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المطوع يسأل 
عن اإلجازات الدورية 

للضباط واألفراد 
وجه النائب عدنان املطوع 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جاب����ر اخلالد جاء فيه: اصدر 
وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 
رق����م  التعمي����م   2008/6/11
2008/108 ينظم عدد االجازات 
الدورية للضباط واالفراد والتي 
ميكنه����م التمتع بها بحيث ال 
تتجاوز 45 يوما للضباط و40 
يوما لالفراد، عليه يرجى افادتي 
باآلتي: مدى العمل بهذا التعميم 
مع بيان م����ا اذا صدر تعميم 
يعدل او يلغ����ي هذا التعميم 
مع تزويدي بصورة منه، وما 
عدد ايام االجازات التي متنح 
ويستحقها الضباط واالفراد 
كل حسب رتبته عن كل عام 
يضاف الى رصيده السابق مع 
بيان ارتباطها بالرتبة وسنوات 
اخلدمة، وما احلد االقصى لعدد 
ايام رصيد االجازات التراكمية 
الت����ي ميك����ن ان يحتفظ بها 
الضباط واالفراد وفي حال عدم 
استنفادها تلغى وال جتمع من 
ضمن رصيد االجازات الكلي؟ 
وهل يسمع باستبدال رصيد 
االجازات ببدل نقدي مع بيان 
الش����روط التي تسمح بذلك؟ 
وهل وافقت الوزارة على اي 

عملية استبدال؟

معصومة : ال جديد حول »الحقوق المدنية واالجتماعية« للمرأة 
النائب����ة د.معصومة  قال����ت 
املبارك ان اللجنة املش����تركة بني 
املالي����ة واملرأة لم يكتمل نصابها 
للمرة الثالثة والتي كان اجتماعها 
مخصصا لدراس����ة التقرير حول 
التأمين����ات االجتماعية واصدار 
تقرير مشترك حوله. واضافت انه 
اذا لم جتتمع اللجنة »بنجاح« يوم 
االحد املقبل فسيكون من االستحالة 
مبكان احالة هذا التقرير للمجلس 

يوم 22 كما هو مقرر.
وقال����ت بالنس����بة للرعاي����ة 
السكنية اجتمعت اللجنة املشتركة 
بني االسكانية واملرأة مرتني، االولى 
في االس����بوع املاض����ي والثانية 
)اليوم( امس ملناقشة التعديالت 
على قان����ون الرعاية الس����كنية 
وملناقشة التعديالت على قانون 
انشاء وصندوق اسكاني للمرأة 
الفتة الى ان اللجنة مازالت تدور 
في حلقة مفرغة فيما يخص حتديد 

املقبل ستشمل التقارير التي سبق 
رفعها الى املجلس ولن تقدم عليها 
اي تعدي����الت من النواب رغم ان 
النواب  اللجنة خاطبت جمي����ع 
بتق����دمي مقترحاته����م على هذه 
املتعلق  التقرير  التقارير وه����ي 
املدنية واملتعلق  بقانون اخلدمة 
التعليمية والصحية  بالرعاي����ة 

الفئات املس����تهدفة وحتديد من 
يشملها الرعاية السكنية.

وبين����ت انه س����يكون هناك 
اجتم����اع عل����ى هامش جلس����ة 
االثنني املقبل )اخلاصة(، معتقدة 
انه لضيق الوقت ايضا لن يدرج 
ه����ذا التقرير املتعل����ق بالرعاية 
السكنية ومن ثم فإن جلسة 22 

واالقامة واحلضان����ة، وبالتالي 
لدينا 5 تقارير سيتم عرضها كما 
هي ألن اي����ا من النواب لم يتقدم 

مبقترحات جديدة.
واملت د.املبارك ان ينجز شيء 
في دور االنعقاد احلالي يصب في 
العامالت  املرأة، خاصة  مصلحة 

مبؤسسات الدولة.

