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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ســقــق 
لالإيجــار

99265646

ال�شالمية - خلف �شارع البالجات

لالإ�شتف�شار

محـمـود

55606032 للبيع درجة اأوىل

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

المسلم يطلب إلحاق أسئلة جديدة بصحيفة استجواب وزير االعالم
طالب النائب د.فيصل املسلم 
بيان���ات متعلقة باالس���تجواب 
املقدم من النائب علي الدقباسي 
لوزي���ر اإلعالم والنفط الش���يخ 
أحم���د العبداهلل.. وقال املس���لم 
في طلبه استنادا الى نص املادة 
139 من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة والتي تنص على انه: »لكل 
عضو أن يطلب من رئيس مجلس 
الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة 
املع���روض على  باالس���تجواب 
املجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى 
رئيس املجلس« أرجو توجيه هذه 
االسئلة إلى السيد وزير اإلعالم 

احملترم على أن تلحق باالستجواب 
املقدم من النائب الفاضل علي سالم 
الدقباسي علما بأن االسئلة ارقام 
1 و2 و3 س���بق أن وجهت للسيد 

الوزير ولم تتم االجابة عنها.
نص األسئلة

� يرج���ى تزويدي بكل الكتب 
التي وجهت ل���وزارة اإلعالم من 
قبل قناة »الس���ور« أو من محمد 
اجلويهل، وما طبيعة املطالبات 
التي تضمنته���ا هذه الكتب؟ مع 
أو  النظم  تزويدي بنس���خة من 
اللوائح أو القوانني التي تنظم تلك 
املطالبات مع بيان تعامل الوزارة 

مع أي مطالب شبيهة قدمت من 
قنوات فضائية اخرى.

� هل صحيح أن���ه كان هناك 
توجه داخل ال���وزارة دعا لقطع 
االرس���ال عن قناة الس���ور ومت 
رفضه؟ وما أسباب ذلك الرفض؟ 
مع تزويدي بكل الوثائق التي تؤيد 

اإلجابة؟
� ما االسباب التي حالت تدون 
قيام وزارة االعالم بقطع االرسال 
عن قناة الس���ور منذ بداية بثها 
التجريبي الذي جاوز  الشهر قبل 
اذاعة برنامج »الس���رايا« خاصة 
ان اجلويهل معروف باطروحاته 

الس���لبية التي كان يكررها بكل 
الوزير اعلن  أن  الفضائيات، مع 
العارمة على  اثناء االحتجاجات 
البرنامج توصل الوزارة لطريقة 

تقطع بها االرسال عن القناة؟
� هل كان القانون رقم 3 لسنة 
2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007 
كافي���ني لتوفير رقابة مناس���بة 
لوزارة اإلع���الم على املطبوعات 
والقنوات املرئية واملسموعة؟ واذا 
كانت اإلجابة ب� »ال« هل تقدمت 
الوزارة بأي تعديل عليها ملجلس 
األمة؟ مع تزويدي بنسخة من تلك 

التعديالت إن وجدت.

طلب تزويده بكتب »السور« المرسلة للوزارة

عادل الصرعاوي 

د.أسيل العوضي 

د.فيصل املسلم 

الصرعاوي لوقف مفاوضات زيادة مقابل االنتفاع 
وتعديل ترخيص المجلس األولمبي اآلسيوي

أسيل: ضرورة إشراك المرأة في مسيرة التنمية

الطبطبائي: »التنمية واإلصالح« تطالب
بإقرار الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة

21 يناير 2010 قد أكدت أن وزارة 
املالية لم تش���رع حتى اآلن في 
جتديد العقد مع املجلس االوملبي 
اآلسيوي حتى يتسنى حتديد 
املزمع  القانوني للعقد  املسوغ 
جتديده االمر الذي ال ميلك وزير 
املالية غير خيار انهاء العقد وعدم 
جتديده اس���تنادا للمادة 3 من 
القانون رقم 7 لسنة 2008 املشار 
إليه اعاله. وطالب الصرعاوي 
وزير املالية عدم حتمل وزر هذه 
املخالفة اجلسيمة وان ميارس 
دوره وصالحيته وفق القانون 
بانهاء ه���ذا العقد وإعادة طرح 
هذا املشروع وفق ما ينص عليه 
قانون 7 لسنة 2008 محذرا اياه 
اال يتحمل اخطاء غيره في هذا 
اجلانب داعيا سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد أن 
ينزع فتيل هذه االزمة وينتصر 

للدستور والقانون.
واك���د الصرع���اوي انه لن 
يتهاون في استخدام كل الوسائل 
الدس���تورية املتاحة في سبيل 

احلفاظ على املال العام.

