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قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا 6
برغبة بش���أن »قيام وزارة األشغال 
العامة باتخاذ اج���راءات نقل محطة 
معالج���ة مياه الص���رف الصحي من 
منطقة مشرف الى منطقة أخرى خارج 

المنطقة السكنية«.

مخلد لنقل محطة مشرف
 إلى خارج المنطقة السكنية

العازمي: المؤسسات اإلعالمية ملتزمة بالقانون 
وعدم إثارة الفتنة في أي من برامجها

االتحاد يهدف لتأكيد حقوق العاملين بالفضائيات في الفكر واإلبداع 
وحرية التعبي�ر والنقد البنّاء دون الخروج عن القي�م والمبادئ واألصول

اتحاد القنوات العربية يحترم قرار »اإلعالم« ويطالب القنوات الفضائية بمزيد من التدقيق

الخرافي استقبل مدير عام هيئة الزراعة
وهنأ نظراءه في ماليزيا وأوكرانيا وترينداد

المسلم: اجتماع اللجنة الصحية اليوم 
يخالف الالئحة الداخلية للمجلس

الدقباسي لصرف العالوة االجتماعية 
للمولود المعاق بعد تقاعد األب

المطيري: الخرافي أبدى حرصه على إنهاء 
مطالب نقابة العاملين بمجلس األمة

أعضاء مجلس اإلدارة يلتقون األمين العام خالل أيام

جوهر: ما أسس صرف مكافأة األعمال الصيفية في الجامعة؟
وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزيرة 
التعلي����م العالي د.موضي  التربية ووزيرة 
الحمود طالب فيه تزويده بأس����س وقواعد 
صرف مكافأة األعم����ال الصيفية )الكورس 
الصيفي( في جامعة الكويت، واألش����خاص 
الذين تقرر صرف ه����ذه المكافأة لهم خالل 
األعوام الجامعية 2006/2005، 2007/2006، 
2008/2007، 2009/2008، مع بيان األس����اس 
الذي تم بموجبه تحديد األشخاص المستحقين 
للمكافأة والمبالغ المحددة لكل منهم، واألعمال 
التي قاموا بها مقابل اس����تحقاقهم للمكافأة 
المذكورة، مع تزويدي بالمستندات الخاصة 

بكل عنصر من عناصر السؤال.
والقواعد واللوائح المنظمة لعقد اللجان 
الدائمة والمؤقتة بالجامعة، وكيفية تحديد 

هذه اللجان واختيار أعضائها، والمبالغ التي 
يتم صرفها ألعضائها وأس����س صرفها، مع 
تزويدي ببيان شامل عن اللجان التي تم عقدها 
اعتبارا من بداية العام الجامعي 2008/2007 
وحتى تاريخ الجواب على السؤال، وساعات 
اجتماعاته����ا والمكافآت المق����ررة ألعضائها 
والمستندات الخاصة بكل عنصر من عناصر 

السؤال.
كما طلب جوهر تزويده ببيان شامل عن 
أنواع المكافآت وأي مزايا مالية اخرى تصرف 
للقياديين بالجامعة، والمبالغ النقدية التي 
تصرف عن كل مكافأة، وأس����اس تحديدها، 
مع تزويدي بمس����تندات الصرف للقياديين 
منذ بداية العام الجامعي 2008/2007 وحتى 

تاريخ الجواب عن السؤال.

أكد رئيس نقابة العاملين 
بمجلس األمة عبداهلل المطيري 
انه التقى االس����بوع الماضي 
رئيس مجلس األمة جاس����م 
الخرافي للنظ����ر في مطالب 
موظفي مجلس األمة، مشيرا 
الى ان الخرافي أبدى حرصه 
واهتمامه بإنهاء جميع المطالب 

المقدمة من قبل الموظفين.
المطي����ري في  وأوض����ح 
تصري����ح صحافي يوم أمس 
ان الرئيس الخرافي أكد على 
حق الموظفين في أي مطالب، 
وانه ليس لديه أي تحفظ على 
هذه المطالب طالما انها سارت 
عن طريق القنوات الرسمية 

والقانونية.
مبين����ا ان مجل����س ادارة 
النقابة سيلتقون خالل األيام 
المقبلة األمين لمجلس األمة 
عالم الكن����دري للتأكيد على 
انهاء بعض مشاكل  ضرورة 
العالقة بطريقة  الموظفي����ن 
عادلة وتنصف الجميع، ومنها 
تعديل بعض م����واد الالئحة 
الموظفين  االدارية وتسكين 
بالدرج����ات  المس����تحقين 
الوظيفية على نهاية المربوط 

بدرجة أعلى.
وكذل����ك تعدي����ل أوضاع 
الجامعية  الشهادات  اصحاب 
ممن حصل����وا عليها مؤخرا 
والمعلقة منذ عام وغيرها من 

المطالب األخرى التي تقدمنا 
بها لألمين العام للمجلس.

