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مكتب املجلس اثناء انعقاده امس برئاسة رئيس املجلس جاسم اخلرافي

الخرافي استقبل سفراءنا في البحرين
وموريتانيا والسفير السلوڤاكي

مكتب المجلس عقد اجتماعه أمس

الدقباسي يستفسر عن كادر اإلعالميين

الراشد: زيارة إندونيسيا لتعزيز العالقات 

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير اإلعالم 
ووزير النفط الش����يخ أحمد العبداهلل تس����اءل فيه 
عم����ا يلي: تعيني مراقبني حس����ابات ليتولوا تدقيق 
وبيان املركز املالي حلس����ابات املؤسسة او الشركة 
املرخص لها؟ وما اإلج����راءات التي اتخذتها الوزارة 
كما جاء بقانون املطبوعات والنش����ر، والقانون رقم 
61 لسنة 2007 بش����أن اإلعالم املرئي واملسموع، مع 
تزويدي بنسخة من جميع اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة بهذا الشأن اعتبارا من تاريخ 2010/3/16 وما 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لبعض املؤسس����ات 
االعالمية املخالفة لبنود املادة 11 من القانون رقم 61 
لس����نة 2007 بشأن االعالم املرئي واملسموع، وكذلك 
بع����ض الصحف املخالفة لبنود املادة 21 من القانون 
رقم 3 لسنة 2006 بشأن املطبوعات والنشر اعتبارا 

من تاريخ 2010/3/16؟ 

وما اإلجراءات املتبعة بشأن التأكد من التزام القنوات 
بشروط تعيني مدير عام وكيفية متابعة الوزارة لفقدان 
املدير العام في القناة للشروط الالزم توافرها فيه؟ 
وما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بالقنوات املخالفة 
لتعيني مدير عام لها مع تزويدي بنس����خة من تلك 
االجراءات والقرارات التي اتخذت بشأنها بعد انقضاء 
املهلة احملددة بالقان����ون وفقا للمادة 10 من القانون 
رقم 61 لسنة 2007 بشأن االعالم املرئي واملسموع؟ 
وتساءل الدقباس����ي: ما اإلجراءات واملراسالت التي 
قامت بها الوزارة للمطالب����ة بإقرار كادر اإلعالميني 
ملجلس اخلدمة املدنية؟ وهل قامت الوزارة مبتابعة 
تلك املرسالت مع تزويدي بجميع تلك املراسالت؟ وما 
األسباب التي دعت لعدم منح بدل اشراف لبعض من 
رؤساء األقسام بإدارة االمن والسالمة خاصة ان هناك 

من منح منهم بدل اشراف؟

كواالملبور � كونا: وصل الى العاصمة االندونيس����ية )جاكرتا( 
امس وفد مجموعة الصداقة البرملانية السابعة برئاسة النائب علي 
الراشد في جولة تشمل أيضا جمهورية سنغافورة وتستمر 8 أيام. 
وقال النائب الراشد في تصريحات صحافية إثر وصوله ان الزيارة 
تهدف الى تعزيز العالقات الثنائية بني الكويت وكل من اندونيسيا 
وسنغافورة على املستوى البرملاني وبحث املواضيع ذات االهتمام 
املشترك. وكان س����فير الكويت لدى اندونيسيا ناصر العنزي في 
مقدمة مستقبلي الوفد اضافة الى أركان السفارة. ويضم الوفد الى 
جانب الراشد كال من النواب عدنان عبدالصمد ود.علي العمير وعدنان 

املطوع ومرزوق الغامن ومخلد العازمي وخلف دميثير.

عقد مكتب مجلس االمة امس اجتماعا بحث فيه 
جدول اعماله املتعلقة باالمانة العامة وبعض الزيارات 

املرتقبة للوفود البرملانية.
من جانب آخر استقبل رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي مبكتبه امس سفير الكويت لدى مملكة البحرين 

الشيخ عزام الصباح.
كما استقبل اخلرافي سفير الكويت لدى اجلمهورية 
االسالمية املوريتانية عدنان االحمد، واستقبل اخلرافي 
سفير جمهورية سلوڤاكيا لدى الكويت ايفان النشارش 

وذلك مبناسبة تسلم مهام عمله.

