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أسيل: الحكومة تحفظت على اقتراحات
حقوق المرأة الوظيفية بسبب الكلفة المالية

لجنة الظواهر أرجأت البت في قانون 
قمع المعاكسات في األماكن العامة

الطبطبائي: تأييد االستجواب ال يعني تأييد طرح الثقة
استفسر من البصيري عن شبهات مالية وإدارية وظلم للموظفين في »الموانئ«

أك���د النائب د.وليد الطبطبائ���ي ان كتلة التنمية 
واإلصالح مؤيدة الستجواب وزير اإلعالم من خالل 
النائب فيصل املسلم، مشيرا الى انه اذا تبني ان هناك 
جلسة اخرى فسيؤجل املسلم حديثه الى جلسة طرح 
الثقة على ان أحتدث او النائب د.جمعان احلربش في 

جلسة اليوم عن الكتلة.
وأشار الطبطبائي الى ان كتلة التنمية لديها هواجس 
من تراخي احلكومة في تطبيق »املرئي واملسموع«، 
ما أدى ال���ى ضرب الوحدة الوطنية واإلس���اءة الى 
الن���واب ومجلس األمة، مضيفا: »م���ا لم يقدر عليه 
صدام حسني ستقوم به بعض وسائل اإلعالم في ظل 
تفرج وزير اإلعالم وعدم القدرة على ضبط الرقابة 

على وسائل اإلعالم«.
وأضاف »ان تأييد االستجواب ال يعني بالضرورة 
تأييد ط���رح الثقة، وليس ش���رطا ان يكون النواب 
الذين وقعوا بيان تأييد االستجواب مؤيدين لطرح 

الثقة«.
وتوقع د.الطبطبائي ان تكون مناقشة االستجواب 
راقية، معربا عن أمله في »ان نخرج بنتائج ترضي 

اجلميع«.

مؤسسة الموانئ

من جانب اخر قال النائب د.وليد الطبطبائي انه 
وزمالء له من الن���واب وجهوا نداءات ونصائح عدة 
بشكل شخصي وعن طريق االسئلة البرملانية لوزير 
املواصالت ورئيس مجلس ادارة ومؤسسة املوانئ حول 

ما تقوم به إدارة املؤسسة من تعسف ضد العاملني فيها 
باستخدام السلطة والضغط على املوظفني وإجبارهم 
على التوقيع عل���ى تعهد بعدم االضراب باالكراه بل 
وصل الضغط الى اجبار عدد كبير من املوظفني على 
ارس���ال رسائل عن طريق الهاتف احملمول ملدير عام 
املؤسس���ة ووزير املواصالت فحواه���ا عدم املوافقة 

على االضراب.
واضاف: ما يؤسفنا ان وزير املواصالت يقف متفرجا 
أمام تلك االنتهاكات ويبدو عاجزا عن االصالح فاما ان 
يصلح هو أو يفسح املجال ملن هو أقدر على االصالح، 
علما أن مؤسسة املوانئ تعج باملخالفات االدارية واملالية 
مثل ان هناك كثيرا من القرارات االدارية تصدر بحق 
بعض املوظفني وترقيتهم الى وظائف ادارية وتقوم 
االدارة باخفاء تلك القرارات حتى ال يعطي للمظلوم 
حقا بالتظلم وكذلك الترقيات العشوائية بالدرجات إذ 
ال تتبع املؤسسة اللوائح واالنظمة املتبعة بالترقيات 
بل وصل احلد الى أن تقوم املؤسسة بترقية املوظف 
بأكثر من درجة خ���الل فترة ال تتجاوز العامني وقد 
قمنا بتوجيه سؤال برملاني بخصوص الترقيات منذ 

حوالي شهرين وحتى اآلن لم تصل تلك االجابات.
وتابع: اما من الناحية املالية فقد قامت املؤسسة 
بتأجير عدد من الرافعات املتحركة »املوبايل كرين« 
مليناء الشعيبة والشويخ وكانت التكلفة تقارب 54 
ألف دينار ش���هريا للرافعة الواحد بدعوى حاجتها 
لتلك الرافعة وفي الوقت نفسه قامت املؤسسة بتأجير 
رافعاتها العمالقة مبيناء الشعيبة إلى إحدى الشركات 

