
الثالثاء 8 يونيو 2010   7مجلس األمة
الخرافي كّرم أمل المطوع والسبيعي 

والمطيري تقديرًا لجهودهم في العمل

»التعليمية« لمناقشة قضية التعليم  20 الجاري 

كرم رئي���س مجلس 
االمة جاسم اخلرافي كال 
من رئيس قسم الصحافة 
ام���ل املطوع  والنش���ر 
ورئيس قسم التصوير 
واملونتاج مسلط السبيعي 
واملوظف جمال املطيري 
العاملني في ادارة االعالم 
باألمان���ة العامة ملجلس 
االمة، وذلك تقديرا للدور 
الذي يقومون به من اجل 
االتق���اء بالعمل، حضر 
التكرمي امني عام مجلس 
االمة عالم الكندري ومدير 
ادارة االعالم مظفر عبداهلل 

راشد.

عقدت جلنة ش����ؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
البرملاني����ة اجتماعا امس ناقش����ت خالل����ه عددا من 
االقتراح����ات بقوانني ومتت احال����ة 24 مقترحا الى 
احلكوم����ة. وقالت مقررة اللجنة النائبة د.س����لوى 
اجلسار في تصريح عقب االجتماع امس »إن اللجنة 
التعليمية عقدت اجتماعها الثاني عشر، وناقشت 122 
مقترحا بقانون ومتت احالتها إلى احلكومة، لالطالع 
وابداء الرأي. واشارت اجلسار إلى أن اللجنة ناقشت 
املالحظات الواردة من رؤساء حترير الصحف ورؤساء 
القنوات الفضائية، والتي قدمت خالل االجتماع الذي 
عقد في شهر فبراير الفائت، كما مت استعراض مقترح 

النائب فيصل الدويسان بشأن انشاء الهيئة العامة 
للمرئي واملسموع، ووافقت على احالته الى احلكومة، 
ومت حتديد اجتماع ملناقشته بحضور احلكومة يوم 
17 اغس����طس املقبل. واوضحت اجلس����ار ان اللجنة 
بحثت مطالبات العديد من النواب لعقد جلسة خاصة 
للتعليم، إال أنه نظرا الزدحام برنامج املجلس خالل 
هذا الشهر، مت حتديد 20 يونيو لتوجيه الدعوة الى 
احلكومة وجميع النواب لعقد اجتماع موسع للجنة 

التعليمية يخصص ملناقشة القضايا التعليمية.
وبينت ان اللجنة حددت يوم 13 يونيو ملناقش����ة 

قانون اجلامعة.

األمني العام مكرما رئيس قسم الصحافة والنشر أمل املطوع بحضور مسلط السبيعي

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا األمني العام عالم الكندري ومظفر عبداهلل وأمل املطوع ومسلط السبيعي وجمال املطيري

)متين غوزال(د.روال  دشتي ود.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع  اللجنة املالية أمس

مبارك الوعالن ود.ضيف اهلل أبورمية ود.حسن جوهر أثناء اجتماع جلنة البدون

د.سلوى اجلسار ود.حسن جوهر أثناء اجتماع اللجنة التعليمية

الزلزلة: »المالية« وافقت على الصياغة النهائية
لقانون إنشاء شركات إدارة مصافي النفط

 عسكر: لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية انتهت
من تقريرها حول الحقوق المدنية واالجتماعية لـ »البدون«

لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان زارت »طلحة«
قامت جلنة الدفاع عن حقوق 
اإلنس���ان مبجلس األمة صباح 
امس ممثلة برئيس اللجنة النائب 
د.وليد الطبطبائي واملقرر النائب 
محمد هايف وعضو اللجنة النائب 

خالد العدوة بزي���ارة إلى مركز 
طلحة لالبعاد، وكان في استقبالهم 
مدير إدارة االبعاد العقيد جمال 
البناي، كما قامت اللجنة بجولة 
تفقدي���ة في املركز قابلت خاللها 

عددا من املوقوفني واطلعت على 
قضاياهم واستمعت الى ما لديهم 

من تعليقات حولها.
وق���ال العقيد البناي إن عدد 
املبعدين يصل  إلى 689 مبعدا 
وأن االيراد اليومي يصل الى 150 
مبعدا بحكم قضائي وإداري وهم 