الدويسان يقترح قبول اإلناث
»البدون« في أفراد الشرطة

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا برغبة طالب فيه: ان تقبل 
وزارة الداخلية االناث من فئة غير محددي اجلنسية لالنتساب 
الى قواتها للعمل كرقباء وافراد شرطة وذلك حلراسة املوقوفات 
من النساء في املخافر وغيرها من مرافق وزارة الداخلية وغيرها 

من املرافق العامة.
كما قدم الدويس���ان اقتراحا آخر اكد فيه انه اس���تنادا للمادة 
االولى من الدس���تور التي تنص »الكوي���ت دولة عربية« ونظرا 
لالخط���اء االمالئية واللغوية الفادحة باس���ماء احملال التجارية 
والشوارع وغيرها في مسميات املرافق فإني اقترح ان يخصص 
مصح���ح لغوي في وزارة التجارة للتدقيق في اس���ماء احملالت 
والشركات واملؤسسات التجارية املرخصة حتى ال تخالف قواعد 
اللغ���ة واالمالء، باالضافة الى وجود مصحح لغوي للتدقيق في 

فيصل الدويساناللوحات االرشادية للشوارع واملناطق.

»التنمية واإلصالح«: 500 مليون دينار إلسكان
الكويتية العزباء واألرملة أو المطلقة من غير كويتي 

»حقوق اإلنسان«: وزير الداخلية وعد بإعادة النظر
في قائمة الـ 14 شهيداً لبحث تجنيسهم

قدم النواب د.فيصل املسلم 
ود.جمعان احلربش ود.وليد 
الطبطبائ���ي وف���الح الصواغ 
ومحمد هايف اقتراحا بقانون 
بش���أن انش���اء محفظة مالية 
لتوفي���ر الرعاي���ة الس���كنية 
للكويتيني غير املستفيدين من 

نظام الرعاية السكنية.

المادة األولى

تنش���أ محفظة مالية لدى 
بنك التسليف واالدخار مببلغ 
خمسمائة مليون دينار لتوفير 
حق الس���كنى او بدل االيجار 
للمرأة الكويتية غير املستفيدة 
الس���كنية  الرعاية  من انظمة 
وذل���ك على الوج���ه املبني في 

املواد التالية.

المادة الثانية

أ - يكون للمرأة الكويتية 
االرمل���ة او املطلق���ة من زوج 
غي���ر كويتي وله���ا اوالد حق 

السكنى.
ب - يكون للمرأة الكويتية 

العزب���اء او االرملة او املطلقة 
له���ا اوالد احلق في  ولي���س 
احلصول على بدل ايجار مساو 
للبدل املقرر وفقا لنظام الرعاية 

السكنية.

المادة الثالثة

املبل���غ املخصص  يؤخ���ذ 
للمحفظة من االحتياطي العام 
للدولة، ويخول وزير املالية في 
ادائه دفعة واحدة او على دفعات 

لبنك التسليف واالدخار وذلك 
بالتنسيق مع الوزير املختص 

بشؤون االسكان.

المادة الرابعة

يص���در الوزي���ر املختص 
بشؤون االس���كان خالل ستة 
ش���هور من تاريخ العمل بهذا 
التنفيذية  القان���ون الئحت���ه 
متضمنة الش���روط والقواعد 
الالزم استيفاؤها  واالجراءات 

لالستفادة من هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية

القانون رقم 47  يش���ترط 
لس���نة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية، للحصول على الرعاية 
السكنية شرطني: اولهما ان يكون 
رب االسرة كويتي اجلنسية، 
وثانيهما ان تتكون االسرة من 
اثنني على االقل، وقد ادى ذلك 
الى حرمان املرأة الكويتية في 

الكثير من احلاالت من التمتع 
بالرعاية السكنية، ولعالج هذه 
الثغرة التش���ريعية واحتراما 
للدستور، اعّد االقتراح بقانون 
املرفق الذي ينص على انشاء 
محفظة مالية لدى بنك التسليف 
واالدخار مببلغ خمسمائة مليون 
دينار تخصص لتحقيق الرعاية 
السكنية للمرأة الكويتية، وذلك 

على النحو التالي:
1 - توفي���ر حق الس���كنى 
للم���رأة الكويتي���ة االرملة او 
املطلقة م���ن زوج غير كويتي 

ولها اوالد.
2 - توفير بدل ايجار مساو 
للبدل املقرر في قانون الرعاية 
السكنية للمرأة الكويتية العزباء 
او االرملة او املطلقة وليس لها 

اوالد.
واحالت امل���ادة الرابعة من 
االقتراح الى الالئحة التنفيذية 
وض���ع الش���روط والقواع���د 
واالجراءات الالزمة لتوفير حق 
السكنى او بدل االيجار بحسب 

االحوال.

