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5 قال النائب مبارك اخلرينج انه قدم اقتراحا 
بأن تكون اجللســــة الطارئة في ١٩ اجلاري 
املقبل التي خصصت ملناقشة قضية املسرحني 
الكويتيني وان يتم تخصيص وقت منها ملناقشة 
وباء انفلونزا اخلنازير اي انه من بداية اجللسة 
الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة 
ظهرا يتم مناقشة قضية املسرحني الكويتيني 

ومن الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا 
يتم مناقشة مرض انفلونزا اخلنازير، معربا 
عن امله ان يتم دعوة النواب ملن يرغبون الى 
ان تكون اجللســــة ملناقشة هاتني القضيتني 
ـ انفلونزا اخلنازير»  «املسرحني الكويتيني 
حتى يكتمل العدد املطلــــوب على اقتراحي 

سالف الذكر ملناقشة هذه القضايا.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات 
تهنئـــة الى كل من رئيس مجلـــس النواب ديلروي 
شوك ورئيس مجلس الشيوخ اوسوالد هاردنغ في 
جامايكا، ورئيـــس مجلس النواب ادموندو نوفيلو 
اجويلر ورئيس مجلس الشـــيوخ اوسكار اورتيز 
انتيلو في جمهورية بوليڤيا، وذلك مبناسبة االعياد 

الوطنية لبالدهم.

الخرينج لمناقشة إنفلونزا الخنازير بالجلسة الطارئة الخرافي هّنأ نظراءه في جامايكا وبوليڤيا 

(اخلمس) يضاف إليه مثال دينار 
اكثر من اخلمس  واحد ليكون 
= ٤٨٨٥٣ دينارا وبذلك يصبح 
الغنب الفاحش الذي اصاب الدولة 
١٠٤ اضعاف الغنب الفاحش الذي 
اشار اليه البند ٢من املادة ١٦٣ 
من القانون املدني اي ٥٠٨٩٣٨٠ 
÷ ٤٨٨٥٣ = ١٠٤ اضعاف، وكانت 
املادة ١٦٦ مــــن القانون املدني 
تنص على ان تســــقط دعوى 
الغنب اذا لم ترفع خالل ســــنة 
تبدأ بالنسبة الى الدولة او غيرها 
من االشخاص االعتبارية العامة 
وجلهة الوقــــف من وقت ابرام 

العقد.. الخ.
وتابعوا: وملا كان الوزير هو 
من وقع العقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٤ 
وهو من امر بصرف مبلغ العقد 
ومقــــداره ٥٣٣٣٦٤٠ دينار فإن 
االتهام البــــد ان يكون قد وجه 
للوزير نفســــه وان الطلب الى 
النيابة العامــــة امنا كان يجب 
ان يتضمن احالــــة البالغ الى 
محكمة الوزراء وفقا لإلجراءات 
املنصــــوص عليها في القانون 
رقم ٨٨ لســــنة ١٩٩٥ في شأن 
محاكمة الــــوزراء، واذ لم تكن 
االحالة للنيابة العامة قد متت 
على هذا االساس، وامنا مجرد 
كتاب وجهه وزير الداخلية الى 
املستشار النائب العام لذا نطالب 

بإحالته الى محكمة الوزراء.

اقترح النواب احمد السعدون 
ومسلم البراك وعلي الدقباسي 
والصيفي مبارك الصيفي وفالح 
الطاحوس  الصــــواغ وخالــــد 
ومبارك الوعالن ود.حسن جوهر 
وحســــني مزيد ود.ضيف اهللا 
بورمية وسالم النمالن مطالبة 
احلكومة بإحالة وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد الى محكمة 
الوزراء وفقا ألحكام القانون رقم 
٨٨ لسنة ١٩٩٥ مع التصويت على 

