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الصالح يقترح إدراج العاملني
 في وظائف شؤون الطلبة ضمن الكادر  

أعلن النائب خليل الصالح 
ــراح بــرغــبــة قــال  ــت ــاق تــقــدمــه ب
في مقدمته بعد صــدور القرار 
املستحق من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية بــإقــرار كــادر العاملني 
بالوظائف التربوية املساندة 
بوزارة التربية ، فإن من الواجب 
ضم العاملني في وظائف شؤون 
الطلبة ضمن الــكــادر ال سيما 
أنهم يندرجون حتت الوظائف 
ــوان  املــســانــدة بحسب قـــرار دي
اخلــدمــة املدنية رقــم 15 لسنة 

. 2010
ــه ونــظــًرا لكون  ـــاف إن  وأض
العاملني فــي وظــائــف شــؤون 
الطلبة جزًءا ال يتجزأ من املسيرة 
التعليمية وإنصافهم ينعكس 
إيجاًبا على العملية التعليمية 
فإن ضمهم إلى الكادر املستحق 

الذي صدر للعاملني بالوظائف التربوية املساندة ضرورة يجب أال تتأخر.
 ونص االقتراح على »إصدار قرار بإدراج العاملني في وظائف شؤون الطلبة 
ضمن كادر العاملني بالوظائف التربوية املساندة بوزارة التربية الذي صدر 

أخيًرا«

اجلالل يقترح زيادة مراكز االطفاء 
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير 

ــال  قـــدم الــنــائــب طـــال اجل
اقتراحا قــال فيه  نظرا لزيادة 
ـــدد الــســكــان فــي محافظتي  ع
االحمدي ومبارك الكبير وعدم 
تناسب مراكز االطفاء املوجودة 
ــع مساحتهما  بــاحملــافــظــتــني م

الكبيرة.
لــذا اتــقــدم بــاالقــتــراح برغبة 
ــه على  ــرض ــي بـــرجـــاء ع ــال ــت ال
مجلسكم املوقر ، ونص االقتراح 
ــادة مراكز االطفاء في  على »زي
ــدي ومــبــارك  ــم محافظتي االح

الكبير.

باألدوية الواقية من االشعاع 

 املويزري يسأل وزير الصحة
 عن استعدادات الوزارة حلالة الطوارئ 

وجــه النائب  شعيب شباب 
ــر  ــــؤاال  الـــى وزي املـــويـــزري س
الصحة الشيخ الدكتور باسل 

الصباح 
ونص السؤال على : طالعتنا 
وسائل االعام بتصريحكم بان 
وزارة الصحة مستعدة حلالة 
الــطــوارئ، وأن أدويــة الوقاية 
مــن االشــعــاع تكفي للمواطنني 
واملقيمني، وعليه اإلجابة على 

التالي: - 
1 - ما هي أدوية الوقاية من 

االشعاع؟!
2 - هل مت توعية املواطنني 
واملقيميني عن كيفية إستخدام 
هــذه االدويــــة؟! متي؟ ومــا هي 
الوسائل والبرامج التي أعلنت 

عنها الوزارة!؟
3 - إذا كانت هذه األدويــة موجوده في مستودعات وزارة الصحة فما هي 
الكمية املوجودة؟ وإن وجدت هذه األدوية أصا في مستودعات وزارة الصحة 
فهل صاحيتها ساريه أم منتهيه؟ ومن هو املسئول عن التقصير واالهمال إن 

ثبت ذلك؟
4 -  يرجي تزويدي مبستندات التوريد من الشركة املَصِنّعه او الوكيل 
التجاري الي وزارة الصحة؟! واملستندات املتعلقة بهذه األدوية التي تتضمن 
نوع األدويــة والغرض من استخدامها وأسماء الشركات املَصِنّعه والكميات 

وتاريخ التوريد والصاحية
     كما وجــه املــويــزري ســؤاال الــىى نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر 

الداخلية الشيخ خالد اجلراح ونص السؤال على:
1 - هل تعاملت أو تفاوضت وزارة الداخلية مع أياً من الشركات التالية 
 Hacking Team، BAE، NSO، Gamma،( :  املزودة لبرامج التجسس
BlueCoat( إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي االسباب والهدف؟ وهل هذه 

