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أمانة مجلس األمة: مت فحص جميع النواب الذين حضروا آخر جلسة
أكدت األمانة العامة ملجلس األمة، أنه ونظرا لعقد جلسات خاصة هذا األسبوع للتصويت على بعض القوانني وعلى طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وقامت وزارة الصحة بفحص كوفيد 19 أمس  

جلميع األعضاء الذين حضروا آخر جلسة أما األعضاء ال12 املصابون بالفيروس فسوف يتم التنسيق معهم عن طريق وزارة الصحة.

 ريا�ض عواد 

ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
ال��غ��امن: إن��ه سيوجه اليوم االثنني 
دع��وة لعقد جلستني خاصتني غداً 
الثالثاء و بعد غد االربعاء ملناقشة 
ع��دد من القوانني والتصويت على 
ط��ل��ب ع���دم ال��ت��ع��اون م���ع رئ��ي��س 
احل��ك��وم��ة، الف���ت���اً إل���ى أن جلسة 
اخلميس املوافق 1 أكتوبر ستكون 
اجللسة اخلتامية وموعد فض دور 

االنعقاد.
وأوض�����ح ال���غ���امن ف���ي تصريح 
صحافي مبجلس األم���ة أم���س، أنه 
تقرر االستعاضة عن اجللسات التي 
مت تأجيلها األسبوع املاضي بجلسات 
خاصة، مضيفاً سنحاول أن ننتهي 
من أكبر ق��در ممكن من القوانني أو 

التقارير املستعجلة.
وأض��اف الغامن وفق امل��ادة )72( 
سأوجه ي��وم غد دع��وة لعقد جلسة 
خاصة يوم  غد الثالثاء وستتضمن 

امل��داوالت الثانية لقانوني اإلفالس 
وهيئة ش��ؤون ال��زراع��ة إضافة إلى 
قوانني اإلدارة العامة للتحقيقات 
واخلطوط اجلوية الكويتية )كاسكو( 

والتركيبة السكانية واملعاقني.
وأش���ار ال��غ��امن إل��ى أن��ه سيوجه 
الدعوة اليوم االثنني انتظاراً الجتماع 
اللجنة املالية ال��ت��ي م��ن املمكن أن 
تنتهي من قانون الضمان بالنسبة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 
حيث سيدرج أيضاً على جدول أعمال 

اجللسة اخلاصة غدا الثالثاء.
وذكر الغامن أن اجللسة اخلاصة 
يوم األربعاء ستكون للتصويت على 
طلب عدم التعاون مع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
وعلى بعض الطلبات أو القوانني 

األخرى.
وأض���اف ال��غ��امن إذا ل��م ننته من 
بعض القوانني خالل جلستي الثالثاء 
واألربعاء فلدينا مجال يوم اخلميس 

صباحاً قبل اجللسة اخلتامية، وإذا 
انتهينا سيكون يوم اخلميس للجلسة 

اخلتامية فقط.
وق����ال ال��غ��امن رداً ع��ل��ى س��ؤال 
صحافي نتمنى الشفاء العاجل لكافة 
املصابني، ووجهت طلباً إلى وزارة 
الصحة وخاطبني وزي���ر الصحة 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ب��اس��ل احل��م��ود 

الصباح بكتاب رسمي.
وأك���د ال��غ��امن ك��ل ال��ن��واب الذين 
حضروا اجللسة املاضية مت فحصهم 
امس األحد، أما النواب ال� 12 الذين 
ك��ان��وا م��ص��اب��ني ف�����وزارة الصحة 
تتعامل معهم حالة بحالة ألن أوقات 

وتواريخ مسحاتهم مختلفة.
وأش��ار الغامن إل��ى أن��ه سيتسلم 
اليوم االثنني كتاباً من وزير الصحة 
يفيد بأسماء احلضور ومن ال يجب 
عليهم احل��ض��ور بسبب إصابتهم 
أو ع��دم استكمالهم للمدد الطبية 