الطلب بالنداء باالسم.
وقالوا: ملا كان وزير الداخلية 
لم يبد االهتمام املطلوب بل واغفل 
ما ورد في كتاب ديوان احملاسبة 
في شأن املغاالة غير الطبيعية في 
سعر االعالنات املنفذة النتخابات 
الفصل التشريعي الثاني عشر 
٢٠٠٨ مقارنة بأســـعار السوق 
السائدة وقتذاك، وفقا ملا ذكره 
ديوان احملاسبة في كتابه املوجه 
الى وزارة الداخلية في هذا الشأن، 
مما اضاع على اخلزانة العامة ما 
جملته ٥٠٨٩٣٨٠ دينارا، ولم يأبه 
الوزير الى ما جاء في كتاب ديوان 
احملاسبة بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٣ الذي 
تضمن املطالبة بإجراء التحقيق 
الالزم في هذا املوضوع بتشكيل 
جلنة من املختصـــني بالوزارة 
بالتعاون مع وزارة املالية ادارة 
نظم الشراء والرد على الديوان 
خالل شـــهر مـــن تاريخه، ولم 

يتخذ الوزير اي اجراء بالطعن 
الذي  الفاحـــش للدولة  بالغنب 
حدده البند ٢ من املادة ١٦٣ من 
القانون املدني مبا يلي: ويعتبر 
الغنب فاحشـــا اذا زاد عند ابرام 
العقد على اخلمس، في الوقت 
احملدد وكانت اســـعار السوق 
الســـائدة ميكن التعرف عليها 
وحتديدها، وذلك بطرح ما ذكره 
ديوان احملاسبة بكتابه املتضمن 
تعقيبه على ردود وزارة الداخلية 
مــــن انه قد اضاع على اخلزانة 
العامة امــــواال بلغت ٥٠٨٩٣٨٠ 
دينارا من املبلغ الذي مت دفعه 
للمقــــاول ومقــــداره ٥٣٣٣٦٤٠ 
دينارا، ٥٣٣٣٦٤٠-٥٠٨٩٣٨٠ = 
٢٤٤٢٦٠ دينــــارا. وبذلك يصبح 
مقدار الغنب الفاحش ٢٤٤٢٦٠ × ٢٠٪ 

د. سلوى اجلسار وسعد اخلنفور ود. وليد الطبطبائي خالل اجتماع اللجنة الصحية

احمد السعدون

صالح عاشورد.ضيف اهللا أبورمية

١١ نائبًا إلحالة وزير الداخلية لمحكمة الوزراء ال تزيد ساعات العمل على ٤٨ ساعة أسبوعيًا

«الصحية» وافقت على قانون العمل في القطاع األهلي

عاشور يطالب باالعتذار للمهريأبورمية: أمن البلد خط أحمر وال نسمح بالعبث به

املاليــــة لطلبة التعليــــم العالي 
وطلبة الدراســــات العليا، حيث 
أكــــدت د.الهولي أنها حتدثت مع 
املسؤولني في اخلطوط اجلوية 
الكويتية بخصوص تذاكر طلبة 
الدراسات العليا، ولكن املسؤولني 
آثروا تأجيل بحث  الكويتية  في 
املوضــــوع فــــي الوقــــت الراهن 
نظــــرا ألن املؤسســــة فــــي طور 

التخصيص.
انهــــا قامت بزيارة  وأضافت 
املســــؤولني فــــي وزارة الصحة 
ملناقشة شمول مخصصات عالج 
األسنان ضمن املخصصات املالية 
للطلبة، حيث ان اللوائح تسمح 
بذلك، نظرا للتكلفة العالية لعالج 
األسنان في الواليات املتحدة، ما 
الطلبة خلســــائر مالية  يعرض 
كبيرة. وناشدت د.الهولي مقرر 
اللجنة التعليمية د.اجلسار لرفع 

املوضوع الى وزير الصحة.
وعقبت د.اجلســــار بأنهم في 
جلنة التعليم والثقافة واإلرشاد 
سيطلبون مقابلة وزير الصحة 
ملناقشة موضوع بعثات دراسة 
الطــــب وأســــباب عــــدم ابتعاث 
 (ER) األطباء لدراســــة الطوارئ

ومخصصات عالج األسنان.

املرأة اجازة وضع وعدة للمتوفى 
زوجها.