موزعون على 7 عنابر.
وقال الطبطبائي في تصريح 
له بعد االنته���اء من الزيارة أن 
الهدف منها هو االطالع بش���كل 
مباش���ر على أح���وال املبعدين 
والبح���ث عن اس���باب احتجاز 
البعض منهم ملدة زمنية طويلة 
تتجاوز في بعض احلاالت االربع 
والست سنوات خاصة ان هناك 
العديد منها ناجت بسبب تقاعس 

بعض اجلهات احلكومية فبعضهم 
ينتظر احلكم في قضايا كما أن 
بعضهم يرفض االبعاد بس���بب 
وجود مصالح له داخل الكويت 
معرب���ا عن امله ف���ي ان تتمكن 
جلنة الدفاع عن حقوق االنسان 
من دراسة هذه القضايا وايجاد 

احللول املناسبة لها.
كما اعرب الطبطبائي عن اسفه 
للمبنى املتهالك الذي يحوي املركز 
مشددا على ضرورة قيام وزارة 
الداخلية بإدخال تصليحات فورية 
عليه خاصة فيما يتعلق بتوفير 
مكان مكيف الداء الصالة مع زيادة 
اجهزة التكيي���ف في الزنازين، 
وحول دعوة اللجنة الى جمعيات 
الع���ام املختصة بحقوق  النفع 

االنسان بني الطبطبائي أن ذلك 
نابع من اميان اللجنة بأن قضية 
حقوق االنسان قضية مجتمعية 
وال تخص البرملان فقط معربا عن 
امله في استمرار التعاون فيما بني 
اجلهات املهتمة بحقوق االنسان 
من اجل حتسني موقف الكويت 

من قضية حقوق االنسان.
كم���ا ق���ام رئي���س الوف���د 
الى مخفر  د.الطبطبائي بزيارة 
الش���يوخ حيث  منطقة جليب 
املقدم  اس���تقبله ضابط املخفر 
ردن صالح املطيري، حيث اطلع 
رئيس الوفد على عدد املوقوفني 
م���ن العمالة الوافدة من الرجال 
والنساء واستمع إلى مالحظاتهم 

وشكاواهم.

24% منها للحكومة و26% للشركات الكويتية و50% تطرح لالكتتاب العام

سقف رواتب بعض املتقاعدين 
الى ما فوق ال� 1500 دينار كما 
انه س���يحقق العدالة لشموله 

جميع املتقاعدين.
وذك���ر الزلزل���ة ان اللجنة 
بحثت اقتراحا بقانون بش���أن 
التأمينات  ان تقوم مؤسس���ة 
االجتماعي���ة باعط���اء قرض 
مببل���غ 10.000 دين���ار بحيث 
يكون نصف���ه منحة والنصف 
اآلخر قرضا حسنا، مشيرا الى 
ان احلكومة رفضت هذا املقترح 
الن »التأمينات« ليس���ت جهة 
اقراض كم���ا يخرج عن قانون 

التأمينات االجتماعية.
وحتدث الزلزلة عن تأجيل 
بعض املقترحات النيابية املتعلقة 
الى االجتماع  النفطي  بالقطاع 
املقبل وذل���ك العت���ذار وزير 
النفط الش���يخ احمد العبداهلل 
عن اجتماع االمس وعدم ورود 
البيانات الت���ي طلبتها اللجنة 

حلسم هذه املقترحات.

والوفاة وحترير وتوثيق عقود 
ال���زواج والط���الق والوصية 
وحصر االرث وجميع ما يتعلق 

باالصول الشخصية.
وقال العن���زي ان القانون 
اعط���ى احلق لغي���ر محددي 
اجلنس���ية في احلصول على 
العمل  القيادة وجواز  رخص 
ف���ي القطاعني العام واخلاص 
والقطاع النفطي مع استحقاق 
مكاف���أة نهاية اخلدمة وجواز 
متلك العقارات بصورة فردية 
او باالشتراك مع الغير وكذلك 
احلق في التعليم بجميع مراحله 

وفقا للشروط املقررة.
وبني العن���زي ان القانون 
اشتمل على عقوبات ملن قدم 
بيان���ات او مس���تندات غير 
صحيح���ة للج���ان املختصة 
بغ���رض االس���تفادة من هذا 
القانون وتصل الى السجن ملدة 
سنة والغرامة مبا ال يتجاوز 
الف دين���ار، مش���يرا الى ان 
القانون ن���ص على ان تصدر 
الئحته التنفيذية خالل ثالثة 

اشهر من تاريخ العمل به.

الس���يما انها بصدد تقدمي قانون 
متكامل للتأمني التكميلي.

