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مبارك اخلرينج

د.معصومة املبارك

عصام الدبوس

خالد الشطي

مالية سنوية نظير عضويتها 
في هذه االكادميية.

واكد اخلرينج ان سرعة 
فتح باب القبول والتسجيل 
للدراسة باالكادميية العربية 
للعل����وم والتكنولوجي����ا 
البحري يس����هم  والنق����ل 
بش����كل كبير بحل مشكلة 
القب����ول ملخرجات التعليم 
التي تتفاقم  العام والعالي 
سنويا في الكويت وخاصة 
ان االكادميية تعتبر الكويت 
من مؤسسيها ومن دافعي 
امليزانية العامة لالكادميية.

واعرب اخلرينج عن ضرورة 
العالي  التعليم  مس����ارعة 
بااليع����از ملكتبن����ا الثقافي 
بالقاهرة بالسماح لطلبتنا 
بالتسجيل في هذه االكادميية 
الفرصة  حتى يتسنى لهم 
املواعيد  ف����ي  بالتس����جيل 

احملددة لالكادميية.

الدس���تورية في  املخالفات 
استجوابه.

اللجن���ة  ان  وأضاف���ت 
ستوجه الدعوة بعد ذلك الى 
النائبني املستجوبني الزلزلة 
والهاشم إلى اجتماع يعقد في 
16 اجلاري، متوقعة ان تنتهي 
اللجنة من مهمتها خالل مهلة 
الشهر التي حددها املجلس.

وبسؤالها عن اقحام اجلانب 
السياسي على حتقيق اللجنة 
في االستجواب أجابت »أبدا، 
فنحن لسنا معنيني بالشق 
السياس���ي، بل ننظ���ر إلى 
املوضوع من منظور قانوني 
بحت يهدف الى الوصول إلى 
احلقيق���ة، ويبقى القرار في 

النهاية ملجلس األمة«.

هذا االجراء يؤدي الى حتميل 
وح����دات القط����اع اخلاص 
والشركات احلكومية، فضال 
عن الهيئات العامة واملستقلة 
احلكومية مسؤولية قراراتهم 
في االختبار من بني املتقدمني، 
وهذا من شأنه أن يقلل من 
الواس����طة، حيث س����يرى 
اجلميع أس����ماء الذين وقع 
عليهم االختيار، فإن كان هناك 
جتاوز صارخ في تعيني من 
هم أقل كفاءة في هذا املجال 
فسيكون واضحا، ومن املمكن 
أن تتطور خدمات هذا املوقع 
االلكترون����ي وإدارته لكي 
يتم من خالله تقدمي خدمة 
الرسائل القصيرة للمسجلني 
فيه من طالبي العمل، وذلك 
وف����ق اختصاصاتهم التي 
يس����جلونها عل����ى املوقع، 
فتكون هذه اخلدمة تعلمهم 
بضرورة مراجع����ة املوقع 
لورود إعالنات جديدة تناسب 
ذلك التخصص وتلك اخلبرة، 
وهكذا فإن خدمات هذا املوقع 
من املمكن أن تتوسع بشكل 
كبير فتقل����ل الفجوة التي 
يعانيها طالب����و الوظائف 
من عدم القدرة على متابعة 
االعالنات املختلفة والفرص 
املختلفة في التوظيف.ونص 
االقتراح على »إنشاء موقع 
الكترون����ي رس����مي موحد 

وجه النائب خالد الشطي سؤاال برملانيا الى وزير 
الكهرباء واملاء ووزير االشغال العامة عبدالعزيز 
االبراهيم جاء كالتالي: ما أسباب اندالع حرائق 

في ثالثة مبان من جامعة صباح السالم في منطقة 
الشدادية؟ )يرجى تزويدي بنسخة من تقرير االدارة 

العامة لالطفاء(، يرجى تزويدي بقائمة عن أسماء 
الشركات املنفذة للمشروع، ويرجى تزويدي بقائمة 

عن املسؤولني عن إدارة املشروع من مهندسني 
وإداريني وفنيني، وما االجراءات الوقائية املتبعة في 

املوقع لتفادي مثل تلك احلرائق؟ وكم تبلغ قيمة 
التلفيات الناجتة عن اندالع احلريق، وهل مت تأمني 
املشروع )يرجى تزويدي بنسخة من عقد التأمني(، 