محفظة لدى بنك التسليف تؤخذ اموالها من االحتياطي العام للدولة

د.فيصل املسلم 

)متين غوزال( د.ضيف اهلل أبورمية ود.وليد الطبطبائي وخالد العدوة اثناء اجتماع جلنة حقوق االنسان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد والشيخ فيصل النواف وقيادات أمنية خالل اجتماع اللجنة 

د.وليد الطبطبائي مرحبا بوزير الشؤون د.محمد العفاسي

محمد هايفد.جمعان احلربش

النمالن: هل هناك لجان دائمة
في »الصحة« لمتابعة عمل الصيادلة؟

س����الم  النائ����ب  وج����ه 
النمالن سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الس����اير قال فيه: ان 
االخط����اء الطبية التي حتدث 
باملستشفيات واملستوصفات 
من صرف لالدوية باخلطأ من 
الصيادلة في املس����توصفات 
وخاص����ة االدوية التي يكون 
له����ا تركيبة خاص����ة حيث 
يق����وم عامل النظافة بتركيب 
الدكتور  االدوية بتوجيه من 
الصيدل����ي، فمن غير املعقول 
ان يقوم عام����ل نظافة داخل 
املستوصف بتركيب االدوية 
واعطائها للمرضى مما يؤدي 

الى حدوث كوارث ومن املمكن يؤدي الى وفاة املريض بسبب اهمال 
صيدلي، ويحدث هذا االمر في مستوصفات محافظتي االحمدي ومبارك 
الكبير اللتني مازالتا تعانيان من اهمال وزارة الصحة في كل شيء. 
وتساءل النمالن: هل هناك جلان دائمة من قبل وزارة الصحة ملتابعة 
عمل الصيادلة في املستوصفات؟ اذا كانت االجابة بااليجاب يرجى 
تزويدي بأسماء هذه اللجان وتقريرها عن عمل الصيادلة؟ واذا كانت 
االجابة بالنفي فما اسباب عدم تشكيل هذه اللجان؟ وهل هناك قرارات 

تسمح بان يقوم عامل النظافة مبساعدة الطبيب الصيدلي؟.

عقدت جلنة حقوق اإلنسان البرملانية 
أمس اجتماعا ناقشت فيه االلتماسات املقدمة 
من قبل مكتب الش����هيد بشأن جتنيس 14 

شهيدا.
وقال رئي����س اللجنة النائ����ب د.وليد 
الطبطبائي في تصري����ح للصحافيني: ان 
اجتماع اللجنة وال����ذي حضر جانبا منه 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد تطرق 
الى تكرمي ابناء الشهداء الذين استشهدوا 
في العمليات احلربية أو ما شابهها في فترة 
االحتالل العراقي للكويت، وهناك 14 شهيدا 

لم يبت في أمرهم.
وبني د.الطبطبائي: وزير الداخلية كان 
متجاوبا مع مالحظات اعضاء اللجنة، وان 
كان احلديث متكررا، بشأن القيود االمنية 

والشهادات التي تقدم إلثبات الشهادة.
الداخلية  وذكر د.الطبطبائي: ان وزير 
طلب مهلة شهرين إلعادة النظر في قائمة 

ال� 14 شهيدا، فمن يستحق اجلنسية مينح، 
ومن يوجد عليه قيد أمني يؤجل ملزيد من 

الدراسة.
وأش����ار د.الطبطبائي الى ان االجتماع 

انتقل الى جزئية املوقوفني في االبعاد منذ 
امد طويل، ولم يفرج عنهم، ووعد الوزير 
بحس����م موضوعهم، واخراج من ال يوجد 

عليه قيد بعد الكفالة.

وأفاد د.الطبطبائي: بأن اجلزء االخير 
من االجتماع الذي حضره وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي متحور 
حول التماس مقدم م����ن حالتني من ابناء 
الشؤون يطالبان فيه مبساواتهما بزمالئهما 
ومنحهم اجلنسية الكويتية، خصوصا انهما 
يعيشان في كنف دور الرعاية منذ طفولتهما. 
وكشف د.الطبطبائي عن مطالبة اعضاء جلنة 
حقوق االنسان وزير الداخلية ب� »انشاء ادارة 
معنية بحقوق االنسان، تتلقى الشكاوى، على 
أال يتم ابعاد االشخاص اال بعد مراجعتها«، 
وطالب النواب ايضا بإنشاء هيئة حكومية 
مستقلة حلقوق االنسان، ويكون لها ذراع 

تنفيذي\.
وأضاف الطبطبائي: كما جددنا الطلب 
لوزير الداخلية بإنشاء مخفر في كل محافظة 
تقوم بإدارته قوة نسائية تفاديا للمشاكل 

التي حتدث للموقوفات.
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