وأعرب المطيري على أمله 
في مزيد من التعاون من قبل 
األمانة العامة للمجلس السدال 
الستار على جميع المالحظات 
التي تقدمت بها نقابة العاملين 
باألمانة العامة لمجلس األمة، 
متمنيا م����ن األمين انهاء هذا 

الملف بأسرع وقت.
خاصة اننا في مركب واحد 
وما يهمنا جميعا هو مصلحة 

الموظفين.
مؤكدا ثقة وحرص الجميع 
المطيري ان  على ذلك. وأكد 
النقابة هي صوت الموظفين 
ل����ن تّدخر  الش����رعي وانها 
جهدا وعمال من اجل تحقيق 

مطالبهم.

الطبطبائي يقترح: العشر األواخر عطلة 
وإلغاء جميع العطالت الرسمية األخرى

اعتبر النائب د.فيصل املس����لم ان اجتماع جلنة الشؤون الصحية 
املزمع عقده مخالف لالئحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك في بي����ان لكتلة التنمية واإلصالح هذا نصه: حتذر كتلة 
التنمية واإلصالح من تكريس سوابق ال دستورية تشل عمل مجلس 
األمة وتتطاول على نصوص الدستور ومواد الالئحة الداخلية وتضرب 
بقرارات املجلس عرض احلائط. فرغم حتفظنا على قرار املجلس القاضي 
بعدم جواز بحث اللجان البرملانية ألي موضوع لم يفوضها املجلس فيه 
فإن القرار يجب نفاذه على احلكومة كما هو نافذ على رئيس مجلس 
األم����ة ورئيس اللجنة، وبالتالي فإن اجتماع اللجنة الصحية الثالثاء 
املقب����ل مخالف لالئحة، وعلى احلكومة اذا كانت جادة في تعاونها ان 
تطل����ب اجتماع املجلس ال اللجان لع����رض خططها وإجراءاتها عليه، 
وفي الوقت الذي حتمل فيه الكتلة رئاسة املجلس املسؤولية الكاملة 
تستغرب سكوت ثلة من نواب عرف عنهم حرصهم الشديد على التزام 

اللوائح الدستورية مستذكرين أبا الالئحة مشاري العنجري.

قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة بشأن صرف العالوة 
االجتماعي���ة للمولود املعاق بعد تقاعد االب وكذلك في حالة وفاة 
االب قبل بلوغه سن التقاعد والغاء شرط الكفيل لدى بنك التسليف 
كشرط للحصول على قرض الزواج للمعاق وصرف بدل سائق + 
بدل خادمة للمعاق واعتبار كل من يصرف له راتب شديد االعاقة 
متقاعدا طبيا واعفاء املعاقني من الش���رط املتعلق بالنسبة املئوية 
في صندوق املعس���رين بحيث تصب���ح 20% بدال من 40% وتعيني 
مرافقني لباصات ذوي االحتياجات اخلاصة في االندية اخلاصة بذوي 
االحتياج���ات اخلاصة ومدارس التربية اخلاصة على بند املكافآت 
وانشاء مدارس في اجلهراء ومحافظة الفروانية العاقة صعوبات 
التعليم وبناء اندية مسائية ترفيهية في جميع احملافظات الكويتية 

للمعاقني وبناء منازل خاصة للمعاقني في كل منطقة جديدة.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا بقانون بشأن اخلدمة 

املدنية جاء فيه:

مادة أولى

تضاف الى املرسوم بالقانون 
رقم 15 لس���نة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية املشار اليه مادة 
جديدة برقم 23 مكررا أ نصها 
التالي: تكون االيام العش���رة 
االخي���رة من ش���هر رمضان 
عطلة رس���مية وتلغى جميع 
الرس���مية االخرى  العطالت 
الفطر وعيد  عدا عطالت عيد 
االضحى واليوم الوطني ويوم 

التحرير.

