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رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

�ضركة ال�ضيافة الأهلية العقارية

لوفاة  املغفــور له بـــاإذن اهلل تعاىل

والــــده 

داعني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

حممد اأحمد الر�ضيد

يتقدمون بخال�س العزاء واملوا�ضاة اإىل

نـائــب رئيـ�س جمــلــ�س الإدارة

ال�ضيد/ مـعـن حممد الر�ضيد

عسكر: »الداخلية والدفاع« أقّرت العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية خالل العام الحالي بما ال يزيد على 4 آالف شخص

وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية يغادر إلى ستراسبورغ

يغادر البالد اليوم وفد مجلس األمة متوجها الى مدينة 
ستراسبورغ تلبية لدعوة من البرملان األوروبي. ويلتقي الوفد 
البرملاني برئاسة النائب علي الدقباسي مع نائب الرئيس في 
البرملان األوروبي جياني بيتيا وكذلك مع بعض اعضاء حزب 
الشعب األوروبي للجنة الشؤون اخلارجية خالل الزيارة 
الرسمية التي تبدأ اليوم كما يلتقي الوفد البرملاني برئيس 

وأعض����اء جلنة العالقات مع دول ش����به اجلزيرة العربية 
وسيحضر جانبا من جلس����ة البرملان األوروبي وذلك في 
اطار برنامج الزيارة الرسمية. ويضم الوفد كال من النواب 
صالح عاشور وشعيب املويزري ودليهي الهاجري وعسكر 
العنزي وحسني مزيد وغامن امليع ويرافقهم مدير ادارة شؤون 
املنظمات بقطاع الشعبة البرملانية سامي الشايع واملترجم 

من األمانة العامة ملجلس األمة بدر غلوم، ويحمل الوفد دعوة 
رسمية موجهة من رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الى 
نظيره في البرملان األوروبي لزيارة الكويت. وجتيء هذه 
الزيارة في اطار تعزي����ز العالقات البرملانية الكويتية مع 
املؤسسات البرملانية الصديقة والشقيقة ودعما للعالقات 

بني مجلس األمة وبني البرملانيني في العالم.

عقدت جلنة الشؤون الداخلية 
والدفاع اجتماعها امس..

النائب  اللجنة  وقال رئي����س 
عسكر العنزي في تصريح صحافي 
ان اللجن����ة انتهت ال����ى القرارات 
التالية بالنسبة للمشروع بقانون 
املقدم من احلكومة بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 
بش����أن نظام قوة الشرطة والذي 
يهدف ال����ى تصنيف رتب ضباط 
الشرطة الى اعوان وقادة وامراء، 
وان حت����دد روات����ب اعضاء قوة 
الشرطة مبرس����وم اسوة مبا هو 
مطبق بالنسبة للعاملني بالدولة، 

كما عدل املشروع مواد اخرى.
واالقتراح بقان����ون املقدم من 
النائب س����الم الدقباسي بتعديل 
بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 
1968 بش����أن نظام قوة الشرطة، 
والذي يهدف الى منح رجال قوة 
الش����رطة اجازة دورية 60 يوما، 
ويجوز ص����رف بدل اجازات نقدا 
حيث رأت اللجن����ة املوافقة على 
البند االول بع����د ان اوردت عليه 

التعديالت التالية:

املادة اخلامس����ة التي بينت رتب 
ضباط الشرطة، ولم توافق على 
املادة 17 مكررا من املشروع التي 
متنع الضباط االختصاصيني من 

تولي املناصب القيادية.
كما انها لم توافق على تعديل 
البن����د 2 من املادة 37 من القانون 
احلالي لسابقة تعديلها بالقانون 
رقم 46 لسنة 2007، ولم توافق على 
املادة 96 مكررا من مشروع احلكومة 

اضافة مرسوم في شأن نظام 
اخلدمة املدنية الصادر في 1979/4/4 
الى الديباجة، ورأت اللجنة حذف 
لفظ )املوظفني( من املادة االولى 
من النص املقترح حتى يتس����ق 
النص مع باقي نصوص القانون 
التي لم يتم عليها تعديالت، وابقت 
عل����ى نص املادة 2 كما هو والذي 
عرف الشرطة بأنها قوة نظامية 
مسلحة، وحذفت رتبة مشير من 