من جهــــة اخــــرى اجتمعت 
مقرر اللجنــــة التعليمية النائب 
د.سلوى اجلسار مع امللحق الثقافي 
لســــفارتنا في واشنطن د.عبير 
الهولي مبكتبها في مجلس األمة، 
وذلك ملناقشــــة مطالــــب الطلبة 
الكويتيني الدارسني في الواليات 
املتحدة، وعلى رأسها املخصصات 

على ٤٨ ساعة اسبوعيا. واالجر 
على الساعات االضافية من خالل 
زيادة قيمتها وعدم تشغيل العمال 
ساعات اضافية اال في الضرورة 
القصوى وعدم الفصل التعسفي 
اال في حال غياب العامل ١٥ يوما 
متواصلة و٣٠ يوما متفرقة، مشيرا 
الى ان املميزات تشمل منح العامل 

اجازة حج مدفوعة الراتب.
وقال ان القانون شــــمل منح 

والتي اســــتغرقت ثالث سنوات 
في دراستها. واكد الطبطبائي انه 
تسهيال لعمل املجلس واجللسة 
املقبلة مت اعتماد التقرير االخير 
املعتمد من اللجنة املاضية تقديرا 
للجهود املبذولة، مشــــيرا الى ان 
اي تعديالت جديدة ميكن النظر 
فيها. وكشف الطبطبائي ان من 
ابرز التعديالت على قانون العمل 
تقنني ســــاعات العمل واال تزيد 

اقرت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعيــــة البرملانيــــة امس 
قانون العمل في القطاع األهلي، 
وقال رئيس اللجنة النائب سعد 
اخلنفور ان اللجنة حرصت على 
متابعة جميع االقتراحات املقدمة 
من االخوة االعضاء فســــتوجه 
اللجنة كتابا الى االخوة في اللجنة 
التشــــريعية لتزويد اللجنة بأي 
مقترحات ترد اليهم تتعلق بقانون 
العمل كما ســــتوجه اللجنة كتبا 
الى اجلهات املشاركة في االجتماع 
الســــابق لتزويدها مبالحظاتهم 
وآرائهم قبل اجتماع اللجنة املقبل 

يوم االربعاء ٢٠٠٩/٨/١٢.
من جانبه قــــال مقرر اللجنة 
د.وليــــد الطبطبائي في تصريح 
اللجنة  للصحافيني بعد اجتماع 
امس ان اللجنة اعتمدت التعديالت، 
وكما انتهى اليها املجلس املاضي 
في مداولته االولى والتعديالت التي 

تلقتها والتي اقرتها اللجنة.
واضاف الطبطبائي ان وزير 
الشؤون كان قد افادنا بأن وزارته 
توافق على ما انتهت اليه اللجنة 
في تقريرها األخير مشيرا الى ان 
هناك توافقا حكوميا وبرملانيا على 
اعتماد تعديالت اللجنة املاضية 

قال النائب د.ضيف اهللا أبورمية بشأن 
ما تناقلته بعض الصحف عن تعيني بعض 
امللحقني العسكريني في سفاراتنا باخلارج 
ومن بينهم بعض األشخاص الذين ثبت 
لوزارة الدفاع انهـــم اتهموا بالتخابر مع 
دول أجنبية، إن صح هذا اخلبر فإنه كارثة 
على األمن القومي الوطني، وكيف تسمح 
وزارة الدفاع بتعيني أشخاص تدور حولهم 
مثل هذه الشبهات اجلسيمة وكان األجدى 

بوزير الدفاع محاسبتهم واتخاذ اإلجراء 
الالزم بحقهم وأمثال هؤالء كان الواجب 
إبعادهم عن وزارة الدفاع ال تكرميهم بإسناد 
هذه املناصب املهمة واحلساسة والتي من 
خاللها يستطيعون احلصول على جميع 

املعلومات اخلطرة اليهم.
 وشـــدد على ان وزارة الدفاع تخضع 
للمحسوبيات وهذا أمر خطير يحدث في 
أخطـــر وزارة بالدولة، محذرا من انه إذا 

ثبتت لنا صحة هذا األمر فســـتكون لنا 
وقفة جادة مع وزيـــر الدفاع فأمن البلد 

ليس للمجامالت واحملسوبية.
وأضاف د. ضيـــف اهللا بورمية بانه 
قد أعلنا سابقا ان وزير الدفاع غير قادر 
علـــى إدارة الـــوزارة وان من يديرها هو 
مدير مكتبه لذلك عليه ان يستقيل ويترك 
املجال لغيره فأمن البلد خط أحمر ال نسمح 

بالعبث به.