االسباب تتعلق باملصلحة العامة؟ 
2  هل كان التعامل مع الشركات املذكورة بشكل مباشر ام عن طريق شركات  

وسيطة أو أفراد وسطاء؟ 
3 - ماهي البرامج التي مت شرائها والغرض من شرائها وماهي جنسيات 

الشركات املذكورة؟ 
4 - هل هناك أي شركات أخــري مت التعامل معها للحصول على برامج 

التجسس؟

ال��دم��خ��ي ي��ق��ت��رح زي�����ادة م��ك��اف��آت 
100 دينار الطلبة 

 أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقدميه اقتراحا برغبة لزيادة مكافآت الطلبة 
بقيمة 100 دينار.ونص االقتراح على ما يلي:

 بعد  أعوام عدة من حتديد إعانة الطلبة مببلغ 200 دينار كويتي وما واكب 
ذلك من ارتفاع لألسعار وغاء املعيشة.لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :

  زيادة إعانة الطلبة مببلغ 100 دينار كويتي لتكون 300 دينار كويتي

خليل الصالح

ـــدد مــن الـــنـــواب تخصيص  طــلــب ع
ساعتني من جلسة مجلس األمــة املقبلة 
ملناقشة استعدادات األجهزة األمنية في 

الدولة حتسبا ألي طارئ.
وفــي هــذا املــجــال، قــال عضو مجلس 
األمة النائب محمد الدالل: نعمل على جمع 
تواقيع لتخصيص ساعتني من اجللسة 
املقبلة ملناقشة اســتــعــدادات األجــهــزة 
األمنية والدفاعية للوضع اإلقليمي وعلى 
رأسها الــدفــاع املدني خاصة وأننا في 
اجللسة اخلاصة لاستعدادات احلكومية 
لــم نستمع جلهوزية األجــهــزة األمنية 

والدفاعية.
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم 
تقدمت ونواب بطلب تخصيص ساعتني 
مــن اجللسة املقبلة ملعرفة جهوزية 
احلكومة وحتــديــدا الداخلية واجليش 
واحلــرس الوطني في تأمني وحتصني 
الفنادق والشوارع خشية نشوب حرب 
شوارع ال قدر الله، وذلك حتسبا لتطور 

األحداث.
بــدوره اكــد النائب مبارك احلريص 
تأييده للطلب النيابي املقدم بتخصيص 
ساعتني مــن اجللسة املقبلة ملناقشة 
االستعدادات االمنية والدفاعية لاوضاع 
االقليمية ،الفتا الــى ان عــرض اجللسة 
اخلــاصــة ملــنــاقــشــة تـــطـــورات الــوضــع 
االقليمي والتي عقدت في مجلس االمة 

نــاقــشــت اســتــعــدادات االمـــن الــغــذائــي 
ــم تــتــنــاول االســتــعــدادات  والــصــحــي ول

االمنية .

ــع ان  ــان واعــلــن احلــريــص انـــه ال مي
ـــن اجلــلــســة  ـــت م ـــوق يــخــصــص هــــذا ال
بشكل سري اذ ما كان لدى احلكومة ما 

ــك كــاحلــديــث عــن تفاصيل  يستدعي ذل
تتعلق باالستعدادات العسكرية واالمنية 

الداخلية.

محمد الدالل

الدالل: تنسيق لتخصيص ساعتني في اجللسة املقبلة 
لالطالع على اإلستعدادات األمنية للطوارئ

صفاء الهاشممبارك احلريص

جانب من جلسة سابقة

وجــه النائب ماجد املطيري  سؤاال 
إلى  وزير األشغال العامة ووزير الدولة 

لشؤون اإلسكان،
ـــال فــيــه حــيــث كـــثـــرت  احلــــوادث  ق
والوفيات فضاً عن اإلزدحــام املروري 
ــراء بــطء وتوقف عمليات الصيانة  ج
وعــشــوائــيــة الــتــحــويــات اإلسمنتية 
بطريق الــدائــري السابع خاصة جسر 
صباح الناصر املؤدي ملنطقة كبد.ـ  لذا 