وهل احلريق الواقع سيؤدي الى التأخير في تسليم 
املشروع؟ وما إجراءات الوزارة في حال التأخير؟

اخلرينج يناشد احلجرف
فتح التسجيل باألكادميية العربية

»التشريعية« تدعو وزير الداخلية الثالثاء 
املقبل ملناقشة مدى دستورية استجوابه

الدبوس يقترح إنشاء موقع إلكتروني 
لنشر إعالنات التوظيف في القطاع اخلاص

الشطي يسأل وزير األشغال
عن حريق جامعة الشدادية

جلميع إعالنات التوظيف في 
القطاع اخلاص واحلكومة 

والشركات احلكومية«.

ناشد نائب رئيس مجلس 
االمة مبارك اخلرينج وزير 
التربي����ة ووزي����ر التعليم 
العالي د.ناي����ف احلجرف 
بسرعة فتح باب التسجيل 
باالكادميية العربية للعلوم 
والتكنولوجي����ة والنق����ل 
البح����ري بع����د اس����تيفاء 
الش����روط واملالحظات  كل 
ابدتها جلنة االعتماد  التي 
االكادميي ب����وزارة التعليم 
العالي وبعد متابعة املكتب 
الثقاف����ي بالقاه����رة تبني 
جاهزية االكادميية لقبول 
ابنائن����ا الطالب والطالبات 
العليا  الدراسات  الستكمال 

بجميع التخصصات.
ان  اخلرين����ج  وب����ني 
التسجيل سيبدأ من تاريخ 
6/15 حتى 2013/8/30 علما ان 
الكويت عضو ومؤسس في 
االكادميية وتدفع مستحقات 

ق���ررت جلنة الش���ؤون 
التشريعية خالل اجتماعها 
أم���س دعوة النائ���ب األول 
ال���وزراء  لرئي���س مجلس 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود الى اجتماع تعقده في 
الثامنة م���ن صباح الثالثاء 
املقب���ل ملناقش���ته في مدى 
املقدم  دستورية استجوابه 
الزلزلة  النائبني يوسف  من 
وصفاء الهاشم، وفقا لتكليف 
مجلس األمة. وذكرت رئيسة 
اللجن���ة النائب د.معصومة 
املبارك في تصريح صحافي 
ان اللجنة ستطلب من وزير 
الداخلي���ة تزويدها باملذكرة 
التي أعلن خالل جلسة سابقة 
في املجلس أنها ستكش���ف 

قدم النائب عصام الدبوس 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
ان الباحثني عن فرص عمل 
يجدون مشقة في التعرف على 
الفرص املتاحة، خصوصا 
اشتراطات التوظيف ومواعيد 
انتهاء التسجيل لتلك الطلبات 
ونتائج املقبولني وفق تلك 
االعالنات، وبالتالي فإنه من 
خالل إنشاء موقع الكتروني 
خاص بهذا الشأن فإنه من 
خالل هذا املوقع االلكتروني 
الذي يجب أن يصدر إنشاؤه 
بقرار حكوم����ي من اجلهة 
املختصة في الدولة فإن أي 
شركة في القطاع اخلاص تريد 
شغل أي وظيفة لديها عليها 
أن تلتزم بنشر إعالناتها في 
هذا املوق����ع، كما أنها تلتزم 
بالنشر في املوقع لالسماء 
الت����ي اختارتها ومؤهالتهم 
كنتيج����ة لإلع����الن ال����ذي 
نشر، وعليه فإن هذا املوقع 
االلكتروني يوفر العديد من 
الفوائد للش����باب الكويتي 
الباحثني عن العمل، خصوصا 
من اخلريجني احلديثني من 
مؤسسات التعليم أو حتى 
الراغبني في تغيير وظيفتهم، 
إذ ان ه����ذا املوقع س����يوفر 
عنصر الشفافية فتصبح كل 
الفرص املتاحة معروضة أمام 
اجلميع وفي مكان واحد، وان 

أحمد املليفي

د. عبد الرحمن اجليران

»B.O.T« الزلزلة: تأجيل التصويت على قانون الـ
اجلبري: القانون يساهم في تنشيط االقتصاد

املليفي: وزارة األشغال مستمرة في األخطاء 
ومسؤولوها ال يعرفون ما يجري على أرض الواقع