القوانني ذات  عليها من تراك���م 
التمييز ضد امل���رأة، متمنية ان 
تع���زز املرأة موقعها في ش���تى 
مجاالت العمل واخلدمة الوطنية 
العامة، السيما في مجاالت القضاء 
واالقتصاد والسياسة اخلارجية 

والرياضية.
ولفتت العوضي الى انها تعمل 
بشكل دؤوب مع زميالتها وزمالئها 
اعضاء جلنة شؤون املرأة واألسرة 
في اجتاهني متوازيني، األول يتمثل 
في مراجعة القوانني القائمة التي 
حتمل ش���بهات اإلخالل مببادئ 
العدالة واملس���اواة التي أرساها 
الدستور متهيدا لتقدمي التعديالت 
عليها إلصالح أوضاعها اخلاطئة، 
واالجتاه الثاني يتمثل بالعمل على 
إصدار تشريعات جديدة عصرية 
في س���بيل متكني امل���رأة، وهي 
تشريعات تلتزم مببادئ العدالة 
املرأة  واملساواة وحتفظ حقوق 
وتعمل على تعزيز استقالليتها 
وتدعمها للقيام بدورها كمواطنة 
على الصعيدي���ن الوطني العام 

واألسري اخلاص.

صرح النائب د.وليد الطبطبائي بأن كتلة التنمية 
واالصالح تطالب بإقرار قانون احلقوق االجتماعية 
واملدنية للمرأة وفقا للمقترح املقدم من قبل اعضاء 
الكتلة وبقية الزمالء االفاضل وترفض إفراغ القانون 
عن محتواه وتقليص االمتيازات املقترحة ألجل 
اعطاء املرأة كامل احلق���وق واالمتيازات تقديرا 

لدورها في املجتمع الكويتي.
واك���د الطبطبائي: اننا نتمس���ك باالمتيازات 
املقترحة للمرأة الكويتية، خصوصا حق املوظفة 

الكويتي���ة بالتقاعد اذا وصلت خدمتها 15 س���نة 
وحق املرأة الكويتي���ة وربة املنزل في احلصول 
على معاش اذا كانت متزوجة وترعى اس���رتها، 
وحق املرأة الكويتية للمطلقة واالرملة باحلصول 
على الرعاية الس���كنية ولو بصفة ايجار. وشدد 
الطبطبائي على ان كتلة التنمية واالصالح ستقدم 
اقتراحا إلدراج هذا القانون ومناقشته في جلسة 30 
مارس ليصبح هذا اليوم هو يوم املرأة الكويتية 
وانصاف الشريحة العزيزة على قلوب اجلميع.

إج���راء أي تعديالت على عقود 
او تراخيص هذه املش���روعات 
أو متديده���ا او جتديدها ويقع 
باطال كل اتفاق على خالف ذلك«، 
مؤك���دا ان وزار املالية ال متلك 
حق التفاوض او التعديل لبنود 
الترخيص اال استنادا لقانون 7 
لسنة 2008. وقال الصرعاوي »ملا 
كانت وزارة املالية ومبوجب إجابة 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
البرملاني بتاريخ  على السؤال 

في املجتمع ودعم استقالليتها، 
منها على س���بيل املثال األحكام 
الصادرة من احملكمة الدستورية 
التي صحح���ت أوضاعا خاطئة 
في بعض القوانني واللوائح التي 
متيز ضد املرأة، واصفة ذلك بأنه 
صورة اخرى من صور ممارسة 
امل���رأة دورها كمواطن���ة فاعلة 
العوضي  في املجتم���ع، وحثت 
املواطنة الكويتية على مواصلة 
العمل والكفاح في سبيل حتقيق 
العدالة واملس���اواة ورفع الظلم 