يرجى إفادتي باآلتي :ـ  
1 - سبب توقف أعمال الصيانة؟  

2 - اسم الشركة املنفذة للمشروع؟ 
3 - ما هي األســس والضوابط التي 
بناًء عليها مت إسناد املشروع للشركة 

املنفذة؟ 
4 - ما هو البرنامج احملدد لانتهاء 

من املشروع؟ 
5 - ما هي أسباب التأخير في االنتهاء 

من املشروع؟
ــن تقارير  ــورة م ــص 6 - إفــادتــنــا ب
الزيارات امليدانية التي ترد من اجلهاز 
التنفيذي للمشروع إلى الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري؟
7 - بيان مدي إلتزام الشركة املنفذة 

للمشروع بالبرنامج الزمني احملدد؟ 
كما تقدم النائب ماجد املطيري باقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحــكــام قانون 
رقم )53( لسنة 2001 في شأن اإلدارة 
العامة للتحقيقات بـــوزارة الداخلية، 

ونصت مواده على ما يلي:
 مادة أولى: يستبدل بنص املادة )3( 
من القانون رقم )53( لسنة 2001 املشار 

إليه النص اآلتي: 
مــادة )3(: »يشترط فيمن يعني في 

وظيفة محقق )ج( أن يكون: 
- مسلًما.

- كويتي اجلنسية.
- كــامــل األهــلــيــة غير محكوم عليه 
قضائّيًا أو تأديبّيًا ألمر مخل بالشرف أو 

األمانة.
- محمود السيرة حسن السمعة.

- حــاصــًا على إجـــازة احلــقــوق أو 
احلقوق والشريعة أو الشريعة.

مــادة ثانية: يلغى كل حكم يعارض 
أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املــذكــرة اإليضاحية على ما 
يلي: ملــا كانت املـــادة )3( مــن القانون 
رقم )53( لسنة 2001 في شأن اإلدارة 

العامة للتحقيقات بــوزارة الداخلية قد 
نصت على مجموعة مــن الــشــروط ملن 
يعني في وظيفة محقق )ج(، ومنها شرط 
احلصول على إجازة احلقوق أو احلقوق 
والشريعة من دون أن يدخل من ضمن 
شروط التعيني حاصلون على تخصص 

الشريعة.
وحــيــث إنـــه ســبــق تــعــيــني خريجي 
الشريعة في اإلدارة العامة للتحقيقات 
ـــوزارة الداخلية فــي ســنــوات سابقة  ب
ــدور  ــن هـــذا احلـــق بــعــد ص وحـــرمـــوا م
القانون رقــم )53( لسنة 2001، وملا 
ورد فــي املــذكــرة التفسيرية فــي املــادة 
)167( من الدستور أنه مراعاة لواقع 
ــادة على سبيل  ــازت هــذه امل الكويت أج
االستثناء أن يعهد القانون جلهات األمن 

العام الدعوى العمومية في نطاق اجلنح 
بداًل من النيابة العامة صاحبة الدعوى 

العمومية أصًا، 
 ومبا أن النيابة العامة هي صاحبة 
الدعوى العمومية أصًا طبًقا للمذكرة 
التفسيرية لهذه املادة، وأن خريجي كلية 
الشريعة يتم تعيينهم في النيابة العامة 
فليس من العدالة حرمانهم من التعيني 
فــي وظيفة محقق فــي اإلدارة العامة 
للتحقيقات بــوزارة الداخية، فضًا عن 
تعيني خريجي كلية الشريعة في اإلدارة 
العامة للتحقيقات يكون دعًما من الدولة 
لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل قدراتهم 
ومؤهاتهم في اجلهات احلكومية، األمر 
الـــذي ينعكس بالتالي على الصالح 

العام.

ماجد املطيري

اقترح تعيني خريجي كلية الشريعة في اإلدارة العامة للتحقيقات

السابع    الدائري  صيانة  توقف  عن  االشغال  ة  وزير  يسأل  املطيري  ماجد 

الشيخ خالد اجلراحجنان بوشهري

طال اجلال

شعيب املويزري