والتي اجازت احالة الضباط الى 
االستيداع، وحذفت الفقرة االولى 
من املادة الثالثة التي كانت تقضي 
باستبدال عبارة اخلدمة العسكرية 

بعبارة اخلدمة النظامية.
اما عن البن����د الثاني املتعلق 
باقتراح بقانون املقدم من النائب 
صالح عاشور بتحديد العدد الذي 
يجوز منحه اجلنسية الكويتية 

سنة 2010.

واالقتراح بقان����ون املقدم من 
عسكر العنزي بتحديد العدد الذي 
يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
سنة 2010، واالقتراح بقانون املقدم 
من مسلم البراك وعلي الدقباسي 
وخالد الطاحوس، والصيفي مبارك 
الصيفي ود.حسن جوهر بتحديد 
العدد الذي يجوز منحه اجلنسية 
الكويتية سنة 2010، قال عسكر: 
رأت اللجن����ة املوافقة على قانون 
حتديد العدد ال����ذي يجوز منحه 
اجلنسية الكويتية بدمج االقتراحات 
الثالثة سالفة الذكر في تقرير واحد 
بعد التعدي����ل على النحو التالي: 
يح����دد العدد ال����ذي يجوز منحه 
اجلنسية الكويتية سنة 2010 مبا 
ال يزيد على اربعة االف شخص. 
وعن البند الثالث اخلاص باقتراح 
بنقل االدارة العامة للتحقيقات الى 
وزارة العدل، انتهت اللجنة مبنح 
ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية 
مهلة ملدة اسبوعني بتعديل القانون 
رقم 53 لس����نة 2001 املزايا املالية 
والعينية واالدبية التي رأت ادارة 

التحقيقات منحها للمحققني.

الخرافي استقبل السفيرة األميركية 
ونظيرها البريطاني

الراشد: وجود 4 نائبات في البرلمان 
إثراء للحياة الديموقراطية والسياسية

أبّن الراحل محمد الرشيد

أّبن النائب علي الراشد النائب 
السابق محمد الرشيد مؤكدا انه 
افنى حياته في خدمة هذا الوطن 
وقدم العدي���د من التضحيات 
واخلدمات لهذا الوطن وكان ذا 
مسار وطني مشرف يعد نبراسا 

جلميع اهل الكويت.
الراش���د ان مسيرته  وقال 
الوطنية والدميوقراطية يشهد 
لها اجلميع باختالف التيارات 
السياسية وكان يحظى بحبها 
وقبولها دون اس���تثناء وكان 
رمزا للوحدة الوطنية مقترحا 
بأن يسمى احد شوارع الكويت 

الرئيس���ية او احدى مدارس الكويت باسم هذا 
الرجل.

ومبناس���بة مرور 4 س���نوات عل���ى اعطاء 

املرأة حقوقها السياس���ية هنأ 
الراشد الشعب الكويتي واملرأة 
ومبناسبة السنة االولى لدخولها 

حتت قبة عبداهلل السالم.
الراش���د ان وجود 4  واكد 
نائبات حتت قبة عبداهلل السالم 
اثرى احلي���اة الدميوقراطية 
اثب���ن  والسياس���ية،  فق���د 
جناحهن ف���ي جميع املجاالت 
اللجان  والتزامهن بحض���ور 
الى  وتقدمي االقتراحات، الفتا 
ان جناحهن يعتبر جناحا للمرأة 
الكويتي���ة، متمنيا في الوقت 
نفسه ان يتضاعف عددهن في 

املجلس املقبل.
وقال الراش���د انهن اثبن جناحهن وقدرتهن 
برغم الصعوبات والهجوم عليهن من البعض.

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في مكتبه صباح أمس سفير اململكة املتحدة لدى الكويت 
فرانك بيكر مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما اس���تقبل اخلرافي س���فيرة الواليات املتحدة األميركية لدى البالد ديبورا جونز ومت خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية وآخر التطورات في املنطقتني اإلقليمية والدولية.

