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ناجي العبدالهادي

)أسامة البطراوي(د.رحاب الوطيان ود.طارق حمادي ود.علي اخلباز خالل الندوة

م.خالد الطاحوسالصيفي مبارك الصيفيد.حسن جوهر مسلم البراك

العبد الهادي: يعاد االنتخاب في مرحلة ثانية
 بين الـ 16 األوائل ويعلن فوز 10 من الدائرة

روال تسأل جميع الوزراء عن مخالفات
 الحسابات الختامية في الجهات الحكومية

وجهت النائبة د.روال دشتي سؤاال مشتركا جلميع 
الوزراء جاء فيه: تنص املادة 38 من املرسوم بالقانون 
رقم 31 لس����نة 1978 بقواعد اعداد امليزانيات العامة 
والرقابة على تنفيذها واحلس����اب اخلتامي على ان 
»تعد كل جهة حكومية حسابها اخلتامي عن السنة 
املالية املنقضية«، وكذل����ك كل ادارة عامة او هيئة 
أو مؤسس����ة من الهيئات واملؤسس����ات العامة ذات 
الشخصية االعتبارية املستقلة )املادة 48(، كما تنص 
املادة 21 من قانون ديوان احملاس����بة رقم 30 لسنة 
1964 على ان »يخت����ص الديوان بفحص ومراجعة 
احلس����اب اخلتامي عن السنة املالية املنقضية لكل 
من الدولة والهيئات واملؤسسات العامة التي تربط 
ميزانيتها بقوانني« ويضع تقريرا سنويا عن كل من 
احلسابات اخلتامية يبسط فيه املالحظات واوجه 
اخل����الف التي تقع بني الدي����وان وبني اجلهات التي 
تشملها رقابته املالية )املادة 22(. لذا يرجى افادتي 
باآلتي:  هل توجد وحدة تنظيمية متخصصة تقوم 

بدراسة تقرير الديوان عن احلساب اخلتامي للسنة 
املنقضي����ة، وحتليل املخالفات التي يكش����ف عنها، 
وبيان اسبابها، وسبل معاجلتها حتى ال تتكرر في 
السنوات التالية واذا لم توجد مثل هذه الوحدة، ما 
اجلهة التي تتولى مسؤولية دراسة التقرير ومتابعة 

املالحظات التي يتضمنها.
هل متت دراسة املخالفات التي كشف عنها تقرير 
الديوان عن احلساب اخلتامي للسنة املالية 2008/2007 
وهل حتددت املس����ؤولية عن ه����ذه املخالفات، وما 
االجراءات االداري����ة او التأديبية او اجلزائية التي 
اتخذت بحق املسؤولني عنها، مع موافاتي بأي قرارات 
اتخذت في هذا الش����أن. هل توجد من بني املخالفات 
التي كشف عنها تقرير الديوان عن احلساب اخلتامي 
للس����نة املالية 2008/2007 مخالفات متكررة سبق 
ارتكابها في السنوات السابقة، برجاء تزويدي ببيان 
تفصيلي عن هذه املخالفات اذا وجدت واسباب عدم 

معاجلتها عند ظهورها ألول مرة.

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون 
بتعدي����ل املادة 39 من القانون رقم 35 لس����نة 
1962 في شأن انتخابات مجلس االمة وجاء في 
القانون: يس����تبدل بنص املادة 39 من القانون 
رقم 35 لس����نة 1962 املشار اليه النص التالي: 
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية االشراف على 
العملية االنتخابية بالدائرة ومتابعتها واصدار 
االرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها، 
ويتلقى اصل محاضر الفرز التجميعي جلميع 
جلان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان االصلية 
ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان االصلية 
واعضائها وخمسة مندوبني عن املرشحني، يتم 
اختياره����م باالتفاق فيما بينهم او بالقرعة في 
حالة ع����دم االتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق 

االنتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني.

