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الخرافي استقبل وزير البيئة
 في جمهورية أذربيجان

أبورمية لوزير الدفاع: تمسك بتصريحك 
الذي أطلقته بصعودك المنصة

هناك معلومات باالستجواب تتعلق بالمال العام ال بد من تفنيدها

نقل له دعوة لزيارة أذربيجان

الراشد : بدل عدوى للممرضين والممرضات من دون قيود

الصرعاوي يطالب الروضان بحفظ حقوق العاملين اإلداريين

الصواغ إلنشاء محطة وقود إضافية على طريق الوفرة
طالب بتسريع إعادة النظر في البيوت الملغاة في الظهر

شامان: مواجهة االستجوابات تنهي مسلسل الهروب 
الحكومي لطي صفحة التقاعس ودفع عجلة التنمية

اس���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
مبكتب���ه صباح ام���س وزير البيئ���ة والثروات 
الطبيعية في جمهورية اذربيجان حس���ينقولو 
باقروف والوفد املراف���ق له، حيث نقل له دعوة 
من نظيره رئيس البرمل���ان االذربيجاني لزيارة 

جمهورية اذربيجان.

من جانبه، أعرب الرئيس اخلرافي عن ترحيبه 
بالوفد الضي���ف وتقديره لدعوة رئيس البرملان 
االذربيجاني متعهدا بتلبية الدعوة في أقرب وقت 
ممكن. حضر اللقاء سفيرنا لدى جمهورية اذربيجان 
غسان الزواوي وسفير جمهورية اذربيجان لدى 

البالد شاهني عبدالالييف.

طالب النائب د.ضيف اهلل أبورمية وزير الدفاع بأن يتمس���ك 
بتصريحه الذي أطلقه يوم اخلميس املاضي بالصعود الى املنصة وأال 
يتهرب من االستجواب بإحالته الى »الدستورية« او »التشريعية« 
وأن إحالة جلس���ة مناقشة االس���تجواب الى سرية أمر مرفوض 

جملة وتفصيال.
وأوضح أبورمية في تصريح صحافي ان محاور االس���تجواب 
ال يوجد بها ما ميس س���رية عمل وزارة الدفاع وجميعها يختص 
باألمور املالية واإلدارية، لذا على وزير الدفاع عدم التحجج بسرية 
املعلومات، وعليه ان يصعد املنصة ليفند محاور االستجواب أمام 

الشعب الكويتي.
وقال ابورمية ان هناك معلومات باالس���تجواب تتعلق باملال 
العام والبد من تفنيدها، موضحا ان الهدر بوزارة الدفاع بلغ ذروته 
وال ميكن السكوت عنه، موضحا ان جلسة االستجواب ستكشف 

األمور على حقيقتها.

قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة جاء فيه يتعرض العاملون 
ف���ي مهنة التمريض بجميع القطاعات الصحية للمخالطة بش���كل 
مباشر مع املرضى مما يعرضهم دائما لالصابة بالعديد من االمراض 
املعدي���ة باعتبارهم البوابة االولى حلماي���ة املواطنني من املرض، 
االمر الذي يل���زم وزارة الصحة بصرف مقاب���ل مادي للممرضني 

واملمرضات عن تلك املهام وحصوله���م على اجر عادل يحقق لهم 
االس���تقرار املهني وميكنهم من »حي���اة كرمية«، لذا نقترح صرف 
بدل عدوى للممرضني واملمرضات من دون قيود او ش���روط وذلك 
جلميع العاملني في القطاعات الصحية في مهنة التمريض مبختلف 

مستوياتهم الفنية والعلمية.

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بالتدخل الفوري واحلاسم ملا عرف عن حرصه على 
تطبي����ق القوانني واحترام حقوق اآلخرين بأن يتدخل وفق املعلومات 
املتاحة بوقف الضغوط التي متارس من قبل بعض القياديني بديوان 
سمو ولي العهد بالتنسيق مع بعض املستشارين على املوظفني لتوقيع 
إقرارات تفيد بتس����لمهم جميع حقوقهم ومستحقاتهم بغية االستفادة 
منها مبواجهة األس����ئلة البرملانية املوجهة من قبلنا حول بعض أوجه 
املخالف����ات االداري����ة واملالية، باالضافة الى احتمال اس����تخدامها وفق 
املعلومات املتاحة في القضايا املرفوعة ضد وكيل ديوان سمو ولي العهد 
من بعض العاملني بالديوان. وأكد الصرعاوي في تصريح صحافي انه 