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع 

احكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء 
وال����وزراء � كل فيما يخصه � 

تنفيذ هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية
ملا كان املرس���وم بالقانون 
رقم 15 لس���نة 1979 في شأن 
اخلدمة املدنية قد حدد انواع 
العطالت الرسمية وعددها، واذا 
كانت االيام العشرة االخيرة 
االيام  من ش���هر رمضان من 

التي يتفرغ فيها املس���لمون 
للعبادة واالعتكاف مما يحول 
بني املوظفني منهم وبني االنتظام 
ف���ي العمل وادائه على النحو 
املطلوب، ومنهم من يس���افر 
الداء العمرة فإنه من املناسب 
وملصلحة العمل ان تكون االيام 
عطلة رسمية وتعويضا عن 
الرسمية  العطالت  ذلك تلغى 
االخرى ما ع���دا عطالت عيد 
الفطر وعيد االضحى واليوم 

الوطني ويوم التحرير.
لذل���ك كان ه���ذا االقتراح 
بقان���ون باضافة مادة جديدة 
برقم 23 مكررا أ الى املرسوم 

بالقانون سالف الذكر.

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه ظهر امس االثنني رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية جاسم محمد حبيب البدر.
من جهة أخرى، بعث اخلرافي ببرقيات تهنئة 
الى كل من رئيس مجلس النواب تان سري بانديكار 
أمني حج موليا ورئيس مجلس الشيوخ وونغ 
فون مينغ مباليزيا، ورئيس البرملان بأوكرانيا 

فلودميير ميخائيلوفيتش ليتفني، ورئيس مجلس 
النواب بارندرا سينانان ورئيس مجلس الشيوخ 
داني مونتانو بجمهورية ترينداد وتوباغو، وذلك 

مبناسبة األعياد الوطنية لبالدهم.
كما بع���ث اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس 
املجلس األعلى بجمهورية قرغيزيستان ايتيباي 
تاجايي���ف، وذل���ك مبناس���بة العي���د الوطني 

لبالده.

أكد أمين سر اتحاد القنوات العربية 
الخاص����ة حس����ين العازم����ي الت����زام 
المؤسس����ات اإلعالمية كافة بالقانون 
وعدم إثارة الفتنة في اي من برامجها.

وقال العازمي ف����ي بيان صادر من 
االتحاد ناشد خالله القنوات الفضائية 
االلت����زام بالبرامج الت����ي تقدمها على 
الصعيد المهني والموضوعية، مشيرا 
الى ان ما قامت ب����ه وزارة اإلعالم من 
وقف ع����رض برنامج »صوتك وصل« 
على قناة س����كوب التلفزيونية »اتخذ 
نتيجة لمخالفته احكام قانون المرئي 

والمسموع رقم 2007/61«.
ولفت العازمي الى ان االتحاد يحترم 
قرار الوزارة، وفي الوقت نفسه يطالب 
القنوات بمزيد من التدقيق في برامجها 
قبل بثه����ا وان تكون بموضوعية اكثر 

من إثارة.
ج����اء ذلك التعقيب بع����د ان أوقفت 

وزارة اإلعالم ع����رض برنامج صوتك 
وصل على قناة س����كوب التلفزيونية 
والذي جاء في البيان ان الوزارة بحكم 
مسؤوليتها في تطبيق قانون اإلعالم 
المرئي والمسموع ولما تم رصده من 
مخالفات ألح����كام القانون مادة رقم 11 
فقرة 10 ووفقا للفقرة االخيرة من المادة 
15 قامت الوزارة بتوجيه خطاب إيقاف 
البرنامج الى قناة سكوب لحين انتهاء 
النيابة العامة من التحقيقات وإصدار 
القضاء لألحكام الالزمة حول المخالفات 

المرتكبة«.
تطبيق القوانين

وأضافت وزارة اإلعالم انه »من منطلق 
مسؤوليتها في تطبيق القوانين فإنها 
تقوم برصد ومتابع����ة ما يتم بثه في 
كل القنوات التلفزيونية المرخصة من 
وزارة اإلعالم واتخاذ اإلجراءات القانونية 