ويكون انتخاب اعضاء مجلس االمة عن الدائرة 
االنتخابية على مرحلتني:

املرحلة االولى: وفيها يعلن رئيس اللجنة 
اسماء جميع املرشحني في الدائرة االنتخابية، 
مرتبة بحسب مجموع عدد االصوات الصحيحة 

التي حصل عليها كل منهم.
املرحل����ة الثانية: وتكون بعد اس����بوع من 
تاريخ اعالن نتيجة االنتخاب في املرحلة االولى، 
وفيها يعاد االنتخاب في الدائرة االنتخابية بذات 
االجراءات املنصوص عليها في هذا القانون، بني 
الستة عشر مرش����حا الذين حازوا في املرحلة 
االولى اكبر عدد من االصوات، ويكون انتخاب 
اعضاء مجلس االمة العشرة عن الدائرة االنتخابية 
باالغلبي����ة النس����بية ملجموع ع����دد االصوات 
الصحيحة التي اعطيت ف����اذا حصل اثنان او 

اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت 
اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه 
القرعة، ويعلن رئيس اللجنة اسماء االعضاء 
املنتخب����ني، وفي كل م����ن املرحلتني يكون لكل 
ناخب حق االدالء بصوته ألربعة من املرشحني 
في الدائرة املقيد فيها، كما يحرر محضر بنتيجة 
االنتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه 
كل من رئيس اللجنة ورؤساء اللجان االصلية 
واعضاء اللجان احلاضرين، ويرفق بأصل احملضر 
محاضر فرز اللجان االصلية واللجان الفرعية 
وترسل الى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة 
مبغلف خاص ويختم بالشمع االحمر، ويسلم 
رئيس اللجنة صناديق اللجان االصلية واملغلف 
احملتوى على صورة محضر نتيجة االنتخاب 

الى االمانة العامة ملجلس االمة.

انقسام نيابي حول مواقف وتصريحات مجموعة الـ 26
من يحق لهما التعبير عن توجهات 
وآمال املواطنني، السلطة التشريعية 
بصفتها منتخبة من قبل الشعب، 
والسلطة التنفيذية لكونها املسؤولة 
عن النظر في قضايا البلد وايجاد 

احللول للمشاكل التي يعانيها.
وقال جوهر في رده على سؤال 
للصحافيني عن اجتماع شخصيات 
بصاحب السمو األمير: ان الناس 
احرار فيما يبدون����ه من وجهات 
نظر، ولك����ن الس����لطة الوحيدة 
املخولة بالتعبير عن توجهات وآمال 
الشعب الكويتي هي مجلس االمة، 
والنواب هم م����ن يحق لهم تقدمي 
احللول ملشاكل الناس ومعاجلتها 
بالطرق الصحيحة ووفق املنهج 
الدميوقراطي، الفتا الى ان احلكومة 
هي االخرى مطالبة بالنظر في مشاكل 
الن����اس، وان تتعاون مع املجلس 
لتحقيق ما يخدم مصالح املواطنني 

ويحقق املصلحة العامة.

تحذير

وحذر النائب خالد الطاحوس من 
محاوالت التدخل في عمل السلطتني 
من خالل الضغ����ط على اصحاب 
القرار مبا ميس بع����ض القضايا 
احملوري����ة التي حتظ����ى بالتأييد 
النيابي والشعبي، مشيرا الى ان 
الشخصيات الكويتية ال� 26 الذين 
اجتمعوا الى صاحب السمو األمير 
لن تنقذ ولن تعف����ي وزير املالية 
مصطفى الشمالي من االستجواب 
»وإن رح����ب ب����ه.. فموعدنا قاعة 