اجليران يطالب مبالحقة
 اخلارجني عن القانون في جزيرة فيلكا

لقانون متكامل يعالج املثالب 
التي ظهرت منذ تطبيق القانون 
احلالي الصادر الع����ام 2008، 
مشيرا الى أن اللجنة استمعت 
الى كل اآلراء ويهمها عدم جتاهل 
هذه اآلراء قبل التصويت على 

القانون.
وتوقع اجلبري أن يساهم 
قانون ال� »B.O.T« في تنشيط 
االقتص����اد وإح����داث النقل����ة 
النوعية املنتظرة على طريق 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
واقتصادي، مؤكدا أن من شأن 
القان����ون اجلدي����د معاجلة كل 
السلبيات التي أقر بها كل من 
احلكومة ومجلس األمة، فضال 
عن االختصاصيني واملعنيني في 

الشأن االقتصادي.
وأعرب اجلبري عن أمله في 
أن يعطي مجل����س األمة صفة 
االستعجال لهذا القانون بعد أن 
حتيله اللجنة الى جدول أعمال 

اجللسة املقبلة.

للجهة املستفيدة يوم الثالثاء 
املوافق 2012/7/31 على ان تبدأ 
مدة الصيان����ة املقررة من هذا 
التاريخ، والوزارة في ردها هذا 
تخالف ما هو حادث على ارض 
الواقع حيث ما زالت ش����وارع 
املنطق����ة تعاني من احلفريات 
والعم����ال الذين يعملون يوما 

ويغيبون اياما.
وزاد: بجانب ما يراه اجلميع 
من ابناء املنطقة وأي داخل لها من 
شوارع تالفة فإن احدى الصحف 
اليومية بتاريخ 2013/6/4 في 
صفحة احملليات اشارت الى ان 
طريق بيان لم يكتمل وأوردت 

تفاصيل عن ذلك.
وأمام ه����ذه احلقائق، فإن 
الوزارة واملسؤولني فيها اما انهم 
ال يعرفون ما يحدث على ارض 
الواقع وبالتالي يزودون الوزير 
مبعلومات غير صحيحة، وهذه 
مصيبة، واما انهم يكذبون على 
الوزير ويزودونه مبعلومات 
كاذبة وه����ذه اعظ����م، مطالبا 
الوزي����ر بالتحقيق في االجابة 
التي ارسلت له عن هذا املوضوع 
ومدى اتفاقها مع ما هو موجود 
على ارض الواقع ومحاسبة كل 
من تسبب في ذلك قبل ان تطوله 

شخصيا املسؤولية.

قبل حلول شهر رمضان املبارك، 
مش���يدا بتج���اوب الوزير مع 
مطالب املوظفني املشروعة. من 
جانب آخر، تقدم النائب اجليران 
باقتراحني برغبة جاء في اولهما: 
نظرا لوف���اة اكثر من 5 طالب 
واصابة عشرين منهم في املنطقة 
الواقعة بني قاعة الشالحي في 
مبارك الكبير على شارع الغوص 
الى محول الكهرباء الكبير ورغبة 
منها ف���ي حماية الطلبة، فإني 
اقترح اقامة جسر للمشاة من 
قاعة الشالحي في مبارك الكبير 
على شارع الغوص الى محول 
الكهرب���اء الكبير. وفي اقتراح 
آخر، قال اجليران: نظرا لتأذي 
اهالي منطقة كيف���ان وحفظا 
ازمة  الطلب���ة ولتحل  البنائنا 
املرور، فإني اقترح انشاء جسر 
للمشاة بني قاعة عبداهلل املبارك 
الش���ريعة  باخلالدي���ة وكلية 

مبنطقة كيفان.

انتظ����ارا لتقدير آخر من فريق 
العمل الذي شكلته اللجنة ومت 
االتفاق عل����ى أن يعيد صياغة 
بعض املواد وعرضها على اللجنة 
االحد املقبل، واصفا هذا القانون 
بواحد من أهم التشريعات التي 
ستحدث حتوال في االستثمار.