اســــتغرب النائب صالح عاشــــور من تصريح رئيس حترير مجلة 
«الفرقان» الذي بني فيه ان غالف مجلته األخير ال يعني الســــيد محمد 
باقر املهري وان املقصود هو رئيس االركان االيراني. وقال ان التفسير 
مناف للواقع واحلقيقة وحجته ضعيفة وتبريره بعذر اقبح من الذنب 
الذي اقترفته املجلة ومحاولة تعيسة لربط السيد املهري بإيران حيث 
ادعى رئيس املجلة انه ال عالقة للسيد املهري باملوضوع بالرغم من ذكر 
اسمه بالغالف ومحاولة ربط السيد املهري بإيران وقم، واجلميع يعلم 
ان الســــيد املهري رجل دين كويتي فاضل له مواقف شــــعبية ووطنية 
مشهود لها. وطالب عاشور رئيس حترير «الفرقان» باالعتذار عن هذه 

االهانة بصفته رئيسا لتحرير هذه املجلة.

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا لتعديل قانون 
الرعاية السكنية.

مادة اولى: تضاف الى املادة ٣٣ من القانون رقم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ املشار اليه فقرة جديدة نصها اآلتي:

مادة ٣٣ فقرة جديدة: في حال وفاة رب االســــرة 
بعد صــــدور الوثيقة، ال يجوز التصرف في البديل 
السكني احلكومي قبل بلوغ اصغر االبناء سن الرشد 

اال مبوافقة املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
من جهة اخرى قال: تناولت الصحف نتائج االجتماع 
الذي مت في حضور وزير الصحة د.هالل الســــاير 
والقيادات الطبية في الوزارة وكبار موظفي قطاع 
الصحة الوقائية سعيا الى التخفيف من موجة اخلوف 
التي اصابت املواطنني نتيجة لالنتشار الكبير ملرض 
انفلونزا اخلنازير بطريقة غير مسبوقة وخطيرة. 

ولــــذا فانني أرى ان ما اورده الوزير ومعاونوه من 
تطمينات بأن الوضع حتت السيطرة لم ينجح في 
ازالة مشاعر اخلوف الشديد من انتشار املرض بصورة 
كبيرة. واضاف ان ما اورده األخ الوزير من اجراءات 
اتخذت ملواجهــــة الزيادة في معدالت االصابة ميثل 
موقفا غير واضح او محدد حيث انني انبه الى انه 
يجب على وزارة الصحة املبادرة الى توفير الكميات 
املطلوبة من الطعوم واالمصال الوقائية وهو االمر 
غير الواضح في سياسة الوزارة. واضاف العازمي 
انه يجب توفير اقسام كاملة في بعض املستشفيات 
واستغالل االماكن في بعض املراكز الطبية ملعاجلة 
املصابــــني.  كما انني اتوجه الى تأييد موعد تأجيل 
بدء الدراسة للعام الدراسي اجلديد متكينا للوزارة 

من استكمال اجراءات تطعيم الطالب باالمصال.