بهذا الصدد ان صحت مثل هذه املعلومات فإنها دليل قاطع على انه بدأ 
يضيق اخلناق على ادارة ديوان س����مو ولي العهد وبدأت بالبحث عن 
مخارج ملواجهة ما نسب إليها من جتاوزات ومخالفات مالية وإدارية، 
وان العاملني بديوان س����مو ولي العهد لديهم حقوق ومستحقات كما 
عليهم التزامات وواجبات فحفظ حقوقهم ومستحقاتهم هو أمر مستحق 
العناية من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ملا عرف عنه حرصه 
على مثل هذه اجلوانب، كما انه أمر مستحق مبحاسبة ومتابعة من تعد 
على حقوق ومستحقات العاملني بالديوان. وأعرب الصرعاوي عن ثقته 
بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحسم هذا امللف الذي كان ومازال 

محل متابعة من قبلنا من خالل األسئلة البرملانية وغيرها.

تقدم النائب فالح الصواغ بعدة 
اقتراحات برغبة قال في االول: نظرا 
لكثرة املترددين على منطقة الوفرة، 
وبعد املوافقة على مشروع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
ولبعدها ع���ن املدينة، وللحاجة 

لزيادة عدد محطات البنزين على 
طول طريق الوفرة ولعدم وجود 
محطة بنزين على طريق الوفرة، لذا 
فإنني اقترح »انشاء محطة وقود 
اضافية على طريق الوفرة«. وفي 
اقتراحه الثاني قال الصواغ: نظرا 

ملا تسببه البيوت املقرر ازالتها في 
منطقة الظهر قطعة 1 من مخاطر 
واضرار للسكان بتحولها الى بؤر 
لالجرام والفساد ومرتع للمخلفات 
وما يسببه ذلك من انتشار االمراض 
واالوبئة التي تضر باملواطنني اشد 

الضرر فضال ع���ن منظرها غير 
احلض���اري الذي يش���وه واجهة 
الكويت لكونها تقع على الطريق 
السريع، فإنني اقترح »االستعجال 
بإعادة النظر في البيوت امللغاة في 

منطقة الظهر قطعة 1«.

أكد الناشط السياسي عيد شامان ان احلكومة 
ال متلك خالل املرحلة املقبلة إال املواجهة والتفنيد 
وصعود وزرائها للمنصة وذلك بعد تقدمي أكثر 
من نائب الس���تجواب معتبرا ان املساءلة كانت 
والت���زال حقا أصيال ألعضاء مجلس األمة وأداة 

دستورية للرقابة.
وقال شامان في تصريح صحافي ان احلكومة 
قّصرت في العديد من األدوار املنوطة بها للنهوض 
بالبلد وتقاعست كثيرا عن وضع أولويات جادة 
حلسم وإنهاء حالة التقهقر التي ارتبطت بالعديد 
من القطاعات احلكومية مما أدى لتوقف عجلة 
التنمي���ة مبينا ان احلكومة ل���و قامت بدورها 
احلقيقي ملا تكاثرت حولها االستجوابات املبنية 
على احملاسبة والتي تؤكد دور النائب الرقابي في 

ذلك الفتا الى ان رئيس مجلس الوزراء تقع عليه 
املسؤولية اجلسيمة في اعادة الود الى العالقة 
بني السلطتني حيث ان عتبتها األولى االختيار 

األمثل للوزراء.
واضاف ش���امان ان املواجهة في هذه الفترة 
من ش���أنها ان تنهي مسلسل الهروب احلكومي 
من االس���تجوابات مبينا ان على النواب دورا ال 
يقل أهمية في حتديد مالمح املرحلة املقبلة عبر 
التقنيني في الرقابة والتوسع في التشريع الذي 
يعتبر مهما لدفع عجلة التقدم وطي العديد من 
امللفات العالقة بني السلطتني حيث يصب ذلك في 
صالح الوطن واملواطنني مؤكدا ان املصلحة العامة 
لنهوض الوطن البد ان ترتبط بكل عمل وان يتم 

جعل »الكويت أوال« فعال ال قوال فقط.

د.ضيف اهلل أبورمية

عيد شامان

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله وزير البيئة والثروات الطبيعية في جمهورية اذربيجان حسينقولو باقروف والوفد املرافق

د. روال دشتي ود. معصومة املبارك وعلي الراشد ود. سلوى اجلسار خالل اجتماع اللجنة 

هايف: 20 ألف دينار غرامة لشركات االتصاالت
 إذا قامت بتوزيع بيانات عمالئها

قدم النائب محمد هايف اقتراحا لتعديل 
قانون »إساءة استعمال أجهزة االتصاالت 

الهاتفية وأجهزة التنصت«.
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 9 
لسنة 2001 املشار اليه مادة جديدة برقم 
2 مكررا نصها التالي: »كل شركة تعمل 
في مجال االتصاالت الهاتفية أعطت للغير 
بأي صورة كانت وبدون أمر من احملكمة 
املختصة بيانات تكون قد حصلت عليها 
مبناسبة مباش���رتها لنشاطها، تعاقب 
بغرامة ال تزيد على 20 ألف دينار، كما 