طالب النائب عادل الصرعاوي 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
بالوقف الفوري ألي مفاوضات 
بني إدارة امالك الدولة واملجلس 
االوملبي اآلسيوي بشأن زيادة 
مقابل االنتف���اع وتعديل بنود 
الترخيص للمجلس األول مبي 
اآلس���يوي وذل���ك للمخالف���ة 
الدستورية الصريحة للمادة 70 
من الدستور موضحا ان االتفافية 
املوقعة مع املجلس األوملبي مت 
العمل بها قبل املصادقة عليها 

من مجلس األمة.
واشار الصرعاوي إلى ما أكده 
وزير املواصالت ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري في جلس���ه 3 مارس 
2010 بأن احلكومة »ال تستطيع 
تنفي���ذ االتفاقيات إال ملا تصدر 
في مجلس األمة ويصدق عليها 

ويوافق عليها«.
وبني الصرع���اوي ان العقد 
يخالف امل���ادة 3 من القانون 7 
لسنة 2008 والتي تنص على »وال 
يجوز بعد العمل بهذا القانون 

هنأت النائبة د.أسيل العوضي 
نس���اء العالم بحلول يوم املرأة 

العاملي الذي يصادف اليوم.
املرأة  وخص���ت العوض���ي 
الكويتية بالتهنئة بهذه املناسبة 
في أعقاب ما حققته خالل العام 
املاضي من تقدم في عدة مجاالت 
في سبيل تفعيل دورها وترسيخه 
كمواطنة مساهمة بشكل أساسي 
في بناء الوطن ورسم مستقبله 
وإدارة شؤونه وصنع القرار فيه، 
وقالت العوضي »لقد تش���رفت 
بكوني جزءا من اإلجناز التاريخي 
الكويت بوصول  املسجل باسم 
4 نائبات الى مجلس األمة، ولم 
يكن ذلك ليتحقق لوال مشاركة 
املرأة الكويتية الفاعلة في العملية 
الدميوقراطية � انتخابا وترشيحا 
� بجانب أخيها الرجل«، مضيفة 
ان »هذا اإلجناز هو بداية الطريق 
ونأم���ل ان ن���رى وج���ودا أكبر 
للنس���اء في املجلس مستقبال«، 
كما استذكرت العوضي ما شهده 
العام املاضي من خطوات تقدمية 
اخرى في سبيل تعزيز مكانة املرأة 

أكد أنه لن يتهاون في استخدام كل الوسائل الدستورية

العمير: »الصناعة« ستغلق 11 مصنعًا 
في أم الهيمان لمدة أسبوع

البيئة في  تباحثت جلن���ة 
اجتماعها يوم امس حول التقرير 
اخلاص مبصانع أم الهيمان وما 
وصلت اليه جلنة التحقيق بشأن 

املصانع املخالفة.
وأوض������ح رئي���س جلنة 
التحقيق النائب د.علي العمير 
أن التقرير سيكون شامال ويبني 
مس���ؤولية احلكومة واهمالها 
في الرقابة، مشيرا الى ضرورة 
اصالح الوضع البيئي بجنوب 
البالد وتوصيات حللول بيئية 

معينة.
وأشار العمير الى عزم هيئة 
الصناعة اغالق بعض املصانع 

بصورة مؤقت����ة وعدد 11 مصنعا ملدة اس���بوع وبعضها مل����دة 
3 ايام، متم���نيا اال تعود هذه املصانع لس���ابق عهدها وال يكون 

)تطييب خواطر( ألهالي املنطقة ونوابها.
وش���دد العمير على ان التقرير سيتضمن اجراء مسح صحي 
جتريه وزارة الصح���ة ملعرفة امللوثات التي تنبعث من املنطقة 

ومدى تأثيرها على صحة الناس.

أكد ضرورة إصالح الوضع البيئي جنوب البالد

د.علي العمير


