، 
مشـــيرا الى ان احمد الفهد غير 
منزه واحملمد صعدناه املنصة، 
وأنا مؤمن متاما وطالبت وال زلت 

أطالب باستقالة احلكومة.
  وأكد املال أن العنصر األساسي 
لدعم احلكومة هو أداءها التنفيذي 
خلطـــة التنمية وليـــس أعضاء 
مجلـــس األمة، مضيفـــا «إن لم 
يســـتطع ناصر احملمد اإلمساك 
بكل خيوط اللعبة السياسية فالبد 

له من الرحيل».
  وأشار املال أن على احلكومة 
إقرار حزمة قوانني ملكافحة الفساد 
وأنه شخصيا قدم ٥ قوانني من 
تلك احلزمة حيـــث أنه البد من 
املاليـــة لقياديي  الذمة  معرفـــة 

الدولة قبل تسلمهم املناصب وبعد 
تسلمهم إياها وأن على احلكومة 
العمل إلقراره اال أنها في جلسة 
إقرار قوانني مكافحة الفســـاد لم 
يحضر منها اال وزير واحد وصفه 

باحمللل.
  وقال املال ان «كل دولة محترمة 
لديها خارطة طريق تسمى خطة 
تنمية»، وأنه ال يختلف سواء مع 
حكومة ناصر احملمد او حكومة 
أحمـــد الفهـــد إال أن الكويت هي 
الدولـــة الوحيدة في العالم التي 

حتولت إلى جمعية خيرية.
  وأشار املال الى أنه سيحضر 
االعتصام الذي يقيمه جتمع السور 
اخلامس في ساحة اإلرادة لدعم 
الشباب كي «ال تتكسر مجاديفهم» 
ودعمـــا للدميوقراطية بشـــرط 
أن تكون مطالباتهم دســـتورية 

وااللتزام بالنظام العام.
  ومن جانبه قال عضو هيئة 
االدارية  العلوم  التدريس بكلية 
التعيينات  ان  د.أنور الشريعان 
احلكومية تأتي لترضية نواب، 
متســـائال مـــا الذي تغيـــر بعد 
وزير الداخلية الذي مت اعفاؤه؟ 
وأضاف د.الشـــريعان ان تغيير 
رئيس الوزراء يكون من مجلس 
األمة وليس الشارع، موضحا أن 
امليزانية الرأسمالية للسنة القادمة 
هي أكثر ميزانية منذ ٣٠ سنة وأنها 
تفوق امليزانية التي صرفت إلعادة 
اعمار الكويت عام ١٩٩١ مشيرا أن 
ميزانية كهذه يفترض أن تقترن 

بتنمية فعلية.
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