صالح عاشورعلي الدقباسي

محمد هايف

)متين غوزال( د.جمعان احلربش وعسكر العنزي وسعد اخلنفور خالل اجتماع اللجنة  

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله السفيرة األميركية

حسني مزيددليهي الهاجريشعيب املويزري

علي الراشد

هايف يسأل وزير اإلعالم عن مناقصة 
أجهزة تسجيل بث الفضائيات

وج���ه النائب محم���د هايف 
الش���يخ  س���ؤاال لوزير االعالم 
احمد العبداهلل جاء فيه: باإلشارة 
ال���ى املناقصة رق���م وأ/ ش ه�/ 
2008/14�2009 لتوريد وتركيب 
وفحص وضم���ان أجهزة رقمية 
الستقبال وتسجيل بث القنوات 
الفضائية واالرضية في الكويت، 
يرجى اإلفادة باآلتي: ما س���بب 
اختالف عنوان املناقصة بني اللغة 
العربية واللغة اإلجنليزية، حيث 
جاءت اللغة العربية بالتعميم على 
كل الكوي���ت بينما جاء العنوان 
باللغة االجنليزية باحلصر على 
قن���وات وزارة اإلعالم، تزويدي 
بنسخة عن كشف تفريغ االسعار 
لهذه املناقصة، تزويدي بنسخة 
عن التوصية بالترسية الصادرة 
م���ن ادارة هندس���ة الت���رددات، 
تزويدي بص���ورة عن املؤهالت 
العلمية لكل من شارك بالترسية 

مع بيان جنسياتهم اذا كانوا من 
غير املواطنني، هل مت التنسيق مع 
كل من قطاعي التلفزيون واالذاعة 
قبل اعالن ه���ذه املناقصة نظرا 
لوجود مراقبة رئيس���ية في كل 
قطاع على حده تقوم بتس���جيل 
القنوات الرس���مية من تلفزيون 
واذاعة، يرجى تقدمي ما يثبت ذلك، 
يرجى تزويدي بكشف مبني فيه 
اسم كل قناة يتم تسجيلها حسب 
البند رق���م 1 � 3 من املواصفات 
الفنية )25 قناة إذاعية 30 قناة

DAB ، 25 قن���اةDVB ، 20 قن���اة 
فضائي���ة و15 قن���اة تلفزيونية 
أرضية(، نسخة عن قرار املهمة 
اخلاص بالكشف املصنعي لهذه 
املناقصة ونس���خة م���ن تقرير 
الكش���ف، وه���ل مت األخذ بعني 
االعتبار عند طرح هذه املناقصة 
الفقرة 9 من املادة 8 من القانون 
رقم 61 لسنة 2007 بشأن االعالم 

املرئي واملسموع والتي تنص على 
ما يلي »االلتزام بتسجيل كامل مدة 
البث واالحتفاظ به ملدة ثالثة اشهر 
من تاريخ البث والسماح للموظف 
املختص بالوزارة باالطالع على 
التس���جيالت«، وكذلك مرسوم 
بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن 

حقوق امللكية الفكرية؟
كما انتقد النائب هايف تأخر 
اعتماد وزيرة التربية لقرار نتائج 
مديري العموم والذي مضي على 
اجراء مقابالت الترقي لهم ثالثة 
أش���هر مما زاد ف���ي حالة الفراغ 
التعليمي���ة  االداري للمناط���ق 
الش���اغرة وس���اهم في تكدس 
التربوية خاصة في  املش���كالت 

منطقة اجلهراء التعليمية.
وق���ال هايف � ف���ي تصريح 
صحافي � ان وزيرة التربية سبق 
وان اعلنت في شهر مارس املاضي 
ان إعالن النتائج سيكون قريبا 
جدا وهو ما يجعلنا نتساءل عن 
اس���باب التأخير والصمت الذي 
يح���دث ازاء تراكم املش���اكل في 
املناطق الشاغرة، مشددا على ان 
على الوزيرة اتخاذ القرار واعتماد 
النتائ���ج التي متت في املقابالت 

بعيدا عن اي ضغوط متارس.