من جانبه، أكد عضو اللجنة 
املالية النائ����ب محمد اجلبري 
حرص اللجن����ة على التوصل 

وكسبا للوقت وإيقافا لإلزعاج 
الذي تسببه للناس من خالل 
اعمال احلفر والترميم الذي تقوم 
فيه بالشوارع. ورغم كل ذلك، 
إال ان الوزارة مازالت تسير على 
هذا النهج حتى في ردودها على 

االسئلة املوجهة لها.
واضاف: في رد وزارة الكهرباء 
واملاء واألشغال على سؤال سبق 
ان وجهته حول تبديل اخلدمات 
االرضية مبنطقة بيان نتيجة 
لش����كاوى وصلتني من ابناء 
املنطقة وشاهدتها بنفسي تقول 
الوزارة في ردها املوقع من قبل 
االخ الوزير إن املشروع يختص 
بتجديد شبكة املجاري الصحية 
املرحلة العاشرة ملنطقة بيان 
لألعمال التالية: جتديد شبكة 
املجاري الصحية، جتديد االعمال 
املدنية لشبكة الهاتف، جتديد 
شبكة انارة الشوارع، صيانة 
الطرق واستبدال شبكة االمطار 
القائمة بأخرى جديدة، فرش 
طبقة اسفلت جديدة لشوارع 
املنطقة.وتضيف الوزارة في ردها 
على سؤالي املذكور: ان العمل 
بدأ باملش����روع في 2009/9/27 
على ان ينتهي في 2012/9/28، 
وإن املش����روع مت االنتهاء منه 
دون اي تأخير ومت تس����ليمه 

الشباب واللباس غير احملتشم 
للبنات ونصب خيام على شاطئ 
البحر للمبيت املشبوه، وهذه 
ظاهرة غير مألوفة على املجتمع 
الكويتي بشكل عام واهل فيلكا 
بشكل خاص، داعيا الى تفعيل 
الدوريات ومالحقة اخلارجني 
عن القانون املتسببني بازعاج 
االهالي سواء باللباس الفاضح او 

املمارسات املخلة باآلداب.
من جانب آخر، اشاد اجليران 
بجهود موظفي وزارة الداخلية 
)منفذي معامالت( سواء كانوا 
في مراكز اخلدمة او ادارات املرور 
او املنافذ احلدودي���ة او ادارة 
الهجرة واجلوازات، حيث يبلغ 
معدل املعامالت املنجزة يوميا 
500 معاملة للموظف الواحد بعد 
استكمال الدورة املستندية لها، 
مطالبا بضرورة اعتماد وصرف 
املكافآت املق���ررة لهم واملوافق 
عليها من ديوان اخلدمة املدنية 

أعلن رئيس اللجنة املالية 
النائب يوسف الزلزلة عن إرجاء 
التصويت على تعديل قانون 
ال� »B.O.T« ال����ى األحد املقبل، 

قال النائ����ب احمد املليفي: 
نعرف مدى اخللل والفس����اد 
الذي تعيش فيه وزارة االشغال 
والسوء في اداء مشاريعها سواء 
من حيث االشغال واملبالغة في 
تقييمها للمشاريع او اجلودة في 
االداء او السرعة في االجناز، إال ان 
ما يزيد الطني بلة ان هذه الوزارة 
لم تستطع ومنذ عهد بعيد في 
تطوير نفسها واالستفادة من 
اخطائها توفيرا لألموال العامة 

قال النائ���ب د.عبدالرحمن 
اجليران عض���و جلنة حقوق 
االنسان: لوحظ مؤخرا تفشي 
ظاهرة اخلروج على القانون في 
جزيرة فيلكا، واخلاصة بفئة 

العدوة ينتقد تردي 
اخلدمات الصحية 
وحرمان مرضى من 

العالج في اخلارج

أك����د النائب خال����د العدوة وجود 
ترد كبير في اخلدمات الصحية التي 
تقدم للم��واطن داخل املستش����فيات 

احل��كومية.
 قائال لم نلمس في االشهر املاضية 
جناحا من وزي����ر الصحة، فالوضع 
الصحي سيئ وال يتناسب مع ميزانية 
الوزارة الت����ي قاربت املليار ونصف 

املليار دينار.
 واضاف العدوة: اخلدمات التي تقدم 
للمواطن كما هي عليها ولم نلمس اي 
تغيي����ر، وما زاد االمر بلة ان الوزارة 
حرمت مواطنني يس����تحقون العالج 
باخلارج يعانون من امراض مستعصية 

ودقيقة بعضها نادرة.
ودعا الع����دوة الوزير الهيفي الى 
االرتقاء باملنظومة الصحية بش����كل 
عام وان تعمل الوزارة على استقطاب 
التمريضي  افضل االطباء والطاق����م 
للعم����ل باملستش����فيات احلكومية، 
وايجاد حلول فورية لفترة االنتظار 
في املستشفيات والعيادات التخصصية 
والعمل على تقصير م����دد االنتظار 
الجراء العمليات اجلراحية، مع تطوير 
مراكز الط����وارئ واحلوادث، والعمل 
وبسرعة على حتريك ملف االنشاءات 
للمستشفيات واملستوصفات واالبنية 

الصحية اجلديدة.