عبداهلل السالم«.
وقال الطاح��وس ان مجموع�ة 
ال� 26 حاولت الترويج لوزير املالية 
الرافض إلسقاط قروض املواطنني 
وبعض القضايا التي يثيرها اعضاء 
املجلس، واصفا هذه املجموعات ب� 
»املوسمية«، متداركا: هناك اطراف 
تريد تعلي����ق الدس����تور ولديها 
اجندات خاصة، ومجموعة ال� 26 
اجندتها اقتصادية، وتسعى لقمع 
حقوق املواطنني، الس����يما اسقاط 

القروض.
اس����تهجن الطاح����وس توجه 
الوزير الشمالي ومجموعة ال� 26 
املعارض للق����روض حتت ذريعة 
احلفاظ على ثروة االجيال القادمة، 
الفتا الى غياب االهتمام لدى الشمالي 
وهذه املجموعة في اجلانب التنموي 
وانقاذ املواطنني، وهذه الشعارات 
مطاطية غير مقبولة، ونحن نعرف 

انقس����م الن����واب ازاء مواقف 
وتصريحات مجموعة ال� 26 التي 
قامت امس األول بلقاء صاحب السمو 
األمير وعرضت ما لديها من افكار 
للحفاظ على امل����ال العام ووحدة 

املجتمع وفي هذا االطار.

التمثل إال نفسها

فقد أكد النائب الصيفي مبارك 
الصيفي أن اعضاء مجلس األمة هم 
املمثلون الرسميون للشعب الكويتي 
بحكم الدستور وهم القادرون على 
ف����رض اإلرادة الش����عبية، رافضا 
محاوالت البعض متثيل املواطنني 

واحلديث باسمهم.
وقال الصيفي ان »الشخصيات 
التي التقت صاحب السمو األمير ال 
متثل اال نفسها مع االحترام والتقدير 
لهم«، مستغربا بشدة محاولتهم نقل 
توجهات الشارع الكويتي عن مشكلة 
القروض بصورة ال تعبر عن الواقع 

احلقيقي ملعاناة املواطنني.
ودعا الصيفي الى احترام الرغبة 
الشعبية احلقيقية في إيجاد حل 
سريع وعادل ملش����كلة القروض 
التي كشفت عن واقع مؤلم يعيشه 
املقترضون وأسرهم، مؤكدا ان الوقت 
حان إلنهاء هذه املعاناة بعد سنوات 

طويلة من العذاب واحلرمان.
وأشار الى ان اإلرادة الشعبية هي 
التي ستفرض نفسها من خالل ما 
سيقرره مجلس األمة عند مناقشة 
اقتراحات مديونيات املواطنني في 
دور االنعقاد املقبل، معربا عن أمله 
في ان حتقق ه����ذه اإلرادة اجنازا 
حقيقيا بوضع حد ملعاناة اآلالف من 
املواطنني الكويتيني الذين تضرروا 

من وراء هذه املشكلة.
وقال الصيف����ي ان الكويتيني 
جميعا مبختلف توجهاتهم وطوائفهم 
متفقون على حقيقة واحدة تتمثل 
بوج����ود معاناة حقيقي����ة جراء 
اخلديعة الكبرى التي تعرض لها 
املقترضون بسبب تلك القروض التي 
شفطت رواتبهم منذ سنوات طويلة 
وعليه كان البد من إنهاء هذه املعاناة 
بإيجاد احللول املنصفة التي حتسن 
من وضع املقترض املعيشي وتنهي 
حالة القلق التي هددت استقراره 
وحطمت آماله مبس����تقبل أسري 

مشرق وحياة هانئة.

تمثيل الشعب

استغرب النائب مسلم البراك 

كيف نحافظ على االجيال ومخزون 
الدولة املالي.

من جانبه، تساءل النائب صالح 
عاشور عن الصفة الرسمية ملجموعة 
ال� 26 التي قابلت صاحب السمو 
االمير مؤخرا، مؤكدا حقهم في مقابلة 
سموه لكن ليس من حقهم ان يعبروا 

عن رأي الشارع واالغلبية.
واضاف عاشور ان من يعبر عن 
رأي املجتمع الكويتي هم ممثليه 
في قاعة عبداهلل الس����الم وكذلك 
مؤسسات املجتمع املدني التي متثل 

جميع شرائح املجتمع.

