
طالب بوقف القرار وصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس 

اجلالل: إلغاء الكورس الصيفي في »التطبيقي« مرفوض
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300 دينار  200 إلى  احلويلة:  »التعليمية« أقرت اقتراحنا بزيادة املكافأة الطالبية من 
قال النائب د.محمد احلويلة: إن اللجنة التعليمية اقرت في اجتماع سابق اقتراحنا بزيادة املكافأة الطالبية من 200 إلى 300 دينار.  وأضاف احلويلة نأمل أن يسعفنا الوقت إلقراره في اجللسة املقبلة وأن 

توافق احلكومة عليه ملصلحة أبنائنا وبناتنا.

ريا�ض عواد 

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ط��الل اجل���الل وزي��ر 
التربية والتعليم العالي سعود احلربي 
بوقف ق��رار “إلغاء ال��ك��ورس الصيفي 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي”، 
الذي يعد من القرارات املرفوضة جملة 
وتفصياًل، نظراً لتأثيره على مستقبل 
أبنائنا الطلبة، ودليال على التخبط في 
اتخاذ قرارات غير مدروسة، مؤكدا على 
أن نقص امليزانية ليس مبررا لهذا القرار 

اجلاحف في حق الطلبة واملعلمني.
وش���دد اجل���الل ف��ي ت��ص��ري��ح أم��س 
على ض��رورة إلغاء ه��ذا القرار وع��ودة 
الكورس الصيفي وتوفير شعب دراسية 
وبأعداد مناسبة للطلبة دون تكديس 
بحجة ضعف امليزانية وع��دم إمكانية 
فتح شعب إضافية، مؤكدا على أهمية 

استكمال الطلبة جلداولهم الدراسية 
دون تعثر أو تأخير ملواصلة مسيرتهم 

التعليمية وتخرجهم دون مشاكل.
وق���ال اجل����الل: إن إل��غ��اء ال��ك��ورس 
الصيفي بسبب تقليص ميزانية الفصل 
الصيفي إلى النصف سيترتب على ذلك 
إلغاء الشعب الدراسية، التي مت فتحها 
سلفا ومت تسجيل الطلبة فيها باآلالف 
مما يؤدي إلي زي��ادة وتكدس في أعداد 
الطلبة في الشعب على حساب الطلبة 

اخلريجني.
وأك����د اجل����الل ع��ل��ى ض����رورة ع��دم 
املساس مبكافأة أعضاء هيئة التدريس 
في التعليم التطبيقي وصرفها كاملة، 
وفقاً ملا هو مقررا لألساتذة املشاركني 
في الكورس الصيفي واملقرة من ديوان 

اخلدمة املدنية. طالل اجلالل 

طلب نيابي لعقد جلسة الثالثاء 
إلقرار قانون التركيبة السكانية

قال النائب صالح عاشور: 
تقدمت وعدد من النواب بطلب 
عقد جلسة يوم الثالثاء املقبل 
إلق��رار مجموعة من القوانني 
املهمة وأهمها قانون التركيبة 
السكانية وذلك إلصالح اخللل 
القائم بالتركيبة ووضع نسب 

وضوابط االقامة والهجرة.
من جهة أخرى قال النائب 
صالح عاشور: مدانو اقتحام 
املجلس وامل��غ��ردي��ن وخلية 
العبدلي وآخ��ري��ن جميعهم 
صدرت بحقهم أحكام قضائية 
نهائية وعلينا اح��ت��رام هذه 
األح���ك���ام وط��ل��ب ال��ع��ف��و أو 
تخفيف ال��ع��ق��وب��ه ال يعني 
ت��أي��ي��ده��م.. ول��ك��ن ق��ات��ل الله 

صالح عاشور الطائفية.
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الشاهني: »الصحية البرملانية« تبحث غدًا أسباب 
عدم تطبيق القانون النفطي على »كويتيي اخلاص«

أع��ل��ن عضو الصحية البرملانية أسامة 
الشاهني أن اللجنة ستناقش غداً االثنني املقبل 
تكليف املجلس لها ببحث أسباب عدم تطبيق 
القانون النفطي على العاملني الكويتيني في 

القطاع اخلاص النفطي.
وق��ال الشاهني: إنني تقدمت بهذا الطلب 
وعرضته على مجلس األم��ة وواف��ق النواب 
على تكليف اللجنة الصحية ببحثه خصوصا 
ع��دد الكويتيني العاملني بالقطاع النفطي 
اخلاص يبلغ 14 ألف عامل، وملا كان قانون 
العمل األهلي وتعديالته يطبق عليهم حالياً، 
وليس قانون العمل النفطي 28 لسنة 1969 

وتعديالته.
كما اقترح الشاهني تكويت مركز النظم 
واملعلومات، وقال: يعتبر مركز نظم املعلومات 
ف��ي ال����وزارات وامل��ؤس��س��ات احلكومية من 

أه��م القطاعات كونها متلك كافة الوثائق 
واملعلومات عنها، ولديها جميع قواعد بيانات 

املواطنني واملقيمني وغيرها.
ويعمل في هذا القطاع عدد كبير من املقيمني 
مم��ا يسهل عليهم االط���الع على املعلومات 
اخلاصة باألمن الوطني واإلحصائيات، وكل 
ما يخص معلومات املواطنني واملقيمني بدولة 
الكويت، وه��ذا قد يشكل خطورة وتسريبها 
جلهات خارجية ألهداف أمنية أو اقتصادية أو 

سياسية أو غيرها.
ل��ذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي 
برجاء التفضل بعرضه على مجلس األمة 

املوقر.
) نص االقتراح (

 “تكويت قطاعات نظم املعلومات في كافة 
أسامة الشاهني الوزارات واملؤسسات احلكومية”.

عبدالله فهاد: التشريعية رفضت 
استدراكات قانونية  قدمتها على »البدون« 

 ق��������ال ال����ن����ائ����ب 
عبدالله ف��ه��اد: قدمت 
اس��ت��دراك��ات قانونية 
على التعليقات الفنية 
ملقترح “البدون”،ولكن 
التشريعية  اللجنة 
لم تأخذ بها ورفضت 
ال��ق��ان��ون بحجة عدم 
ال����دس����ت����وري����ة ف��ي 
سعي حثيث لتمرير 
قانون”غير توافقي” 
ت��ط��ف��و م��ن��ه رائ��ح��ة 
الفوقية والعنصرية 
ع������ل������ى ح�����س�����اب 
ج��راح��ات »ال��ب��دون« 
وآالمهم،وعلى جمعية 
احمل��ام��ني ال��دف��اع عن 

عبدالله فهاد مشروعها.