لكي تقوم بإدارة وتش���غيل وصيانة تلك الرافعات 
العمالقة ومببلغ قدره 2 مليون ونصف املليون سنويا 

علما بان الشركتني تعمالن في ميناء واحد.
وس���أل الطبطبائي: ما مصير املشغلني والفنيني 

الكويتيني مليناء الشعيبة في هذه احلالة؟ 
وما أسباب تأجير الرافعات العمالقة لتلك الشركة 
مع العلم أنها كانت تدار من قبل إدارة حاويات ميناء 

الشعيبة؟ 
كما منى الى علمنا ايضا ان املؤسسة تتجه إلبرام 
عقد مع ش���ركة »غلف تين���ر« الدارة حاويات ميناء 
الش���ويخ علما أنها قد  قدمت أعلى االس���عار بينما 
هناك شركتان أقل منها بالسعر وأكثر منها باجلودة 

حسبما ما أفادت به جلنة املناقصات.
وحذر الطبطبائي وزير املواصالت من التوقيع على 
مثل تلك املناقصات مع ما يحيط بها من الش���بهات، 
وقال: نطالبه مبعرفة اسباب طلب ادخال تلك الشركات 
لالدارة واالشراف على احلاويات مع العلم أن هناك 
مجموعة من املوظفني الكويتي���ني من ذوي اخلبرة 
الذين في اس���تطاعتهم ان يشرفوا على جميع اعمال 
تلك االدارة كما كانت تدار بالسابق، ومتنى من الوزير 
اإلجابة بأس���رع ما ميكن عن االسئلة البرملانية التي 
وجهت له من قب���ل، وكذلك نطالب وزير املواصالت 
ورئيس مجل���س اإلدارة باجراء اصالحات كاملة في 
االدارة العليا وعلى جميع املستويات، إذ تعتبر املوانئ 
من املرافق ذات االهمية في البالد وإذا كانت تدار بتلك 

الطريقة فكيف سنجعل البلد مركزا جتاريا؟

الظواهر  قال رئيس جلن���ة 
السلبية النائب محمد هايف ان 
اللجنة أرجأت البت في املقترح 
بقانون بشأن قمع املعاكسات في 
األماكن العامة ملدة ثالثة أسابيع 
حلني انتهاء وزارة الداخلية من 
دراسة القانون وإبداء الرأي في 

مواده وامكانية تطبيقه.
من جانبه أكد عضو اللجنة 
النائب فالح الصواغ أهمية مثل 
اقراره  املقترح وض���رورة  هذا 
للحد من املعاكسات التي باتت 
تؤرق املواطنني في األماكن العامة 
واألس���واق، موضحا ان وزارة 
الداخلية معني���ة بضبط األمن 
وردع املتسببني في املعاكسات.

املوي���زري ال ميكن  النائ���ب 
تطبيقه واللجنة حريصة على 
ايجاد تعديالت تس���اعد املرأة 
األرملة وتكون قابلة للتطبيق، 
مشيرة الى ان اقتراح النائب 
يثقل كاهل امليزانية لسنوات 
طويلة بتكالي���ف قيمة راتب 
املوظفة االرملة لسنوات تصل 
الى 16 عاما وهي جالس���ة في 
منزله���ا م���ن دون عمل حلني 
بلوغ االبن سن ال� 18 أو زواج 

البنت.
واوضح���ت ان البالد امام 
معضلة حقيقية وهي ان الباب 
االول من امليزانية وهو املرتبات 
يأكل 85% من امليزانية، وهناك 
حتذيرات من البنك الدولي من 
الكويت،  ف���ي  الرواتب  زيادة 
وقالت العوض���ي: ال نريد ان 
الى مرحلة تفلس فيها  نصل 
الدولة، مشيرة الى ان مصلحة 
الدولة اهم من مصلحة الفرد.