هجوم

وهاجم عاش����ور املطالب التي 
قدمتها تلك املجموع����ة، قائال انه 
كان من االجدر واالنس����ب لها ان 
تطال����ب بتطبيق القان����ون على 
البن����وك لتجاوزاتها وعدم وجود 

رقابة حكومية مفعلة عليها.
اما فيما يخص مطالباتها حول 
قضية التجنيس، فأكد عاش����ور 
ان قضي����ة التجنيس حق قانوني 
ودستوري وسبق ملجلس االمة ان 
اصدر اكثر من قانون للتجنيس، 
مشددا على انه حق دستوري ال ميكن 

وال يجوز سلبه من املجلس.
وقال عاش����ور انه كان من باب 
اولى للمجموعة االلتقاء مبمثليهم 
في مجلس االمة وطرح هذه القضايا 

ومناقشتها معهم لتبنيها.
وبني عاش����ور ان هناك جلنة 
برملانية ش����كلت في مجلس االمة 
لتحديد اولويات السلطتني، وهي 
جلنة مش����تركة بينهما يجب عدم 
جتاوزها، مح����ذرا من جتاوز تلك 
االولوي����ات التي وضعت من قبل 
نواب االمة بالتعاون مع السلطة 
التنفيذية. واشار عاشور الى عدم 
وج����ود اي مبرر ملثل هذا التحرك 
الذي جتاوز املؤسسات الدستورية. 
وتابع عاش����ور ان هناك كثيرا من 
القضايا الش����عبية واالقتصادية 
واالجتماعية والسياس����ية تبناها 
النواب ف����ي آلية محددة وذلك من 
خالل مقترحات تعرض على اللجان 
البرملانية والتي بدورها تعرضها 
على املجلس بعد املوافقة عليها ليتم 
حسمها بالتصويت، سواء باملوافقة 
او الرفض، وهذه هي الدميوقراطية 
احلقيقية وعلينا احترام القرارات 
التي تصدر من مجلس االمة وعدم 

جتاوزها.

ادع����اء الش����خصيات التي قابلت 
صاحب الس����مو االمير يوم امس 
االول بانها متثل الشعب الكويتي 
الذي ال ميلك حق متثيله إال نوابه 
الذين وصلوا الى مجلس االمة من 
خالل صناديق االقتراع وصناديق 
احلرية، معربا عن اسفه ازاء صمت 
هذه الشخصيات وعدم سماع صوتها 
فيما يطرح بالساحة السياسية عن 
توجهات الى اس����قاط دين العراق 
املستحقة للكويت أو عندما سعى 
اصحاب املصالح القتطاع جزء من 
كيكة اخلزينة العامة للدولة عبر 
الدفع بقانون االستقرار االقتصادي، 
وانتقد البراك في الوقت ذاته هرولة 
بعض االط����راف النيابية للهجوم 
على زمالئهم النواب عندما ينتقدون 
احلكومة التي فشلت في كل ملفات 
التنمية ولم تنجح اال في شهيتها 
املفتوحة لتقدمي املساعدات اخلارجية 

لدول أخرى.
وق����ال الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني يوم امس نحن نعلم 
ان شراء مديونيات املواطنني واعادة 
جدولتها بالنسبة للحكومة مرفوض 
النها مديونيات تتعلق باملواطنني 
وليس احليتان التي تهرول احلكومة 
خلدمتهم، الفتا الى انه سترى في 
القريب العاجل االطراف النيابية 
التي تهرول للحكومة وليس لديها 
اي عمل س����وى مدح احلكومة في 
الليل والنه����ار، ان آخر اهتمامات 
هذه احلكومة هو معاناة املواطنني 

ومديونياتهم. 