يعاقب كل من أعطى هذه البيانات من 
العاملني بالشركة باحلبس ملدة ال جتاوز 
سنة أو بغرامة ال تزيد على ألف دينار 

أو بإحدى هاتني العقوبتني«.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
املذكرة اإليضاحية

تنص املادة 29 من الدستور على ان 
»الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، 
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز بينهم في 

ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو 
الدين«، كما تنص املادة 30 من الدستور 
على ان »احلرية الش���خصية مكفولة« 
وتأكيدا ألحكام هاتني املادتني وحماية 
للحياة اخلاصة للمواطن وبعد ظهور 
ش���بهات حول تساهل بعض الشركات 
التي تعمل في مجال االتصاالت الهاتفية 
في اعطاء معلومات تتسم باخلصوصية 

جلهات حكومية أو خاصة أو ألفراد.
ل���ذا أعد االقت���راح بقان���ون املرفق 
بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى 

القانون رقم 9 لس���نة 2001 املشار اليه 
حيث تنص على ان كل ش���ركة تعمل 
في مجال االتص���االت الهاتفية أعطت 
للغير بأي صورة كانت وبدون أمر من 
احملكمة املختصة بيانات تكون قد حصلت 
عليها مبناسبة مباشرتها لنشاطها تعاقب 
بغرامة ال تزيد على 20 ألف دينار، كما 
يعاقب كل من أعطى هذه البيانات من 
العاملني بالشركة باحلبس مدة ال جتاوز 
سنة أو بغرامة ال تزيد على 1000 دينار 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.

معصومة: لجنة المرأة أقّرت معاملة أبناء الكويتية 
المتزوجة بغير كويتي معاملة الكويتيين

التي قدمت في الفصل التشريعي 
املاض���ي تعتبر جدي���دة في هذا 
الفصل التشريعي احلالي وهناك 
فترة 4 اشهر منذ بدايته وهي غير 
كافية لبناء رؤية جديدة لوضع 

املرأة القانوني بوضع عام.
واكدت د.معصومة انه مت في 
االجتماع اقرار مادة تتعلق بأبناء 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
بحي���ث يعامل ابناؤه���ا معاملة 
الكويتي فيما يتعلق بالرس���وم 
والنفقات التي تقدمها الدولة سواء 

الصحية او التعليمية.
وزادت: القانون مقرر مناقشته 
من قبل املجلس في شهر مارس 
2010 وبالتالي لدينا متس���ع من 
الوقت ملناقشته واالستماع للجهات 
املعنية حتى يتم صياغته قانونيا 
بطريق���ة متكامل���ة وصحيحة 
وتنقيح���ه م���ن أي متييز ضد 

املرأة.

اجتماعات الحق���ة الجناز كل ما 
يتعلق باحملاور املختلفة لقانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
الكويتية، مبينة ان كل املقترحات 

اآلخر يحتاج الى تعديل القوانني 
في هذا الشأن.

واضافت انه س���تتم مناقشة 
قان���ون الرعاي���ة الس���كنية في 

كل املقترحات املوجودة ووضعها 
في االطار الصحيح موضحة ان 
بعض التعديالت رمبا يتم اجراؤها 
داخلي���ا او وزاريا ورمبا بعضها 

ناقشت جلنة املرأة في اجتماعها 
امس االقتراحات بقوانني املتعلقة 
املدني���ة واالجتماعية  باحلقوق 
للمرأة وخاصة قانون التأمينات 
االجتماعية والتعديالت املقترحة 

على هذا القانون.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة 
املبارك ان هذه التعديالت تصب 
في صالح امل���رأة الكويتية فيما 
يتعلق بالرعاية السكنية مضيفة 
ان اللجنة رأت ان هناك عددا من 
التعديالت يجب مناقش���تها مع 
املعنيني باملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية سواء على قانون الرعاية 
او على القرارات التي يتم مبوجبها 

التعامل مع الرعاية السكنية.
وقالت د.معصومة ان اللجنة 
رأت ان تتم دعوة وزير االسكان 
بعد عطل���ة عيد االضحى وكذلك 
املؤسس���ة العام���ة للتأمين���ات 
االجتماعية حتى تتم مناقش���ة 

فيما يتعلق بالرسوم والنفقات

اقترح تعديالً على قانون إساءة استخدام أجهزة االتصال

)متين غوزال(