اخلاص مبنح امل���رأة املتوفى 
زوجها اج���ازة براتب، قالت 
العوض���ي: ان اقتراح الزميل 

وردا على سؤال عن استغراب 
النائب شعيب املويزري رفض 
جلنة ش���ؤون املرأة ملقترحه 

الصلة به���ذا املوضوع متهيدا 
التخاذ الق���رار النهائي حوله 

في اجتماع مقبل.

املرأة  بحثت جلنة شؤون 
البرملانية خالل اجتماعها امس 
في عدد من املقترحات النيابية 
املتعلقة بحقوق املرأة الوظيفية، 
وذلك بحضور ممثلي مؤسسة 

التأمينات واخلدمة املدنية.
اللجنة  واوضحت مق���رر 
النائب د.اس���يل العوضي في 
تصريح الى الصحافيني عقب 
االجتم���اع ان احلكومة ابلغت 
اللجنة حتفظه���ا على بعض 
املقترح���ات بس���بب الكلف���ة 
املالية املرتفعة وتعارض هذه 
املقترحات مع بعض القرارات، 
مشيرة الى ان اللجنة ارجأت 
البت في هذه املقترحات حلني 

ورود رأي احلكومة مكتوبا.
وبين���ت ان اللجنة نظرت 
كذلك مقترح خفض سن التقاعد 
للم���رأة، وق���ررت الطلب من 
مؤسس���ة التأمينات تزويدها 
ببعض االرقام والدراسات ذات 

اللجنة طلبت من »التأمينات« أرقامًا عن تقاعد المرأة

لمدة 3 أسابيع ولحين ورود رأي وزارة الداخلية

عبداهلل الرومي

الرئيس اخلرافي خالل جولته في املجلس مع رئيس الوزراء الصربي مبرافقة د. رشا  الصباح

)متين غوزال(د. روال دشتي ود،. أسيل العوضي ود. معصومة املبارك خالل اجتماع اللجنة

د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وفالح الصواغ أثناء اجتماع جلنة الظواهر

هايف: ما عدد الشركات المعتمدة
في »المواصالت« لتقديم خدمة اإلنترنت؟

وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزير املواصالت د.محمد البصيري تساءل فيه: ما عدد الشركات 
الرئيس���ية املعتمدة من وزارة املواصالت لتقدمي خدمة االنترنت ومنهم رؤس���اء واعضاء مجالس 
االدارات لكل ش���ركة على حدة؟ طالبا تزويده بنس���خة من العقود الت���ي ابرمتها الوزارة مع هذه 
الشركات وتاريخ تشغيلها الفعلي خلدمة االنترنت، وبأسماء وعدد الشركات املقدمة خلدمة االنترنت 
بواسطة الشركات الرئيسية مع تزويدي بنسخ من اعتماد هذه الشركات من قبل وزارة املواصالت 
ان وجد، وبنس���خة من القرارات الوزارية املنظمة لتقدمي خدمة االنترنت، وبعدد املخالفات التي مت 
حتريرها بحق الشركات الرئيسية املعتمدة من قبل وزارة املواصالت من تاريخ قيامها لتقدمي اخلدمة 
حتى تاريخ ورود الس���ؤال، وبنس���خة من العقود املبرمة مع شركات الهواتف النقالة )ڤيڤا � زين � 
وطنية(، بنسخ من تراخيص هذه الشركات )ڤيڤا � زين � وطنية(، وتقدم شركات الهواتف النقالة 
الثالث عدة خدمات، فيرجى تزويدي بنسخة من التراخيص لهذه اخلدمات، وهل جتيز التراخيص 
املمنوحة لش���ركات االتصاالت النقالة تقدمي خدمة االنترنت واملسج الصوتي واملسج التلفزيوني 

وغرف الدردشة والدعاية واالعالن؟ يرجى تزويدي بتراخيص هذه اخلدمات.