البنك المركزي

واكد البراك ان املواطن لم يصل 
الى ما يعانيه اآلن اال نتيجة ضعف 
رقابة البنك املركزي على البنوك 
احمللية لالس����ف الش����ديد والتي 
جعلت املواطن في وضع ال يعلمه 
اال اهلل سبحانه وتعالى فمنهم من 
عليه ضبط واخطار ومنهم من هو 
خلف القضبان اآلن ومنهم من ترك 
عمله ونحر من الوريد الى الوريد، 
مستغربا انه بعد كل ذلك يأتي وزير 
املالية مصطفى الش����مالي ليطرح 
ارقاما مضخمة حتى يضعف املطالبة 
بشراء املديونيات ويضلل احلكومة 
باعطائها معلومات غير صحيحة 
وهو أمر ال نستنكره وال نستغربه 

على وزير املالية.
وش����دد البراك على ان قضية 
جدولة مديونيات املواطنني هي من 

في بداية دور االنعقاد ستش����هد 
تقدمي طلب لتحديد جلسة خاصة 
النهاء معان����اة املواطنني وجدولة 
مديونياته����م ليكون املجلس امام 
مسؤولياته وليعلم الشعب الكويتي 
من هي االطراف التي دفعت احلكومة 
لالعتقاد ب����أن املجلس في جيبها، 
مبينا ان مسألة االعتقاد بان املجلس 
في جيب احلكومة مرفوضة ولن 
نقب����ل بها الن املجلس مؤسس����ة 
دستورية رقابية تشريعية شعبية 

عيال العجز يعجزون.
وبسؤاله عن رأيه بتوجه مجموعة 
من القوى السياسية ملقابلة صاحب 
السمو االمير واملطالبة باحلفاظ على 
ثروة البلد وحمايتها من االستنزاف 

برفض جدولة مديونيات املواطنني، 
قال البراك: م����ن حق أي طرف ان 
يخاطب السلطات لكن املؤسف في 
األمر انه يتم جتاوز مجلس االمة 
ويتحدث االخوة خالل اللقاء عن 
اسقاط القروض رغم ان املجلس لم 
يتحدث عن اسقاط القروض ال من 
قريب او بعيد، مشددا على ضرورة 
ان يراعي م����ن يرغب في احلديث 
عن جدولة مديونيات املواطنني ان 
يكون واضحا ويستخدم العبارات 
احلقيقية التي جتسد املطروح في 
مجلس االمة كم����ا هو حول ملف 

مديونيات املواطنني.
واستغرب البراك من صمت الوفد 
الذي قابل صاحب الس����مو االمير 

ازاء مديونيات الكويت املستحقة 
من جمهورية الع����راق خاصة ان 
هناك توجها مطروحا في الساحة 
السياسية عن اسقاط ديوان العراق، 
متس����ائال ملاذا لم يذهب هذا الوفد 
للقي����ادة العليا عندم����ا طرح امر 
اسقاط الدين العراقي على الساحة 
والتعبير عن رفضه����م كممثلني 
للش����عب الكويتي، كما كانوا في 
السابق أو كمواطنني اآلن وهو أمر 
ال ميكن تفسيره اال تنكرا منهم لكل 
عطاء الش����عب الكويتي مبا قدمه 
من تضحيات اثن����اء فترة الغزو 

الغاشم.
من جانبه شدد النائب د.حسن 
جوهر على أن سلطتان فقط هما 

أولويات املجلس ومحك اساس����ي 
خاصة وان مطالبتنا تنحصر في 
اسقاط الفوائد وليس أصل الدين 
مبعن����ى ان جميع املبالغ املتعلقة 
بأصل الدين ستعود الى احلكومة 
مرة أخرى، مشيرا الى ان احلكومة 
اليوم تقدم مساعدات للعالم كله 
وانقذت حكومات وقدمت قروضا 
حلكومات واعطت مساعدات لهم 
وليس لشعوبهم واآلن عند احلديث 
عن جدول����ة مديونيات املواطنني 
متتنع واألمر يختلف متاما بالنسبة 
لها وجند ه����ذا العنف لدى وزير 
املالية ال����ذي أكثر ما يكون وديعا 