عقدت جلنة التحقيق مبشـــروع الفحم 
البترولي اجتماعها امس بحضور  املكلسن 
ممثلني عن البنك الصناعي، وتبني من خالل 
االجتماع ان مجموع القروض املمنوحة لشركة 
الفحم املكلسن البترولي ٥٠٫٥٠٠ مليون دينار، 
وسيقدم التقرير النهائي ملجلس االمة قبل دور 

االنعقاد املقبل. وقال رئيس اللجنة النائب 
سعدون حماد ان اللجنة اجتمعت مع املعنيني 
بالبنك الصناعي ومت طرح االسئلة عليهم حول 
املشروع، وقد جتاوب املعنيون عبر االجابة 
عن االســـئلة، مبينا انهم طلبوا من املعنيني 
بالبنك تقدمي االجابات عن املبالغ كقروض، 

مبينا ان البنوك تعطي بحد اقصى ٥٠٪ من 
رأس املال كقرض. وافاد حماد بأن االجتماع 
املقبل للجنة بتاريخ ٨/١٣ ســـيتم فيه دعوة 
الهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت لالبحاث 
العلمية واالجتماع الذي يليه ســـتدعى اليه 

القيادات النفطية بوجود وزير النفط.

اصدرت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة في اجليش 
بيانا اكدت فيه ان ثقة القيادة بجميع العســـكريني ثقة مطلقة من 
حيث الوالء للوطن ولالمير وانهم اقســـموا على احلفاظ على امن 
الوطن وسالمته من اي خطر يتعرض له الوطن مضحني بأرواحهم، 
كما ان القيادة السياسية في البالد وضعت ثقتها الكاملة بالقوات 

املسلحة ورجالها الذين اثبتوا انهم اهال لهذه الثقة.
وشـــددت على ضرورة جتنب محاوالت التشـــكيك في القوات 
املســـلحة ورجالها من دون ادلة واسانيد ألنه سينعكس في نهاية 
املطاف سلبا على اداء وفاعلية منتسبي املؤسسة العسكرية الذين 

جنزم انهم فوق مستوى الشبهات.

مخلد:  ال يجوز التصرف في البديل السكني الحكومي
 قبل بلوغ أصغر األبناء سن الرشد

الجيش لعدم التشكيك في والء القوات المسلحة ورجالها

حماد: التقرير النهائي عن «المكلسن» قبل دور االنعقاد المقبل

مخلد العازمي

وجه النائب د.محمد احلويلة ٤ اسئلة لوزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهللا، وقال 
في السؤال االول: منذ ان مت اغالق مكاتب االعالميني 
في ٢٠٠٧ وعدت الوزارة باعادة تقييم تلك املكاتب 
واعـــداد خطة متكاملة جتعـــل تلك املكاتب تقوم 
بدورها على الوجه االكمـــل، وحتى هذا التاريخ 
لـــم تطلعنا الوزارة بتوجهها نحو تفعيل االعالم 
اخلارجي من خالل املكاتب االعالمية، متسائال: ما 
خطتها وما الذي توصلـــت اليه حول هذا االمر؟ 
لـــذا نأمل افادتنا عن نية الـــوزارة باعادة العمل 
باملكاتب االعالمية. وطلب في السؤال الثاني تزويده 
بجميع االنشطة االعالمية التي قامت بها الوزارة 
في اخلارج بالدول العربية واالجنبية منذ اغالق 

املكاتب االعالمية وحتى تاريخ السؤال، وتساءل: ما 
االعمال والوظائف التي اسندت للمديرين وامللحقني 
االعالميني العاملـــني في الوزارة بعد عودتهم من 
اخلارج؟ نأمل تزويدنا بكشـــف يوضح اسماءهم 
والوظائف التي يقومون بها كل اســـم على حدة 
وامامه الوظيفة التي يشغلها والوصف الوظيفي 

لتلك الوظيفة.
وفي السؤال الـ ٤ قال د.احلويلة: تشهد الوزارة 
ومنذ افتتاح القنوات الفضائية احمللية والعربية 
تسرب العديد من كوادرها الوطنية املؤهلة متسائال: 
هل صدرت الالئحة املالية احلالية املنظمة ملكافآت 
العاملني بالبرامج االذاعية والتلفزيونية بقرار وزاري 

او اداري؟ نأمل تزويدنا بنسخة من ذلك القرار.

الحويلة يسأل عن خطة إعادة فتح المكاتب اإلعالمية

د.محمد احلويلة