املطلوبة. مرزوق الغامن 

الدالل يسأل عن  عدد املتقدمني 
لوظيفة اإلمامة وآلية قبولهم 

أعلن النائب محمد الدالل عن توجيهه 
سؤاال إلى وزير العدل ووزير األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، ونص السؤال: 
من أهم الوظائف في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وظيفة اإلمامة، ملا 
إلمام املسجد من دور توجيهي ووعظي 
في املجتمع ، وقد كثرت الشكاوى مؤخراً 
من املتقدمني لوظيفة اإلمامة بسبب عدم 
وض��وح اَليات القبول والتوظيف في 
ال��وزارة وع��دم وج��ود ضوابط محكمة 
للتعيني ، بل ينقل عن عدد من املتقدمني 
أن ردود بعض املسؤولني في ال��وزارة 
متضاربة وغ��ي��ر واض��ح��ة وم��ن ذلك 
االرتكان إلى رأي جهات أخرى كوزارة 
الداخلية وبعد التحقق تنفي وزارة 
الداخلية أي تدخل لها في التوظيف 
، وه��و م��ا يجعل األم���ر مستغرب من 
املسؤولني في وزارة األوقاف والشؤون 

االسالمية  ، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1 - ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��اإلع��الن أو 
طلب التوظيف ف��ي وظ��ائ��ف اإلم��ام��ة 
التي صدرت مؤخراً من وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية مع أرفاق الشروط 
املطلوبة من املتقدمني ومواعيد التقدمي 
، ورجاء تزويدي بأسماء جلنة الوزارة 
أو اجلهة املختصة بإجراء االختبارات 
واملقابالت ، ومن هي اجلهة أو الشخص 

املسؤول النهائي عن القبول من عدمه .

2 - أفادتي عن عدد املتقدمني لوظيفة 
اإلمامة مع ذكر جنسياتهم ومؤهالتهم 
وعدد من مت اختباره وأجتاز االختبار أو 
املقابلة من كافة اجلنسيات وعدد من لم 

يجتاز االختبار.
3 - م��ن ه��م األط���راف املسؤولة أو 
اجلهة احمل��ددة املسؤولة عن التواصل 
مع املتقدمني، وهل هي كجهة أو أشخاص 
لهم صالحية التواصل، وهل الرسائل 
التي تصل للمتقدمني متفق عليها، وملاذا 
يعتمد التواصل الشفوي مع املتقدمني، 
ومل���اذا ال يوجد اَل��ي��ة للتواصل احمل��دد 
ب��امل��راس��الت املكتوبة ) مسجات ( أو 

خالفه منعاً للبس أو سوء الفهم .
4 - هل تقوم الوزارة أو أي مسؤول 
فيها بأخذ موافقة أو رأي أي جهة أخرى 
في الدولة بشأن التوظيف لديها بشكل 
ع��ام وب��األخ��ص ف��ي وظ��ائ��ف اإلم��ام��ة، 
يرجى ت��زوي��دي باجلهات احلكومية 
األخ���رى ال��ت��ي ي��ؤخ��ذ رأي��ه��ا ف��ي شأن 
املتقدمني مع بيان أسباب اإلستعانة 
باجلهات ومبررات ذلك وباألخص في 

التوظيف األخير لوظيفة اإلمامة .
5 - ما هي توجهات وزارة األوقاف 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ب��ش��أن تكويت 
وظيفة اإلم��ام��ة، ومتى متوقع أن يتم 
البت في قبول طلبات التوظيف لإلمامة 

األخيرة.
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التشريعية البرملانية تقترب من وضع حل للبدون 
أكد مصدر في اللجنة التشريعية أن اللجنة أشارت  
في تقريرها إلى أنه اآلوان ملواجهة موضوع املقيمني 
بصورة غير قانونية »البدون« بعالج حاسم يراعي 
الظروف اإلنسانية ألف��راد هذه الفئة دون تأثير على 

أمن وسيادة الكويت واستقرارها.
وأض��اف املصدر أن االقتراحان األول والثاني هما 
األن��س��ب ف��ي معاجلة م��وض��وع املقيمني ف��ي الكويت 
بصورة غير قانونية، حيث خال االقتراحان من املثالب 
الدستورية وج���اءا متوافقني م��ع النظرية العامة 

للجنسية التي تقرر دور السلطة في منحها من عدمه.
مضيفاً أن األقلية غير املوافقة على االقتراحني األول 
والثاني ترى أنهما لم يضعا حال جذريا ملشكلة البدون 
وأخرجا فئات عدة من أحكامهما مثل من ليس لديه 
جانب من اجتماع التشريعية إحصاء سنة 1965، وغير املقيدين في اجلهاز املركزي.