امام احليتان.
واوضح البراك ان الفترة املقبلة 

اقترح تعدياًل على قانون االنتخابات

نواب أكدوا أنهم يمثلون الشعب رسمياً وقادرون على فرض إرادته.. وآخرون اعتبروا المجموعة تشكّل رؤية وطنية

الجسار: تزايد عدد إصابات إنفلونزا الخنازير في المدارس أمر طبيعي
رندى مرعي

النائبة د.س���لوى  اعتب���رت 
املدارس  اجلسار أن ما تش���هده 
اليوم من حاالت إصابة بڤيروس 
إنفلونزا اخلنازي���ر أمر طبيعي 
وقد يزداد هذا العدد وذلك ألن هذا 
الڤيروس موجود وال ميكن جتاهله 
والكل معرض لإلصابة به، مشيدة 
بدور وزارتي الصحة والتربية في 

التعامل مع هذه احلاالت.
كالم اجلس���ار ج���اء خ���الل 
حضوره���ا ن���دوة توعوية عن 
ڤي���روس إنفلون���زا اخلنازي���ر 
من تنظي���م جمعي���ة الضاحية 
واملنصورية بالتعاون مع مركز 
ضاحية عبداهلل السالم الصحي، 
حتدثت فيها رئيسة املركز د.رحاب 
الوطيان مبشاركة كل من د.طارق 
حمادي ود.علي اخلباز بحضور 
النائب د.جمعان احلربش ورئيس 
وأعض���اء مجلس إدارة اجلمعية 

وعدد من املهتمني.
ذّكر احملاضرون بأهمية اإللتزام 
باإلرشادات الوقائية التي تصدرها 
وزارة الصح���ة مش���ددين على 
ضرورة التعامل مع عوارض هذا 

املرض بجدية وعدم االستهتار بها، 
وقالت د.رحاب الوطيان ان منظمة 
الصحة العاملية أطلقت على هذا 
الڤيروس اسم )H1N1( وذلك ألنه 
ينتقل من اإلنس���ان إلى اإلنسان 

.A وهو من فصيلة
ودعت الوطيان الناس إلى أخذ 
التطعيمات املوسمية إلى أن يحني 
موعد التطعيم ضد الڤيروس مع 
ضرورة التقي���د بالقرار اإلداري 
الصادر عن وزارة الصحة والذي 

مينح املريض احل���ق في التزام 
املن���زل 7 أيام عمال بإرش���ادات 
الوقاي���ة من املرض الس���يما أن 
أعراضه ق���د تختلط مع أعراض 

اإلنفلونزا املوسمية.
وأعلنت الوطيان أنه مت توزيع 
األطباء في مركز عبداهلل السالم 
الصحي على عدد املدارس التابعة 
للمركز ليكون بذلك لكل مدرسة 
طبيب يستقبل احلاالت املدرسية 
ويعمل على نش���ر التوعية لهذا 

دوري أو كل يوم.
إل���ى بعض  وأش���ار حمادي 
األعراض الت���ي يجب التنبه لها 
لدى الرضع وكبار السن إلى جانب 
األع���راض املعروفة لدى اجلميع 
وهي أن األطفال الصغار والرضع 
عادة يعانون من التنفس السريع 
وصعوبة في التنفس ولون اجللد 
يكون باهتا أو مائال للزرقة وفي 
بعض األحيان يكون هناك طفح 
جلدي مع احلرارة وعدم االستجابة 
للمؤثرات ويكون الطفل س���ريع 
البكاء ويرفض حمله واإلمساك 

به.
أما في حالة كبار السن فيمكن 
أن يشتكوا من ضيق او صعوبة في 
التنفس وألم في الصدر او البطن 
وقيء شديد متكرر مع اإلحساس 

املفاجئ بالدوار.
م���ن جانب���ه حت���دث د.علي 
اخلباز عن املطهرات التي تقي من 
الڤيروس معتبرا أن كل املطهرات 
املعروفة تعمل على هذه الغاية إذا 
مت استخدامها بالتركيز املناسب 
والوقت الكافي حسب التعليمات 

املدونة على مادة املطهر.