لالزمة وفق القوانين المنظمة.
لذا يناشد اتحاد القنوات الفضائية 
المرئية والمسموعة ضرورة  القنوات 
االلتزام بالقوانين الخاصة باإلعالم حتى 
نتمكن من إظهار اإلعالم بصورة أجمل 

في وطننا العزيز.
حقوق العاملين

وأكد العازمي ان االتحاد يهدف ومنذ 
نش����أته الى تأكيد حقوق العاملين في 
الفكر واإلبداع وحرية  الفضائيات في 
التعبي����ر والنقد البن����اء دون الخروج 
عن القيم والمب����ادئ واألصول، وأحد 
اب����رز اهدافة ضمان ع����دم إقفال القناة 
وإرغامها على التوقف عن متابعة البث او 
مساءلة إعالمييها او التعرض لهم بسبب 
مضامين البث او ما يؤدونه من اعمال 
اال بعد اجراء تحقيق من جهة محايدة 

وبموجب حكم قضائي نهائي.

د.فيصل املسلم

عبداهلل املطيري

علي الدقباسي 

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

11

كــــــــوبون اليــــــوم احلادي ع�سر

1950م

1960م

1947م

�س: اأول مطبعة يف الكويت اأن�شاأتها معارف الكويت كانت عام؟

رفضت االقتراح الخاص بتجريم الدعوة للحل غير الدستوري

»التشريعية« تقر 5 دوائر النتخابات المجلس البلدي 
وتوافق على قانون تجريم خدش الوحدة الوطنية

وافقت جلنة الشؤون التش����ريعية والقانونية 
خالل اجتماعها امس على االقتراح بقانون في شأن 
تعديل قانون االنتخابات اخلاص باملجلس البلدي 
وجعلها خم����س دوائر. وقال رئيس اللجنة النائب 

حس����ني احلريتي ان اللجنة أقرت االقتراح بقانون 
اخلاص بتجرمي خدش الوحدة الوطنية، كما رفضت 
االقتراح بقانون في شأن جترمي الدعوة للعمل غير 

الدستوري اخلاص مبجلس األمة.

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله مدير عام هيئة الزراعة 
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مزيد: محطة مشرف صممت عن طريق 
مكتب استشاري وذوي خبرة

استغرب  الحديث عن وجود أخطاء في التصميم

اس���تغرب النائب حس���ني مزيد التبريرات التي ساقها وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حول وجود 
اخطاء في تصميم محطة مشرف للصرف الصحي أدت حلدوث 
الكارثة البيئية والتي الى اآلن تعجز الوزارة بطاقمها عن مواجهتها 

واحتوائها.
وق���ال مزيد في تصريح صحافي ان���ه يجب وضع األمور في 
نصابها وال يجب ان يتم خلط األمور في معاجلة الكارثة فتصميم 
احملطة مت عن طريق مكتس���ب استش���اري وذوي خبرة في هذا 
املجال ولو كان هناك خطأ في التصميم أو رغبة في تعديله لكان 
على وزارة األشغال ان تقوم به بالتعاون مع املقاول املشرف على 
بناء احملطة ومع املكتب االستش���اري إلصدار أمر التغيير وذلك 
خالل فترة التنفيذ للمشروع لتعديل التصميم، موضحا ان محطة 
مش���رف عملت خالل سنتني دون مشاكل وهذا يدل داللة قاطعة 
ان اخلطأ ليس في التصميم كما أوضحه وزير األشغال، مشيرا 
ال���ى ان ما حدث من كارثة في الص���رف الصحي للمحطة مت في 
فترة الصيانة وعدم متابعة أجهزة الوزارة لصيانة احملطة وهو 

ما يجب ان يعلمه اجلميع.
وأضاف مزيد ان اتس���اع دائرة اخلطر ووصولها الى محطة 
الصرف الصح���ي في منطقة العارضية ليؤك���د تقاعس أجهزة 
وزارة األشغال مع حجم الكارثة وقصر دورها في معاجلة األزمة 
ما يؤكد عدم ش���عور وزيرها باملسؤولية األمر الذي يساهم في 
زيادة اخلطر البيئي وهو ما يتطلب استقالة الوزير من منصبه 
استشعارا منه باملسؤولية السياسية أمام الشعب الكويتي ونواب 
األمة، موضحا ان تبعات محطة مش���رف في استمرار طاملا يتم 

التعامل معها وفق مبدأ عدم حتمل املسؤولية.