ناجي العبدالهادي وأحمد السعدون ود.معصومة املبارك ود.ضيف اهلل أبورمية خالل اجتماع اللجنة

لوحة تبني تاريخ غرس شجرة احلريةمسلم البراك وأحمد الديني يرويان »شجرة احلرية« 

مسلم البراك يتابع عباس الشعبي وهو يغرس » شجرة احلرية«

)محمد ماهر(  تعليق صور اجلاسم وراء القضبان على شجرة احلرية 

خالل غرسه »شجرة الحرية« أمام ديوانه مساء أمس األول

البراك: الجاسم قادر على التعامل مع قضيته والدفاع عن معتقداته

»العمل الوطني«: نترقب خطوات عملية من الحكومة
لتحديد موقفنا النهائي في قضية الرياضة

أصدر أعضاء كتلة العمل الوطني بيانا 
مس���اء أمس قالوا فيه: تلقى نواب كتلة 
العمل الوطني التصريح الصحافي للناطق 
الرسمي باسم احلكومة بارتياح حذر لعدم 
تضمن التصريح أو إفصاحه عن أي إجراء 

تنفيذي يؤكد ب���دء احلكومة في تطبيق 
القوانني ذات العالقة. وإذ تش���يد الكتلة 
بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء إال 
أنها تطالب بالبدء بخطوات واضحة تترجم 
هذه التوجيهات إلى واقع عملي ملموس. 

وأكد نواب الكتلة أنهم عندما عقدوا العزم 
على استخدام جميع األدوات الدستورية 
ومنها أداة االس���تجواب ل���م يكن هدفهم 
كسبا سياسيا أو شعبيا بل كان من باب 
اإلصرار على تطبيق القوانني واالنتصار 

لهيبة الدولة بعد ان استنفذوا كل الوسائل 
لتنفيذ ذلك، لذا تؤكد كتلة العمل الوطني 
أنها تترقب إج���راءات عملية من جانب 
احلكومة ومن ثم ستحدد موقفها النهائي 

من الوضع الرياضي في البالد.

الكتلة أشادت بتوجيهات رئيس الوزراء حول تطبيق القوانين

حمد العنزي
أكد النائب مسلم البراك على قدرة الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم على التعامل مع 
قضيته والدفاع عن مواقفه ومعتقداته التي 
طرحها وفق ما أقره الدس���تور من حرية 
الرأي والتعبير املكفولة للجميع، مشيرا الى 
قدرته ومتكنه كونه محاميا بارزا متميزا 
في رد الش���بهات والتهم التي ألصقت به 
وذلك من خالل اميان���ه واعتقاده الكبير 
مبا عبر عنه، متمنيا ان تعود األمور الى 
وضعها السليم ونطاقها الصحيح وفقا ملا 
جاء بالدستور الذي نظم حالة العالقة بني 
السلطات والفرد داخل املجتمع الكويتي. 
حدي���ث البراك جاء اثناء قيامه وعدد من 
اعضاء فريق الدفاع بغرس شجرة حتمل 
اسم »شجرة احلرية« امام ديوانه مساء 
اول م���ن امس، مؤكدا قيام بعض اعضاء 

الدفاع باجراء اتصاالت مباش���رة  فريق 
مع جهات دولية ناشطة في مجال حقوق 
االنسان لتفعيل قضية اعتقال الكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاس���م التي يحاول البعض 
اضعافها اعالميا، مبينا وجود تفاعل دولي 
كبير مع القضية التي حتتاج الى تفاعل 
داخلي أكبر الى حني االفراج عن اجلاسم. 
وأضاف ان فريق الدفاع تلقى العديد من 
الدعوات املرسلة من قبل بعض الهيئات 
واجلمعيات لتنظيم واقامة هذه األنشطة في 
مقراتها ومواقعها كنوع من الدعم للقضية، 
ورفضه ألي محاولة من ش���أنها التقليل 
والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي 
كفلها الدستور، مؤكدا استمرار عمل فريق 
الدفاع حتى بعد انتهاء مش���كلة اجلاسم 
للدفاع عن اي كاتب رأي يطرح وجهة نظره 

ويناقش وينتقد مواقف احلكومة.