الڤيروس في املدرس���ة املسؤول 
عنها.

م���ن ناحيته ش���رح د.طارق 
حمادي أهمية استخدام الكمامات 
الش���خص املريض  خاصة لدى 
وذلك لتفادي انتش���ار الرذاذ في 

حال الكحة أو السعال.
وقال انه من املفضل استخدام 
الكمامات ف���ي التجمعات وأثناء 
السفر ومن يرعى مصابا بالڤيروس 
مع وجوب تغيير الكمام بش���كل 

خالل ندوة توعوية عن ڤيروس »H1N1« نظمتها جمعية الضاحية والمنصورية التعاونية

الغانم: نستغرب الهجوم على رجال أفاضل وشخصيات وطنية
اس���تغرب النائب مرزوق الغامن الهجوم الذي ش���ن على 
عدد من الشخصيات العامة التي التقت صاحب السمو األمير 
اخيرا، خصوصا ان الوفد يضم رجاال افاضل وشخصيات لها 
تاريخ وطني مش���هود له في العطاء. وقال الغامن في تصريح 
صحافي: ان هذه اللقاءات ليست مستغربة في الكويت، ألنها 

جتس���د سياس���ة حكيمة يتبعها أولو االمر ف���ي تبادل الرأي 
واملش���ورة، كما انها تعكس حرص املواطن على تقدمي الرأي 
املجرد والصادق. وبني الغامن »رغم معرفتي بتفاصيل اللقاء، 
اال ان تاريخ بعض هذه الشخصيات يتنافى متاما مع الشكوك 

التي اثيرت حول هذا اللقاء«.

عاشور: التجنيس حق دستوري ال يمكن واليجوز سلبه من المجلس
الطاحـوس: مجموعات »موسـمية« بعضها يريد تعليق الدسـتور 

البراك: نسـتغرب الصمت إزاء مديونيات الكويت المستحقة على العراق

د.روال دشتي وصالح عاشور ود.معصومة املبارك خالل االجتماع

معصومة: إجازة أمومة للموظفة
 براتب كامل لمدة 4أشهر تبدأ بعد الوضع

طلبت جلنة شؤون املرأة واالسرة تزويدها بكل 
القرارات اخلاصة باملرأة من مجلس اخلدمة املدنية. 
وقالت رئيس���ة اللجنة د.معصومة املبارك عقب 
اجتماع اللجنة امس ان اللجنة قررت استحقاق 
املوظفة اجازة خاصة لرعاية االمومة براتب كامل 
ملدة 4 أشهر تبدأ بعد اجازة الوضع فضال عن ان 

للموظفة طلب 6 أشهر اخرى بنصف الراتب.
وزادت: كما قررت اللجنة اقتراح مبنح املوظفة 

فرصة ملدة ساعة يوميا للرضاعة الطبيعية لطفل 
لم يتجاوز سنتني بناء على طلبها على ان  تكون 
براتب كامل، مش���يرة ال���ى ان االقتراح يتضمن 
بالزامية مؤسس���ات العمل بإنشاء حضانات في 
مكان العمل او قريبة منها ليس���هل على املرأة ان 
تكون قريبة من طفلها، وقالت د.املبارك ان اللجنة 
وافقت على اقتراح يقضي بزيادة اجازة الوضع 

من 60 الى 70 يوما.