خالد العدوة

عبداهلل التميمي

مادة 1 � يتم توحيد اجلنسية 
الكويتية لكل شخص حصل 
عليها تبعا ألب كويتي وولد في 

الكويت أو في اخلارج.
مادة 2 � يس����تثنى من هذا 
التعدي����ل املرأة األجنبية التي 
حصلت على هذه اجلنس����ية 
تبعا جلنسية الزوج واملتجنس 
وفقا للمادة اخلامسة اخلاصة 

باألعمال اجلليلة.
م����ادة 3 � تلغ����ى جمي����ع 
املواد الت����ي تتعارض مع هذا 
التعديل وكاف����ة املصطلحات 
التي تكتب بشهادة اجلنسية 
وفقا للتصنيف����ات املوجودة 
حاليا التي تبني اس����اس املنح 
� على  القانون.م����ادة 4  ف����ي 
الوزراء تنفيذ  رئيس مجلس 

يساهم بشكل كبير بحل مشكلة القبول

للتعرف على الفرص املتاحة

التميمي يقترح توحيد اجلنسية باستثناء الزوجة 
األجنبية واملجنسني على بند األعمال اجلليلة

هذا القانون.
وجاءت املذكرة اإليضاحية 
للتعدي����ل كالتالي:انطالقا من 
املادة 29 من الدستور الكويتي 
التي تنص عل����ى أن )الناس 
سواسية في الكرامة واالنسانية 
وهم متساوون لدى القانون في 
احلقوق والواجبات العامة، ال 
متييز بينهم في ذلك بس����بب 
اجلن����س أو األص����ل أو اللغة 
أو الدين( والقانون 15 لس����نة 
1959 بشأن اجلنسية الكويتية 
والقوانني املعدلة له، فقد ارتأيت 
التق����دم بهذا االقتراح لتوحيد 
اجلنسية الكويتية وعدم كتابة 
رقم املادة اخلاصة باألس����اس 
الذي مت منح اجلنسية للمواطن 

عليه.

قدم النائب عبداهلل التميمي 
اقتراحا بقانون بشأن »توحيد 
مواد اجلنسية«، جاء كالتالي:

البوص يعتذر
 لرواد ديوانيته

الهاشم تستفسر من 
وزير الداخلية عن أعداد 

املخالفني لإلقامة

يعتذر النائب س���عد البوص عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته خالل الفترة الصيفية، 
وذلك لسفره خارج الكويت، على ان يعاود 

استقبالهم بعد عودته من اخلارج.

وجهت النائب صفاء الهاشم سؤاال 
برملانيا لوزير الداخلية الشيخ احمد 
احلمود جاء فيه: بعد احلمالت االمنية 
التي تقوم بها ادارة الهجرة وعدد من 
القطاعات في وزارة الداخلية للقبض 
عل���ى املخالفني لالقام���ة، وبعد ان مت 
القب���ض عل���ى اآلالف م���ن الوافدين 

املخالفني لقانون االقامة.
يرجى االجابة عن االسئلة التالية: 
ما عدد املقبوض عليهم بس���بب عدم 
توافر اقامة لديهم حتى تاريخ توجيه 

السؤال؟
 وما االجراءات التي س���تتخذ ضد 

مخالفي قانون االقامة؟
 ومن يتكفل بدفع قيمة تذاكر السفر 

البعاد مخالفي االقامة،؟
 وما املدة القانونية البعاد املخالفني، 
ومن هم ارباب العمل للوافدين املقبوض 
عليهم )شركات � افراد(؟ وما االجراءات 

التي ستتخذ ضد ارباب العمل؟ 
وما جنسية اغلب مخالفي قانون 

االقامة؟

سعد البوص

صفاء الهاشم

محمد اجلبري د. يوسف الزلزلة

معصومة: ستوجه الدعوة إلى الهاشم والزلزلة بعد االجتماع