ولفت الزلزلة الى ان قانون رفع 
سقف الراتب التقاعدي الى 1500 

اجلنسية بطاقة مدنية صاحلة 
مل���دة خم���س س���نوات قابلة 
للتجديد وحتمل رقما مدنيا كما 
يحق ل���ه احلصول على االقامة 
الدائمة والعالج املجاني بجميع 
تخصصاته وكذلك احلصول على 

الدواء مجانا.

دينار مت ارج���اؤه ايضا بانتظار 
وصول قانون التأمني التكميلي، 
مؤكدا ان هذا القانون سيغني عن 
جميع املقترحات السابقة وسيرفع 

واشار العنزي الى ان القانون 
نص على معاملة املعاق من غير 
محددي اجلنسية وابنائه املعاقني 
معاملة الكويتي املعاق في مجال 
احلقوق واملزاي���ا املقررة لذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة وكذلك 
احلصول على ش���هادات امليالد 

يجعل تقدي���ر املعاش التقاعدي 
نسبة للراتب النهائي للعسكري 
مشموال بجميع البدالت، مبينا ان 
احلكومة اعترضت على هذا املبدأ 

تاريخ العمل بهذا القانون حصر 
اس���ماء غير محددي اجلنسية 
املخاطبني بأحكامه واملس���لجني 
لدى اجلهات احلكومية الواردة 

في املادة االولى من القانون.
واك���د العن���زي ان القانون 
الزم احلكومة مبنح غير محدد 

املالية  اللجن���ة  قال رئي���س 
د.يوسف الزلزلة ان اللجنة بحثت 
امس انش���اء ش���ركات مساهمة 
للمصافي النفطية، مش���يرا الى 
اللجنة وافقت على الصياغة  ان 
النهائية لالقتراح بقانون بحيث 
تنشأ ش���ركات مساهمة تختص 
بانش���اء وادارة مصاف���ي النفط 
متتلك احلكومة 24% منها و%26 
او االجنبية  الكويتية  للشركات 

و50% لالكتتاب العام.
واوضح الزلزلة ان الشركات 
الكويتية التي يحق لها املساهمة 
في شركات املصافي يجب ان تكون 
مدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية، الفتا الى ان املوافقة على 
هذا االقتراح بقانون كانت بإجماع 

اعضاء اللجنة.
واضاف الزلزلة ان اللجنة بحثت 
مجموعة من االقتراحات بقوانني 
بالتأمين���ات االجتماعية  تتعلق 
السيما فيما يتعلق بالعسكريني 
حيث تقدم نواب مبقترح بقانون 

اعلن مقرر جلنة اوضاع غير 
محددي اجلنسية النائب عسكر 
العنزي ان اللجنة انتهت من اعداد 
تقريرها بش���أن قانون احلقوق 
املدنية والقانونية واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية »البدون« 
الى مجلس االمة  وسيتم رفعه 
للتصويت عليه معربا عن امله في 
ان يقره املجلس في دور االنعقاد 

احلالي.
واوضح العنزي في تصريح 
للصحافيني عقب اجتماع اللجنة 
ان القانون يقع في 7 مواد وقد 
عرفت امل���ادة االولى غير محدد 
اجلنسية بأنه كل مقيم بالكويت 
بصورة غير قانونية سواء بشكل 
مس���تقل او ضمن افراد اسرته 
متى كان من املسجلني في اللجنة 
التنفيذي���ة للمقيم���ني بصورة 
غير قانوني���ة او اللجنة العليا 
للجنسية او لدى مكتب الشهيد 
وكذلك فروع من ذكروا املولودون 

بالكويت واملقيمون بها.
وقال العنزي ان املادة الثانية 
من القانون الزمت وزارة الداخلية 
بأن تتولى خالل ثالثة اشهر من 

جـامـعـة الكــويـــت
كلية الدرا�سات العليا

تهنئ كلية الدرا�سات العليا

طلبة الدكتوراه واملاج�ستري والدبلوم العايل

املقبولني للعام اجلامعي 2011/2010 

وتـدعـو الطلـبــة امل�ستجـديـن اإلـــى

ح�ســور اللقــاء التنويــري

الذي �سيعقد يوم اخلمي�س املوافق 2010/6/10 على م�سرح 

املغفور له ال�سيخ �سباح ال�سامل ال�سباح الكائن باخلالدية

والذي �سيبداأ ال�ساعة العا�سرة �سباحا

اإعــالن اللـقـاء التـنـويــري