الخرافي استقبل رئيس الوزراء الصربي

الرومي إللزام الجهات الحكومية بإنشاء 
مراكز رعاية األطفال خالل ساعات العمل

العفاسي: هناك متضررون من قانون
التعاون الجديد وبعضهم يدير جمعيات

الزلزلة يفتتح ديوانه في الرميثية مساء اليوم 
يفتتح النائب د.يوس���ف الزلزلة مساء اليوم ديوانه في منطقة الرميثية قطعة 5 � شارع مالك 
بن أنس � منزل 1 مقابل حس���ينية س���يد محمد  وقد وجه الزلزلة الدعوة عامة للجميع حلضور  

استقبال افتتاح ديوانه.

قال وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي ان ما ورد على لسانه امس من أنه ال 
تهمه آراء من كانوا يديرون مجالس إدارة فاشلة 
ليس دقيقا، مؤكدا ان تصريحه كان يركز على 
ايجابيات قانون التع���اون اجلديد املدرج على 

جدول أعمال املجلس.
وبالرجوع الى التفريغ احلرفي لتصريح الوزير 
العفاسي قال ردا على س���ؤال »ان هناك أناسا 
متضررين من القانون اجلديد وهم انفسهم من 

يدير اجلمعيات، فهذه الشرائح سوف تتضرر 
بال شك«.

وردا على سؤال آخر حول عدم رضا بعض 
النواب الذين عقدوا ن���دوة في ديوان اجلبري 

على القانون، 
وقال ان ال���كل يرجع الى قواعده االنتخابية 
وي���رى رأي الش���ارع، ما تش���وف رأي الناس 
املعينني الذين كانوا يدي���رون مجالس إدارات 

فاشلة لألسف.

قدم نائب رئيس مجلس االمة 
عبداهلل الرومي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: نص الدستور الكويتي في املادة 
التاسعة على ان »االسرة اساس 
املجتمع قوامه����ا الدين واالخالق 
وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها 
ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها 
االمومة والطفولة«، وتشارك املرأة 
الكويتية الرجل في جميع مجاالت 
العم����ل مما يتس����بب في االخالل 
بدوره����ا كأم، وللمحافظ����ة على 
دورها في تربية االطفال حترص 
جميع الدول عل����ى توفير مراكز 
لرعاية الطفولة في مراكز العمل 

املختلفة، بل ان القانون الكويتي 
أل����زم اصحاب االعمال في القطاع 
اخلاص بإنشاء دور حضانة ملن 
يتجاوز عددا محددا للعاملني لديه، 
فمن ثم يكون من باب اولى إلزام 
جميع اجلهات احلكومية بإنشاء 
مراكز لرعاية االطفال دون السن 
الدراسي ملعاونة االسرة الكويتية 
اجتماعي����ا واقتصاديا. لذا اقترح 
إلزام اجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة بإنشاء مراكز 
لرعاي����ة االطف����ال »دون الس����ن 
العمل خالل  الدراسي« في مراكز 

ساعات العمل اليومية.

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه امس رئيس وزراء جمهورية صربيا د.ميركو 

سفيتكوفكش والوفد املرافق له.
جرى خالل اللقاء بح���ث العالقات الثنائية بني 
البلدين والعمل على تطويرها وزيادة التعاون فيما 
بينهما تش���مل كافة املجاالت. وشدد اخلرافي على 
أهمية التعاون بني الدولتني الصديقتني السيما في 
مجاالت التجارة والصحة والثقافة والسياحة، مشددا 

على ضرورة تقوية العالقات بني البرملانني الكويتي 
والصربي، ووجه اخلرافي دعوة الى رئيس البرملان 
الصربي وذلك لزيارة مجلس األمة وبحث العالقة بني 
البرملانني الصديقني وحضر اللقاء نائب مجلس االمة 
عبداهلل الرومي ورئيس بعثة الشرف املرافقة للوفد 
الضيف املستشارة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة د.رشا الصباح وس���فيرنا لدى جمهورية 

صربيا فوزي عبدالعزيز اجلاسم.