د.يوسف الزلزلة

صالح عاشور

الزلزلة يقترح السماح للقطاع األهلي بفتح
دور رعاية للمسنين توفر الرعاية اإليوائية

إصدار تراخيص لجهات محددة

عاشور يشيد بمبادرة صاحب السمو  بتوفير 
مساكن بديلة للمتضررين من حريق الصوابر

بعينها أفرادا أو جماعات لرعاية 
املسنني. فإن هذا االقتراح بقانون 
يهدف الى انشاء دار للمسنني في 
القط�اع األهلي ألن دار املسنني 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ال تس����تقب�ل املسن إال 
إذا كان لديه حكم من القضاء 
بأنه ال مأوى له أما هذا املشروع 
اخلاص فيستقبل كبار السن من 
الرجال والنساء دون حت�ديد 
العمر أو ضرورة احلصول على 
حكم من القضاء، فيمك�ن للمسن 
ان يحضر ال����ى الدار برغبت�ه 
الشخصي�ة أو من قبل أحد أفراد 
األس�رة ألي سبب كان حيث يدفع 
النزيل أو املس�ؤول عنه مبلغ�ا 
معينا مقابل خ�دمته وتوفير 
كل طلباته، ومن هذه اخل�دمات 
التي سيحققه�ا هذا املش�روع 
الرعاية اإليوائية،  اإلنس����اني 
والصحية، واالجتماعية، وتكرمي 

كبار السن.

الطالعهم على معاناة س���كان 
املجمع، اال أننا لم جند حتركا 
فعليا وبعد هذه احلادثة أصبح 
حل مشكلة سكان الصوابر أمرا 
مستحقا على احلكومة، ويجب 
عليها متابعة هذا امللف وإنهائه 
بأسرع وقت، وأال تنتظر حدوث 
املزي���د من الك���وارث في هذا 

املجمع.
وبنينّ عاشور انه قدم العديد 
من املقترحات بخصوص مجمع 
الصوابر السكني، ومتنى ان 
ترى الن���ور، وان يكون هناك 
تعاون حكومي مع نواب الدائرة 
االولى للخروج بحلول مرضية 
أزم���ة الصوابر  للخروج من 

املزمنة.

النفع  شأن األندية وجمعيات 
العام«.

المذكرة اإليضاحية

- نظ����را ألن القانون رقم 
11 لس����نة 2007 بشأن الرعاية 
ل����م يتضمن ما  االجتماعي����ة 
يتعلق بإصدار تراخيص جلهات 

ان مجمع الصوابر يعاني الكثير 
من املشكالت ومت عمل جوالت 
ميدانية مع الكثير من الوزراء 

قدم النائب د.يوسف الزلزلة 
اقتراحا بقانون للترخيص بفتح 
دور لرعاية املسنني في القطاع 
األهلي لتقدمي الرعاية اإليوائية 
والصحية واالجتماعية وتكرمي 

كبار السن.
الى  م����ادة أولى: تض����اف 
القان����ون رقم 11 لس����نة 2007 
املش�ار اليه مادة جديدة برقم 9 
مكررا نصها اآلتي: »يجوز بقرار 
من وزير الشؤون االجتماعية 
والعم�ل الترخي�ص لألشخاص 
الطبيعي����ني واالعتباريني من 
القطاع األهلي بفتح دور رعاية 
للمس����نني توفر له����م الرعاية 
اإليوائية والصحية واالجتماعية 
ويضع وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل النظام األساسي لهذه 
الدور وأسلوب عملها وتسري 
في هذا الشأن أحكام التسجيل 
والشهر املنصوص عليها في 
القانون رقم 24 لسنة 1962 في 

أشاد النائب صالح عاشور 
الس���مو  مبب���ادرة صاح���ب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بخصوص سرعة توفير مساكن 
بديلة للمتضررين من حريق 

الصوابر.
وقال: ان هذا ليس بغريب 
على سموه، حيث اعتدنا على 
تلمسه ملعاناة أبنائه املواطنني 
والوقوف على مشاكلهم وحلها، 
ومن جانب آخر ثمن عاشور 
موقف نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
الش���يخ احمد الفه���د، وكذلك 
موقف وزيرة التربية بخصوص 
تأجيل االختبارات ألبناء األسر 
املتضررة من احلريق. وأضاف 
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